
KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH 

Zeszyty 
PRASOZNAWCZE 

NR 2 (76) R. XIX KRAKÓW 1978 



RADA REDAKCYJNA 

Kazimierz Kąkol (Warszawa), Ignacy Krasicki (Warszawa), Tadeusz 
Kupis (Warszawa), Władysław Loranc (Warszawa), Henryk Markie
wicz (Kraków), Stanisław Mojkowski (Warszawa), Kazimierz Roma
niuk (Warszawa), Paweł Rybicki (Kraków), Zbigniew Tempski 

(Warszawa), Marian Tyrowicz (Kraków) 

KOLEGIUM REDAKCYJNE 

Franciszek Adamski, Paweł Dubiel (redaktor naczelny), Bolesław 
Garlicki, Tomasz Goban-Klas, Jan Kalkowski, Edmund Król, Zofia 
Le warto wska (sekretarz redakcji), Teresa Lisicka, Władysław 
Masłowski, Julian Maślanka, Bogdan Michalski, Walery Pisarek, 

Henryk Siwek 

WSPÓŁPRACOWNICY ZAGRANICZNI 

Aleksander F. B i e r i e ż n o j — prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Żda-
nowa (Leningrad) ; Michael E. B i s h o p — Bartlesville, Oklahoma (USA) ; 
Roger C l a u s s e — prof, dziennikarstwa (Belgia) ; Władimir W. К i e 1 n i к — 
doc, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu Uralskiego (Swierdłowsk) ; Vladi
mir К 1 i m e s — prof, dziennikarstwa (Praga) ; Aleksander L. M i s z u r i s — 
prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Łomonosowa (Moskwa) ; Dmytro P r y-
1 u к — prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Szewczenki (Kijów) ; J. P. 
P r o c h o r o w — prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Łomonosowa (Mo
skwa) ; Karl-Heinz R ö h r — doc, Sekcja Dziennikarska Uniwersytetu im. 
Karola Marksa (Lipsk); Stefan B. S t a n c z e w — prof, dziennikarstwa, Uni

wersytet „Kliment Ochrydzki" (Sofia) 

REDAKCJA STYLISTYCZNA ARTYKUŁÓW I REDAKCJA TECHNICZNA 

NUMERU: Maria Russ 

REDAKCJA STYLISTYCZNA RECENZJI I INFORMACJI: Danuta Nowak 

KOREKTA: Maria Gaworowa 

PROJEKT OKŁADKI: Zygmunt Strychalski 

ADRES REDAKCJI: 31-150 Kraków, Rynek Kleparski 4, I piętro, tel. 220-12 

Krakowskie Wydawnictwo Prasowe. RSW ,,Frasa-Ksiqżka-Ruch", Kraków 1978. Nakład 
1280 egz. Ark. wyd. 15,5. Ark.druk. 10,75 Papier offsetowy 70X100, III ki. 60 g z Fabryki 
Papieru we Włocławku. Numer został redakcyjnie zamknięty i oddany do składu w lu

tym 1378. Podpisano do druku i druk ukończono w maju 1978. Zam. 436/78. E-18 
NUMER INDEKSU 38364 

Cena 30,— zł 

Prasowe Zakłady Graficzne RSW ,.Prasa-Książka-Ruch': — Kraków, ul. Wielopole 1 



SPIS TREŚCI 

Andrzej U r b a ń c z y k : Wspólnicy autorytetu 5 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY 

Alicja Z a g r o d n i k o w a : Nowe słownictwo w prasie: rodzaje, źród-
dła, funkcje 9 

Bolesław G a r l i c k i : Poradnictwo prasowe 27 
Zbigniew So b i e c k i : Z kręgu badań emocji 37 

PROBLEMY DZIENNIKARSTWA 

Tadeusz K u p i s : Model kadrowy polskiego dziennikarstwa . . . . 45 
Jan Z a k r z e w s k i : Czy istnieje „warsztat."' korespondenta zagranicz

nego? 49 
Obyczaje: O sportowej rywalizacji, czyli o szczęściu (Pawel Dubiel) . . 61 

PRASA NA ŚWIECIE 

Józef M ą d r y : Aktualne problemy środków komunikowania w RFN 63 
Dzienniki szwajcarskie w r. 1977 (Sylwester Dziki) 79 

PRASOZNAWSTWO ZA GRANICĄ 

Dmytro M. P r y l u k : Współdziałanie informacji i propagandy . . . 83 

MATERIAŁY 

Sondaże OBP: Motywy sympatii do gazet i czasopism (Zbigniew Bajka) 89 
Kolportaż prasy w woj. krakowskim miejskim, nowosądeckim i tarnow

skim (Marian Nowy) 93 

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

Andrzej P a c z k o w s k i : Prasa polonijna w latach 1870—1939 (Czesław Le-
chicki), s. 97; Kazimierz K o ź n i e w s k i : Historia co tydzień (Jan Kal-
kowski), s. 98: Bartłomiej G o ł k a : Prasa w USA (Marian Kowalski), 
s. 100; M. I. B u t y с z, i. I. H ł у ź. M. I. К r i а с z о к, Р. М. S z m o r -
h u n : Twory W. I. Lenina na Ukrajini (1894—lutyj 1917 r.) (Marian Ko
walski), s. 101 ; Heinz-Dietrich F i s c h e r , Rosvita M o l e n v e l d , Ingo 
P e t z k e , Hans-Wolfgang W o l t e r : Innere Pressefreiheit in Europa 
(Janusz Barta), s. 102; Detlef B r e n d e l , Bernd E. G r o b e : Journalisti
sches Grundwissen (Bolesław Garlicki), s. 104; Hans-Joachim H o f f -



m a n n : Psychologie und Massenkommunika t ion (Krzysztof Krzyżewski), 
s. 106; Gaziety SSSR 1917—1960 (Marian Kowalski), s. 109. 

Noty o polskich nowościach wydawniczych I l l 
Noty o wydawnic twach zagranicznych 113 

W CZASOPISMACH 

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, rocznik 1977 (Jan Bujak), s. 115; Prze
kazy i Opinie, nr 3/1977 (Teresa Lisicka), s. 119; Prasa Techniczna, I pół
rocze 1977 (Lesław Peters), s. 120; Journalism Quarterly, lato 1977 (Zygmunt 
Dąbek), s. 122; Publizistik, I półrocze 1977 (Paweł Dubiel), s. 124; Ötazky 
Żurnalistiky, n r 3/1977 (Teresa Lisicka), s. 126. 

Ar tyku ły z czasopism kra jowych 127 
Ar tyku ły z czasopism zagranicznych 129 

K R O N I K A NAUKOWA, S P R A W O Z D A N I A 

Inaugurac ja IV kadencj i Rady Naukowej OBP (Pawel Dubiel) . . . 135 
O dekolonizację informacji . Sympoz jum w Bagdadzie 3—6 l is topada 1977 

(Walery Pisarek) 137 
Organizacja Sekcji o Środkach Masowego Przekazu na Uniwersytecie 

w Liège (Elżbieta Thielowa) 143 
Międzynarodowa Konferencja Dokumenta l i s tów (Florencja, 7—10 l is to

pada 1977) (Bolesław Garlicki) 144 
Międzynarodowa w y m i a n a informacj i ze szczególnym uwzględnieniem 

kon tynen tu europejskiego (konferencja w K r a k o w i e 25 i 26 l is topada 
1977) (Jerzy Pomorski) 146 

J a k podnieść ku l tu r ę pedagogiczną społeczeństwa? (Władysław Tyrań-
ski) 149 

Doroczne spotkanie k ie rowników sieci ank ie te rów (Grażyna Starzak) 150 
Jubi leusz Krakowskie j Rozgłośni P R (Teresa Lisicka) 151 

INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 
Korespondenci zagraniczni p rasy polskiej (stan w dniu 1II1978) . . 1*4 
Informacje 156 
Резюме 165 
S u m m a r y 169 
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ANDRZEJ URBAŃCZYK 

WSPÓLNICY AUTORYTETU 
(Fragmenty wystąpienia na X Zjeździe Delegatów 

Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) 

Z astanawiam się nieraz, czy rolnik, inżynier lub naukowiec z taką 
jak my, dziennikarze, zachłannością śledzi socjologiczne donie

sienia na temat hierarchii zawodów? Pytano mnie też nierzadko: dla
czego wy, dziennikarze, jesteście tak czuli na punkcie swojego w tej 
hierarchii miejsca? 

Myślę, że ci, którzy mogą dotknąć, zważyć i zmierzyć rezultaty 
swej pracy, pozbawieni są niepokoju o stopień społecznego szacunku. 
Dziennikarzom, nauczycielom, politykom los oszczędza tego komfor
tu, trudno bowiem toną i metrem ocenić stan społecznej świadomości, 
która jest przecież sferą oddziaływania tych zawodów, a może lepiej 
powiedzieć — misji, powołań, a najlepiej — służby. 

Nad pytaniem o naszą nadwrażliwość na tle miejsca w hierarchii 
zawodów można by też przejść do porządku klucząc bocznymi ścież
kami rozważań o naturze ludzkiej i jej cechach, wśród których po
trzeba uznania i szacunku należy do najpierwszych. Można by, gdyby 
rzeczywiście chodziło jedynie o wątpliwe konkurowanie z innymi 
zawodami, o to kto lepszy i kto wyżej na rankingowej liście profesji. 

Chodzi jednak o coś znacznie ważniejszego, o coś, co nie zaczyna 
się ani nie kończy na lekturze socjologicznych rozważań o autoryte
cie społecznym i zawodowym. Chodzi bowiem o zawodowe samopo
czucie zrodzone z obserwacji praktyki społecznej, a także o środowi
skową samoocenę. 

Jestem przekonany, że sposób wykonywania naszego zawodu jest 
nierozerwalnie związany z tonem społecznej opinii. I myślę, że wy
rażana tak często przez nas samych troska o rangę zawodu i dzienni
karski autorytet świadczy o niczym innym, jak właśnie o zdolności 
do krytycznej samooceny i autorefleksji. Tak rozumiane przeczulenie 
na punkcie autorytetu dziennikarza odczytywane być musi jako gwa
rancja doskonalenia ideowego i warsztatowego każdego z nas, jak 
i całego dziennikarskiego środowiska. 
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We wszystkim, co służy podnoszeniu autorytetu naszego zawodu, 
towarzyszyć nam winna świadomość, że tworzymy go nie wyłącznie 
na własny użytek, że poprzez nasze działanie czynione są oceny wy
biegające poza środowisko dziennikarskie, poza tytuł, który reprezen
tujemy, że poprzez łamy gazet, telewizyjną i radiową antenę ucze
stniczymy w publicznej rozmowie. 

Po prostu, chemy, czy nie chcemy, także przez lustro środków ma
sowej informacji i propagandy oceniana jest władza, oceniane jest 
państwo i sposób jego funkcjonowania. 

I dlatego autorytet dziennikarza nie jest naszą wewnętrzną śro
dowiskową sprawą. W złym i w dobrym. I nie tylko od nas zależy to, 
czy będzie się podnosił, i nie tylko od nas, czy będzie się obniżał. 

Z satysfakcją przyjmujemy te decyzje, które zwiększają prestiż 
dziennikarza, było ich ostatnio niemało i już one same stano

wią formę uznania dla naszego zawodu. Generalnie odczuwamy 
przychylny naszej pracy klimat społeczny i polityczny. Jest on jedną 
z baz zawodowego samopoczucia. 

Dlaczego więc — zapyta ktoś — jeśli wyposażeni jesteśmy w in
strumenty działania i prawa pozwalające dobrze służyć społeczeń
stwu, nadal naszą troską jest autorytet dziennikarza? 

Nie chciałbym, opierając się na własnych, w końcu nie tak dłu
gich, doświadczeniach zawodowych orzekać, czy dawniej autorytet 
dziennikarza był znaczniejszy. Sądzę jednak, że nie trzeba czynić 
precyzyjnych porównań, by spostrzec, że po to zawsze w dyskusjach 
przywoływaliśmy pojęcie autorytetu, by odnieść je zaraz do sku
teczności dziennikarskiego działania. 

Skutek — reakcja na artykuł i audycję, zmiana, rozsądna decyzja 
czy przynajmniej refleksja wywołana u innych to podstawowy cel 
dziennikarstwa. Gdy go nie ma, nasza praca pozostaje miotaniem 
słów. A skutek jest gwarancją i najwartościowszym budulcem auto
rytetu. Rzadko może osiągnąć go dziennikarz sam. 

I podobnie jak nasz własny autorytet nie służy tylko nam, tak 
w budowaniu naszego autorytetu uczestniczyć muszą inni — także 
adresaci i bohaterowie naszych publikacji. Oni są na równi z nami 
współodpowiedzialni za skuteczność dziennikarstwa. 

Kto jest więc głównym sojusznikiem naszego autorytetu? Są nimi 
organizacje partyjne, są przede wszystkim ludzie rozumiejący sens 
społecznej rozmowy prowadzonej na łamach gazet i w eterze. Są n i 
mi ci, którzy wiedzą, że rozmowa to dialog partnerów, a jego istota 
polega na wymianie informacji, poglądów i na szukaniu płaszczyzn 
porozumienia, a nie na dzieleniu lub obrażonym milczeniu. 

Ta ostatnia postawa będzie rzadsza, jeśli głęboko w nasze życie 
społeczne zakorzenią się idee uchwały Biura Politycznego w sprawie 
krytyki. Wiele mamy dowodów na to, że tak się staje, a konsekwen
cja instancji partyjnych w tej sprawie pozwala tu być optymistą. 
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Mimo jednak wysuniętych wcześniej zastrzeżeń co do konieczno
ści istnienia partnerów naszego autorytetu nikt nas nie zwolni od 
szukania własnych, właściwych naszemu zawodowi dróg zwiększania 
skuteczności oddziaływania. I w tej chwili warto spojrzeć z boku 
na nas samych. 

N a roboczy użytek przyjąć można, że istnieją dwa skrajne poglą
dy na temat rodzenia się dziennikarskiego autorytetu. Pierwszy 

pogląd cechuje się tym, że chciałby widzieć dziennikarza w prokura
torskiej todze, drugi preferuje wizję brata-łaty, łowcy ciekawostek 
zaprzyjaźnionego z całym światem. Ta druga postawa nie jest rzad
kością w naszym środowisku i łatwo przeradza się w swojactwo, 
w sposób bycia i zachowania pozbawiony nie tylko niezbędnego dys
tansu, ale i godności. 

Pierwsza, „prokuratorska" wizja zawodu dziennikarskiego także 
moim zdaniem nie jest zbyt bliska ideału, choć wolę tę niż swojac
two, dlatego chociażby, iż ma w sobie zasiew pryncypialności, nie zaś 
oglądanie się na układy i koniunkturę. 

Zbytnie liczenie się z układami i koniunkturą nie uchodzi uwagi 
naszego odbiorcy, utrudnia spełnianie przez dziennikarza funkcji spo
łecznego kontrolera, podważa wiarygodność podawanych informacji 
i osłabia siłę interpretacji. 

I gdy tak się staje, gdy ponosimy dziennikarską porażkę — czy 
znowu jesteśmy sami? Nie działamy w próżni i jak w sukcesie mie
liśmy wspólników, tak mamy ich i w porażce. 

Jakże często padamy ofiarami pochopnie dawanych obietnic, ta
niego optymizmu. Łowimy łapczywie każdą obietnicę — optymizm 
jest też cechą naszego fachu. A przecież zdarza się i tak, że bywamy 
po prostu okłamywani, wprowadzani w błąd, kierowani w ślepe 
uliczki i boczne tory, dostajemy fałszywe informacje. 

Takie poczynania wobec dziennikarzy mogą być zrozumiałe 
w chwili, gdy mamy do czynienia z rozpaczliwą obroną, ale najczę
ściej chodzi o coś innego — o potwierdzenie przez informatora jego 
dobrego samopoczucia i chęć budowania sobie fałszywego autorytetu 
kosztem ubożenia naszego. Z tych powodów niechętny jestem podno
szonym co pewien czas użalaniom się nad losem dyrektorów i in
nych bossów, nad którymi jakoby „znęcają się" dziennikarze. Myślę, 
że publiczne słowo powinno zdrożeć, a tym, którzy nas wprowadza
ją w błąd. także przydałyby się sądy honorowe. 

K toś i wcale nie musiał to być koniecznie filozof, powiedział, że 
autorytet zdobywa się również słuchaniem, nie tylko mówieniem 

słusznych rzeczy. Wiążąc ze sobą słuchanie i mówienie dojść można 
do konkluzji, że chodzi o to, byśmy słuchając mogli mówić tak, by 
nas słyszano i słuchano. Czy posiądziemy tę umiejętność, zależy 
w ogromnej mierze od naszej zdolności wczuwania się w opinie o nas 
samych, o naszych redakcjach i treściach publikacji. Stąd cenię sobie 
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bardzo coraz powszechniejsze w moim najbliższym, krakowskim 
środowisku próby wyjścia poza świat dziennikarski w rozmo-
mach o naszym zawodzie. Mam tu na myśli coraz liczniejsze 
umowy o współpracy między organizacjami partyjnymi redakcji 
i wielkich zakładów pracy, publiczne debaty w Klubie Dziennikarzy. 
Są takie próby także sposobem na budowanie autorytetu zawodowego 
i są szkołą słuchania opinii publicznej. Służą temu, byśmy mówiąc 
byli lepiej słyszani. 
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ALICJA ZAGRODNIKOWA 

NOWE SŁOWNICTWO W PRASIE: 
RODZAJE, ŹRÓDŁA, FUNKCJE 

Nowe wyrazy przedostają się na lamy prasy z języka 
literackiego, z różnych odmian środowiskowych polszczy
zny, są też przejmowane z języków obcych. Do neologiz
mów należy również słownictwo okazjonalne, tworzone 
czasem jednorazowo przez samych dziennikarzy. 
Adiunkt dr A. Zagrodnikowa przeprowadziła w OBP 
analizę statystyczno-semantyczną, szukając odpowiedzi na 
pytania: jak często nowe wyrazy pojawiają się w polskiej 
prasie, jakie to są wyrazy pod względem ich budowy, 
przekazywanych treści i funkcji. 

Niejednorodność stylistyczna tekstów prasowych, przejawiająca 
się między innymi w różnym nasileniu różnych elementów leksykal
nych i składniowych znajduje wyraz także w niejednakowym stopniu 
nasycania ich nowym słownictwem. Nowe wyrazy i wyrażenia prze
dostają się na łamy prasy jako derywaty słowotwórcze powstałe na 
gruncie języka literackiego bądź też są przejmowane w niezmienio
nej postaci z języków obcych lub z różnych odmian środowiskowych 
polszczyzny. Do kategorii neologizmów należy również tzw. słow
nictwo okazjonalne1, tworzone przez samych dziennikarzy jednora
zowo, nie mające większych szans na wejście do języka literackiego, 
wynikające często z dążenia autorów do oryginalności czy też do 
ożywienia treści przekazu, wywołania efektów ekspresywno-perswa-
zyjnych. Ambicja uzyskania trwałości byłaby sprzeczna z ich właści
wym przeznaczeniem. Osobną grupę nowego słownictwa stanowią 
neologizmy semantyczne — znane wyrazy i wyrażenia, którym bez 
zmiany formy gramatycznej nadano nowe, nie znane dotąd zna
czenie. 

1 Termin „słownictwo okazjonalne'' przejęłam z książki W. W. Ł o p a t k i n a : 
Rożdienije słów. Moskwa 1973. 
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Program prowadzonych w OBP badań nowego słownictwa w pra
sie uwzględnia wszystkie wymienione kategorie neologizmów2. 

Zgodnie z roboczą definicją, przez neologizm w badanym materiale 
źródłowym rozumiem wyraz lub wyrażenie, które w danej formie 
podstawowej i w danym znaczeniu nie zostały zarejestrowane 
w słownikach współczesnego języka polskiego, w słownikach wyra
zów obcych i w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. 

Pojawianie się nowego słownictwa w prasie jest zjawiskiem zna
nym od początków jej istnienia, związanym z rozwojem języka na
rodowego. Ścisły związek publicystyki ze zmianami politycznymi, go
spodarczymi, kulturalnymi w kraju i na świecie znajduje wyraz 
w słownictwie, frazeologii, semantyce tekstów prasowych, stwarza
jąc konieczność przejmowania i upowszechniania nowych wyrazów, 
tworzonych w języku literackim, a także w różnych środowiskach, 
związanych z rozwojem różnorodnych dziedzin życia, z nowymi ba -" 
daniami, odkryciami naukowymi itp. Prasa to nowiny, zakładamy 
więc, że nowe wyrazy są jej szczególnie potrzebne. Pojawiające się 
nowe przedmioty użytkowe, nowe pojęcia, zjawiska, rozgrywające 
się nowe wydarzenia wymagają nowych nazw, które się przedstawia 
społeczeństwu na łamach dzienników i czasopism. Prasa jest więc 
najlepszym źródłem r o z p o w s z e c h n i a n i a neologizmów, któ
re w mniejszym stopniu są wynikiem własnej indywidualnej in
wencji dziennikarskiej. 

Badany materiał obejmuje w swych założeniach jedynie słownic-
stwo pospolite. Analiza statystyczno-semantyczna zmierza do odpo
wiedzi na dwa podstawowe pytania: jak często nowe wyrazy poja
wiają się w polskiej prasie w ostatnich latach oraz jakie to są wyra
zy pod względem ich budowy, przekazywanych treści i funkcji. 

Obliczenia udziału nowych wyrazów w całej badanej próbie wy
kazały, że stanowią one około 0,15% słownictwa w prasie, mierzo
nego liczbą użyć wyrazów. Odsetek ten utrzymuje się we wszystkich 
wyróżnionych kategoriach pism: w dziennikach, tygodnikach spo-
łeczno-kulturalnych i magazynach ilustrowanych. Można więc orien
tacyjnie przyjąć, że prawie co 750 w y r a z 3 w naszych dziennikach 
i czasopismach jest nowym wyrazem. 

Ze względu na charakter publikacji podzielono je na dwie zasad
nicze grupy: 1. teksty dziennikarskie (informacyjne, publicystyczne, 
2 Całość badania obejmuje wszystkie teksty, z wyjątkiem ściśle literackich, 
jakie się ukazały w trzech dziennikach (Ekspress Wieczorny, Trybuna Ludu, 
Życie Warszawy), trzech tygodnikach społeczno-politycznych (Kultura, Poli
tyka, Zycie Literackie) i dwóch magazynach ilustrowanych (Perspektywy, 
Przekrój) we wszystkich numerach pism w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 
1976 oraz w wylosowanych numerach analogicznego okresu 1977. Do obliczeń 
statystycznych dobrano próbę z roku 1976, posługując się metodą punktową 
(por. H. S i w e k : Dobór próby do ilościowej analizy vza wartości prasy. Zeszy
ty Prasoznawcze 1970 nr 3). Wylosowano ogółem 2113 punktów. Każdy punkt, 
który wypadł na tekst ciągły potraktowano jako wskaźnik miejsca, od któ
rego odliczano 100 wyrazów, co w rezultacie dało próbę 211300 wyrazów. 
W badaniu języka nie uwzględniono miejsc punktowanych, które wypadły na 
ilustracjach, tytułach, tekstach literackich. 
3 Za wyraz przyjęto w obliczeniach ciąg liter między dwoma światłami. 
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wywiady) i 2. teksty niedziennikarskie z wyjątkiem literatury pięk
nej (ogłoszenia, reklamy, nekrologi, kalendarzyki imprez, programy 
radiowe i telewizyjne itp.). 

Z obliczeń wynika, że w wypowiedziach dziennikarskich zamiesz
czanych w pismach codziennych jeden neologizm przypada na około 
1000 wyrazów: w wypowiedziach niedziennikarskich na około 300 
wyrazów. W tygodnikach społeczno-kulturalnych stan ten kształtuje 
się w przybliżeniu jak 1 : 700 w tekstach dziennikarskich i 1 : 800 
w niedziennikarskich, w magazynach ilustrowanych odpowiednio 
1 : 700 i 1 : 2000. W całej próbie wypowiedzi dziennikarskich 1 : 900 
i 1 : 400 w niedziennikarskich. Pozwala to wnioskować, że zasadni
czym źródłem nowego słownictwa w prasie są teksty niedziennikar
skie, publikowane w pismach codziennych, głównie ogłoszenia i re
klamy. 

W próbie tekstów dziennikarskich wyróżniono w badaniu szero
ko pojętą informację, publicystykę oraz wywiad; zaznacza się zróż
nicowanie tych grup tekstów pod względem nasycenia słownictwa 
neologizmami. Biorąc, jak poprzednio, za podstawę wnioskowania 
stosunek liczby użyć nowych wyrazów do wielkości poszczególnych 
prób (równej liczbie użyć wszystkich wyrazów w danej próbie), mo
żemy przyjąć, że udział nowych wyrazów wśród wypowiedzi dzien
nikarskich jest największy w publicystyce (zwłaszcza w tygodnikach 
społeczno-kulturalnych i magazynach ilustrowanych), najmniejszy 
w wywiadach, informacja zajmuje miejsce pośrednie. Nowe słownic
two pojawia się tu przeszło dwa razy częściej w tygodnikach społecz
no-kulturalnych niż w dziennikach i prawie półtora raza częściej niż 
w magazynach ilustrowanych, co modyfikuje pierwotną hipotezę, że 
prasa = nowiny = nowe wyrazy. 

* * 

We wszystkich rodzajach wypowiedzi prasowych najbardziej liczą
cą się grupę wyrazów stanowią rzeczowniki i przymiotniki ( + imie
słowy przymiotnikowe), co odpowiada randze tych części mowy 
w słownictwie samodzielnym wiadomości prasowych i komentarza; 
w reportażu natomiast czasownik zajmuje drugą pozycję rangową 
przed przymiotnikiem4 . Stąd nasze spostrzeżenie: pomimo dużej 
werbalności reportaży, nowymi wyrazami rzadko bywają czasowni
ki. Nowe formy są prawie wszystkie rzeczownikami, w stosunkowo 
niewielkim procencie przymiotnikami. Jedynie w felietonie udział 
nowych czasowników okazał się równy udziałowi przymiotników. 

Procent neologizmów przymiotnikowych w porównaniu z rzeczow
nikowymi jest nieco wyższy w informacji agencyjnej; w całym na
tomiast materiale informacyjnym stosunek nowe rzeczowniki : no
we przymiotniki przedstawia się orientacyjnie jak 3 : 1 , w tekstach 
publicystycznych 4 : 1 , w wywiadach 5 : 1 . Spośród innych części 

4 Zob. W. P i s a r e k : Frekwencja wyrazów w prasie, Kraków 1972, s. 27. 



12 ALICJA ZAGRODNIKOWA 

mowy, oprócz czasowników, nowe wyrazy znaleziono jeszcze w kate
gorii przysłówków. Ze względu na znikomą liczbę użyć w oblicze
niach statystycznych czasowniki i przysłówki nie zasługują na więk
szą uwagę. 

Procentowy rozkład części mowy w nowym słownictwie informa
cji i publicystyki w odniesieniu do analogicznych danych w całym 
słownictwie tych gatunków ilustruje zestawienie: 

Części mowy 

rzeczowniki 
przymiotniki + 
+ imiesłowy 
przymiotniki 
inne części 
mowy 

Nowe słow
nictwo in

formacji 
•/• 

76 

24 

— 

Cale słow
nictwo in

formacji 
•/• 

45 

15 

40 

Nowe słow
nictwo pu-

blicystyki 
«/o 

74 

20 

6 

Cale słow
nictwo pu
blicystyki 5 

•/• 

36 

14 

50 

Nowe rzeczowniki w nowym słownictwie informacji i publicystyki 
prasowej występują około 2 razy częściej niż rzeczowniki w całym 
słownictwie obu gatunków; nowe przymiotniki około półtora raza 
częściej. Proporcje te można uznać jeszcze za zaniżone ze względu 
na to, że w badaniu słownictwa gatunków prasowych klasyfikację 
gatunków przeprowadzano według prymarnej funkcji przekazu, 
włączając do informacji czy publicystyki również teksty niedzien-
nikarskie, co podniosło odsetek rzeczowników i przymiotników 
w analizowanych próbach. 

Udział rzeczowników w nowym słownictwie wypowiedzi nie-
dziennikarskich przewyższa ich udział w nowym słownictwie infor
macji i publicystyki, procent przymiotników jest natomiast mniej
szy. Procentowy rozkład rzeczowników i przymiotników (innych 
części mowy nie uwzględniono) w łącznej próbie tekstów dziennikar
skich i niedziennikarskich ilustruje zestawienie: 

Części mowy 

rzeczowniki 
przymiotniki 

Wypowiedzi 
dziennikarskie 

76 
20 

Wypowiedzi 
niedziennikarskie 

% 

84 
16 

Pierwszeństwo wypowiedzi niedziennikarskich pod względem na
sycenia ich nowego słownictwa rzeczownikami jest spowodowane 
w dużym stopniu wybitnie nominalnym charakterem słownictwa 

5 Dane dotyczące całego słownictwa informacji i publicystyki pochodzą z obli
czeń na podstawie tabeli: Rozkład części mowy w łącznych próbach 3 gatun
ków (W:) W. Pisarek: Frekwencja..., s. 27. W celu maksymalnego ujednolicenia 
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programów radiowych i telewizyjnych, w których nowe wyrazy 
w tytułach audycji są produktem swoistej twórczości redaktorów 
radiowo-telewizyjnych. Powtarzające się w tytułach programów no
we rzeczowniki: muzykorama, radiokurier, interradio, interstudio, 
teleecho, minirecital, minimusical itp. wpływają wyraźnie na zwięk
szenie liczby nowych rzeczowników w tekstach niedziennikarskich. 

Zdecydowana większość nowych wyrazów w prasie — około 80°/* 
badanego materiału — zgodnie ze stanem języka narodowego po
wstała dzięki procesom słowotwórczym: derywacji sufiksalnej, p re -
fiksalnej, na skutek łączenia dwóch, czasem więcej form w jedną. 
Analiza strukturalno-semantyczna neologizmów słowotwórczych bę
dzie przedmiotem kolejnych rozważań. Przeprowadzam ją w kate
goriach części mowy, w obrębie których wyróżniam: 1. derywaty 
sufiksalne, 2. derywaty prefiksalne, 3. wyrazy złożone. Ze względu 
na znaczne nasilenie wśród nowego słownictwa wyrazów odczuwa
nych jako zapożyczone, zwrócę uwagę na ich udział w poszczegól
nych kategoriach gramatycznych. 

Krótkie omówienie indywidualizmów dziennikarskich oraz neolo
gizmów semantycznych zakończy obecny etap pracy nad nowymi 
wyrazami, którego głównym celem była, podbudowana danymi ilo
ściowymi, klasyfikacja i analiza językowa zebranego materiału, 
z uwzględnieniem źródła ( = tekstu prasowego) jego pochodzenia. Ze 
względu na niekompletność materiału badawczego (brak jeszcze pró
by z roku 1977) oraz na charakter tej publikacji, ograniczam się do 
zasygnalizowania tendencji słowotwórczych i semantycznych, wpły
wów języków obcych, co łącznie kształtuje obraz nowego słownic
twa w polskiej prasie współczesnej. 

Jako jednostkę obliczeń statystycznych przyjmuję w tej części 
opracowania wyraz hasłowy, nie jego użycie. 

I. Neologizmy słowotwórcze 

RZECZOWNIKI 

A. D e r y w a t y s u f i k s a l n e 

Zgodnie z ogólną tendencją rozwoju polszczyzny, nowe rzeczowni
ki w prasie są głównie produktami derywacji sufiksalnej (stanowią 
ok. 50% badanej próby rzeczowników), utworzonymi przez doda
wanie odpowiednich przyrostków do znanych lub potencjalnie 
istniejących podstaw słowotwórczych. Rozmaitość przyrostków i ich 
funkcji w wyrazach pozwala zgrupować badany materiał w nastę-

porównywanego materiału, próby całego słownictwa komentarzy i reportaży 
potraktowano łącznie jako próbę publicystyki w opozycji do informacji. Ana
logicznie, wśród nowego słownictwa wyróżniono dwie grupy gatunkowe tek
stów, włączając wywiad do publicystyki. 
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pujące podstawowe kategorie semantyczne: 1. nazwy agentywne 
osób i przedmiotów. 2. nazwy atrybutywne osób, przedmiotów 
i miejsc, 3. nazwy abstrakcyjne, 4. nazwy czynności6 . 

Różne rodzaje tekstów prasowych wykazują niejednakowe nasi
lenie wymienionych kategorii. Przyjmując jako dolną granicę 
20-procentowy udział danej kategorii w poszczególnych próbach, 
możemy wnioskować, że charakterystyczną cechą nowego słownic
twa — informacji własnej jest przede wszystkim udział agentyw-
nych i atrybutywnych nazw przedmiotów: narzędzi, maszyn, przed
miotów użytkowych, środków transportu, budowli itp., których naz
wa wskazuje: a) na czynność wykonywaną za ich pomocą (agentyw
ne), пр.: rozdzieracz (do opon), odgazowywacz (tlenu z wody), roz-
trząsacz (nawozów), śmieciarka 'urządzenie do usuwania śmieci', ka-
librowarka 'urządzenie do sprawdzania kalibru przedmiotów', wozi-
dło, nośnica, prasownica itp. — szczególną rolę w ich powstawaniu 
odgrywają przyrostki -acz, -arka; b) na charakterystyczną cechę da
nego przedmiotu (atrybutywne), пр.: chemikaliowiec 'statek przewo
żący chemikalia', falowiec 'budynek o falistym kształcie', pudłowiec 
'budynek przypominający pudło', toaletówka 'papier toaletowy', ma-
łolitrażówka 'samochód małolitrażowy', faraonki 'mrówki faraona', 
galanterki 'obuwie galanteryjne', bigośnica 'naczynie na bigos' itp. — 
szczególną rolę w ich powstawaniu odgrywają przyrostki -owiec, 
-ówka. 

Charakterystyczną cechą nowego słownictwa informacji agencyj
nej i reportażu jest udział atrybutywnych nazw przedmiotów (przy
kłady jak wyżej). 

W nowym słownictwie artykułów publicystycznych i recenzji wy
różniają się częstością nazwy abstrakcyjne z przyrostkiem izm, -yzm, 
-ość, -stwo i bliskie im znaczeniem nazwy czynności z przyrostkiem 
-anie, -enie, -acja, -ka, пр.: emigrantyzm 'ideologia emigrantów', 
atlantyzm 'polityczna łączność z celami Sojuszu Atlantyckiego', wil-
sonizm, peronizm, posesoryzm 'chęć posiadania', niepiśmienność (spo
łeczeństwa), objawowość (choroby), narkomaństwo, kumplostwo itp.; 
afrykanizacja, egipcjonizacja, elektronizacja 'stosowanie maszyn 
elektronowych', przebranżo wianie, podłapanie, zacielenie, kiwka itp. 

Zaobserwowany stan przejrzyściej ilustruje tabela 1. 
Ogólnie biorąc, wśród nowych rzeczownikowych derywatów sufik-

salnych zarówno w szeroko pojętej informacji, publicystyce, wy
wiadach oraz w tekstach niedziennikarskich dominuje kategoria 
nazw atrybutywnych, co jest szczególnie widoczne w informacji 
agencyjnej i reportażu. Włączając nazwy czynności do grupy nazw 
abstrakcyjnych, możemy uznać nowe rzeczowniki publicystyki, wy
wiadu i tekstów niedziennikarskich za bardziej abstrakcyjne niż no
we rzeczowniki informacji. 

G Klasyfikacja wg T. S m ó ł k o w a : Nowe słownictwo polskie. Badania rze
czowników, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1976. 
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Tabela 1: Udział nowych rzeczowników sufiksalnych w różnych tekstach 
prasowych (w procentach) 
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В. D e r y w a t y p r e f i k s a l n e 
Rzeczownikowe derywaty prefiksalne, czyli nowe formy utworzo

ne za pomocą przedrostków, są w badanym materiale kategorią nie
liczną, około 9 razy mniejszą od sufiksalnych. Ze względu na nie
liczne zaświadczenia w poszczególnych gatunkach prasowych, t rud
no rozpatrywać materiał statystycznie w grupach znaczeniowych, 
pozostaje ograniczyć się do uwag ogólnych. 

We wszystkich rodzajach tekstów zwraca uwagę modyfikacyjna 
funkcja przedrostka anty-. Modyfikuje on znaczenie wyrazów pod
stawowych w sposób tradycyjny, oznaczając przeciwstawienie się 
temu, przeciwieństwo tego, na co wskazuje wyraz podstawowy, 
a również nadaje formie podstawowej znaczenie bliskie znaczeniu 
rodzimego odpowiednika nie- 'zaprzeczenie, brak, coś złego, coś in
nego'. Obok form typu: anfyrojalista, antyhumanizm, na wzór rów
nież stosunkowo nowych, ale już zarejestrowanych w słownikach: 
antypowieść, anty teatr, powstają nowe: antyżona, antymatka, anty-
western, anty komfort, antyfutbol itp. Rodzimy odpowiednik nie-
tworzy około 4 razy mniej nowych rzeczowników, пр.: niemeloman, 
niesztuka, niezawodowiec itp. Nieliczne przykłady haseł z obcymi 
przedrostkami: pre-, post-, rodzimymi: pra-, nad-, pod- wskazują na 
mniejszą rolę tych formantów w tworzeniu nowych derywatów. 
Rzeczowniki z przedrostkami nad-, pod- powstają według obcych 
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angielsko-niemieckich wzorów (ang. over-, under-, niem. : über-, 
unter-). Obok form zarejestrowanych w słowniku: nadsprawność, 
nadforteca, podgatunek itp., pojawiają się nowe: nadrefleks, nad-
wartość, nadkpina, nadmarioneta, podspecjalność itp. 

Obce i rodzime przedrostki, zgodnie z tradycją, modyfikują zna
czenie wyrazów podstawowych, bez względu na ich pochodzenie czy 
przekazywane treści. Nieliczne zaświadczenia nowych rzeczowni
ków prefiksalnych wskazują na małą produktywność wymienionych 
przedrostków w połączeniach z rzeczownikiem, z wyjątkiem łaciń
skiego formantu anty-, przejawiającego nowe możliwości kształtowa
nia znaczenia podstawy. Formy z przedrostkiem anty- stanowią 
w przybliżeniu czwartą część badanych derywatów prefiksalnych. 

C. R z e c z o w n i k i z ł o ż o n e 
Udział form złożonych w kategorii nowych rzeczowników nie 

ustępuje miejsca udziałowi derywatów sufiksalnych. Największą 
produktywność we wszystkich rodzajach badanych tekstów wykazu
ją człony pomniejszające bądź powiększające wielkość czy znaczenie 
członu drugiego: mini-, mikro-, super-, z czego głównie mini-: mi-
niakademia, miniporozumienie, miniprzewrót, minikalkulator, mini-
ogródek, minibazar; mikrobohater, mikroenergia, mikrofabryka, mi -
kropaństwo, mikrosilnik; superkapitalizm, supertrener, superfacho-
wiec, supermiasto, superprodukcja itp. 

Nowe rzeczowniki złożone są w większości tekstów prasowych 
nazwami atrybutywnymi, których istotnym nosicielem cechy osoby, 
przedmiotu lub miejsca jest jeden z członów, człon pozostały precy
zuje tę cechę, albo oba człony są równorzędne, пр.: juntorojalista 
'członek junty o przekonaniach rojalistycznych', klerofaszysta 'faszy
sta o przekonaniach klerykalnych', hiperreakcjonista, ultranacjona-
lista, petrodolary 'dolary za naftę', fruktomiód 'miód produkowany 
z owoców', herbamiód 'miód produkowany z ziół', pszenżyto 'krzy
żówka żyta z pszenicą', agrokompleksy 'połączone gospodarstwa 
rolne', kinoświetlica, hotelodom, sklepobar, superlotnisko itp. 

W obu rodzajach informacji, artykułach publicystycznych i repor
tażach nazwy atrybutywne stanowią około 50% nowych złożeń; wy
raźną przewagę nazw przedmiotowych nad osobowymi widać we 
wszystkich rodzajach tekstów. Nazwy agentywne osobowe są nato
miast liczniejsze w felietonach, recenzjach i wypowiedziach nie-
dziennikarskich. Ogólnie biorąc, kategoria nowych złożonych nazw 
agentywnych jest w szeroko pojętej informacji około dwukrotnie 
liczniejsza niż w publicystyce, czterokrotnie liczniejsza niż w wy
wiadzie, częściej reprezentowana w całej próbie tekstów niedzien-
nikarskich niż dziennikarskich. 

Udział nazw abstrakcyjnych (typu: gammaastronomia 'dyscyplina 
zajmująca się badaniem promieniowania kosmicznego', erytrofobia 
'wstręt do czerwieni', filokartia 'zbieranie widokówek', importo-
chłonność, seksofala, piórowstręt, rakofobia itp. i nazw czynności 
(typu: truskawkobranie, fonoserwis, maszynopisanie, mitoprojekcja, 
tyranobójstwo, radionasłuch, marszobieg itp.) jest swoistą cechą no-
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wych rzeczowników złożonych wywiadu, recenzji, felietonu, a także 
tekstów niedziennikarskich, na co w tych ostatnich wpłynęły ab
strakcyjne nazwy programów radiowych i telewizyjnych. 

Uzyskane wyniki przedstawia tabela 2. 

Tabela 2: Udział rzeczowników złożonych w różnych rodzajach wypowiedzi 
prasowych (w procentach) 
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D. R z e c z o w n i k i o d c z u w a n e j a k o z a p o ż y c z o n e 

Nowe rzeczowniki w prasie są w ok. 70°/o formami całkowicie lub 
częściowo zapożyczonymi. Obce przyrostki i przedrostki dodawane 
do rodzimych podstaw, a także obce podstawy z rodzimymi forman-
tami nadają wyrazom cechę nierodzimości. Drugą grupę zapożyczeń 
stanowią formy przejęte z języków obcych w niezmienionej posta
ci, z zachowaniem cech obcego słowotwórstwa i fonetyki. Nowe rze
czowniki z wyraźnie odczuwanymi współcześnie cechami słownictwa 
obcego potraktowano jako zapożyczone, inne jako rodzime. 

Istotną przyczyną tak dużego odsetka wyrazów odczuwanych jako 
zapożyczone są w całej badanej próbie przede wszystkim wyrazy 
złożone. W próbie nowych derywatów sufiksalnych przewagę słow
nictwa zapożyczonego nad rodzimym widać w szeroko pojętej pu
blicystyce (o ok. 5%) — zwłaszcza w recenzji (o ok. 30%), a także 
w wywiadzie (o ok. 20%). Oba rodzaje informacji natomiast (łącznie 
o ok. 30%), reportaż (o ok. 20%), a głównie wypowiedzi niedzienni-
karskie (o ok. 40°/o) mają więcej nowego słownictwa rodzimego. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Istotną przyczyną takiego stanu jest obecność nowych form ab
strakcyjnych, znacznie większa w publicystyce i wywiadzie niż 
w informacji i tekstach niedziennikarskich. Przejęty z obcych wzo
rów typ słowotwórczy z formantem -izm (ang., fr. -ism, niem. 
-ismus), obejmuje słownictwo o charakterze internacjonalnym, wy
raźnie odczuwane jako zapożyczone, a również tworzy derywaty 
oparte na tematach rodzimych. W całej próbie tekstów dziennikar
skich na jeden wyraz rodzimy przypada jeden odczuwany jako za
pożyczony, w niedziennikarskich na 3 rodzime jeden zapożyczony. 

Na zwiększenie udziału form odczuwanych jako zapożyczone 
wpływa w znacznym stopniu szczególna produktywność łacińskiego 
formantu anty- w kategorii rzeczowników prefiksalnych. 

W kategorii nowych rzeczowników złożonych badane teksty wy
kazują około dwu- (reportaż), t rzy- (oba rodzaje informacji) i czte
rokrotną (artykuł publicystyczny) przewagę form odczuwanych jako 
zapożyczone nad rodzimymi. W całej próbie tekstów dziennikarskich 
jeden wyraz rodzimy przypada na trzy zapożyczone, w niedzienni
karskich na dwa.- Przyczynę takiego stanu można tłumaczyć: 1. du
żym nasileniem w członach pierwszych złożeń obcych elementów 
o charakterze międzynarodowym (mini-, mikro-, makro-, super-, 
ekstra-, bio-, foto, elektro-, termo, radio-, tele- itp.), 2. znacznym 
udziałem nazw abstrakcyjnych i nazw czynności z obcymi elemen
tami słowotwórczymi typu: rakofobia, importochłonność, socjalimpe-
rializm, mitoprojekcja, taryfoznawstwo itp. 

Wyrazy przejmowane z języków obcych w niezmienionej postaci " 
to przede wszystkim wyrazy niesłowiańskie. Są to głównie formy 
angielskie, w niewielkim procencie (2—10%) niemieckie i francuskie, 
w ok. 20% — wyrazy przejęte z innych języków i narzeczy 
Indii, Japonii, krajów Afryki, Ameryki, Azji. Ta ostatnia grupa 
jest charakterystyczna dla słownictwa reportażu (przeszło połowa 
cytowanego słownictwa obcego). Z języków słowiańskich na nieco 
większą uwagę zasługują cytaty rosyjskie, aczkolwiek ich udział 
jest znaczniejszy tylko w informacji agencyjnej. W całej próbie 
wypowiedzi dziennikarskich i niedziennikarskich na jeden cytowa
ny wyraz hasłowy z języków słowiańskich przypada około 9 wyra
zów niesłowiańskich. 

Cytowane z języków obcych rzeczowniki (w innych kategoriach 
gramatycznych przykładów nie znaleziono) funkcjonują w wypowie
dziach prasowych w większości jako elementy kolorytu lokalnego, 
wykorzystywane w opisach w celu identyfikacji miejsc, przedmio
tów, potraw, zawodów, czynności, obrzędów itp. 

Najbogatsza znaczeniowo grupa słownictwa angielskiego, ściślej an-
gielsko-amerykańskiego zawiera przykłady z dziedziny sztuki, fil-

"rau, literatury, mody, sportu, rozrywki itp., пр.: show-business 
'przemysł rozrywkowy', saloon 'lokal rozrywkowy, bar, szynk', seks-

7 Formy te nie wchodzą w zakres neologizmów słowotwórczych. Poświęcam 
im kilka słów w tym miejscu ze względu na łączność tematyczną z omawia
nym v/ tej części opracowania słownictwem obcym. 
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-story ' literatura erotyczna', klansman 'członek Ku-Klux-Klanu', 
grill 'rożen', hot-dog 'rodzaj kanapki', thriller 'rodzaj utworu sensa
cyjnego', battle-dress 'rodzaj ubioru wojskowego', logbook 'dziennik 
okrętowy', caravaning ' turystyka motorowa' itp. 

Cytaty rosyjskie, francuskie, niemieckie nie mogą się równać z an
gielskimi nie tylko ilością, ale i wszechstronnością semantyczną. Li
czącą się jeszcze grupę wy razów-су tatów z języków egzotycznych 
stanowi słownictwo związane z życiem codziennym ludności, zwycza
jami, wierzeniami itp. 

PRZYMIOTNIKI I IMIESŁOWY PRZYMIOTNIKOWE 

A. D e r y w a t y s u f i k s a l n e 
W procesie powstawania nowych przymiotników i pokrewnych 

im funkcji określania właściwości cech przedmiotów — imiesło
wów przymiotnikowych istotną rolę odgrywają przyrostki. Utwo
rzone derywaty określają cechy przedmotów w odniesieniu do in
nych przedmiotów (formy odrzeczownikowe), innych cech (formy 
odprzymiotnikowe), i do czynności (formy odczasownikowe). W zróż
nicowanej semantycznie próbie da się wyodrębnić kilka grup zna
czeniowych, skupiających określenia o podobnej funkcji w zesta
wieniach z rzeczownikiem : 

1. Formy, wskazujące na rodzaj materiału, jaki posłużył do wy
konania tego, co oznacza wyraz określany, пр.: bistorowy (materiał) 
'wykonany z bistoru', poliuretanowe (podeszwy) 'wykonane z poli
uretanu', teflonowe (naczynia) 'pokryte warstwą teflonu', teksasowe 
(spodnie) 'uszyte z materiału zwanego teksasem', halogenowe (re
flektory) 'zawierające pierwiastek chemiczny halogen' itp. 

2. Formy, wskazujące na przedmiot, który jest obiektem przezna
czenia tego, co nazywa wyraz określany, пр.: magnetowidowa (taś
ma) 'do magnetowidu', aerozolowe (opakowania) 'do przechowywania 
aerozoli', ciągnikowe (opony) 'do ciągników', surówkowy (wóz) 'do 
przewożenia surówki', wannowe (baterie) 'do wanien', kiszonkarski 
(surowiec) 'do kiszonek' itp. 

3. Formy, wskazujące na pochodzenie tego, co oznacza wyraz 
określany: pafawagowski (robotnik) 'zatrudniony w zakładach Pafa-
wag', no winowy (produkt) 'wytwarzany w cementowni «Nowiny»', 
eltrowski (odbiornik) 'produkowany w zakładach radiowych «El-
tra»' itp. 

4. Formy, wskazujące na wykonywaną czynność, пр.: minerali-
zowane (wody) 'zaopatrywane w sole mineralne', homologacyjne (ba
dania), homologowane (oleje) 'poddawane procesom homologacji', 
chemizacyjne (zabiegi) 'stosujące środki chemiczne', przemienne (stu
dia) 'odbywane na przemian z pracą zawodową' itp. 

5. Formy, wskazujące na inną charakterystyczną cechę tego, co 
oznacza wyraz określany, пр.: babciowata (halka) 'według mody dla 
babci', kangurzasta (kieszeń) 'przypominająca kieszeń kangura', 
szmatowaty (materiał) 'wygląda jak szmata', insbrucki (poziom) 'wy-

2* 
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soki jak na olimpiadzie w Innsbrucku', transparentne (kredki) 'prze
zroczyste', chamowa (gra) 'chamska' itp. 

Zdecydowana większość przykładów z przyrostkiem -owy świad
czy o istotnej roli tego formantu w tworzeniu nowych derywatów 
przymiotnikowych. Procentowe obliczenia udziału wyróżnionych 
kategorii w poszczególnych gatunkach prasowych wykazały w sze
roko pojętej informacji najwięcej przykładów mieszczących się 
w grupie semantycznej 'przeznaczony do', w szeroko pojętej publi
cystyce — najwięcej przykładów z czwartej kategorii cech charak
terystycznych. 

B. D e r y w a t y p r e f i k s a l n e 
Nowe przymiotniki utworzone za pomocą przedrostków to w zde

cydowanej większości formy z przedrostkiem anty-; w próbie in
formacji stanowią one przeszło 50% wszystkich nowych derywatów 
prefiksalnych, w próbie publicystyki — ok. 40%; w całej próbie 
tekstów dziennikarskich ok. 45%, w tekstach niedziennikarskich 
prawie wcale się nie pojawiają. Zebrany materiał wskazuje na funk
cję tego formantu — zaprzeczania treści wyrażanej przez podstawę 
(odpowiednik nie-), пр.: antycykliczna (polityka), antyludzki (stosu
nek); częściej nadaje znaczenie przeciwieństwa (odpowiednik prze
ciw-), пр.: antyrozwodowa (tendencja), antymonopolistyczna (walka), 
anty odprężeniowe (siły). Przedrostek nie- występuje głównie 
w imiesłowach w funkcji zaprzeczania, пр.: nienuklearne (zasady), 
nieskawalona (sól), niedoinwestowana (budowa). 

Stosunkowo duży odsetek derywatów z innymi przedrostkami: 
r o z - , z - , p o d - , p r o - , p r e - , itp. jest spowodowany głównie 
włączeniem do tej kategorii imiesłowów przymiotnikowych, które 
jako formy odczasownikowe ilustrują znane działanie przedrostków 
w kategorii czasownika. 

Znaczny udział słownictwa odczuwanego jako zapożyczone jest 
wynikiem dużej produktywności przedrostka anty- w tworzeniu no
wych derywatów przymiotnikowych. 

C. P r z y m i o t n i k i z ł o ż o n e 

Nowe przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe są w ok. 3 5 % 
wyrazami złożonymi. Strukturalnie są to formy utworzone z połą
czeń różnych części mowy, służących jako podstawy słowotwórcze. 
Swoistą grupę nowych złożeń tworzą formy z członem pierwszym 
pochodzenia grecko-łacińskiego : supertwardy (materiał), supermod-
ne (ubranie), superkonkretni (technicy), arcyproste (rozwiązanie), ul-
tralewackie (ugrupowanie), kontrintuicyjna (metoda), parazawodo-
we (choroby), metahalogenowe (lampy), monodietetyczna (pasza) 
itp., z czego najbardziej produktywny okazał się człon super-. 

Przymiotniki tego typu stanowią w próbie informacji ok. 2 5 % 
nowych przymiotników złożonych, w próbie publicystyki — ok. 
40%, w wywiadzie ok. 30%>, w wypowiedziach niedziennikarskich 
ok. 50°/o. 

li 
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W łącznej próbie tekstów dziennikarskich najbardziej liczącą się 
kategorią nowych złożonych przymiotników i imiesłowów przymiot
nikowych są połączenia przymiotnika z rzeczownikiem, występujące 
również w szeroko pojętej informacji, publicystyce i wywiadzie. 
Wyróżniony typ słowotwórczy powstaje z przekształcenia wielowy-
razowych przydawek w przymiotniki, пр.: wysokotonażowy (pojazd) 
'o wysokim tonażu', długofazowe (inwestycje) 'o długich fazach', sze
rokopasmowa (taśma), niskocukrowy (dżem), pełnowymiarowa (po
stać) itp. Należą tu również złożenia z drugim członem -języczny, 
wskazujące na znajomość czy posługiwanie się językiem, na jaki 
wskazuje człon pierwszy, пр.: niemieckojęzyczna (pisarka), angloję
zyczne (państwo), portugalojęzyczna (literatura). Są to nowe formy 
ze względu na nazwę języka w członie pierwszym, utworzone na 
wzór znanych: obcojęzyczny, różnojęzyczny. 

W wypowiedziach niedziennikarskich zdecydowanie przeważa typ 
połączeń rzeczownika z przymiotnikiem, reprezentowany przez for
my z członem drugim -podobny, -odporny: skóropodobne (tworzy
wo), klepkopodobne (wykładziny podłogowe), filcopodobne (wykła
dziny), tkaninopodobna (dzianina), drewnopodobne (płyty), plamo-
odporny (materiał) itp. 

Przykłady połączeń innych części mowy: a) rzeczownika z czasow
nikiem — czasownikowa podstawa członu drugiego nadaje formie 
pochodnej znaczenie wykonywania czynności, której przedmiot lub 
wynik nazywa człon pierwszy: paszodajne (rośliny), fosforonośne 
(surowce), halucynogenne (grzyby) itp.; najwięcej przykładów 
w wywiadzie; b) przymiotnika z przymiotnikiem — formy połączo
ne stosunkiem współrzędności: azbestowo-cementowe (płyty), mo-
ralno-użytkowa (satysfakcja), świetlno-słowne (seanse), energo-cy-
bernetyczna (strategia) itp.; najwięcej przykładów w publicystyce; 
c) liczebnika z rzeczownikiem: dwuzawodowa (ludność), dwujezdnio
we (drogi), jednokiełkowe (nasiona), szerokoekranowy (film), kilku-
poziomowa (autostrada), wielobiegowa (wycieraczka), wielozadanio
wa (baza) itp.; najwięcej przykładów-w informacji; d) przysłówka 
z przymiotnikiem: średniowysokie (budownictwo), wolnowymie-
nialna (waluta), pełnozatrudniony (pracownik), średniociemne (gar
nitury) itp.; najwięcej przykładów w wypowiedziach niedziennikar
skich. 

CZASOWNIK 

. Nowo utworzone czasowniki8 są w tekstach prasowych przede 
wszystkim derywatami sufiksalno-prefiksalnymi (ok. 50% materia
łu), powstałymi z przekształcenia rzeczowników i przymiotników za 
pomocą przyrostków i przedrostków, пр.: przebranżowić 'zmienić 
branżę', utaśmowić się 'stosować taśmę', odchamić się 'przestać być 
chamem', utrzpiocić 'uczynić trzpiotem', przenaukowić 'uczynić 
przesadnie naukowym', usmacznić 'dodać smaku' itp. 
8 Znaczna ich część jest wynikiem indywidualnej twórczości dziennikarzy, 
o czym będzie mowa. 
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Na drugim miejscu można umieścić derywaty sufiksalne, tworzo
ne głównie za pomocą przyrostka -ować od rzeczownikowych pod
staw, пр.: poliestrować 'pokrywać poliestrem', żniwować 'zbierać 
plony', orbitować 'latać w przestrzeni kosmicznej', komputeryzować 
'stosować komputery', konteneryzować 'stosować kontenery' itp. 

Modyfikacyjna funkcja przedrostków znajduje wyraz w derywa
tach prefiksalnych odczasownikowych, пр.: podczytywać 'czytywać 
dorywczo', wydoktoryzować się 'zrobić doktorat', zdyskutować 'po
konać w dyskusji', obgrywać 'często grywać', zoptymalizować 'uczy
nić optymalnym' itp. 

Zebrany materiał ilustruje różnorodność formantów i ich rolę 
w procesie powstawania nowych czasowników. Ze względu na nie
liczne przykłady trudno wnioskować o indywidualnej produktyw
ności przyrostków i przedrostków w poszczególnych gatunkach, moż
na jednak mówić o większej (niż innych formantów) roli przyrostka 
-ować i przedrostka u- w utworzeniu neologizmów czasownikowych. 
Wynotowane formy charakteryzują się znaczną precyzyjnością tre
ści, funkcjonując zamiast wielowyrazowych struktur. 

Zaświadczenia (choć sporadyczne) f o r m z ł o ż o n y c h : współ-
egzystować, współzałożyć, półniszczeć itp. wskazują, że i ta katego
ria czasownika ma swoich reprezentantów wśród nowego słownic
twa w prasie. 

PRZYSŁÓWEK 

Nowe przysłówki, zaświadczone najmniej licznie w zebranym 
materiale, powstały głównie od przymiotników drogą derywacji su-
fiksalnej za pomocą przyrostka -o//-e, пр.: nakazowo (wdrażać), col-
lażowo (wykonany), numerycznie (sterowany), hecnie (brzmieć), sy
multanicznie (ukazywać), parametrycznie (wdrażać) itp. Znaleziono 
też przekłady przysłówkowych derywatów prefiksalnych: przytłocz-
no, nadprzeciętnie oraz form złożonych: półwyczynowo, superszyb
ko itp. Ze względu na niewielki udział neologizmów czasownikowych 
i przysłówkowych, rozpatrywanie nasilenia ich cech w poszczegól
nych gatunkach prasowych nie dałoby miarodajnych wniosków. 

II. Słownictwo okazjonalne 

Oparte na znanych wzorach słowotwórczych produkty, prawdopo
dobnie indywidualnej twórczości dziennikarskiej, znaleziono we 
wszystkich badanych rodzajach tekstów, zróżnicowane pod wzglę
dem gramatycznym i wnoszące różne treści9. Są to w ogromnej 
większości (w całej próbie i w poszczególnych gatunkach liczą po-
ft Przykłady reprezentujące omawianą tu kategorię były na równi z innymi neo
logizmami przedmiotem analizy językowej przedstawionej w tym opracowaniu. 
Swoisty charakter indywidualizmów autorskich pozwala na osobne ich potrak
towanie, co ze względu na brak miejsca będzie tylko zasygnalizowaniem pro-
biemu. 
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nad 50% tego typu słownictwa): a) nazwy atrybutywne osób, przed
miotów i miejsc (proste i złożone), пр.: krytykus 'krytyk', zasadni-
czek 'człowiek zasadniczy', telewiz joner 'telewidz', urój enio wiec 
'który ma urojenia', figielman 'wesołek', biustówka 'płaska butelka 
wódki' (znane: piersiówka), szpetnik 'coś, co szpeci otoczenie', plujka 
'kawa z fusami', nachlewalnia, upijalnia 'lokale, gdzie pije się wód
kę*; b) nazwy agentywne: programotwórca, programobiorca 'nadaw
ca i odbiorca programów radiowych i telewizyjnych', wierszogroszo-
rób 'słaby a płodny pisarz', wyciskacz (łez) 'melodramat', zapomogo-
biorca 'kto dostaje zapomogi', superśpioch itp.; c) nazwy abstrakcyj
ne: gnypalstwo ,,...jako gnuśne gmeranie palcem w czymś, czego 
traktowanie wymaga precyzyjnych instrumentów", fazdrygalstwo 
„...jako fastrygowanie wszystkiego, tymczasowe, połączone z bała-
gulstwem", mowizm „Kult gadania, że użyję neologizmu, mowizm 
jest jeszcze otoczony nimbem" 10, automiłość 'miłość własna', buto-
logia 'nauka robienia butów' itp. 

Około trzykrotnie mniejszą grupę od rzeczownikowych tworzą in
dy widualizmy czasownikowe, około czterokrotnie mniejszą — przy
miotnikowe, znaleziono jeden przykład okazjonalnego przysłówka. 
Zwraca uwagę przewaga słownictwa okazjonalnego w kategorii cza
sownika we wszystkich rodzajach tekstów (z wyjątkiem wywiadu), 
co można tłumaczyć tym, że w czasownikach istnieje większa możli
wość tworzenia prefiksalnych i sufiksalnych derywatów ekspresy w-
nych, пр.: bublowacieć 'stawać się bublem', rozczłowieczyć 'unie
szkodliwić', teleglagać znaczy 'deformować mowę polską w telewizji', 
kolejkować 'stać w kolejce', utrzpiocić 'uczynić trzpiotem', wysfe-
rzyć się 'zmienić sferę', sklerozieć 'dostawać sklerozy', usmacznić 
'dodać smaku' itp. 

Liczbę autorskich indywidualizmów w połączonej kategorii przy
miotników i imiesłowów przymiotnikowych powiększają znacznie 
formy odczasownikowe — imiesłowy: rozpłaszczone (społeczeństwo) 
„społeczeństwo rozpłaszczone, rozproszkowane", zapudełkowany 
(teatr) „Nieważne jak zapudełkowany, do jakiego nur tu .wpisany jest 
teatr", rozfilmowane (filmy) „Filmy filmowo pełne, rozfilmowane", 
chlebożerna (filozofia) itp. Prócz imiesłowów przymiotniki: atłaśni, 
gronostajni, (dworzanie), sprofesorzałe (życie), chamowa (gra) 'po 
chamsku', płaskodachowa (ohyda) 'o architekturze' itp. oraz przy
słówek: słoniniście „Zaprawiają potrawy kleiście i słoniniście" 
'z nadmiarem słoniny'. 

Zgodnie ze stylistyką tego gatunku (styl lekki, ekspresy wny, * wer
balny), słownikowe indywidualizmy dziennikarskie pojawiają się 
najczęściej w felietonach — udział ich w felietonach jest równy 
udziałowi w artykułach publicystycznych, przy około dwukrotnie 
mniejszym w magazynach ilustrowanych i około sześciokrotnie 
mniejszym w tygodnikach społeczno-kulturalnych u . 
10 Znaczenia neologizmów podane w cudzysłowie cytuję za autorami tekstów, 
z których pochodzą. 
11 Zob. A. Z a g r o d n i k o w a : Struktura gatunkowa wypowiedzi w dzienni
kach i czasopismach. Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 4, str. 79—81. 
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W próbie wypowiedzi niedziennikarskich swoistą, wyróżniającą 
się grupę wyrazów, których autorami są redaktorzy radiowo-telewi-
zyjni, stanowią nazwy ( = tytuły) programów. Są to, podobnie jak 
nagłówki prasowe, swoiste nazwy własne, które nie tylko oznaczają, 
ale i znaczą. W semantyce tych nazw zaznacza się z jednej strony 
związek z radiem czy telewizją, z drugiej — informacja o rodzaju 
czy treści audycji. Strukturalnie są to rzeczowniki złożone, będące 
nazwami programów muzycznych: teledyskoteka, muzykorama, me-
lodie-przebudzanki ; publicystycznych: radioproblemy; młodzieżo
wych: teleferie, teleranek; międzynarodowych (z krajów demokra
cji ludowej) programów rozrywkowych: interradio, interstudio itp. 

UL Neosemantyzmy 

Najnowsze zmiany znaczeniowe w znanym słownictwie polskim 
doprowadziły do powstania odrębnej kategorii nowych wyrazów, 
tzw. neosemantyzmów. W tej, stosunkowo najmniejszej grupie neo
logizmów w prasie (ok. 5 % badanego materiału) można wyróżnić: 

1. Nazwy osób i przedmiotów, których znaczenie rozszerzyło się 
na gruncie języka polskiego ze względu na podobieństwo dwóch de
sy gnatów: pająk 'pracownik usuwający przy pomocy dźwigu źle za
parkowane samochody', szafy 'jednorodne budynki wielokondygna
cyjne', miś 'rodzaj materiału', stonki 'pierwsze autobusy produkowa
ne w Jelczu', rak 'wózek podnośnikowy', banany 'rodzaj spodni' itp. 

2. Nazwy osób i przedmiotów, które przypadkowo mają tę samą 
postać ze względu na wielofunkcyjność przyrostków: turbinowiec 
'pracownik zatrudniony przy turbinach' (statek parowy napędzany 
turbiną)1 2 , dęciak 'muzyk grający na tubie' (sztywny męski kape
lusz), owocówka 'wagon dostosowany do przewozu owoców i w a 
rzyw' (motyl), atomówka 'elektrownia atomowa' (bomba atomowa), 
siłownia 'sala sportowa do ćwiczenia zapasów' (rodzaj zakładu pro
dukcyjnego) itp. 

3. Formy o charakterystycznych intencjach ekspresywnych, które 
mogą wejść do słownictwa lub pozostać produktami jednorazowej 
twórczości dziennikarskiej: maluch, mały 'samochód fiat 126p' (małe 
dziecko), Wenusjanin 'organizator wystaw fotograficznych ,,Wenus" 
(domniemany mieszkaniec planety Wenus), bramini 'pijący w bra
mach alkohol' (kasta kapłańska w Indiach), zbytnica 'pracownica 
działu sprzedaży towarów w przedsiębiorstwie' (kobieta lubiąca zbyt-
kować, figlować) itp. Należą tu również nacechowane stylistycznie 
czasowniki: haftować 'mówić głupstwa' (wyszywać), napalić się 'na
brać ogromnej ochoty' (nasycić się paleniem papierosów), zaliczyć 
'dokonać czegoś, załatwić coś' (przyjąć do grona, zdać egzamin) itp. 

Przedstawione przykłady ilustrują jedynie, w sposób bardzo ogól
nikowy, zjawisko powstawania neologizmów semantycznych w pra
sie, uzupełniają w pewnym stopniu przedstawiony w zarysie obraz 
nowego słownictwa. Można zauważyć, że rozszerzanie znaczenia wy
razów następowało głównie ze względu na podobieństwo desygnatu 
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do owada lub zwierzęcia; wielofunkcyjność przyrostków natomiast 
powodowała rozszerzenie znaczenia z przedmiotu na człowieka i od
wrotnie. Nie znaleziono przykładów neosemantyzmów w kategorii 
wyrazów złożonych. Neologizmy semantyczne są rozrzucone w ba
danych tekstach mniej więcej w jednakowym nasileniu, z wyjątkiem 
recenzji, gdzie się ich prawie nie spotyka; zwiększenie próby może 
pozwoli uchwycić wyraźniejsze różnice ilościowe. 

Uwagi końcowe 

• Charakterystyczną cechą nowego słownictwa, zarówno w w y 
powiedziach dziennikarskich, jak i niedziennikarskich jest znaczny 
udział form złożonych, spotykanych szczególnie często w kategorii 
rzeczowników i przymiotników. Wśród rzeczowników złożonych w y 
różniają się częstością formy z członem mini-, wśród przymiotników 
formy z członem super-. 

• Nowe rzeczowniki w prasie to głównie nazwy atrybutywne, 
wskazujące na cechę: a) przedmiotu (szczególnie częste w informa
cji i reportażu), b) osoby (szczególnie częste w felietonie i wywia
dzie) czy c) miejsca (szczególnie częste w informacji). W słowotwór-
stwie nowych przymiotników najczęściej spotyka się nazwy użytko
wych przedmiotów, urządzeń, surowców, służące jako podstawy de
rywatów (szczególnie częste w informacji). 

• Najbardziej produktywny w kategorii rzeczowników okazał się 
przyrostek -owiec, w kategorii przymiotników -owy, czasowników 
-ować. 

• Nowe derywaty prefiksalne powstają najczęściej dzięki przed
rostkowi anty-, który wypiera rodzime nie- (w rzeczownikach) 
i przeciw- (w przymiotnikach), przejmując ich funkcje w wyrazach. 
Przykłady nowych derywatów prefiksalnych najłatwiej znaleźć 
w kategorii czasownika; zebrany materiał wskazuje na większą pro
duktywność przedrostka u-. 

• Zwraca uwagę duże nasycenie nowego słownictwa elementami 
obcymi, głównie pochodzenia grecko-łacińskiego i angielskiego. Wi
dać to wyraźnie w kategorii nazw abstrakcyjnych z odczuwanym ja
ko zapożyczony wyrazem podstawowym i obcym lub rodzimym for-
mantem. Na słowotwórczych elementach obcych, głównie podsta
wach, opiera się w znacznej mierze nowe słownictwo techniczne, za
wodowe, sportowe. Obce podstawy i formanty są wykorzystywane 
również przez dziennikarzy do tworzenia okazjonalnych ekspresywi-
zmów. Szczególne nasilenie elementów obcych, o charakterze mię
dzynarodowym, dostrzega się w rzeczownikach i przymiotnikach zło
żonych. Ogólnie biorąc, nowe słownictwo wypowiedzi dziennikar
skich (zwłaszcza informacji) jest w większym stopniu odczuwane 
jako zapożyczone niż wypowiedzi niedziennikarskich. 
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• Nowe słownictwo w prasie cechuje wysoki stopień abstrak-
cyjności, widoczny zwłaszcza w recenzji, wywiadzie, felietonie, 
w przeciwieństwie do obu rodzajów informacji (własnej i agencyj
nej) i reportażu. 

• W całym materiale widać tendencję do tworzenia form synte
tycznych, pozwalających jednym wyrazem przekazać wielowyrazowe 
(w tradycyjnym ujęciu) treści. Nowo powstające formy wskazują na 
semantyczny związek desy gnatów z produkcją i gospodarką. 

• Słownictwo okazjonalne spotyka się najczęściej w felietonie; 
nacechowane ekspresywnie wpływa w pewnym stopniu na ożywie
nie stylu tego gatunku. 

• Na rozszerzenie znaczenia niektórych wyrazów wpływało głów
nie podobieństwo desygnatu do owada lub zwierzęcia. 

Nie wszystkie nowe wyrazy są tworzone zgodnie z normą języka 
polskiego, nie wszystkie są również potrzebne. Zagadnienia popraw
ności i celowości neologizmów nie wchodziły w zakres przedstawio
nego tu tematu. Będą przedmiotem innego opracowania. 



"Zeszyty PRÄSOZMÄWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2(76) 

BOLESŁAW GARLICKI 

PORADNICTWO PRASOWE 

Z ankiet czytelniczych przeprowadzanych u nas i w in
nych krajach wiadomo, że różne formy poradnictwa pra
sowego cieszą się zainteresowaniem odbiorców. Przepro
wadzone przez dra B. Garlickiego i mgr B. Kolowcę 
z OBP badania miały na celu ukazanie opinii naszych 
czytelników na temat różnych form odpowiedzi redakcji, 
wykorzystania porad, zależności między cechami demo
graficznymi odbiorców a ich zainteresowaniami, trakto
waniem listów do i od redakcji jako materiału dzienni
karskiego. 

O pinie o potrzebie poradnictwa prasowego są w środowisku dzien
nikarskim dość zróżnicowane. Z jednej strony dotyczą te po

rady spraw czytelnikowi najbliższych, nadrabiają błędy administra
cji polegające na niepublikowaniu szczegółowych rozporządzeń 
wykonawczych do przepisów, a zarazem zapobiegają mylnym inter
pretacjom na niekorzyść czytelnika. Spełniają zatem istotną rolę 
informacyjną, wychowawczą i kontrolną. Z drugiej strony jednak 
wydzielają się z ogólnej działalności dziennikarskiej, najczęściej bo
wiem nie są publikowane na łamach, powodując przekształcanie się 
części redakcji w rodzaj biura porad, czyli instytucji zastępującej 
zupełnie inne, powołane specjalnie do tego placówki. 

W poszukiwaniu bardziej zobiektywizowanych opinii na temat po
żytku czy zbędności poradnictwa prasowego, Ośrodek Badań Praso-
znawczych przeprowadził analizę zawartości porad zamieszczonych 
w roku 1976 na łamach 8 wybranych pism l oraz sondaż poglądów 
czytelników tych pism na temat jakości i możliwości realizacji rad 
i wskazówek udzielonych im przez redakcje. 

Przedstawienie wyników tych badań rozpocząć by należało od de
finicji, co rozumiano przez poradę. Otóż uważano za nią wypowiedź 
1 Trybuna Ludu, Życie Warszawy, Echo Krakowa, Panorama, Kobieta i Życie, 
Przyjaciółka, Nowa Wieś, Magazyn Rodzinny. 
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dziennikarza lub współpracującego z redakcją specjalisty opubliko
waną w prasie lub też przekazaną w inny sposób czytelnikowi 
w celu udzielenia mu rad i wskazówek związanych z jego potrzeba
mi i zmierzających do ich zaspokojenia. Porada zatem może być 
udzielona w różnej formie i wynikać z różnych przyczyn. Może to 
być: 

— porada listowna w odpowiedzi na list czytelnika, 
— porada drukowana w odpowiedzi na list czytelnika, 
— porada listowna i drukowana równolegle w odpowiedzi na list 

czytelnika, 
— porada drukowana, nie będąca odpowiedzią na list czytelnika 

a wynikająca z inicjatywy redakcji. 

Formy te stosowane są w zależności od treści porady, jej przewi
dywanego oddźwięku społecznego oraz od tradycji i możliwości orga
nizacyjnych poszczególnych pism. 

Analiza zawartości 

Jako próbę badawczą przyjęto: dla czasopism — 12 numerów, po 
jednym z każdego miesiąca; dla pism codziennych — 72 numery, po 
jednym tygodniu w każdym miesiącu. Jak się okazało, znamienne 
różnice występują w ilości miejsca przeznaczonego na poradnictwo 
w poszczególnych pismach: od 40% powierzchni w Kobiecie i Ży
ciu do 7% w Panoramie oraz od 2,5°/o w Echu Krakowa do 1% 
w Trybunie Ludu. Zależy to zatem głównie od profilu określonego 
pisma. 

Oczywiście analiza ilościowa mówi jedynie o ogólnie zarysowują
cych się tendencjach, nie wskazuje natomiast na sposób potrakto
wania poszczególnych tematów pod względem ich opracowania me
rytorycznego i wyeksponowania formalnego. O tendencjach w za
kresie polityki redakcyjnej świadczy też grupowanie tematyczne po
rad. Jak się okazało z analizy wszechstronniej sze pod tym wzglę
dem są pisma codzienne, koncentrujące się przy tym bardziej na sto
sunkach w pracy, wszelkiego rodzaju usługach i zaopatrzeniu eme
rytalnym, natomiast bardziej wybiórczo traktują porady czasopisma, 
poświęcające z kolei więcej uwagi życiu rodzinnemu i prowadzeniu 
domu. I tu zatem widać wyraźną zgodność z profilem tematycznym 
pisma, choć i w obrębie obu kategorii uwidaczniają się niejakie róż
nice (np. Kobieta i Zycie wszechstronniej sza jest od Nowej Wsi). 

Forma publikacji zależy głównie od tego, czy inicjatywa wyszła 
od czytelnika, czy też od samej redakcji (lub przynajmniej jej inicja
tor nie został przez redakcję ujawniony). W przypadku inicjatywy 
ze strony czytelnika (57,8% ogółu publikacji poradniczych) dominu
jącą formą jest rubryka w formie pytań i odpowiedzi (51,5% ogółu 
publikacji), rzadziej występuje wywiad „na zamówienie" czytelni
ka, sporadycznie natomiast: artykuł, komentarz czy felieton. Naj
większe zróżnicowanie form zauważyć można w Trybunie Ludu. 
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W przypadku porad nie wnikających w inicjatywy czytelnika do
minuje informacja (22,8%) oraz informacja skomentowana (18,0%), 
sporadycznie pojawiają się: artykuł, komentarz, felieton, wywiad. 
Największe zróżnicowanie form dziennikarskich występuje w Ma
gazynie Rodzinnym. Łączy się z tym sprawa języka publikacji — 
przeważnie maksymalnie uproszczonego; formy zbeletryzowane po
jawiają się tylko w niektórych pismach (Panorama, Nowa Wieś) 
i dotyczą tylko określonych kręgów tematycznych (moda, urządza
nie mieszkań, życie rodzinne, sprawy osobiste). 

Znamienną cechą charakterystyczną większości porad (64,8%) jest 
ich anonimowość — często nie da się nawet określić, czy autorem 
wskazówki jest dziennikarz czy też współpracujący z redakcją spe
cjalista. Specjaliści z określonej bliżej dziedziny sygnują około 17% 
rad, tyle samo podpisują dziennikarze, reszta natomiast traktowana 
jest jako odpowiedzi „redakcji". Eksponują specjalistów Kobieta 
i Życie, Przyjaciółka i Magazyn Rodzinny, a dziennikarzy — Życie 
Warszawy. Przy tym specjaliści piszą głównie o problemach prowa
dzenia domu, medycyny, kosmetyki, motoryzacji. Dziennikarze pod
pisują się pod poradami prawnymi (zapewne mając za sobą wy
kształcenie prawnicze) oraz dotyczącymi wszelkiego rodzaju usług. 

Jak wynikało z analizy dodatkowej, sporo z ukazujących się na ła
mach porad (38,2%) jest tak sformułowanych, że do ich udzielenia 
wytarczy zdrowy rozsądek i doświadczenie życiowe — głównie 
w dziedzinie gospodarstwa domowego, spraw osobistych, życia to 
warzyskiego (przecie wszystkim w Kobiecie i Życiu oraz w Przyja
ciółce). W przeważającej większości przypadków jednak opinia spe
cjalisty wydawała się badającym 2 niezbędna dla sformułowania od
powiedzi czytelnikowi — głównie w zakresie medycyny, usług, wy
chowania, motoryzacji. Upowszechnianiu opinii specjalistów hołdu
ją przy tym przede wszystkim Trybuna Ludu, Magazyn Rodzinny 
i Życie Warszawy. 

Istotną rzeczą z punktu widzenia polityki redakcyjnej jest stopień 
powszechności porady opublikowanej na łamach pisma. Toteż bada
jący, kwalifikując poszczególne pozycje zastanawiali się, na ile do
tyczyć one mogą większej liczby odbiorców. Doszli do wniosku, że 
opublikowane pozycje w połowie przynajmniej mogłyby być wy
korzystane przez ogół czytelników. Wysoki zatem odsetek zamiesz
czonych wskazówek dotyczy spraw konkretnych i jednostkowych, 
przy czym ten rodzaj porad preferowały zbadane pisma codzienne. 

Dla odbiorcy ważny jest stopień konkretności udzielonej mu ra
dy. Tymczasem badający stwierdzili istnienie na łamach analizowa
nych pism sporej liczby porad ogólnikowych, zwłaszcza w takich 
przypadkach, gdy sposób rozwiązania określonej sprawy zależy od 
względów ubocznych, od okoliczności nie do przewidzenia na odleg-
gość. Nic zatem dziwnego, że do wskazówek najbardziej ogólniko
wych należą te, które odnoszą się do wychowania, zabiegów me-

2 Analizę zawartości przeprowadziła mgr Barbara К o 1 o w с a. 
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dycznych, intymnych spraw osobistych oraz mody i ubioru. Stosun
kowo najwięcej udzielały ich w badanym okresie Nowa Wieś, Ma
gazyn Rodzinny oraz Trybuna Ludu. Badany dla uściślenia stopnia 
konkretności stosunek ilości elementów iniormacyjno-praktycznych 
do elementów wiedzy ogólnej wykazał, iż w analizowanych pozy
cjach dominują te pierwsze (68,4%), sporo mamy też takich, w któ
rych informacje praktyczne pojawiają się na równi z komentarzem 
(16,9%), rzadko występuje sam komentarz — głównie w sprawach 
osobistych, rodzinnych i mody (stosunkowo często pojawia się on 
w Nowej Wsi). 

Drugim warunkiem wykorzystania określonej porady jest jej real
ność. Zdaniem badających — z konieczności subiektywnym — zna
miona realności nosi 89 wskazówek, resztę uznano za takie, których 
realizacja byłaby utrudniona. Łączy się ona przy tym nierozdzielnie 
z niekonkretnością i dotyczy takich dziedzin jak moda, medycyna, 
wychowanie (głównie w Nowej Wsi i Trybunie Ludu). 

Na koniec stwierdzono w analizie, że redakcje udzielają informacji 
bezpośrednio, unikając odsyłania petentów do innych informatorów. 
Jeśli już to czynią, to głównie w odniesieniu do spraw wymagają
cych dodatkowych wyjaśnień, gdy okoliczności, w jakich się rozgry
wają, są nie do ocenienia na odległość (zagadnienia prawne, miesz
kaniowe). 

Analiza zatem, mimo że nie obejmowała całokształtu poradnictwa 
i nie brała pod uwagę sporadyczności i sezonowości porad, przynio
sła pewną sumę wiedzy o tej stronie działalności dziennikarskiej 
i stanowiła bazę dla porównań kierunków polityki redakcyjnej po
szczególnych pism oraz zgodności lub niezgodności tej polityki z od
czuciami i postulatami odbiorców. 

Preferencje i motywy odbiorców 

Dla poznania opinii odbiorców rozesłano do nich ankietę, którą 
wypełniło łącznie 641 osób, z których większość (64,7%) stanowiły 
kobiety. Ankietowani byli wyłącznie czytelnicy badanych uprzednio 
pism, którzy choć raz zwrócili się do nich z prośbą o poradę. 

Z analizy struktury odpowiadających wrynika, że najczęściej zwra
cają się z prośbą o poradę ludzie wchodzący dopiero w życie za
wodowe i społeczne, a więc nie zakorzenieni jeszcze dostatecznie 
w swoim otoczeniu. I w tym względzie jednak wiele zależy od pro
filu określonego pisma: dla przykładu petentami Przyjaciółki są nie
mal w równych proporcjach przedstawiciele wszystkich pokoleń, 
podczas gdy do Życia Warszawy zwracają się raczej osoby starsze, 
będące na rencie, a do Nowej Wsi osoby bardzo młode. Jeśli rzecz 
będziemy rozpatrywać pod kątem zawodu i wykształcenia petentów, 
to okaże się, iż najczęściej petentami są pracownicy umysłowi nie 
mający wyższego wykształcenia (23,9%), następnie renciści i emery
ci (16,7%). robotnicy wykwalifikowani (13,7%) oraz uczniowie i stu
denci (13,1%). 
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Petenci pochodzą głównie z dużych miast (32,3%), wsi (28,7%). 
średnich miast (20,0%) i wreszcie małych miasteczek (18,6%). Oczy
wiście, wiele się tu da wytłumaczyć zasięgiem oddziaływania pism 
o określonym profilu, ale z bliższej analizy wynika jasno, iż porad
nictwo popularne jest przede wszystkim w tych ośrodkach i środo
wiskach, które albo nie mają zorganizowanych form życia społecz
no-zawodowego (uczniowie, renciści), albo też nie umieją z nich ko
rzystać (urzędniczki niższej rangi). Zastanawiać może spora liczba 
robotników wykwalifikowanych wśród petentów, a więc kategorii, 
której nie można posądzić ani o brak możliwości organizacyjnych, 
ani też o szczególną bezradność życiową. Dokładniejsza analiza do
wodzi jednak, iż są to absolwenci szkół zawodowych — zapewne 
świeżej daty — którzy nie weszli widać jeszcze dostatecznie w ży
cie społeczno-zawodowe swoich zakładów pracy. Za taką interpreta
cją przemawiałyby również wyniki ankiety dotyczące treści porad 
i związanych z tym preferencji czytelniczych. Ponieważ jednak pre
ferencje te różnią się znacznie w zależności od formy udzielania od
powiedzi oraz od stopnia osobistego w nią zaangażowania, trzeba 
osobno omówić odbiór porad udzielanych na łamach pism oraz prze
kazywanych w inny sposób, głównie w formie listownej. 

Przy lekturze porad umieszczonych na łamach prasy czytelnicy 
preferują tematykę ogólną, dotyczącą każdego, przynoszącą infor
macje mogące przydać się w bliżej nie określonej przyszłości. 30° <, 
respondentów odpowiedziało, że rówTnie chętnie czyta w s z y s t k i e 
wskazówki, jakie znajdują się w i c h piśmie. Pozostali ankietowa
n i 3 różnorodnie rozdzielali swoje zainteresowania, lecz głównie sku
piały się one na zdrowiu (29,6%), rozwiązywaniu problemów rodzin
nych (29,3%), właściwym zachowaniu się w towarzystwie (23,9%)), 
przepisach kulinarnych (21.5%). Najmniej powodzenia wśród czytel
ników mają porady z zakresu usług, porad prawnych, rady osobi
ste —, zapewne na zasadzie odmienności sytuacji życiowych, w ja
kich może się znaleźć zainteresowany. 

Ciekawą jest rzeczą, że lektura porad na różne tematy niezależ
na jest od wykształcenia. Nieco bardziej różnicuje czytelniczo płeć: 
kobiety, oczywiście, chętniej zapoznają się z radami kulinarnymi. 
z zakresu stosunków rodzinnych, mody i urody; mężczyźni nato
miast bardziej interesują się wszelakiego rodzaju wskazówkami do
tyczącymi usług praktycznych. Również wiek przesuwa w sposób 
naturalny zainteresowania z „układania sobie życia" w młodości — 
na zdrowie i ubezpieczenia społeczne w rocznikach starszych. 

W pewien niewielki sposób ukierunkowuje zainteresowania czy
telnicze miejscowość, w jakiej żyje odbiorca: ludzie z mniejszych 
środowisk chętniej czytają wskazówki związane z formami społecz-
no-towarzyskimi, w większych natomiast środowiskach poruszają 
czytelników bardziej skomplikowane problemy stosunków między
ludzkich w zakładach pracy. Wyniki analizy w tym względzie 
wskazują raczej na ogólne tendencje, niż na wyraźniej zaznaczone 
3 Respondenci mieli wybrać spośród 21 możliwych tematów trzy budzące ich 
największe zainteresowanie. 
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przedziały. Ogólnie bowiem — gdy chodzi o lekturę porad — do
strzega się raczej skłonność do przyjmowania poruszonej tematyki 
w sposób abstrakcyjny, bez zamiaru bezpośredniego korzystania ze 
wskazówki zamieszczonej na łamach pisma. Jeśli chodzi o formę po
rady, to do najchętniej przyjmowanych należą pytania i odpowie
dzi (34,8%) oraz informacja skomentowana (30%) a także wywiad 
ze specjalistą (15,9%). Zgodne jest to z tradycjami redakcyjnymi, 
które najczęściej tak właśnie kształtują porady. Powtarzały się też 
postulaty stosowania do poradnictwa innych form dziennikarskich, 
jak artykuł czy nawet reportaż. Świadczy to najlepiej o tym, że po
rada redakcyjna funkcjonuje w świadomości odbiorców jako inte
gralnie związany z innymi pozycjami materiał dziennikarski. Czy
ta się ją często tak samo, jak każdą inną pozycję w gazecie — ,,dla 
nauki i zabawy", bez wiązania lektury z konkretną usługą oddaną 
określonej osobie. Bardzo częsta jest przy tym — w świetle ankie
ty — rozbieżność między chęcią czytania porad na łamach a zde
cydowaną niechęcią do formy ich opublikowania wówczas, gdy do
tyczą b e z p o ś r e d n i o osoby respondenta. 

Zwracanie się o poradę nie jest zazwyczaj dziełem przypadku. 
Jak wynika z ankiety, czytelnicy zwracają się z taką prośbą przede 
wszystkim do tej gazety, którą stale czytają. Świadczy to dobitnie, 
o tym, iż stały kontakt z gazetą wytwarza ową szczególną więź za
ufania, która sprzyja z kolei zawiązywaniu się bliższych stosun
ków emocjonalnych. Właśnie zaufanie do pisma stanowi główny 
motyw zwracania się z prośbą o poradę (48,5°/o ankietowanych). 
Często przy tym zwracał się czytelnik do redakcji już nie po raz 
pierwszy i ponowna prośba o wskazówki wynikała z zadowolenia 
z uzyskanej uprzednio rady (15,9%). Przypadek w wyborze redak
cji rządził tylko niewielką ilością ankietowanych (9,5%), więcej na
tomiast kierowało się motywami trudnymi dla nich do sprecyzowa
nia, jak przekonanie o autorytecie określonego pisma, o jego roli 
w środowisku, o jego fachowości, właściwym doborze współpracują
cych z nim specjalistów itp. (łącznie 11,5% ankietowanych). Reszta 
nie wyrażała na ten temat swoich opinii. 

Rozbieżność między tym, czego czytelnicy oczekują na łamach pi
sma, a tym, co stanowi przedmiot ich trosk osobistych i powód in
terwencji, przejawia się z całą oczywistością przy porównywaniu 
tematów porad, o których lubią czytać — z tymi, o które sami zwra
cali się do redakcji. Zbieżność istnieje wyłącznie w tematyce doty
czącej stosunków w pracy oraz trudnych problemów rodzinnych 
(w pierwszym przypadku 18,3% lubiących o tym czytać i 19,8% 
zwracających się o radę w tej sprawie; w drugim przypadku pro
centy te wynoszą 29,3 oraz 17,9). Przy innych tematach rozbieżności 
są zasadnicze. Dla przykładu: w zakresie form towarzyskich (23,9% 
deklaracji zainteresowania i 2,7% próśb o poradę w tej sprawie), 
zdrowia (29,6% i 9,5%), kulinariów (21,5% i 2,7%), wychowania 
(16,5% i 1,4%) czy mody (16,1% i 1,7%). 

Czytelnicy zwracają się ze swoimi sprawami osobistymi do redak
cji gazet, nie tylko dlatego, że je czytują, ale również dlatego, iż pi
sma te drukują porady dla czytelników mających podobne kłopoty 
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czy interesujących się podobnymi dziedzinami. Tworzy się zatem 
coś w rodzaju naturalnej specjalizacji gazet w określonych dziedzi
nach (przykładowo Życie Warszawy odpowiadało najczęściej na te
mat rent, Trybuna Ludu, Echo Krakowa i Magazyn Rodzinny — na 
temat stosunków w pracy, Kobieta i Zycie — zdrowia i urody, 
Przyjaciółka i Nowa Wieś — trudnych problemów rodzinnych). 
Oczywiście „specjalizacja" ta może być raczej żywiołowo powsta
jącą tendencją, niż świadomą polityką redakcyjną. 

Inny rodzaj „specjalizacji" uwidacznia się przy analizowaniu t re
ści porad w odniesieniu do zawodu petentów: robotnicy częściej 
zwracali się z prośbą o wskazówki w zakresie stosunków w pracy, 
pracownicy umysłowi — o różne porady prawne, renciści — w spra
wie swoich uprawnień, nauczyciele i uczniowie prosili głównie o ra
dy dotyczące spraw osobistych i rodzinnych. Preferencje tematycz
ne zatem, ogólnie biorąc zależą od czynników środowiskowych, 
mniejszą w nich rolę grają natomiast wiek, płeć czy miejsce zamie
szkania. Tak więc głównym motywem prośby o pomoc jest brak do
statecznych informacji w najważniejszych problemach życiowych. 

Reakcja na prośbę i reakcja na poradę 

Redakcje badanych pism doceniają — jak wynika z ankiety — 
więź z czytelnikiem, jaka się tworzy w wyniku jego prośby o po
radę. Zdecydowana większość ankietowanych (83,6%) odpowiedzia
ła, że uzyskała pomoc z redakcji w postaci odpowiedzi na swoje za
pytanie. Największy procent pytań bez odpowiedzi wykazują Ma
gazyn Rodzinny (25,5), Echo Krakowa (17,1) oraz Nowa Wieś (12,5), 
najmniejszy natomiast: Kobieta i Zycie (5,6), Trybuna Ludu (5,9) 
oraz Przyjaciółka (7,0). 

Większość odpowiedzi redakcje udzieliły listownie (77,l°/o), nie
wielki tylko procent — drukiem (7,8%). Wielkości te jednak są my
lące, wynikają bowiem z odpowiedzi respondentów, którzy zapewne 
nie brali pod uwagę przypadków, w których równolegle z odpowie
dzią listowną występowała druga na łamach. Odpowiedzi udzielano 
na ogół w terminie od 2 tygodni do miesiąca, dłuższy okres dotyczył 
raczej tygodników — i on to zapewne właśnie wywoływał krytycz
ne uwagi respondentów. Z aprobatą natomiast przyjmowana była 
listowna forma poradnictwa. Opowiada się za nią 75,7% zapytywa
nych. Przytaczając argumenty za taką właśnie formą pomocy, res
pondenci podkreślali osobisty charakter prośby, możliwość szczegó-
łowszego udzielenia odpowiedzi, łatwiejszy do niej dostęp (ze wzglę
du na trudności rynkowe i wydawnicze). Oprócz tych zasadniczych 
względów przemawiają — zdaniem ankietowanych — za listowną 
odpowiedzią i inne, jak możliwość traktowania pisma z redakcji ja
ko urzędowego dokumentu czy też satysfakcji czytelnika, jaka pły
nie z bezpośredniego kontaktu z redakcją. 

Jest jednak wśród ankietowanych spory odłam czytelników pre
ferujących odpowiedzi drukiem. Więcej przy tym tak właśnie prag-

3 — Zeszyły Prasoznawcze 
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nie ją otrzymywać (12,3%), niż faktycznie ją otrzymuje (7,8%). Naj
częstszym argumentem przytaczanym przez zwolenników publiko
wania porad jest możliwość wykorzystania ich przez innych, w tym 
również przez instytucje, które popełniają błędy w szczegółowej in
terpretacji przepisów; przytaczają i inne, jak łatwiejsza i atrakcyj
niejsza forma opracowania czy większa skuteczność słowa drukowa
nego. Wreszcie stosunkowo spory odsetek respondentów (12,0%) nie 
ma na temat form poradnictwa określonej opinii, wyrażając jedynie 
życzenie, by była ona rzetelna i możliwie taktowna. 

Nie mają też respondenci określonej opinii na temat tego, czy po
rada powinna być poparta autorytetem fachowca określonej dzie
dziny. Przeważała wśród nich opinia, że odpowiedzi o charakterze 
osobistym powinien pisać współpracujący z redakcją specjalista, 
koncentrując się na konkretnych, szczegółowych wskazówkach, na
tomiast rady o charakterze ogólnospołecznym, komentarzowym 
i uogólniającym mogą wychodzić spod pióra dziennikarza. 

W przeciwieństwie bowiem do czytelników porad, nie szukają
cych bezpośrednich korzyści z ich lektury, petenci redakcji przywią
zują szczególną wagę do ich możliwości realizacyjnych. Większość 
respondentów ankiety (72,9%) uznała, iż odpowiedź redakcji była 
dla nich wystarczająca oraz że skorzystała z udzielonych wskazówek 
(70,2%). Ci, którzy z nich nie skorzystali, wysuwali różnego rodzaju 
zastrzeżenia do pomocy redakcji. Jeśli pominiemy oczywiste nieza
dowolenie z odpowiedzi wskazujących na niemożliwość załatwienia 
określonej sprawy po myśli petenta, najważniejsze zarzuty dotyczy
ły ogólnikowości odpowiedzi lub jej niepełności (brak podania pod
staw prawnych), niezrozumiałości, nieterminowości lub wręcz nie
realności (braki na rynku). Oczywiście, deklaracje te stanowią wyraz 
odczuć subiektywnych i nie muszą koniecznie świadczyć negatyw
nie o formie pomocy redakcji. 

Ludzie interesują się na ogół tym, co dotyczy ich bezpośrednio, 
co stanowi przedmiot ich codziennych trosk, starając się wykorzy
stać zdobyte informacje dla ich usunięcia. Nic dziwnego zatem, że 
istnieje ścisły związek między deklaracjami ankietowanych o zain
teresowaniu określonym przedmiotem a opiniami dotyczącymi wy
korzystania porad przeczytanych w druku lub otrzymanych listow
nie w tej właśnie dziedzinie. O g ó l n i e wykorzystuje się około 
połowy porad, przy czym różnice występują w poszczególnych dzie
dzinach zainteresowań. Maksymalnie wykorzystuje się mianowicie 
porady nieskomplikowane i jednoznaczne (moda, uroda, kuchnia, tu 
rystyka), w stopniu daleko mniejszym wskazówki w sprawach 
skomplikowanych i umożliwiających różnorodną interpretację (ren
ty, prawo rodzinne, problemy osobiste). 

Zupełnie inaczej przedstawia się jednak sprawa wówczas, gdy 
abstrahować będziemy od porad wyczytanych na łamach pisma, 
a skupimy się na analizie wskazówek otrzymanych z a p o ś r e d 
n i c t w e m l i s t u . W takich przypadkach wykorzystanie dotyczy 
głównie porad konkretnych, bezpośrednio wskazujących na sposób 
postępowania głównie w zakresie rent, prawa rodzinnego, stosun
ków w pracy (wykorzystanie w granicach 60—70%), znikome jest na-
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tomiast przy poradach ogólnikowych i wiążących się ze sprawami 
mało konkretnymi. Zjawisko to jest zrozumiałe, bo przecież każda 
sprawa jednostkowa może być inna i znacznie różni się od podob
nych w szczegółach. A właśnie szczegóły stanowią o wykorzysta
niu wskazówki zmierzającej do jej rozwiązania. 

Mimo tego zastrzeżenia trudno zaprzeczyć przydatności wszelkich 
porad — choćby w formie .,punktu zaczepienia". Świadczy o takim 
traktowaniu osobistych nawet porad wysoki procent przekazywania 
uzyskanych informacji innym (deklarowało to 47,9% uzyskujących 
porady). Na takie potraktowanie porady — prócz naturalnej chęci 
dzielenia się wiadomościami z bliźnimi — wpływa charakter insty
tucji, jaka z nią występuje. Porada redakcyjna mianowicie — choć 
przyjmowana chętniej w warunkach dyskrecji i intymności — nic 
jest uznawana przez znaczny odłam respondentów za własność pry
watną, ale jako dobro publiczne, którym należy dzielić się z inny
mi. Bez względu zatem na sposób jej udzielania — na łamach czy 
też listownie — stanowi ona w oczach respondentów rodzaj społecz
nej działalności, podejmowanej dla dobra ogółu. 

Postulaty i wnioski 

Respondenci zatem oceniają nie tylko walor użytkowy poradnic
twa: załatwienie ich osobistej, palącej sprawy — ależ też walor spo
łeczny; pomoc ludziom załamanym, bezradnym, skrzywdzonym. Te 
wysokie walory zobowiązują do jak najlepszego wyeksponowania 
poradnictwa (ilość miejsca poświęcanego na nie, sposób jego zago
spodarowania), jak też jak najlepszego jego opracowania (komuni
katywność, pełność, jednoznaczność, a zarazem wielowariantowość 
odpowiedzi). Jednocześnie zobowiązują one zatrudnionych w redak
cji do zajmowania się nim z pełną pieczołowitością (nielekceważe
nie próśb, odpowiadanie na nie w możliwie krótkim terminie, po
moc w przypadkach złośliwego uchylania się zainteresowanych in
stytucji od załatwiania spraw czytelników zgodnie ze wskazówkami 
redakcji). 

W świetle opinii czytelników niezbędne wydaje się podwójne nie
jako traktowanie poradnictwa: szczegółowego, konkretnego przeka
zywania wskazówek czytelnikom w sprawach dla nich najbardziej 
osobistych oraz wykorzystywania sygnału czytelnika do opracowań 
redakcyjnych z przeznaczeniem na łamy i w celu wyciągnięcia 
wniosków uogólniających, przydatnych szerszym rzeszom czytelni
ków. Tego rodzaju „podwójna buchalteria" niezbędna jest zwłaszcza 
wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze sprawami noszącymi 
znamiona intymności i dyskrecji. Z jednej strony może ona zagwa
rantować mocno postulowaną przez respondentów poufność porad
nictwa, z drugiej zaś uchroni je przed zatracaniem dziennikarskiego 
charakteru. 

Zwiększa to zarazem w sposób poważny zadania komórek zajmu
jących się w redakcjach poradnictwem. Nie wszystkie one w swym 
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obecnym kształcie organizacyjnym potrafią sprostać tym zadaniom. 
Kto wie zatem, czy naturalna tendencja do specjalizowania się pew
nych pism w określonej tematyce, zgodnie z ich profilem, skupianie 
wokół redakcji najlepszych jej znawców — nie powinna się stać 
świadomym zamierzeniem organizacyjnym? 

Ale wszystkie te przekształcenia koncepcyjno-organizacyjne — 
mniej czy bardziej rewolucyjne w porównaniu z obecną, nie w peł
ni zadowalającą rzeczywistością — nie powinny zaprzepaścić samej 
idei poradnictwa prasowego w poszczególnych redakcjach. Idea ta 
bowiem przyczyniła się w niemałym stopniu do tworzenia emocjo
nalnych więzi pism z ich czytelnikami i zdobywała gazetom kredyt 
zaufania, którego nie wolno zaprzepaścić. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

ZBIGNIEW SOBIECKI 

Z KRĘGU BADAŃ EMOCJI 

Jakie emocje budzą w odbiorcach przekazy masowe? Co 
odczuwamy, słuchając informacji radiowych i oglądając 
filmy telewizyjne? Jak wreszcie zarejestrować czy zmie
rzyć ów stan emocji? Czy zaufać deklaracjom badanych 
osób, czy raczej wskazaniom aparatury elektrycznej reje
strującej zmiany zachodzące w ich organizmach? 
W niniejszym artykule mgr Z. Sobiecki z OBP daje prze
gląd literatury z zakresu psychologii odbioru masowych 
przekazów, zwracając w szczególności uwagą na zagad
nienia metodologiczne. 

Z olbrzymiego zbioru faktów empirycznych zebranych w bada
niach nad emocjami daje się wyróżnić podzbiór danych, któ

rych zakres umownie określić można mianem emocji komunikowa
nia. Chociaż dotychczas nie stosowano w klasycznych podręcznikach 
psychologii takiego wyróżnienia, to jednak wszystko wskazuje na to, 
że jest tylko kwestią czasu, w której z kolejnych rozpraw znajdzie
my nareszcie rozbudowaną analizę zagadnień emocji w procesie ko
munikowania. Swoją drogą, w teoriach komunikowania masowego 
aspektom emocjonalnym poświęca się mało miejsca, co zapewne 
przyczynia się w dużej mierze do swego rodzaju niedosytu mate
riału faktograficznego na ten temat. Teorie psychologiczne natomiast 
rozstrzygają wiele zagadnień z dziedziny emocji komunikowania (lub 
powiększają ilość dylematów), jednak zazwyczaj używają języka po
jęć innych orientacji naukowych lub terminologii zgoła obcej teo
retykom komunikowania. Tak więc studia z tego zakresu polegają 
na ogół na przekładaniu twierdzeń teorii psychologicznych na ję
zyk teorii komunikowania. 

Jak każda dziedzina, tak i ta ma swoją historię. Dysponując jed
nak ubogimi umiejętnościami docierania do odległej przeszłości ba
dań nad rolą emocji w procesie komunikowania, nie oczekuję suro
wej krytyki czytelnika; pragnę podzielić się jedynie tym, co zebra-
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łem przy okazji zajmowania się tematem badawczym: dynamiką 
emocjonalnych reakcji odbiorców przekazów masowych. 

Zdaniem niektórych autorów \ za podwaliny eksperymentalnej 
psychologii komunikowania masowego uważać można to, co zorga
nizowano w Pensylwanii w 1935 roku przy okazji wyborów stano
wych. Miasto Alletown podzielono wówczas dla potrzeb ekspery
mentalnych na trzy rejony: „emocjonalny", w którym wszyscy 
mieszkańcy otrzymali ulotki napisane w pełnym wigoru stylu nakła
niające do głosowania na socjalistów, „racjonalny" — gdzie użyto 
bardziej akademickiego stylu argumentacji oraz kontrolny, w któ
rym nie przeprowadzono żadnej akcji propagandowej. Okazało się, 
iż wzrost liczby wyborców był największy w rejonie „emocjonal
nym", następnie w „racjonalnym" i najniższy w okręgu kontrolnym. 
George W. Hartmann, autor relacjonowanej pracy, napisał wówczas 
w konkluzji z badań: „Wygląda na to, że nie ma ucieczki od stwier
dzenia, że emocjonalny apel polityczny jest lepszym instrumentem 
wyborczym niż apel racjonalny..."2 Badań Hartmanna nie moż
na zapewne traktować jako kluczowych dla współczesnych osiągnięć 
eksperymentalnej psychologii komunikowania, ale w swoim czasie 
miały one niewątpliwie walor nowatorski. 

W trzydzieści lat później Janis i Mann 3 udowodnili eksperymen
talnie, że łatwiej jest zmienić postawy osób aktywnie ucze
stniczących w procesie komunikowania, niż takich, które poznają 
argumentację jedynie drogą biernego odbioru treści komunikatu. 
Eksperyment ów wydaje się o tyle doniosły, o ile sugeruje, że prze
noszenie tła emocjonalnego zachowań ludzkich drogą technicznych 
kanałów komunikowania nie jest tak intensywne, jak przez przeka
zy bezpośrednich uczestników komunikowanych zdarzeń. 

D ziś psychologia dysponuje już sformułowanymi prawami komu
nikowania, aczkolwiek nie cały ten proces doczekał się wypra

cowania twierdzeń. I tak, dla przykładu, cechę uniwersalności po
siada trzecie z praw zapamiętywania sformułowanych przez 
W. Szewczuka u. „zapamiętane może być przez osobnika tylko to, co 
wywołuje reakcję emocjonalną". 

Z założenia reakcje emocjonalne odbiorcy obrazują jego stosunek 
do przekazu i efekt, jaki wywiera on na odbiorcę. Odbiorca przeja
wia szereg reakcji emocjonalnych charakteryzujących się różnym 

1) R. L. R o s n o w, E. J. R o b i n s o n : Experiments in Persuasion. Acade
mic Press. New York and London 1967. 
2) G. W. H a r t m a n n : A field Experiment on the Comparative Effectiveness 
of Emotional and Rational Political Leaflets in Determining Election Results. 
Journal of Abnormal and Social Psychology 1936 vol. 31 s. 99—114. 
3) I. L. J a n i s, L. M a n n : Effeciveness of Emotional Role — Playing in Mo-
dyfing Smoking Habits and Attitudes. Journal of Experimental Research in 
Personality 1965 vol. 1, s. 84—91. 
4 )W. S z e w c z u k : Psychologia zapamiętywania. PWN, Warszawa 1977. 
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natężeniem. Ciąg takich reakcji można rozumieć jako aktywność 
emocjonalną odbiorcy. Dynamika aktywności zmienia się wraz ze 
zmianami treści lub formy przekazu; zależna jest także od indywi
dualnych cech odbiorców. Im większa dynamika aktywności emo
cjonalnej odbiorcy, tym większe prawdopodobieństwo, że przekaz 
„poruszył" odbiorcę, oddziałał na niego. Zatem, jeśli założenia tu 
prezentowane są prawdziwe, wskaźniki dynamiki aktywności od
biorcy mogą być ważnym elementem analiz skuteczności działania 
propagandowego. 

Do wskaźników aktywności emocjonalnej odbiorcy należą m. in.: 
— zmienność reakcji emocjonalnych, 
— poziom reakcji emocjonalnych. 

Dobry przekaz aktywizuje odbiorcę i potęguje zmienność reak
cji. W technikach rejestracji emocjonalnych zachowań odbiorców 
daje się wyróżnić pewien względnie ostry podział. Badaczy zajmu
jących się tym zagadnieniem podzielić można na tych, którzy inte
resują się deklarowanymi wskaźnikami emocji (badanych pyta się — 
mniej lub bardziej wprost — o ich doznania emocjonalne) oraz tych, 
którzy uznają, że emocje daje się i należy rejestrować bez odwoły
wania się do wypowiedzi badanego (wg wskazań urządzeń elektro
nicznych zapisujących zmiany fizjologiczne w organizmach bada
nych). Jednym z fizjologicznych wskaźników dynamiki emocji są 
zmiany przewodnictwa elektrycznego naskórka — tzw. galwaniczna 
reakcja skórna (Galvanic Skin Response — GSR). Pierwsze próby 
pomiaru oporności skóry przeprowadzono pod koniec ubiegłego wie
ku. Jak to zwykle bywa, nie wiadomo dokładnie, komu przyznać 
palmę pierwszeństwa w tym zakresie. G. Geras podaje bowiem3 , 
że nie Fere, lecz Vigouroux pierwszy zastosował pomiar GSR. Od 
tego czasu nastąpił burzliwy rozwój technologii rejestracji reakcji 
emocjonalnych, który doprowadził do skonstruowania poligrafu — 
urządzenia rejestrującego równocześnie wiele symptomów reakcji 
emocjonalnych, w tym również reakcji skórno-galwanicznej. 

J uż w roku 1930 — a więc jeszcze przed skonstruowaniem poli
grafu — Wechsler ° zwrócił uwagę na to, że trudności z interpre

tacją GSR nie leżą po stronie jej pomiaru. Zdaniem tego znakomitego 
badacza wiązać je należy raczej z samym pojęciem uczucia (emocji). 
Rozumienie uczucia jako specjalnego stanu psychicznego lub beha-
vioralnego powinno być — według Wechslera — zarzucone jako 
odziedziczone po przednaukowym troistym podziale zjawisk psy
chicznych na poznawcze, woluntarne i afektywne. Miast takiego 
rozumienia uczucia Wechsler poleca używać tego pojęcia na ozna
czenie stanu wysokiej energetyzacji, aktywności, napięcia czy akty
wizacji. 

5) G. G e r a s : Metody pomiaru symptomu psychogalwanicznego. Przegląd 
Psychologiczny 1966 nr 12 s. 149—158. 
6) R. S. W o o d w o r t h, H. S c h l o s b e r g : Psychologia eksperymentalna, 
t. 1. PWN, Warszawa 1966, s. 203—241. 
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Badacz kanadyjski o orientacji neuropsychologicznej, D. O. Hebb \ 
proponuje wręcz zarzucić używanie terminu „emocje", uzasad
niając to silną zależnością zjawisk powszechnie tak nazywanych od 
poziomu aktywności. Ponadto autor przekonuje czytelnika o związ
kach aktywności z poziomem motywacji i intelektem. Cechująca 
człowieka jako gatunek wysoka emocjonalność decydować ma o zło
żoności jego funkcji intelektualnych. Hebb sugeruje dalej, że wraz 
z rozwojem społecznym człowieka następuje powodowane wzrostem 
sprawności mechanizmów adaptacyjnych zmniejszanie się reaktyw
ności emocjonalnej ludzi, i to w dwojaki sposób. Autor przyjmuje — 
po pierwsze — że człowiek w toku uczenia się zachowań społecz
nych nabywa zdolności do autoselekcji emocji, a — po drugie — 
uczy się także redukowania zewnętrznych objawów emocji, które 
jednak przeżywa (na przykład nie pokazuje po sobie wrogości w sto
sunku do innych). Należy przy tym przypomnieć za Widackim 8, że 
obniżenie reaktywności emocjonalnej i jej objawów fizjologicz
nych — w tym i GSR — może mieć także podłoże patologiczne. Dla
tego z diagnoz poligrafowych wyłącza się psychopatów. 

Bogaty materiał faktograficzny dotyczący badań GSR znaleźć 
można w cytowanej pracy Woodwortha i Schlosberga. Podają oni 
m. in., że poziom emocji zależy od intensywności i nowości bodźca, 
od jego „efektywności" oraz oceny emocji przez badanego (najwięk
sze zmiany wywołują uczucia mieszane, zdecydowanie mniejsze — 
uczucia nieprzyjemne, a stosunkowo najmniejsze — uczucia przy
jemne i obojętne). 

W ty m miejscu warto powrócić do nowszych osiągnięć badaczy 
emocji. Lennart Levi ze Sztokholmu zajmuje się pomiarem 

emocji odbiorców filmów o różnym nasileniu wartości emocjogen-
nych '. Najmniejsze zmiany emocjonalne wywołują np. filmy tu ry -
styczno-krajoznawcze. Największe nasilenie emocji wiąże się z od
biorem filmów „agresywnych"; stosunkowo duże zmiany emocjo
nalne u widzów wywołują także filmy komiczne. Kierowany przez 
profesora Levi ego 52-osobowy zespół pracowników Laboratorium 
Klinicznych Badań Stresu od wielu lat zajmuje się uwarunkowa
niami stymulacji psychicznej. Wskaźniki emocji mierzone w tych 
badaniach obrazują szczególnie precyzyjnie intensywność zmian 
emocjonalnych. Nie nadają się jednak do określenia jakościowych 
różnic emocji wywołanych odbiorem różnych filmów. 

Swoiste i proste podejścia do problematyki emocji odbiorców ce
chuje najnowsze opracowanie radzieckiego psychologa Dodonowa 10, 

7) D. H e b b : Podręcznik psychologii, PWN, Warszawa 1969. 
8) J. W i d а с ki : Wartość diagnostyczna badania poligraficznego i jej znacze
nie kryminalistyczne. UJ Kraków 1977, Rozprawy Habilitacyjne Nr 3. 
9) L. L e v i : Stress and Distress in Response to Psychosocial Stimuli. Acta 
Medica Scandinavica, Suplementum 582, Stockholm 1972. 
10) B. I. D o d o n o w : Komponentnyj analiz emocjonalnogo soderżanija in
teresów, mestanij i wospominanij czełowieka. Woprosy Psychologii 1977 nr 2 
s. 145—155. 
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koncentrującego się w swoich studiach nad uczuciami na aspek
tach treściowych emocji. W typologii emocji przedstawianej przez 
Dodonowa odnajdujemy m. in. e m o c j e k o m u n i k o w a n i a 
i e m o c j e p o z n a w c z e . W ramach emocji komunikowania 
autor wyróżnia następujące komponenty: 

— pragnienie kontaktu, dzielenie się myślami i uczuciami, odnaj
dywanie ich skutków, 

— uczucie sympatii, 

— uczucie szacunku, 

— uczucie wdzięczności, 

— uczucie ubóstwiania kogoś, 

— pragnienie aprobaty ze strony osób bliskich i znaczących. 

Na emocje poznawcze (emocje odbioru) składają się następujące 
komponenty : 

— dążenie do zrozumienia, poznania istoty danego zjawiska, 

— uczucie zdziwienia lub niedowierzania, 

—: uczucie jasności lub niejasności danego zjawiska, 

— niepowstrzymane dążenie do pokonania przeciwności we włas
nych rozmyślaniach, stworzenie w nich spoistego systemu, 

— uczucie rozwiązania problemu, 

— radość z powodu odkrycia prawdy. 

Wyróżnione tutaj czynniki oraz inne, które autor szczegółowo 
omawia, służą w jego badaniach ustaleniu nasilenia poszczególnych 
emocji w osobowości badanych. W pracy przyjęto założenie zgodne 
z wieloma innymi badaniami: nasilenie emocji świadczy o zaintere
sowaniu badanych konkretnym obiektem. W bogatym inwentarzu 
emocji prezentowanym przez Dodonowa zwraca uwagę wyróżnienie 
emocji pozytywnych. Jak wynika z całości opracowania, autor jest 
przekonany, że towarzyszą one wszelkim zainteresowaniom człowie
ka. Badanie zainteresowań oparł Dodonow na wzorcach klasycznych 
testów osobowości (np. Minnesota Multiply Personality Inventory). 
Zadaniem badanych (N — 11) było bowiem wybranie ze zbioru wielu 
różnych uczuć takich, które przeżywa w związku z danym obiektem. 
Autor przywiązuje dużą wagę do stwierdzenia, że procedura taka 
pozwala na dokonanie analizy zawartości uczuć badanego względem 
jakiegoś obiektu. 

Liczne zestawienia liczbowe prezentowane przez Dodonowa ilu
strują ważną rolę, jaką w zainteresowaniach człowieka odgrywają 
emocje poznawcze i emocje komunikowania. 
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Profesor Werner Kroebel-Riel u prowadzi w RFN zespół badaczy 
reakcji emocjonalnych na różnorodne materiały reklamowe. Kroebel 
jest jeszcze jednym zwolennikiem poglądu, iż między emocją a ak
tywnością postawić można znak równości. Przypomina także, że bez 
wzbudzenia aktywności odbiorcy nie ma co liczyć na efektywny 
odbiór przekazu reklamowego i wskazuje na istnienie silnej zależ
ności między poziomem aktywności odbiorcy a zapamiętywaniem 
treści przekazu reklamowego. Do pomiaru emocji (aktywności) sto
suje poligraf. 

W San Francisco zorganizowano zespół do badań reakcji odbior
ców TV; jego zadaniem było ustalenie, którzy z prezenterów telewi
zyjnych są najbardziej atrakcyjni dla widzów. I tu do badań użyto 
poligraf u. Stwierdzone zróżnicowanie reakcji było na tyle duże, że 
pozwoliło wskazać, którzy prezenterzy telewizyjni są lubiani, a któ
rych odbiorcy nie akceptują. Badania te wywołały falę dyskusji 
w środowiskach związanych z telewizją amerykańską. Niektóre gło
sy krytyczne sprowadzić można do opinii, iż o skuteczności przekazu 
masowego w mniejszym stopniu decyduje wygląd prezentera niż np, 
treść przekazu 12. 

N iestety, badania reakcji emocjonalnych na przekazy masowe nie 
rozpowszechniły się jeszcze w dostatecznym stopniu. Być może 

dlatego, że wymagają one bardzo fachowej obsługi i dużych nakła
dów finansowych (koszt aparatury pomiarowej). Największe trady
cje badań poligrafowych mają Amerykanie. Rocznie bada się w USA 
przy użyciu poligrafu blisko milion osób (jest to liczba odpowiada
jąca w przybliżeniu randze socjologicznych badań ankietowych 
w Polsce). Większość pomiarów poligrafowych przeprowadzonych 
w USA wiąże się jednak z badaniem prawdomówności (poligraf jako 
wykrywacz kłamstwa) i w tym właśnie zakresie osiągnięto najwięk
sze sukcesy. Szczególną wagę przywiązuje się tu od wielu lat do 
problemów metodologicznych — dokładności pomiaru, interpretacji 
danych i diagnostyczności testów psychometrycznych 13- 1'1. Jednak 
dopiero od niedawna stosuje się w tych badaniach interpretacje 
statystyczne. Jeszcze w latach sześćdziesiątych dominowały w anali
zach wizualne interpretacje wykresów. Uważano przy tym, że na j 
lepszym interpretatorem wyników badań jest operator (ekspery
mentator). Kubis udowodnił, iż przynajmniej w stosunku do da
nych pochodzących z pomiarów GSR sąd ten nie jest w pełni uza
sadniony. Przy okazji wskazał na wysoką wartość danych pochodzą-

11) W. K r o e b e l - R i e l : Konsumenten-verhalten. Verlag Franz. Vahlen, 
München 1975., 
12) Ch. R e e d : Plow TV's Skin Show Sorts out the Switch — on Newscasts. 
The Guardian 24.III.1977 s. 11. 
13) J. K u b i s : Lie Detection: Recent Developments and Persistent Problems. 
Transactions of the New York Academy of Sciences 1953, ser. II, vol. 16. 
14) J. F. K u b i s : Analisis of Poligraphic Data, Part. 2. ABSTRACT Depart
ment of Psychology Fordham University. 
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cych z psychogalwanometru w stosunku do innych zmiennych reje
strowanych przez dostępne poligrafy 15. 

Szczegółowego omówienia diagnostyczności badań poligrafowych 
dokonał w Polsce Widacki (op. cit.). Praca Widackiego opiera się jed
nak na metodzie wizualnej analizy danych. Pokazuje ona. że poli
graf w ręku wytrawnego badacza jest narzędziem, którego diagno-
styczność sięga 95% i zachęca do badań tego rodzaju. Zaletą pracy 
jest ostrzeżenie przed używaniem poligrafu w warunkach niedosta
tecznie przystosowanych do pomiarów emocji badanego. 

Jak więc widać, wielu badaczy przywiązuje wagę do pomiaru 
emocji i rejestrowania parametrów aktywności emocjonalnej w spo
sób ścisły. Inni skłaniają się do podkreślania jakościowych różnic 
emocji. Znaleźć wreszcie można badaczy usiłujących wyjaśnić zależ
ności między natężeniem emocji a znaczeniem, jakie mają one dla 
człowieka. Niewątpliwie najdłużej przyjdzie nam jeszcze czekać na 
wyjaśnienie zależności między emocjami pozytywnymi i negatyw
nymi a natężeniem reakcji emocjonalnych. Wydaje się. że nie dys
ponujemy jeszcze dowodami na to, że kierunek emocji wpływa na 
jej natężenie. Z danych empirycznych wolno nam jedynie wniosko
wać, że emocje silne to nie znaczy pozytywne, zaś emocje słabe to 
niekoniecznie negatywne. Niektóre prace sugerują nawet, że nega
tywne emocje wywołują większe zmiany niż emocje pozytywne lub 
obojętne. 

Interesująco opisują determinanty odbioru Pickford i Wyburn 1 . 
Co prawda powiadają oni. iż nie dysponujemy jeszcze możli
wościami eksperymentalnego rejestrowania przebiegu emocji zwią
zanych z odbiorem, ale rozważania tych dwóch autorów zawierają 
wiele uwag na temat emocjonalnych uwarunkowań odbioru. Przy
znają oni, że zmienne stany emocjonalne prowadzą do szczególnych 
tendencji w procesie postrzegania. Przypominają m. in., że różni lu
dzie odbierają te same zdarzenia w różny sposób, pod wpływem 
takich emocji, jak strach czy gniew. Wiadomo, że nasze postrzeganie 
ludzi i przedmiotów zależy od wrażliwości emocjonalnej na mini
malne odcienie zachowania się czy na jakości częstokroć same przez 
się nieuchwytne. Nastawienie emocjonalne wobec innych osób i wo
bec otaczających przedmiotów prowadzi często do wyolbrzymiania 
jednych cech, pomniejszania drugich, albo sugerowania się nimi. Te 
i inne uwagi autorów daje się zapewne w dużym stopniu ekstrapo-
lować na procesy odbioru treści masowych. Wiele z nich wymaga 
jednak empirycznego sprawdzenia. 

15) J. F. K u b i s : Exper imen ta l and Stat is t ical Factors in the Diagnosis of 
Consciously Supperssed Effective Exper ience. Journal of Clinical Psychology. 
J a n u a r y 1950 vol. VI, 1, 12—16. 
16) G. M. W y b u r n , R. W. P i c k f o r d : Zmysły i odbiór wrażeń przez czło
wieka. PWN, Warszawa 1970. 
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Jest nadal kwestią sporną, jakie podejście metodologiczne do pro
blematyki emocji komunikowania zasługuje na najpełniejszą apro
batę. Dla badacza łatwiejsze wydaje się stosowanie metod rejestra
cji emocji deklarowanych przez osoby badane. Kierując się nato
miast walorami precyzji pomiaru, skłonni jesteśmy zaufać raczej re 
jestracji fizjologicznych wskaźników emocji. Naturalnie wśród omó
wionych dotychczas badań są i takie, których ambicją jest połącze
nie danych obu typów. Jak dotąd, wydaje się to najkorzystniejszym 
rozwiązaniem. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

TADEUSZ KUPIS 

MODEL KADROWY 
POLSKIEGO DZIENNIKARSTWA 

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu War
szawskiego, doc. dr hab. T. Kupis jest znany jako autor 
licznych prac na temat zawodu dziennikarskiego i pro
gramowania kształcenia w tym zakresie. W zwięzłej for
mie przedstawia tu aktualny system naboru, kształcenia 
i doskonalenia kadr dziennikarskich u; Polsce. 

W latach siedemdziesiątych zostały podjęte konsekwentne kroki 
w kierunku przekształcenia zawodu dziennikarskiego w zawód wy
konywany wyłącznie przez osoby z wyższym wykształceniem. Zna
lazło to wyraz zarówno w znowelizowanych przepisach Układu Zbio
rowego Pracy Dziennikarzy (protokół dodatkowy z 5 września 1972) 
jak i w Uchwale Biura Politycznego КС PZPR z kwietnia 1974, 
w której zresztą została również sformułowana zasada, iż ci dzienni
karze, którzy wchodzą do zawodu dziennikarskiego nie mając ukoń
czonych studiów dziennikarskich — powinni po paru latach pracy 
w redakcji podjąć w trybie zaocznym studia podyplomowe w zakre
sie dziennikarstwa. 

Nastąpiło więc już normatywne potwierdzenie faktu, że w warun
kach współczesnej cywilizacji nie wystarczają — tak jak niegdyś — 
same tylko uzdolnienia, ale dla sprawnego wykonywania zawodu 
dziennikarskiego niezbędna jest obok nich wiedza teoretyczna i za
wodowa, periodycznie przy tym aktualizowana. Już zresztą Uchwała 
VI Zjazdu PZPR zwracała uwagę na to, iż „postępujący wzrost 
świadomości społecznej, krytycyzm w odbiorze treści prezentowa
nych w środkach masowej informacji i propagandy, będący nastę
pstwem ogólnego wzrostu poziomu intelektualnego, naukowego, 
kulturalnego i zawodowego społeczeństwa, nakazują środowisku 
dziennikarskiemu systematycznie doskonalić formy i metody oddzia
ływania". 
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Stworzone zostały właściwe podstawy dla formowania modelu ka
drowego środków masowego przekazu, zgodnego z zadaniami, jakie 
stają przed prasą, radiem i telewizją w okresie budowy rozwinię
tego społeczeństwa socjalistycznego, a w perspektywie dalszej — bu
dowy społeczeństwa komunistycznego. 

Zarysowany tu schemat modelu w zasadzie jest faktem, chociaż 
nie wszystkie jego elementy funkcjonują w pełnym zakresie. Ale 
omówmy go w skrócie. Mamy tu do czynienia po pierwsze — z re
krutacją do zawodu dziennikarskiego, po drugie — z kształceniem 
kadr dziennikarskich, po trzecie — z doskonaleniem tych kadr. Ale 
ujęto tu tak drogi formowania się kadr zawodowych dziennikarzy, 
jak i drogi formowania się społecznego dziennikarstwa, społecznych 
współpracowników prasy, często w języku redakcyjnym określanych 
jako ..aktyw pozaredakcyjny". 

W zasadzie trzy drogi prowadzą do szeregów dziennikarskich: 
szkolnictwo dziennikarskie (studia po maturze) stopnia magisterskie
go, działające jako specjalizacje dziennikarskie w ramach nauk poli
tycznych na Uniwersytetach Warszawskim, Śląskim, Wrocławskim, 
Jagiellońskim i Poznańskim oraz stacjonarne dwuletnie studia poma-
gisterskie, działające na Uniwersytecie Warszawskim; różne szkoły 
wyższe oraz — w ramach ruchliwości społecznej — przejścia do za
wodu dziennikarskiego osób wykonujących inne zawody. 

Coraz większą rolę w większości krajów odgrywa rozwijające się 
szkolnictwo dziennikarskie. Wszędzie jednak istnieje problem właści
wego doboru kandydatów na te studia, problem trafnego określania 
uzdolnień dziennikarskich. W rekrutacji na studia pomagisterskie 
mamy w Polsce o tyle ułatwioną sytuację, iż w każdym w zasadzie 
ośrodku akademickim działają kluby dziennikarzy studenckich, zrze
szające studentów wykazujących zamiłowania do pracy dziennikar
skiej; kluby te w różnych formach zapewniają swoim członkom 
możliwości konkretnego ujawniania i prezentowania swoich uzdol
nień. Nieco gorszą sytuację mamy w rekrutacji kandydatów na spe
cjalizacje dziennikarskie w ramach magisterskich studiów nauk po
litycznych. Dobór jest tu ograniczony do studentów kończących dru
gi rok studiów, a rekrutacja na pierwszy rok tych studiów w żadnej 
praktycznie mierze nie uwzględnia badania uzdolnień dziennikar
skich. Nie mamy też rozwiniętych form społecznego dziennikarstwa 
w szkołach średnich. Istnienie odpowiedników klubów dziennikarzy 
studenckich (a mogą to być kółka dziennikarskie) w starszych kla
sach szkół średnich byłoby nader potrzebne. Ten element zarysowa
nego tu systemu jest jego najsłabszym ogniwem. 

Prześledźmy teraz poruszanie się jednostek w relacji dziennikar
stwo społeczne— dziennikarstwo zawodowe. 

W szkole średniej (w starszych jej klasach) działają gazetki szkol
ne, wokół których powstają „szkolne kółka dziennikarskie" (mogą 
to być kółka międzyszkolne, działające w ramach Młodzieżowej 
Wszechnicy Dziennikarskiej). Jest to pierwszy etap dziennikarstwa 
społecznego. Jednostki te opuszczają szkołę średnią w trzech kie
runkach: część podejmuje magisterskie studia dziennikarskie, 
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część — inne studia wyższe, część podejmuje pracę zawodową. Ci, 
co podjęli inne studia wyższe — będą kontynuować najprawdopo
dobniej swoją społeczno-dziennikarską działalność w ramach klubów 
dziennikarzy studenckich; ci, którzy podjęli pracę zawodową — są 
potencjalnymi społecznymi współpracownikami prasy, mogąc rów
nież uczestniczyć w działalności Młodzieżowej Wszechnicy Dzienni
karskiej. Upowszechnianie się wyższych studiów zaocznych stwarza 
im w perspektywie (po uzyskaniu dyplomu studio w wyższych) rów
nież możliwość przejścia do dziennikarstwa zawodowego w ramach 
ruchliwości międzyzawodowej. 

Przed tymi absolwentami studiów wyższych, którzy aktywnie 
i z zamiłowaniem uczestniczyli w studenckim ruchu dziennikarstwa 
społecznego otwierają się trzy drogi: część z nich podejmuje sta
cjonarne' dwuletnie pomagisterskie studia dziennikarskie; część 
z nich na propozycję redakcji, z którymi już współpracowali, podej
muje zawodową pracę dziennikarską; część wreszcie podejmuje pra
cę zawodową zgodną ze swoim kierunkiem wykształcenia. Ci ostatni 
są znowu potencjalnymi współpracownikami nieetatowym, prasy, 
a część z nich na pewno przejdzie do zawodowej pracy dziennikar
skiej. Oczywiście kreślę kierunki tego przesuwania się jednostek 
w systemie bez uwzględnienia jakichkolwiek ilościowych proporcji. 

W ten sposób dziennikarstwo społeczne spełnia dwie niezmiernie 
ważne role: swoim wąskim strumieniem kieruje uzdolnione dzien
nikarsko jednostki do wyższych uczelni dziennikarskich (studia ma
gisterskie i pomagisterskie) a szerokim strumieniem zwiększa za
stępy społecznych, nieetatowych współpracowników prasy, i to we 
wszystkich kategoriach zawodowych, ponieważ mamy wśród nich za
równo absolwentów różnych typów szkół średnich (ogólnych i wą-
skozawodowych), jak i absolwentów wszystkich typów szkół wyż
szych. Z jednej strony oznacza to stałe powiększanie się rezerw ka
drowych dziennikarstwa (mam tu na myśli możliwość dopływu kadr 
do zawodu dziennikarskiego w ramach ruchliwości międzyzawodo
wej), z drugiej — zapewnia coraz szerszy udział piór niedziennikar-
skich na łamach naszej prasy, co jest zgodne z kierunkiem jej ewo
lucji w miarę postępów budownictwa socjalistycznego i jej rozwo
jem jako ważnej instytucji demokracji socjalistycznej. 

Innym układem zarysowanego systemu jest doskonalenie kadr 
dziennikarskich. Główną rolę spełnia tu szkolnictwo wyższe, orga
nizujące zaoczne studia podyplomowe. Wspomniana już wyżej uchwa
ła z 1974 roku nakłada obowiązek na tych dziennikarzy, którzy nie 
mają ukończonych studiów dziennikarskich, aby w terminie paru 
lat po podjęciu zawodowej pracy dziennikarskiej odbyli zaoczne 
podyplomowe studia dziennikarskie. Określamy je tu jako studia 
„ogólne", t j . dające współczesnemu dziennikarzowi zasób wiedzy 
teoretycznej z zakresu głównych przedmiotów wykładanych na stu
diach dziennikarskich. Innym typem zaocznych studiów podyplomo
wych są studia „specjalistyczne", których zadaniem jest uzupełnia
nie i aktualizowanie wiedzy dziennikarza w zakresie uprawianej 
przez niego tematyki (a więc np. studia o profilu społeczno-ekono-
micznym, społeczno-kulturalnym, międzynarodowym itp.). 
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Ważnym elementem doskonalenia są również systemy szkoleniowe 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (Ośrodek Dziennikarstwa 
SDP, kluby twórcze) oraz systemy szkoleniowe prasy, radia i telewi
zji. Działalność SDP powinna polegać na organizowaniu krótkich se
minariów monotematycznych, wynikających z aktualnych zadań pu
blicystyki. Rysuje się tu również konieczność i możliwość organizo
wania „seminariów okrągłego stołu" dla redakcyjnej kadry kierow
niczej, jak też „wymiany doświadczeń" dla funkcyjnych dziennika
rzy redakcji oraz poszczególnych specjalności redakcyjnych (depe
szowcy, fotoreporterzy, sekretarze redakcji, redaktorzy techniczni 
itp.). Ważnym zadaniem Ośrodka Dziennikarskiego SDP jest też roz
wijanie nauki języków obcych. 

Własne, wewnętrzne systemy szkoleniowe posiadają dwie nasze 
największe instytucje środków masowego przekazu — RSW „Prasa-
-Książka-Ruch" oraz Komitet ds. Radia i Telewizji. Ich zadania wy
nikają z tych potrzeb szkoleniowych, które określane są przez wy
mogi postępu organizacyjnego i technologicznego (nowa technika ra
diowa i telewizyjna, dokumentacja i jej komputeryzacja itp.). 

Wchodzące w skład zarysowanego systemu ośrodki badawcze 
(RSW „Prasa-Książka-Ruch", radia i telewizji, uczelni wyższych 
i in.) obsługują zarówno potrzeby praktyki jak i dydaktyki. 

Kształceniem kadr naukowo-badawczych i naukowo-dydaktycz
nych dla całości systemu zajmują się studia doktoranckie z zakresu 
dziennikarstwa i prasoznawstwa. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
K r a k ó w 1978 R. XIX. n r 2 (76) 

JAN ZAKRZEWSKI 

CZY ISTNIEJE „WARSZTAT" 
KORESPONDENTA ZAGRANICZNEGO? 

Znany czytelnikom ZESZYTÓW wieloletni korespondent 
PAP oraz Polskiego Radia i TV w różnych krajach Eu
ropy i innych kontynentów, z właściwą sobie swadą pole
miczną dzieli się osobistymi refleksjami i doświadczenia
mi. Przeciwstawia się wcześniejszym stwierdzeniom 
M. Podkowińskiego (ZESZYTY nr 45) czy — chociaż nie 
wprost — wizerunkowi polskich korespondentów w ba
daniach OBP (ZESZYTY nr 73). Niemniej jest to z pew
nością ciekawe, choć dyskusyjne spojrzenie praktyka na 
warsztat korespondenta zagranicznego — jeśli taki 
warsztat istnieje... 

IX orespondent zagraniczny to ani kariera, ani przygotowanie, ani 
• ^ zawód, ani talent, lecz po prostu splot okoliczności i przypadek 
trafiający się tym, którzy z impulsu wewnętrznego, zewnętrznego 
czy także z przypadkowej desygnacji zajęli się opisywaniem współ
czesnych wydarzeń w świecie. 

Pod żadną szerokością geograficzną, w żadnym kraju i w żadnym 
czasie nie wyobrażam sobie desygnacji korespondenta zagraniczne
go na placówce w stolicy X czy Y na zasadzie debaty grona ludzi. 
którzy kolejno wymieniają cechy, jakim korespondent powinien od
powiadać, a potem komputerowi proponują, aby z pełnej listy dzien
nikarzy wybrał tych, którzy te cechy posiadają. 

Marian Podkowiński przed laty pisał w Zeszytach Prasoznaw-
czych *, że nieodzownymi elementami tej korespondenckiej pracy 
dziennikarskiej są: 

a) znajomość dwóch co najmniej języków, 
b) studia w określonym kierunku. 
c) archiwum, 
d) kształcenie własnej osobowości. 

* Nr 3 z 1970 r. 

Zeszyty Prasoznawcze 
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Do tego dołącza stenografię, umiejętność pisania na maszynie i po
siadanie prawa jazdy. 

Cały kłopot WT praktyce polega na tym, że można mieć wybitną 
osobowość, zawodowe prawo jazdy, pisać na maszynie jak szatan, 
wozić trzytonowe archiwum, ukończyć pięć studiów dziennikarskich, 
znać osiem języków i mimo tego będzie się korespondencką mier
notą. Można też nie dysponować maszyną do pisania i żadną z po
wyższych, cech. a być doskonałym publicystą-korespondentem. 
Trzeba mieć trochę szczęścia, łut talentu dziennikarskiego i taktu, 
dobrą pamięć, umiejętność analizowania. 

Utopijne kwalifikacje jeszcze z nikogo nie zrobiły dobrego dzien
nikarza i korespondenta. 

Po tym akcencie polemiki z Podkowińskim przystąpmy do włas
nej analiz}^ korespondenckiego warsztatu, równie subiektywnej jak 
i refleksje, które mnie sprowokowały. 

J ak już wspomniałem, korespondentem zagranicznym można zo
stać w różny sposób, często przypadkowy. Czasami w ogóle nie 

trzeba być dziennikarzem. 
Pamiętam przed wielu, wielu laty — tak wielu, że już można 

o tym mówić — siedziałem przy moim biurku w Polskiej Agencji 
Prasowej przygotowując wieczorny biuletyn, k i e d y do ręki wpadła 
mi depesza polskiego korespondenta w Rzymie, który zawiadamiał, 
że w dzienniku Montini ukazał się apel biskupów wzywający do 
założenia nowej katolickiej partii politycznej mającej konkurować 
z chadecją. Wszystko się zgadzało z tą różnicą, że nie dziennik, lecz 
kardynał Montini (dzisiejszy papież) wystosował nie wezwanie do 
założenia nowej partii politycznej, tylko apel o jedność katolików. 
Ten sam korespondent nad porcją spaghetti opowiadał mi w Rzy
mie, że rano nadał do Warszawy depeszę o tym, że znajdujący się 
w tej samej co i ja delegacji Pen-Clubu pisarz NN mówił poprzed
niego wieczoru przed kamerami rzymskiej telewizji o wolności pi
sarzy w Polsce. Nie uwierzył mi, gdy mu oświadczyłem, że NN nie 
ma Rzymie, że przebywa w Warszawie, a telewizja rzymska nadała 
fragment wywiadu sprzed trzech miesięcy tegoż pisarza, z okazji 
ukazania się jego książki w przekładzie włoskim. Tajemnica przeby
wania owego korespondenta na placówce rzymskiej nie była tajem
nicą: po prostu jego żona pragnęła kilka lat pomieszkać w Rzymie, 
a ponieważ miała jeszcze z pensji dla dobrze wychowanych panie
nek potężne koneksje, sprawę załatwiła. Korespondenci amerykań
scy też pojawiają się w Rzymie bez znajomości włoskiego, ale są 
zaopatrzeni w fundusze, które natychmiast pozwalają im wynająć 
informatorów i tłumaczy codziennej prasy. Nasz biedak musiał po
legać wyłącznie na sobie. Zresztą był bardzo z siebie zadowolony. 

Właśnie pobyt w PAP pozwolił mi na pierwsze bezpośrednie ze
tknięcie się z korespondenckim panopticum, nim jeszcze w ogóle 
myślałem, że sam się w nim znajdę. 

Inny, bardzo ceniony za codzienne obfite serwisy z Waszyngtonu 
dostojny korespondent spędzał wiele godzin dziennie na pieczołowi-
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tym tłumaczeniu na język polski komentarzy z czołowych amery
kańskich dzienników, opuszczając nazwiska autorów, ale za to do
dając co kilka zdań formułę: ..jak pisze nasz waszyngtoński kore
spondent". Ja równie pieczołowicie wyrzucałem te zdania, co spo
wodowało skargę autora do naczelnych władz PAP, gdyż poczuł się 
dotknięty, iż w biuletynach tylko raz pojawia się jego nazwisko na 
początku. W istocie istniała obawa, że wtajemniczony czytelnik sko
jarzy opinię z Restonem, Evansem czy Sultzbergerem. 

Po raz drugi Waszyngton nie miał szczęścia, gdy udał się do niego 
„korespondent" — nowo upieczony dziennikarz z zawodu pokrew
nego, który najpierw zniknął na trzy miesiące, a potem PAP dowie
dział się o tym, że nadal żyje z serii reportaży opublikowanych 
w jednym z dzienników i z otrzymanego rachunku za podróż, która 
pozwoliła napisać owe reportaże. Potem przez dwa lata chyba ani 
jedna wiadomość spod jego pióra czy z maszyny nie ukazała się 
w żadnym z serwisów PAP. 

Oczywiście tym paru przykładom towarzyszą dziesiątki innych —• 
doskonałych reporterów i pracowitych korespondentów, którzy ra
dowali serca warszawskich redaktorów — .,oprawców" teksto
wych — doskonałością formy i treści. Te pierwsze przykłady służą 
po prostu udowodnieniu, że nie przy pomocy komputera i nie we
dług zasad Mariana Podkowińskiego wybierano i wybiera się kore
spondentów zagranicznych: i wcale nie rzuca to cienia na PAP, ale 
na naturę ludzką. 

I zdarza się to wszędzie — Polskie Radio miało okazję przez wiele 
lat posiadać korespondenta w jednej z europejskich stolic, który mó
wił z tak głębokim akcentem języka kraju, w którym przebywał, że 
wszyscy byli przekonani, że tam narodowo przynależy, a tymczasem 
prawda była inna: do końca znał on słabo język kraju akredytacji. 

Ach, jakże przyjemnie jest mówić o sprawach własnego ogródka. 
Zresztą nie jest on bardziej zachwaszczony od ogródków innych za
wodów. 

W czystej swojej formie zawód korespondenta zagranicznego 
stworzyła wojna, podobnie jak wojny bywają impulsem dla postępu 
technicznego. 

ГЧ opiero wojnom dziewiętnastego wieku towarzyszy rozkwit ko-
*-^ respondenckiego zawodu, jako że przedtem nie było odpowied
nich kanałów szybkiej łączności. Przedtem byli podróżnicy, globtro
terzy, którzy po powrocie z wojaży publikowali książki, jakie zali
czamy do tak zwanej literatury faktu. Poczta nie była i nie jest do
brym instrumentem do przekazywania wiadomości przez korespon
denta, bowiem czas osłabia znaczenie faktów i wydarzeń. Dopiero 
telegraf pozwolił na sublimację zawodu i zawód uczynił potrzeb
nym. 

Pierwszym historycznym przykładem — dziś klasycznym — pra
cy wojennego korespondenta zagranicznego jest depesza opubliko
wana czternastego listopada 1854 przez londyński Times. Autorem 
był Howard Rüssel opisujący szarżę lekkiej kawalerii podczas wo j -

4« 
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ny krymskiej: ..O godzinie jedenastej dziesięć nasza brygada lekkiej 
kawalerii ruszyła... Przemknęli godnie, pobłyskując w porannym 
słońcu, w całej dumie i splendorze wojny..." 

Słowa ..dumie i splendorze wojny' ' w korespondencji specjalne
go wysłannika od zdań „obaj mężowie stanu wymienili poglądy na 
sprawy interesujące obie strony" i ..spotkanie upłynęło w serdecznej 
atmosferze" dzieli ponad sto lat historii zawodu korespondenta za
granicznego, człowieka, któremu los przeznaczył być stronniczym 
obserwatorem skrawka wydarzenia na skrawku kuli ziemskiej 
w skrawku czasu. 

O tym niech pamiętają adepci korespondenckie] sztuki: Skrawek 
wydarzenia! Skrawek historii! Skrawek ziemi! Niech się nie puszą 
i nie ubierają w pióra ekspertów, bowiem bez względu na stosunki, 
wysiłki, znajomość języka, wprawę, dostrzegają jedynie zarys praw
dy, której całości nie znają nawet sami aktorzy obserwowanych 
przez korespondentów wydarzeń. 

W pierwszym okresie żywiołowego rozwoju, w skali światowej, 
akcji pod nazwą „wysyłamy korespondenta zagranicznego", ludzie 
spełniający korespondenckie funkcje prawie nigdy nie spełniali ich 
tak, jakby sobie tego życzył Podkowiński i jak zakłada teoria. 

Wojna domowa w Stanach Zjednoczonych była w historii pierw
szym wielkim wydarzeniem, które z całego świata i ze wszystkich 
stanów amerykańskich ściągnęło chmarę korespondentów. Philip 
Knithley, autor wydanej przed dwoma laty historii korespondentów 
zagranicznych — korespondentów wojennych pt. „Pierwsza ofiara" 
określa większość korespondentów przy wojskach północy jako 
..ignorantów, ludzi nieuczciwych, pozbawionych etyki". ..Pisali — je
go zdaniem — komentarze nieścisłe, wyssane z palca, stronnicze. 
podburzające". Profesor J. Cutler Andrews w książce pt. „Północ 
informuje o wojnie", napisał w tej samej sprawie: „Sensacjonalizm. 
przesada, zwykłe kłamstwa, nadęcie, oszczerstwa, fałszywe, niewia
rygodne opisy, chora imaginacja". 

Głód informacji w czasie amerykańskiej wojny domowej był ol
brzymi w Europie, a głównym dostawcą informacji był londyński 
Times — który w ocenie analityków całkowicie zawiódł: niezrozu
mienie faktów, zniekształcanie ich, niedostrzeganie kontekstu wojny. 

A więc historia korespondentów zagranicznych, wysłanników spe
cjalnych jest niestety historią ludzi, których na miejsca wydarzeń 
nie wysyłała żadna komisja działająca według kryteriów proponowa
nych przez Mariana Podkowińskiego. W późniejszych czasach wcale 
nie bywało lepiej. Znany pisarz brytyjski Evelyn Waugh opisał, jak 
został zwerbowany do korespondenckiej służby w czasie wojny abi-
syńskiej w roku 1935: po prostu w przeszłości spędził parę tygodni 
w Addis Abebie. Ciekawym przyczynkiem historii zawodu korespon
denta zagranicznego jest również fakt, że dwaj specjalni wysłannicy 
(w czasie tejże wojny w Abisynii) dwu konkurujących z sobą lon
dyńskich gazet przez długi czas otrzymywali od swoich naczelnych 
redaktorów gratulacje za wspaniałe reportaże, które były fragmen-
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tami czerpanymi z lej samej książki niejakiego pułkownika 
С F. Raya pod tytułem ,,W kraju Błękitnego Nilu"'. 

I stnieje podstawTowa różnica między korespondentem zagranicz
nym, akredytowanym na kilka lat, i specjalnym wysłannikiem, 

który przylatuje na parę tygodni. Ten pierwszy ma szansę w ciągu 
paru lat stać się wartościowym obserwatorem i osiąga szczyt spraw
ności przeważnie w chwili, gdy otrzymuje odwołanie do kraju. Ten 
drugi jest absolutnym nieszczęściem dla kraju, do którego przyjechał 
i dla którego prasy pisze, chyba że jest byłym korespondentem 
w tym kraju, albo odbywa swoją kolejną podróż i kraj dobrze zna. 

Parotygodniowy specjalny wysłannik wie absolutnie wszystko 
o odwiedzanym kraju w dwie godziny po wylądowaniu w jego sto
licy i pogardliwym uśmieszkiem zbywa informacje udzielane mu 
przez stałego korespondenta. Specjalny wysłannik zaczyna pisać 
pierwszy reportaż z chwilą ulokowania sję w hotelu i po wypiciu 
pierwszej kawy czy herbaty w hotelowym bufecie. Ma mnóstwo 
wrażeń, impresji, absolutną pewność siebie. Szczytowym okazem 
tego gatunku był dla mnie przybyły raz do Nowego Jorku dzienni
karz z warszawskiej gazety, który w ciągu miesiąca pobytu poświę
conego „badaniu" środowisk polonijnych potrafił narobić w tych 
środowiskach dziesiątki intryg, skłócić wszystkich z wszystkimi 
i nawet mnie z polonijną prasą. Ponieważ marzyła mu się chwała, 
chciał w każdym środowisku występować jako „dobrze poinformo
wana osoba", wobec czego każdemu w stanie uwódczonym opowia
dał, czego się o nim dowiedział od poprzedniego rozmówcy. Specjal
nych wysłanników po raz pierwszy odwiedzających dany teren jak 
ognia boją się z tegoż powodu placówki polskie. 

A więc o specjalnych wysłannikach lepiej zamilczmy — poświę
cając czas zagranicznemu korespondentowi. 

Już wiemy, że rzucił go na placówkę los lub — jeśli usłyszycie 
jego własny głos w przeprowadzanym bardzo łamanym językiem 
wywiadzie — wiecie, że to nie był los, ale ktoś inny. 

Korespondent przyjechał, znalazł mieszkanie, ustawił biurko, na 
biurku lampę, maszynę do pisania, papier i od tej chwili zaczyna 
mieć urojenie numer jeden: wydaje mu się, że jest w najbardziej 
interesującym punkcie globu ziemskiego i w związku z tym absolut
nie wszystko, co z tego miejsca napisze, musi znaleźć się na pierw
szych szpaltach, na czołowym miejscu w prasie, biuletynach, dzien
nikach radiowych i telewizyjnych. Na tę dolegliwość chorują abso
lutnie wszyscy korespondenci, wszyscy dyplomaci i wysłannicy 
handlowi, choćby ich m. p. było Nassau na Bahamach albo Port-au-
-Prince na Haiti. Na Haiti poznałem pewnego ambasadora jednego 
z krajów Ameryki Łacińskiej, który co miesiąc pisał do centrali sześć-
dziesięciostronicowy raport na temat miejscowej sytuacji politycz-
n eJ i po dwu latach, w czasie pobytu na urlopie we własnej stolicy 
znalazł je nieprzeczytane. Po powrocie na placówkę zapadł na uro
jenie numer dwa, któremu także podlegają wszyscy korespondenci 
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zagraniczni bez względu na wiek, płeć i wyznanie: są przekonani, że 
centrala ich świadomie tępi, bowiem materiały przepadają, nie uka
zują się itp. itd. Ta druga choroba jest tak powszechna, tak obowiąz
kowa, że niektóre pisma i agencje, np. PAP w Warszawie, leczą ko-
respodentów specjalną terapią: dziękowaniem za poszczególne ma
teriały, pochwałami za specjalne opracowania, choćby ich w centrali 
nikt nie potrzebował i nawet nie czytał. To podnosi korespondenta 
na duchu, a podniesienia na duchu potrzebuje on bardzo, będąc izo
lowany od swego środowiska. 

Chorobą trzecią korespondenta zagranicznego, na którą musi on 
wcześniej czy później zapaść (a może jest to jedynie kolejne stadium 
drugiego urojenia) to przekonanie, że jest niepotrzebny w ogóle i że 
nawet najskromniejsze pieniądze nań wydawane są po prostu wy
rzucone w błoto. 

Ta trzecia choroba, podejrzenie jej posiadania, rodzi się po raz 
pierwszy wówczas, gdy korespondent wyjeżdża na urlop i widzi, że 
gazeta wychodzi nadal bez jego komentarzy, programy radiowe i te
lewizyjne nadawne są bez przerw. Najgorsze stadium korespondenc-
kiej choroby numer trzy występuje wówczas, gdy w sw7oim organie 
prasowym dostrzega on opracowania z „jego"' terenu podpisane in
nym nazwiskiem. 

Obserwując naszą prasę muszę przyznać, że niemal wszyscy kore
spondenci są po części usprawiedliwieni zapadając na tę trzecia 

chorobę. Wyczuwa się, że nasze masowe środki przekazu jakby nie 
potrzebowały na co dzień korespondenta zagranicznego. I w istocie 
nie potrzebują, bowiem jest on niesłychanie łatwy do zastąpienia 
tekstem z serwisu byle jakiej agencji prasowej docierającej z infor
macją i komentarzem o wiele szybciej. Dysponenci nie umieją stwo
rzyć dla korespondentów klimatu i nie stwarzają im pola działania. 
Często na miejscu są „eksperci", którzy „lepiej" wiedzą, co powie
dzieć i jak powiedzieć. Po co męczyć się z obróbką materiału kore
spondenta. A poza tym — siedzi on tam sobie spokojnie, jest mu do
brze, więc niech innym da żyć! Powiedzmy sobie szczerze, bardzo 
szczerze: nie stworzyliśmy obiektywnej, potrzeby posiadania kore
spondentów zagranicznych. 

Czasami korespondent przeżywa frustracje wspomagane stanem 
chorobowym jeden, dwa lub trzy, zrodzone dzięki ludzkiej bezmyśl
ności. 

Nigdy nie zapomnę dwóch przeżyć własnych. Pierwsze w Pary
żu — przed kilkunastu laty. Przyjazd kanclerza Adenauera w celu 
„pojednania". Dzięki kontaktom otrzymuję wiadomość 'poufną, że 
w konkretnym miejscu na trasie będzie demonstracja. Lecę tam 
z kamerą i magnetofonem. Jestem jedynym korespondentem na 
skrzyżowaniu, wszyscy pozostali pognali na lotnisko. Interesuje się 
mną policyjna ochrona — Co ja tu zobaczę? — pytają ironicznie. — 
Limuzyny tylko przemkną! 

Limuzyny zbliżają się. Z tłumu wyrasta nagle kilkadziesiąt trans
parentów, na limuzynę leci grad jajek i pomidorów. Tłum krzyczy. 
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grozi, wylewa się na jezdnię. Zamieszanie! Filmuję, nagrywam. Po
tem pędzę na lotnisko, wysyłam materiał samolotem lecącym tego 
samego dnia do Warszawy. 

Po trzech miesiącach znajduję materiał w czyimś biurku, w War
szawie, nie wywołany. — Nie mieliśmy kwitu zlecenia z dzienni
ków — otrzymuję wyjaśnienie. 

Po raz drugi po wielu latach w Santiago, w Chile. Salvador Al
lende objął prezydenturę. Jako pierwszy zagraniczny korespondent 
otrzymuję od prezydenta wywiad telewizyjny. Współpracuje ze mną 
komórka telewizji chilijskiej. Taśma filmowa z zapisem optycznym 
na skraju. Mam przygotowany „kanał" w celu wysłania materiału: 
Linie lotnicze Iberia wiozą materiał do Madrytu, tam oddają do rąk 
przedstawiciela LOT. Następnego dnia materiał jest w Warszawie. 
Wracam do Warszawy po trzech miesiącach. Materiał nie wykorzy
stany. Dlaczego? — Bo nie przysłałeś dźwięku! — Przecież jest na 
taśmie, przecież pisałem o tym w załączonym liście! — Nie mogli
śmy znaleźć! Chyba się mylisz! Idziemy na stół montażowy, włączam 
odpowiedni kontakt: głos jest, czysty, wyraźny, prezydent Allende 
pozdrawia Polskę. Ale minęły już trzy miesiące! 

Po takich wydarzeniach można wpaść w depresję, ale nie wolno. 
I na nic nie przydają się zobowiązania wobec samego siebie, że już 
więcej nigdy nie zrobię nic ponad to, co muszę. Nadal gna ambicja 
i chęć pokazania, że potrafię coś ponad zdanie, że ,.spotkanie upły
nęło w serdecznej atmosferze". 

Z awód dziennikarza piszącego i korespondenta zagranicznego ma 
wiele wspólnego z zawodem aktora. W pewnej chwili psychika 

jednych i drugich staje się do siebie podobna. Aktor bez paru kur
tyn „w górę" i bez paru serii oklasków na zakończenie spektaklu 
czuje się nieszczęśliwy, osamotniony, zagubiony. Opada z sił, z entu
zjazmu twórczego. Aktor w towarzystwie innych aktorów zawsze 
opowiada o swoich sukcesach prawdziwych i wydobywanych na siłę. 
Im lepszy aktor, tym większym staje się kabotynem. Na fali twór
czej niesie go aplauz i mówienie o otrzymanym aplauzie. Dla dzien
nikarza piszącego każdy skrawek materiału własnego, jaki ujrzy 
w druku, jest premierą i chciałby o nim usłyszeć coś dobrego. Kore
spondent zagraniczny przeżywa to w sposób spotęgowany, ponieważ 
jest sam, daleko od swoich, od zespołu. Oczekuje słowa od zepołu. 

Spędzając czas w klubach korespondenckich, w towarzystwie 
śmietanki reporterskiej i globtroterów brytyjskich, francuskich 
i amerykańskich niemal zawsze wysłuchiwałem opowieści na jeden 
temat — ich sukcesów i otrzymanych pochwał. Obserwowałem paru 
kolegów na placówkach, reprezentujących Polską Agencję Prasową, 
którzy w dniu otrzymania pochwały z centrali, co jest doskonałym 
obyczajem tej instytucji, zachowywali się, jakby ich ktoś na sto 
koni wsadził. Wiem z własnego doświadczenia, jak człowiekowi jest 
przykro, jeśli jego wysiłku nikt nie pokwituje słowem „dziękuję". 

Po zamachu stanu w Libii, bo obaleniu króla Idrysa i objęciu 
władzy przez pułkownika Kadafiego znalazłem się w Egipcie z in-
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tencją dotarcia do Libii. Zostałem wyśmiany w polskiej ambasadzie, 
gdzie mi powiedziano, że paruset wysłanników prasy całego świata 
czeka w Kairze na wizy i nie może ich dostać. Jeszcze ani jeden ko
respondent zagraniczny z żadnego kraju na świecie nie dostał się do 
Libii. Ambasador libijski w Kairze był bezsilny. Nie wolno mu było 
wydawać wiz. 

Poszedłem na pocztę, wysupłałem parę egipskich funtów z dzien
nej diety i wysłałem telegram następującej treści: 

„Pułkownik Kadafi. Komitet Rewolucyjny. Benghazi. Libia. 
Do rąk własnych. Extra pilne. 
Już jestem. Mogę przeprowadzić rozmowę w imieniu Polskie Radio 
jutro. Proszę natychmiast przetelegrafować wizę do Ambasady 
Libii w Kairze. Zawiadomić Ambasada Polska. Jan Zakrzewski" 

Do Libii bardzo chciałem jechać, ponieważ znajdowało się tam 
wówczas sporo polskich pracowników, posiadających kontrakt na od
budowę zniszczonego trzęsieniem ziemi miasta Barka. Liczyłem na 
to, że Kadafi depeszy do rąk własnych na pewno nie dostanie, ale 
dostanie ją ktoś z podwładnych o lękliwym sercu, baczący na wła
sną karierę. Z treści depeszy wynikało wcześniejsze porozumienie 
z Kadafim — dla kogoś, kto chciałby to tak zrozumieć — co spowo
duje, że dla świętego spokoju wiza będzie szybko wydana. Jednocze
śnie poszła depesza do polskiego radcy handlowego w Trypolisie. 
który miał działać ze swej strony. 

Moja wiza przyszła tejże nocy. Następnego dnia objuczony sprzę
tem filmowym, dźwiękowym, taśmami, kamerami lądowałem na lot
nisku Benghazi. Powitały mnie lufy pistoletów maszynowych od
działu wojsk rewolucyjnych, zastępujących i kontrolę graniczną, 
i służbę celną. Po otwarciu mego bagażu i obejrzeniu sprzętu żołnie
rze stwierdzili, że jestem szpiegiem. Od tej chwili dyskusja toczyła 
się już wyłącznie wokół problemu czy załatwić mnie od razu, czy 
zaraz potem. Takie sytuacje dodają człowiekowi siły, więc zacząłem 
wykrzykiwać we wszystkich znanych mi językach i paru niezna
nych, że jestem gościem pułkownika Kadafiego, który właśnie na 
mnie czeka. W duchu modliłem się, aby otrzymana przeze mnie 
w Kairze informacja, że Kadafi jest w Benghazi, a nie w drugiej li
bijskiej stolicy, Trypolisie, okazała się prawdziwa. Za barierką wi
działem bladą twarz chyba polskiego przedstawiciela handlowego, bo 
machał do mnie dyskretnie. Moje wykrzykiwania, że Kadafi czeka 
i że się spóźnię na spotkanie spowodowały, że mnie odstawiono do 
kos2ar w Benghazi. W wozie pozostał poznany i definitywnie roz
szyfrowany jako polski przedstawiciel handlowy pan K., a ja poma
szerowałem pod strażą za zasieki. Nogi się pode mną trzęsły ze 
strachu, ale najwidoczniej zachowałem jakąś przytomność umy
słu, bo zabrałem ręczny magnetofon. A może działał instynkt. Posa
dzono mnie w prawie pustej sali z paroma szpitalnymi krzesłami. 
Po pół godzinie czekania otworzyły się drzwi. Wszedł wysoki, szczu
pły mężczyzna w mundurze wojskowym. Chwilę się wahałem, wy
dawało mi się, że znam tę twarz. Kadafi! Powiedziano mu, że przy-
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jechał ktoś, kto się powołuje na to, że się z nim na dziś umówił. Czy 
szef państwa musi wszystko pamiętać? 

Dostałem wywiad, mogłem nagrać go na taśmę magnetofonu. Za
dawałem pytania po angielsku, a odpowiedzi otrzymywałem po arab-
sku i na zakończenie otrzymałem opinię, że „Polska to dobry kraj, 
można z nim rozmawiać". I na odwrocie jedynego skrawka papieru, 
jaki miałem — mojego biletu wizytowego, otrzymałem odręczne pis
mo Kadafiego polecające mnie opiece władz i zezwalające na doko
nywanie zdjęć, co wszystkim było zakazane i co wówczas, w nacjo
nalistycznym ferworze, groziło zwykłym lynchem na libijskiej ulicy. 

W dwie godziny po wylądowaniu w Benghazi siedziałem w miesz
kaniu pana K., piłem Campari i pozbywałem się odrętwienia ze stra
chu. Po trzech godzinach libijska agencja prasowa zwróciła się o ze
zwolenie na wykorzystanie tekstu wywiadu dla prasy libijskiej. Na
stępnego dnia wywiad opublikowały wszystkie gazety wraz ze sło
wami „Polska to dobry kraj" i odetchnęli polscy lekarze w różnych 
miastach Libii, polscy inżynierowie, polscy przedstawiciele, którzy 
na wezbranej fali skondensowanego nacjonalizmu byli w podobnie 
podejrzliwy sposób oglądani jak i wszyscy inni, wspierający oba
loną monarchię. 

Nigdy od MHZ nie otrzymałem jednego słowa „dziękujemy". Ale 
filmy poszły w Telewizji i byłem bardzo zadowolony i bez MHZ. 

O pisałem powyższe nie tylko po to, aby poskarżyć się na obojęt
ność, z jaką spotykają się czasami wysiłki korespondenta, uwa

żane przez niego za przekraczające normę, ale aby podkreślić jeszcze 
parę cech zawodu. Po pierwsze, praca za granicą nie polega na cho
dzeniu na konferencje prasowe i na wycinaniu co ciekawszych ma
teriałów z lokalnej prasy w przekonaniu, że gazety tej nie otrzymuje 
nikt w kraju. Poza tym mój pobyt w Libii służyć może jako przy
kład, że korespondent bez kanałów łączności z centralą jest mało 
wart. Komunikacji telefonicznej z Europą nie było. Nadawanie prze
syłek lotniczych bez cenzora komitetu rewolucyjnego — wzbronio
ne. Polskie statki w porcie nie miały prawa korzystać z pokłado
wych radiostacji. Na szczęście znalazłem węgierski samolot czarte
rowy i mogłem nim wysłać pierwsze materiały via Budapeszt dzięki 
uprzejmości węgierskiej placówki. 

Kanały łączności są pierwszym i nieodzownym warunkiem wyko
nywania pracy. Korespondent może nie mieć maszyny do pisania, 
sprzętu dźwiękowego, prawa jazdy, samochodu, talentu, mieszkania, 
ale musi posiadać możność szybkiego przekazania wiadomości. 

Patrząc na moich kolegów z innych krajów, jak stają na głowie, 
aby szybciej dostarczyć materiały swoim redakcjom, i ja stawałem 
na głowie. W Paryżu czy w Nowym Jorku odwoziłem materiały pro
sto na lotnisko w ręce obsługi samolotu i chodziłem zawsze dumny 
jak paw, że już następnego dnia materiały teoretycznie mogły zna
leźć się na ekranie czy antenie. Nastroju w dziwny sposób nie potra
fił nigdy zniszczyć fakt, że otrzymywałem miesięczne zestawienia, 
w których wyliczano niewykorzystane materiały jako „zdezaktuali-
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zowane". Tajemnica polegała na tym, że na warszawskim lotnisku 
przesyłki leżały po dni kilka, a w laboratorium wywołującym dal
szych kilka. W ten sposób olbrzymi wysiłek szedł na marne. 

Oczywiście w warunkach pracy naszej prasy pojęcie pośpiechu 
nie ma żadnego znaczenia. Korespondenci zachodnich agencji praso
wych konkurują z sobą o minuty, korespondenci rzymskich czy pa
ryskich gazet konkurują z sobą, bo konkurują z sobą gazety. U nas 
pojęcie konkurowania zagubiło się zupełnie, nie istnieje, bo i po co. 
A rozsądni mówią: co za różnica, czy ktoś dowie się o tym dziś, czy 
dopiero za trzy dni. W istocie, co za różnica...! 

Polski korespondent zagraniczny może albo być na placówce, albo 
może go nie być — z wyjątkiem specjalnych wydarzeń, specjalnych 
stolic, kiedy chodzi o tematycznie ważną akcję. W normalnym ty
godniu serwis gazetowy, radiowy czy dziennika TV nie zubożeje 
z powodu braku korespondenta. Istnieje dziesiątka źródeł zastęp
czych. Poza tym korespondent polski nie ma szansy dublowania i bi
cia wT czasie wielkich agencji prasowych dysponujących olbrzymim 
aparatem. Polski korespondent powinien koncentrować się wokół 
zagadnień, spraw, tematów, których wielkie agencje prasowe nie 
podejmują, a które nas interesują, wokół spraw związanych w jakiś 
sposób z Polską lub wymagających polskiego oświetlenia „z tamtej 
strony". 

Do jakiego stopnia korespodent polski musi potężnie kręcić głowa, 
aby dostarczyć to, co jego dysponentowi jest potrzebne, świadczy 
pismo otrzymane na placówce przez bliskiego mi kolegę w korespon-
denckim zawodzie, który pismo to oprawił w ramki i powiesił w do
mu na ścianie. Pismo zawiadamia o przyczynach niewykorzystywa
nia materiałów i można w nim przeczytać: „Nas nie interesuje poli
tyka zagraniczna kraju, w którym pan przebywa, a ze spraw we
wnętrznych tylko niektóre." Pismo świadczy oczywiście o absolut
nej głupocie dysponenta i o tym, co napisałem już poprzednio: nie 
umiemy jeszcze wykorzystywać korespondentów zagranicznych, a je-
ź}\ umiemy, to nie zawsze. Raczej dostrzega się jego rolę jako repor
tera nadsyłającego felietony bezczasowe. Pilne doraźne problemy 
polityczne załatwiamy sami! — tak brzmi hasło i często zapominany 
jest fakt. że pobyt w stolicy kraju, w którym nastąpiło wymagające 
omówienia wydarzenie, gwarantuje właściwe spojrzenie. 

Specyfika pracy naszego korespondenta zagranicznego różni się od 
specyfiki pracy innych korespondentów, np. brytyjskich, amerykań
skich czy francuskich jeszcze jednym: ci ostatnio często proszą, aby 
zezwolono im pozostać w kraju i nie skazywano na kilkuletnie wy
gnanie na placówkę. U nas korespondent zagraniczny jest przedmio
tem zazdrości tych, którzy korespondentami nie są, ale tu w kraju 
„opiekują się" jego materiałami. Często pojawia się u owych „opie
kunów" myśl: „siedzi sobie facet na placówce, jest mu tam dobrze, 
i jeszcze by chciał, żeby go publikowali". 

J edynymi w pełni aż ponad miarę wykorzystywanymi w niesły
chanie rozsądny sposób są korespondenci Polskiej Agencji Pra

sowej. Ich praca na tych placówkach, które znam, zasługuje na na j -
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wyższy podziw, chociaż nie może liczyć na pełne z mojej strony zro
zumienie, bo jakaż duma i ambicja wieloma z tych ludzi powoduje, 
że spędzają po kilkanaście godzin dziennie to przy biurku, to przy 
dalekopisie, którego nawet nie dotknąłby korespondent innej agencji 
prasowej, mający pomocników lub sekretarki perforujące taśmy i na
dające je w świat. Korespondent PAP to człowiek wstający przed 
wschodem słońca, czytający całą prasę stolicy kraju akredytacji, t łu
maczący teksty, robiący wybór, perforujący taśmę, pędzący na kon
ferencje do ambasady, uczestniczący we wszystkich oficjalnych spot
kaniach, konferencjach, wizytach, wracający do biura, perforujący 
taśmy, pędzący na konferencje prasowe, imprezy lokalne, wracający 
do biura, piszący materiały z notatek, przygotowujący analizy kli
matu politycznego, analizy tygodniowe, miesięczne, kwartalne, rocz
ne podsumowania, opracowania na specjalne tematy, sprawozdania 
tematyczne i finansowe: czasami spożywający posiłki, kładący się 
spać, oglądający dzienniki telewizyjne, mający czas choćby na roz
mowę z żoną i dziećmi. Życie nie do pozazdroszczenia — w wypadku 
korespondentów, którzy tak pracują, a PAP przynajmniej kilku ta
kich posiada, utrzymując ich przy życiu nie wysokimi płacami, lecz 
wysyłanym jak można najczęściej na dalekopisie słowem -dzięku
jemy". 

Nie ma wspólnego mianownika pracy korespondenta zagranicz
nego agencji prasowej z korespondentem prasy, radia czy telewizji. 
Jedno jest wspólne: polski korespondent musi myśleć: co jego dys
ponentowi jest potrzebne, co trafi w dziesiątkę, jak uwypuklić inte
res polski, polską rację stanu. A temat? 

Po to, aby go mieć, aby go przetworzyć, trzeba słuchać, patrzeć 
i czytać. Słuchać, ile można, gdzie można, kogo można. Patrzeć zaw
sze, wszędzie — obserwować drobne zjawiska, charakterystyczne 
wydarzenia, które po pewnym czasie stworzą bank obserwacji po
zwalający na przedstawienie tła w7ydarzeń, przyczyn wydarzeń, kli
matu wydarzeń. Korespondent dzięki obserwacjom będzie mógł swe
mu dysponentowi przekazać to, co jest najważniejsze, aby czytelnik 
prasy, odbiorca informacji mógł zrozumieć zjawisko — będzie 
mógł dostarczyć profil psychologiczny narodu, który wydarzenie 
przeżywa, który akcję polityczną lansuje. Bez zrozumienia ludzi, 
którzy politykę tworzą, nie może być mowy o zrozumieniu polityki. 
I to jest najbardziej częsty błąd prezentacji przez naszą prasę wyda
rzeń w odległych zakątkach kuli ziemskiej, gdzie obowiązuje inna 
moralność, inna filozofia życia, inny styl myślenia, inna psychika. 
Trzeba czytać, ale nie wolno przepisywać cudzych słów. Trzeba ana
lizować, poznawać motywację piszącego, wysnuwać własne wnioski. 
I to jest cala tajemnica powodzenia lub niepowodzenia korespon
denta. Cała jego praca, wszystkie wysiłki, wszystkie obserwacje i ca
łe oczytanie są potrzebne po to, aby któregoś dnia, przy jakiejś okazji 
móc napisać jedno zdanie z właściwym akcentem: ,,DZIŚ tylko JE
DEN samochód wjechał na podwórzec Pałacu Elizejskiego." 

Wczoraj otrzymałem z Zeszytów Prasoznawczych propozycję: na
pisz o warsztacie korespondenta zagranicznego. Dziś napisałem garść 
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refleksji na gorąco, z kłębiącymi się myślami, nie podzielone na a, b, 
c, d, jak to uczynił przed laty Marian Podkowiński, bo na to potrze
bowałbym kilku tygodni przemyśleń. A ja lubię przelewać na papier 
myśl od razu, natychmiast, gdy myśl się zrodzi, gdy zjawi się fakt. 
Zależy mi na szybkości dotarcia z moją myślą. I tak będę czekał 
sześć miesięcy na druk. Właściwie nie mógłbym być koresponden
tem Zeszytów Prasoznawczych, może w ogóle nie nadaję się na ko-
respodenta, może jestem najszczęśliwszy — gdy siadam przed mikro
fonem z myślą naszkicowaną przed chwilą i docieram z nią do 
adresata już po chwili. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX. nr 2 (76) 

Obyczaje 

O SPORTOWEJ RYWALIZACJI 
CZYLI O SZCZĘŚCIU 

Piękna maksyma twórcy nowożytnych olimpiad głosi, że celem 
igrzysk nie jest zwycięstwo, lecz dobra walka. Czasy się jednak 
zmieniają, a wraz z nimi ulegają dewaluacji szlachetne idee. Dziś nie 
tylko olimpijczycy, lecz przeciwnicy w lokalnych zawodach bardziej 
przypominają walczących na śmierć lub życie rzymskich gladiatorów, 
niż uczestników sportowej koniec końców zabawy. 

Zwycięstwo w sporcie stało się celem samym w sobie, obojętnie 
za jaką cenę. w jakim stylu i przeciw komu osiągnięte. Sfanatyzowa-
ne masy kibiców (a wT erze telewizji są nimi — jak chociażby 
u nas — prawie wszyscy) żądają od „swoich" tylko jednego: wygra
nej. W jakimś tam kącie na strychu coraz gęstsza pajęczyna opla
ta — ongiś nie mniej ważną od rekreacyjnej i ludycznej — wycho
wawczą rolę sportu. Wśród pająków snujących tę sieć wielu jest — 
niestety, nazbyt wielu — dziennikarzy sportowych. 

Oto via TV uczestniczymy pełni napięcia (niżej podpisany oczywi
ście także) WT losowaniu mistrzostw świata. I mamy prawie pełnię 
szczęścia: oprócz mistrza świata gramy przeciw drużynom, które t ru 
dno zaliczyć do piłkarskich potęg. Statystycznie rzecz biorąc, jeste
śmy prawie na pewno w kolejnej rundzie. 

Fortuna kołem się toczy, także w sporcie. W następnych mistrzo
stwach Europy „Los nam nie sprzyjał" ł. Jakże współbrzmi ten na
główek sportowej gazety z egzaltacją po losowaniu mistrzostw świa
ta — i jakże koliduje z wypowiedzią trenera reprezentacji, który 
(w Argentynie) chciał trafić na najsilniejszą grupę, bo: „Nikt nam 
wtedy nie zarzuci, źe wylosowaliśmy słabych przeciwników". Przypo
mina się zadziorność innego trenera, którego interesował jedynie 
złoty medal olimpijskiej reprezentacji i który — jak wiadomo — cel ' 
ten osiągnął. 

1 Tempo z 1 XII 1977. Jest to tylko jeden z wielu komentarzy prasy sportowej. 
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Czy to jakikolwiek zaszczyt wygrać w gałę z Tunezją lub Iranem? 
Bynajmniej, to tuzinkowość. Pokonać mistrza, wicemistrza, faworyta, 
ba — nawet przegrać, lecz po dobrej grze — to jest to, o co chodzi 
(powinno chodzić) w sporcie. Rywalizować jak równy z równym 
z Anglią. Argentyną, Włochami, Szwecją, Jugosławią, RFN, Brazy
lią — oto droga nie tylko do mistrzowskiego medalu, ale do powsze
chnie uznanego sportowego mistrzostwa. Wygrana z Haiti 7 : Oto jak
by walka boksera wagi ciężkiej z kogutem. Zdarzyło się wprawdzie, 
że taki właśnie bokserski kogucik uderzył (chociaż w szatni) cięż
kiego, w dodatku swego własnego trenera, uważanego za najlepszego 
zawodnika w dziejach polskiego boksu. Ten na szczęście jak przystało 
na prawdziwego sportowca — nie oddał. Za to klub, w którego bar
wach zresztą były mistrz zebrał wszelkie laury, pokazał trenerowi 
drzwi, bo wtedy już ten młodszy i lżejszy zbijał ringowe punkty. 
Dziennikarze sportowi trochę pobrzęczeli, ale wnet zaczęli podbijać 
bębenek czupurnemu chuliganowi. Bo wygrywał. Dla naszych barw, 
dla nas! 

Nie mają szczęścia w życiu niektórzy wielcy mistrzowie sportowej 
rywalizacji, do innych my nie mamy szczęścia, gdyż okazują się 
sprawni fizycznie, lecz wyzbyci godności. Jak wiemy, byli wśród 
nich, niestety, także najlepsi z najlepszych. Przemilczmy tych, którzy 
okazali się renegatami, niech giną w niepamięci. Jak jednak przemil
czeć zapowiedź fachowej gazety o mającym jakoby nastąpić u r o 
c z y s t y m p o ż e g n a n i u byłego mistrza olimpijskiego „pod
czas jubileuszowej akademii z okazji 50-lecia klubu..., którego jest 
wychowankiem" 2 — wobec reportażu w niefachowym czasopiśmie, 
demaskującym b. mistrza żałośnie naiwną i nieudaną próbę „skoku" 
na Zachód po złote runo 3 ? Jak zrozumieć gorzkie żale nad „Trener
ską dolą" — zwolnieniem kilku szkoleniowców, którzy „zyskali so
bie opinię dobrych fachowców i mają na koncie spore osiągnięcia 
w pracy trenerskiej" 4, a wśród nich tego, któremu felietonista Tem
pa przyznał złoty medal w „czarnym plebiscycie" za niweczenie boi
skowych rywali przy pomocy „metalowych ćwieków wkręcanych do 
piłkarskiego obuwia", postulując jednocześnie pozbawienie „laurea
ta" prawa wychowywania młodzieży sportowej 5? 

Ano, tak się akurat mają te niedowidki we własnym sportowo-
-dziennikarskim światku do życiowo-sportowych realiów, jak się 
ma powszechnie lansowany mit sportowego szczęścia (lub nieszczę
ścia) do sportowej rywalizacji, której duch podobno gdzieś tam jesz
cze się błąka. 

Paweł Dubiel 

2 Sport z 29 IX 19*77 („Na ucho"). 3 Janusz H a ń d e r e k : Nieudany skok mistrza. Student z 151X1977. 4 Gazeta Południowa z 3 11978. 5 Ryszard N i e m i e c : Starty i falstarty. Tempo z 22X111977. 
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Zeszyty PRÄSOZMÄWCZE 
Kraków 1978 R. XIX. nr 2 (76) 

JÓZEF MĄDRY 

AKTUALNE PROBLEMY ŚRODKÓW 
KOMUNIKOWANIA W RFN 

Procesy społeczno-polityczne w RFN z oczywistych 
łbzględów są zawsze w centrum naszego zainteresowania. 
Dla naszych czytelników interesujący powinien być ak
tualny przegląd sytuacji w dziedzinie komunikowania, 
przygotowany na podstawie oryginalnych źródeł przez 
dra J. Mądrego, kierownika Zakładu Dziennikarstica 
Uniwersytetu Śląskiego. 

I ata bieżącej dekady naszego wieku przyniosły wiele niepomyśl-
I- nych zdarzeń i zjawisk w rozwoju i działalności środków maso
wego komunikowania, a nade wszystko prasy w wielu krajach za
chodnioeuropejskich. W głównej mierze przejawiają się one w gwał
townie postępującym procesie koncentracji środków przekazu i nie
rozłącznie związanego z tym procesem ograniczania swobody wypo
wiedzi, a także dającego się zaobserwować spadku czytelnictwa i na
kładów oraz pogarszającej się sytuacji finansowej gazet, wzrostu 
bezrobocia wśród dziennikarzy oraz pracowników technicznych i po
mocniczych redakcji i wydawnictw. Tego rodzaju trudności, albo ści
ślej mówiąc: kryzys, przeżywa między innymi prasa brytyjska1, 
francuska2, austriacka3, a zwłaszcza prasa zachodnioniemiecka. Ak
tualnym problemom tej prasy, a częściowo również radiu i telewizji 
zachodnioniemieckiej poświęcony jest niniejszy szkic. 
1 Por.: The World's Press — a special report. The Times z 17X111970 s. 2. 
Według New Statesman z 7 VII 1972 (s. 11) w Wielkiej Brytanii liczącej obec
nie 55 min mieszkańców w niedługim czasie będzie wychodziło mniej wiel
kich, ponadregionalnych gazet niż w liczącej 13 min mieszkańców Holandii. 
2 R. P i o u r e t : La presse — arme de contrôle. L'Express z 12—18 VII 1971 
s. 59; t e n ż e : L'Etat contre la presse. L'Express z 14—20 111972 s. 51. Por. 
też: Le Figaro z 2II1972 oraz: Тщ)Ъипа Robotnicza z 25IV1977: Wielki ka
pitał wykupuje gazety we Francji. 
* P. C s o k l i c h : Beschränkung intellektueller Freiheit? Herder-Korrespon
denz 1976 nr 10 s. 503. 



64 P R A S A NA ŚWIECIE 

Wśród krajów kapitalistycznych — nawet wśród takich potenta
tów jak Wielka Brytania, Szwecja. Japonia, USA i Francja 4 — RFN 
posiada bez wątpienia jeden z najlepiej rozwiniętych rynków praso
wych, wykazujący stosunkowo mocne nasycenie prasą codzienną. 
Według H. K o s c h w i t z a przypadają tam codziennie 32,2 gazety 
na każdych 100 mieszkańców5 . Nakład dzienny prasy wynosi 18.1 
miliona egzemplarzy, przygotowanych w 121 pełnych redakcjach 
(Publizistische Einheiten) ° łącznie z 280 redakcjami filialnymi7 (Un
terredaktionen) 8. 4 5 % tego nakładu przypada na pięć dużych wy
dawnictw prasowych, a łącznie dziesięć takich wydawniczych przed
siębiorstw wydaje 35 największych nakladowo gazet (54.6% nakładu 
dziennego całej prasy codziennej), podczas gdy pozostałe 45,4%) na
kładu dziennego prasy codziennej przypada na pozostałe 366 tytu
łów 9 . Spośród owych pięciu największych wydawnictw 28,3% na
kładu ma w swych rękach koncern A. Springera (5299 tys. egzem
plarzy), z czego sama brukowa Bild pochłania 4218 tys. egzemplarzy. 
Na koncern ,,Westdeutsche Allgemeine Zeitung" przypada natomiast 
6,28% (1183 tys. egzemplarzy); na grupę .,Stuttgarter Zeitung" — 
4,16% (783 tys. egzemplarzy); na DuMont-Schauberg — 3,89%» 
(739 tys. egzemplarzy), a na przedsiębiorstwo wydawnicze „Süd
deutsche Zeitung" — 2,52%) (475 tys. egzemplarzy)10. W rezultacie 
więc od woli i proweniencji oraz powiązań politycznych tych wy-

4 H. K o s eh w i t z: Kommunikation und Politik. Entwicklungstendenzen der 
modernen Weltpresse. Aus Politik und Zeitgeschichte 1973 nr 30 s. 8 oraz: Le 
Figaro z 2 II 1972. Według obu tych źródeł w Wielkiej Brytanii na 100 miesz
kańców przypada codziennie 52.3 egzemplarzy gazet, w Szwecji — 50,5. w Ja
ponii — 42, w USA — 33,7, we Francji 24,5. Natomiast według H. K u r t y 
i L. M e i s s n e r a (Prasa za granicą. Kraków 1972 s. 6, którzy za wskaźnik 
pomiaru przyjęli nie 100 lecz 1000 mieszkańców, dane te przedstawiają nastę
pujący obraz: Wielka Brytania — 611 na 1000 mieszkańców, Szwecja — 490. 
USA — 321, RFN — 306. Francja — 270. 
5 H. К o s с h w i t z : Op. cit. s. 8. 
6 Są to redakcje, które przygotowują pełne wydanie danej gazety, zawierają
cej wszystkie klasyczne działy od kolumn poświęconych polityce, zagadnieniom 
gospodarczym, kulturze aż po sport oraz informację i problematykę lokalną. 
a więc redakcje odpowiadające naszemu znaczeniu tego pojęcia. 
7 Por. W. J. S c h ü t z : Publizistische Konzentration der deutschen Tages-
presse. Media Perspektiven 1976 nr 5 s. 189: H. H. D i e d e r i c h s : ökono
mische Konzentration der Pressemedien in der BRD 1975—1976. Media Pers
pektiven 1976 nr 5 s. 208. Według informacji zamieszczonej przez Kulturpoli
tische Korrespondenz 1977 nr 313 s. 2, nakład prasy codziennej i tygodnio
wej miał się dość znacznie podnieść w ciągu ubiegłego roku. a zwłaszcza 
w ciągu IV kwartału tegoż roku. 
8 Redakcje filialne (lokalne) rozsiane są po całej Republice Federalnej i dzia
łają w różnych, często zupełnie małych miastach. Przygotowują one dla dane
go tytułu tylko materiał lokalny, zaś pozostałe kolumny zapełniają tzw. pełne 
redakcje. Jest to zjawisko typowe dla zachodnioniemieckiego systemu praso
wego. Stwarza często trudności w ujęciach statystycznych prasy, a w osta
tecznym rezultacie powstają w ten sposób mylące wielkości (liczby), gdyż 
owe redakcje filialne i opatrzone różnymi tytułami mutacje lokalne bierze się 
często za oddzielne gazety. W ten jak najbardziej sztuczny sposób pomnożo
na zostaje liczba redakcji i gazet działających w RFN. 
9 H. H. D i e d e r i c h s : Op. cit. s. 208—209. 
*• Ibidem, s. 209—210. 



PRASA .NA ŚWIECIE 65 

dawnictw uzależniona jest treść większości prasy codziennej RFN 
i one też z natury rzeczy mają odpowiednio duży udział w kształ
towaniu poglądów i opinii społeczeństwa zachodnioniemieckiego na 
dany temat. 

Dodać tu jeszcze trzeba, że według wyników najnowszych badań 
społeczeństwo zachodnioniemieckie poświęca codziennie przeciętnie 
2 godziny i 7 minut na oglądanie programów telewizji, 1 godzinę 
i 35 minut słucha radia, a przez 27 minut oddaje się lekturze prasy. 
Ten ostatni wskaźnik dotyczy tylko czytelnictwa gazet codziennych 
i nie obejmuje czasu poświęcanego na czytanie magazynów ilustro
wanych n . 

Przytoczonych tu zostało kilkanaście świeższych liczb, których ce
lem jest najogólniejsze zobrazowanie aktualnego stanu prasy zachod
nioniemieckie j . Nad dalszymi szczegółami obrazu prasy RFN, jak 
również jej ogólnego systemu i roli w życiu politycznym tego kraju 
nie będziemy się tutaj dłużej zatrzymywać, gdyż w tym zakresie 
niewiele na aktualności straciły dane, zawarte w książce Lucjana 
Meissnera 12. 

Kreśląc ten ogólny obraz nieco uwagi poświęcić natomiast trzeba 
tym zjawiskom, które stanowią jedną z istotnych cech prasy zachod
nioniemieckie j , a na ogół znacznie rzadziej znajdują odzwierciedle
nie w polskich badaniach i literaturze prasoznawczej. I tak na przy
kład—; oprócz pism, wydawanych przez owe duże wydawnictwa — 
na rynku prasowym RFN egzystuje spora liczba różnego rodzaju 
małych pism i pisemek, jednakże o niebagatelnym łącznym nakła
dzie i znaczeniu politycznym, wydawanych przez bardzo różne, na j 
częściej agresywnie prawicowe -ugrupowania polityczne. Jednym 
z typowych przykładów takich gazet, codziennych a zwłaszcza ty
godniowych, może być prasa wydawana przez organizacje ziom-
kowskie l s . Składające się na nią pisma (w sumie jest ich kilka
set) zgrupowane są wokół jednego, w dalszym ciągu bardzo aktyw
nego propagandowo dysponenta politycznego o skrajnie prawico
wym nastawieniu. Docierają one nie tylko do środowisk ziomkow-
skich w RFN, lecz rozpowszechniane są w dalszym ciągu — ostatnio 
z jeszcze większym nasileniem — w różnych krajach świata1 4 . Trud
ności, jakie aktualnie przeżywa pozaziomkowska prasa zachodnio-
niemieçka, pisma te dotknęły w minimalnym stopniu, gdyż ich dys
ponent — nie chcąc wypuścić z rąk tak ważnego dla siebie i sku
tecznego instrumentu propagandy —• potrafił zapewnić wydawcom 
odpowiednie środki finansowe. 

Pisma te w dalszym ciągu uczestniczą we wszystkich organizowa
nych przez prawicę akcjach politycznych i są również organizatora
mi licznych imprez kulturalnych, których cele polityczne — nie zaś 
kulturalne — nie ulegają wątpliwości. Ostatnio wśród takich imprez 
11 Notizbuch. Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 317 s. 1. 
12 L. M e i s s n e r : Prasa w systemie politycznym RFN. Warszawa 1974. 
18 J. M ą d r y : Prasa przesiedleńcza i ziomkowska w latach 1945—1970. Kato
wice 1971. 

Por. Kulturpolitische Korrespondenz 1976 nr 291 s. 2. 

Zeszyty Prasoznawcze 
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niebagatelną rolę odgrywają na przykład wystawy prasy, obejmu
jące gazety i czasopisma niemieckie, wydawane niegdyś na ziemiach 
przywróconych Polsce oraz pisma, które tych ziem dotyczą a wyda
wane są obecnie w RFN właśnie przez organizacje ziomkowskie róż
nych krajów republiki i różne ich szczeble organizacyjne. Ziomko-
stwo Schlesierów zorganizowało tego rodzaju wystawę w Dusseldor
fie wiosną 1977 r.15 Natomiast latem tegoż roku Związek Przesiedleń
ców potrafił sobie zapewnić udział i miejsce w wystawie prasy 
w Bonn, zorganizowanej przez Międzynarodowe Muzeum Prasy 
w Akwizgranie. Wystawę ziomkowską opatrzono tytułem: ,,Prasa 
historyczna Śląska w latach 1742—1945 oraz gazety śląskie 1977" 1(i. 

W końcu tego roku powstało nawet Stowarzyszenie Autorów (lite
raci, dziennikarze i naukowcy), pochodzących z Górnego Śląska, 
a Barbara Strehblow — laureatka nagrody Wschodnioniemieckiej 
Rady Kultury —, wraz z Beatrice Eichmann przygotowała godzinną 
audycję o historii i współczesności Śląska, nadaną między innymi 
przez szwajcarską rozgłośnię radiową w Bernie 17. Audycja taka mo
głaby być bardzo pożyteczna przede wszystkim z informacyjno-po-
znawczego punktu widzenia i mogłaby mieć duże znaczenie politycz
ne w kontekście wymogów i zasad KBWE, lecz zredagowana pod 
opieką środowiska politycznego powiązanego z ziomkostwami, mu
si budzić obawy i zastrzeżenia. Przytoczone fakty wskazują na to, 
że oddziaływanie prasy i propagandy ziomkowskiej wykazuje w dal
szym ciągu niemałą aktywność. 

Współczesna prasa zachodnioniemiecka i pozostałe środki maso
wego komunikowania odgrywają też niepoślednią rolę wśród insty
tucji wykonawczych zagranicznej polityki kulturalnej 18. Prasa jest 
bez wątpienia jednym z istotnych instrumentów realizujących pro
gram i cele tej dziedziny aktywności zagranicznej RFN. Z jednej 
strony bardzo żywo reaguje ona na każdy przejaw krytyki pod 
adresem RFN, a zwłaszcza na publikacje w prasie innych krajów, 
w których w mniej lub bardziej niekorzystnym świetle przedsta
wione są poszczególne elementy obrazu (Deutschlandbild, image) 
RFN czy też określone zjawiska i fakty z jej życia politycznego, go
spodarczego, kulturalnego i obyczajowego, z drugiej zaś poprzez ty
tuły obcojęzyczne dociera ze swą propagandą do różnych krajów 
świata. Wśród tego typu pism są również polskojęzyczne, a jednym 
z najnowszych tytułów jest doskonale redagowany i bogato ilustro
wany Profil19. 

W ostatnich latach sporo polemik, stanowiących reakcję na publi
kacje ogłoszone w prasie innych krajów, dotyczyło na przykład pra-

15 Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 305 s. 2. 
16 Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 317 s. 2. 
17 Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 309 s. 3. 
18 J. M ą d r y : Rola masowych środków komunikowania we współpracy kul
turalnej RFN z zagranicą. Zeszyty Prasoznawcze 1977 nr 1 s. 28. 
19 Por. Profil (Hamburg) 1976 nr 1 s. 44. 
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sy i telewizja brytyjskiej -°. W 1977 roku podjęto nawet badania nad 
przyczynami "owych krytycznych w stosunku do RFN publikacji pra
sowych, które pojawiły się dość masowo w prasie innych krajów, 
a w październiku tegoż roku zorganizowano w Bonn specjalną kon
ferencję szkoleniową dla referentów prasowych i kulturalnych za-
chodnioniemieckich placówek dyplomatycznych. Dla jak najskutecz
niejszego przeciwdziałania temu zjawisku postanowiono nawet uru
chomić dodatkowo środki, w celu wzmocnienia oddziaływania tele
wizji i filmu zachodnioniemieckiego na poszczególne kraje zachod
nioeuropejskie i inne 21. Z funduszów przeznaczonych na zagraniczną 
politykę kulturalną są również finansowane w pełni lub częściowo 
setki pism i pisemek zachodnioniemieckich, ukazujących się w róż
nych krajach świata. Działa nawet specjalna organizacja, zrzeszają
ca te pisma, ich redaktorów i współpracowników. Jej zadaniem jest 
wspomaganie i popieranie zachodnioniemieckiej prasy oraz związa
nych z zagraniczną polityką kulturalną RFN radiowych i telewi
zyjnych stacji nadawczych oraz audycji w innych krajach świata'22. 
Jesienią 1977 organizacja ta zwołała w Wuppertalu konferencję ro
boczą, w której uczestniczyło 60 dziennikarzy z całego świata. 
Tematem konferencji była sprawa polepszenia współpracy między 
zawodowymi redaktorami prasowymi, radiowymi i telewizyjnymi 
oraz współpracownikami poszczególnych redakcji działających poza 
granicami RFN, a także między tymi redakcjami2 3 . 

Szczególnie doniosłą rolę w systemie propagandy zagranicznej 
RFN odgrywa, oczywiście, kolońska rozgłośnia ,,Deutsche Welle" na
dająca obecnie swoje audycje w 34 językach2 4 , co już samo przez 
się mówi o jej roli i znaczeniu w systemie tej propagandy. Innym 
faktem, dowodzącym jej znaczenia, jest chociażby to, że w przepro
wadzonym w roku 1977 w Londynie konkursie na najpopularniejsze 
radiostacje świata, w którym uczestniczyło wielu słuchaczy z 72 
krajów, rozgłośnia ta zajęła czołowie miejsce, po radiu holenderskim, 
BBC i „Głosie Ameryki" 25. 

Kreśląc zasadnicze kontury aktualnego obrazu środków masowego 
komunikowania RFN, ze szczególnym uwzględnieniem prasy, nie 
wolno — jak sądzę — zapominać również o ich rosnącej roli i zna
czeniu w informacji i propagandzie skierowanych na zagranicę. Nie 
wolno zaś tym bardziej, że trudności, jakie przeżywa prasa RFN 
w kraju, w żadnym stopniu nie odbiły się na pismach i propagan
dzie, adresowanych do mieszkańców innych krajów świata. 

20 Por. Kulturpolitische Korrespondenz 1976 nr 291 s. 2; Kulturpolitische. 
Korrespondenz 1977 nr 294 s. 2. 
" Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 317 s. 2. 

J. Mądry: Rola masowych ... s. 41. 
23 Kulturpolitische Korrespondenz 1977 nr 317 s. 2. 
24 Richtfest „Deutsche Welle". Ansprache des Bundesministers des Inneren in 
Köln. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nr 56 
z 27 V 1977 s. 512. 
25 W. W. M ü h l e n : Propaganda auf kurzen Wellen. Kulturpolitische Korres
pondenz 1977 nr 305 s. 5. 

5* 
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Rozwój procesu koncentracji prasy w RFN, jego formy i istota 

Zjawisko postępującej koncentracji prasy ma w RFN dość odległe 
dzieje i liczne źródła. Niektórzy specjaliści zachodnioniemieccy upa
trują jego początków już w kampanii wyborczej do II Bundestagu 
i — jak pisze dosłownie Heinz-Dietrich Fischer — „rujnującym 
współzawodnictwie między gazetami, które powstały na mocy licen
cji wydanych przez władze okupacyjne a tymi, które nieco później 
powołali do życia tak zwani dawni wydawcy" 26. Wspomniana kam
pania wyborcza wykazała, ile pism i które wydawnictwa prasowe 
sympatyzują z daną partią, a w rezultacie współzawodnictwa i ros
nącej z każdym rokiem konkurencji wokół poszczególnych wydaw
ców zaczęły gromadzić się coraz to nowe tytuły prasowe. W koń
cu 1954 roku Walter J. Schütz przeprowadził pierwsze, szerzej za
krojone badania nad systemem prasy RFN, w trakcie których już 
wtedy doliczył się tylko 225 samodzielnych gazet (Publizistische 
Einheiten — por. przyp. 6) oraz 1500 lokalnych wydań mutacyjnych, 
wielorako zależnych od poszczególnych wydań głównych2 7 . „Kto 
więc — pisze W. J. Schütz — chciał wtedy wiedzieć, co prasa za-
chodnioniemiecka miała do powiedzenia na temat aktualnych proble
mów politycznych, nie musiał przeglądać 1725 tytułów, lecz jedynie 
225 owych w pełni samodzielnych pism" 28. W przyporządkowaniu do 
poszczególnych par t i i—jakkolwiek formalnie nie stanowiły one or
ganów partyjnych — pisma te przedstawiły następujący obraz: Pism 
zbliżonych do CDU było 17 (7,55%); posiadały one 186 wydań mu
tacyjnych. Zbliżonych do SPD było 11 (4,89%), ze 147 wydaniami 
mutacyjnymi. Zbliżonych do KPD było 8 (3,55%) z 32 wydaniami 
mutacyjnymi. Z FDP sympatyzowały 2 pisma (0,89%) posiadające 
8 wydań mutacyjnych, zaś z SSW (Südschleswigscher Wählerver
band) również 2 pisma (0,89%), jednakże tylko z dwoma wydaniami 
mutacyjnymi. Łącznie więc pism zbliżonych do którejś spośród par
tii było 40 (17,77% wszystkich ówczesnych tytułów prasowych). 
W sumie dysponowały one jednak już wtedy 375 wydaniami muta
cyjnymi. Pism, które, zdaniem Fischera, nie opowiedziały się po 
stronie żadnej partii, było natomiast 185 (82,23%) z 1125 wydaniami 
mutacyjnymi2 9 . Takie właśnie dane, uzyskane w wyniku przepro
wadzonych przez W. J. Schütza badań, „w sposób jednoznaczny — 
zdaniem Fischera — znamionowały rozpoczynający się proces kon
centracji prasy zachodnioniemieckiej" 30. 

Wprawdzie w 1954 roku mieszkańcy 1 5 % powiatów i odpowiada
jących im okręgów administracyjnych nie mieli już wtedy wyboru 

25 H. D. F i s c h e r : Parteien und Presse in Deutschland seit 1945. Bremen 
1971 s. 95. 
27 W. J. S c h ü t z : Deutsche Tagespresse in Tatsachen und Zahlen. Publizi
stik 1950 nr 1 s. 31; t e n ż e : Wettbewerbsbedingungen und Konzentrations
tendenzen der deutschen Tagenszeitungen. Publizistik 1973 nr 4 s. 365. 
23 W. J. S c h ü t z : Deutsche Tagespresse ... s. 366, 
29 H. D. F i s c h e r : Op. cit. s. 98. 
•° Ibidem, loc. cit. 
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między gazetami zróżnicowanymi w swej treści i zabarwieniu poli
tycznym, gdyż pod zróżnicowanymi jedynie tytułami znajdowała 
się treść identyczna. Do 1966 roku liczba takich powiatów i okręgów 
zwiększyła się już do 25%, a po upływie dalszych 10 lat (do 1975 ro
ku) aż do 40% i w ostatecznym rezultacie objęła 30"/о mieszkańców 
RFN »i. 

Rozwój tego procesu w ciągu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, 
a zwłaszcza w okresie bieżącego dziesięciolecia sprawił też, że w RFN 
z pierwotnych kilkudziesięciu wyrosło zaledwie kilka wielkich wy
dawnictw, które skupiły w swych rękach nie tylko największe w sen
sie nakładów, lecz i najważniejsze co do znaczenia politycznego pi
sma. Wydawnictwa takie podporządkowały sobie i podporządko
wują nadal coraz to dalsze tytuły lokalne i coraz to dalsze pisma 
w ogóle. 

Z tego, co powiedzieliśmy wyżej, wynika, że proces ten przebie
gał i rozwijał się w kilku płaszczyznach i z tej przyczyny — zanim 
przystąpimy do omówienia jego przyczyn, rozmiarów i skutków 
w odniesieniu do lat bieżącej dekady — chwilę uwagi trzeba po
święcić bodaj najogólniejszej charakterystyce jego złożoności i isto
ty. Wprawdzie o tym zjawisku, typowym nie tylko dla RFN lecz 
dla całego świata kapitalistycznego, a przynajmniej dla większości 
należących doń krajów, pisze się u nas dosyć często i sporo, zwła
szcza w prasie codziennej i tygodniowej, to jednak niezwykłą rzad
kość stanowią publikacje, które by wydobywały na światło dzienne 
całą mnogość jego — by tak rzec — podskórnych, mniej lub bardziej 
ukrytych źródeł i wskazywały na jego wielorakie źródła, formy i od
miany. Rozważając te sprawy, opierać się będziemy w głównej mie
rze na opracowaniach należących do najlepszych znawców tego zja
wiska Elisabeth Noelle-Neumann 32. 

Najogólniej biorąc, wyróżnia ona trzy zasadnicze formy procesu 
koncentracji prasy, a mianowicie koncentrację wydawniczą, koncen
trację nakładu oraz koncentrację publicystyczną. 

Koncentracja wydawnicza przejawia się głównie w zmniejszają
cej się stale liczbie wydawnictw prasowych, przy czym procesowi 
temu towarzyszy również zmniejszanie się liczby gazet, które bądź 
to ulegają likwidacji i zastępowane są inną, większą gazetą, bądź też 
łączy się je i pozbawia redakcyjnej samodzielności. Cechą charakte
rystyczną tej formy koncentracji jest również wykupywanie i wchła
nianie przez większe wydawnictwa mniejszych i słabszych ekono
micznie przedsiębiorstw wydawniczych. Ta forma koncentracji ty
powa jest dla systemów prasowych olbrzymiej większości krajów ka
pitalistycznych, a jej źródłem jest w głównej mierze konkurencja, 
n B. H i r s c h , R. S c h m i d t - K i n z e l : Plädoyer für ein Gesetz. Aus Po
litik und Zeitgeschichte 1975 nr 49 s. 8. 
32 E. N o e l l e - N e u m a n n : Presskonzentration und Meinungsbildung. Publi
zistik 1968 nr 2, 3, 4; t a k ż e : Pressefreiheit und Fernsehmonopol. Beiträge 
zur Frage der Wettbewerbsverzerrung zwischen den publizistischen Mitteln. 
Bad-Godesberg 1970; t a k ż e : Pressefreiheit. Entwurf eines Gesetzes zum 
Schutze freier Meinungsbildung und Dokumentation des Arbeitskreises Presse
freiheit. Neuwied-Berlin 1970. 
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której nie wytrzymują owe mniejsze przedsiębiorstwa i w obawie 
przed zupełnym bankructwem często same szukają ra tunku w połą
czeniu się z większym, silniejszym ekonomicznie wydawnictwem. 

Koncentracja nakładu wyraża się najczęściej w tym, że jakaś część 
prasy określonego typu (np. magazyny polityczne, tygodniki ilustro
wane, gazety niedzielne, wieczorne itp.) bądź też prasa jakiegoś ob
szaru kraju skupia się w ręku jednego lub bardzo nielicznych wy
dawnictw. Zbadanie niektórych tajników tej formy koncentracji i jej 
przebiegu nie jest łatwe ze względu na to, że typologiczne cechy pra
sy nie zawsze dadzą się w sposób jednoznaczny i precyzyjny zdefinio
wać. Jeśli jednak jakieś wydawnictwo specjalizuje się wyłącznie 
w wydawaniu prasy, rozpowszechnianej tylko w określonym regio
nie kraju lub na przykład pism niedzielnych czy popołudniowych, to 
dokonywanie się w danym kraju koncentracji nakładu nie ulega 
wątpliwości. 

Trzecią odmianą koncentracji jest zgrupowanie przez jedno lub 
niewielką liczbę wydawnictw mniejszych gazet wokół większych. 
W rezultacie, przy nienaruszonej wielkości tytułów, czytelnicy otrzy
mują identyczną treść publikacji, identyczny komentarz do zdarzeń 
i zjawisk, przygotowanych przez jedną większą redakcję. Ta forma 
koncentracji jest w RFN najstarsza, gdyż zaczęła się rozwijać już 
na progu lat pięćdziesiątych. 

Nad zrelacjonowaną tu pokrótce charakterystyką poszczególnych 
form koncentracji można by, oczywiście, nieco podyskutować, ale to 
już zupełnie inny temat. 

Przedstawione formy koncentracji dotyczyć mogą — i w istocie 
dotyczą — nie tylko prasy, lecz i pozostałych środków masowego 
komunikowania. Dotyczą zaś tym bardziej, iż proces koncentracji we 
wszystkich swych formach i przejawach nie dokonuje się w poli
tycznej próżni, o czym jeszcze kilka zdań w dalszej części. W okre
sie objętym ramami chronologicznymi niniejszego szkicu, czyli w la
tach bieżącej dekady, proces koncentracji w istocie objął w RFN 
nie tylko prasę, lecz również radio oraz telewizję i dokonywał się we 
wszystkich przedstawionych wyżej formach. Z tej przyczyny nie 
mógł on riie być zauważony przez społeczeństwo zachodnioniemiec-
kie, zwłaszcza przez działaczy politycznych i ludzi bezpośrednio 
związanych ze środkami masowego komunikowania. Nigdy bowiem 
dotąd nie przebiegał on w sposób tak żywiołowy i gwałtowny. Nic 
też dziwnego, że odbił się bardzo głośnym echem we wszystkich 
środkach masowego komunikowania3 3 , w całym życiu politycznym 
33 Wiele miejsca poświęcono mu w telewizji i radiu (por. m. in. A. B a r t s c h. 
R. В i s p i n e k : Medien unter Druck. Zur Entwicklung der inneren Pressefrei
heit. Blätter für Deutsche und Internationale Politik 1976 nr 12 s. 1373. Pisa
ły o nim sporo wszystkie większe pisma zachodnioniemieckie, a zwłaszcza: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddetsche Zeitung, Die Welt, Westfälische 
Rundschau, Der Spiegel, Stern, Handelsblatt, Capital i inne. Obradował nad 
związanymi z nim sprawami rząd RFN i Bundestag, wypowiadali się czoło
wi politycy (Por. m. in. W. S c h e e l : Pflicht und Verantwortung der demo
kratischen Presse. Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesre
gierung nr 101 z 14X1977 s. 925—929; A. B a r t s c h , R. В i s p i n e к: Op. 
cit.. szczególnie s. 1368—1369 oraz 1383—1384. 



PRASA NA ŚWIECIE 71 

RFN i stał się nawet podnietą do opracowania postulowanego od 
wielu lat prawa prasowego, które mogłoby wpływać hamująco na 
dalszy rozwój procesu koncentracji prasy i innych środków maso
wego komunikowania34. Wszystkie przytoczone tu publikacje i pi
sma przekonują również o tym, że jego skutki wyzwoliły dyskusję, 
w której trakcie poruszone zostały sprawy nie tylko czysto praso
we, lecz także ideowe, ideowo-moralne i polityczne 35. 

Źródła i skutki żywiołowego nasilenia koncentracji w bieżącej de-
kadzie 

Przedstawiony w poprzedniej części tego szkicu rozwój zjawisk 
niewątpliwie niezdrowych w systemie prasy i pozostałych środków 
masowego komunikowania oraz w funkcjonowaniu procesu informa
cji w RFN zapowiadał nadejście takiego momentu i sytuacji, w jakiej 
znalazły się one w bieżącej dekadzie. Charakteryzując w roku 1975 
niektóre przejawy tej aktualnej sytuacji E. Stotz nazwał ją „czar
nymi latami dziennikarzy"36. Sytuacja ta miała wprawdzie wiele 
specyficznych przyczyn, lecz jej główne zalążki i źródła znajdują 
się już w samym burżuazyjnym systemie, statusie i organizacji 
środków masowego komunikowania. W burżuazyjnym pojęciu prasie, 
która jest własnością prywatną, przypadają bowiem głównie dwa 
zadania: „Informowanie, którego podstawą są demokratyczne sto
sunki społeczne, a celem — ich kształtowanie i umacnianie oraz 
współudział w tym duchu w procesie społecznej kontroli" 37. Aktual
ność tych postulatów — skądinąd bardzo szlachetnych, choć nigdy 
w warunkach burżuazyjnego systemu prasowego nie zrealizowa
nych — została współcześnie, na gruncie RFN podkreślona nawet 
przez polityków tej miary, jak były kanclerz federalny, W. Brandt, 
który powiedział, że „prasa (a mówił to pod adresem wszystkich 
środków masowego komunikowania) musi być strażnikiem demokra
cji" 38. Zaszczytne to i bardzo poważne zadanie, ale czy możliwe 
w realizacji? 

Związany z tymi ogólnoprogramowymi postulatami i zadaniami 
model prasy wykształcił się już w końcu XVIII wieku w walce prze
ciwko feudalnym stosunkom społecznym i wtedy oraz w początkach 
burżuazyjnej państwowości miał istotnie demokratyczne, a nade 
wszystko demokratyzujące znaczenie i cele. Jednakże obecnie, przy 
wybitnie komercjalnym charakterze i nastawieniu środków masowe
go komunikowania, jest on, krótko mówiąc, czekiem bez pokrycia 
i musi z natury rzeczy napotykać bardzo liczne trudności w realiza
cji tych zadań a w rezultacie stwarzać takie sytuacje, w jakich 
84 Por. Das Presserechtsrahmengesetz. Aus Politik und Zeitgeschichte 1975 nr 
49 s. 3—46; A. B a r t s c h , R. В i s p i n с к: Op. cit. s. 1386. 
35 Przekonują o tym wszystkie przytoczone w przepisach 33 i 34 publikacje. 
36 E. S t o t z : Schwere Zeiten für Journalisten. Die Feder 1975 nr 1 s. 1. 
37 D. S t a m m l e r : Presse als soziale und verfassungsrechtliche Institution. 
Berlin 1971 s. 357; por. też E. S t o t z : Op. cit. s. 1. 
38 Wenn die Blätter fallen Capital 1974 nr 5 s. 69. 
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środki masowego komunikowania RFN znalazły się w latach bieżą
cej dekady. Demokratyzm tego systemu prasy i informacji staje się 
bowiem bardzo enigmatyczny w zderzeniu z prywatnym kapitałem 
i jego celami. Konkretne warunki walki politycznej oraz współza
wodnictwo poszczególnych partii w walce o znaczenie i władzę po
zostawiają w warunkach nienaruszonej państwowości burżuazyjnej 
szerokie pole do działań dla prywatnego kapitału w przedsiębior
stwach wydawniczo-prasowych i w środkach masowego komuniko
wania w ogóle. „Także wydawca prasowy — powiedział kiedyś traf
nie Axel С. Springer — jest przede wszystkim przedsiębiorcą", a już 
od siebie możemy dodać, że w kraju, dysponującym takim systemem 
środków masowego komunikowania oraz informacji jak RFN, jest 
on — wydawca — w p i e r w s z y m r z ę d z i e przedsiębiorcą, 
producentem i „handlarzem zadrukowanego papieru" bądź taśmy 
magnetycznej :3!). Z takiego statusu wydawcy wynikają, oczywiście, 
liczne konsekwencje, a przede wszystkim pogoń za jak największą 
rentownością i zyskiem oraz konieczne w związku z tym powiąza
nia i sojusze wydawców z reprezentantami sił politycznych kraju, 
co z kolei z jednej strony wpływa determinująco na treść i ogólną 
zawartość przekazywanych informacji, z drugiej zaś — ponad 
i wbrew interesom szerokich rzesz społeczeństwa — dopuszcza, a na
wet wręcz przyspiesza rozwój procesu koncentracji środków prze
kazu we wszystkich jej formach. Charakterystyce aktualnych prze
jawów obu tych ściśle ze sobą sprzężonych figur społecznych: po
wiązań partii ze środkami masowego komunikowania i objawom na
silonej ostatnio koncentracji, poświęcić tu trzeba chwilę uwagi. 

Każda spośród partii politycznych RFN stara się zapewnić sobie 
jak największy i jak najszerszy wpływ na środki masowego komu
nikowania. Zjawisko to —. jak wykazaliśmy w poprzedniej części 
tego szkicu — sięga początków lat pięćdziesiątych. Dopóki jednakże 
w RFN partią o zdecydowanej przewadze w układzie sił politycz
nych była chadecka unia CDU/CSU, starcia na obszarze środków 
masowego komunikowania partii, reprezentujących te siły, nie były 
tak gwałtowne, a tym samym i mniej widoczne. Z chwilą jednak, 
gdy CDU/CSU utraciła monopol na władzę w Bonn, starcia te na
brały zarówno na ostrości jak i wyrazistości. I ten fakt tłumaczy 
też w znacznym stopniu źródła aktualnych problemów i trudnej sy
tuacji, w jakiej środki masowego komunikowania RFN znalazły się 
w latach bieżącej dekady. Tłumaczy też i to, dlaczego sytuacja ta na
brała tak wielkiego rozgłosu. 

Rywalizacja partii na obszarze środków masowego komunikowa
nia przejawia się przede wszystkim w polityce personalnej, która 
w ostatecznej konsekwencji rzutuje na to, czyje, to jest której partii 
politycznej poglądy i opinie środki te reprezentują i upowszechnia
ją. Weźmy dla przykładu tradycyjnie chadecką Bawarię, gdzie kon
tury tego zjawiska zarysowują się szczególnie ostro. Do 1970 roku 
głos decydujący mieli tam ludzie związani z CSU. W latach bieżącej 
dekady wprawdzie niewiele się pod tym względem zmieniło, gdyż 

39 Oba cytaty za A. B a r t s c h , R. B i s p i n e k : Op. cit. s. 1371 i 1373. 
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na przykład redaktor naczelny Bawarskiego Radia, Mühlfenzl (CSU) 
w dalszym ciągu bezpośrednio nadzoruje i decyduje o treści ideowo-
-politycznej aż 16 redakcji tej rozgłośni, wśród których prawie 
wszystkie mają istotne polityczne znaczenie, podczas gdy jego za
stępca (SPD) tylko 6 redakcji o nieporównanie mniejszej wadze 
w tym zakresie. W latach, gdy chadecja była u władzy, sprawa ta 
nie nabrała nigdy tak wielkiego rozgłosu jak w latach bieżącego 
dziesięciolecia, kiedy to w Bonn głos decydujący ma SPD. Mimo te
go, na skutek przewagi chadeckiego personelu merytorycznego w tej 
rozgłośni — co w odniesieniu do Bawarii jest zrozumiałe — podczas 
reformy jej s truktury programowej zlikwidowane zostały ..przypad
kowo" — jak czytamy w Die Feder — 4 redakcje sympatyzujące 
z SPD 40. Nie mogło to, oczywiście, nie wzbudzić polemiki między
partyjnej i w istocie ją wzbudziło 41. 

Do polemik tych i akcji politycznych partie, a zwłaszcza CDU CSU 
wciąga również inne środowiska polityczne, jak ziomkostwa i inne 
ultraprawicowe ugrupowania. I tak na przykład kampania przedwy
borcza CDU przed wyborami do parlamentu krajowego Nadrenii — 
Północnej Westfalii połączona została ze zwalczaniem sympatyzują
cej z SPD audycji radiowej WDR — ,,Radiothek". Treść tej audy
cji, określona przez przewodniczącego CDU tego kraju, Windelena, 
jako „czerwona" dała właśnie asumpt do rozpętania kampanii prze
ciwko SPD, a w jego przemówieniu do działaczy ziomkowskich. któ
re ich zresztą bardzo zaktywizowało, znalazło się stwierdzenie, że 
„dłużej nie można spokojnie patrzeć na rozwój tego czerwonego ra
dia", a także zapowiedź daleko idących zmian w treści audycji WDR 
w przypadku zwycięstwa jego partii w wyborach do parlamentu te
go kraju 42. 

Przytoczony przykład obrazuje rolę współzawodnictwa międzypar
tyjnego (w walce o wyborców, a tym samym i o władzę), w procesie 
koncentracji wszystkich środków masowego komunikowania, która 
między innymi wskutek wzmożenia się tego współzawodnictwa w la
tach bieżącego dziesięciolecia nabrała monstrualnych rozmiarów. 

Sięgnijmy teraz do przykładów z egzystencji prasy w omawianym 
tutaj okresie. W 1969 roku 29,8% powiatów i odpowiadających im 
okręgów administracyjnych, głównie miast wydzielonych, dyspono
wało praktycznie (pod względem treści) jedną gazetą. W 1973 ro
ku takich powiatów i okręgów było już 38,2%, a w niektórych kra
jach wskaźnik ten osiągnął nawet 6 0 % (niektóre powiaty w Bawa
rii, Nadrenii — Północnej Westfalii i Zagłębiu Saary)4 3 . Oznacza to, 
że przeciętnie 27,6°/o mieszkańców RFN otrzymywało codziennie do 
ręki tylko jedną gazetę (z punktu widzenia jej proweniencji i treści 
politycznej), choć pod zróżnicowanymi tytułami. W Bawarii wskaź
nik ten dochodzi obecnie nawet do 50% mieszkańców, a w Nadre-

40 Por. „Funk-Report". Die Feder 1975 nr 7—8 s. 1. 
41 Patrz A. B a r t s c h , R. B i s p i n e k : Op. cit. s. 1331—1382. 
42 Informacja za Deutsche Presseagentur z 23 II1975. 
48 Bericht der Bundesregierung über die Lage von Presse und Rundfunk in 
der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1974 s. 16—18. 
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nii — Północnej Westfalii i Zagłębiu Saary dotyczy już prawie 2/з 
publiczności prasowej 44. 

Z reklamowaną na lewo i prawo swobodą wyboru informacji i jej 
źródeł oraz polityczną niezawisłością środków ich upowszechniania 
nie ma to, oczywiście, nic wspólnego. 

Trudna sytuacja prasy i pozostałych środków masowego komuni
kowania, a także rozwijająca się nieustannie ich koncentracja, ma 
jednak — oprócz tych, które przedstawione zostały wyżej — również 
czysto ekonomiczne przyczyny. Recesja gospodarcza spowodowała 
na przykład gwałtowny spadek liczby ogłoszeń i reklam zamieszcza
nych przez przemysł i handel w prasie, telewizji i radiu, co automa
tycznie natychmiastowo pogorszyło ich sytuację finansową. Przy
pływ tego rodzaju zamówień oraz płynących z nich dochodów redak
cji i wydawnictw jest bowiem zawsze uzależniony od poziomu, funk
cjonowania i wahań koniunktury 45. A koniunktura w omawianym 
tu okresie stabilna nie była i miała nawet swoje bardzo złe okresy. 
Z tym niekorzystnym dla zachodnioniemieckich środków masowego 
komunikowania zjawiskiem zbiegła się 15—18°/o podwyżka cen pa
pieru oraz podwyżka opłat pocztowych, transportu itd.46 Według 
wyliczeń czasopisma Capital, które w sprawach koniunktury i finan
sów ma wiele do powiedzenia, między 1971 a 1974 rokiem koszty 
wyprodukowania jednego egzemplarza gazety wzrosły o 32°/o, na
tomiast dochody wydawnictwa za ten egzemplarz tylko o 14%47. 
Skutki takiej dysproporcji — zwłaszcza w kapitalistycznym syste
mie społeczno-politycznym i burżuazyjnym systemie prasy — nie 
dadzą długo na siebie czekać. Nic dziwnego, że w tych warunkach 
środki masowego komunikowania, a przede wszystkim prasa, ude
rzyły na alarm, domagając się od rządu federalnego pomocy finan
sowej 48. Niektórzy wydawcy starali się też zapobiec grożącej im 
katastrofie własnymi sposobami, głównie przez 10°/o podwyżkę cen 
gazet, na co jednakże czytelnicy, i to w znaczącej liczbie, odpowie
dzieli rezygnacją z abonamentu. Innym sposobem było łączenie się 
wydawnictw i gazet, co w konsekwencji tworzyło przedsiębiorstwa 
silniejsze ekonomicznie. 

W ten sposób rozpoczął się nowy, żywiołowy etap koncentracji 
prasy w RFN, który doszedł wtedy nawet do takiego momentu, iż 
fuzji ulegały gazety do tej pory ideowo mniej lub bardziej przeciw
stawne. I tak na przykład konserwatywna Fuldaer Zeitung połączy
ła się z bardziej postępową Fuldaer Volkszeitung, a Stuttgarter Zei
tung wchłonęła konkurencyjną do tej pory Stuttgarter Nachrichten. 
Hannoversche Allgemeine Zeitung kooperuje obecnie z przedtem 
dla niej kontrowersyjną politycznie Alfelder Zeitung 49. Według in-
44 Ibidem s. 17. 
45 Ten sam mechanizm spowodował zresztą również kryzys prasy austriackiej. 
Por. F. С s o k i i e h : Op. cit. s. 503—505. 
46 Wenn die Blätter fallen... s. 69. 
47 Capital 1974 nr 5 s. 69. 
48 Tamże s. 69—70. 
49 Tamże s. 70; Die Verlage müssen sich selbst helfen. Frankfurter Allgemeine 
Zeitung z 5 IV 1974. 



PRASA NA ŚWIECIE 75 

formacji ministra gospodarki w rządzie krajowym Dolnej Saksonii, 
Helmuta Greulicha, w kraju tym egzystuje wprawdzie 112 tytułów 
gazetowych, ale w wyniku postępującej koncentracji pism samo
dzielnych ostało się jeszcze zaledwie 14 50. Z zamieszczonego w tejże 
publikacji wyliczenia wynika, że w rezultacie żywiołowo postępują
cej koncentracji w krótkim okresie, zamykającym się w latach 
1971—1973, w całej RFN liczba wydawnictw prasowych spadła 
z 460 do 438, a więc o 22 a liczba samodzielnych redakcji, a więc 
i pism (Publizistische Einheiten) — ze 135 do 126 51. Komentujący 
tę informacje redaktor z Capital stwierdził, iż RFN jest wprawdzie 
w dalszym ciągu — na tle krajów, w których kryzys rozwoju prasy 
i proces koncentracji poszedł jeszcze dalej — potentatem prasowym, 
ale nie należy zapominać, że w ciągu ostatniego dwudziestolecia licz
ba wydawnictw prasowych zmniejszyła się о 1/з. Skutki tej koncen
tracji, która z ekonomicznego punktu widzenia była nie do uniknię
cia, są politycznie bardzo niebezpieczne — czytamy w dalszej czę
ści tego komentarza. Podobną opinię wyraził również cytowany już 
wyżej wybitny znawca zagadnień prasy w RFN — W. J. Schütz, 
dyrektor w Federalnym Urzędzie Prasy i Informacji w Bonn 52. 

Innym sposobem zapobiegania katastrofie, związanym zresztą jak 
najściślej z procesem nasilonej koncentracji, są próby zmniejszania 
kosztów redakcji i wydawnictw przy pomocy ograniczania zatrud
nienia. W pierwszej kolejności zwolnienia z pracy objęły personel 
pomocniczy redakcji i wydawnictw (sekretarki i inni pracownicy), by 
bardzo szybko przejść również na dziennikarzy. Według przytoczo
nej już publikacji zamieszczonej w Capital (s. 69), w 1974 roku co 
najmniej 100 z grupy najwybitniejszych dziennikarzy zachodnio-
niemieckich było już bez pracy. W wyniku dalszych fuzji рА&т' 
i wydawnictw (czyli postępu koncentracji) pracę straciło w bardzo 
krótkim czasie co najmniej 800 dziennikarzy i pracowników pomoc
niczych 53. Każda zresztą fuzja — a było ich przecież nadspodziewa
nie dużo, każdy krok na drodze rozwoju koncentracji — jak pisze 
Frankfurter Allgemeine Zeitung — kosztowała dalsze miejsca pra
cy, co powiększało nieustannie zastępy bezrobotnych dziennikarzy. 
W wyniku na przykład fuzji gazet i wydawnictw w Ulm pracę stra
ciło 40 dziennikarzy, 100 pracowników technicznych i 120 pracow
ników wydawnictwa 54. 

Oprócz tego koncentracja niesie z sobą również inne skutki, bar
dziej politycznej, niż socjalnej natury. Otóż wśród publikacji ogło
szonych w ostatnich latach w zachodnioniemieckich pismach nauko
wych, fachowych i prasie codziennej, a dotyczących omawianego tu
taj zagadnienia, mówi się coraz częściej o postępujących — równo
legle z rozwojem wszystkich form koncentracji — ograniczeniach 
swobody wypowiedzi. Przykładem może być zdjęcie z anteny trzy-
60 Wenn die Blätter fallen... s. 70. 
51 Tamże s. 70. 
52 Tamże s. 70. 
53 A. B a r t s c h , R. B i s p i n c k : Op. cit. s. 1374—1375. 
54 Die Verlag müssen sich selbst helfen, s. 17. 
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nastoodcinkowego serialu telewizyjnego, adresowanego do pracodaw
ców a zatytułowanego: „Rada Zakładowa"5 5 . Serial ten od początku 
spotykał się z silnymi atakami ze strony pracodawców, rzeczników 
kapitału w prasie prawicowej, radiu i telewizji, którym — jak czy
tamy w artykule A. Bartscha i R. Bispincka — „nie pasowała jego 
t reść" 5 6 . Inny przykład z dziedziny prasy: Peter Kleinert z Kölner 
Stadt-Anzeig er przeciwstawił się sposobowi informowania czytelni
ków o wydarzeniach kryminalnych przez jego gazetę. Skutek — jak 
podają przytoczeni autorzy — był taki, że Kleinerta zwolniono 
z pracy i podobno do dziś szuka sprawiedliwości w sądach pracy. 
Frankfurter Rundschau zamieściła natomiast informację o próbach 
nacisku ze strony CDU na dziennikarzy DPA 57. O rozwijających się 
ograniczeniach swobody wypowiedzi i próbach zapobiegania temu 
zjawisku pisał też periodyk Frankfurter Hefte 58 i inne pisma za-
chodnioniemieckie 59. Nie trzeba, oczywiście dowodzić, że ogranicze
nia swobody wypowiedzi i wyboru informacji stwarza również sa
ma koncentracja prasy i innych środków masowego komunikowania. 

W skali całej RFN tysiące ludzi związanych zawodowo ze środ
kami masowego komunikowania, a nade wszystko z prasą, zostało 
ostatnio osobiście dotkniętych skutkami przedstawionej tu, szcze
gólnie ostrej fazy koncentracji. Co więcej, gwałtowny wzrost bezro
bocia w tych zawodach — tym razem głównie wśród drukarzy i licz
nych służb pomocniczych drukarstwa prasowego — zapowiada się 
w ciągu najbliższych lat. Fakt, że źródłem tej katastrofy w mniej
szym stopniu będzie koncentracja, w większym zaś postęp technicz
ny, wcale nie łagodzi wymowy tego zjawiska. Otóż w wyniku zastą
pienia urządzeniami elektronicznymi egzystującego od lat 90 lino-
typu, w RFN straci pracę kilkadziesiąt tysięcy ludzi6 0 . Już obecnie 
ta — by tak rzec —, czarna perspektywa jest przyczyną licznych ak
cji protestacyjnych i strajków pracowników drukarń, między inny
mi u Springera, Gunara-Jahra, Bauera i innych, zaś związek zawo
dowy branży, który występuje w obronie tych ludzi, a częściowo też 
w obronie własnych interesów (gdyż boi się utracić dziesiątki tysię
cy najbardziej świadomych i najregularniej płacących składki związ
kowe członków, co zmniejszyłoby jego wpływy i znaczenie) doma
ga się uzależnienia wprowadzania nowej techniki od przekwalifiko
wania objętych perspektywą bezrobocia albo znalezienia dla nich 
nowego zajęcia 6I. 

Skutków, jakie niesie z sobą sytuacja niepewności ju t ra oraz wie
lu innych, zrozumiałych rozterek i frustracji nie zrekompensuje tym 

55 A. B a r t s c h , R. В i s p i n e k : Op. cit. s. 1368. 
56 Tamże s. 1368. 
57 Patrz : Frankfurter Rundschau z 9 X 1976. 
58 Patrz: Frankfurter Hefte 1976 nr 8 i 10, s. 9 i 10. 
59 Patrz. Kulturpolitische Korrespondenz 1976 nr 278 i 291, s. 2 i 3 oraz 1977 
nr 313 i 326, s. 1 i 2. 
60 Presse: Der eiserne Kollege wird gefeuert. Der Spiegel nr 52 z 19X11 1977 
s. 75. 
61 Tamże s. 75—76. 
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ludziom oczywiście nikt. Jak dotąd trwają rozmowy między przed
stawicielami związku zawodowego a wydawcami i właścicielami dru
karń, ale do momentu krytycznego może dojść lada miesiąc, gdy co 
silniejsze ekonomicznie i co większe przedsiębiorstwa wydawniczo-
-prasowe zaczną na dobre tę nową technikę wprowadzać do hal pro
dukcyjnych. 

Próby łagodzenia sytuacji 

Oprócz kroków, które w tej sprawie podejmują związki zawodowe 
i SPD (jej propozycje idą głównie w kierunku rozbudowania 
w przedsiębiorstwach wydawniczych, w prasie, radiu i telewizji tak 
zwanego systemu współdecydowania), od roku 1974 przystąpiono 
w RFN do gruntownego badania przedstawionej tu sytuacji62 . Bada 
się więc przede wszystkim, na ile szkodliwe jest obecne nasilenie 
współzawodnictwa, albo ściślej mówiąc: zaostrzającej się nieustannie 
konkurencji między wydawnictwami prasowymi i jakie szkody przy
nosi nasilający się w sposób dotąd niespotykany proces koncentra
cji środków masowego komunikowania. Specjalną komisję powoła
ła również w końcu 1974 roku Rada Europejska (kraje EWG). Jej 
celem jest zbadanie aktualnego stanu koncentracji prasy nie tylko 
w RFN, lecz również innych, reprezentowanych w niej krajach za
chodniej Europy, a jedynym — jak dotąd — rezultatem jej działal
ności są „zalecenia dla poszczególnych rządów w sprawie zapobie
gania niezdrowej koncentracji" 63. 

Fachowcy w samej RFN ustalili też, że jednym z istotnych powo
dów tak żywiołowego rozwoju koncentracji jest również brak prawa 
prasowego, jednolitego dla wszystkich wchodzących w jej skład kra
jów, a więc dla obszaru całego państwa. Walka o takie prawo i pró
by jego opracowania trwają co najmniej od 1918 roku, lecz nigdy 
nie zostały zakończone w pełni zadowalającym rezultatem. W RFN 
poważnie zaczął się tym zajmować dopiero gabinet Brandta/Scheela 
w 1973 roku. W deklaracji rządowej z tego roku czytamy: „Z wol
nością prasy i innych środków komunikowania związana jest wol
ność w samej prasie i innych środkach przekazu. Z tej przyczyny 
prace nad projektem ramowego prawa prasowego są obecnie ko
nieczne" 64. Sprawą tą zajmują się od tamtej chwili wszystkie par
tie polityczne RFN oraz przedstawiciele wydawnictw, prasy, radia, 
telewizji i związków zawodowych. Ostatnio powrócił do niej nawet 
prezydent RFN, Walter Scheel65 . 

W trakcie dyskusji nad projektem doszło do poważnego sporu mię
dzy środowiskami dziennikarskimi a wydawcami, który przerodził 
82 A. S к r i v e r : Medienpolitik zwischen Theorie und Praxis. Aus Politik und 
Zeitgeschichte 1975 nr 49 s. 3. 
88 Ibidem s. 3; por. Publizistik 1975 nr 3. 
84 B. H i r s c h , R. S c h m i d t - K i n t z e l : Op. cit. s. 6. 
85 W. S c h e e l : Pflicht und Verantwortung der demokratischen Presse. Bul
letin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nr 101 14 X 1977 
s. 925—929. 
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się w spór i polemikę między partiami. W ostatecznym rezultacie 
sprawa nabrała wybitnie politycznego znaczenia i to w takim stop
niu, że w morzu projektów i propozycji, wysuwanych przez różne 
ugrupowania polityczne, na dalszy plan schodziły zagadnienia me
rytoryczne. Mimo to — jeśli analizuje się tę dyskusję — można 
dojść do wniosku, że wszyscy jej uczestnicy są zdania, iż bez sku
tecznego i nowoczesnego, to jest: odpowiadającego dzisiejszym po
trzebom prawa prasowego, które obejmowałoby działalność wszyst
kich środków masowego komunikowania i regulowało między inny
mi warunki współzawodnictwa między wydawnictwami prasowymi 
oraz określało dopuszczalne granice koncentracji nie da się w pełni 
przezwyciężyć ani dziś, ani w przyszłości pochodu koncentracji 
i jej poważnych skutków nie tylko ekonomiczno-organizacyjnych, 
lecz również politycznej i socjalnej natury. 

Żywa jest również opinia, że dla skutecznego uzdrowienia sytuacji 
konieczne jest solidarne wystąpienie wszystkich ludzi związanych 
nie tylko w sposób bezpośredni i formalno-zawodowy ze środkami 
masowego komunikowania, lecz również wszystkich pozostałych 
pracowników słowa i ich organizacji. Konieczne jest także, by lu
dzie tych zawodów reprezentowani byli przez jeden silny związek 
zawodowy, który potrafiłby w sposób zgodny z interesem społecz
nym pokierować losami środków masowego komunikowania i ulep
szyć ich system. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

DZIENNIKI SZWAJCARSKIE W R. 1977 
(Charakterystyka statystyczna) 

Według informacji Związku Szwajcarskich Wydawców Dzienni
ków w połowie ub. roku w kraju tym ukazywało się 113 gazet (bez 
uwzględnienia pism urzędowych i gazet gratisowych — „Gratisan
zeiger"), a ich jednorazowy nakład wynosił 2 564 251 egz. Blisko po
łowa (53 tytuły) nie osiągała 10 tys. jednorazowego nakładu; 20 tytu
łów miało nakład niżej 5 tys. egz. Tylko 13 dzienników drukowano 
w nakładzie wyższym niż 50 tys. egz. Oto one: 

Vaterland, Lucerna 55 470 
Tribune de Lausanne, Lozanna 56 070 
Der Bund, Berno 58 160 
Berner Tagblatt, Berno 60 810 
Luzerner Neueste Nachrichten, Lucerna 61 340 
La Suisse, Genewa 70 940 
Tribune de Genève, Genewa 71 550 
Berner Nachrichten, Berno 80 000 
Neue Zürcher Zeitung, Zurych 101 010 
24 Heures, Lozanna 101 010 
Basler Zeitung, Bazylea 115 000 
Tages Anzeiger, Zurych 250 150 
Blick, Zurych 270 170 

W zestawieniu 1. zawarto informacje dotyczące zróżnicowania 
dzienników ze względu na ich charakter polityczny i sytuację na
kładową. 

Kolejnym czynnikiem, który różnicuje szwajcarskie dzienniki jest 
ich język — ukazują się w niemieckim (dominujący), francuskim 
i włoskim (zob. zestawienie 2). 

Inną specyficzną cechą szwajcarskiego rynku wydawniczego jest 
daleko posunięta decentralizacja działalności wydawniczej —, gazety 
ukazują się w 74 miejscowościach. Najważniejszymi ośrodkami wy
dawniczymi są: 

1. GENEWA — 5 tytułów w jęz. francuskim: Le Courier (kato
licki; 13 480 egz.), Journal de Genève (liberalny; 18 280 egz.), La 
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Suisse (neutralny; 70 940 egz.). Tribune de Geneve (neutralny: 
71 550 egz.), Voix Ouvrière (komunistyczny; 8000 egz.). 

2. ZURYCH — 5 tytułów w jęz. niemieckim, Blick (neutralny; 
270 170 egz.), Neue Zürcher Nachrichten (katolicki; 12 500 egz.), Ta
ges Anzeiger (neutralny; 250 150 egz.), Die Tat (brak określenia kie
runku; 35 660 egz.), Neue Zürcher Zeitung (wolnomyslno-liberalnv ; 
101 010 egz.). 

3. LUCERNA — 4 tytuły w jęz. niemieckim: Luzerner Neueste 
Nachrichten (neutralny; 61 340 egz.), Luzerner Tagblatt (wolnomyśl-
no-liberalny; 25 600 egz.), Vaterland (chrześcijańsko-demokratyczny; 
55 470 egz.), Vaterland. Reg. wydanie Glarus (3970 egz.). 

4. LOZANNA — 4 tytuły w jęz. francuskim: 24 Heures. Feuille 
D'Avis de Lausanne (neutralny; 101 010 egz.), Gazette de Lausanne. 
(liberalny; 18 300 egz.), Nouvelle Revue de Lausanne (radykalny: 
18 300 egz.), Tribune de Lausanne (neutralny; 56 070 egz.). 

5. BAZYLEA —, 3 tytuły w jęz. niemieckim: Basler AZ (socjal
demokratyczny; 5390 egz.), Basler Volksblatt (katolicki; 9600 egz.), 
Basler Zeitung (liberalno-demokratyczny; 115 000 egz.). 

6. BERNO — 3 tytuły w jęz. niemieckim: Berner Tagblatt (neu-
tralno-burżuazyjny; 60 810 egz.), Der Bund (liberalny; 58 160 egz.), 
TW Berner Tagwacht (socjaldemokratyczny; 10 280 egz.). 

7. LUGANO — 3 tytuły w jęz. włoskim: Corriere del Ticino (neu
tralny; 26 660 egz.), Gazette Ticinese (liberalny; 5000 egz.), Giornale 
del Popolo (katolicki; 18 360 egz.). 

8. ST. GALLEN — 3 tytuły w jęz. niemieckim: Die Ostschweiz 
(konserwatywny chrześcijańsko-społeczny; 11 670 egz.), Ostschwei-
zer AZ (socjaldemokratyczny; 6040 egz.), St. Galler Tagblatt (libe
ralny; 5460). 

9. WINTERTHUR — 3 tytuły w jęz. niemieckim: Der Landbote 
(burżuazyjny; 32 950 egz.). Weinländer Tagblatt (bez określenia kie
runku; 5240 egz.), Winterthurer AZ (socjaldemokratyczny; 4060 egz.). 
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Zestawienie 1. 

Kierunek, tendencje 
polityczne 

wolnomyślno-liberalne 
(freisinnig) 
neutralne, neutralno-niezależ-
ne 
katolickie 
liberalne, liberalno-demokra-
tyczne 
socjaldemokratyczne 

burżuazyjne 
burżuazyjno-neutralne 

konserwatywne (chrzęści jań-
sko-społeczne) 

niezależne 

radykalne 

burżuazyjno-liberalne 

chrześcijańsko-demokratyczne 

niezależne — demokratyczne 

postępowo-demokratyczne 

komunistyczne 
brak określenia 

R a z e m 

Liczba 
tytułów 

22 

20 

18 

11 

9 

8 

6 

6 

2 

2 
2 

2 

1 

1 

1 

2 

113 

Jednora
zowy 

nakład 

400 890 

1 165 501 

190 670 

275 260 

61 740 

90 980 

113 690 

60 700 

8 890 

33 390 

25 730 

59 440 
27 770 

1600 

8 000 

40 000 

2 564 251 

Liczba tytułów 
ze względu 
na wysokość 

jednorazowego nakładu 
(w tys. egz.) 

do 10 

9 

6 

10 

, 4 

7 

5 

2 

4 

2 

-
-
1 

-
1 

1 

1 

53 

10-20 20-50 

7 

1 
7 

4 

2 

1 

2 

1 

— 
2 

2 

-
-
-
-
-

29 

5 

5 
1 

1 

-
2 

1 

1 

-
— 
-
— 

1 

-
-
1 

18 

ponad 
50 

1 

8 

-

2 

-
— 

1 

— 
-
-
-
1 

-
-
-
-

13 

Zeszyty Prasoznawcze 
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Zestawienie 2. 

Kierunek, tendencje 
polityczne 

wolnomyślno-
-liberalne 
(freisinnig) 

neutralne, neu-
tralno-niezależne 
katolickie 

socjaldemokra
tyczne 

burżuazyjne 

burżuazyjno-neu-
tralne 

konserwatywne 
(chrześcijańsko-
-społeczne) 

liberalne, liberal-
no-demokratyczne 
pozostałe 

R a z e m 

Liczba 
tytułów 

22 

20 

18 

9 

8 

6 

6 

11 

13 

113 

J ę z y k w y d a n i a 

niemiecki 
liczba nakład 
tyt. egz. 

21 (387 120) 

9 (745 271) 

13 (104 810) 

8 (56140) 

7 (80140) 

6 (113 690) 

5 (30 470) 

7 (226 020) 

10 (173 430) 

86 (1917 091) 

francuski 
liczba nakład 
tyt. egz. 

1 (13 770) 

10 (393 630) 

3 (60 360) 

— 
— 

— 

1 (30 230) 

3 (44 240) 

3 (31390) 

21 (573 620) 

włoski 
liczba nakład 

tyt. egz. 

1 (26 600) 

2 (25 500) 

1 (5 600) 

1 (10 840) 

— 

1 (5 000) 

-

6 (73 540) 

Opracował 
Sylwester Dziki 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

DMYTRO M. PRYLUK 
Kijów 

WSPÓŁDZIAŁANIE INFORMACJI 
I PROPAGANDY 

Profesor i wieloletni dziekan Wydziału Dziennikarstwa 
Uniwersytetu w Kijowie pisze w artykule o spójności 
dwu pojęć: informacji i propagandy, występujących z re
guły łącznie w praktyce dziennikarstwa radzieckiego. 
Zdaniem autora tylko ścisłe współdziałanie obu tych ty
pów ideologicznego oddziaływania gwarantuje osiągnię
cie założonych celów. 

W szyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że we współczesnej walce 
ideologicznej środki masowej informacji i propagandy odgry

wają rolę decydującą. To właśnie one najszybciej osiągają cel, tzn. 
oddziałują na umysły i nastroje ludzi, kształtują opinię społeczną 
i wywierają wpływ na masową świadomość. 

Jest także oczywiste dla wszystkich, że z każdym rokiem rośnie 
znaczenie tych środków w walce ideologicznej. 

Dlaczego jednak występują one zawsze łącznie, jako informacja 
i propaganda, a nie odrębnie, jako sama informacja czy tylko sama 
propaganda? 

Ogólna odpowiedź na to pytanie może brzmieć następująco: dla
tego, że bitwę wygrywa ten, kto szybciej i celniej uderzy. Jeśli strze
lać tylko szrapnelami informacji, bez potężnego wsparcia nie osiąg
nie się sukcesu. Jeżeli natomiast strzelać tylko z broni ciężkiej, moż
na się spóźnić, gdyż natychmiast nie można trafić w sam cel. Tylko 
ścisłe współdziałanie obu tych typów broni ideologicznej daje gwa
rancję zniszczenia celu na czas i w sposób ostateczny. 

Czytelnicy może wybaczą mi tę wojenną terminologię, pamiętając, 
że walka ideologii trwa i my dziennikarze ścieramy się także w cza
sach pokojowych. 

6* 
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W naszym socjalistycznym społeczeństwie króluje pokój i wytężo
na, twórcza praca. Zadania jednak, przed którymi stoją środki ma
sowej informacji i propagandy, są nie mniej odpowiedzialne. Ukie
runkowano je na sferę prawidłowej orientacji społecznej, dziedzinę 
wychowania komunistycznego i prawidłowego sterowania. 

Jak widać, zasięg jest ten sam — informacja i propaganda w swym 
nieustannym, ścisłym współdziałaniu uzupełniają się, gdyż różne są 
przedmioty ich oddziaływania i różne mają zadania do spełnienia. 
Dlatego też warto chyba pokusić się o rozszyfrowanie tajemniczego 
łącznika „i", aby znaleźć drogę do zrozumienia tego związku dwu 
wielkich współdziałających sił. 

O życiowej niezbędności takiego współdziałania wspominał jeszcze 
młody Marks. Twierdził on, że w ówczesnym społeczeństwie 

obiektywnie istniało zarówno zainteresowanie nowymi faktami jak 
i nowymi myślami. Obowiązkiem prasy jest więc zaspokojenie tych 
zainteresowań. Rozumie się, że w społeczeństwie socjalistycznym 
mamy prawo mówić o obiektywnym zapotrzebowaniu na nowe fakty 
społeczne i społecznie ważne myśli. Nieprzypadkowo W. I. Lenin pi
sał, że nasze socjalistyczne państwo jest silne świadomością mas. Sil
ne wtedy, gdy masy o wszystkim wiedzą, o wszystkim mogą sądzić 
i idą na wszystko świadomie. 

Wszystko wiedzieć i wszystko zrozumieć aby iść naprzód, aby spo
łeczeństwo rozwijało się prawidłowo. 

Wynika z tego, że nie wystarczy tylko wiedzieć o wszystkim — 
niezbędne jest prawidłowe przyswojenie sobie wiedzy, zrozumienie 
jej społecznego znaczenia, przekształcenie wiedzy w przekonanie. 
Informacja dostarcza ludziom wiedzy podstawowej, raczej empi
rycznej, nieco powierzchownej, ale wiarygodnej. Zaspokaja ona 
istniejące obiektywnie zapotrzebowanie społeczeństwa na znajomość 
tego co, gdzie, kiedy zdarzyło się lub zdarza. Jesteśmy naocznymi 
świadkami procesu, jak zapotrzebowanie to z każdym rokiem rośnie 
i komplikuje się, przy czym na pierwszy plan wysuwa się szybkość 
otrzymania takiej informacji — coraz częstszy staje się przekaz wia
domości z miejsca zdarzenia i bezpośredni ich odbiór. W realizację 
tego zamówienia społecznego wprzęgnięta została rozwijająca się bły
skawicznie nowoczesna technika i armia zawodowych informatorów. 

W pewnej mierze nauczyliśmy się już określać parametry wiedzy 
tego typu. Jest ona po pierwsze wszechogarniająca, ponieważ współ
czesnego człowieka radzieckiego interesuje dzisiaj wszystko, co dzie
je się i na jego ulicy, i w dzielnicy, rejonie — obwodzie — republice, 
kraju, na całym świecie, a nawet w kosmosie. Obywatel domaga się 
informacji i o siewach wiosennych, i o stalowni martenowskiej, o ju
bileuszu Teatru Wielkiego, o zgłębionych tajemnicach komórki, 
o konstytucji portugalskiej — o wszystkim pragnie wiedzieć lub mieć 
pojęcie. 

Wiedza ta — po drugie — jest konkretna. Fakty, zdarzenia, licz
by, wskaźniki — przede wszystkim i coraz bardziej — ten głód in-
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formacji jest także znamieniem czasu. Prasa winna go zaspokajać 
wszelkimi dostępnymi jej środkami. 

Z tej właśnie przyczyny obserwujemy — zwłaszcza w ciągu ostat
nich trzydziestu lat — tendencję do skracania publikacji prasowych, 
zwiększenia objętości gazet oraz audycji radiowych i telewizyjnych, 
dążenie do zawarcia w jednostce numeru lub czasu antenowego ma
ksimum informacji. 

R ównocześnie oddziałuje poważnie także drugi czynnik społeczny: 
zapotrzebowanie na jasność, zrozumiałość odbieranej informacji, 

konieczność praktycznego przyswojenia i wykorzystania otrzymanej 
wiedzy. 

Dlatego też środki masowej informacji zmuszone są — wbrew ten
dencji do skracania — rozszerzać swoje publikacje, wzbogacać fakty, 
komentować wiadomości. Właśnie z tego względu pojawiają się na 
kolumnach gazet obok notatek informacyjnych także reportaże, wy
wiady, sprawozdania, szkice, korespondencje. W materiałach infor
macyjnych pojawia się to samo „i", które pociąga za sobą interpre
tację i komentowanie wiadomości, „dodając do nowych faktów nowe 
myśli" (Marks). 

Sedno sprawy tkwi jednak w tym, że owo despotyczne „i" działa 
wybiórczo. Społeczeństwo absolutnie niejednakowo odnosi się do 
wiadomości gdzie, co i kiedy się zdarzyło. Jeśli np. w Prawdzie wy
drukowano wiadomość, że porzucona przez swych właścicieli na 
autostradzie symferopolskiej kotka po miesiącu pojawiła się w swoim 
domu na Uralu po pokonaniu na własnych łapach 1500 km — to spo
łeczeństwo może obejść się bez komentarza do tej informacji, chociaż 
pewne zainteresowanie specjalistów-zoologów może ona wywołać. 
Natomiast o wydarzeniach w Libanie czy inicjatywach najlepszych 
kombajnistów w kraju odbiorcy pragną wiedzieć szczegółowiej, do
głębniej, oczekując od prasy, radia i telewizji omówienia i analizy 
faktów wczoraj lub dopiero co podanych do wiadomości. 

Dlatego też istnieje nieustanna selekcja informacji wymagających 
skomentowania. Nasza teoria dziennikarska uściśla już zasady tego 
niezbędnego wyboru. Najgłówniejsze z nich to: 

1. znaczenie społeczne zdarzeń i faktów, wywierających określony 
wpływ na rozwój społeczeństwa; 

2. istotność, prawdziwość wiadomości, gdyż obiektywnie istnieje 
możliwość nieścisłości i należy się z nią liczyć; 

3. aktualność danych, zdarzeń i faktów wymagających wyjaśnień, 
interpretacji lub propagowania w pierwszej kolejności, dziś — jutro; 

4. społeczny stan nasycenia zdarzeniami i faktami, udział ludzi 
w nich, przejawianie się w nich ludzkich zainteresowań i postępo
wania; 

5. znacznie wzrasta rola jeszcze jednej zasady, którą kieruje się 
obecnie prasa przy selekcji faktów do skomentowania: czynnika este
tycznego, występujących w faktach przejawów piękna lub na od
wrót: ohydy, tragedii lub komedii — czyli rysów stwarzających 
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możliwości bardziej wnikliwego ujawnienia istoty zjawiska, a co za 
tym idzie — i skuteczniejszego oddziaływania na odbiorcę. 

Informacja interpretująca to już po części propaganda, podobnie 
jak ona wzbogacona osądami i myślami, porównaniami, ocenami, 
uogólnieniami i wnioskami. Oczywiście fakty mogą mówić same za 
siebie, faktami można agitować. Nie wolno nam jednak zapominać 
o wTskazówce Lenina, iż głębokie pojmowanie zjawisk społecznych 
opiera się niezłomnie na obiektywnej analizie rzeczywistości i rzeczy
wistego rozwoju (Dzieła, t. 2, s. 547). Obfitość informacji, przesyce
nie indywidualnej percepcji jest nie zawsze korzystne. Obiektywnie 
istnieje potrzeba zrozumienia tego, co się dzieje, wyjaśnienia przy
czyn, określenia kierunków rozwoju — inaczej nie można mówić 
o prawidłowej orientacji społecznej. 

Środki masowej informacji są obowiązane uprzedzać tę jednost
kową analizę, włączać się w proces przyswajania społecznie waż
nych informacji, inaczej mówiąc — interpretować je z pozycji par
tyjności komunistycznej. I tutaj nabiera wagi głos propagandzisty 
uzbrojonego w przodującą metodologię, wiedzącego więcej niż mó
wią obserwowane przez nas fakty. 

W umiejętnościach interpretacyjnych na plan pierwszy wysuwa
ją się następujące czynniki: 

• konkretność rozmowy — bezprzedmiotowe komentowanie grozi 
frazeologią; 

• rzeczowość sądów, ponieważ koniecznym celem takiego wystą
pienia jest wyważenie wszelkich ,,za" i „przeciw' ; 

• głębia analizy faktów, dotarcie do ich istoty; 

• dostateczna argumentacja sądów i ocen, gdyż czytelnika należy 
nie tylko powiadomić, ale i przekonać; 

• praktyczność wskazówek, ponieważ wystąpienie takie winno — 
zdaniem Lenina — „przynosić w miarę możliwości pomoc bezpośred
nim uczestnikom ruchu". 

Jak widać, są to już czynniki charakterystyczne dla „technologii" 
propagandy. W interpretujących materiałach prasowych najwyraź
niej przejawia się współdziałanie informacji i propagandy, powiado
mienia i analizy, konfrontacji i uogólnienia. Dzięki temu współdzia
łaniu publikowane materiały nie tracą walorów informacyjnych, 
a równocześnie wzbogacają się o ważne sądy i oceny, co wzmacnia 
ich oddziaływanie na świadomość czytelnika, słuchacza czy widza. 

Od tego właśnie punktu rozpoczyna się propaganda najlepszych 
doświadczeń, ujawnianie wszystkiego co nowe, inicjujące i tak waż
ne w naszym budownictwie socjalistycznym i komunistycznym. Stąd 
płyną źródła krytycznych wystąpień prasy, oceniających nie tylko 
fakty, ale też zjawiska, z których one się rodzą. Tu, na poziomie in
terpretacji kształtują się także dojrzałe problemy wymagające spo- » 
łecznego osądu i decyzji. 
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W szczególności należy zatrzymać się na problemowych wystąpie
niach prasy. Przejawiają się w nich wyraźnie trzy rodzaje wie

dzy: faktograficznej — gdyż zawsze problem ukrywa się za okre
ślonymi zdarzeniami, interpretacyjnej — gdyż fakty te w materiale 
problemowym obowiązkowo komentuje się i ocenia i na koniec pod
stawowej — jak to określa J. P. Prochorow — gdyż postawienie 
problemu jest zawsze uwarunkowane określonymi teoretycznymi lub 
metodologicznymi względami czy też osądami, dotyczącymi prawi
dłowości danego zjawiska lub rozwoju. 

Informacja i propaganda współdziałają tu szczególnie ściśle, cho
ciaż nietrudno zauważyć w omawianym przypadku przewagę czyn
ników objaśniających nad informującymi, tendencję do abstrahowa
nia i uogólnień. 

Co ciekawsze: stawiając problem, prasa często musi zapewnić ideo
logicznie jego przedyskutowanie i rozwiązanie. Redakcje nie zawsze 
biorą to pod uwagę. Sprawa polega na tym, że w istocie każdego 
problemu tkwi zawsze sprzeczność między tym, co jest i tym, co 
człowiek i społeczeństwo pragnie osiągnąć. Ta sprzeczność jest nie 
zawsze prawidłowo rozumiana przez audytorium, nieprzygotowane 
jeszcze niekiedy do odbioru postawionej kwestii. Wówczas stosuje się 
środek czysto propagandowy: publikacje wyjaśniające istotę proble
mu lub wskazanego celu, przekonujące, że tylko rozwiązanie go po
może w dalszym postępie, przyniesie korzyść społeczeństwu. Fatal
nym błędem jest sytuacja, gdy gazety stawiają problemy bez nie
zbędnego rozwiązania propagandowego. 

Propaganda ma jednak także odwrotną stronę — nie może być 
oderwana od życia, od praktyki budownictwa komunistycznego. 
Praktykę tę zaś, wszystko co w niej najnowsze, niesie informacja, 
najbardziej mobilny ze wszystkich środków oddziaływania ideolo
gicznego. 

Ponadto wystąpienia propagandowe dyktuje bardzo często prak
tyka naszego budownictwa, życiowe potrzeby społeczeństwa. W swo
im czasie Engels pisał, że z przyczyn obiektywnych człowiek czasem 
„nic jest w stanie pilnie śledzić za faktami lub tylko prawidłowo je 
objaśniać". Jest to tym bardziej odczuwalne obecnie, w wieku burz
liwego rozwoju postępu naukowo-technicznego i procesów społecz
nych, wynoszących na powierzchnię życia obfitość wszelkiej możli
wej informacji. I tutaj zachodzi potrzeba już nie tylko prostego ko
mentarza, lecz przemyślenia najnowszych faktów i zdarzeń z pozy
cji marksizmu-leninizmu, w świetle naszej przodującej metodologii, 
aby zaszczepić masom głęboką znajomość procesów społeczno-poli
tycznych i społeczno-ekonomicznych. Właśnie na tym gruncie rodzą 
się fundamentalne wystąpienia Prawdy w rubryce „Woprosy tieo-
rii". Potwierdza się zasada, że za poszczególnymi drzewami trzeba 
dostrzegać las i poznawać jego tajemnice. Najlepszym przykładem 
takiego wgłębiania się w życiowo ważne procesy zachodzące w na
szym społeczeństwie i całym międzynarodowym życiu politycznym 
jest referat sprawozdawczy КС KPZR na XXV Zjazd partii. 
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O drębnie należy powiedzieć kilka słów o współdziałaniu pier
wiastków informacyjnych i propagandowych w materiałach ana-

lityczno-praktycznych, naświetlających produkcyjną działalność spo
łeczeństwa. 

Pierwiastek informacyjny występuje w nich jako element wtórny, 
podległy, na pierwszym planie znajduje się zawsze analiza, ocena, 
wnioski i zalecenia. Są to także w znacznym stopniu elementy pro
pagandowe. 

Niekiedy można spotkać się z próbami kwestionowania takiej sy
tuacji argumentem, że jeśli sprawa polega na niewykonaniu planu — 
to o jakiej propagandzie może być mowa? Gazeta partyjna nie jest 
jednak informacyjnym biuletynem gospodarczym, lecz organem po
litycznym, obowiązanym podkreślać w każdym fakcie lub zjawisku 
ich aspekt polityczny, oceniać je przede wszystkim z punktu widze
nia polityki partii. 

Oczywiście, w tym wypadku dziennikarstwo nie idzie drogą dopi
sywania obowiązkowo do swoich materiałów sentencji, podkreślają
cych ważność naświetlanego problemu produkcyjnego. Ten stopień 
twórczości prasa radziecka ma już dawno za sobą. Chodzi o nadanie 
takim wystąpieniom wydźwięku propagandowego, o wykorzystanie 
każdej, najmniejszej okazji dla propagandy i agitacji na rzecz 
wszystkiego co przodujące i postępowe. 

P odsumujmy raz jeszcze. 
Praktyka prasy radzieckiej i prasy innych krajów socjalistycz

nych wykazuje, że informacja i propaganda w pracy ideologicznej 
partii zawsze z sobą współdziałają, dopełniając się wzajemnie. Dzięki 
temu osiąga się wyznaczony cel działalności środków masowej in
formacji i propagandy — przekształcanie wiedzy w przekonanie 
i świadomą działalność. 

Współczynnik takiego współdziałania będzie tym wyższy, im lepiej 
wyważone są proporcje informacji faktograficznej, interpretującej 
i podstawowej w numerze gazety, w programie radiowym i telewi
zyjnym. 

Na gruncie aktywnej zespołowej agitacji i zespołowej propagandy 
rośnie kolektywna rola organizatorska środków masowej informacji 
i propagandy, co zwiększa efektywność oddziaływania prasy na ma
sowego odbiorcę. 

Tłumaczyła 
Zofia Lewartowska 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

Sondaże ÖßP 

MOTYWY SYMPATII 
DO GAZET I CZASOPISM 

Jeden z kilku ogólnopolskich sondaży socjologicznych zrealizowanych w 1977 
roku przez Pracownię Badań Odbioru Prasy OBP poświęcony byl opinii spo
łecznej o działalności prasy. Jedno z pytań postawionych w tych badaniach 
pozwoliło ustalić aktualną h i e r a r c h i ę najbardziej l u b i a n y c h gazet 
i czasopism oraz — w odniesieniu do wielu tytułów — określić główne m o-
ty w y tych wyborów. 

W ogólnej hierarchii wypowiedzi s y m p a t i ę do gazet lub czasopism mo
tywowano najczęściej: atrakcyjnością i zrozumiałością artykułów i informacji 
(16*/o), różnorodnością tematyki lokalnej, krajowej i zagranicznej (12°/o), zain
teresowaniem, przywiązaniem do określonych rubryk, działów pisma (10%), 
zajmowaniem się sprawami i tematami kobiecymi (9°/o), zajmowaniem się 
określoną tematyką interesującą odbiorcę (8°/o), aktualnością i świeżością in
formacji (5*/o), dobrym redagowaniem, dobrą szatą graficzną itp. (5°/»), zajmo
waniem się sprawami młodzieży i interesującymi młodych (5%) oraz porusza
niem spraw miasta, województwa i regionu (4°/o). 

O powodzeniu gazety lub czasopisma decyduje zatem najczęściej atrakcyj
ność i zrozumiałość materiałów prasowych oraz różnorodność tematyki. Trze
cim czynnikiem jest dla wielu dzienników „aktualność i świeżość informa
cji" — nieodłączny atrybut prasy codziennej, natomiast dla czasopism tema
tyka odpowiadająca potrzebom określonych grup czytelników. 

Wśród czasopism wyróżnia się Polityka, której odbiorcy wyraźnie częściej 
niż inni identyfikują się z treściami publikowanymi w tym tygodniku oraz 
podkreślają fachowość dziennikarzy tworzących to pismo. Natomiast wśród 
dzienników wyróżnia się w zasadzie tylko Express Wieczorny, jako „bliski 
życiu" oraz Sztandar Młodych (podobnie jak wśród czasopism ITD) ze względu 
na tematykę młodzieżową. Motywy wyboru Trybuny Ludu są podobne jak 
w większości dzienników PZPR, jednakże kolejność jest tu nieco inna: naj
pierw różnorodność tematyki, potem aktualność i świeżość informacji, dalej — 
atrakcyjność i zrozumiałość, wreszcie to, co budzi u czytelnika duży szacunek 
dla organu КС — publikowanie materiałów w wielu stałych działach i rubry-
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kach (1—2 kolumn o sporcie, strony poświęcone sprawom krajowym i zagra
nicznym, kolumna czytelników itp.). Najbliżsi motywami czytelnikom Trybuny 
Ludu są odbiorcy katowickiej Trybuny Robotniczej, z mocniejszym jednakże — 
co oczywiste — wyeksponowaniem spraw regionu śląskiego. 

W załączonych obok zestawieniach wskazujemy motywy „lubienia" najczę
ściej czytanych gazet i czasopism oraz tytuły, przy których wyborze uzasad
nienia te deklarowano najczęściej. W nawiasach oznaczono: (1) — motyw 
główny, (2) — drugi z wymienianych, (3) — trzeci i (4) — czwarty z wymie
nianych (kolejność motywów w stosunku do danego tytułu określa wielkość 
odsetków wskazań). 

Zbigniew Bajka 
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MOTYWY 

1 Różnorodność tematyki 

2 Atrakcyjność i zrozumiałość ar
tykułów i informacji 

3 Aktualność i świeżość informa
cji 

4 Zainteresowanie, przywiązanie 
do określonych rubryk, działów 

5 Poruszanie spraw mojego mia
sta, województwa itp. 

6 Tematyka interesująca odbior
ców 

7 Prawdziwość, wiele życiowej 
prawdy, artykuły bliskie życiu 

8 Poruszanie spraw środowiska 
społecznego i zawodowego od
biorców 

8 Szerokie zajmowanie się spra
wami młodzieży 

TYTUŁY najbardziej lubianych 
gazet 

(1) Trybuna Ludu, Kurier Polski, 
Trybuna Robotnicza, Glos Robot
niczy, Gazeta Południowa, Gazeta 
Robotnicza, Sztandar Ludu; 

(2) Express Wieczorny; 
(4) Gromada — Rolnik Polski 

[1) Życie Warszawy, Dziennik Ludo
wy; 

[2) Sztandar Młodych, Gazeta Połud
niowa, Sztandar Ludu; 

[3) Trybuna Ludu, Express Wieczor
ny, Gromada — Rolnik Polski, 
Nasza Trybuna; 

;4) Trybuna Robotnicza 

[2) Trybuna Ludu, Trybuna Robotni
cza; 

[3) Sztandar Ludu; 
[i) Kurier Polski, Nasza Trybuna, 

Gazeta Robotnicza 

[2) Dziennik Ludowy, Sztandar Lu
du; 

[3) Kurier Polski, Gazeta Południo
wa; 

[i) Trybyna Ludu, Express Wieczor
ny, Sztandar Młodych, Głos Ro-
botniczy 

X) Nasza Trybuna; 
[2) Życie Warszawy, Glos Robotni

czy, Gazeta Robotnicza; 
[3) Trybuna Robotnicza; 
Л) Gazeta Południowa 

,2) Gromada — Rolnik Polski, Ku
rier Polski; 

13) Zycie Warszawy, Sztandar Mło
dych 

1) Express Wieczorny 

;i) Gromada — Rolnik Polski; 
[3) Dziennik Ludowy 

(1) Sztandar Młodych 
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MOTYWY TYTUŁY najbardziej lubianych 
czasopism 

Atrakcyjność i zrozumiałość ar
tykułów i informacji 

Przekrój, Panorama, Polityka, 
Kulisy, Kultura; 
Perspektywy, Forum, Prawo i Ży
cie, Razem, ITD; 
Przyjaciółka, Kobieta i Życie, Go
spodyni, Panorama Północy 

Różnorodność tematyki Perspektywy, Forum; 
Przekrój, Panorama, Polityka, 
Kulisy, Kultura, Panorama Pół
nocy; 
Kobieta i Życie 

Identyfikacja z treściami pre
zentowanymi na łamach pisma 

Polityka 

Poruszanie spraw i problemów 
kobiet, pisanie do kobiet 

Przyjaciółka, Kobieta i Życie; 
Gospodyni 

Zainteresowanie i przywiązanie 
do określonych działów, rubryk 
pisma 

Gospodyni; 
Przyjaciółka, Kobieta i Życie, No
wa Wieś; 
Przekrój, Kulisy, Perspektywy; 
Panorama 

Dobrze redagowane, dobra sza
ta graficzna, zdjęcia itp. 

Razem; 
Panorama; 
Perspektywy 

Wiele prawdy życiowej, artyku
ły bliskie życiu, prawdziwe itp. 

Forum, Prawo i Życie, Filipinka; 
Przyjaciółka, Kobieta i Życie, Go
spodyni 

Ciekawe poruszanie spraw mło
dzieży, pisanie dla młodzieży 

Nowa Wieś, ITD, Filipinka; 
Razem 

Poruszanie określonych tema
tów interesujących odbiorców 

Prawo i Życie; 
Kultura 

10 Fachowość dziennikarzy, arty
kuły pisane ze znajomością rze
czy 

Polityka 

11 Poruszanie spraw środowiska 
społecznego i zawodowego od
biorców 

Gospodyni; 
Nowa Wieś 

12 Związek z tytułem, przyzwy
czajenie czytania pisma 

(3) ITD 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 2 (76) 

KOLPORTAŻ PRASY 
W WOJ. KRAKOWSKIM MIEJSKIM, 
NOWOSĄDECKIM I TARNOWSKIM 

(Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Zespół Badania Opinii 
Społecznej KWP RSW „Prasa - Książka - Ruch" w listopadzie 1977) 

W listopadzie 1976 — Zespół Badania Opinii Społecznej Krakowskiego Wy
dawnictwa Prasowego przeprowadził sondaż, którego celem było zbadanie 
funkcjonowania kolportażu porannych dzienników krakowskich, prasy central
nej oraz prenumeraty Gazety Południowej na terenie objętym zasięgiem praso
wym Wydawnictwa *. 

W związku z częściową zmianą — od 1 stycznia 1977 — systemu rozprowa
dzania prasy powtórzono te badania w tym samym czasie po roku, tj. w listo
padzie 1977. 

Podobnie jak poprzednio, przez tydzień odnotowywano porę dostarczania 
prasy do kiosków oraz do mieszkań prenumeratorów. Obserwacją objęto 290 
kiosków, o funkcjonowanie prenumeraty zapytano 145 osób. Przedstawione po
niżej wyniki obejmują wszystkie trzy wymienione w tytule województwa 
i wszelkiego typu zbiorowości, od Krakowa poczynając, przez nowe miasta wo
jewódzkie, mniejsze miasta i miasteczka, na wsi kończąc. 

Poranne dzienniki krakowskie Dziennik Polski i Gazeta Południowa dostar
czane były do kiosków: między godziną 6. a 7. — 33% przypadków badanych, 
przed 6. — 28%, po 8. — 9%. (Podajemy najbardziej charakterystyczne dane, 
dlatego nie zawsze sumują się do 100%). Można zatem powiedzieć, że w 61% 
przypadków prasa dostarczana jest do kiosków we właściwych porach (do 
godz. 7.) i osoby idące do pracy na tę godzinę mają możliwość kupienia gazet. 

Jest to jednak stwierdzenie teoretyczne, bowiem zbyt małe nadziały prasy — 
na co zwraca uwagę wielu ankieterów — powodują, że osoby rozpoczynające 
pracę o 7. mogą gazet w kioskach nie zastać, bo już ich nie ma. 

Respondent z Krakowa pisze: 
Do wymienionych przeze mnie kiosków prasa jest dostarczana 
prawie zawsze regularnie, o jednakowej porze. Jedyny minus, to 
zbyt mała jej ilość. Ludzie idący do pracy o 8., a nawet wcześniej, 
właściwie nie mogą już kupić dzienników wydawanych w Krako
wie. 

* Por. Zeszyty Prasoznawcze nr 72. 
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Czas dostarczania gazet do kiosków jest jednak różny w zależności od rodzaju 
miejscowości. W Krakowie przed 7. prasę otrzymuje 91% kiosków (62% przed 
6.). W pozostałych miastach wojewódzkich, Nowym Sączu i Tarnowie: 67% 
przed 7. (25% przed 6.). W innych mniejszych miastach do 7. otrzymuje prasę 
61% kiosków (przed 6. — 12%). Na wsi natomiast: do 7. — 12% (otrzymują
cych prasę przed 6. nie zanotowano). Wiejskie kioski otrzymują natomiast ga
zety głównie między 7. a 8. — 47% oraz po 8. — 34%. 

Znając te liczby, trudno się dziwić często powtarzanemu postulatowi: 

Sprzedawcy proszą o wcześniejszą dostawę gazet, by ludzie spie
szący do pracy na godz. 6. mogli ją nabyć. 

Sposób dostarczania prasy do miasta wojewódzkiego, tak charakteryzuje krótko 
respondent z Tarnowa: 

Prasa krakowska przychodzi późno: około 7., a czasem i później, 
szczególnie w soboty — nawet około 9. Prasa centralna przycho
dzi bardzo późno — około 11—12. i w związku z tym są jej zwroty. 
Echo Krakowa przychodzi w dniu następnym. 

Dziennik południowy Echo Krakowa otrzymują czytelnicy w ciągu dwóch dni. 
W dniu wydania: do 15. otrzymuje pismo 22% kiosków, taki sam procent kio
sków otrzymuje pismo między 15. a 17. W następnym dniu przed 7. otrzymuje 
pismo 16% kiosków, między 7. a 9. — 28%, a są też kioski, wprawdzie nielicz
ne, które otrzymują gazetę po 12. następnego dnia po jej wydaniu. 

W Krakowie wszystkie badane kioski otrzymują Echo Krakowa oczywiście 
w dniu wydania, z tym, iż 56% do 15., natomiast 42% między 15. a 17. 

Respodent z Krakowa relacjonuje: 

Niektóre kioski otrzymują Echo około 17. Wówczas są trudności 
ze sprzedażą, gdyż czytelnicy zaopatrują się już wcześniej 
w egzemplarze Echa w innych kioskach lub rezygnują z zakupu, 
bo nie chce się im już wychodzić z domu. 

Mieszkańcy Nowego Sącza i Tarnowa otrzymują Echo Krakowa w ciągu dwóch 
dni: 21% kiosków w dniu wydania między 15, a 19, zaś 71°/« kiosków następ
nego dnia do 9. 

Respondent z Tarnowa: 

Aktualne wydanie Echa Krakowa jest dostarczane do kiosków 
w dniu następnym wraz z dziennikami: Gazetą Południową 
i Dziennikiem Polskim. 

Podobnie mieszkańcy mniejszych miast otrzymują pismo przez dwa dni : 29% 
kiosków w dniu wydania, 66% kiosków następnego dnia. 

Informacja z Bochni: 

Echo do kiosku (...) jest dostarczane nieregularnie z 1-dniowym 
opóźnieniem. Natomiast do kiosku (...) jest dostarczane z jedno
dniowym opóźnieniem albo wcale nie jest dostarczane. 

W przypadku małych miasteczek dostarczanie Echa Krakowa wydłuża się do 
godzin południowych następnego dnia. 

Najmniej egzemplarzy Echa Krakowa otrzymują w dniu wydania miesz
kańcy badanych wsi: dociera do 6% kiosków. Pozostałe kioski otrzymują pismo 
następnego dnia do 12., z tym, iż największa liczba wiejskich kiosków do
staje pismo między 7. a 9. (62%). 
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Prasa centralna dociera do większości kiosków między 8. a 12. — 59% 
(w praktyce: najczęściej między 9. a 10.), do 8. otrzymuje ją 31% kiosków. 
Trzeba jednak pamiętać, iż dostarczana na wieś przed 8. prasa centralna po
chodzi z dnia poprzedniego. 

Prenumerata. Większość prenumeratorów — 72°/o — otrzymywała w bada
nym okresie Gazetę Południową między 8. a 15. Po godz. 15. gazetę otrzymy
wało 8°/o prenumeratorów. 

Duża grupa osób, bo aż 48% prenumeratorów, otrzymywała niektóre egzem
plarze Gazety z jednodniowym opóźnieniem. Mniejsza grupa — 19% prenume
ratorów — z kilkudniowym opóźnieniem (nawet do 5 dni!). Zanotowano także 
przypadki niedostarczania w ogóle niektórych egzemplarzy — podaje ten fakt 
7% respondentów. 

Abonenci szczegółowo przedstawiają te sytuacje: 
Ogólnie biorąc, to egzemplarze sobotnio-niedzielne prawie zawsze 
otrzymuję w poniedziałek. Również w tygodniu otrzymuję czasem 
niektóre egzemplarze z jednodniowym opóźnieniem. 

(Respondent z Krakowa) 
...Podobnie jest przed wolną sobotą. Wówczas zamiast w piątek, 
otrzymuję Gazetę również w poniedziałek. 

(Respondent z Krakowa) 

Gazeta Południowa przychodzi do mnie, do domu, bardzo nieregu
larnie. Często się zdarza, że przychodzi z dwóch dni razem, naj
gorzej, gdy egzemplarz z soboty otrzymuje się w poniedziałek. 

(Respondent z Tarnowa) 
Budzi też zastrzeżenia pora dostarczania gazety: 

Gazeta dostarczana jest często z 2-, 3-dniowym opóźnieniem, a je
śli jest dostarczana w dniu wydania, to o zbyt późnej porze, gdy 
wiadomości zawarte w gazecie można uzyskać z innych źródeł, np. 
z radia lub chociażby z innych gazet: pożyczonych lub kupionych 
w mieście. Uważam, że Gazeta powinna być dostarczana w godzi
nach rannych. 

(Respondent z miasta wojewódzkiego) 
Dostarczana jest nieregularnie. W wyniku interwencji na poczcie 
uzyskałem informację, że brak jest listonoszy i dlatego Gazeta 
Południowa, jak i cała korespondencja do adresatów, nie są co
dziennie dostarczane. 

(Respondent z małego miasta) 
Niektórzy znajdują na to radę: 

GP przychodzi bardzo nieregularnie, bardzo często uzupełniam jej 
brak kupnem w kiosku (tej lub innej gazety). 

(Respondent ze wsi) 

W trakcie analizy spostrzeżono fakty, które przez swe częste występowanie 
upoważniają do sformułowania pewnych prawidłowości: 

1) Prasa nie jest dostarczana o jednej porze nawet do tych samych kio
sków. Rozpiętość sięga godziny, a największe odchylenia notuje się na początku 
i przy końcu tygodnia. 

2) Wsie położone dalej od miast wojewódzkich otrzymują w godzinach ran
nych Dziennik Polski i Gazetę Południową, natomiast prasę centralną i Echo 
Krakowa następnego dnia rano wraz z wymienionymi porannymi dziennikami 
krakowskimi. 
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Porównanie wyników ubiegłorocznego sondażu z tegorocznym nie prowadzi, 
niestety, do optymistycznych wniosków. 

Nieznacznie — o 8°/o — zmalała liczba kiosków otrzymujących prasę 
przed 7. 

Tylko o 5% kiosków więcej otrzymuje prasę centralną przed 8. (łącznie 
z kioskami wiejskimi, które otrzymują ją następnego dnia). 

Zmniejszyła się — o 15°/o — liczba osób otrzymujących prenumerowane 
egzemplarze Gazety Południowej przed 15. Zwiększył się procent — o 40 — 
otrzymujących poszczególne egzemplarze gazety z co najmniej jednodniowym 
opóźnieniem. 

Nie badano w ubiegłym roku pory dostarczania do kiosków Echa Krakowa, 
ale obecna analiza wskazuje, iż jest ono dostarczane zbyt późno. Przynajmniej 
w samym Krakowie znajdować się powinno w kioskach przed godz. 15., tak 
aby osoby powracające z pracy mogły już je nabyć. Uregulowania wymaga też 
dostarczanie pisma do pozostałych miejscowości. 

Nadal więc aktualne są postulaty sformułowane przed rokiem, dotyczące do
starczania prasy do kiosków i domów prenumeratorów. Czas pomyśleć o ge
neralnym usprawnieniu, nowych formach kolportażu prasy. 

Marian Nowy 
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DOROBEK PRASOWY 
WYCHODŹSTWA 

Andrzej P a c z k o w s k i : PRA
SA POLONIJNA W LATACH 
1870—1939. Zarys problematyki. 
Biblioteka Narodowa, Warszawa 
1977. s. 163. 

Ten sam autor opracował w tomie 
drugim „Historii prasy polskiej'' (pod 
redakcją J. Łojka) rozdział: „Prasa 
polska na obczyźnie 1870—1918" 
(s. 215—271), stwierdzając, że dorobek 
prasowy środowisk wychodźczych w 
tym okresie był ilościowo imponują
cy, a ogromną jego część cechowała 
efemeryczność, znamienna zresztą w 
ogóle dla prasy emigracyjnej. Aktyw
ność prasową emigracji polskiej 
sprzed I wojny światowej przedsta
wił autor w podziale na główne śro
dowiska wychodźcze. 

W drugim, obszerniejszym i sta
nowiącym już oddzielną całość opra
cowaniu tematu trzymał się autor 
tego samego punktu wyjścia: ro
ku 1870 jako daty założenia pierw
szego polskiego pisma dla emigran
tów w USA (dwutygodnik Orzeł Pol
ski). Procesy migracji zewnętrznej od 
połowy XIX w. po rok 1939 objęły 
6—7 milionów Polaków. Własna pra
sa tworzona w nowych, odmiennych 
warunkach bytowych z jednej strony 
ułatwiała adaptację i asymilację, a z 
drugiej utrwalała świadomość odręb
ności narodowej i związek z narodem 
macierzystym. Autor akcentuje spo
łeczne funkcje prasy, traktując jej 
pojęcie szeroko: od dzienników do 
roczników włącznie, lecz bez kalen
darzy. 

Omówiwszy pozostawiający wiele 
do życzenia stan badań nad całością 
Prasy polonijnej przyznaje, że skoro 
nie czas jeszcze na odpowiednio przy
gotowaną syntezę, trzeba się zadowo
lić „próbą podsumowania dotychcza

sowego dorobku, jasnym wytyczeniem 
pól jeszcze nie rusźbnych, zarysowa
niem problemów i tematów najbar
dziej istotnych" (s. 25). Trzyma się 
podziału samej Polonii na: emigrację 
zarobkową wraz z masowymi migra
cjami przymusowymi czasu I wojny 
światowej, emigrację polityczną i sku
piska autochtoniczne okresu między
wojennego. W zakończeniu dotknięto 
problemów badawczych wymagających 
jeszcze rozwiązania. 

Najwięcej miejsca zająć musiała 
najlepiej stosunkowo znana i najlicz
niejsza prasa polonijna w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej 
(s. 27—70). Rok 1919, kulminacji sta
łego i szybkiego wzrostu tytułów, 
przyjmuje autor jako datę zamykają
cą ostatni etap rozwoju tamtejszej 
prasy polonijnej. Okres międzywo
jenny przyniósł stagnację ilościową 
prasy polsko-amerykańskiej i spadek 
nakładówT, przy postępującej decentra
lizacji i braku większej inicjatywy 
wydawniczej. Regres rekompensowa
ło pojawienie się i utrzymanie pism 
wydawanych w języku angielskim 
(w 1939 r. na 126 polskich przypadało 
30 angielskich dla Polaków). Wystą
piła typowa zresztą tendencja wypie
rania z polonijnego rynku czytelni
czego pism informacyjnych na rzecz 
wydawnictw o charakterze organiza
cyjnym. Prasę polonijną zastępowały 
pisma amerykańskie, a proces asymi
lacji i amerykanizacji przybrał po 
r. 1945 tempo szybsze i bardziej ma
sowe niż kiedykolwiek przedtem. To 
tłumaczy upadek prasy polonijnej w 
latach sześćdziesiątych. 

Pisma polonijne w Kanadzie, Bra
zylii, Argentynie, Urugwaju i Austra
lii jeszcze wyraźniej niż w USA od
grywały rolę integracyjną i organiza
torską w społeczeństwach wychodź
czych. 

Jeśli chodzi o państwa zaborcze (do 
1918 г.), to większość pism polonij
nych w Rzeszy Niemieckiej drukowa
no w Westfalii i Nadrenii. W Au-
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stro-Węgrzech jedyną trwałą inicja
tywę prasową wnieśli Polacy na Bu
kowinie. Ilościowo imponująca prasa 
polska w Rosji carskiej różniła się 
znacznie od innych wydawnictw tej 
kategorii (głównie silnym upolitycz
nieniem po r. 1914). Z wyjątkiem 
Francji polskie środowiska emigra
cyjne w Europie przedwojennej były 
zbyt słabe, aby mogły mieć własną 
i stabilną prasę. 

Poza granicami Drugiej Rzeczy
pospolitej pozostało w krajach sąsied
nich blisko dwa i' pół miliona Pola
ków. O skromnych próbach zaspoko
jenia ich potrzeb prasowych informu
je rozdział piąty o skupiskach autoch
tonicznych okresu międzywojennego. 
Osobną uwagę poświęcono w roz
dziale szóstym nielicznym i spora
dycznym wysiłkom prasowym emi
gracji politycznej sześćdziesięciolecia 
1879—1939. W okresie międzywojen
nym wszystkich — z jednym wy
jątkiem — wydawnictw prasowych 
emigracji politycznej dostarczał pol
ski ruch komunistyczny. 

W całym omawianym okresie na 
rozpatrywanych terytoriach ukazywa
ło się łącznie około 1700 tytułów pism 
zdefiniowanych jako polonijne. Pra
sa wydawana przez wychodźstwo za
robkowe, emigrację polityczną i prze
siedleńców stanowiła blisko trzecią 
część prasy krajowej, więc stosunko
wo bardzo wiele. Przodującą pod 
każdym względem pozycję zajmuje 
tu naturalnie Polonia amerykańska, 
której rozbudowana prasa stanowiła 
mniej więcej połowę całej prasy 
emigracyjnej tego okresu. Od niej 
też należałoby zacząć systematyczne 
badania zespołowe prasy polonijnej, 
która jako całość osiągnęła szczyt 
rozwoju na przełomie lat dwudzie
stych i trzydziestych XX w. 

Autor zestawia w zakończeniu listę 
zagadnień wymagających opracowa
nia, przy czym główną dyrektywę ba
dawczą widzi w weryfikacji ogólnej 
tezy o podwójnej roli prasy emigra
cyjnej w kierunku równocześnie 
adaptacji i asymilacji, budzenia 
i utrwalania poczucia odrębności na
rodowej. 

Dodana bibliografia ma charakter 
selektywny. Studium, wydane tech
niką małej poligrafii, uściśla i pogłę
bia w sposób istotny dotychczasową 
znajomość przedmiotu. Rzecz — przy 
minimalnym nakładzie — przeznaczo
na dla wąskiego, ukierunkowanego 
kręgu odbiorców, pożyteczna jest jed

nak nie tylko dla zajmujących się hi
storią prasy, ale w równym stopniu 
dla wszystkich nieobojętnych wobec 
stanu kultury umysłowej naszej Po
lonii zagranicznej. 

Czesław Lechicki 

I KOŹNIEWSKI — ! 
J PRASOZNAWCA [ 

Kazimierz K o ż n i e w s k i : HI
STORIA CO TYDZIEŃ. Szkice 
o tygodnikach społeczno-kultural-
nych 1944—1950. Czytelnik. War
szawa 1977. S. 480. 

Słowo ,.prasoznawca*' przy nazwisku 
mogłoby w pierwszej chwili dziwić. 
wiadomo bowiem, co nie raz dekla
rował przy różnych okazjach autor: 
prasoznawstwa nie lubi i jako dyscy
pliny naukowej nie uznaje. A prze
cież to tylko stwierdzenie faktu, że 
Kazimierz Kożniewski, chcąc nie 
chcąc, wszedł na trwałe do bibliogra
fii naszej literatury prasoznawczej ja
ko autor dwu tomów esejów poświę
conych prasie społeczno-literackiej lat 
międzywojennych i tej z pierwszych 
lat po II wojnie. 

Książka — mowa teraz o tomie 
drugim — trafiła do wdzięcznych 
czytelników, zarówno tych, którzy 
uczestniczyli w tworzeniu prasy, lite
ratury, krytyki, teatru, plastyki w 
owych pierwszych, jakże burzliwych 
także intelektualnie latach powojen
nych, do ówczesnych czytelników tej 
prasy, a także ludzi młodszych, któ
rym Kożniewski pozwala poznać — 
choć przez pryzmat swojego widze
nia — atmosferę tego okresu. „Histo
ria co tydzień" miała liczne i przy
chylne recenzje, lecz do jednej chciał
bym się tutaj odwołać, bo daje oka
zję do paru refleksji na temat „pra-
soznawczości" książki Koźniewskiego. 
Oto co w jednym ze swych felieto
nów poświęconym w całości tym 
esejom pisze KTT (Kultura 1978 
nr 4): 

„Kożniewski, na szczęście, nie jest 
historykiem literatury ani zawodo
wym prasoznawcą, jest po prostu 
skautem (to znaczy dosłownie „tro
picielem''), który poszedł do bibliote
ki, wziął stare roczniki pism i opo
wiedział dokładnie, co w nich wyczy-
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tał, mając za cały aparat badawczy 
kompas, kawałek sznurka i trzy za
pałki. I nagle wynikła z tego sprawa 
najważniejsza — doświadczenie ludz
kie, zbierane z tygodnia na tydzień, 
z numeru na numer pism tygodnio
wych, jednak się odkłada i że co
dzienna krzątanina nie całkiem idzie 
na marne." 

„Trzy zapałki, sznurek i kompas"' 
(aluzja do harcerskiej przeszłości pi
sarza) wystarczyły mu jako „aparat 
badawczy" dlatego, że sam uczestni
czył w wydarzeniach lat 1945—1950, 
sam czasopisma, o których pisze, czy
tał wówczas z tygodnia na tydzień, 
a także był ich autorem; w Przekro
ju — etatowym. Dlatego przeglądając 
te pisma dzisiaj, po dwudziestu kilku 
latach, może odwoływać się do wspo
mnień. I często to robi. czyniąc ze 
swej książki lekturę nie do odłożenia. 
Jakiż to handicap w stosunku do np. 
30-letnich badaczy (znów cytat 
z KTT), którzy „pracują w ciszy ga
binetów", albo i do „całych instytu
tów prasoznawczych". „Kiedyś też za
pewne wyłonią się z tego grube tomy, 
których nikt nie będzie miał siły 
przeczytać". 

Potrzebny Koźniewski, potrzebne 
i monografie. Można mieć nawet na
dzieję, że dzięki jego esejom szybciej 
będzie w nich krążyć krew wzorem 
„Historii co tydzień". Monografie też 
nie muszą być trudno czytelnymi ce
głami. Na razie cieszmy się, że ma
my w literaturze prasoznawczej dwu
tomowy ewenement Koźniewskiego. 

Jego zamierzeniem była przede 
wszystkim charakterystyka indywi
dualnych cech każdego z omawianych 
pism, wskazanie ich miejsca na ów
czesnej mapie polityczno-społecznej, 
ich roli w zmaganiach politycznych 
i intelektualnych tamtych lat. Tak
że — przekształcanie się każdego 
z tych tytułów w miarę upływu cza
su i zachodzących przemian w poli
tyce kulturalnej aż po socrealizm. 
Wystarczy wymienić tytuły tych ty
godników, by zorientować czytelnika 
jaki był rozrzut bohaterów Koźniew
skiego na wspomnianej mapie: Odro
dzenie, Kuźnica, Nowiny Literackie, 
Twórczość (jedyny wśród tych tytu
łów miesięcznik), Przekrój, Tygodnik 
Powszechny, Dziś i Jutro, Odra. Re
prezentacja doskonała. 

Opowiadając o często bardzo skom
plikowanych losach tych czasopism 
w latach 1944—1950, Koźniewski speł
nił wszelkie wymogi, jakie stawiamy 

pracy prasoznawcy. Tyle tylko, że 
mógł się na dodatek odwołać do wła
snych odczuć z tamtych czasów, po
głębionych doświadczeniem i reflek
sją wynikającą z lat, które od 1950 
roku minęły. 

Posłużył się więc, po pierwsze, 
przeglądnięciem roczników. To mu 
dało konkretny materiał do omówie
nia nawet niektórych poszczególnych 
numerów, charakterystycznych dla 
polityki omawianych pism. Mógł na
stępnie zacytować znamienne wypo
wiedzi i przedstawić autorów. A jak 
to zauważył w którymś miejscu — 
wystarczy sama lista autorów, by 
określić charakter pisma. 

Wprawdzie Koźniewski — posłuż
my się żartem KTT — posiadał sznu
rek, ale nie użył go do mierzenia te
matycznych proporcji zawartości oma
wianych czasopism. Tego najbardziej 
nie lubi w prasoznawstwie. Wystar
czył mu kompas, by — prawidłowo 
przecież — określić kierunki zacho
dzących przemian. Wydaje mi się, że 
ta metoda nie jest sprzeczna z inten
cjami prasoznawstwa; w każdej nau
ce są intuicjoniści i sprawdzacze. 

Koźniewskiego interesują przede 
wszystkim wektory przemian, ale jest 
w jego książce także cała, choć mo
że niezbyt wyeksponowana podstawo
wa informacja prasoznawcza. Dowie
my się wszystkiego co ważne i o na
czelnych redaktorach i zespołach re
dakcyjnych, o stosunkach wydawni
czych, cenie i objętości omawianych 
pism, o ich nakładach, o publiczności 
czytelniczej, nawet i o lokalach re
dakcyjnych, które czasem decydują 
o atmosferze pracy w redakcji. Są na
wet i szczegóły techniczno-drukarskie. 
To wszystko składa się na bardzo 
pełne oblicze powojennych tygodni
ków społeczno-kulturalnych. 

Należałoby zwrócić uwagę na jesz
cze jeden aspekt, pod jakim można 
czytać tę książkę : d y d a k t y c z n y . 
Ileż z niej się można nauczyć sztuki 
redagowania! I to od szczebla apli
kanta, aż po naczelnych redaktorów. 
Zdawałoby się inne czasy, inne meto
dy pracy redakcyjnej, ale jakże prak
tyczne rady znaleźć można np. tam, 
gdzie mowa o pracy Kuryluka albo 
Eilego jako redaktorów inspirujących 
autorów, organizujących te materia
ły, które im są potrzebne, ustalają
cych linię pisma i komponujących po
szczególne numery. 

Reasumując, te kilka refleksji po 
lekturze „Historii co tydzień" chciał-
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bym raz jeszcze podkreślić praso-
znawczą wartość książki Kazimierza 
Koźniewskiego jako praktykujący 
dziennikarz, ale zarazem ten, który 
być może pierwszy w Polsce Ludowej 
mierzył linijką teksty w IKC 
i w Dzienniku Polskim, by porównać 
proporcje tematyczne tych jakże nie
porównywalnych w inny sposób ty
tułów (6 czy 8 stron Dziennika, a 20 
czy 30 stron IKC-a). To była praca se
minaryjna chyba w roku 1946. 

Tak jak molierowski pan Jourdain 
dowiedział się nagle, że mówi prozą, 
tak i redaktor Koźniewski niech się 
dowie, że napisał książkę prasozna-
wczą. Różne są przecież rodzaje pra
sy i różne formy publikacji z zakre
su wiedzy o prasie. 

Jan Kalkowski 

FUNKCJA I POZYCJA 
W SYSTEMIE 

! USTROJOWYM 

Bartłomiej G o 1 к а : PRASA 
W USA. PWN, Warszawa 1977. S. 
310. 

Jak zaznacza we wstępie autor, celo
wość i społeczną użyteczność napisa
nia książki na temat prasy w USA 
upatrywał przynajmniej w kilku po
wodach. Do najważniejszych zalicza: 
stosunkowo skromny zasób wiadomo
ści o prasie USA wśród naszych czy
telników, niemożność zrozumienia 
problemów tego kraju bez znajomo
ści jego środków masowego przeka
zu oraz ich wpływu na kształtowanie 
się świadomości społeczeństwa ame
rykańskiego. Autor z pożytkiem wy
zyskał materiały, zebrane podczas 
rocznego pobytu na kontynencie ame
rykańskim, nie pomijając istniejącego 
już dorobku rodzimego. 

Książka B. Gołki składa się ze 
wstępu, siedmiu rozdziałów, zakoń
czenia, bibliografii oraz spisu treści 
w języku rosyjskim, angielskim i pol
skim. Przyjęty przez autora układ 
należy uznać za zadowalający, cho
ciaż szkoda, że nie sporządził indeksu 
rzeczowego, który z pewnością byłby 
wielce pomocny czytelnikowi. Biblio
grafia — głównie obcojęzyczna — za
wiera siedemdziesiąt pięć pozycji. 
Spośród siedmiu występujących w 
książce rozdziałów, pierwsze sześć 

stanowią tak zwaną część informa
cyjną dotyczącą dzienników, czaso
pism, agencji, nakładów, koncentracji 
itp. Rozdział siódmy, posługując się 
zwrotem autora, poświęcony jest „ko
relacjom między prasą a systemem 
społeczno-politycznym USA". 

Z uwagi na szczególne znaczenie 
tego rozdziału zarówno w książce, jak 
i dla czytelnika, wypada przedstawić 
jego zawartość, na którą składają się 
następujące problemy: wolność prasy, 
prasa a prezydent i rząd, upolitycz
nienie zawodu dziennikarskiego oraz 
środki masowego przekazu a nauka. 
Jak widać, w rozdziale tym ujęto cały 
mechanizm funkcjonowania prasy w 
USA. 

W aspekcie historycznym w rozwo
ju prasy USA autor wyodrębnia etap 
początkowego, elitarnego, przeważnie 
indywidualnego dziennikarstwa wcze
snej kapitalizacji prasy oraz nowo
czesnych, skoncentrowanych środków 
masowego przekazu (s. 11). Etap 
pierwszy autor zamyka rokiem 1833. 
kiedy to ukazał się pierwszy tak zwa
ny „tani" dziennik, zwiastujący po
czątek kapitalizacji prasy, opierającej 
odtąd swoją egzystencję na ogłosze
niach i reklamach. Granicę między 
etapem pierwszym a drugim autor 
uznaje za stosunkowo płynną, a więc 
trudną do ustalenia i skłonny jest ją 
widzieć w drugiej połowie XIX wie
ku. 

Bogate tło historyczne prasy ame
rykańskiej autor relacjonuje bezpo
średnio w trakcie studiów nad tym, 
co określa jej istotę oraz cechy cha
rakterystyczne. Uzupełnia przy tym 
materiał licznymi tabelami statystycz
nymi oraz ilustracjami. Stwierdzając, 
że „łącznie w Stanach Zjednoczonych 
ukazuje się (...) 11 400 tytułów praso
wych, a w tym 1819 dzienników i 8824 
tygodniki" (s. 73), autor skupia uwa
gę głównie na wybranych tytułach 
prasy, którą uważa za najbardziej re
prezentatywną. Pod tym względem wy
szczególnia on: New York Times, 
Washington Post, Christian Science 
Monitor, Wall Street Journal, Chica
go Tribune, Los Angeles Times, Saint 
Louis Post — Dispatch, Newsday, Bo
ston Globe, Atlanta Constitution, In
ternational Herald Tribune. 

W trakcie studiów nad tematem 
autor nie zawęża go do prasy codzien
nej. W kręgu zainteresowań znalazły 
się również magazyny, wśród których 
oddzielne miejsce poświęca czasopi
smom specjalnym. 
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Byłoby jednak niemożliwe zrozu
mieć problemy łączące się z prasą 
USA, gdyby pominąć jej postępującą 
koncentrację oraz źródła zasilające — 
agencje prasowe. Zdaniem autora, 
funkcja agencji prasowych w syste
mie społeczno-politycznym Stanów 
Zjednoczonych sprowadza się między 
innymi do swoistej kontroli środków 
masowego przekazu (s. 62). W stwier
dzeniu tym jest niewątpliwie myśl, któ
rej sens wymaga pełnego rozwinięcia 
w związku z kwestią gwarancji praw
nych wolności prasy w USA. Konty
nuacją rozważań na poruszony temat 
autor zajmuje się dopiero w rozdziale 
końcowym, pisząc między innymi, że 
„do ukazania rzeczywistego stanu rze
czy nie wystarczy charakterystyka 
prawnych zasad wolności środków 
masowego przekazu ani ich stosunków 
z urzędem (...), ale trzeba także 
uwzględnić wielkie możliwości poza
prawnych nacisków różnych grup 
establishmentu, w wysokim stopniu 
decydujących, co i jak powinno do
cierać do świadomości szerokich mas" 
(s. 217). Podając liczne przykłady 
z okresu całej historii prasy w USA 
autor stoi jednoznacznie na stanowi
sku, że wolność prasy tego kraju sta
je się z biegiem czasu wolnością fik
cyjną. Stwierdzenie to popiera wielo
ma przykładami, które pomagają czy
telnikowi w uzmysłowieniu zachodzą
cych sprzeczności między funkcją tej 
prasy a jej pozycją w amerykańskim 
systemie społeczno-ustrojowym. 

To prawda, że „Prezydenci Stanów 
Zjednoczonych, poczynając od Geor-
ge'a Washingtona, wykorzystywali 
prasę do celów politycznych, posłu
gując się rozmaitymi metodami" 
(s. 229). Zresztą, wykorzystywanie 

«prasy w charakterze jednego z czyn
ników pomagających w sprawowaniu 
rządów występuje na całym świecie 
i pod tym względem nie ma tu nic 
nowego. Jednakże prawdą jest rów
nież i to, że wysiłki Białego Domu 
w przedmiocie posiadania pełnej 
kontroli nad prasą spotykają się 
z przeciwdziałaniem dużych koncer
nów prasowych, czego dowodem jest 
antogonizm występujący tu ze zmien
nym nasileniem. 

Przyczyn tego stanu rzeczy, zda
niem autora, należy szukać „w zjawi
skach klasowych i strukturalnych, 
charakterystycznych dla amerykań
skiego kapitalizmu państwowomono-
politystycznego. W tym ujęciu należy 
więc potraktować zarówno rząd, jak 

i prasę nie jako odrębne siły, ale ja
ko narzędzia służące określonym ce
lom establishmentu, dalekiego od jed
nolitości" (s. 234). W tym kontekście, 
podane przez autora twierdzenia są 
wystarczająco zrozumiałe nawret bez 
komentarza. Pomagają one ponadto 
zrozumieć jego myśl przy dalszych 
wywodach z zakresu upolityczniania 
zawodu dziennikarskiego w USA oraz 
wzajemnego stosunku środków maso
wego przekazu i nauki w tym kraju. 

Klasowe podejście do przedmiotu 
badań naprowadza autora na myśl, że 
koncentracja prasy w USA „pozwala 
podtrzymywać mit o swobodzie prasy 
i jej niejako „kontrolnych" funkcjach 
w rzekomo demokratycznym systemie, 
przy jednoczesnym eliminowaniu tych 
kierunków, które by rzeczywiście pra
gnęły ukazywać masom alternatywy 
ustrojowe. Dzięki niej powstają za
mknięte kręgi środków przekazu 
o jednolitym nastawieniu ideologicz
nym, wyrażającym się bezwzględnym 
antykomunizmem" (s. 295). 

Jaka jest więc prasa w USA? Wy
daje się, że wyczerpującą odpowiedź 
na to pytanie uzyska czytelnik po 
przeczytaniu omawianej książki, któ
rej zawartość z uwagi na wielość 
i różnorodność poruszonych w niej 
zagadnień przedstawiono w zarysie. 

Nasuwa się jednak drugie pytanie: 
Czy można uważać, że książka B. Goł
ki jest wystarczającym kompendium 
wiedzy o prasie Stanów Zjednoczo
nych? Oczywiście trudno jest dać na 
to jednoznaczną odpowiedź. Łatwiej 
jednak o nią będzie, jeśli określi się 
bliżej czytelnika, dla którego przezna
czona jest książka. 

Marian Kowalski 

PRACE LENINA I 
NA UKRAINIE 

M. I. В u t у с z, I. I. H ł у ź, 
M. I. K r i a c z o k , P. M. S z m o-
r h u n : TWORY W. I. LENINA 
NA UKRAJINI (1894 — lutyj 
1917 г.). Wydawnyctwo „Naukowa 
dumka", Kyjiw 1977. S. 253 -f- 2 

nlb. 

Książka jest archiwalną próbą pełnego, 
kompleksowego ujęcia rozpowszech
niania prac W. I. Lenina na Ukrainie, 
poczynając od lat 90-tych XIX wieku 
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do rewolucji lutowej 1917 włącznie. 
Po niej, gdy partia wyszła z podzie
mia i otrzymała możliwość legalnego 
wydawania i rozpowszechniania prac 
Lenina, w instytucjach państwowych 
Rządu Tymczasowego zaprzestano od
notowywania wspomnianych faktów. 
Z tego też względu archiwa państwo
we nie dysponują materiałem na 
omawiany temat za okres porewolu-
cyjny. 

Jak zaznacza wydawca, celem 
książki jest służenie usystematyzowa
ną wiedzą w ramach tematu naukow
com, wykładowcom, studentom i po
zostałym zainteresowanym. Zrozumia
łe, że w liczbie tych pierwszych nie 
może zabraknąć prasoznawców. 

Tym, czym dla historyka jest ist
nienie źródła, tym dla prasoznawcy 
jest występowanie prasy w charakte
rze nośnika informacji źródłowej. 
A książka na 1630 zawartych w niej 
pozycji archiwalnych w wielu, jeśli 
nie w bardzo wielu wypadkach łą
czy je właśnie z prasą. 

Poza materiałem bibliograficznym, 
który przedstawiono w układzie chro
nologicznym, książka zawiera: indeks 
prac Lenina rozpowszechnianych na 
Ukrainie, indeks periodycznych oraz 
nieperiodycznych wydań zawierają
cych prace Lenina, indeks geograficz
ny, wykaz archiwów oraz spis ilu
stracji. 

Ukazanie się omawianej książki 
jest niewątpliwie osiągnięciem wy
dawnictwa. W ciągu ostatnich 15 lat 
w ZSRR wydano wiele książek z za
kresu rozpowszechniania prac Lenina 
w poszczególnych republikach, w tym 
również w Ukraińskiej SRR. Jednak 
żadna z tych prac, jeśli chodzi o bada
ny okres, nie ujęła tak dokładnie za
gadnienia jak obecna. W porównaniu 
z poprzednimi wydaniami bibliogra
ficznymi, w obecnym dokonano wielu 
uściśleń, wyeliminowano błędy, a nad
to dodano ponad 500 nie znanych do
tąd pozycji bibliograficznych. Ujęto 
również materiał z terytorium Kry
mu, historycznie dość ściśle związa
nego z Ukrainą. Poza tym obecne wy
danie dotyczy wyłącznie całego okre
su przedrewolucyjnego. Wydania po
przednie natomiast obejmowrały bądź 
okresy bardzo krótkie, bądź zbyt dłu
gie. 

Przeglądając książkę łatwo zauwa
żyć, że prace Lenina w okresie przed
rewolucyjnym poza nielicznymi wy
jątkami były publikowane głównie 
przez ówczesne wydawnictwa praso

we, także konspiracyjne. W sytuacji 
bezkompromisowej konfrontacji idei 
prasa, z uwagi na szybkość wydawa
nia, duży zestaw zawartej w niej in
formacji oraz ich aktualność, jest bar
dzo dogodnym nośnikiem idei. Tym 
należy tłumaczyć duży liczbowo udział 
prasy w rozpowszechnianiu prac 
W. I. Lenina. 

Byłoby jednak znacznym zawęże
niem problemu upatrywać rolę prasy 
jedynie jako nośnika informacji. Po
chodną tej roli jest wpływ, jaki wy
wiera na czytelnika. W tym momen
cie prasa przestaje być już tylko 
środkiem, staje się narzędziem ura
biania opinii publicznej. O potędze 
tego narzędzia świadczą najlepiej po
przedzające rewolucję wystąpienia 
mas pracujących Rosji oraz liczne 
konfiskaty prasy nielegalnej przez 
carat. 

Pod tym względem bibliografia za
wiera wartościowy materiał dla spe
cjalisty z dziedziny prasoznawstwa. 
ponieważ równolegle do tytułów prac 
W. I. Lenina podaje sporo informacji 
pomocniczych. Można do nich zaliczyć 
między innymi: tytuły gazet, w któ
rych drukowane były prace Lenina 
czas i miejsce konfiskat, roczniki, nu
mery gazet i inne. 

Marian Kowalski 

STUDIUM KOMPARATYWNE I 
„SWOBÓD PRASY" | 

Heinz-Dietrich F i s c h e r , Rosvi
ta M o l e n v e l d , Ingo P e t z к е. 
Hans-Woligang W o l t e r : INNE
RE PRESSEFREIHEIT IN EURO
PA. Nomos Verlagsgesellschaft. 
Baden-Baden 1975. S. 342. 

Recenzowana monografia stanowi 
trzeci tom z serii materiałów poświę
conych interdyscyplinarnym bada
niom środków masowego komuniko
wania. Posiada charakter studium 
komparatywnego, obejmującego trzy 
kraje zachodnioeuropejskie: Wielką 
Brytanię, Francję i Szwecję. Praca, 
realizowana przy poparciu Minister
stwa Spraw Wewnętrznych RFN. 
miała między innymi dostarczyć ma
teriałów porównawczych przydatnych 
w toku prac legislacyjnych nad nową 
ustawą o prawie prasowym. Najogól-
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niej rzecz ujmując, chodziło o zbada
nie, w jakim stopniu problematyka 
tzw. wewnętrznej wolności prasy (in
nere Pressefreiheit) wykazuje podo
bieństwa w analizowanych krajach 
oraz czy w krajach tych spotyka się 
rozwiązania legislacyjne, które mogły
by być wykorzystane w ustawodaw
stwie zachodnioniemieckim. 

Na wstępie autorzy zaznajamiają 
czytelnika z genezą oraz metodologią 
przeprowadzonych badań. Przedsta
wiają skrótowo przebieg prac, po
cząwszy od postawienia zadania, po
przez dokonanie wyboru krajów pod
dawanych analizie, aż po szczegółowe 
ustalenie wykazu organizacji, periody
ków prasowych oraz osób, które mogą 
ułatwić zebranie niezbędnych infor
macji. Autorzy opisują proces formu
łowania i stopniowego uściślania kata
logu zagadnień wymagających uw
zględnienia. Uwagi zawarte w tym 
fragmencie pracy mogą dostarczyć 
wartościowych wskazówek metodolo
gicznych przy organizowaniu niektó
rych badań prasoznawczych. 

Trzon monografii stanowią opraco
wane przez poszczególnych autorów 
trzy odrębne części poświęcone omó
wieniu kolejno sytuacji w W. Bryta
nii, Francji i Szwecji. Dążąc przy tym 
do ułatwienia czytelnikowi wyszuki
wania i porównywania zgromadzone
go materiału, wewnętrzny podział 
tych części charakteryzuje się znacz
nym stopniem szczegółowości oraz za
sadniczo jednolitym układem. 

Omówienie rozpoczyna każdorazo
wo przedstawienie ewolucji oraz sta
nu aktualnego prasy w świetle prze
pisów prawnych obowiązujących 
w danym kraju (we Francji głównie 
przepisów zmienianej i uzupełnianej 
ustawy o prawie prasowym 
z r. 1881, w Szwecji — przepisów 
rozporządzenia o wolności druków 
z r. 1812 znowelizowanego gruntow
nie w 1949, w W. Brytanii — przede 
wszystkim postanowień common 
law). Przeprowadzona dalej analiza 
struktury prasy pozwala nieco bliżej 
wyjaśnić polityczno-prawne i ekono
miczne podłoże jej funkcjonowania. 
Zamieszczone są przy tym interesujące 
informacje dotyczące m. in. wysokości 
nakładów i wydań poszczególnych 
pism oraz występujących w tym za
kresie tendencji. 

Następnie, po scharakteryzowaniu 
różnego rodzaju związków i stowarzy
szeń istniejących tak po stronie wy
dawców prasy, jak też dziennikarzy, 

a także niektórych szczególnych orga
nizacji związanych z funkcjonowa
niem środków komunikowania maso
wego (np. Press Council w W. Bryta
nii), autorzy przystępują do rozpa
trzenia współudziału przy wydawaniu 
czasopism takich podmiotów, jak w 
pierwszym rzędzie wydawcy, mene
dżerowie przedsiębiorstw prasowych, 
redaktorzy naczelni i inni członkowie 
personelu redakcyjnego. We wszyst
kich badanych krajach występują, co 
prawda z różnym nasileniem i w róż
nych formach, dążenia do zmiany 
całkowicie komercyjnego charakteru 
przedsiębiorstw prasowych, które mo
gą być np. przedmiotem sprzeda
ży; w krajach tych spotkać się moż
na z mniej (W. Brytania) lub bardziej 
(Szwecja) zaawansowanymi starania
mi na rzecz częściowego choćby zła
godzenia znacznej zależności tytułów 
prasowych od ich właścicieli, niekie
dy udziałowców spółek akcyjnych, 
a także od firm zamieszczających w 
prasie ogłoszenia i reklamy. 

Nietrudno zauważyć, że kwestie 
związane z dopuszczeniem w szerszym 
zakresie pracowników prasy do 
współdecydowania o sprawach przed
siębiorstw prasowych, zagadnienia 
większej demokratyzacji stosunków 
wewnętrznych w systemie prasowym, 
stanowią punkt ciężkości problema
tyki „wewnętrznej wolności prasy' ' 
i dominują w recenzowanej pracy. 
Oczywiście sytuacja każdego z przed
stawionych krajów wykazuje własną 
specyfikę; różnorodne są też propo
nowane i realizowane w poszczegól
nych krajach w tym względzie roz
wiązania. W wąskich ramach recenzji 
niemożliwe jest, bez obawy popełnie
nia niedopuszczalnych uproszczeń 
streszczenie tej problematyki lub wy
prowadzenie wniosków syntetycznych, 
typologicznych. Dopiero bezpośrednie 
zapoznanie się z całością pracy po
zwala uzyskać pewien obraz ogólny. 
Sformułowaniu uwag syntetycznych 
stoi przy tym na przeszkodzie nie tyl
ko złożoność i wielopłaszczyznowość 
badanej problematyki, ale nadto fakt, 
iż rozbieżności uregulowania występu
ją tu nie tylko pomiędzy krajami, lecz 
także pomiędzy poszczególnymi ty
tułami prasowymi wydawanymi w je
dnym kraju. Mając to na uwadze au
torzy uzupełniają ogólną analizę opi
sem stanu rzeczy właściwym dla kon
kretnych, wybranych pism, przedsta
wiając m. in. zasady ich finansowa
nia, wewnętrzną strukturę, występu-
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jacy w nich podział kompetencji. Za
poznajemy się z ciekawymi, a%v wie
lu punktach z pewnością mało zna
nymi szczegółami „wewnętrznej dzia
łalności'' 15 pism ukazujących się 
w wymienionych krajach, w tym ta
kich jak: The Times, The Guardian 
i Daily Mirror w W. Brytanii, Le 
yionde i Le Figaro we Francji czy 
Dagens Nyheter i Expressen w Szwe
cji. 

Każdą z trzech części monografii 
poświęconą danemu krajowi zamyka 
krótkie podsumowanie oraz zestawie
nie właściwych materiałów źródło
wych. Zestawienia te obejmują nie 
tylko wybrane przepisy podstawo
wych aktów prawnych (konstytucji, 
ustaw), lecz także mniej znane posta
nowienia aktów prawnych niższego 
rzędu oraz różnego rodzaju oficjal
nych raportów i sprawozdań. Wyjaś
niają one i uzupełniają zawarte 
w pracy spostrzeżenia, a przy tym — 
co zasługuje na wskazanie — służyć 
mogą jako cenny, w wielu bowiem 
wypadkach trudno dostępny, materiał 
do własnych dociekań naukowych. 

Monografię kończą ogólne uwagi 
relacjonujące toczącą się w niektó
rych państwach kapitalistycznych, 
zwłaszcza w RFN, dyskusję wokół 
.,wewnętrznej wolności komunikowa
nia" (innere Kommunikationsfreiheit), 
która to dyskusja na polu naukowym 
koncentruje się głównie na zagadnie
niach dotyczących „wewnętrznej wol
ności prasy". Autorzy wyjaśniają 
równocześnie, iż chodzi tu o proble
matykę uregulowania stosunków we
wnętrznych występujących miedz}' 
wydawcami (albo intendentami 
rozgłośni) a redaktorami (dziennika
rzami). I chociaż w większości kra
jów niemiecki termin „innere Presse
freiheit" nie posiada swego odpowied
nika, nie znaczy to jednak, by kryją
cy się pod tym pojęciem stan rzeczy 
oraz rodzące się na jego gruncie pyta
nia nie były zauważane. W różny 
sposób ingeruje w tę materię regula
cja prawna. W niektórych krajach 
(np. we Francji) jest ona bardziej 
szczegółowa i precyzyjna, w innych 
skromniejsza lub (jak np. w W. Bry
tanii) brak jej prawie całkowicie. 
W tej końcowej części opracowania 
znaleźć można również bardzo przy
datną dla tak obszernej monografii 
ogólną charakterystykę i porównanie 
systemów prasowych trzech omawia
nych krajów. Przeciwstawia się je 
systemowi prasowemu RFN, któremu 

zresztą poświęcona była odrębna po
zycja wydana w ramach wspomnia
nej na wstępie serii prac. 

Recenzowaną książkę zaopatrzono 
w szczegółowy indeks rzeczowy ułat
wiający korzystanie z zawartego 
w niej bogatego materiału informa
cyjnego. Wyczerpujące przedstawie
nie rzetelnie zebranego materiału źró
dłowego uznać należy chyba za pod
stawową wartość pracy. I mimo iż 
w niektórych kwestiach dogłębną, 
wnikliwą analizę zastępuje staranny 
opis, mimo iż odczuwa się brak szer
szego wyjaśnienia na wstępie pracy 
niektórych podstawowych pojęć (jak 
choćby pojęcia „wewnętrznej wolno
ści prasy"), to przecież omawiana 
monografia czworga młodych na
ukowców jest bez wątpienia pozycją 
ciekawą i w literaturze prasoznawczej 
bynajmniej nie tuzinkową. 

Janusz Barta 

DZIENNIKARSTWO ! 
UNAUKOWIONE f 

Detlef B r e n d e l , Bernd E. 
G r o b e : JOURNALISTISCHES 
GRUNDWISSEN. Verlag Dokumen
tation, München 1976. S. 264. 

Dziennikarze są dyletantami w spra
wach, o których piszą. Jest to nie ty
le zarzut, ile stwierdzenie pewnej 
oczywistości. Mimo tendencji do spe
cjalizacji, mimo stałego pogłębiania 
swojego warsztatu pisarskiego z racji 
zawodu pozostaną zawsze tylko fa
chowcami od przekazu informacji 
uzyskanych od innych. Dlatego wła
śnie tak wiele zależy od sposobów 
i metod, za pomocą których te infor
macje gromadzą oraz od umiejętno
ści oceny ich wartości i wiarygodno
ści. Tą właśnie sprawą zajmują się 
Brendel i Grobe, przywołując na po
moc dziennikarzom techniki badaw
cze wykształtowane i sprawdzone 
przez nauki społeczne. 

Autorzy wychodzą tu od stwierdze
nia, że podstawą właściwej działal
ności dziennikarskiej, a zwłaszcza 
podstawą rozstrzygnięć o prioryte
tach przy przeprowadzaniu selekcji 
wiadomości jest orientacja w zainte
resowaniach, nastawieniach i przy
zwyczajeniach czytelników. Pomocna 
w tym jest ogólna wiedza o SDOJ°-
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czeństwie, pod warunkiem, że dzien
nikarz będzie umiał właściwie inter
pretować uzyskane dane. Przede 
wszystkim podstawową czynnością 
jest pogrupowanie danych według ja
kiegoś kryterium, co pozwala na do
konanie dalszych uściśleń zapobiega
jących błędnym lub pochopnym in
terpretacjom. Jako przykład takich 
interpretacji autorzy podają wiado
mość opartą na statystyce wypadków 
samochodowych, i mówiącą o tym, że 
kobiety są lepszymi kierowcami, po
nieważ rzadziej doprowadzają do ko
lizji. Dodatkowe jednak badania łą
czące liczbę wypadków z długością 
przejechanych tras kwestionują po
chopne twierdzenie, dowodząc, iż po 
prostu mężczyźni jeżdżą więcej, 
a w liczbie kraks powodowanych 
przez obie płci żadnych większych 
różnic nie ma. Ciekawostka dzienni
karska zatem była zwykłą dezinforma
cją wynikającą z braku przygotowa
nia statystycznego. 

Nie chodzi przy tym o to, by na
uczyć dziennikarzy metod prowadze
nia badań o społeczeństwie. Wyma
gałoby to zupełnie innego ukierunko
wania studiów dziennikarskich oraz 
wyposażenia redakcji w niezbędne 
urządzenia techniczne. Tak dalece 
idące przekształcenia (sugerowane 
przez Philipa Meyera w jego książce 
„Precision Journalism") wydają się 
autorom mało realne, zakładają sobie 
oni zatem cel skromniejszy: naucze
nie dziennikarzy krytycznej oceny 
danych oraz prowadzenie w małym 
zakresie własnych badań w sposób 
metodologicznie poprawny. 

Pierwsze ostrzeżenie pod adresem 
dziennikarzy odnosi się do operowa
nia pojęciami abstrakcyjnymi, któ
rych interpretacja jest wieloznaczna, 
a zatem wątpliwa. Nadużywanie nie
mierzalnych pojęć takich, jak „libe
ralny" czy „autorytarny" skłania do 
ich operacjonalizacji: dopiero zanali
zowanie szczegółowych wypowiedzi 
oraz zbadanie ich intensywności przy 
pomocy skali (zawsze, często, rzadko, 
nigdy) może nas zbliżyć do sprowa
dzenia abstrakcyjnego pojęcia do real
niejszych wymiarów. 

Dziennikarze posługują się często 
różnego rodzaju przeprowadzanymi 
„na żywo" ankietami zmierzającymi 
do poznania opinii tzw. zwykłego 
człowieka na określony temat. Ankie
ta taka, mająca formę ustawianych 
obok siebie wypowiedzi przypadko
wych jednostek, tak długo nie ma 

żadnych walorów poznawczych, jak 
długo nie zostanie oparta na metodo
logicznych doświadczeniach nauk spo
łecznych. Nie chodzi o powiększanie 
liczby zapytywanych, ale o dobranie 
ich według z góry ustalonych kryte
riów. Aby zasada systematyczności 
została zachowana, trzeba żeby: ba
dana grupa była z góry jednoznacznie 
określona w zależności od tematu ba
dania, temat badawczy był zoperacjo-
nalizowany (nie: czy chodzi pan czę
sto do kina? — ale: ile razy był pan 
w kinie w ciągu ostatniego miesią
ca?), członkowie grupy mieli jedna
kowe szanse znalezienia się w niej, 
wszyscy otrzymali takie same, tak sa
mo brzmiące i w takiej samej kolej
ności postawione pytania. Podstawą 
doboru grupy musi być przypadko
wość uzyskana na przykład przez lo
sowanie, co zapobiega subiektywizacji 
badań. Kiedy wybrani do badań za
mieszkują ograniczony teren, mogą 
być one przeprowadzone przez dzien
nikarzy osobiście, jeśli natomiast ma
my do czynienia z większym zamie
rzeniem redakcyjnym, niezbędna jest 
ankieta pisemna zawierająca pytania 
zamknięte (wybór z podanych 3—5 
możliwości) lub otwarte (swobodne 
wyrażenie opinii). Pytania zamknięte 
eliminują przy tym różnice w możli
wości formułowania myśli, są łatwiej
sze do porównań, mniej podatne na 
subiektywizm interpretacyjny. Z dru
giej zaś strony zmuszają do wyboru, 
ograniczając możliwość wypowiedzi. 
Wywiad otwarty możliwości te w peł
ni zachowuje, pozwala na bardziej 
przemyślane, indywidualne opinie, 
zmniejsza prawdopodobieństwo odpo
wiedzi sugerowanych — jednakże do
puszcza do przeoczeń, jest pracochłon
ny i czasochłonny. 

Żeby pytania były wartościowe in
formacyjnie, muszą być w pełni jed
noznaczne, a więc jednakowo zrozu
miałe dla wszystkich. Zapobiega to 
późniejszym możliwościom manipulo
wania wypowiedziami. Jako przykład 
dezinformacji wynikającej właśnie 
z wieloznaczności, autorzy przytacza
ją następującą wiadomość agencyjną: 
„Większość Duńczyków — 51°/o w ka
tegoriach mniej i 72% w kategoriach 
więcej zarabiających — uważa, że 
świadczenia państwa na rzecz opieki 
społecznej oraz oświaty idą za daleko 
i w nich dopatrują się przyczyn obec
nych trudności gospodarczych w kraju. 
Wynika lo z ogłoszonych ostatnio 
wyników badań Instytutu Gallupa". 
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Wątpliwości co do takiego przed
stawienia stanu rzeczy nasuwają się 
natychmiast, gdy przeczyta się roz
szerzoną, a nie podawaną przez wiele 
gazet wersję wiadomości. Wynika 
z niej, iż przeprowadzający badania 
zadawali pytanie: „czy jest pan zda
nia, że obecne trudności gospodarcze 
można wywieść ze zbyt daleko idą
cych świadczeń państwa na rzecz 
opieki społecznej i oświaty?". W tak 
postawionym pytaniu zawarta była 
implikacja dotycząca całego komplek
su zagadnień wpływających na sytua
cję ekonomiczną; gdyby pytanie 
przedstawiało wydatki na opiekę spo
łeczną i oświatę jako jedyną przyczy
nę kryzysu, procent odpowiedzi pozy
tywnych znakomicie by się zmniej
szył. 

Przykład powyższy świadczy naj
lepiej o konieczności zachowywania 
właściwego dystansu do danych licz
bowych dostarczanych przez wyspe
cjalizowane nawet instytucje, nie mó
wiąc już o zdobywanych samodziel
nie. Przeprowadzając takie badania — 
piszą autorzy — dziennikarz musi 
opierać się również na zasadzie „sy
stematycznej przypadkowości'", zesta
wiając tak pytania i w taki sposób je 
standaryzując, by były one porówny
walne. Dopiero takie badanie, obej
mujące co najmniej 20 wylosowa
nych, a nie dobranych celowo osób, 
może dawać podstawę do generalizo
wanych opinii, daje głębszą wiedzę 
o środowisku i umożliwia konsultację 
wniosków z naukowcami. 

Być może, nie da się osiągnąć tu 
stanów idealnych — jeśli nie są urze
czywistniane w praktyce naukowej, 
trudno wymagać tego od dziennika
rza, działającego przy tym ograniczo
nymi środkami i pod naciskiem czasu. 
Otworzą jednak drogę prowadzącą do 
obiektywnej prawdy, pozwolą unik
nąć pułapek i nie uświadamianych so
bie niebezpieczeństw, staną się pew
niejszą bazą rozważań, niż czysta tyl
ko intuicja. Mimo bowiem wszystkich 
zawodowych kryteriów — piszą auto
rzy — mimo żądania od dziennikarzy 
przede wszystkim nowości, zaskocze
nia, aktualności relacji, godna pole
cania jest dla nich zasada daleko idą
cej ostrożności i naukowego scepty
cyzmu. Przedłożone w omawianej 
książce problemy powinny zatem mo
bilizować pracowników masowych 
środków komunikowania do wprowa
dzenia dalszych udoskonaleń w pracy 
warsztatowej. 

O ile jednak samo postawienie pro
blemu warte jest najwyższego zain
teresowania — również, a może prze
de wszystkim naszych dziennikarzy, 
obficiej niż dziennikarze zachodni ko-
rzystujących ze źródeł informacji spo-
łeczno-ekonomicznej — o tyle jego 
opracowanie przez autorów nie będzie 
miało chyba należytego oddźwięku 
w dziennikarskim świecie. Wykład 
Brendela i Grobego dotyczący meto
dologii badań opiera się ściśle na 
przykładach z zakresu nauk społecz
nych. Mimo usiłowań autorów połą
czenia ich z przykładami dziennikar
skiej działalności — praktyk niewiele 
z nich skorzysta. Nieczęsto bowiem 
w praktyce dziennikarskiej badania 
dotyczą szeroko pojętych opinii spo
łecznych, nieczęsto też istnieją możli
wości przeprowadzania ich na repre
zentatywnych próbach 200—300 osób. 
Codzienność redakcyjna sprowadza 
rzecz całą do zamkniętego kręgu kil
kuset czy kilkudziesięciu osób, do 
zakładu pracy czy miejscowości. Po
stawiony wobec takich zadań dzienni
karz nie znajdzie w książce Brendla 
i Grobego skutecznej porady. Przej
ście od makroproblemów badań spo
łecznych do mikroproblemów badań 
dziennikarskich ciągle jeszcze czeka 
na odważnych. 

Bolesław Garlicki 

DYSKUSYJNY 
PODRĘCZNIK 

Hans-Joachim H o f f m a n n : PSY
CHOLOGIE UND MASSENKOM
MUNIKATION. Planung, Durch
führung und Analyse öffentlicher 
Beeinflussung. Walter de Gruyter, 
Berlin — New York 1976. S. 248. 

Recenzowana książka ukazała się 
w podręcznikowej serii wydawnictwa 
Walter de Gruyter. Stanowi ona — 
jak głosi podtytuł — podręcznik 
( w sensie wyrażonym przez niemiec
ki termin Lehrbuch, a nie Handbuch) 
w zakresie planowania, przeprowa
dzania (organizacji) i analizy (wpły
wu) oddziaływań publicznych (Öffen
tliche Beeinflussung). Określony przez 
ów podtytuł zakres tematyki oraz 
podręcznikowy charakter wyznaczyły 
w sposób najbardziej ogólny treść 
i formę książki. Pojawia się jednak 
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od razu pytanie o interpretację tytułu 
książki: zawartych w nim terminów, 
przypadkowej (czy też raczej nieprzy
padkowej ich kolejności, znaczenia, 
szczególnie pierwszego z nich. 

Zestawione razem tytuł i podtytuł 
oraz wywołane przez nie refleksje 
ukazują wyraźnie jako problem pod
stawowy kwestię miejsca psycholo-
logii w całym oddziaływaniu pu
blicznym. Powrócę do niego na koń
cu. Teraz tylko chciałbym przytoczyć 
pewien drobny fragment z przedmo
wy, w którym przy okazji prezentacji 
celów książki, jej charakteru oraz 
kręgu odbiorców autor napisał: „Rea
lizacja zadania dydaktycznego związa
nego z napisaniem takiego podręczni
ka nie jest łatwa. Mamy [bowiem] 
uczyć [praktycznego] zastosowania 
określonej dyscypliny, nie zawsze mo
gąc założyć jej znajomość. Dlatego za
sadniczo mniej będziemy wprowadzać 
w metody i twierdzenia psychologii; 
podamy natomiast każdorazowo takie 
informacje z zakresu psychologii, ja
kich wymagać będzie poruszany ak
tualnie problem. Czytelnik ma przy 
tym: 1) tak się zapoznać z psycholo
gicznymi aspektami swej pracy, by 
w miarę możliwości sam mógł roz
wiązać pojawiające się zadania, 2) 
w przypadku zaś problemów trudniej
szych potrafił tak sformułować inte
resujące go pytania, by psycholog 
mógł udzielić na nie efektywnej i za
dowalającej odpowiedzi" (s. 5). 

Szczegółową zawartość książki 
określa wewnętrzna struktura proble
matyki opisanej przez podtytuł. Za
wartość ta przedstawia się następu
jąco: Wprowadzenie poświęcono pew
nym ogólnym uwagom, np. aktualne
mu stanowi komunikowania (Massen
kommunikation). Po wprowadzeniu 
następuje 13 rozdziałów uporządko
wanych w 4 części dotyczące kolejno: 
osób, na które skierowane jest oddzia
ływanie (Zielpersonen), komunikatu, 
jego odbioru i jego wpływu. Książkę 
zamyka dodatek zawierający: uwagi 
dotyczące określenia wpływu komu
nikatu, dwie przykładowe listy-sche-
maty problematyki, którą trzeba roz
ważyć przed podjęciem określonych 
działań, bibliografię, glosariusz i in
deks rzeczowy. 

Wewnętrzną strukturę tych części 
najlepiej zobrazują przypadkowo wy
brane przykłady. Pierwsza część do
tycząca osób, na które skierowane jest 
oddziaływanie, zawiera rozdziały po
święcone: zachowaniom, które są 

przedmiotem oddziaływania, wyboro
wi osób, ich cechom. Ostatnia zaś na 
przykład poświęcona wpływowi od
działywania zawiera rozdziały oma
wiające kolejno: uczenie się określeń 
(Bezeichnungen) i informacji rzeczo
wych (Sachinformationen), oddziały
wanie komunikatu na przekonania 
(Meinungen), motywację i zachowa
nie. Poszczególne rozdziały zbudowa
no według systemu dziesiętnego z róż
nej liczby fragmentów. Znowu tylko 
dla przykładu: rozdział 4. dotyczący 
budowy informacji omawia elementy 
budowy, ich połączenia w komunika
cie, środki komunikowania jako czyn
nik określający prawdopodobieństwo 
kombinacji elementów i hierarchicz
ną strukturę informacji; inny roz
dział — np. 9 traktujący o opraco
wywaniu komunikatu w trakcie od
bioru, prezentuje kwestie: opracowa
nia myślowego (9.1), wskaźników 
opracowania (9.2), a w ramach tej 
ostatniej zrozumienie (9.2.1) i akcep
tację (9.2.2). Rozdziały, a niekiedy na
wet większe ich fragmenty kończą się 
ćwiczeniem: testem luk i zadaniem do 
wykonania. 

Podane przykłady struktury po
szczególnych rozdziałów ilustrują 
dwa momenty: poziom ogólności czy 
(odpowiednio) konkretności rozważań, 
analiz oraz — w konsekwencji — za
kres poruszonej czy uwzględnionej 
problematyki, a także naturalność, 
z jaką — dla czytelnika — jest ona 
wprowadzana. Czasem tylko ten natu
ralny porządek przerywają dłuższe 
rozważania typu definicyjnego czy 
analizy metodologiczno-techniczne (por. 
dla przykładu 3.2.2. s. 67 i п.). 

Książka nie jest jednak naturalnie 
wyłącznie schematem problematyki. 
W tekście sformułowano liczne pra
widłowości i zależności wykryte 
w obrębie problematyki interesującej 
autora (np. s. 64, 126, 139, 205). Książ
ka zawiera także całkiem konkretne 
rady praktyczne (por. s. 131, 149) — 
niekiedy w formie kilkupunktowych 
przepisów (s. 214), ostrzeżenia pod
kreślające złożoność poruszanej pro
blematyki (s. 222) — czasem przez 
wyeksponowanie konieczności uprosz
czenia omawianego zagadnienia w ce
lach dydaktycznych (s. 71, 82) czasem 
przez stwierdzenie nieostateczności 
podanych rozwiązań będącej rezulta
tem owej złożoności (s. 86, 89), sygna
lizuje trudności metodologiczne jej 
rozwiązania (s. 65 i п.), uczula wresz
cie czytelnika i potencjalnego użyt-



108 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

kownika rad na istnienie i koniecz
ność uwzględnienia pewnych zjawisk 
(s. 80 i in.). 

Forma książki podporządkowana 
jest jej dydaktycznym celom. Wspo
mniałem wyżej o zachowaniu logicz
nego porządku przy prezentacji pro
blematyki i obecności ćwiczeń na 
końcu poszczególnych fragmentów. Do 
tego trzeba dodać jeszcze: charaktery
styczny sposób posuwania się od sfor
mułowań ogólnych ku bardziej szcze
gółowym, konkretyzowanie formuło
wanych kwestii przez wprowadzanie 
przykładów. Przykłady te pochodzą 
z życia codziennego bądź — częściej — 
z przeprowadzonych konkretnych ba
dań (użytych materiałów czy zastoso
wanych technik). Autor podaje pod
stawowe dotyczące ich informacje, 
wyniki, sposób opracowania. Wszyst
ko to najczęściej wyodrębnione z tek
stu, zamknięte ramkami — w rezul
tacie może być opuszczone bez zakłó
cenia struktury tekstu (jeśli dla czy
telnika z jakichś względów jest nie
ciekawe) lub dokładnie przestudiowa
ne (jeśli zajdzie potrzeba). Analogicz
nie potraktowano partie wymagające 
poważniejszej znajomości matematy
ki. Poszczególne terminy podstawowe 
zaakcentowano w tekście rodzajem 
czcionki, podobnie omawiane kwestie. 
Szkoda, że nie oddzielono wyraźnie od 
reszty tekstu i specjalnie nie oznaczo
no wprowadzanych definicji lub for
mułowanych przez autora zależności, 
rad praktycznych czy reguł postępo
wania. Wątpliwości budzi tylko jedno 
z zadań: nakazujące psychoanalityczną 
interpretację pewnych nie całkiem 
jednoznacznych obrazków (s. 200 i п.); 
wątpliwości te wiążą się może nie ty
le z koniecznością przyjęcia — przy
najmniej na czas rozwiązania — dys
kusyjnej ostatecznie koncepcji (trzeba 
zresztą zaznaczyć, że autor obiekty
wnie podaje literaturę, w której czy
telnik może zaznajomić się z ujęciami 
dyskutującymi z koncepcją psycho
analityczną, por. s. 196), ile z faktem 
skierowania tego zadania do czytel
ników nieprofesjonalistów, niepsycho-

. logów. 
Uwaga ta wiąże się częściowo z po

stawioną na początku kwestią inter
pretacji tytułu książki i miejsca psy
chologii w całości przedsięwzięcia au
tora. Zacytowany wcześniej fragment 
z przedmowy zawierał uzasadnienie 
przyjętego sposobu włączania psycho
logii w całość problematyki. Autor był 
w zasadzie wierny temu sposobowi, 

izn. prezentował w określonym po
rządku problematykę komunikowania 
masowego i w odpowiednich momen
tach włączał weń psychologię; ten kie
runek postępowania jest bardzo wi
doczny (por. s. 71, 82, 89, 118). Psycholo
gia, dokładniej : poznanie zaobserwo
wanych przez nią faktów miało dopo
móc w doborze grupy, środków, me
tod, czasu itd. oddziaływania (s. 89). 
W jednym tylko miejscu (s. 203) po
rządek został odwrócony i autor prze
szedł od pewnych ustaleń dotyczących 
problematyki motywacji do jej prak
tycznych konsekwencji. 

Jaka jest jednak ta psychologia 
i ile jej jest? Częściowa odpowiedź na 
pierwsze z tych pytań mieści się 
bezpośrednio w zdaniach wyżej za
wartych: psychologia to pewien ze
staw faktów ustalonych i badanych 
przez psychologów. Kłopot jednak 
w tym, że przynajmniej niektóre 
z tych faktów są dyskusyjne, okre
ślone bowiem zostały na gruncie pew
nych teorii (np. fakt projekcji), które 
same są dyskusyjne. Sam autor okre
ślił psychologię we wprowadzeniu 
jako „naukę o odbiorze i przetwarza
niu informacji oraz sterowaniu przez 
nie zachowaniem istot żywych" 
(s. 11); określenie to ze względu na 
pewną wieloznaczność pojęcia infor
macji nie jest całkiem jasne. Rodzi 
także wątpliwości, czy całokształt 
uprawianej aktualnie problematyki 
psychologicznej dałoby się w ten spo
sób zinterpretować. 

Wątpliwości budzi jednak nie tylko 
to ogólne ujęcie, lecz także bardziej 
szczegółowe sprawy, np eksplikacja 
pojęcia motywacji; wydaje się ono 
zbyt szerokie (motywami są także 
czynniki zewnętrzne), wprowadzenie 
rozróżnienia pamięci krótko- i długo
trwałej (s. 163), traktowanego przez 
niektórych psychologów jako artefakt 
metody stosowanej w badaniach nad 
pamięcią. A tak w ogóle, to psycholo
gii — wbrew tytułowi i wbrew uwa
gom o jej roli — jest stosunkowo nie
wiele, jeszcze najwięcej w ostatniej 
części, gdzie omówiono konsekwencje 
oddziaływań. Odnosi się często zresz
tą wrażenie, że jest to taka zwykła, 
potoczna, zdroworozsądkowa psycho
logia. 

Wydaje się, że psychologii byłoby 
więcej, gdyby cały tok prezentacji za
czynał się od eksplikacji celów oddzia
ływania: zmian, które mają być osiąg
nięte, sposobów oddziaływania, środ
ków i ich zrelatywizowania do osób. 
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na które skierowuje się oddziaływa
nie. Wydaje się także, że konsekwent
ne trzymanie się kierunku wyzna
czonego kolejnością terminów w ty
tule książki (od psychologii ku komu
nikowaniu masowemu) stworzyłoby 
większe możliwości ukazania przydat
ności psychologii. 

Krzysztof Krzyżewski 

I FRAGMENT BIBLIOGRAFII 
| PRASY RADZIECKIEJ 

GAZIETY SSSR 1917—1960. Bi-
bliograficzieskij sprawocznik. Izda-
tielstwo „Kniga", Moskwa 1976. 
Tom 2, A-I. S. 566 + 1 nbl. 

Już od dłuższego czasu pracownicy 
nauki interesujący się prasą radziec
ką jako źródłem badań wyraźnie odczu
wali brak opracowania bibliograficz
nego ujmującego w sposób usystema
tyzowany całą prasę Kraju Rad. Is
tniejącej luki nie mogły wypełnić 
skądinąd świetne opracowania N. M. 
Lisowskiego ani Państwowej Biblio
teki Publicznej im. M. E. Sałtykowa-
Szczedrina czy też Wszechzwiązkowej 
Izby Książkowej, a to z tej prostej 
przyczyny, że żadne nie objęło prasy 
codziennej wydawanej na terenie ca
łego Związku od chwili jego powsta
nia po dni współczesne. 

Opracowanie pełnej bibliografii 
o prasie radzieckiej powierzono 
Wszechzwiązkowej Izbie Książkowej, 
która WT r. 1952 rozpoczęła pracę nad 
wydaniem pt. „Gaziety SSSR 1917-
1960". W r. 1963 do prowadzonych 
już prac nad bibliografią włączyły 
się Państwowa Biblioteka ZSRR im. 
W. I. Lenina oraz Państwowa Biblio
teka Publiczna im. M. E. Sałtykowa-
Szczedrina. Całość opracowania za
planowano na pięć tomów. Pierwszy 
tom, który wyszedł kilka lat temu, 
zawiera informacje o gazetach wyda
wanych w Moskwie, Leningradzie 
oraz w miastach — stolicach republik 
związkowych. Drugi, trzeci i czwarty 
dotyczyć mają informacji o gazetach 
wydanych we wszystkich pozostałych 
miastach i osiedlach ZSRR. Tomy te 
mają zawierać również informacje 
na temat prasy partyzanckiej i pod
ziemnej w czasie II wojny światDwej. 

Obecnie ukazał się tom drugi oma
wianego wydania, który w uk
ładzie alfabetycznym od A do I za
wiera informacje na wspomniany te
mat. Zawarty w tomie materiał bi
bliograficzny odznacza się ciągłością 
numeracji w odniesieniu do tomu 
pierwszego. W sumie zawiera 3695 
pozycji bibliograficznych od numerów 
1698 do 5393 włącznie. 

Mając do dyspozycji drugi tom 
wydawnictwa, nie sposób ustrzec się 
pewnych uwag, które jako użytkownik 
danej bibliografii pozwalam sobie 
przedstawić w zarysie. 

Jest sprawą oczywistą, że do czasu 
ukazania się piątego tomu bibliogra
fii żaden z czterech poprzednich, 
w tym dwa (3 i 4), które dopiero się 
ukażą, nie będzie posiadał pełnej war
tości użytkowej. Dopiero piąty bę
dzie zawierać klucz w postaci odpo
wiednich indeksów, umożliwiający 
posługiwanie się materiałem biblio
graficznym wszystkich czterech to
mów. 

I tak przykładowo, zamieszczony 
w końcu drugiego tomu spis treści 
poza zorientowaniem użytkownika, 
w jakich przedziałach numeracji 
i na jakich stronach znajdują się ty
tuły gazet rozpoczynające się na po
szczególne litery, właściwie niczego 
więcej nie podaje. Oczywiście, że nie 
spis treści, zwłaszcza w wydaniu 
stanowiącym bibliografię, ma infor
mować szczegółowo, gdzie i jak nale
ży szukać. Służyć temu mają indeksy. 
Jednakże omawiany tom ich nie za
wiera. Poprzedzające materiał biblio
graficzny „słowo od wydawcy", przy 
braku indeksów również niczego nie 
rozwiązuje. Tylko przyspieszenie wy
dania następnych tomów może spo
wodować, że omawiana bibliografia 
stanie się użyteczna. Sądząc z czasu, 
jaki dzieli opublikowane już tomv 
(t. 1 —1970, t. 2 — 1976) należy się 
obawiać, że nie nastąpi to wkrótce. 

W związku z tym powstaje refle
ksja natury ogólnej, dotycząca cało
ści wydania: Czy przyjęty układ bi
bliografii, polegający na skumulowa
niu wszystkich indeksów w ostatnim 
tomie, jest właściwy? Na to pytanie 
powinien odpowiedzieć przede wszyst
kim wydawca, dla którego użyte
czność ukazujących się w sporych 
odstępach czasu kolejnych tomów po
winna być nie mniej ważna od samej 
idei opracowania bibliografii. Na pod
stawie częstotliwości ukazywania się 
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kolejnych tomów bibliografii można 
łatwo obliczyć, na jak długi czas 
opóźniono jej użyteczność. 

Z tego też względu nie będzie 
zbyteczne zwrócenie uwagi na to, że 
w wielu krajach, w tym równie? 
i w ZSRR, wydaje się bibliografie, 
w których każdy tom zawiera nie
zbędne indeksy, co czyni taką biblio
grafię użyteczną od razu. Przyjęty 
w omawianej bibliografii nowy sy
stem jest swego rodzaju ewenemen
tem, który nie powinien się powtó
rzyć w przyszłości. 

Inną kwestią, która powoduje wąt
pliwości, jest selekcja podstawowego 
materiału bibliograficznego. Jeśli 
omawiana bibliografia dotyczy całego 
Związku jako całości w obecnym 
kształcie terytorialnym, to powinna 
zawierać pełny materiał z republik 
od chwili wejścia ich w skład tego 
Związku, chyba że przyjmie się dla 
całego terytorium cezurę czasową 
podaną w tytule wydania. Tymcza
sem tak nie jest. Pod tym względem 
wydawca przyjął, że dla gazet miej
scowych początkiem okresu, który 

brany jest pod uwagę, jest data 
utworzenia władzy radzieckiej w da
nej miejscowości (obwodzie). Jeśli da
ty tej nie udało się dokładnie ustalić, 
przyjęto, że w takim wypadku będzie 
nią data utworzenia władzy radzie
ckiej w danej republice. 

Następnie, w odniesieniu do gazet 
bolszewickich przyjęto założenie, że 
uwzględnia się je w całym okresie ich 
istnienia w granicach cezury czasowej 
zaznaczonej w tytule wydania bez 
względu na datę ustanowienia wła
dzy radzieckiej w danej miejscowo
ści. Z kolei nielegalne gazety komu
nistyczne Łotwy, Litwy i Estonii za 
okres 1918—1940 reprezentowane są 
tylko przez centralne organy prasowe. 

Taki dobór materiału bibliografi
cznego spowodował, że zawartość 
omawianego wydawnictwa nie jest 
adekwatna do jego tytułu, który su
geruje zakres znacznie szerszy od fa
ktycznego. Omawiany tom zawiera 
niestet}- spore luki materiałowe. 

Marian Kowalski 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• Wojciech K ę t r z y ń s k i : SZKICE. 
Wyd. Pojezierze, Olsztyn 1977. Opr. An
drzej W а к a r. S. XXVIII + 234. Ilustr. 
(portrety, podobizny rękopisów). 

Książka zawierająca 15 publikacji Woj
ciecha Kętrzyńskiego (11 VII 1838—15 11918), 
historyka, publicysty, etnografa Pomorza 
i Warmii, bibliotekarza Ossolineum i edy
tora źródeł, weszła na rynek czytelnicz5' 
w 6J-lecie jego śmierci. Andrzej Wakar 
we wstępie podkreślił, iż marzenie Kę
trzyńskiego, aby „przywrócić Mazury Pol
sce, a Polskę Mazurom" ów niemczony 
Mazur zamierzał dokonać przy pomocy 
prasy. W młodości planował Kętrzyński 
objąć redakcję mazurskiego pisma, które 
miało zostać powołane dzięki wsparciu 
garstki Niemców z Królewca. Wypadki — 
wybuch powstania 1863 r. i związane z tym 
aresztowanie Kętrzyńskiego — przekreśliły 
te zamiary. Później, po dziesięciu latach, 
pragnął on wpływać na opinię Mazurów 
za pomocą Gazety Łęckiej Marcina Gier-
sza, ale i ta współpraca nie doszła do 
skutku. 

Poważne zainteresowania Kętrzyńskiego 
prasą zaświadczyły pionierskie szkice 
o prasie mazurskiej, przypomniane w oma
wianych „Szkicach", a których pierwodru
ki zostały ogłoszone w Tygodniku Ilustro
wanym w 1881 r. i w Przewodniku Nauko
wym i Literackim 1876 i 1879 r. Te opraco
wania stanowiły źródło dla syntetycznych 
ujęć Tadeusza Cieślaka w 1964 r. 

Szkic „Gazeta polska z początku XVIII 
wieku" poświęcił Kętrzyński Poczcie Kró
lewieckiej (1718—1720), najstarszej po Mer
kuriuszu Polskim Ordynaryjnym tygodnio
wej gazecie polskiej, której łącznie wyda
no 132 numery. Przedstawił w nim sylwet
kę wydawcy — Jana Dawida Cenkiera, 
ekonomikę jego prasowego przedsięwzię
cia, określił skąd napływały koresponden
cje, wyrywkowo ukazał treść doniesień. 
określił sprawy grafiki i ortografii, poin
formował o zachowanych kompletach. 

Artykuł „Przyjaciel Ludu Lecki, 1842— 
1844" omawia program tego miesięcznika, 
format, cenę, treść, wkład pracy redakto
rów — Gizewiusza i Giersza, zawiera listę 
współpracowników. Wiadomości te uzupeł
nia szkic biograficzny o Gustawie Herma
nie Marcinie Gizewiuszu, gdzie Kętrzyń
ski przedstawił m. in. jego inicjatywy wy
dawnicze śpiewników i innych polskich 
utworów. 

Szkic „Mazury pruscy i M. Giersz", 
ukazując literacki dorobek Marcina Gier
sza, szczególnie wyeksponował jego zasłu
gi położone przy redagowaniu Gazety Łęc
kiej. Kętrzyński omówił tu treść pisma, 
w całości stanowiącą trud redaktora i krąg 

jego przedpłacicieli. Apelem o pomoc Ga
mecie Łęckiej dał dowód, jak bliskie sercu 
były mu problemy polskiej prasy dla Ma
zurów, izb 

• POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Zeszyt 92—93, Morsztyn Zbigniew — Myt-
kowicz Andrzej. S. 1—416. 

Tempo wydawnicze tego Słownika wy
raźnie w r. 1977 osłabło: zamiast czterech, 
ukazały się tylko dwa zeszyty. Znajduje
my w nich dziesięć życiorysów dziennika
rzy i publicystów. Skrajny prawicowiec dr 
Jan Mosdorf (1904—1943) startował w prasie 
akademickiej, redagował organ Obozu Na-
rodowo-Radykalnego Sztafeta (1934), stale 
pisywał w Gazecie Warszawskiej i Myśli 
Narodowej, potem w Prosto z mostu 
i w podziemnej Walce. Jezuita Romuald 
Moskała (1890—1956) był współpracowni
kiem Przeglądu Powszechnego i redakto
rem Głosów Katolickich (1923—1926). Ta
deusz Dolęga-Mostowicz (1898—1939), z ze-
cera członek redakcji Rzeczypospolitej do 
1928, pobity za artykuły opozycyjne przez 
piłsudczyków, zdobył popularność jako po-
wieściopisarz, porzucając publicystykę po 
i. 1931. Zygmunt Mostowski (1883—1934) 
należał do redakcji Dziennika Kijowskiego, 
a po repatriacji współpracował z dzienni
kiem Naród, porzucając w 1921 zawód 
dziennikarski dla służby dyplomatycznej. 
Niezwykle płodną publicystką — za mło
du postępową, pod koniec prawicową — 
była Izabella Moszczenska-Rzepecka (1864— 
1941), w na j dojrzalszych swych latach 
zwolenniczka PPS, długo entuzjastka Pił
sudskiego, autorka wielu broszur politycz
nych, po I wojnie stała współpracowniczka 
Kuriera Warszawskiego, wreszcie publi
cystka Frontu Morges. Uzdolnionym gra
fomanem okazał się Jerzy hr. Moszyński 
(1847—1924), maniak polityczny, potrakto
wany tu zbyt serio. W dziejach wielko
polskiego felietonu wybił się filolog z za
wodu Marceli Motty (1818—1898), autor pu
blikowanych w Dzienniku Poznańskim 
„Listów Wojtusia z Zawad do Pafnusi" 
oraz „Przechadzek po mieście". Mendel 
Mozes (1885—1966), dziennikarz żargonowy, 
był założycielem i dyrektorem Żydowskiej 
Agencji Telegraficznej (1919—1939). Wice
marszałek Sejmu Wasyl Mudryj (1893— 
1966) był naczelnym redaktorem lwowskie
go Dila. Prowincjonalny dziennikarz Fran
ciszek Myśliński (1894—1963) działał przed 
wojną na Pomorzu, po wojnie zaś w Olsz
tyńskiem. Zaznaczyć wypada pominięcie 
w Słowniku dra Jana M o s z y ń s k i e -
g o, ostatniego naczelnego redaktora Cza
su (zginął w 1943 \v Oświęcimiu). cl 
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• 70 ŻYWOTÓW. Wybrał i zredagował 
Andrzej P a l u c h ó w s k i . Przedmową 
opatrzył Jerzy T u r o w i с z. Wydawnic
two Znak, Kraków 1977. S. 559. 

Pod obiecującym tytułem zebrano te
ksty publikowane w Tygodniku Powsze
chnym w latach 1945-1975, poza jednym 
wyjątkiem — nekrologi. Poprzedza ten 
wybór szkic wspomnieniowy Antoniego 
G o i u b i e w a, opisujący początki pracy 
redakcyjnej Tygodnika Powszechnego (głó
wnie w latach 1945-1946). Ściśle biorąc, 
zebrano w książkę wspomnienia pośmiertne 
0 60 osobach, ponieważ jednak o niektórych 
z nich pisano dwukrotnie, a nawet trzykro
tnie, jest tych wspomnień 70. Jak przystało 
na nekrologi, ton wszędzie jednolicie po
chwalny, miejscami niemal panegiryczny. 
Nas tu obchodzi bliżej dział pierwszy, po
święcony zmarłym członkom redakcji i ze
społu Tygodnika Powszechnego. Dwukrotnie 
pisze się o ks. Janie Piwowarczyku, dwu
krotnie o Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, 
trzykrotnie o Jerzym Zawieyskim, dwu
krotnie o młodym reportażyście Antonim 
Łubkowskim; dodano dwugłos o Annie 
Morawskiej i nekrolog Marii Morstin-Gór-
skiej. Dobrym wprowadzeniem w atmosferę 
książki są okolicznościowe wspomnienia 
Gołubiewa. skreślone w dwudziestą roczni
cę założenia Tygodnika Powszechnego. 
Wymagają one tylko drobnych uściśleń. 
Autor wszedł do redakcji w grudniu 1945; 
redakcję przeniesiono na ul. Wiślną 12 
1 lutego 1946. Stefan Kisielewski współpra
cował od nru 7. w 1945 r. a od nru 20. 
umieszczał sporadycznie felietony ,,Pod 
włos". Warto dodać, że J. Turowicz zaczął 
podpisywać pismo jako redaktor (odpowie
dzialny) od nru 30. z 14 października 1945, 
przedtem firmował pismo bezimienny ko
mitet redakcyjny. Ks. Piwowarczyk ustąpił 
z redakcji w kwietniu 1951, nie 1952 r. (s. 39). 
Część tekstów książki była już przedruko
wywana. Godne uwagi historyka prasy są 
także wspomnienia pośmiertne o publicy
stach zaprzyjaźnionych: s. Teresie Landy 
i Pawle Jasienicy. Pominięto nekrolog wy
da wcy-administratora Tygodnika Powszech
nego z ramienia Kurii Metropolitalnej 
ks. Stefana Mazanka (zm. 1950). 

cl 

Ф Emanuel R o s t w o r o w s k i : HISTO
RIA POWSZECHNA, WIEK XVIII. Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
1977. S. 1102. Z 207 ilustracjami, 9 mapami 
i 15 tabelami. 

Na s. 200-20:; dane dotyczące obcojęzy
cznych czasopism ówczesnych. Szczególnie 
miejsce na tle ogólnego wzrostu liczby 
druków zajmuje w XVIII w. dynamiczny 
rozwój czasopism. Holandia i Anglia stały 
sie wówczas ojczyzną nowożytnej prasy. 
W całej Europie czytano cztery gazety wy
dawane w Holandii w jeżyku francuskim 
(trzy założone w latach 1662-1677). Z polity
czną prasą holenderską konkurowały gaze
ty wydawane w języku francuskim w 
Nadrenii i Szwajcarii. Spośród czasopism 
niemieckich najszerszy zasięg osiągnęły 
hamburskie. Najwyższy prestiż zachowała 
do czasów rewolucji francuskiej Gazette de 
Leyde (zał. 1677). W Anglii nie było cenzu
ry prewencyjnej i monopolu prasowego. 
Każdy mógł wydawać gazetę i czasopisma 
stały się organami partii politycznych, sta
rającymi się pozyskać najzdolniejszych 
publicystów. Dziennikarstwem parali się 
czołowi pisarze, publicystyką — mężowie 

stanu i wybitni politycy. Gazety ówczesne 
ukazywały się przeważnie dwa lub trzy 
razy w tygodniu. Pierwszym dziennikiem 
stał się w r. 1702 angielski Daily Courant. 
Prosperowały cztery typy periodyków: 
gazeta polityczna, gazeta handlowo-oglosze-
niowa, gazeta ..moralna" (moralizatorska), 
magazyn wszelkich ciekawostek. Osobną 
kategorię stanowiły tzw. czasopisma ,,uczo
ne'-, o treści naukowej. Prymat w dziedzi
nie czasopism ściśle literackich miała 
Francja. Wszystkie periodyki były dość 
drogie, stąd elitarne i językowo masom 
niedostępne. Udostępniano je jednak już 
w czytelniach publicznych, klubach i ka
wiarniach. Rozwój prasy informacyjnej 
sprawił, że mimo wszelkich ograniczeń 
cenzuralnych większa niż kiedykolwiek 
przedtem liczba ludzi uzyskiwała ro
zeznanie w tym, co się dzieje w ich kraju 
i w świecie. 

cl 

9 Janina K r a s : ŻYCIE UMYSŁOWE 
W KRAKOWIE W LATACH 1848—1870. 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977. S. 
260. Z 41 ilustracjami. 

Pierwsza, faktograficzna próba zobra
zowania ruchu umysłowego Krakowa 
w ćwierćwieczu po wcieleniu wolnego mia
sta do Austrii, uchodzącym dotąd za naj
bardziej jałowy okres w dziejach kultu
ralnych grodu podwawelskiego. Autorka 
przeciwstawia temu swój pogląd, że Kra
ków już pod koniec lat sześćdziesiątych 
XIX w. wysunął się na czoło naukowych 
ośrodków polskich i zaczął odgrywać 
przodującą rolę w życiu umysłowym. 
Główną uwagę skupiono w książce na 
sprawach' oświaty i nauki. Połowę rozdzia
łu szóstego pt. „Ruch wydawniczy" (s. 
163—198) poświęcono prasie codziennej 
i periodycznej. Postawionej we wstępie 
arbitralnej tezy, że omawiany okres „jest 
również początkiem wspaniałego rozwoju 
krakowskiego dziennikarstwa" (s. 6) — nie 
udało się udowodnić. Dość chaotyczne 
uwagi o czasopiśmiennictwie na s. 181—198 
świadczą, że autorka słabo się orientuje 
w wielu kwestiach i nie wykorzystała naj
nowszej literatury przedmiotu. Najważ
niejsze w tych latach pisma, jak Czas. 
Kraj i Przegląd Polski, scharakteryzowa
no nieudolnie i nieściśle, zmieszano z pe
riodykami efemerydami i organami facho-
wo-specjalistycznymi. Dodano podobizny 
pierwszego numeru Czasu z 3 XI1843 
i „Kroniki literackiej" Przeglądu Polskie
go z 1867 г., wykres liczby tytułów prasy 
krakowskiej z lat 1848—1869, tabelę zesta
wiająca prase według grup. 

cl 

• POLSKA XIX WIEKU. Państwo—społe
czeństwo—kultura. Pod redakcją Stefana 
K i e n i e w i c z a. Wiedza Powszechna. 
Warszawa 1977. S. 560. 

Ósmy tom znanej i cenionej serii zbio
rowo opracowywanych ..Konfrontacji histo
rycznych" wywołuje merytoryczne zastrze
żenie już co do podtytułu: nie istniało 
wtedy państwo, ostał się naród polski 
w granicach państw zaborczych. Uznana 
rola prasy jako wyrazu mniej lub więcej 
swobodnej opinii publicznej nie znalazła 
tu w ogóle uwzględnienia. Wymienia się 
tylko przykładowo trochę tytułów perio
dyków w rozdziałach: „Miejsce ruchu lu
dowego w życiu wsi i wśród innych obo-
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zów politycznych" oraz ,,Geografia lite
racka Polski pod zaborami" (gdzie na 
s. 500 podano, że Gazeta Lwowska wycho
dziła do 1888 r. !). Głucho o prasie war
szawskiej, natomiast są informacje o pra
sie polskiej w Petersburgu. W rozdziale: 
„Polski ruch robotniczy" wzmianka o war
szawskim Głosie i zestawienie winiet pra
sy socjalistycznej z lat 1879—1907, wraz 
z podobizną pierwszej strony Proletariatu 
(15 IX 1883). Gdzie indziej dano zestawienie 
winiet prasy ludowej w Galicji i Króle
stwie. Fotografie dodano wydawcy Gaze
ty Grudziądzkiej (i winietę tejże) oraz 
wydawcy mazurskiej Gazety Ludowej. We 
wskazówkach bibliograficznych darmo szu
kać przj' najmniej podstawowych pozycji 
z historii prasy. Luka w książce tego ro
dzaju jest podobnie niewytłumaczalna, jak 
całkowite przemilczenie roli krakowskiej 
Akademii Umiejętności w rozdziale po
święconym nauce i życiu naukowemu pod 
zaborami. 

cl 

• Zofia N a ł k o w s k a : DZIENNIKI 
II1909—1917. Opracowanie, wstęp i komen
tarz Hanna K i r c h n e r . Czytelnik, 
Warszawa 1976. S. 512, z ilustracjami. 

Tu na s. 168 informacja o Echach Kie
leckich. Nałkowska mieszkała w Kielcach 
pół roku 1906/7 w związku z objęciem 

• Alexander D e i c h s e l : TEXTINDI
KATOREN — EIN LITERATURBERICHT. 
(Nadbitka z:) POLITISCHES KLIMA UND 
PLANUNG. Hg.: Hans-Joachim H o f f-
m a n n - N o w o t n v . Campus Verlag, 
Frankfurt — New York 1977. S. 99—116. 

Deichsel, autor „Elektronicznej analizy 
zawartości" (por. rec. z ZP nr 73, s. 122) 
daje w pracy zbiorowej przegląd literatu
ry na temat „wskaźników tekstowych" — 
wypowiedzi, przyjmowanych za podstawę 
wnioskowania. Takie techniki inferencyjne 
nie są niczym nowym w humanistyce, 
gdzie językową interakcję przyjmuje się 
jako punkt wyjścia do opisu procesów za
chodzących poza tymi tekstami. Przez 
.»wskaźnik tekstowy" autor pojmuje na
ukowy parametr uzyskiwany z empirycz
nej analizy językowej, uzupełniający „kla
syczne" typy wskaźników społecznych. 
W zasadzie wszelkie teksty znajdują się 
w potencjalnym zakresie „indykatoryzo-
wania". Wymagają jednak długotrwałych 
badań, opartych na obserwacji co najmniej 
miliona słów. Dlatego sensowne jest stoso
wanie elektronicznej analizy zawartości. 

Autor przytacza literaturę świadczącą 
o możliwościach „makroskopicznej analizy 
zawartości" (Zapf i Flora 1971, Werner 
1975). Interesująca jest wskazówka o za
kresach tematycznych wybranych gazet, 
programów radiowych i telewizyjnych 
w RFN, zestawionych przez Ballerstedta 
i Glatzera w „Soziologisches Almanach" 
z 1975. Są to pierwsze w RFN przeglądy 
zawartości mediów. 

przez męża, Leona Rygiera, kierownictwa 
literackiego tygodnika poświęconego spra
wom politycznym, społecznym, ekonomicz
nym i literackim pt. Echa Kieleckie. Wy
chodziły od 13 X 1906 do końca 1907 r. Bez
partyjne, przyznające się do postępowego 
demokratyzmu, znajdowały się w stanie 
wojny z endecką Gazetą Kielecką. Dział 
literacki był tu starannie prowadzony. Pi
smo drukowało utwory Rygiera i informo
wało o aktywności obywatelskiej i literac
kiej jego żony. Redaktorem odpowiedzial
nym i wydawcą Ech Kieleckich był dzien
nikarz Marian Swięch (1874—1917), spor-
tretowany przez Nałkowską w postaci pia
nisty Worośnickiego w powieści „Rówie
śnica", wspominany też kilkakrotnie z sen
tymentem w tomie II jej ..Dziennika". 

cl 

• Zygmunt B r o n i a r e k : JAK NA
UCZYŁEM SIĘ SZEŚCIU JĘZYKÓW. Wie
dza Powszechna, Warszawa 1977. S. 68. 

Niewielka objętościowo broszurka (2,5 
ark. W5'd.) to lingwistyczna autobiografia 
znanego dziennikarza. W sposób barwny 
i nie pozbawiony humoru Broniarek szki
cuje przebieg swej edukacji w zakresie 
języków obcych, część miejsca poświęcając 
ich roli w wykonywaniu zawodu dzienni
karskiego. 

Ip 

Jako podstawy tekstowe wymienia się: 
media masowe, programy partyjne, sta
tuty. 

Dalej autor przedstawia literaturę spe
cjalistyczną o „wskaźnikach tekstowych": 
teoretyczną (Gerbner 1969, którego praca 
jako jedyna daje model obliczeń ilo
ściowych; Firestone 1972; Stone 1972); doty
czącą kategoryzacji (Gerbner j.w„ akcen
tujący uwagę, ważność, tendencję i struk
turę; podobną propozycję Deichsela i Sto-
ne'a 1975) ; dot. technologii analizy (techni
ka komputerowa — Stone i Mochmann 1976; 
wcześniejsza praca Stone'a i Brody'ego 
1970, korelująca dane z analizy zawarto
ści New York Times z badaniami opinii 
przez Gallupa na temat L. Johnsona). 
Wśi*ód propozycji empirycznych wymienia 
się projekty Namenwirtha, McClellanda, 
Merrita, Gerbnera, a z literatury publiko
wanej — tzw. „Headline-Project", przed
stawiony na sympozjum w Pizie w 1974 
i nadal rozwijany oraz analizę artykułów 
wstępnych New York Times, Wall Street 
Journal i Detroit News (1960—1972) w ko
relacji z „Harvard Dictionary" (1973); ba
dania te prowadzi od trzech lat „Research 
Laboratories of the General-Motors Corpo
ration". Wstępne studium oparte na anali
zie pół miliona słów ogłosił de Weese 
w 1976. 

Deichsel konkluduje, że dotąd brak 
jasnych definicji koncepcyjnych „wska
źników tekstowych". Natomiast dzięki 
maszynowej technice analizy problemy 
operacyjne przedstawiono stosunkowo do
brze, a najlepiej rozwinięto technologię 

Noty o wydawnictwach zagranicznych 
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badań. Poza tym jednak liczne problemy 
muszą dopiero w ogóle zostać sformułowa
ne. 

pd 

0 NORMAN ROCKWELL'S AMERICA. 
Autor noty biograficznej i wyboru ilu
stracji: Christopher F i n c h . Reader's 
Digest Edition, 1976. S. 314. 

Amerykańska ilustracja prasowa ma 
swojego mistrza. Człowieka, który stał się 
synonimem zjawiska i którego wpływ 
(choć nią zawsze bezpośredni, często jest 
to opozycja, ale zawsze opozycja wobec 
jego stylu) do dnia dzisiejszego jest wi
doczny na okładkach tygodników Time 
czy Newsweek. Norman Rockwell, bo to 
o nim mowa, już w r. 1916, jako dwudzie
stodwuletni młodzieniec zrobił pierwszą 
okładkową ilustrację do Saturday Evening 
Post (do numeru z 20 maja tegoż roku) 
i to był pierwszy krok w ponad sześćdzie
siąt lat trwającej karierze ilustratora pra
sowego. Wprawdzie już wcześniej zamie
szczał rysunki w młodzieżowych pisem
kach, ale dopiero trwający blisko półwie
cze związek ze znanym tygodnikiem przy
niósł mu sławę i popularność. Ilustracje 
Rockwella zaczynają pojawiać się także 
w magazynach Life i Look, w Literary 
Digest, w Ramparts i innych czasopismach. 
Jego naturalistyczny styl zapewne wywo
ływał uśmieszki koneserów, ale równocze
śnie precyzja szczegółu, drobiazgowa wier
ność, z jaką malował sceny z amerykań
skiego życia, sprawiają, że ilustracje ze
brane przez Christophera Fincha i pięknie 
zreprodukcwane w grubym albumie two

rzą obraz zapowiedziany w tytule: Amery
kę oglądaną w ostatnich sześćdziesięciu 
latach oczyma Rockwella. 

U nas, w Polsce ilustracja prasowa jest 
kopciuszkiem. Oglądając album Rockwella 
nawet domyślam się dlaczego — żaden na
czelny redaktor nie zamieściłby na łamach 
swojego pisma takiego kiczu. Kilku na
czelnych może by się znalazło, ale byłaby 
to akcja jednorazowa, do powtórnego za
mieszczenia takich ilustracji nie dopuści
liby wrażliwi artystycznie czytelnicy. Oglą
dając ilustracje Rockwella myślę sobie: 
szkoda! Kicz, owszem, ale o jakich walo
rach informacyjnych (fotografa przy tym 
nie było — był ilustrator), o jakich walo
rach propagandowych wreszcie. Mówiąc to 
mam na myśli ówczesnego czytelnika, 
oglądającego aktualne dziełka Rockwella. 
Dla obecnego, dzisiejszego czytelnika-
-,,oglądacza" zabawa polega już na czymś 
innym — jest smakowaniem obyczaju, za
chowań, typów ludzkich podchwyconych 
z naturalistyczną wiernością w różnych 
momentach ostatnich sześćdziesięciu lat 
Ameryki. Rockwell widzi wszystko przez 
różowe okulary, jest cukierkowaty — nig
dy drapieżny i może właśnie dlatego cie
szy się tak szeroką popularnością. Ten 
sam sposób widzenia cechuje jego biogra
fa i komentatora i zapewne z tego wła
śnie powodu książkę wydano po raz dru
gi, już nie w bibliofilskiej, ekskluzywnej 
edycji, ale w masowym, choć nie najtań
szym wydaniu, w bibliotece popularnego 
miesięcznika przedruków — Reader's Di
gest. 

ar 
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kwartalnik 
historii 

prasy 
polskiej 
ROCZNIK 1977 * 

Redakcja Rocznika Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego zawiadomiła 
w ostatnim zeszycie za rok 1976, że 
1 stycznia 1977 zmienia tytuł pisma 
na Kwartalnik Historii Prasy Pol
skiej, który jako kontynuacja wyda
wanego od r. 1962 Roczni/ca... zacho
wa numerację tomów i nadal będzie 
się ukazywał jako wydawnictwo Pra
cowni Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego XIX i XX wieku Instytutu 
Badań Literackich PAN. Przez zmia
nę tytułu redakcja pragnie udokumen
tować kwartalną periodyczność i zaj
mowanie się „dziejami całej polskiej 
produkcji periodycznej". Kwartalnik 
„kontynuować będzie publikowanie 
rozpraw i artykułów z zakresu histo
rii prasy polskiej, materiałów i wspo
mnień z dziejami prasy polskiej zwią
zanych, wreszcie recenzji książek tej 
dziedzinie poświęconych". Ponadto re
dakcja zaanonsowała jako innowację 

Polska Akademia N a u k — Ins ty tu t Badań 
Literackich — Pracownia Histori i Czasopi
śmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku 
w Warszawie ; Kwartalnik Historii Prasy 
Polskiej. Red. J e rzy M y ś 1 i ń s к i. Wro-
ev«W : Z a k ł a d Narodowy im. Ossoliń-
ion ~ Wydawnic two, 1977: R. 16 n r 1 s. 
120, n r 2 s. 164, n r 3 s. 123, n r 4 s. 145. 

wydawanie ..numerów monotematycz
nych, zrazu poświęconych poszczegól
nym okresom, później — być może — 
węższym problemom i zagadnieniom", 
nad trzecim tomem podręcznika hi
storii prasy polskiej do r. 1944 redak
cja zapowiedziała starania ..o uzupeł
nienie i rozbudowę problematyki hi-
storyczno-prasowej, o próbę nowego 
spojrzenia na poszczególne okresy 
i problemy". Nie upłynęło dziesięć 
miesięcy i czytelnicy otrzymali kom
plet numerów rocznika XVI. już pt. 
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 
w nowej, bardziej atrakcyjnej okład
ce. 

W dziale „Materiałów" i „Wspo
mnień" oraz „Recenzji" .szesnastego 
rocznika nie wprowadzono żadnych 
zmian. Nie zabierają też wiele miej
sca. W grupie pierwszej wyróżnia się 
w numerze 2. zbiór kilku „Wspomnień 
o Józefie Skrzypku" opatrzony „Sło
wem wstępnym" Jerzego M y ś 1 i ri
s k i e g o. Wyjrzała z nich bogata, ży
wa postać człowieka i uczonego trwa
le związanego z prasą i nauką polską. 
W dziale „Recenzji" znalazło się kilka 
artykułów, które co najwyżej zasługu
ją na miano sprawozdania. Od nich 
odgraniczyć należy prace zawierające 
elementy krytyki i oceny. Na uwagę 
zasługują recenzje: w numerze 1. 
J. M y ś l i ń s k i e g o : Kazimierz Ol-
szański, Prasa galicyjska wobec po
wstania styczniowego; Hanny N a t o -
r a - M a c i e r e w i c z : Jan Data, 
Tendencje pozytywistyczne w czaso
piśmiennictwie wielkopolskim w la
tach 1848—1870; Mieczysława A d a m 
c z y k a : Bartłomiej Gołka, Prasa 
konspiracyjna ruchu ludowego 1939— 
1945; w numerze 2 — Ewy C y t o w -
s k i e j : Andrzej Czarnik, Prasa Trze
ciej Rzeszy; w numerze 3 — Barbary 
P e t r o z o l i n - S k o w r o ń s k i e j : 
Encyklopedia wiedzy o prasie; 
i w numerze 4 — Tadeusza S i r o c-
k i e g o : Stanisław Kuśmierski, Pro
paganda polityczna PPR w latach 
1944—1948. 

8» 
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Ale elementem zasadniczym, nieja
ko trzonem Kwartalnika jest dział 
„Artykułów". On też ze względu na 
odpowiedni dobór prac stanowi o ob
liczu poszczególnych numerów. Nr 1 
poświęcono niemal w całości prasie 
przełomu XIX i XX w.; nr 2 — pra
sie konspiracyjnej lat 1939—1945; 
nr 3 — prasie Polski Ludowej ; nr 4 — 
prasie lewicowej określonej datami 
rewolucji 1905 i wybuchu II wojny 
światowej. Dział „Artykułów" jest tak 
składany w każdym numerze, że jed
na z prac wyróżnia się obszernością, 
a zawartością treściową i metodą rzu
tuje na całość zeszytu. 

W numerze 1. zwraca uwagę Je
rzego R a t a j e w s k i e g o „Prasa 
centrowa w języku polskim na Gór
nym Śląsku w latach 1886—1925". Au
tor świadomie „zrezygnował z ukaza
nia szerszego tła społeczno-polityczne
go Górnego Śląska" i rzecz potrakto
wał w sposób „materiałowy i szcze
gółowy". Siedzi złożone procesy two
rzenia, działania i upadania kolejnych 
periodyków, które z uwagi na swój 
antypolski, centrowo niemiecki, czę
sto niski poziom redakcyjny i niepo
prawny język — mimo poparcia fi
nansowego ze strony części ducho
wieństwa i władz państwowych — 
przegrywały w konkurencji z czaso
pismami polskimi. Nie pomagało im 
nawet programowe i konsekwentne 
opowiadanie się za utrzymaniem ję
zyka polskiego w domach, kościele, za 
ponownym wprowadzeniem go do 
szkół publicznych, nie pomagało prze
mawianie na rzecz zachowania i kul
tywowania obyczajów i rodzimej kul
tury Ślązaków. Autor zgromadził spo
ro materiału archiwalnego i opubli
kowanego dla możliwie wszechstron
nego scharakteryzowania periodyków 
od strony wydawniczo-formalnej, fi
nansowej, ale z zasady nie wchodził 
w zawartość. Zadowalał się uchwyce
niem kilku istotnych rysów, głównie 
ideowo-programowych. Zgromadzone 
fakty nie pozwoliły autorowi określić, 
jaki był ogólny i rzeczywisty wpływ 
prasy centrowej w języku polskim na 
ludność Górnego Śląska, ale umożli
wiły opisy przedsięwzięć prasowo-
-wydawniczych kół centrowych w ję
zyku polskim w latach 1886—1925 
i dały podstawy do konstatacji, iż 
„niemożliwe jest pogodzenie celów 
germanizacji z jednoczesnym utrwa
leniem języka i tradycji polskich". 
Bowiem prasa centrowa powoływana 
do walki z prasą polską i polskością 

„w rzeczywistości w sposób niezamie
rzony przez jej twórców (...) spełniała 
rolę jakby miernika, barometru na
strojów' ludności i obu zwalczających 
się obozów na Górnym Śląsku", ,.słu
żyła również niezdecydowanym naro
dowo czytelnikom, a nawret działa
czom jako instrument polaryzacji ich 
zachowań i postaw, ich świadomości 
społeczno-politycznej, ich polskości 
wreszcie". Ponadto J. R a t a j e w-
s к i stwierdza, że prasa ta, zwłaszcza 
przed I wojną światową „wypełniała 
w jakimś sensie pewną lukę w pol
skich przedsięwzięciach prasowo-wy-
dawniczych". 

W tym samym numerze redakcja 
umieściła artykuł pt. „Polska prasa 
wojskowa w latach 1918—1921. Stan. 
kierunek rozwoju i charakterystyczne 
cechy". Jest to, jak zaznacza Jan 
P y t e l , „podsumowujący fragment 
obszerniejszej pracy dotyczącej pol
skiej prasy wojskowej w okresie od 
listopada 1918 do marca 1921 r." Au
tor wykorzystał zbiory prasy wojsko
wej kilkunastu bibliotek polskich oraz 
wszelkie inne źródła, łącznie z archi
walnymi. Posługując się wykresami 
i tabelami ukazał liczebny wzrost ty
tułów oraz nakładów, różnicowanie 
ich ze względu na częstotliwość, trwa
łość, orientacje polityczne. „Najmniej 
pism wojskowych ukazywało sic 
w pierwszych tygodniach po odzyska
niu niepodległości w 1918 r. W na
stępnych tygodniach i miesiącach na
stąpił wzrost tytułów o około 100°'». 
Ten stan utrzymał się do końca 1919 
roku. Gwałtowny rozwój nastąpił 
w miesiącach letnich i jesiennych 
1920 г., by na początku 1921 r. spaść 
do poziomu z 1919 r." Liczebny wzrost 
czasopism i nakładów wiązał się z za
potrzebowaniem i czytelnictwem, mi
mo iż zdaniem autora kolportaż zosta
wiał wiele do życzenia. Większość pism 
wojskowych ukazywała się bardzo 
krótko: albo z powodu wyczerpania 
się środków materialnych, albo dlate
go, że spełniły doi^aźne i określone 
zadania, dla których były powołane. 
Najtrwalszymi okazały się pisma cen
tralnych władz wojskowych lub cie
szące się ich poparciem, wydawnictwa 
okręgowych władz wojskowych oraz 
dowództw frontów i armii. Najwięcej 
czasopism ukazywało się w Warsza
wie (ponad 33%), prawie drugie tyle 
w kilku większych miastach, jak Po
znań, Lwów, Wilno, Łódź, Lublin. 
Miejsca wydawania i geografia kol
portażowa zmieniała się w zależności 
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od ruchu i postoju oddziałów. Dla pra
sy wojskowej lat 1918—1921 charak
terystyczna była jej masowość, wielo-
funkcyjność, zróżnicowanie ideowe 
i niekomercyjność. Oprócz najliczniej
szych organów propiłsudczykowskich 
występowały endeckie, demokratycz
ne, a nawTet komunistyczne. 

Urszula J a k u b o w s k a zajęła się 
„Kwestią kształtowania się granic 
państwa polskiego w latach 1918— 
1922 na łamach Gazety Warszaw
skiej". Na przykładzie wybranych ar
tykułów publicystycznych pokazała, 
jak zespół redakcyjny, liczący się 
z polityką Ententy, a głównie Francji, 
realizował generalną linię polityczną 
Narodowej Demokracji. Do momentu 
podjęcia decyzji przez koalicję Ga
zeta Warszawska odznaczała się ofen-
sywnością, z chwilą zapadnięcia tako
wej aprobowała ją jako najkorzyst
niejszą ze wszystkich realnych kon
cepcji. 

Od tematyki dominującej w nume
rze 1 odbiega wypowiedź Zofii D ż e -
d ż у к pt. ,.Satyryczne czasopisma 
Wielkiej Emigracji". 

Najwięcej miejsca w numerze 2 za
biera artykuł Jerzego J a r o w i e c -
k i e g o . Jego „Podziemna prasa ludo
wa VI Okręgu Rocha (Krakowskiego) 
w latach 1939—1945" jest „próbą od
tworzenia faktów, rekonstrukcji wy
darzeń związanych z wydawaniem 
podziemnej prasy ludowej". Z tym 
określeniem autora można się całko
wicie zgodzić, gdyż cały jego wysiłek 
zmierza do rejestrowania faktów na
tury wydawniczo-formalnej i raczej 
bibliograficznej, które mogłyby stać 
się podstawą do syntetyzujących ujęć 
naukowych. Niestety, autor nie wy
ciągnął ogólniejszych wniosków 
z pracowicie zgromadzonego materia
łu, nie dając tym samym czytelni
kowi głębszej analizy zawartości kil
kudziesięciu opisanych czasopism, 
tłumacząc się ciasnymi ramami arty
kułu. 

Pod wielu względami podobnym 
artykułem jest „Czasopiśmiennictwo 
konspiracyjne i działalność propagan
dowa PPR, GL—AL i KRN na Kielec-
czyźnie w okresie okupacji hitlerow
skiej" Mieczysława A d a m c z y k a . 
Ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, 
że ustępuje poprzedniemu tak co do 
bogactwa i kompletności informacji, 
jak konsekwentnego stosowania obra
nej metody. 

„Żydowska prasa w okresie okupa

cji hitlerowskiej w Polsce (1940— 
1943)" Mariana F u k s a zasługuje na 
odnotowanie chociażby tylko z tego 
powodu, iż zawiera „Wykaz żydow
skiej prasy podziemnej (1940—1943)" 

Inny charakter ma artykuł Marii 
W i ś n i o w s k i e j , która poprzez 
usystematyzowaną w odpowiednich 
rozdziałach analizę zawartości scha
rakteryzowała w miarę wszechstronnie 
„Pismo Młodych 1943" jako „pismo 
o charakterze samokształceniowym, 
przeznaczone dla ogółu młodzieży 
w wieku GSz (Grup Szturmowych) 
pobudzające do myślenia". Spośród 
artykułów społecznych, popularnych 
i naukowych oraz o tematyce mię
dzynarodowej autorka wyodrębniła 
prace Heleny Radlińskiej i Ireny 
Jurgielewiczowej dla podkreślenia, 
że Pismo Młodych 1943 wydawane 
z niezwykłą regularnością dla zaspo
kojenia wyższych zainteresowań mło
dzieży starszoharcerskiej w rzeczy
wistości było organem pokolenia star
szego, profesorów, którzy chcieli przy
gotować młodzież do życia, działania 
i pracy zawodowej w odrodzonej, 
demokratycznej Polsce. 

W pewnym sensie sztandarowym 
artykułem numeru 3 jest praca Darii 
N a ł ę c z „Główne polskie dzienniki 
lat 1944—1948 o programie demokra
tyzacji kulturalnej". W przejrzystej 
analizie publicystyki codziennych or
ganów prasowych sześciu partii 
i stronnictw politycznych D. N a ł ę c z 
odzwierciedliła reprezentatywne sta
nowiska dzienników w toczącej się 
dyskusji na temat kultury, a przede 
wszystkim literatury, zarysowała 
ewolucję niektórych postaw, pod
kreśliła wpływ polityki poszczegól
nych ugrupowań na koncepcje progra
mowe, na podejmowanie problema
tyki i traktowanie jej w określony 
sposób, na ujednolicenie frazeologii 
propagandowej nie odpowiadającej 
rzeczywistym treściom, co w konsek
wencji prowadziło do „zamętu progra
mowego, jakkolwiek zewnętrznie zda
wało się wprowadzać harmonię". Au
torka zaznacza niejednolitość koncep
cji zarówno parti Bloku, jak i dwu 
organizacji znajdujących się poza nim, 
co było następstwem dostosowania 
wizji do „gustów i potrzeb tych krę
gów odbiorców, na których poparcie 
liczono". Dyskusja, w której akcenty 
polemiczne zdarzały się nader rzadko, 
odzwierciedlała nie tyle stosunek do 
przeszłości narodu i jego kultury, 
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ile stosunek do aktualnej wówczas 
problematyki współczesnej. Dlatego 
też po kilkuletnich dyskusjach zazna
czających nader zróżnicowane koncep
cje w drugiej połowie 1948 r. następu
je „odejście od tych programów 
i akceptacja platformy programowej 
PPR". 

W numerze 3 wypada jeszcze od
notować Aliny S ł o m k o w s k i e j 
.,Straty dziennikarstwa polskiego 
w wyniku drugiej wojny światowej", 
Stanisława F г у с i e „Czasopisma dla 
dzieci i młodzieży okresu powojenngo 
(1945—1970)", Zofii M i k u l s k i e j 
„Z dziejów Sztandaru Ludu w Lub
linie 1945—1950" i Jerzego R a t a -
j e w s к i e g o „O trudnościach ba
dań historyczno-prasowych historii 
prasy polskiej na Śląsku w XIX i na 
początku XX w." Już choćby same 
tytuły wskazują, że praca S ł o m 
k o w s k i e j bardziej kwalifikowała
by się do zeszytu 2, a R a t a j e w -
s к i e g o do numeru 1. 

W numerze 4 redakcja zamieściła 
artykuł Gereona I w a ń s k i e g o : 
„Trybuna Robotnicza — organ Związ
ku Proletariatu Miast i Wsi (1922— 
1924)". Rzecz z pewnością zasługuje 
na miano zarysu monograficznego pi
sma, które z organu prasowego Cen
tralnego Komitetu Proletariatu Miast 
i Wsi Galicji Wschodniej, wydawane
go w wersji polskiej i ukraińskiej, 
zostało przekształcone w legalny pe
riodyk Komunistycznej Partii Robot
niczej Polski w celu użycia go do 
walki o zalegalizowanie komunistycz
nej partii w Polsce. Historia pisma 
jest stosunkowo bogata. I w a ń s k i 
wyróżnia dwa okresy jego dziejów: 
17 III —9 XII 1923, gdy było wydaw
nictwem lokalnym, 16 XII 1923—25 VI 
1924, kiedy miało charakter ogólno
krajowy. W miarę, jak zmieniało się 
położenie partii i rodziły się potrzeby, 
pismo podlegało przeróżnym prze
obrażeniom. Z czasopisma lokalnego 
stało się ogólnokrajowym, z tygodni
ka zmieniło się w wychodzące trzy 
razy na tydzień, a wreszcie w dzien
nik. Autor zwraca uwagę na opis ze
wnętrzny wydawnictwa, zespoły re
daktorów, współpracowników, organi
zację pracy redakcyjnej, zmiany w 
strukturze periodyku, stronę finanso
wą, kolportaż, zasięg oddziaływania, 
programy, zawartość treściową, wszel
kie zmiany zachodzące w wydawnic
twie, anonimat, sposoby podpisywania 
artykułów, środki przemycania wia
domości z życia ZSRR, partii robot

niczych innych krajów, ciągłe posze
rzanie zakresu problematyki, akcje 
zmierzające do utrwalenia bytu pisma 
prześladowanego przez cenzurę i in
ne władze administracyjne. Mimo pię
trzących się trudności Trybuna Ro
botnicza zwiększała częstotliwość 
ukazywania się, zwiększała nakłady, 
poszerzała zasięg swojego oddziały
wania. Pełniła funkcję agitacyjną 
i organizatorską przede wszystkim. 

W tym samym numerze jest także 
Jerzego M y ś l i ń s k i e g o „Prasa 
Polskiej Partii Socjalistycznej Lewicy 
1906—1914". Prasę tę potraktował ja
ko czteroczłonowy system, którego 
elementy scharakteryzował według 
przyjętego podziału, uwzględniając 
dane statystyczne w odniesieniu do 
tytułów, nakładów za poszczególne 
okresy. Ponadto sformułował kilka 
istotnych wniosków, streszczających 
wyłuszczone myśli. PPS Lewica wy
dawała swoje organy tylko w liczbie 
niezbędnej do oddziaływania na sym
patyków i komunikowania się władz 
partii z członkami. Pod względem 
ideowym była stosunkowo jednolita. 
W dużym stopniu czerpała z osiąg
nięć prasy przedrozłamowej, ale też 
odznaczała się nowatorstwem (dała 
początek nowemu modelowi prasy 
związkowej). Do osiągnięć PPS Le
wicy zalicza autor „utrzymanie przez 
cały okres działania w trudnych wa
runkach legalnego pisma" spełniają
cego wielorakie funkcje zwłaszcza 
wskutek likwidacji periodyków lo
kalnych. 

W 4 numerze znalazł się też jeden 
artykuł nie przystający całkowicie do 
reszty. Wprawdzie „Prasa leninowska 
w latach walki mas pracujących 
o władzę", której autorem jest Alek
sander B i e r i e ż n o j , wiele ma 
wspólnego z polską prasą lewicową, 
to jednak przede wszystkim należy do 
historii prasy ZSRR. 

Zawartość wszystkich numerów 
XVI rocznika Kwartalnika Historii 
Prasy Polskiej zaleca go uwadze nie 
tylko prasoznawców i dziennikarzy. 
ale też budzi niepokój, że redakcja 
koncentruje zainteresowania przede 
wszystkim na dziejach najnowszych. 
A przecież wieki dawniejsze z wielu 
powodów nie mogą zniknąć z jej po
la widzenia. Dobrze by też było, gdy
by Kwartalnik rzeczywiście ukazywai 
się co kwartał. 

Jan Bujak 
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przekazy 

NR 3/1977 

Postęp techniczny w masowym ko
munikowaniu jest osią tematyczną 
tego numeru Przekazów i Opinii. 
Dział artykułów i rozpraw otwiera 
autor z Wojskowej Akademii Poli
tycznej — Lesław W o j t a s i k , oma
wiając zagadnienia walki ideologicz
nej w warunkach nieograniczonego 
zasięgu telewizji satelitarnej (s. 5— 
18). Stan obecny telewizji i jej nowe 
możliwości techniczne konfrontuje 
autor z rzeczywistością prawno-poli-
tyczną, z walką o model swobodnego 
przepływu informacji. Analizując 
szeroko lansowaną przez polityków 
amerykańskich wersję swobodnego 
przepływu informacji — autor uka
zuje jej dywersyjne podłoże. Przeciw
stawia tej koncepcji radziecki pro
jekt konwencji przedłożony na forum 
ONZ 8 sierpnia 1972. Wprawdzie 
projekt ten nie /ostał zaakceptowany 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, lecz 
uprzytomnił narodom świata jakie 
niebezpieczeństwo stanowić może nie
kontrolowany przekaz telewizyjny. 

W specjalistyczne arkana postępu 
technicznego i związanego z tym roz
woju możliwości twórczych radiofo
nii i telewizji wprowadza czytelników 
artykuł Stanisława M i e s z c z a k a 
(s. 19—34). Z wielkim darem proste
go i jasnego wykładu przedstawia 
autor skomplikowaną technikę zapi
sywania i przekazywania dźwięku w 
radiu i telewizji. Stereofonia głośni
kowa — najszerzej w tej chwili sto
sowana — w świetle przedstawień 
autora nie spełniła pokładanych w 
niej oczekiwań co do wysokiej pre
cyzyjności przekazu dźwięku. Większe 
pod tym względem zalety wydaje się 
mieć stereofonia binauralna (słuchaw
kowa). Różnica między nimi jest nie 
tylko w odbiorze — słuchawkowym 
bądź głośnikowym, lecz rówTnież w 
sposobie rejestrowania dźwięków. A 
dodatkowa prawda jest jeszcze i ta
ka, że w Stereofonie głośnikową za
angażowane zostały już duże kapitały 
producentów. Tym rynkowym ten
dencjom sprzyja tradycyjny nawyk 

odbiorców do odsłuchu głośnikowego, 
nie zaś słuchawkowego. Co zwycię
ży — najbliższa przyszłość okaże. 

Nowości techniczne uprzystępnia 
autor poprzez liczne przykłady zna
nych z radia i telewizji efektów aku
stycznych. Zaś przyszłość jeszcze nie
znaną odbiorcy, ale już bliską upa
truje w zastosowaniu holografii mo
gącej nadać przekazowi telewizyjne
mu nowe jakości kolorystyczno-prze-
strzenne. 

Odnosząc te perspektywy do dzi
siejszej jakości obrazu telewizyjnego, 
który nie przekracza jakości filmu 
8—16 mm — zawrotne są możli
wości najbliższej przyszłości. Od 
szczegółów technicznych przechodzi 
autor do zagadnień o charakterze or
ganizacyjnym, lecz również związa
nych z nowymi technikami, jak: moż
liwości sieci radiowo-telewizyjnej. 
radiofonia i telewizja satelitarna, au
tomatyzacja procesu emisji programu. 
Sygnalizuje również nowy rodzaj 
„sprzężenia zwrotnego", polegający 
na możliwości natychmiastowego sy
gnalizowania nadawcy reakcji odbior
ców. Będzie się to realizowało za
równo poprzez rejestrowanie włącze
nia każdego odbiornika, jak i przeka
zywanie oceny według przyjętej skali. 

Zautomatyzowane manipulacje mo
gą również przynieść ogromne osiąg
nięcia w zakresie wyszukiwania ma
teriałów zgromadzonych w różnego 
rodzaju zbiorach: archiwach, fono-
i taśmotekach. Przypomina tu autor, 
że z bogatych zbiorów radiowo-tele-
wizyjnych przy tradycyjnych sposo
bach wyszukiwania danych, praktycz
nie wykorzystuje się je zaledwie w 
20—30"'o. 

Automatyzację wyszukiwania da
nych przedstawia autor całościowo 
i sprawia to wrażenie niezwykle 
zwartego systemu. Wiadomo jednak, 
że całościowe ujmowanie zagadnień 
wyszukiwania danych stale jeszcze 
jest bliższe „pobożnym życzeniom" 
niż faktycznej rzeczywistości, słusz
nie więc autor odnosi swój opis do 
„odległej, trudnej dziś do przewidze
nia przyszłości". 

Próbę oznaczenia funkcji barwy w 
kolorowym filmie i telewizji przyno
si artykuł Hilmana M e h n e r t a 
(s. 35—48). Przytaczanie wszystkiego, 
co na temat barwy wiadomo w aspek
cie fizycznym, fizjologicznym, psy
chologicznym i estetycznym — może 
i jest celowe, ale w większości są to 
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sprawy dość ogólnie znane. Za oczy
wistość uważa autor fakt, że nowo
czesne środki techniczne ulepszające 
przekazywanie koloru doskonalą w 
sposób automatyczny nasze poznanie. 
Wierniejszy obraz rzeczywistości jest 
jednak tylko jednym ze środków wy
razu, ani lepszym, ani gorszym w zna
czeniu poznawczym niż kreacyjny 
sposób jej ukazywania. Przy obecnej 
niedoskonałości kolorystycznej filmu 
i tv, równolegle, jako wyraz potrze
by twórców rozwija się cały zestaw 
środków technicznych służących do 
ujęć kreująco-deformacyjnych jako 
tych, które potęgują poznanie. A za
tem przedwczesne lub raczej nie
prawdziwe wydaje się stwierdzenie 
autora: „Nikogo w przyszłości nie bę
dzie zaprzątał problem, czy dany 
obraz ma być skomponowany w ko
lorach stanowiących artystyczne od
wzorowanie barw naturalnych czy też 
w a b s t r a k c y j n y m (podkr. au
torki) kolorze czarno-białym. Już dzi
siaj niektóre stacje nadawcze emitują 
program wyłącznie w kolorze i nie
wiele tylko ludzi skłonnych jest po
konać niewygody i trud pójścia do 
kina w imię obejrzenia filmu czarno-
-białego". 

Skrót referatu Angelo F a u s a 
(s. 49—60) wygłoszonego w II Mię
dzynarodowym Tygodniu Radiowym 
zorganizowanym przez Radio Hisz
pańskie (5—8 II1975) przypomina po
czątki tego środka masowego komu
nikowania, który — mimo konku
rencji innych mediów — ma stale 
nowych i wiernych sobie odbiorców. 
Refleksja z okazji 50 lat istnienia 
„eksperymentu" radiowego przerodzi
ła się u autora w piękny szkic histo
ryczny. A przyszłość? Szansę dla ra
dia upatruje autor w możliwości re
konstrukcji środowiska społecznego. 
Współcześnie człowiek odrzuca total
ność informacji — dla wszystkich 
i o wszystkim. Poszukuje świata bez
piecznego, świata najbliższego kręgu, 
w którym „(..) odzyskuje swoją przed-
miotowość i poczucie bezpieczeń
stwa;" (...) „Otaczającą rzeczywistość 
wyznacza rola pełniona przez czło
wieka jako cząstkę społeczności, 
w której on się porusza i z którą jest 
powiązany, na którą sam wpływa 
i pod której wpływem się znajduje" 
(s. 58—59). 

Dział „Relacje — Noty — Spra
wozdania" uzupełnia nowinkami tech
nicznymi część artykułową. Dla od
biorców nie związanych bezpośrednio 

z techniką radiowo-telewizyjną jest 
to bardzo interesujący zeszyt Przeka
zów i Opinii. 

Teresa Lisicka 

prasa techniczna 
I PÓŁROCZE 1977 

Z punktu widzenia naszych zain
teresowań w omawianym okresie sze
reg pozycji zasługuje na odnotowanie. 
Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, 
że o niektórych można by było napi
sać więcej, gdyby nieco głębiej drą
żyły podejmowaną tematykę. 

Tak właśnie rzecz się ma z arty
kułem Kazimierza L e s k i e g o „Oce
na szczegółowa czasopisma technicz
nego" (nr 2, s. 28), który praktycznie 
tylko przypomina zbiór — skądinąd 
słusznych — zasad, jakimi należy się 
kierować przy ocenianiu wartości pi
sma technicznego, formułując je do
syć ogólnikowo. Brak tu rozwinięcia 
pewnych interesujących uwag, przez 
co całość niewiele nowego wnosi do 
zagadnienia. 

Również przypomnieniem zasad 
jest kolejna pozycja w rubryce „Prze
gląd języka technicznego". Andrzej 
M a r k o w s k i pisze tym razem 
„O tytułach publikacji prasowych" 
(nr 3, s. 25—26). Mówiąc o zasadach 
prawidłowego konstruowania nagłów
ków autor opiera się na ustaleniach 
zawartych w pracach Walerego Pi
sarka. W niewielkim jednak stopniu 
bierze poprawkę na dosyć istotną róż
nicę między prasą ogólnoinformacyj
ną a techniczną, zarzucając tej ostat
niej zbytnią monotonię tytułów publi
kacji. A tymczasem to co jest mono
tonne dla czytelnika spoza „branży", 
bo na ogół mało dlań zrozumiałe, zu
pełnie inaczej brzmi w uchu fachow
ca, bądź znającego się na sprawie 
amatora. Co więcej: tych ostatnich 
może wręcz zirytować stosowanie w 
periodyku fachowym różnych figur 
stylistycznych, które — jak wykazuje 
praktyka — na ogół powstają kosz
tem rzeczowości nagłówka. Jej prze
cież w pierwszym rzędzie oczekuje 
odbiorca periodyku technicznego. 

Nr 1/77 zawiera „Przegląd najważ
niejszych prac Rady Prasy Technicz-
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nej wykonanych w latach 1970—1976'' 
(s. 6—10). Napisany przez Jana 
C z a r n o w s k i e g o materiał obej
muje okres dwóch poprzednich ka
dencji Rady, w którym zaczęła ona 
działać w nowych warunkach. W tym 
też czasie (r. 1971) powstał organ Ra
dy, ukazujący się w nakładzie 1500 
egz. dwumiesięcznik Prasa Technicz
na, który jest jedynym czasopismem 
tego rodzaju w krajach socjalistycz
nych i według danych redakcji jed
nym z trzech istniejących na świe
cie. 

„Rola prasy technicznej w kształ
ceniu ustawicznym" to tytuł publika
cji Tadeusza Z a m o y s k i e g o (nr 
1, s. 17—18). Autor pisze interesująco 
o warunkach jakie musi spełniać pi
smo techniczne mające w sposób cią
gły podnosić kwalifikacje specjali
stów, a także podpowiada, w jaki 
sposób w praktyce można te warunki 
spełnić. Na zakończenie podkreśla 
potrzebę „podjęcia w całej naszej 
prasie technicznej akcji planowego 
i długoterminowego kształcenia usta
wicznego adresowanego do naszego 
licznego świata technicznego". 

Numer 1 zawiera też trzy publika
cje poświęcone czytelnictwu. Artykuł 
Grażyny S t r a u s „Branża i zakład 
a czytelnictwo literatury fachowej" 
(s. 11—15) stanowi fragment plonu 
badań czytelnictwa tejże literatury 
w przemyśle chemicznym. Autorka 
stara się ustalić, jak różne czynniki 
zawodowe wpływają na zachowania 
czytelnicze, a konkluzja końcowa da
je sporo do myślenia: w branży dyna
micznej, szybciej rozwijającej się, 
gdzie wrarunki bardziej sprzyjały 
pracy twórczej, a także stwarzały 
większe szanse awansu, czytelnictwo 
literatury fachowej, krajowej i za
granicznej było wyższe oraz bardziej 
wszechstronne. A zatem — jeśli 
przyjąć, że prasa i książka techniczna 
poprzez oddziaływanie na inżynierów 
ma wpływ na rozwój przemysłu — 
z powyższych ustaleń wynika, iż mo
że się ona przyczynić do pogłębiania 
różnic między bardziej i mniej pręż
nymi branżami. Tym istotniejszy sta
je się więc problem skutecznego do
cierania z literaturą fachową, zwła
szcza z prasą techniczną jako źródłem 
kształcenia ustawicznego, do kadry 
inżynierskiej w zakładach rozwijają
cych się wolniej. 

W wypowiedzi „Czytelnictwo lite
ratury fachowej" (nr 1, s. 22—23) Mi
chał P i n d e r a i Barbara K r a w 

c z y ń s k a przedstawiają rezultaty 
badań ankietowych wśród absolwen
tów średnich szkół zawodowych, po
przedzając je ogólnymi rozważaniami, 
które byłaby ciekawsze, gdyby spró
bowano pogłębić problem, nie ogra
niczając się do pisania o rzeczach po
wszechnie znanych. Brak też w tej 
publikacji wniosków z przeprowadzo
nych badań. Ważna natomiast jest 
ogólna wypływająca z nich konkluzja, 
iż czytelnictwo prasy fachowej w an
kietowanej zbiorowości, aczkolwiek 
na ogół wyższe od czytelnictwa innej 
literatury specjalistycznej, kształtuje 
się jednak na niskim poziomie, bo
wiem zadeklarowane zostało przez 
nieco ponad 10°/u badanych. 

Również czytelnictwu czasopism 
technicznych, ale już w kontekście 
historycznym, poświęcona jest wypo
wiedź „Problem czytelnictwa czaso
pism w latach 1831—1870" (nr 1, 
s. 23—24) przytaczająca fragment wy
danej przez Radę Prasy Technicznej 
pracy prof. Jana P a z d u r a pt. „Pol
skie czasopisma techniczne (1831— 
1870)'. 

Godna uwagi jest publikacja Józe
fa P i ł a t o w i с z a „Prasa tech
niczna jako źródło historyczne" (nr 2, 
s. 10—12). Są to refleksje historyka 
badającego przebieg elektryfikacji 
ziem polskich w latach 1914—1939, 
który w poszukiwaniu źródeł sięgnął 
do prasy specjalistycznej z tamtego 
okresu. Autor zwrócił uwagę na 
ogromną lukę w wiedzy o historii 
prasy technicznej, a następnie przy
toczył szereg wskazówek przydatnych 
zarówno badaczowi dziejów prasy jak 
i badaczowi dziejów techniki: gospo
darki posługującemu się prasą jako 
źródłem. Wypowiedź tę można zresz
tą polecić znacznie szerszemu gronu 
czytelników, gdyż w sposób logiczny 
zwraca uwagę na zachodzące w pra
sie lat 1914—1939 związki i uwarun
kowania. W sumie mamy do czynie
nia z jedną z wartościowszych pozy
cji opublikowanych przez Prasę Tech
niczną w omawianym okresie. 

Interesujące są też rozważania Ma
riana В e 1 e r s к i e g o „O artykule 
technicznym jako gatunku prasowym" 
(nr 3, s. 15—17). Jest to przegląd do
tychczasowych polskich i zagranicz
nych ustaleń w zakresie definiowania, 
systematyki i konstruowania artyku
łu technicznego. Autor od siebie pro
ponuje następującą definicję (wobec 
braku innych) : „Artykuł techniczny 
to gatunek piśmienniczy pojawiający 



122 W CZASOPISMACH 

się w prasie technicznej, ale także 
ogólnej, którego cechą jest możliwie 
zwięzłe przedstawienie określonego 
problemu technicznego z zachowa
niem metodologii naukowej^ i uzupeł
nionego dokumentacją (rysunki tech
niczne, wzory matematyczne, wykre
sy, bibliografie). Problem ten może 
być podawany w aspekcie teoretycz
nym, technologicznym, konstukcyj-
nym, organizacyjnym, ekonomicznym 
itp., w formie opisu technicznego, ko
mentarza, sprawozdania, przeglądu 
lub oceny. Poziom opracowania po
winien odpowiadać kręgowi czytelni
ków, do którego jest adresowany." 

Gdyby zbadać, jaki tytuł najczę
ściej pojawia się na łamach Prasy 
Technicznej w ostatnich numerach, 
prawdopodobnie na czoło wysunąłby 
się Przegląd Techniczny — Innowa
cje będący oczkiem w głowie naszego 
piśmiennictwa technicznego, jako fo
rum integrujące całe polskie środo
wisko techniczne. Zmianom, jakie na
stąpiły w kwietniu 1977 w tym tygod
niku poświęcony jest artykuł Jerzego 
D r e w n o w s k i e g o „Nowa edycja 
Przeglądu Technicznego" (nr 3, s. 9— 
11). Na marginesie warto dodać, że 
od tego czasu nastąpił}' już nowe 
zmiany w szacie graficznej pisma. Na 
przykład ów zewnętrzny wyróżnik, ja
kim jest winieta tytułowa, w czasie 
krótszym niż rok zmienił się dwukrot
nie, co jest chyba lekką przesadą, 
a ponadto w ostatniej wersji zdaniem 
niżej podpisanego stracił na czytelno
ści. 

Ten sam nr 3 (s. 11—12) przynosi 
wypowiedź prof. Mikołaja B a s o w a , 
laureata nagrody Nobla, który od 
przeszło 10 lat jest redaktorem na
czelnym czasopisma Priroda. Ów re
prezentujący wysoki poziom periodyk 
popularnonaukowy ukazuje się w na
kładzie 80 tys. egzemplarzy. Wydaje 
się, że publikacje popularyzujące do
robek czasopiśmiennictwa techniczne
go i naukowego za granicą, a szcze
gólnie w krajach socjalistycznych, po-
winnny częściej gościć na łamach 
Prasy Technicznej, pod warunkiem, 
że upowszechniać się będzie dobre, 
warte naśladowania wzory, jak to ma 
miejsce w przypadku Prirody. 

Na zakończenie wspomnijmy o ar
tykule Andrzeja B o r z y m a ,.Tok 
produkcji czasopism technicznych" 
(nr 3. s. 18—20), gdzie autor na przy
kładzie prasy wydawanej przez WCT 
NOT analizuje problem długiego cy
klu produkcji periodyków, zwłaszcza 

miesięczników, który powoduje, że in
formacje ukazują się często na gra
nicy aktualności. 

Lesław Peters 

Journalism 
Quarterly 

LATO 1977 

Porównanie skuteczności informo
wania za pomocą różnych środków 
masowych od lat jest przedmiotem 
zainteresowania badawczego. W nur
cie tych zainteresowTań mieści się ar
tykuł E. K a t za i in., otwierający 
ten numer Journalism Quarterly (Re
membering the News: What the Pic
ture Adds to Recall). Opiera się on. 
na badaniach odbioru dziennika tele
wizyjnego i radiowego w naturalnych, 
warunkach. Wyniki oadań prowadza 
do wniosku, że obraz tylko w niewiel
kim stopniu pomaga zapamiętaniu in
formacji i to raczej ludziom bardziej 
wykształconym. Telewidzowie zresztą 
odbierają dziennik bardzo selektyw
nie, wskutek czego zdarza się, że nie
którzy (w badaniach Katza aż 20° o) 
po jego wysłuchaniu i obejrzeniu nie 
potrafią przypomnieć sobie ani jednej 
wiadomości. Mimo tych wyników, 
niezbyt dobrze świadczących o telewi
zji jako narzędziu masowej oświaty 
w sprawach politycznych, badania nie 
potwierdzają hipotezy, jakoby obraz 
hamował zapamiętanie lub zrozumie
nie telewizyjnego przekazu. A jak 
wiadomo, krytycy telewizji i takie 
oskarżenie pod jej adresem już sfor
mułowali. Oczywiście wyników badań 
E. Katza i jego współpracowników 
nie można uogólniać na wszystkie 
społeczności i na wszystkie telewizje 
świata. Zapewne bywa tak, że źle 
skomponowany obraz z tekstem utru
dnia zrozumienie przekazu, a dobrze 
skomponowany pomaga zapamiętaniu 
i zrozumieniu. 

Porównaniu telewizji i gazety pod 
względem wiarygodności dostarcza
nych przez nie wiadomości lokalnych 
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poświęcony jest również raport 
J . D. A b l a i M. O. W i r t h a 
(Newspaper vs. TV Credibility for Lo
cal News). Przynosi on wyniki niepo
myślne dla prasy: mieszkańcy De
troit uważają telewizję za bardziej 
godne zaufania, bardziej wiarygodne 
i ważniejsze źródło informacji o spra
wach lokalnych. 

Ważnym wydarzeniem w dziejach 
amerykańskich badań nad komuniko
waniem masowym było ogłoszenie 
w styczniu 1972 raportu Naukowego 
Komitetu Doradczego do spraw Tele
wizji i Zachowań Społecznych mini
sterstwa zdrowia (Surgeon General). 
Celem raportu (kosztował blisko 2 
miliony dolarów) była ocena wpływu 
telewizji na społeczeństwo amery
kańskie i wskazanie środków zarad
czych, gdyby ów wpływ okazał się 
niepożądany. Ze względu na to, że 
telewizory znajdują się w 96°/o gospo
darstw domowych w USA, a każdy 
z nich włączony jest średnio ponad 
6 godzin na dobę, raport dotyczył 
pośrednio niemal każdego Ameryka
nina. Obecnie, w 5 lat po jego publi
kacji, otrzymujemy w Journalism 
Quarterly artykuł J. W. T a n k a r d a 
i S. W. S h w o w a 11 e r a, którzy na 
podstawie własnej analizy zawartości 
relacjonują, co w owym raporcie pi
sała amerykańska prasa. Ich sąd jest 
bardzo krytyczny: „Obraz raportu da
ny publiczności przez prasę był bez
ładny i nieokreślony". „Po wstępnej 
informacji o konferencji prasowej 
tylko nieliczne gazety opublikowały 
później dalsze wiadomości, które mo
głyby wyjaśnić dwuznaczność wyni
ków badań". Co piąta gazeta nie opu
blikowała o raporcie ani słowa, co 
piąta zamieściła informację o nim na 
kolumnie rozrywkowej i tylko ok. 
23°/o badanych gazet poświęciło mu 
miejsce na pierwszej kolumnie. 

Niemal co drugi mieszkaniec stanu 
Waszyngton wyraża przekonanie, że 
dziennikarze z telewizji mają zbyt 
wielką władzę. Wprawdzie w opinii 
społecznej ustępują pod tym wzglę
dem wielkiemu biznesowi, bogatym 
ludziom, partiom politycznym i związ
kom zawodowym, ale górują m. in. 
nad wojskiem, kościołem, szkołą i po
licją. O nadmiernej władzy telewizji 
w życiu społeczeństwa amerykańskie
go przekonani są zwłaszcza konser
watyści i ludzie związani z Partią Re
publikańską. Do takich wniosków do
szedł — na podstawie wyników an
kiety pocztowej — J. C. P i e r c e , 

autor artykułu pt. Party, Ideology 
and Public Evaluations of the Power 
of Television Newspeople. Niektóre 
spośród przedstawionych przez niego 
danych dobrze świadczą o dojrzałości 
społecznej mieszkańców stanu Wa
szyngton: 88°/o badanych osób uznało, 
że wielki biznes rozporządza zbyt 
wielką władzą w USA. 

Następstwa monopolizacji i kon
centracji prasy były już wielokrotnie 
przedmiotem badań empirycznych. 
Uwaga badaczy skupiała się głównie 
na wpływie, jaki koncentracja wy
wiera na zawartość dzienników. 
Większość tych analiz prowadziła do 
wniosku, że gazeta, uzyskawszy po
zycję monopolisty w jakimś regionie, 
obniża swoje loty. Nie brak jednak 
badań (zwłaszcza w RFN), dowodzą
cych, że koncentracja i monopolizacja 
nie ma większego wpływu na treść 
gazet a nawet, że jest to wpływ po
zytywny (!). Zwolennicy takiego sta
nowiska, podejrzanie wygodnego dla 
właścicieli wielkich koncernów praso
wych, nie będą mogli się powoływać 
na artykuł R. R. T h r i f t a „How 
Chain Ownership Affects Editorial 
Vigor of Newspapers". Thrift porów
nał artykuły redakcyjne opublikowa
ne w latach 1960 i 1975 w dziennikach 
amerykańskich, które bądź wchodziły 
w skład koncernów prasowych, bądź 
były samodzielne. Wynik tego porów
nania brzmi: „koncerny prasowe 
(chains) wywarły wpływ na jakość re
dakcyjną dzienników (...) Z pewno
ścią wpływ ten nie jest korzystny dla 
czytelników, którzy szukają porady 
w sprawach lokalnych, kiedy przerzu
cają redakcyjne kolumny swoich co
dziennych gazet". 

„Rozkwit badań nad czytelnictwem 
w USA przypada na lata przed drugą 
wojną światową i po niej. Mniej wię
cej w tym samym czasie G. Gallup 
rozwinął naukową metodę zbierania 
danych za pomocą wywiadów i udo
skonalił pierwszą naukową metodę 
określania czytelnictwa — co czytel
nicy czytają, a czego nie czytają 
w publikacji (...) Dokonano pewnych 
ulepszeń w samej technice, ale meto
da zbierania danych o czytelnictwie 
pozostała w zasadzie do dziś taką, ja
ką była 46 lat temu". Tymi słowy roz
poczyna swój artykuł (Self-Admini
stered Readership Surveys: Whole 
Copy Vs. Clipping Method) J. K. 
H v i s t e n d a h l . Stwierdza on, że 
ostatnio odżyło w USA zainteresowa
nie badaniem czytelnictwa prasy, 
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Wpłynęła na to stabilizacja, a nawet 
spadek nakładów dzienników wielko
miejskich oraz okresowe braki papie
ru, zmuszające wydawców do zmniej
szenia objętości gazet (trzeba się zde
cydować, jakie treści można pominąć 
bez szkody dla popytu). Tymczasem 
jednak koszt badań znacznie wzrósł 
i wynosi ponad 12 dolarów za ankie
tę. Mała gazeta nie może sobie pozwo
lić na taki wydatek. Hvistendahl pro
ponuje nową, tańszą technikę, spraw
dzoną przez siebie na kilku gazetach. 
Jest to odmiana ankiety pocztowej. 
Jej istota polega na tym, że się do 
abonentów gazety wysyła wycinki 
z ostatniego numeru z prośbą o za
znaczenie w ankiecie, które z nich 
zostały przeczytane. Ta technika oka
zuje się szczególnie użyteczna w ba
daniach poczytnosci różnych tekstów 
prasowych. 

Z pozostałych 20 artykułów oma
wianego numeru Journalism Quarter
ly zainteresował mnie jeszcze tekst 
G. L. G r o t t y o zmianach nakładów 
i cen gazet amerykańskich w latach 
1970—1975. Z przedstawionych przez 
Grottę danych wynika, że w minio
nym sześcioleciu cena egzemplarza 
dziennika wzrosła o 41,l°/o, a nakład 
prasy codziennej zwiększył się o 9,9°/e. 
Wzrost ceny gazet może ograniczać 
popyt na nie, ale — jak to zauważył 
Gallup przed 15 laty — „ludzie będą 
akceptować wzrost ceny gazety tak 
długo, jak długo gazeta będzie dla 
nich tego warta". 

Zygmunt Dąbek 

Publizistik 
I PÓŁROCZE 1977* 

Rocznik otwiera szkic profesora In
stytutu Prasoznawstwa (Zeitungswis
senschaft) Uniwersytetu w Mona
chium, Hansa W a g n e r a na temat 
teorii gatunków dziennikarskich i pu
blicystycznych. Na wstępie autor kwe
stionuje potoczne pojęcia komuniko-

* Zeszyt 1, s. 1—124 + VI ; zeszyt 2, s. 125— 
256 + VIII. 

wania masowego, odwołując się do 
określeń wypracowanych w Mona
chium m. in. przez Karla d'Estera, 
Bernda M. Aswerusa i Ottona Gro-
tha. Jako partnerów komunikowania 
wymienia Wagner „społecznych wy
razicieli wiedzy i świadomości", któ
rzy wypowiadają się „pojedynczo lub 
w kolektywie, z reguły jednak zawsze 
jako reprezentanci grup nieformal
nych i formalnych", których wypo
wiedzi są dopiero wtedy odbierane 
społecznie, gdy są „przekazywane 
przez instytucje pośredniczące" (Ver
mittlungsinstitutionen, s. 5). Tak więc 
w procesie komunikowania aktywne 
role pośredniczące ulegają profesjo
nalizacji i dlatego nie podlegają 
w ogóle lub rzadko wymianie, pod
czas gdy wymiana ról między partne
rami komunikowania dokonuje się 
stale. Wagner modyfikuje tu następu
jąco model komunikowania: mamy 
role komunikatywne (partnerzy wyj
ściowi i docelowi), zasadniczo oddzie
lone od ról pośredniczących („media
torów, niesłusznie nazywanych 'komu
nikatorami', i recypientów"). Można 
oczekiwać, że H. Wagner przedstawi 
bliżej i szerzej tę interesującą, tu tyl
ko zarysowaną, koncepcję. 

Swą propozycję typologii gatunko
wej wywodzi autor ze -„statusu po
średnictwa" (Vermittlungsverfassung). 
W 12 tezach szkicu twierdzi m. in., że 
„regulacja komunikowania przenosi 
się na rolę profesjonalnego komuni
katora i to tym pełniej, im bardziej 
proces pośredniczenia oddziela się od 
procesu powiadamiania i usamodziel
nia się" (s. 9). Mediator (pośrednik) 
musi przede wszystkim rozwiązać 
problem zagospodarowania czasu, 
przestrzeni w medium. Stąd teza 7: 
„Dziennikarskie formy przedstawiania 
różnią się pod względem sposobu 
i stopnia ingerencji pośrednika w wy
powiedź". Wagner rozróżnia formy 
wypowiedzi obcych partnerów, formy 
wypowiedzi własnych pośrednika (np. 
komentarz, glosa, formy krytyki) 
i mieszane formy obu typów podsta
wowych (feature, reportaż). Kryte
rium stanowi przekaz wypowiedzi ob
cej lub własnej, formy mieszane sta
nowią odrębną kategorię (teza 8). 
Autor pisze, że pierwsze próby anali
zy zawartości przy zastosowaniu wy
mienionych kategorii wykazały, że 
czasopisma publicystyczne wytworzy
ły całkiem nowe formy wypowiedzi 
w porównaniu z gazetami codzienny
mi. 
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Zdaniem Wagnera, formy wypowie
dzi są zróżnicowane w zależności od 
specyfiki medium. Im bardziej jest 
ono uniwersalne, tym bardziej będą 
dominowały formy dające możliwość 
wypowiedzi wielu partnerom komu
nikowania; im bardziej specjalistycz
ne będzie jakieś pismo fachowe, tym 
wyraźniejsze będą formy jednostko
we, a pośrednik będzie się ograniczał 
do selekcji partnerów. 

Ciekawy szkic Wagnera wydaje się 
wnosić nowe akcenty do dyskusji ty
pologii gatunków dziennikarskich, 
aczkolwiek w obecnej postaci ma on 
charakter tylko zarysowanych hipo
tez. 

W numerze 1. zwracam ponadto 
uwagę na epitafium biograficzno-bi-
bliograficzne, poświęcone Paulowi 
Lazarsfeldowi przez Winfrieda B. 
L e r g a . 

Numer 2. otwiera rozprawa prof. 
Kurta K o s z y k a o aktualnych i hi
storycznych aspektach „kultury me
diów". Przypomina na podstawie zna
nej analizy G. Gerbnera i G. Marva-
nyiego z r. 1970 (60 gazet z 9 krajów), 
jak zróżnicowana jest obecność pra
sowej sprawozdawczości na temat po
szczególnych krajów. „W każdym 
kręgu kulturowym powstaje typowe 
zniekształcenie wobec rzeczywistych 
proporcji wielkości kontynental
nych" — pisze Koszyk, doszukując się 
przyczyn nie tylko w barierach in
formacji, lecz także w aktualnych 
wzorcach świadomości politycznej. 
„Z tych wyników dałoby się skon
struować swego rodzaju komunikacyj
ną teorię względności", stwierdza au
tor. 

Jego zdaniem, zastosowanie meto
dy analizy zawartości do materiałów 
historycznych wykazałoby zdumiewa
jące zbieżności z rozwojem społecz
nym na przestrzeni całych wieków. 

W zakończeniu autor rozpatruje 
współczesne obowiązki mediów maso
wych, które nie mogą już — jak 
w czasach absolutyzmu — służyć in
teresom partykularnym, lecz muszą 
odpowiadać „różnorodnym interesom 
grupowym, z których żyje demokra
cja parlamentarna". Zdaniem K. Ko
szyka, nowe technologie bez szansy 
współuczestnictwa publiczności nie 
przyniosą niczego prócz nowych ilu
zji. Właśnie publiczne partnerstwo 
warunkuje — twierdzi autor — zasto
sowanie nowych mediów, i trafnie 
konkluduje: „To jednak bez nowej 
przyszłościowej perspektywy systemu 

ekonomicznego, zmuszającego do (ro
snącej? PD) produkcji i konsumpcji, 
raczej się nie uda". 

Siegfried W e i s c h e n b e r g pi
sze o zawodowej autonomii i samo
świadomości dziennikarskiej, rozpa
trując problemy stowarzyszeń dzien
nikarzy sportowych. 

Ciekawy jest artykuł, w którym 
Peter N i s s e n i Walter M e n n i n -
g e n opisują „Wpływr gatekeeperów 
na strukturę tematyki publiczności". 
Zajmują się oni kryteriami, według 
których gatekeeperzy przyjmują, opra
cowują i przekazują dalej informacje 
prymarne. Autorzy przeprowadzili 
analizę wiadomości w 3 dziennikach 
Szlezwika-Holsztynu, w ośmiotygod-
niowym okresie II kwartału 1976, ba
dając także dopływ serwisów infor
macyjnych do trzech redakcji. Stwier
dzono, że z informacji prymarnej wy
korzystano w poszczególnych gazetach 
tylko 1/5 do 1/3 oferowanego serwisu. 
Niemniej zgodność selekcji określono 
jako „nadspodziewanie wielką". Dalej 
autorzy scharakteryzowali kryteria 
wyboru wiadomości, formy ich publi
kacji, redakcyjne opracowanie mate
riału. 

Zgodność selekcji uznali autorzy za 
najbardziej charakterystyczny wynik 
analizy, upoważniający do mówienia 
o „standardowym profesjonalnym za
chowaniu gatekeeperów". Jedynie 
skróty i sposoby aktualizacji materia
łu (jednak bez naruszania aspektów 
treściowych) różniły badane redakcje. 
Stąd wniosek, że dziennikarze kieru
ją się podobnym schematem, określo
nym ich zawodowym statusem spo
łecznym, ich rolą w redakcji, celem 
organizacyjnym tejże i ogólnymi stan
dardami zawodowymi. 

Autorzy twierdzą, że gazety w czę
ści informacyjnej kierują się silnie 
stanowiskiem prymarnego informa
tora, którego wiadomości podają po 
minimalnym opracowaniu i na ogół 
bez komentarza. Tym samym należy 
zakwestionować, jakoby dziennikarz 
spełniał rolę gatekeepera manipulują
cego opinią publiczną. Do przeważa
jącej zawartości mediów odnoszą au
torzy twierdzenie, że dziennikarze 
(a tym samym media) są dziś bar
dziej pośrednikami w przekazywaniu 
idei niż ich twórcami czy cenzorami 
(z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to 
całej zawartości mediów i strumienia 
komunikowania). Silniejsze jest w tym 
zakresie oddziaływanie zorganizowa
nych grup jako „instytucji biurokra-
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tycznych gatekeeperów'. Autorzy 
zresztą jednoznacznie wypowiadają 
się na rzecz dziennikarzy jako facho
wych pośredników w wymianie idei 
i informacji, nie zaś reprezentantów 
„czwartej władzy". W zakończeniu 
postulują sprawdzenie wyników swych 
badań na przykładzie prasy ponadre
gionalnej. 

Uzupełnieniem relacji z badań jest 
klucz kategoryzacyjny analizy zawar
tości. 

Odnotujmy jeszcze artykuł Floria
na H. F 1 e с к a na temat koncentra
cji prasy w Szwajcarii oraz pierwszą 
na łamach Publizistik recenzję pol
skiej książki — Andrzeja Czarnika 
„Prasa w Trzeciej Rzeszy". Napisał 
ją, nie unikając akcentów krytycz
nych, Marek A n d r z e j e w s k i 
z Gdańska, tu nazwanego „Danzig". 

Pawel Dubiel 

NR 3/1977 

Odgłosy pierwszej wojny światowej 
i Rewolucji Październikowej w sło
wackich gazetach robotniczych stano
wią pierwszą pozycję w zeszycie. Jest 
to nie tylko rocznicowy, okoliczno

ściowy artykuł. Prof. Frano R u 11-
k a y, znany badacz — historyk tego 
okresu czasopiśmiennictwa słowackie
go, na szerokim tle politycznym 
i międzynarodowym ukazuje momen
ty przełomowe dla rozwoju ruchu ro
botniczego na Słowacji. 

Aspekt instrumentalny i dokumen
tacyjny prasy prowadzi autora do na
stępującego sformułowania: „Idei 
Wielkiego Października nie można by
ło przemilczeć (...) Między słowackim 
proletariatem szerzyło się przeświad
czenie, że panujący porządek kapita
listyczny można zrzucić tylko przez 
rewolucję, a zatem częściowe reformy 
i pertraktacje z władzą nie zdadzą się 
na nic. Przeto coraz większym uzna
niem wśród ludzi cieszyli się ci, któ
rzy żądali parcelacji, rozbrojenia, dyk
tatury proletariatu, którzy nie zamie
rzali się uspokoić, zanim nie uzyska
ją powszechnego prawa wyborczego." 

Miłosław O k e ń k o pisze o roli 
masowych środków komunikowania 
i dalszym kształceniu aktywnych 
dziennikarzy. Autor, nawiązując do 
podstawowego zadania pracy ideolo
gicznej — wychowania w duchu so
cjalistycznego patriotyzmu i socjali-
listycznego internacjonalizmu stwier
dza, że praktycy zawodu winni moc
niej podkreślać współzależność i 
związki obu tych elementów. W pra
cy politycznej zasadniczą wagę ma 
konieczność manifestowania jedności 
nie tylko w słowach, ale i w działa
niu. 

I v a n Ż a r y poświęca swój arty
kuł dziennikarstwu jako systemowi 
pracy i pracy systemu. Materiał jest 
częścią większej całości, której zada
niem będzie określenie miejsca dzien
nikarstwa w systemie świadomości 
społecznej. 

Teresa Lisicka 
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Artykuły z czasopism krajowych 

© Andrze j T v s z к a: INTERESY I PO
TRZEBY SPOŁECZNE W DZIEDZINIE 
KULTURY. Miesięcznik Literacki 1978 n r l. 
S. 84—90. 

Ten a r tyku ł powinien za interesować 
i pobudzić do przemyś leń każdego badacza 
zjawisk ku l t u rowych w naszym kra ju . 
Wychodząc od oczywistości rozwoju ku l 
tu ry w społeczeństwie socjal is tycznym, 
au tor j ako fundamenta lną kwest ię uczest
nic twa w ku l tu rze p rzy jmuje in te rp re tu 
jące przeżycie t reści ku l tu ry , czyli ich 
psychospołeczne skutk i . Wskazuje przy 
t y m na, zróżnicowanie w dziedzinie ku l tu 
ry, na różnice jakośc iowe s tanowiące sed
no p r o b l e m u : jego zdaniem, z danych em
pirycznych wynika nas tępująca s t ra tyf ika
cja ku l tu ra lna społeczeństwa : 

1) s tosunkowo l iczebne elity i a w a n g a r 
d y k u l t u r o w e ( twórcy , „konese rzy" , dzia
łacze, decydenci ) , 

2) s tanowiąca bezwzględną większość 
ka tegor ia odbiorców k u l t u r y (wewnę t rz 
n ie zróżnicowana pod względem a k t y w 
ności i świadomości uczes tn ic twa) , 

3) s tosunkowo liczne e n k l a w y upośle
dzenia i zapóźnienia k u l t u r a l n e g o ( robot
nicy n iewykwal i f ikowan i i ro lni , część 
chłopów, ludzie m a r g i n e s u społecznego). 

Omawiając w da lszym ciągu a r tyku łu 
socjal istyczne cele rozwoju ku l tu ry , au to r 
podejmuje ekonomiczne aspek ty i zasady 
regulacj i budże tu ku l tu ry , zasi lanego z 
t rzech zasadniczych źródeł : pańs twowego, 
organizacji społecznych, zawodowych i 
przedsiębiors tw oraz dochodów indywi 
dua lnych ludności . Podnosząc aspek ty or
ganizacyjne i f inansowe, A. Tyszka w 
żadnym w y p a d k u ich nie fetyszyzuje, k ła 
dąc najsi lniejszy akcen t na sposobie ucze
stnictwa w ku l tu rze i społecznych mecha 
nizmach krążenia t reści i wzorów. pd 

• A n n a W y k a : BADANIA NAD RO
ZUMIENIEM PRZEKAZÓW TV. Kino 
1978 nr 1. S. 31—34. 

Na wstępie au to rka referuje koniecz
ność in te rdyscyp l ina rnego prowadzenia ba 
dań n a d k o m u n i k o w a n i e m m a s o w y m (po
wołując się n p . na a r t yku ły T. Gobana -
-Klasa i K. Nordens t renga z n ru 4/1976 
Przekazów i Opinii), co m a umożl iwić 
równorzędne opisanie relacji nadawca — 
odbiorca oraz wyjaśnić , j a k odbiorca użyt 
kuje przekaz . Podkreś la t rudnośc i t ak ich 
s tudiów rozumienia , k t ó r y m towarzyszą 

wszelkie kompl ikac je związane z badan ia 
mi odbioru v/ szerokim sensie. Szczegól
nie akcen tu je p rob lem przełożenia teori i 
.AV odniesieniu do t ak złożonego przeka
zu, j ak im jes t obraz te lewizyjny" . Nic 
więc dziwnego, że badan ia rozumienia 
(zwłaszcza tv) są dopiero w początkach 
rozwoju. 

Autorka re lac jonuje in teresujące s tu
d ium podjęte z in ic ja tywy prof. J. Hallo
rana , dyrek to ra Ośrodka Badań nad K o 
m u n i k o w a n i e m Masowym Uniwersy te tu w 
Leicester w r. 1973, k tórego wynik i p rzed
s tawiono w Kopenhadze w 1976. Badan ia 
p rowadzono jednocześnie w w . Brytani i , 
I r landi i i Danii . Dla 48 osób d o b r a n y c h 
n ie reprezen ta tywnie w k a ż d y m kra ju spo
śród młodszych i s ta rszych robotn ików 
n iewykwal i f ikowanych oraz s tuden tów i 
p racowników n a u k o w y c h wyższych uczel
ni zorganizowano specja lne pokazy półgo
dzinnego p r o g r a m u dokumenta lnego o 
Wie tnamie w r o k po zakończeniu wojny . 
Zas tosowano wywiad magnetofonowy, za
chowując jedynie ogólny schemat rozmo
wy, na tomias t pozostawiając pełną inicja
tywę i swobodę wypowiedz i r e sponden tom. 
Poza odbiorcami r o z m ó w c a m i byl i r e d a k 
tor odpowiedzialny za p r o g r a m oraz jego 
twórcy . Analizie p o d d a n o : 1) w y b ó r t e m a 
tu i sposób jego prezentacj i , 2) p rob lemy, 
sceny i wą tk i p r o g r a m u , 3) dekodowan ie 
p rzekazu przez odbiorców i wp ływ p o 
szczególnych czynn ików na ten proces . 
Nadawca był więc w t y m badan iu p o t r a k 
towany na równi z odbiorcą, przy czym 
głównie chodziło o konfrontac ję intencj i 
i oczekiwań n a d a w c ó w z pos t rzeganiem i 
zapamię tywan iem t reśc i przez odbiorców. 

Wynik i u z y s k a n e we wszys tk ich t rzech 
k ra j ach były podobne . Najbardziej różniło 
odbiorców wykszta łcenie , przy n iek tó rych 
p rob lemach wiek, p rawie n igdy płeć. Wy
żej wyksz ta łcen i — rozumiel i i nauczyl i 
się więcej z p r o g r a m u . Ogółem j ednak ty l 
ko ok. połowa b a d a n y c h potrafi ła określ ić 
ideę p r o g r a m u zgodnie z in tencjami n a 
dawców ! 

Inaczej niż oczekiwano lub w ogóle nie 
re jes t rowano muzyk i , inna była ocena 
obrazu i waga słowa w porównan iu z 
ob razem; .,obraz pochłonął k o m e n t a r z " . 
Zdan iem badaczy , recepcja tych i tp . e le
men tów odbywała się kana ł em pozawer -
ba lnym. 

Au to rka relacji s twierdza w zakończe
niu, że s tud ium miało w sobie coś z k o n 
cepcji Umber to Eco. 

pd 
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• Małgorzata S t e f a n o w s k a : PO
CZUCIE „NIEADEKWATNOSCI KULTU
RALNEJ" A TRAFNOŚĆ ODPOWIEDZI 
RESPONDENTÓW NA PYTANIA O CZY
TELNICTWO KSIĄŻEK. Studia Socjolo
giczne 1977 nr 2 (65). S. 133—143. 

W większości badań czytelnictwa mamy 
do czynienia z deklaracjami badanych, 
którzy sami informują o tym, co czytają. 
Wywiad czy ankieta samozwrotna zastoso
wane w badaniach czytelnictwa, mimo 
czasem bardzo sprytnych pytań kontrol
nych stosowanych przez badaczy, sprowa
dzają jednak całą sprawę do kwestii za
ufania do deklaracji o własnym czytelnic
twie. Fakt ten od dawna budzi troskę ba
daczy. Pamiętamy, jak z podejrzliwością 
określał H. Siwek „Wartość poznawczą 
wskaźników zasięgu czytelnictwa prasy" 
(Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 2, s. 5—22), 
przestrzegając przed absolutyzowaniem 
wskaźników zasięgu czytelnictwa. Nieco 
inna sprawa, stopień rzeczywistego i de
klarowanego wykorzystania treści dzien
ników — niepokoiła Z. Nęckiego i Z. So-
bieckiego („Deklarowane i rzeczywiste 
czytelnictwo dzienników", Zeszyty Praso
znawcze 1976 nr 3, s. 5—14). 

Obecnie M. Stefanowska zajęła się pew
nym wyjaśnieniem przyczyn nietrafności 
deklaracji respondentów, czyli problemem, 
dlaczego ludzie w odpowiedziach na an
kiety podają fałszywe dane, zawyżając 
własne czytelnictwo. Artykuł dotyczy 
wprawdzie czytelnictwa książek, ale wnio
ski z niego płynące dadzą się uogólnić 

" i na czytelnictwo czasopism, a nawet 
i dzienników. 

Stefanowska widzi przyczynę zawyżo
nych deklaracji w poczuciu „nieadekwat-
ności kulturalnej" respondentów. Owo po
czucie o złożonej nazwie powstaje w sy
tuacji, gdy respondent jest zdania, że po
winien czytać, a z różnych przyczyn tego 
nie czyni. Ludzie, którzy akceptują normę 
społeczną głoszącą, że „powinno się czy
tać", a którzy tego nie czynią (tj. nie 
czytają), są bardziej skłonni do udziela
nia nieprawdziwych, zawyżonych deklara
cji. Autorka przekonująco przedstawia 
mechanizm psychologiczny takich działań, 
podbudowując ten hipotetyczny obraz da
nymi empirycznymi. Mianowicie przepro
wadziła ona badania, w których wiary
godność deklaracji respondentów można 
było sprawdzić, jako że badani poddani 
byli obserwacji ukrytej. Sytuacja taka, 
nie do pomyślenia w masowych bada
niach reprezentatywnych, była możliwa w 
zastosowanym przypadku studentów (ob
serwatorów) i członków ich rodzin (res
pondentów). Zebranie deklaracji czytel
nictwa i ich weryfikacja przez obserwa
cje — to był pierwszy etap badań. W 
drugim etapie zebrano techniką wywiadu 
dane o normach w zakresie poszczegól
nych dziedzin kosumpcji kulturalnej, któ
rymi to normami kierują się respondenci. 
Hipoteza „nieadekwatności kulturalnej" 
znalazła potwierdzenie w materiale empi
rycznym, a nawet swoiste poszerzenie. 

Okazuje się, że istnieje silna zależność 
między przynależnością społeczno-zawodo
wą badanych a płynącym z poczucia „nie
adekwatności" zawyżaniem własnego czy
telnictwa. Innymi słowy — pracownicy 
umysłowi najsilniej zawyżają liczbę prze
czytanych książek, znacznie silniej, niż 
czynią to robotnicy. Problem polega na 
tym, że — jak słusznie zauważa autorka, 
„w niektórych badaniach czytelnictwa 
książek autorzy opierają swe wnioski z 

analiz na założeniu, że stopień zawyżania 
jest taki sam w porównywanych grupach 
społecznych". Wprawdzie w przypisie 
wskazującym na owe inne badania nie 
ma mowy o badaniach prowadzonych w 
OBP, ale uwaga ta jest celna — trafia 
i w wiele naszych badań. 

ar 

• Kajetan H ą d z e l e k : u GENEZY 
NASZEGO MIESIĘCZNIKA. Kultura Fi
zyczna 1977 nr 12. S. 555—556. 

Zainteresowanie wychowaniem fizycz
nym i sportem datuje się od XIX wieku, 
kiedy to w różnych krajach pojawiały się 
liczniejsze publikacje na ten temat. W 
Polsce w 1881 roku wyodrębniło się pierw
sze specjalistyczne czasopismo poświęcone 
tym zagadnieniom — ukazał się pierwszy 
numer Przewodnika Gimnastycznego So
kół, w 1895 — Cyklisty i Koła, w 1897 — 
Przeglądu Gimnastycznego. Szczególną ro
lę w tym zakresie odegrał warszawski 
Ruch (1906—1914), dwutygodnik poświęco
ny kwestiom rozwoju ciała. Pismo skupiło 
grono specjalistów z różnych miast, a 
również pozyskało autorów zagranicznych. 
Można je nazwać pierwszą, swoistą ency
klopedią kultury fizycznej w Polsce. 

Bezpośrednim kontynuatorem Ruchu 
był miesięcznik Wychowanie Fizyczne, 
wydawany od 1920 roku, wznowiony w 
1947 i kontynuowany do dziś pod tytułem 
Kultura Fizyczna. 

zl 

• Zbigniew M i k o ł a j c z a k : NIEKTÓ
RE PROBLEMY MOTYWACJI FIZYCZNEJ 
REKREACJI PRZEZ ŚRODKI MASOWE
GO PRZEKAZU. Kultura Fizyczna 1977 
nr 12. S. 558—560. 

Artykuł przypomina wyniki analizy za
wartości prasy na temat zagadnień re
kreacji fizycznej prowadzone w 1969 roku 
i powtórzone w 1976. Objęły one kilkana
ście tytułów czasopism ogólnopolskich 
i ujawniły wzrost zainteresowania gazet 
czynnym wypoczynkiem. W pierwszym 
badaniu liczba pozycji poświęconych temu 
tematowi sięgała 2 tysięcy, w okresie na
stępnym niemal się podwoiła. 

Autor podkreśla udział w tej akcji 
prasy sportowej, a z gazet — Trybuny 
Ludu, która lansuje ją zarówno w publi
kacjach jak i poprzez organizowanie co
rocznych festynów rekreacyjnych. Sporą 
rolę w popularyzacji aktywnego wypo
czynku odgrywają też radio i telewizja. 

zl 

• Tadeusz Ł e p k o w s k i : POCZĄTKI 
PRASY ROBOTNICZEJ W MEKSYKU. 
Z pola walki 1977 nr 4. S. 129—146. 

W okresie rewolucji burżuazyjno-demo-
kratycznej 1855—1876 narodził się meksy
kański ruch robotniczy, a wraz z nim 
jego prasa. Po pierwszych efemerycznych 
pismach, istna eksplozja dziennikarstwa 
robotniczego nastąpiła w latach siedem
dziesiątych, gdy po interwencji francuskiej 
i cesarstwie Maksymiliana I wolność pra
sy stała się jednym z fundamentów odro
dzonej republiki. Jako dalsze czynniki 
rozkwitu prasy robotniczej autor wymie
nia rozwój przemysłu, walki klasowej 
i organizacji proletariackich i wreszcie ru
chy chłopsko-indiańskie. 
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Większość omawianych gazet ukazywała 
sie w m. Meksyk. Ukazywały się na ogół 
nie częściej niż. tygodniowo, nak łady były 
małe, ty lko zmienny ideologicznie EL Socia-
lista przekraczał 3 tys. egz. W prasie robo
tniczej dominowały kra jowe problemy 
społeczno-poli tyczne, nieraz ogłaszano listy 
do redakcji , podawano kró tk ie informacje 
zagraniczne, zdarzały się ogłoszenia. ,.Wiele 
i różnie pisano na łamach czasopism 
robotniczych, czym jest lub czym ma być 
socjal izm". Silne były tendencje koopera -
tywizmu i ana rch izmu. Zróżnicowany był 
s tosunek publ icystyki socjalistycznej w o 
bec pańs twa i udziału w życiu poli ty
cznym: różnie in te rp re towano strajki , za-

• Heinz S t a r k u 11 a, Hans W a g n e r: 
ZEITUNGSWISSENSCHAFT IM UM
BRUCH? ZV + ZV 1977 nr 40—41. S. 1598— 
1603. 

Autorzy sa przedstawicielami Instytutu 
Prasoznawczego w Monachium, jedynego 
w KFN. który nie zmienił nazwy i p rogra
mu na . . instytut wiedzy o k o m u n i k o w a n i u " 
bądź . .publ ikowaniu" czy tp. Ten t rend, 
rodem z USA. pominął — zdaniem au to 
rów — lak i . że badania nad k o m u n i k o 
waniem w Stanach same cierpiały na nie
dorozwój teorii. Spowodowało to różnoro
dność podejść. . . recept" odwołujących sie 
do teorii informacji , funkcjonal izmu, teorii 
systemów, teorii in terakcj i czy interakcj i 
symbolicznej itd. Na czoło zaczęły się wy
suwać dyscypl iny, dla k tórych k o m u n i k o 
wanie było j ednym ze szczegółowych przed
miotów zainteresowań. lecz nie głów
nym — począwszy od antropologii i psy
chologii po fizykę, od socjologii po m a t e 
matykę , od politologii i filologii po biolo
gię. Przyczyny upatrują au torzy w ogólni
kowości terminu . .komunikowanie" , przy 
czym zagubiono właściwy przedmiot bada 
wczy i spowodowano kryzys dyscypl iny. 

Jego przezwyciężenie autorzy widzą 
w nawrocie do prasoznawstwa jako nauk i 
fachowej, skoncen t rowane j na właśc iwym 
jej przedmiocie : objaśnianiu współczesnej 
komunikac j i społecznej i jej mediów. ..Me
dia znajdują się pośród tych wszystkich, 
k tórzy chcą i muszą wymieniać (infor
macje - PD), nie zaś poza społeczeństwem 
i p a ń s t w e m " . Autorzy powołują się tu na 
dzieło wybi tnego, zmarłego prasoznawcy 
zachodnioniemieckiego O. Grotha. 

Zwracają uwagę dwie tezy szczegółowe 
autorów : 

1. ..Wolność opini i" nie oznacza — co 
głoszą główne teorie komun ikowan ia — 
swobody wypowiedzi każdego pojedynczego 
osobnika, gdyż jest on zawsze członkiem 
jakichś g rup zorganizowanych lub niefor
malnych i wypowiada się poprzez nie, 
w ich łonie. 

2. Komun ikowan ie masowe cechuje 
stałe p rawo koncentrac j i , n iezbędny i nie 
zakończony proces rozwoju k o m u n i k o w a 
nia o zasięgu świa towym. 

рЛ 

zwyczaj nic wiażac ich z polityką. Wiele 
miejsca poświęcono europe jsk iemu ruchowi 
rewolucyjnemu (Komuna Pa ryska ) . 

W sprawach wewnę t rznych prasa ro 
botnicza była rzecznikiem realizacji zasad 
demokra tycznych w niepodległym p a ń 
stwie, ale wobec zbrojnych ruchów chłop-
sko- indiańskich wys tępowała raczej nie
przychylnie . Ważną rolę spełniała w dziele 
organizowania się robotników, w kształ
towaniu świadomości poli tycznej pro le ta
riatu. Ogólnie cechował ją ideowo-pol i -
tvczn.v i p rog ramowy eklektyzm, przy 
czym k ie runk i reformis tyczny i ana rch i 
styczny przewazatv nad marks i s towsk im. 

czb 

• M a r i e - L u i s e K i e f e r : W I E V I E L A U F 
M E R K S A M K E I T F Ü R W E L C H E S M E 
D I U M ? Z V -i- Z V 1977 n r 51— 52. S . 2202— 
2207. 

O p i e r a j ą c s i ę n a b a d a n i a c h i n s t y t u t u 
I n f r a t e s t , a u t o r k a p r z y t a c z a m . i n . w a r 
t o ś c i p r z y p i s y w a n e p r z e z r e s p o n d e n t ó w 
r ó ż n y m m e d i o m w s k a l i r a n g od 1 d o 4 
( m a k s y m a l n i e ) , k l ó r e w y k a z a ł y p r z e c i ę t 
n ą : d l a k s i ą ż e k i c z a s o p i s m — 1,9; d l a 
d z i e n n i k ó w i r a d i a — 2,3; d l a T V i r o z 
m ó w o s o b i s t y c h . — 2,5. S p e c y f i c z n e f u n k 
c j e p o s z c z e g ó l n y c h m e d i ó w z o s t a ł y o p i s a 
n e n a s t ę p u j ą c o : 

K s i ą ż k i z a s p o k a j a j ą p r z e d e w s z y s t k i m 
z a i n t e r e s o w a n i a z a w o d o w e , w i e d z ę s p e c j a 
l i s t y c z n ą , r e a l i z u j ą i n f o r m a c j e . , , d ł u g o f a 
l o w ą " , w r e s z c i e p o b u d z a j ą f a n t a z j ę i s ł u 
żą r o z r y w c e . 

C z a s o p i s m a z a s p o k a j a j ą c i e k a w o ś ć , 
p r z e k a z u j ą d o ś w i a d c z e n i a ,,z d r u g i e j r ę 
k i " ; w p o r ó w n a n i u z r a d i e m i T V i c h 
f u n k c j a r o z r y w k o w a j e s t s t o s u n k o w o 
n i k ł a . 

G ł ó w n ą f u n k c j ą d z i e n n i k ó w j e s t i n f o r 
m o w a n i e , z w ł a s z c z a w t r z e c h z a k r e s a c h : 
w i a d o m o ś c i l o k a l n y c h , n a b y w c z y c h i p o 
g ł ę b i a n i a t ł a w i a d o m o ś c i b i e ż ą c y c h . W 
p e w n y m s t o p n i u s ł u ż ą a k t y w i z a c j i . 

R a d i o w y k o r z y s t u j e s i ę j a k o a k t u a l n e 
i u n i w e r s a l n e m e d i u m i n f o r m a c y j n e . O b o k 
t e g o s p e ł n i a f u n k c j e r o z r y w k o w e . O d b i e 
r a n e j e s t r a c z e j p a s y w n i e . 

P o d o b n i e t e l e w i z j a s p e ł n i a f u n k c j ę i n 
f o r m a c y j n ą , z w ł a s z c z a w z a k r e s i e w i a d o 
m o ś c i z e ś w i a t a i k o m e n t a r z y w y b i e g a 
j ą c y c h p o z a d z i e ń b i e ż ą c y ; w w y s o k i m 
s t o p n i u r e a l i z u j e f u n k c j ę r o z r y w k o w ą . 
O d b i e r a n a j e s t t a k ż e r a c z e j p a s y w n i e . 

R o z m o w y o s o b i s t e p e ł n i ą f u n k c j ę w y 
m i a n y i n t e r p e r s o n a l n e j i s ł u ż ą g ł ó w n i e 
w y r a b i a n i u o p i n i i . czb 

• B e r n a d e t t e S a c r é : HABITUDES ET 
COMPORTEMENT DE VISION DEVANT 
LE JOURNAL TELEVISE. Etudes de Ra
dio-Télévision Belge n r 24,-Information. 
S. 195—217. 

Omówienie w y n i k ó w b a d a ń nad od
biorem dzienników telewizyjnych w Bel -

Artykuły z czasopism zagranicznych 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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gii ma — mimo różnic obiektywnych — 
szereg momentów godnych odnotowania 
i porównania z sytuacją w Polsce. 
Dzienniki telewizyjne uważane są wszę
dzie za audycję informacyjną najbardziej 
niezależną od całości programów i naj
bardziej stabilną. W Belgii bada się też 
skrupulatnie przyczyny rejestrowanego w 
ostatnich latach kilkuprocentowego, ale 
systematycznego spadku zainteresowania 
telewidzów. Doraźne środki zaradcze po
szły w kierunku maksymalnego skrócenia 
podstawowego programu wieczornego do 
pół godziny i — dalej — podzielenia go na 
dwie kwadransowe audycje o 19.15 i 22. 
Przyniosło to pewien wynik, nie udało 
się jednak powrócić w pełni do dawnej 
popularności. Audytorium jest mniejsze 
zarówno w dniach tygodnia, jak i w so-
boty-niedziele. 

Analiza potwierdziła zróżnicowanie od
bioru. Ilość telewidzów nie słuchających 
żadnego dziennika jest stosunkowo wyso
ka, waha się w granicach 7—16"/o zależnie 
od regionu kraju. Publikowane tabele i 
zestawienia wskazują także na interesują
ce zjawisko: wzrasta i sięga obecnie 15— 
16% wszystkich odbiorców liczba ludzi 
wyłączających odbiorniki w momencie na
dawania wiadomości sportowych. 

Czy dzienniki oglądane są uważnie? 
Odpowiedzi na pytanie udziela następujący 
wykres, wyodrębniający 28 grup spośród 
najaktywniejszych telewidzów: 

Funkcjonuje ona w prasie na zasadzie 
utartych związków frazeologicznych noto
wanych w słownikach. Opozycja: ekspre
sja — standard między innymi w katego
rii metafor pozwala, zdaniem autorki, 
przeprowadzić granicę stylistyczną między 
językiem literatury pięknej a językiem 
komunikowania masowego. 

Analizę stylistyczną metafory prasowej 
przeprowadza A. A. Bragina na przykła
dzie związków frazeologicznych z rzeczow
nikiem złoto, typu: białe złoto, czarne 
złoto, miękkie złoto. Metaforyczność takich 
zestawień jest spowodowana przenośnym 
znaczeniem wyrazu złoto jako 'coś dro
giego, cennego', stąd może odnosić się do 
przedmiotu o wyjątkowej wartości (na 
wagę złota) ; rozróżnianie przedmiotów na
tomiast opiera się na rozróżnianiu barw 
lub jakości: białe złoto — to coś, co jest 
cenne i białe (ryż, bawełna, cukier itp.) : 
podobnie czarne złoto (nafta, węgiel itp.), 
miękkie złoto — coś, co jest cenne i mięk
kie (futra). Metaforę tego typu nazywa 
autorka uogólniającą, typową, rodzajową: 
charakterystyczną jej cechą jest słaba 
łączliwość z przedmiotem, zawierająca sie 
w określeniu. 

Metaforyczny szablon typowych prze
nośni potrzebuje odświeżenia i urozmaice
nia. W praktyce dziennikarskiej następuje 
transformacja znanej metafory: miękkie 
złoto 'futra' w puszyste złoto 'futrzane 
złoto'. 

1024 ogląda zawsze lub prawie zawsze 

У Y Y Y 
691 nic nie robiąc 1B3 jedząc 82 sprzątając 58 inne: rozmowy, roboty ręczne, 

szycie, czytanie, majster
kowanie 

466 w całości 27 częściowo 115 czasem jedno, 82 wszystko prócz sportu 
I czasem drugie 

338 ogląda wszystko 
uważnie 

128 uważnie to, co ich 
interesuje 

Badania przyniosły też orientację w 
postulatach telewidzów co do dzienników 
telewizyjnych. Dwa typy sugestii powra
cały tu z zadziwiającą regularnością: za
potrzebowanie na większą ilość informacji 
regionalnych i prośby o informację usłu
gową w postaci poradnictwa wszelkiego 
rodzaju. 

zł 
• A. A. B r a g i n a : MIETAFORA — 
STANDART — SZTAMP. Wiestnik Mos-
kowskogo Uniwiersitieta 1977 nr 2. S. 64— 
72. 

Rozprawa nawiązuje w pewnym stop
niu do dyskusji o szablonach językowych 
w prasie, jaka toczyła się na łamach 
Wiestnika w 1969 r. Przedmiotem rozważań 
jest metafora dziennikarska i literacka ja
ko ważny element stylistyczny, różniący 
język w prasie od języka literatury pięk
nej. 

Metafora w prasie jest wieloznaczna. 
Jakkolwiek treść jej wynika z kontekstu, 
nie utwierdza on i nie zmienia metafory. 

Inny interesujący proces w modyfikacji 
prasowych metafor to rozwijanie polise
mii uwarunkowanej wieloznacznością 
związku. Obrazowe zestawienie: błękitny 
ekran stało się ekwiwalentem nazwy : tele-
ekran, rozszerzając się w szereg: kino-
-ekran-teleekran, a także: błękitny 
ekran — telewizor — telewizja — sztuka 
telewizyjna. 

Obserwacja roli przy dawek w języku 
w prasie pozwala autorce mówić o ich 
swoistej roli w procesie metaforyzacji neu 
tralnych, czasem profesjonalnych termi
nów: błękitne trasy 'trasy wodne', błękitny 
prospekt 'kanał im. Moskwy' itp. Wyrazy 
trasa, prospekt stają się metaforyczne 
dzięki przydawce błękitny. 

W zrozumieniu metafory dziennikar
skiej, w przeciwieństwie do literackiej, ro
la kontekstu jest drugorzędna. W cytowa
nych przykładach konieczne jest natomiast 
uświadomienie sobie znaczenia frazeolo-
gizmu „na wagę złota", wieloznaczności 
rzeczownika złoto, tradycyjnej konotacji 
barwy niebieskiej z powietrzem, wodą, 
zrozumienie strukturalnego modelu dwu-
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członowej metafory „białe złoto". Funkcja 
informacyjna takich metafor sprowadza 
się do zera. Są przejawem dążeń nadaw
ców, aby za pomocą struktur ekspresyw-
nych mieć większy wpływ na czytelnika. 
Z drugiej strony, powtarzalność konstruk
cji powoduje powstawanie emocjonalnych 
standardów i stereotypów, co może do
prowadzić do zjawiska negatywnego — 
sztampy. 

Wskutek naruszenia związków znacze
niowych między metaforą a realną nazwą 
powstają tzw. „metafory nieskromne". 
Wciskają się one w zakres tematyczny 
różnych dziedzin, wywołując często efekty 
humorystyczne, zamiast zamierzonej obra
zowości, np. : „Błękitne okręty zbierają 
bawełnę" („Gołubyje korabli ubirajut 
chłopok") — na podstawie skojarzeń : roz
ległe pola — morze, pracujący kombajn — 
płynący okręt; oracze morza („pachari 
moria") 'rybacy' itp. Między przedmio
tem działania nazwanym metaforą 
a obiektem działania nie ma żadnych aso-
cjacyjno-realnyeh związków, nie ma rów
nież objaśniającego, spajającego pomostu 
i w samym tekście. „Metafora niekromna" 
powstaje również na skutek naruszenia 
związków semantyczno-gramatycznych, np. : 
rzeczowniki spotkanie, oblicze przywodzą 
na myśl związek z rzeczownikiem żywot
nym, stąd metaforyczne zestawienia: spot
kanie z narzędziami (swidanije s pribo-
rami), itp. nie należą do udanych. 

Metafora prasowa nie opiera się głów
nie na kontekście, lecz na połączonej świa
domości językowej i społecznej. Pozbawio
na kontekstu metafora literacka jest na 
pierwsze spojrzenie nie do rozszyfrowania 
(zając — szara skacząca grudka). Metafo
ryczne rozumienie słowa wzbogaca jego 
znaczenie, rozszerza szeregi synonimiczne. 
W ogólnojęzykowej praktyce może utwier
dzić się nowy odcień znaczenia — z języ
ka artystycznego przechodzi do narodowe
go. Wieloznaczność metafory prasowej 
wygasza jej obrazowość, ekspresję. 

Sposób wyrażenia i wzajemne związki 
metafor z prostymi nazwami, stwierdza 
w zakończeniu autorka, pozwalają rozróż
nić metaforę literacką od dziennikarskiej, 
ekspresywny standard od sztampy. 

az 

• LA PHOTOGRAPHIE — MOYEN D'IN
FORMATION. Le Journaliste Démocrati
que 1977 nr 7. S. 34—35. 

Fotografia prasowa staje się w coraz 
większym stopniu środkiem przekazywania 
informacji. Paul A 1 m a s y, wykonujący 
fotoreportaże dla kilku dużych dzienników 
i magazynów, pracownik agencji praso
wych, zdobywca licznych nagród i medali 
uważa, że fotografowanie jest tak samo 
jak pisanie przekazywaniem idei i reflek
sji. Używa nawet terminu „lektura" foto
grafii. Wykorzystując swoje 25-letnie do
świadczenie snuje rozważania na temat 
wymogów, jakie powinien spełniać dobry 
fotoreportaż prasowy. 

Almasy używa terminu „kultura iko
nograficzna", w której podstawową rzeczą 
jest właśnie fotografia. Aby mogła być 
odpowiednio odczytana fotoreporterzy mu
szą wiedzieć, jaki cel ma do spełnienia za
mieszczane przez nich zdjęcie, natomiast 
odbiorca musi się nauczyć ich odbierania 
i czytania. Zresztą dzieci w szkołach naj
pierw uczą się czytać obrazki, zanim 
przejdą do liter. Niestety w późniejszym 
okresie mniejszą wagę w edukacji młode

go pokolenia przywiązuje się do zdjęć 
i rysunków. Autor uważa, że w rywaliza
cji „kultury literackiej" z „kulturą iko
nograficzną" ta ostatnia, jako zupełnie 
niedoceniana dotychczas, ma przed sobą 
dużą przyszłość. 

• Gerhard W e r n e r , Rolf B o s s e : 
EIN VORSCHLAG ZUR STANDARDISIE
RUNG DES OFFSETDRUCKES. Der Poly
graph 1977 nr 9, s. 625—627, ilustr. 1, tab. 
1 ; nr 10, s. 898, 900, tab. 3. 

Przechodzenie od rzemieślniczych do no
woczesnych metod przemysłowych w pro
dukcji poligraficznej jest obecnie — jak 
nigdy dotychczas — wymogiem gospodar
ności. Przemysłowa produkcja wymaga 
obok standardowych metod pracy także 
pomiarowych kryteriów jakości dla uzgad
niania różnic w obróbce produkcyjnej. 
Dlatego też instytut FOGRA wraz ze Sto
warzyszeniem Drukowania w swoich licz
nych badaniach dążyły w ostatnich, latach 
do tego, aby poszczególne etapy produk
cyjne ująć techniczno-pomiarowymi bada
niami, a tym samym opanować główne 
wielkości wpływające na techniczny prze
bieg metod pracy i odpowiednio nimi ste
rować. Autorzy przedstawiają wyniki 
w tym zakresie w technice drukowania 
offsetowego w formie projektu standary
zacji w kopiowaniu, drukowaniu próbnym 
i drukowaniu nakładu wraz z problemami 
papierów drukowych i metod ich testowa
nia, przenoszenia wartości tonalnej w ko
pii i drukowaniu oraz odpowiednie tabele 
FOGRA i problemy związane z farbą dru
karską. 

as 

ф _ o _ : REDAKTIONSARBEIT: LAUF
JUNGE UND ROHRPOST HABEN AUS
GEDIENT. Der Polygraph 1977 nr 13. S. 
1195—1196, 1198, 1200, 1202—1205, ilustr. 16. 

Rozważania na temat ekranów kontrol
nych, które stały się ostatnio niezbędnym 
instrumentem w fotoskładzie. Wiele zakła
dów poligraficznych stosuje już monitory 
do przetwarzania danych na wąskim od
cinku korekty. Trudniej jest pojąć wielo
rakie możliwości „wglądu" przy całych sy
stemach niematerialnej obróbki danych 
w zakresie poligrafii. Nowoczesny zinte
growany system daje możliwość wglądu 
w każdej fazie i w każdej chwili, a oko 
operatora monitora towarzyszy niemate
rialnym danym od momentu wprowadze
nia do systemu do ich skasowania. Na 
przykładzie systemu redakcyjnego „Edit 
V" firmy Mergenthaler Linotype przezna
czonego dla wydawnictw gazetowych 
przedstawiono możliwości i zalety syste
mów, rodzaje ekranów — zwykłe, korek
towe, dzielone i całostronicowe oraz pro
blemy organizacyjne systemów produkcyj
nych w tym zakresie. 

as 

9 Herbert M o l l : DIE ZUKUNFT GE
HÖRT DER ELEKTRONIK UND DEM 
FOTOSATZ. Deutscher Drucker 1977 nr 19— 
20. S. 10, 14, 16, 18, 20 ilustr. 3. 

Na marginesie Wystawy DRU PA '77 au
tor przedstawia historycznie postęp tech
niczny w zakresie automatyzacji składu 
tekstów, począwszy od tzw. „logotypów" 

9* 
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w XVIII wieku, poprzez wiek X I X : p ierw
szy skład maszynowy — William Church 
(1822), Linotype — Ot tmar Mergentha le r 
(188(5), Monotype — Tolber t Lans ton (11197) 
oraz wiek XX, w k tó rym postęp jest bar 
dzo duży. szczególnie po II wojnie świa to
wej , a jego kamien iami mi lowymi są k o 
lejne Wystawy DRUPA. I t ak m. in. sen
sacją DRUPA '54 był Linotype Quick 
i pierwsze urządzenie TTS. Fotoskład, po
cząwszy od pierwszych pa ten tów maszyn 
składających fotograficznie i nadającej się 
do p rak tycznego zastosowania maszvny 
. . Inter type Fotoset ter ' - w 1949 roku, zaczy
na od DRUPA 'fia wysuwać się do przodu 
i wypie rać ciężki, n ieporęczny ołów. P r o 
wadzi to m. in. do zaprzes tania produkcj i 
maszyn do składu gorącego przez specja
lizujące się w tym zakres ie i ï r m v Harr i s 
In te r type (początek lat TO-tych) i Mergen
tha ler Linotype (koniec I97(i) oraz szyb
kiego rozwoju fotoskładu (dotychczas po
nad 100 pa ten tów) . Autor s twierdza, że 
w chwili obecnej t rudno zdeevdowac. k tó 
ra maszyna do fotoskładu jest najwłaściw
sza. Bowiem poprzez kolejne generac je 
maszyn m. in. I l l z maszynami CRT 
o wydajności do 40 mln/godz. do maszyn 
z naświe t lan iem laserowym (DRUPA "77) 
istnieje obecnie duży wybór urządzeń do 
-fotoskładu pracujących samodzielnie lub 
w sys temach, a dających sie zas tosować 
do rożnych celów — m. in. składu calvch 
s t ron gazety. 

• Hans Werner F г a s s : LASERSYSTE
ME UND ELFASOL-PLATTEN FÜR ZEI
TUNGSDRUCK IM ROLLENOFFSET. 
ZV + ZV 1977 n r 39. S. 1514—1516. 

Wykonywan ie form d r u k o w y c h dla 
techniki offsetowej przewyższa inne tech
niki d rukowan ia pod względem łatwości, 
szybkości i ekonomiki oraz jest na jbar 
dziej zgodne z nowoczesnymi technolo
giami wykonywan ia i p rze twarzan ia t ek
stu. Pod względem jakości rolowe d r u k o 
wanie offsetowe dorównuje wklęs łodruko
wi. Autor pragnie w a r tyku l e udowodnić , 
ze na dalszą metę ty lko rolowy offset da
je możliwość d rukowan ia gazet według 

op tymalnych wymogów jakośc iowych 
i ekonomicznych. Wiąże go przy tym 
z technologią laserową. Omawiając sys te
my laserowe nie zajmuje się znanymi już 
s k a n e r a m i służącymi do wykonywan ia wy
ciągów barwnych , lecz przede wszystkim 
urządzeniami , które w ich obecnej formie 
odczytują optyczną informację z montażu 
klejonego i przenoszą go za pomocą lase
ra piszącego na światłoczuły mater ia ł — 
film s rebrowy lub płytę. 

Urządzenia takie pracują wszystkie na 
następującej zasadzie : Założony na sto; 
oryginałowy montaż klejony s t rony gazety 
jest l iniowo odczytywany przez tzw. lasei 
czytający. ŚwiatJo lasera padając na p u n k t 
obrazu zostaje pochłonięte, a padając na 
miejsce bez obrazu zostaje odbite i za
mienione na impulsy e lektryczne. Są one 
p rzekazywane do tzw. lasera piszącego, 
k tóry poruszając się synchronicznie z la
serem odczytującym naświetla znajdujący 
się na stole p ły towym mater ia ł świat łoczu
ły, na k tó rym powstaje punk towo wiersz 
po wierszu zgodne odbicie montażu klejo
nego. 

Do zalet takich sys temów laserowych 
zaliczyć należy to. że l ase ry : czytający 
i piszący nie muszą być w tym samym 
miejscu, lecz można przy ich pomocy 
zdalnie przenosić montaż klejony na film 
lub płytę. Jest to szczególnie ważne wów
czas, gdy gazeta musi być z różnych 
względów7 (np. wielkości nak ładów, pro
blemy kolpor tażu itp.) d r u k o w a n a w roż
nych miejscach. Druga zasadniczą zaleta 
jest to. że sys temy laserowe mogą by< 
kombinowane z urządzeniami do p rze twa
rzania danych, fzn. laser piszący może 
s tanowić jednos tkę wyjściową kompute ra 
będącego zbiornikiem danych lub z c /a
sem zasadniczą częścią sys temu służąeeg«. 
do elektronicznego łamania s t ron gazety. 
Odpadnie przy tym montaż klejony, ewen
tua ln ie również film. jeśli laser będzie na
świetlał bezpośrednio na płytę. I wreszcie 
nie bez znaczenia jest fakt. że uzyskanie 
pozytywu. nega tywu odwróconego lui.) 
odwrócenie s t ron (np. dla DiLitho) s tano
wi dla tych urządzeń tylko czysty p ro
blem przełączenia. 

Obecnie oferowane są sys temy lasero
we 4 amerykańsk ich producentów. P racu 
ją one na powyższej zasadzie i odróżniaj : . 

SCHEMAT ILUSTROWANIA PLYT DRUKOWYCH PRZY POMOCY LASERA 

Promień lasera 
czytającego Przenoszenie 

Promień lasera 
piszącego x 

# 

•^^""43 

Montaż klejony Płyta Elfasol L 6 
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ZACHOWANIE SIĘ WARSTWY FOTOPRZEWODZĄCEJ 
W POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PRACY 

1. Płyta drukowa 

Warstwa fotoprzewodząca 

Aluminium 

2. Po naładowaniu 

Warstwa .fotoprzewodząca na
ładowana elektrosta tycznie 

- L . . X . щ1„ JL. i i 111 [i I II I i ł * ł r i |i ' i ij • 

Aluminium 

5. Po stabilizacji cieplnej 

Aluminium 

3. W czasie naświetlania 
laserem 

II 
Naświetlone miejsca Promień lasera 

-ы- -и- ++ ++ 
Aluminium 

6.,Po odwarstwieniu 

ЩЩЩЩ 
I Aluminium 

Gotowe do drukowania 
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się tylko rodzajem lasera, tzn. wydajno
ścią lasera i emitowaną długością fali 
światła. Według amerykańskich produ
centów, wprowadzenie systemu laserowego 
dla dziennika drukowanego techniką offse
tową w nakładzie 50 000 egzemplarzy i 1000 
stron złożonych tygodniowo daje roczne 
oszczędności od 60 000—70 000 dolarów, tyl
ko w zakresie filmów i kosztów osobo
wych. 

Przedstawiony system Elfasol firmy 
Kalle oparty jest na zasadzie elektrofoto
graficznej, w której fotoprzewodnikowa 
warstwa płyty staje się czuła po nałado
waniu elektrostatycznym. Przy naświetla
niu powstają w warstwie ładunki, które 
neutralizują elektrostatyczne ładunki po
wierzchniowe w naświetlonych miejscach. 
Następnie pozostałe ładunki elektrostatycz
ne w miejscach nienaświetlonych przyj
mują nadane drobne cząstki żywic (w 
miejscach tekstu i ilustracji), które pod 
wpływem obróbki cieplnej łączą się z pły
tą, tworząc formę drukową. System Elfa
sol umożliwia stosowanie do naświetlania 
laserów o małej wydajności, a tym sa
mym tańszych. 

Płyta L2 była obrabiana na Wystawie 
ANPA w 1976 r. w Las Vegas w systemie 
Laser-Pagefax firmy images Information, 
podobnie płyta L6 na Wystawie IFRA w 
1976 r. w Montreux, a na Wystawie ANPA 
w 1977 r. w Mannheimie była w urządze
niu Laserite 100 E firmy EOCOM Irvine 
automatycznie ładowana, naświetlana oraz 
odwarstwiana z wydajnością 1 płyta/min. 
System obróbki tej płyty jest w początko
wej fazie krytycznej próby praktycznej. 
Płyty Elfasol mogą być również obrabia
ne przy pomocy kamery. 

as 

• Werner S с h l e s i e r: SPIEGELLO
SER UMBRUCH STANDARISIERTER LO
KALSEITEN. Papier und Druck (Druck
formenherstellung) 1977 nr 4. S. 49—52, 
ilustr. 6. 

Wyniki pracy zespołu racjonalizatorów 
przy opracowaniu zasad standardowych 
wariantów typograficznych kształtowania 
lokalnych stron gazety i ich łamania bez 
makiety. Decydującymi kryteriami było 
organiczne dopasowanie stron lokalnych 
do ogólnego profilu gazety oraz znalezie
nie nieskomplikowanego wykonywania 
formy barwnej tych stron. Przedstawiono 
przykłady całych stron lokalnych opartych 
na U-szpaltowym układzie głównych stron 
dziennika Freie Presse, problemy związa
ne z formą czarną i barwną, pismami, 
kliszami kreskowymi i materiałem ilustra
cyjnym oraz praktyczne zastosowanie. Wy

nika z niego, że wszystkie 23 lokalne stro
ny dziennika Freie Presse stały się bar
dziej komunikatywne, przy czym każda 
z nich posiada średnio od 18—20 własnych 
informacji dziennie. Stanowi to przykład 
stworzenia poprzez racjonalizację lep
szych warunków w redakcyjnej technolo
gii i produkcji poligraficznej oraz podno
szenia jakości typograficznej układu gaze
ty i efektywności dziennikarskiej. 

as 

• FAKSIMILE- UND LASERTECHNIK 
IN DER ZEITUNGSINDUSTRIE. Zeitungs
technik 1977 nr 2, s. 4—12, 14, 16, 18—20, 22, 
24—34, ilustr. 23, tab. 3; nr 3, s. 4—6, 8, 10, 
12—16, 18—21, ilustr. 18, tab. 2. 

W obszernym sprawozdaniu z Sympo
zjum IFRA nt. „Technika faksymilowa 
i laserowa — możliwości zastosowania 
w dziennikach", które odbyło się w grud
niu 1976 w Rzymie, omówiono wygłoszone 
referaty (19). Technika faksymilowa znala
zła szerokie zastosowanie w przemyśle ga
zetowym do przekazywania dokumentów 
(maszynopisy, oryginały ogłoszeń, makie
ty), fotografii prasowych i stron gazety. 
I tak ilość zainstalowanych jednostek fak-
symilowych w USA w 1975 roku przekro
czyła 100 tysięcy (przewidywany wzrost do 
1978 r. — 200 tysięcy), a w Europie zain
stalowano szacunkowo około 47 tysięcy. 
Natomiast technika laserowa weszła do od
czytu oryginałów (maszynopisy OCR, foto
grafie, klejone makiety stron, pozytywy 
stron) i ich odwzorowania na materiałach 
światłoczułych (film, papier fotograficzny, 
płyty drukowe), a tym samym nie tylko 
ulepszyła technikę faksymilowa, lecz zna
lazła zastosowanie w maszynach do foto
składu i czytnikach, w reprodukcji m. in. 
do wykonywania wyciągów barwnych oraz 
do wykonywania form drukowych. Po
szczególne referaty były poświęcone m. in. 
dokumentacji faksymilowej w dziennikach 
i związanej z nią oszczędności czasu 
i kosztów, rozwojowi i problemom foto
grafii faksymilowej oraz przekazywaniu 
stron gazetowych w różnych krajach np. 
w Turcji, Włoszech. W Japonii, gdzie 
w 1959 roku dzienniki Asahi Shimbun 
i Yomiuri Shimbun jako pierwsze w świe
cie wprowadziły przekazywanie faksymilo-
we stron, ogólna długość połączeń faksy-
milowych wynosi 17 000 km. Przedstawio
no problemy przekazywania stron przy 
pomocy satelitów komunikacyjnych i ich 
przyszłości oraz zastosowania systemów 
laserowych m. in. „Laserite" przy dzien
niku Los Angeles Times i Log Escan 
w „Journal Newspapers". 

as 
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Inauguracja IV kjadencji Rady Naukowej OBP 

9 lutego br. odbyło się w Krakowie 
zebranie Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, inaugurujące 
jej nową kadencję. Obecnie w skład 
Rady Naukowej wchodzą: 

Red. Michał Atlas — z-ca kier. 
Wydz. Prasy, Radia i TV KC PZPR, 
red. Wiesław Bek — I z-ca prezesa 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", dr To
masz Goban-Klas — sekretarz nauko
wy OBP, doc. dr Bronisław Gołębiow
ski — dziekan Wydz. Dziennikarstwa 
i Nauk Politycznych UW, dr Albin 
Kania — dyrektor OBOP i SP PRiTV, 
prof, dr Józef Kądzielski — Inst. 
Dziennikarstwa UW, prof, dr Kazi
mierz Kąkol — minister — kierow
nik Urzędu d. s. Wyznań, prof, dr 
Antonina Kłoskowska — UL, doc. dr 
Włodzimierz Knobelsdorf — USL, 
prof, dr Andrzej Kopff — UJ, doc. 
dr hab. Tadeusz Kupis — dyr. Insty
tutu Dziennikarstwa UW, prof, dr 
Władysław Kwaśniewicz — UJ, dr 
Andrzej Ławrowski — dyr. Instytutu 
Badania Współczesnych Problemów 
Kapitalizmu, red. Jerzy Łazarz — 
red. nacz. Redakcji Analiz Prasowych 
ZG RSW, prof, dr Henryk Markie
wicz — UJ, doc. dr hab. Julian Ma
ślanka — UJ, red. Stanisław Moj-
kowski — prezes RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch ", prof, dr Jerzy Myśliński — 
Instytut Badań Literackich PAN, 
prof, dr Kazimierz Opałek — UJ, doc. 
dr hab. Walery Pisarek — dyrektor 
OBP, red. Bogdan Koliński — red. 
nacz. Życia Warszawy, prof, dr Pa
weł Rybicki — Kraków, prof, dr Ma
rian Stępień — UJ, doc. dr Zbigniew 
Sufin — Instytut Podstawowych Pro
blemów Marksizmu-Leninizmu КС 
PZPR, prof, dr Włodzimierz Szew-
czuk — UJ, doc. dr Andrzej Ślisz — 
Inst. Dziennikarstwa UW, doc dr Zbi
gniew Tempski — ZG SDP, red. Ali
na Tepli-Kobielska — dyrektor Dzia

łu Prasowego ZG RSW, red. Lesław 
Tokarski — red. nacz. Perspektyw. 

W posiedzeniu uczestniczyli także 
zaproszeni specjaliści masowego ko
munikowania i kierownicy pracowni 
OBP. 

Na wstępie zebrani uczcili chwilą 
milczenia pamięć zmarłego w ubie
głym roku przewodniczącego Rady, 
rektora UJ prof, dra Mieczysława 
Karasia. 

Członkowie Rady wybrali jedno
głośnie jej Prezydium na IV kadencję 
w składzie: prof, dr K. Opałek — 
przewodniczący, doc. dr B. Gołębiow
ski i prezes S. Mojkowski — wice
przewodniczący, doc. dr hab. J. Ma
ślanka — sekretarz. Po tym wyborze 
zebraniu przewodniczyli kolejno S. 
M o j k o w s k i i B. G o ł ę b i o w-
s к i. Porządek obrad przewidywał 
omówienie realizacji poprzednich po
stanowień Rady, sprawozdania z dzia
łalności OBP w r. 1977 i planu ba
dawczego Ośrodka na rok bieżący, 
dyskusję nad projektem konspektu 
książki „Prasa, radio, telewizja w Pol
sce Ludowej" i sprawy personalne. 
Powielone materiały do poszczegól
nych punktów zostały uczestnikom 
dostarczone wcześniej. 

Uzupełniając sprawozdanie z dzia
łalności OBP w üb. roku, dyr. W. P i-
s а г е к podkreślił, że wszystkie te
maty zostały zrealizowane i przedło
żone w postaci powielonych raportów 
z badań lub publikacji. Wskutek 
trudności poligraficznych nie udało 
się jedynie wydać 3 planowanych 
książek, które ukażą się w br. Dr 
T. G o b a n - K l a s we wprowadze
niu do planu na rok bieżący zaakcen
tował, że jest on jeszcze bardziej niż 
dawniej związany z ogólnym kierun
kiem polityki propagandowej, a wiele 
tematów zostało bezpośrednio zgłoszo
nych przez Działy ZG lub Wydawnic-
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twa RSW. W planie konsekwentnie 
uwzględniono problemy wytyczone 
w wieloletnim programie badań 
Ośrodka. Mimo iż w roku 1978 prze
widuje się kilka więcej tematów niż 
w roku poprzednim, nie powoduje to 
żadnego zwiększenia kadry lub środ
ków. Zdaniem sekretarza naukowego 
OBP, kilka realizowanych w br. te
matów winno zachować wieloletnią 
wartość. 

W dyskusji red. J. Ł a z a r z 
stwierdził, że jako stały użytkownik 
materiałów OBP obserwuje ich ciągłe 
ulepszanie merytoryczne i metodolo
giczne. Słuszne przekazywanie rapor
tów osobom bezpośrednio redagują
cym naszą prasę wymaga jednak dal
szego doskonalenia sposobu prezenta
cji badań, np. wyraźnego oddzielania 
części metodologiczno-sprawozdawczej 
od kwintesencji wyników. Biorąc pod 
uwagę generalny kierunek naszych 
działań propagandowych, to znaczy po
głębianie rozmowy ze społeczeństwem, 
rozsiany w różnych źródłach dotych
czasowy dorobek OBP domaga się 
syntezy. Wiąże się z tym problem sta
łej kontynuacji badań nad młodzieżą, 
mianowicie co i jak przekazujemy, ja
ki osiągamy wpływ na nowego jako
ściowo czytelnika. ' 

Red. L. T o k a r s k i skupił się na 
sposobie przekazywania dorobku pra-
soznawczego praktykom. Pozytywnie 
ocenił przedstawienie kierunków ba
dań na plenum ZG SDP i postulował 
częstsze organizowanie podobnych 
spotkań np. w ramach zespołów pra
sowych КС, Klubu Redakcyjnego 
SDP i in. Postulował uwzględnienie 
w planie tegorocznym paru dodatko
wych, szczególnie aktualnych tema
tów. 

Prof. W. S z e w c z u k mówił 
o niedobrych zjawiskach kampanij
ności w naszej propagandzie. Na 
Zjeździe, Krajowej Konferencji PZPR 
są ustalane i eksponowane pewne za
dania, które propagandowo — może 
oprócz Trybuny Ludu — są podej
mowane bardzo krótko. Poza organem 
КС i ewentualnie jeszcze Trybuną 
Robotniczą dzienniki, w przeciwień
stwie do tygodników nie podejmują 
problemów systemu wartości, stylu 
życia u nas i w kapitalizmie, cho
ciaż dzień bieżący niesie sprawy, któ
re można by w tych aspektach na
świetlić. Mówca wskazał też na celo
wość uwzględnienia w planach ba
dawczych współpracy z zaprzyjaźnio
nymi instytutami zagranicznymi. 

Doc. T. K u p i s skrytykował braki 
w ogólnej koncepcji badań, które — 
być może — wynikają z wyprzedzenia 
nas, badaczy, przez społeczeństwo. 
O ile zadowalająco przedstawiają się 
plany badań nad nadawcą i wytwo
rem, to wśród tematów poświęconych 
odbiorowi w zasadzie nie podejmuje 
się problemów węzłowych. Mówiąc 
o problemie jakości pracy jako jako
ści życia, postulował podporządkowa
nie wszystkich ocen spojrzeniu kon
sumenta, nie zaś producenta. Do po
szczególnych badań dyskutant wniósł 
szereg uwag. Zgłosił wniosek, by 
Ośrodek wspólnie z OBOP i SP po
dejmował sondaże opinii publicznej 
poprzedzające większe kampanie pu
blicystyczne. Postulował też znacznie 
szersze włączenie dydaktyki dzienni
karskiej w system upowszechniania 
wyników badań OBP. 

Dyr. A. T e p l i - K o b i e l s k a za
jęła się upowszechnianiem i prezen
tacją wyników badań. Obecnie dalecy 
jesteśmy jeszcze od spełnienia podsta
wowego warunku — dostępności ma
teriałów badawczych dla wszystkich 
zainteresowanych. Zasady rozpo
wszechniania są różne, część idzie 
bezpośrednio z OBP, część przez Za
rząd Główny RSW. Zaproponowała 
rozesłanie aktualnego planu badaw
czego do wszystkich wydawnictw 
RSW, zobowiązując je do złożenia 
zapotrzebowań na konkretne raporty. 
Wtedy jednak trzeba zmienić sposób 
prezentacji wyników, rezygnować 
zwłaszcza dla praktyków z opisu me
todologicznego. 

Red. M. A t ł a s uznał zakres po
dejmowanych i planowanych badań 
za ciekawy. Wobec narastającej ilości 
i objętości materiałów warto sporzą
dzać syntetyczne ujęcia ich wyników 
i wniosków. Mówca poparł wniosek 
red. Tokarskiego w sprawie częst
szych spotkań w różnych gremiach, 
podczas których przedstawiano by ak
tualne wyniki badawcze. Wskazał na 
konieczność pogłębiania badań; ma
my już np. dość dużo informacji 
o tym, jakie jest czytelnictwo, brak 
natomiast jeszcze odpowiedzi, dlacze
go takie jest. Zgłaszając kilka dodat
kowych propozycji tematycznych do 
planu, ocenił ogólnie działalność OBP 
jako bardzo pożyteczną, lecz niedosta
tecznie wykorzystaną w praktyce. 

Doc. A. S 1 i s z jako główne zada
nie OBP określił doskonalenie działań 
propagandowych. Narzuca to koniecz
ność znalezienia skuteczniejszych 
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dróg dotarcia do praktyki. Tematy 
wykonane i planowane są użyteczne, 
tym większej wagi nabiera ich upo
wszechnianie. Utrudnia je m. in. zbyt 
ogólne, przeteoretyzowane formuło
wanie samych tematów, praktycznie 
przydatnych, aktualnych. Odbiorcę 
opracowań badawczych odstrasza cza
sem napuszoność języka. Postuluje 
więc większą konkretyzację tematów 
z myślą o odbiorcy — dziennikarzu, 
większą aktywność odczytowo-infor-
macyjną pracowników naukowych 
OBP w ośrodkach prasowo-wydawni-
czych. Ofensywność zespołu OBP wo
bec środowiska dziennikarskiego bę
dzie najlepszą „reklamą" dobrego 
przecież towaru. 

Wiele miejsca w dyskusji zajął 
projekt konspektu książki pt. „Pra
sa, radio i telewizja w Polsce Ludo
wej", którą OBP chce przygotować 
na 40-lecie PRL. Na temat tej propo-

Sympozjum bagdadzkie, zorganizo
wane przez Międzynarodową Organi
zację Dziennikarzy we współpracy 
z UNESCO i Związkiem Dziennikarzy 
Irackich — to kolejne ważne wyda
rzenie w procesie likwidacji niespra
wiedliwości i nierówności współczes
nego globalnego systemu komuniko
wania. Obecny etap walki o równo
uprawnienie w tej dziedzinie datuje 
się mniej więcej od początku lat sie
demdziesiątych. Do najważniejszych 
zaś jego wydarzeń należą m. in. kon
ferencje w Algierze (1973), Limie 
(1975), Meksyku (maj 1976), New 
Delhi (lipiec 1976), Colombo (sierpień 
1976) i San José (sierpień 1976), a tak
że powołanie do życia przez TANJUG 
informacyjnego „Poolu" prasowych 
agencji krajów niezaangażowanych 
(luty 1975). 

To właśnie w Algierze we wrześniu 
1973 szefowie państw i rządów krajów 
niezaangażowanych na swej IV konfe
rencji postanowili: „(a) zreorganizo
wać istniejące kanały informacyjne, 
które będąc pozostałością kolonialnej 
przeszłości, krępują swobodne, bezpo
średnie i szybkie komunikowanie, (b) 
podjąć akcję na rzecz zmiany istnie
jących umów z myślą o rewizji opłat 
za korzystanie z informacyjnych po

zycji wypowiadali się szczegółowo 
red. J. Ł a z a r z, doc. A. Ś 1 i s z, 
dr A. Ł a w r o w s к i, red. L. T o 
k a r s k i , doc. T. K u p i s , prezes 
S. M o j k o w s k i , wiceprezes W. 
B e k . 

Dyr. W. ' P i s a r e k zapewnił, że 
zgłoszone uwagi i postulaty będą re
spektowane w trakcie badań, a pod 
względem tematycznym plan zostanie 
zweryfikowany w porozumieniu z Za
rządem Głównym RSW. Na podstawie 
wszystkich uwag co do projektu 
książki opracuje się nowy konspekt, 
który zostanie przedstawiony na naj
bliższym posiedzeniu Rady Naukowej. 

W sprawach personalnych Rada 
jednogłośnie powierzyła mgrowi Ada
mowi Swidzie stanowisko starszego 
asystenta w Pracowni Badań nad 
Odbiorem. 

Pawel Dubiel 

łączeń kablowych i o ułatwieniu szyb
szego i tańszego komunikowania mię
dzynarodowego, (c) podjąć pilne kroki, 
aby przyspieszyć przejście satelitów 
komunikacyjnych na zbiorową włas
ność i opracować kodeks korzystania 
z nich oraz (d) popierać zacieśnienie 
kontaktów między mediami, uniwersy
tetami, bibliotekami, placówkami zaj
mującymi się planowaniem i bada
niami, a także innymi instytucjami, 
aby umożliwić krajom rozwijającym 
się wymianę doświadczeń i idei v'. 

Te słowa dokumentu końcowego 
konferencji algierskiej wypływały 
z poczucia konieczności przeciwsta
wienia się „kulturalnej alienacji i im
portowanej cywilizacji narzuconej 
przez imperializm i kolonializm" oraz 
z potrzeby upowszechniania rodzi
mych wartości kulturalnych, będących 
podstawą świadomości narodowej. 
Podobne intencje przyświecały orga
nizatorom i uczestnikom wszystkich 
następnych wymienionych poprzednio 
konferencji, a także sympozjum bag-
dadzkiego. 

1 Cyt. za G. H. N a e s s e l u n cl: History 
.snd Perspectives. [W:] Towards a New 
World Information Order. ed. by О. В u-
r e S, IOJ, P rämie 1077, s. 15—Vi. 

O dekolonizację informacji. Sympozjum w Bagdadzie, 
3—6 listopada 1977 
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Inicjatywa walki z nierównością 
i niesprawiedliwością obecnego syste
mu informacji na świecie wyszła od 
krajów niezaangażowanych. Nie ma 
w tym nic dziwnego. Trzeba bowiem 
pamiętać, że ogromna większość kra
jów niezaangażowanych należy jedno
cześnie do krajów rozwijających się, 
reprezentując tzw. Trzeci Świat. 
A właśnie kraje Trzeciego Świata, 
zwłaszcza zaś te, które uzyskały nie
podległość polityczną w ostatnim trzy
dziestoleciu, najboleśniej odczuwają 
konsekwencje obecnego układu w 
światowym systemie ekonomicznym 
i informacyjnym. 

Fakty są powszechnie znane. Z jed
nej strony gazety, telewizja, radio 
i kina w większości krajów rozwija
jących się transmitują przekazy wy
produkowane przez agencje informa
cyjne i wytwórnie filmowe z najbo
gatszych krajów kapitalistycznych, 
stając się tym samym narzędziem ich 
ekspansji kulturalnej i ideologicznej. 
Oto w niektórych krajach Ameryki 
Łacińskiej 80°/o informacji prasowej 
i 90% informacji telewizyjnej pocho
dzi z agencji AP i UPI. Oto niektóre 
kraje afrykańskie nie mają w ogóle 
własnej narodowej prasy. Oto w nie
których krajach azjatyckich 100% Pro
gramów telewizyjnych transmitowa
nych przez niektóre stacje zostało wy
produkowanych za granicą. Wskutek 
tego społeczeństwa tych krajów w 
znacznym stopniu poznają świat ta
kim, jakim go widzą dziennikarze bo
gatych i technicznie rozwiniętych 
krajów kapitalistycznych. 

Z drugiej strony potężne agencje 
informacyjne, które ekonomicznie, 
technologicznie i organizacyjnie stać 
na to, by pokryć cały świat siecią 
swoich sprawnych korespondentów, 
zmierzają do zmonopolizowania w 
swoim ręku obiegu informacji w skali 
globalnej. Ani pod względem szybko
ści informowania, ani pod względem 
zasięgu nie mogą z tymi wielkimi 
agencjami rywalizować agencje naro
dowe krajów Trzeciego Świata. W ta
kim stanie rzeczy o tym, co się wy
darzyło na przykład w jakimś kra
ju azjatyckim, afrykańskim lub po
łudniowoamerykańskim, znaczna część 
świata dowiaduje się za pośrednic
twem wielkich agencji, a tym samym 
poznaje to wydarzenie tak, jak je zo
baczył obcy dziennikarz. Zakrawa na 
paradoks fakt, że społeczeństwo jed
nego kraju rozwijającego się poznaje 
wydarzenia zachodzące w innym kra

ju rozwijającym się nie bezpośrednio 
z jego agencji, ale przepuszczone 
przez filtr agencji któregoś z mo
carstw kapitalistycznych. 

Już sam ten fakt usprawiedliwiał
by kontrakcję ze strony krajów roz
wijających się, nawet gdyby dzienni
karze z wielkich agencji i korespon
denci tzw. prasy światowej starali się 
przedstawić wydarzenia w Trzecim 
Świecie maksymalnie obiektywnie 
i z pełną sympatią dla wysiłków na
rodów młodych państw zmierzających 
do uzyskania i utrwalenia własnej 
niezawisłości. Doświadczenie uczy 
jednak, że w praktyce jest zazwyczaj 
całkiem inaczej. Informacje z krajów 
Trzeciego Świata, rozpowszechniane 
przez wielkie agencje, zarówno wsku
tek swoistej selekcji, jak i wskutek 
swoistego opracowania stylistycznego 
kształtują obraz tych krajów w spo
sób odpowiadający interesom kapitału 
monopolistycznego. Dla sprawiedliwo
ści trzeba tu dodać, że najprawdopo
dobniej większość dziennikarzy z tych 
agencji nie uświadamia sobie tego, 
czyim interesom w gruncie rzeczy słu
ży ich działalność. 

W dniu rozpoczęcia bagdadzkiego 
sympozjum iracki dziennik Bagdad 
Observer przypomniał, że „w dziedzi
nie informacji kraje rozwijające się 
występują (1) przeciwko potężnemu 
zalewowi informacyjnemu, który pły
nie ze stolic rozwiniętych krajów ka
pitalistycznych; (2) przeciwko kampa
niom oszczerstw, zniesławień i dezin
formacji, które z wielu stron zagraża
ją narodowej i kulturalnej tożsamo
ści; (3) przeciwko zacofaniu i niedo
rozwojowi systemów narodowego ko
munikowania" 2. 

III Międzynarodowe Sympozjum w 
sprawie Informacji odbywało się 
w stolicy Iraku w dniach 3—6 listo
pada 1977. Jego temat brzmiał: „De-
kolonizacja informacji i rola środków 
masowych w rozwoju i utrwalaniu 
nowego międzynarodowego ładu eko
nomicznego". Na sali obrad zasiadło 
ponad stu uczestników reprezentują
cych kilkadziesiąt krajów z 4 konty
nentów ,,od Wietnamu po Peru i od 
Finlandii po Południową Afrykę" — 
jak to określił w końcowym wystą
pieniu Aurelian N e s t o r , sekretarz 
MOD-u. Znaleźli się wśród nich 
przedstawiciele instytucji rządowych 

- Information cooperat ion among Third 
World countr ies . Bagdad Observer 1977 nr 
2919 s. 3. 
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odpowiedzialnych za politykę infor
macyjną (m. in. ministrowie informa
cji Iraku i Afganistanu), krajowych 
organizacji dziennikarskich, redakcji 
poważnych dzienników i czasopism, 
szkół dziennikarskich i ośrodków ba
dawczych. Miejsca za stołem prezy
dialnym zajęli członkowie Prezydium 
MOD wśród nich honorowy przewod
niczący J. M. H e r m a n n (w ostat
nim dniu obrad także obecny prze
wodniczący prof. К. N o r d e n 
s t r e n g ) , przewodniczący Federacji 
Dziennikarzy Arabskich K. a 1 - Z u-
h a i r i, a także przedstawiciel 
UNESCO, H. T o p u z . Protektorat 
nad Sympozjum piastował prezydent 
Iraku, Ahmed Hassan a 1 - В а к г. 

Pierwszy dzień wypełniły obrady 
plenarne, w drugim dniu obrady to
czyły się w trzech komisjach, 
a w trzecim wszyscy uczestnicy ze
brali się ponownie na sesji plenarnej. 
Komisje podzieliły się tematyką sym
pozjum w ten sposób, że pierwsza za
jęła się rolą środków masowych 
w społecznym, ekonomicznym i kultu
ralnym rozwoju krajów Trzeciego 
Świata, druga obradowała nad proble
mami wymiany informacji między 
różnymi regionami świata, trzecia zaś 
dyskutowała nad współpracą zawodo
wą, etyką dziennikarską i możliwo
ściami wymiany doświadczeń między 
szkołami dziennikarskimi. W ciągu 
trzydniowych obrad niemal każdy 
z uczestników skorzystał co najmniej 
raz z możliwości zabrania głosu bądź 
na sesji plenarnej, bądź na posiedze
niach komisji. 

Nie sposób w krótkim sprawo
zdaniu pisanym przez jednego autora 
pokusić się o rekapitulację choćby 
najważniejszych wystąpień. Jednak 
nawet najbardziej powierzchowna ob
serwacja wystarczyłaby, by zauważyć, 
że w tych wystąpieniach dominował 
duch solidarności i niezłomnej woli 
położenia kresu przeżytkom postkolo-
nialnej zależności zarówno w dzie
dzinie ekonomicznej, jak i informa
cyjnej. 

Na czoło wszystkich wystąpień, ja
kich dane mi było wysłuchać na sym
pozjum w Bagdadzie, wysuwa się — 
moim zdaniem — referat przygotowa
ny przez delegację iracką a wygłoszo
ny przez ministra S. Q. H a m m o u-
d i e g o „Likwidacja wpływu kolonia
lizmu na informację w krajach roz
wijających się i wykorzystanie infor
macji na rzecz ustanowienia nowego 
światowego ładu ekonomicznego'". 

Wszechstronność i szerokość spojrze
nia, przedstawione w tym referacie, 
sprawiły, że wszystkie pozostałe głosy 
w dyskusji można by uznać za rozwi
nięcie, ukonkretnienie lub uszczegóło
wienie zawartych w nim myśli. Choć
by z tego względu referat odczytany 
przez min. Hammoudiego zasługuje na 
szczególną uwagę. W poniższym 
streszczeniu tego referatu ograniczam 
się do zaakcentowania tych jego wąt
ków, które się spotkały ze szczególnie 
wyraźną aprobatą większości dysku
tantów'. 

Żądanie dekolonizacji informacji, 
z którym coraz powszechniej wystę
pują kraje Trzeciego Świata — mówił 
S. Q. Hammoudi — jest jednym 
z elementów walki ich narodów o to, 
by w ślad za wyzwoleniem politycz
nym uzyskać niezawisłość ekonomicz
ną i kulturalną. Sprzeciw wobec im
perialistycznej dominacji w dziedzinie 
informacji ma na celu położenie kresu 
wpływowi imperialistycznych mediów 
na świadomość społeczną i postawy 
emocjonalne mieszkańców krajów 
rozwijających się. Jest więc ów sprze
ciw kolejnym etapem sprawiedliwej 
walki o wyzwolenie narodowe i spo
łeczne. 

Niestety, do dziś większość infor
macji zagranicznych, jakie docierają 
do krajów rozwijających się, pochodzi 
z zachodnioeuropejskich i północno
amerykańskich agencji prasowych. 
Trudno się dziwić, że są to informacje 
wyselekcjonowane zgodnie z upodo
baniami tych agencji i przedstawione 
zgodnie z interesami imperializmu. 
Ważną próbą ograniczenia ich mono
polistycznej pozycji jest utworzenie 
„Poolu" informacyjnego krajów nie-
zaangażowanych. 

Dominacji bogatych krajów impe
rialistycznych w dziedzinie informacji 
sprzyja to, że pokrywają cały glob 
siecią swoich korespondentów wyso
kokwalifikowanych, wyposażonych w 
najnowocześniejsze urządzenia tech
niczne, a przy tym mających dostęp 
do bardzo sprawnych kanałów infor
macyjnych. Niepożądany wpływ im
perialistycznej informacji przejawia 
się nie tylko w sferze politycznej, ale 
też i kulturalnej. W wyścigu o sensa
cję dnia zachodnie środki komuniko
wania nie cofają się przed rozpo
wszechnianiem wypadków seksualnej 
per wersji, nierzadko gloryfikują 
zbrodnie, pogoń za zyskiem i kon
sumpcyjny stosunek do życia, upo
wszechniają uprzedzenia rasowe, na-
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rodowe i religijne, a jednocześnie 
przedstawiają życie w swoich krajach 
jako „raj na ziemi''. 

Przeciwstawiając się wpływom im
perialistycznej propagandy, kraje 
rozwijające się powinny otoczyć opie
ką własne dziedzictwo kulturalne 
i popierać wszystkie jego pozytywne 
i postępowe elementy. Informacja 
w tych krajach ma do spełnienia 
dwojaką rolę: defensywną i inicja
tywną. Po pierwsze, powinna ograni
czyć infiltrację informacji imperiali
stycznej i ograniczyć jej skutki. Po 
drugie, powinna służyć niezależnej 
gospodarce narodowej, umacniać nie
zależność polityczną, popierać walkę 
o wyzwolenie narodów znajdujących 
się do dziś w jarzmie kolonializmu 
oraz utrwalać jedność narodów7, któ
re niedawno uzyskały wolność. 

Aby informacja w krajach rozwija
jących się mogła sprostać swym zada
niom defensywnym, należy odpowied
nio przygotować narodowe kadry 
dziennikarzy wykształconych, do
świadczonych i zaangażowanych ideo
wo. Należy również zacieśnić i pogłę
bić współpracę między krajami rozwi
jającymi się w dziedzinie prasy, ra
dia, telewizji i nauczania dziennikar
stwa. Środki komunikowania masowe
go w tych krajach oprócz funkcji in
formacyjnej powinny spełniać co naj
mniej równie ważną funkcję wycho
wawczą. Do inicjatywnych zadań in
formacji zaliczone zostały w refera
cie wymagania, by zaszczepiała ona 
i umacniała idee wyzwolenia, jedności 
i niezależności narodowej w najszer
szych kręgach społeczeństwa, nie wy
łączając najbardziej izolowanych 
wiejskich regionów. Niezbędnym wa
runkiem osiągnięcia tych celów jest 
likwidacja analfabetyzmu oraz roz
budzenie świadomości narodowej 
i społecznej. Będąc środkiem wycho
wania i oświaty, środki masowe powin
ny jednocześnie stać się platformą 
wyrażania opinii społecznej i służyć 
jako kanał dialogu między kierownic
twem politycznym a społeczeństwem. 

Na poziomie międzynarodowym 
wyjątkowo duże znaczenie ma współ
praca krajów rozwijających się. Tyl
ko ich solidarna i skoordynowana 
działalność jest w stanie się przeciw
stawić imperialistycznej dominacji. 
Współpracy między krajami rozwija
jącymi się nie powinny hamować róż
nice polityczne i społeczne. Wyol
brzymianie tych różnic służy przede 
wszystkim interesom imperializmu. 

Wszystkim bowiem krajom rozwijają
cym się przyniosłoby korzyść ustano
wienie nowego światowego ładu eko
nomicznego czy też zmniejszenie rażą
cych dysproporcji między cenami su
rowców i wyrobów przemysłowych. 

Podobnie jak gdzie indziej, tak 
i w krajach rozwijających się zasięg 
i skuteczność oddziaływania środków 
masowych zależy w znacznym stopniu 
od zrozumiałości i prostoty języka, od 
konkretności i rzeczowości informacji 
o faktach i od atrakcyjności formy 
przekazów. Nie można jednak zapo
minać, że informacja nie jest celem 
samym w sobie, ale tylko środkiem 
wychowania nowego człowieka i za
spokojenia jego potrzeb. 

Końcowa część referatu wygłoszo
nego przez min. S. Q. Hammoudiego 
była poświęcona roli informacji 
w Iraku i irackiej polityce w dzie
dzinie komunikowania. Uczestnicy 
sympozjum mieli okazję zapoznać się 
7, osiągnięciami, zasadami i celami 
irackiego systemu informacji w kraju, 
w świecie arabskim i na płaszczyźnie 
międzynarodowej ze szczególnym 
uwzględnieniem krajów niezaangażo-
wanych. 

Z innych głosów na obradach ple
narnych nie sposób zapomnieć pięk
nego wystąpienia J. M. H e r m a n-
n a, który mówił o wolności, odpo
wiedzialności i etyce dziennikarza. 
Uczestnicy sympozjum z zadowole
niem przyjęli informację przedstawi
ciela UNESCO, T. T o p u z a, który 
przypomniał działalność tej organiza
cji w dziedzinie rozwoju niezależnych 
narodowych systemów informacji 
w krajach Trzeciego Świata. Z zain
teresowaniem wysłuchano refleksji 
prof. M a n e i z Rumunii nad kul
turalną i polityczną rolą środkówr ma
sowych wTe współczesnym świecie 
oraz propozycji W. a l - T i b i e g o , 
dyrektora Narodowego Instytutu 
Dziennikarstwa Federacji Dziennika
rzy Arabskich w sprawie powołania 
do życia światowej rady informacji 
i opracowania międzynarodowego ko
deksu etyki dziennikarskiej. Wielu 
dyskutantów wyrażało się z uznaniem 
o działalności MOD-u na rzecz kul
turalnej i informacyjnej niezależności 
krajów Trzeciego Świata. Wielokrot
nie podkreślano rolę Związku Dzien
nikarzy Irackich, rządu i przywódcy 
narodu irackiego w walce z imperia
lizmem i wszelkimi formami kolonia
lizmu. Wielu mówców wyrażało też 
nadzieję, że UNESCO będzie konty-
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nuowała i popierała dotychczasowe 
wysiłki zmierzające do stworzenia no
wego sprawiedliwego systemu infor
macji w skali globalnej. Z wypowie
dzi dyskutantów wynikało, że ze 
szczególnym zainteresowaniem ocze
kują wyników międzynarodowej kon-
fernecji, która zostanie zorganizowa
na przez UNESCO w kwietniu 1978. 
Nadzieje związane z tą konferencją 
znalazły też wyraz w końcowych ra
portach wszystkich trzech komisji. 

Sympozjum nie uchwaliło wpraw
dzie żadnej rezolucji ani deklaracji, 
ale praktycznie owe trzy raporty, 
przyjęte przez aklamację na ostatniej 
sesji plenarnej można traktować jako 
swoisty dokument końcowy. Oddają 
one bowiem zarówno atmosferę ob
rad, jak i przedstawiają ocenę sytua
cji w dziedzinie światowego komuni
kowania, postulaty jej uzdrowienia 
oraz praktyczne wskazówki. 

W skład polskiej delegacji na sym
pozjum w Bagdadzie wchodzili: 
Z. T e m p s к i — sekretarz general
ny SDP, Z. S ł o m k o w s k i z Try
buny Ludu oraz W. P i s a r e k 
z OBP. 

Sympozjum bagdadzkie było kolej
nym krokiem pa drodze do sprawie
dliwego światowego systemu komuni
kowania. Nie było ani krokiem pierw
szym, ani ostatnim. Jak słusznie po
wiedział K. N o r d e n s t r e n g w 
końcowym wystąpieniu, tylko niewie
le problemów w trakcie obrad w Bag
dadzie było problemami nowymi. To 
samo można powiedzieć o postulatach 
wyrażonych w raportach trzech ko
misji. Nie należy jednak wyciągać 
stąd wniosku, że Sympozjum bagdadz
kie, powtarzając znane prawdy, nie 
miało większego znaczenia. Przeciw
nie, realizacja słusznych postulatów 
krajów rozwijających się zależy w 
znacznym stopniu od tego, jak często, 
jak silnie i jak solidarnie będą one 
przypominane na forum międzynaro
dowym. 

Walcząc o nowy światowy ład in
formacyjny trzeba jednak pamiętać, 
że system komunikowania tak na po
ziomie narodowym, jak i międzynaro
dowym jest wtórny (sekundarny) wo
bec systemu społeczno-polityczno-
-ekonomicznego. Jeśli się tę prawdę 
przeoczy, 'łatwo ulec idealistycznemu 
złudzeniu, że samą informacją można 
zmienić świat. Oczywiście, odpowied
nie użycie informacji i środków jej 
upowszechnienia skutecznie wspiera 
działalność polityczną, ekonomiczną 

i kulturalną, a przez to sprzyja przy
spieszeniu procesu dekolonizacji. W 
zasadzie jednak niezbędnym warun
kiem powstawania niezależnego naro
dowego systemu informacji jest poli
tyczna, ekonomiczna i kulturalna nie
podległość kraju. 

Kolonializm w dziedzinie informa
cji przejawia się dziś w trojaki spo
sób: po pierwsze, w produkcji przeka
zów przeznaczonych do masowego roz
powszechniania (wiadomości i komen
tarze, programy radiowe i telewizyj
ne, filmy, gazety, czasopisma itp.); po 
drugie, w kontroli nad sieciami urzą
dzeń transmisyjnych; po trzecie. 
w badaniach nad komunikowaniem 
i w kształceniu kadr dla prasy, radia, 
telewizji, filmu, agencji informacyj
nych, reklamy i propagandy. Jest rze
czą mało prawdopodobną, by kraje 
imperialistyczne i ponadnarodowe 
korporacje kapitalistyczne dobrowol
nie zrezygnowały ze swego stanu po
siadania, który wr wielu regionach 
świata zapewnia im niemal monopoli
styczną pozycję. Zbiorowa solidarna 
akcja wszystkich sił postępowych, po
parta autorytetem międzynarodowych 
organizacji, może wprawdzie tę mo
nopolistyczną pozycję częściowo orga-
niczyć, ale rzeczywistą przeciwwagą 
dla niej na dłuższą metę mogą się 
stać tylko niezależne narodowe lub 
regionalne systemy informacji. Kraje 
rozwijające się — w imię własnej nie
zawisłości — muszą rozwinąć naro
dowe lub regionalne ośrodki produk
cji przekazów, rozbudować własną 
sieć urządzeń transmisyjnych, stwo
rzyć własne szkoły dziennikarskie, 
a także — last but not least — powo
łać do życia narodowe lub regionalne 
instytuty badań nad komunikowaniem 
masowym. Naturalnym sojusznikiem 
krajów rozwijających się we wszyst
kich tych dziedzinach są kraje socja
listyczne. 

Jednym z głównych mechanizmów 
utrwalających kolonialną zależność 
w dziedzinie informacji jest skomer
cjalizowanie komunikowania masowe
go. Jeżeli bowiem jakikolwiek kraj, 
zależny ekonomicznie od innego kraju, 
akceptuje komercjalne zasady funk
cjonowania swoich mediów, automa
tycznie godzi się z ich przynajmniej 
częściową zależnością od owego eko
nomicznie dominującego nad nim 
kraju. Prawdy tej nie są w stanie za
maskować żadne piękne frazesy o na
rodowej i kulturalnej suwerenności. 
Mimo retorycznej przesady wiele jest 
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racji w słowach premiera Gujany: 
„Naród, którego media są sterowane 
zza granicy, nie jest narodem". Podsta
wowym zaś warunkiem niezależności 
narodowych systemów komunikowa
nia jest finansowanie ich (a w razie 
potrzeby także dofinansowanie) wy
łącznie z narodowych źródeł. 

Światowy system społeczno-poli
tyczny zmienił się w ciągu minionego 
trzydziestolecia znacznie bardziej niż 
światowy system informacji. Wskutek 
tego głosy krajów rozwijających się 
brzmią dziś znacznie donośniej w ONZ 
i w inych organizacjach międzynaro
dowych niż w eterze. Przemiany 
światowego systemu informacji po
dobnie jak przemiany systemu eko
nomicznego nie nadążają za przemia
nami światowego układu polityczne
go. I w tym wypadku potwierdza się 
generalna zasada szczególnej zależ
ności systemu informacji od systemu 
ekonomicznego. Stworzenie nowego 
sprawiedliwego światowego ładu w 
dziedzinie informacji będzie — moim 
zdaniem — możliwe dopiero wówczas, 
gdy nowy sprawiedliwy ład ekono
miczny stanie się rzeczywistością. Do
póki jednak to nie nastąpi, popiera
nie wysiłków na rzecz nowego ładu 
ekonomicznego jest głównym zada
niem wszystkich postępowych, naro
dowych i międzynarodowych instytu
cji i organizacji w dziedzinie komu
nikowania. 

Jeszcze kilka lat temu wielu idea
listycznie myślących ludzi wierzyło, 
że nowe techniki rozpowszechniania 
informacji — jak telewizja kablowa 
lub satelity komunikacyjne — umoż
liwią wszystkim sprawiedliwy udział 
w wymianie informacji zarówno na 
poziomie narodowym, jak i między
narodowym. Dziś jest już chyba rze
czą oczywistą dla każdego, że nowo
czesna technika praktycznie zwiększa 
zależność słabszego partnera, jeżeli 
jej wprowadzaniu nie towarzyszą 
zmiany w sferze politycznej i spo
łecznej, a przede wszystkim ekono
micznej. 

Na koniec wróćmy jeszcze do kwe
stii badań nad komunikowaniem ma
sowym. Dominacja najbogatszych kra
jów kapitalistycznych w tej dziedzi
nie jest równie wyraźna jak w dzie
dzinie informacji. Badania nad komu
nikowaniem przynajmniej w niektó
rych rozwijających się krajach — 
nieliczne zresztą — stanowią także 
domenę obcych wpływów, często nie 
mających nic wspólnego z interesami 

narodowymi tych krajów. Przejawia 
się to tak w przedmiocie zaintereso
wań badawczych, jak w stosowanych 
metodach i technikach. Nie ja pierw
szy zwracam na to uwagę. W r. 1973 
można było przeczytać w międzyna
rodowym kwartalniku Gazette: „In
teresy i zaangażowanie Stanów Zjed
noczonych w wydarzenia na świecie 
wyznaczają zarówno zakres studiów 
naukowych, jak też rozwój metodo
logii i program badań empirycz
nych" 3. Trzy lata później pisał 
H. Schiller: „Amerykańskie przedsię
biorstwo korporacyjne stymuluje i po
piera rozwój takich badań naukowych 
i takich metod, które się okazują 
przydatne dla jego umocnienia i eks
pansji 4". 

Mowlana i Schiller zwracają uwa
gę na ideologiczne i polityczne aspek
ty dominacji amerykańskiego punktu 
widzenia w dziedzinie badań nad ko
munikowaniem. Równie usprawiedli
wione okazują się także zastrzeżenia 
wobec dominacji zachodniej perspek
tywy ze strony czysto poznawczej. 
Ostatnio, D. H. Weaver, człowiek, k t ó 
rego trudno posądzać o lewicowe 
sympatie, opublikował w Gazette 
bardzo sumienne studium poświęco
ne weryfikacji amerykańskich uni
wersalnych modeli związków między 
rozwojem komunikowania masowego 
a różnymi czynnikami społeczno-poli
tycznymi. W wyniku statystycznej 
analizy danych odnoszących się do 
kilkudziesięciu różnych krajów 
stwierdził, że amerykańskie modele 
odpowiadają rzeczywistości w USA, 
Kanadzie, krajach Europy zachodniej 
i częściowo Ameryki Łacińskiej, za
wodzą natomiast w konfrontacji z 
rzeczywistością europejską krajów so
cjalistycznych oraz krajów Afryki 
i Azji. „To odkrycie — konkluduje 
Weaver — zwraca uwagę na zachod
nią proweniencję większości bada
czy (...) i sugeruje, że badane modele 
i hipotezy mogły uleć wpływowi za
patrzenia się ich twórców w zachod
nie instytucje i zachodnie wzory roz
woju narodowego" 5. 

Sympozjum w Bagdadzie było po-

' H . M o w l a n a : Trends in Reasearch 
on In te rna t iona l Communica t ion in the 
United States. Gazette 1973 n r 2 s. 79—90. 
* H. S c h i l l e r : Communica t ion and Cul
tu ra l Dominat ion . IASP, New York 1976, 
S. 20. 
5 D. H. W e a v e r : T h e p r e s s and Go
ve rnmen t Restrict ion. A Cross National 
S tudy over Time. Gazette 1977 nr 3 s. 167. 
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święcone dekolonizacji informacji. 
Kwestia badań nad komunikowaniem 
z natury rzeczy znalazła się tam na 
marginesie głównego nurtu obrad. 
Kto zorganizuje międzynarodową 

Nauczanie * o środkach masowego 
przekazu jest zagadnieniem rozległym 
i skomplikowanym, ponieważ idzie tu 
o określenie związków między insty
tucją o specyficznej strukturze, jaką 
jest uniwersytet, i różnorodnymi śro
dowiskami, jak np. środowiska kul
turalne, przemysłowe czy handlowe. 
Jak wiadomo, następuje dziś wyraź
ne zbliżenie między uniwersytetami 
i wszystkimi tego rodzaju środowi
skami. 

Orientacja ogólna 
W roku 1972 Wydziałowi Filozofii 

i Literatury (Faculté de Philosophie 
et Lettres) Uniwerstytetu w Liège po
wierzono utworzenie nowej sekcji 
Sztuki i Techniki Słowa (Licence en 
Arts et Techniques de la Parole). 
Z czasem zmieniono tę nazwę na Sek
cję Informacji i Środków masowego 
przekazu (Licence en Information et 
Arts de Diffusion). 

Sekcja nie ma pierwszego stopnia 
studiów. Oznacza to, że kandydaci 
muszą posiadać pewne przygotowa
nie, które dalsze studia rozwijają 
i mają ambicję pogłębić. Do pod
jęcia studiów na Sekcji uprawniają 
dyplomy pierwszego stopnia następu
jących specjalności: filozofia, histo
ria, filologia klasyczna, filologia ro
mańska, germanistyka, historia sztu
ki, archeologia, historia literatur 
wschodnich, jak również psychologia, 
prawo, nauki społeczne, ekonomia. 
Sekcja jest otwarta dla wolnych słu
chaczy. 

Cel nauczania 
Aby pokusić się o próbę oceny, nie 

wystarczy pobieżny rzut oka na pro
gramy. Należy również zastanowić 

* Komunikat wygłoszony podczas Kongresu 
CERP (Centre Européen des Relations Pu
bliques), który odbył się w Liège 4—6 listo
pada 1977. 

konferencję w sprawie dekolonizacji 
badań nad komunikowaniem? Chęć 
udziału w niej — deklaruję już dziś. 

Walery Pisarek 

się nad celem, który Sekcja postawi
ła przed sobą. W najdalszej perspek
tywie studia mają zadanie przygoto
wać pod względem teoretycznym 
i praktycznym do pracy w kontek
ście następujących zagadnień: 
— zastosowania praktyczne środków 

masowego przekazu, 
— nowe zadania słowa i obrazu w 

dzisiejszym świecie, 
— dostęp szerokich rzesz społeczeń

stwa do kultury, 
— popularyzacja wiedzy. 

Tym podstawowym zadaniom to
warzyszy odpowiednio dobrany pro
gram nauczania. Uwzględnia on za
równo techniki rozpowszechniania, 
takie jak prasa drukowana, radio, 
telewizja, kino, teatr, jak i wiążące 
się z nimi zagadnienia z dziedziny 
socjologii, psychologii, ekonomii. W 
ten sposób Sekcja nie ogranicza swej 
działalności do kształcenia przyszłych 
dziennikarzy, lecz przygotowuje do 
zawodów innego typu: w dziedzinie 
kultury, polityki, handlu, reklamy, 
opieki społecznej. 

Program studiów 
Często zarzuca się nauczaniu uni

wersyteckiemu, że nazbyt odbiega od 
praktycznych i konkretnych zagad
nień, z jakimi spotykają się absol
wenci podejmujący pracę zawodową. 
Program Sekcji zmierza do wyklu
czenia tej ewentualności przez rów
nomierne położenie nacisku na stro
nę teoretyczną i praktyczną studiów. 

Tendencje te znajdują wyraz w 
dwu istotnych czynnikach. Przede 
wszystkim program drugiego roku 
nauczania przewiduje 90 godz- prak
tyki w redakcji jakiegoś pisma, roz
głośni radiowej lub ośrodka telewi
zyjnego. Praktyka ta pozwala stu
dentom zapoznać się z różnorodnymi 
aspektami pracy do której się przy
gotowują. Ponadto program przewi-

Organizacja Sekcji o Środkach Masowego Przekazu 
na Uniwersytecie w Liège 
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duje znaczną ilość ćwiczeń praktycz
nych, co możliwe jest dzięki wypo
sażeniu technicznemu- jakim Sekcja 
dysponuje. Niektóre wykłady powie
rzone zostały specjalistom-praktykom 
z dziedziny mediów masowych. 

Jeśli idzie o program teoretyczny, 
ostatnia jego reforma (1976) postawi
ła siebie za cel dostosowanie go 
w jak najwyższym stopniu do zain
teresowań oraz indywidualnego „pro
filu"' studenta. 

Każdy student obowiązany jest do 
wysłuchania kilku podstawowych 
wykładów. Są to: metodologia nauk 
społecznych, wstęp do nauk o środ
kach masowego przekazu, ćwiczenia 
redakcyjne, ćwiczenia z dokumenta
cji, semantyka. Ponadto każdy słu
chacz wybiera po jednym z następu
jących przedmiotów: psychologia, 
socjologia, filozofia, ekonomia. 

Specjalizacja polega na doborze 
i kombinacji dwóch spośród czterech 
możliwych kierunków: prasa druko
wana i informacja, radio i telewizja, 
teatr i kino, problemy oświaty i kul
tury. 

Dla przykładu wymieńmy tytuły 
wykładów pierwszego kierunku. 
Pierwszy rok nauczania : historia in
formacji ze szczególnym uwzględnie
niem historii prasy drukowanej, 
wprowadzenie do nauk politycznych, 
studium technik informacyjnych 
(prasa drukowana), analiza ilościowa 
zawartości. Drugi rok: technika pra
cy dziennikarskiej, organizacja środ
ków dokumentacji, metodologia bada
nia opinii publicznej, stylistyka 
współczesnego języka francuskiego. 

Trudno byłoby określić, czy praca 
dyplomowa ma charakter raczej teo
retyczny, czy też praktyczny. Z punk
tu widzenia metodologicznego powin
na się ona odznaczać rygorystycznym 
potraktowaniem przedmiotu oraz re
fleksją krytyczną. Często jednak pod 

Problemom dokumentacji we 
współczesnym społeczeństwie po
święcona była międzynarodowa kon
ferencja wre Florencji — najstarszym 
i najlepiej rozwiniętym ośrodku wło
skiej dokumentalistyki. Konferencja 
zgromadziła przedstawicieli wszyst-

względem treściowym jest ona zorien
towana praktycznie i analizy teore
tycznej dokonuje na konkretnych 
przykładach z dziedziny środków ma
sowego przekazu (np. czasopiśmien
nictwo młodzieżowe, analiza treści w 
plakacie reklamowym, w piosenkach 
Brela etc.) 

Perspektywy 
Jedną z najbardziej charaktery

stycznych cech dzisiejszego świata 
jest jego nieustanna zmienność. Jaka
kolwiek prognoza musi pozostać ra
mowa i perspektywiczna. Dlatego 
ograniczymy się tu jedynie do naszki
cowania kilku kierunków przypusz
czalnego rozwoju nauk o środkach 
masowego przekazu. 

Po pierwsze, chodzi o poszukiwanie 
nowych metod. Po drugie, metody te 
w większym niż dotychczas stopniu 
uwzględniać powinny interdyscypli
narność nauk o środkach przekazu. 
Po trzecie, nauczanie ich nie powinno 
się kończyć na otrzymaniu dyplomu. 
lecz być systematycznie pogłębiane 
i kontynuowane na specjalnych 
kursach organizowanych przez uni
wersytety (recyclage). Po czwarte, 
studia dla pracujących, tzw. Wydzia
ły Otwarte (Facultés Ouvertes) po
winny umożliwić kształcenie teore
tyczne osobom wykonującym zawód 
i posiadającym praktykę. 

Pierre Desgraupes, pisarz francu
ski, w opublikowanej niedawno książ
ce „Zło wieku" (Le mal du siècle) 
mówi o beznadziejności naszych cza
sów. Być może, szukając pozytywnych 
elementów w idei komunikowania 
międzyludzkiego udałoby się to zło 
zmniejszyć. Wielką rolę mają tu do 
odegrania wszyscy ci, którzy zajmują 
się badaniem i nauczaniem o środ
kach przekazu. 

Elżbieta Thieloiva 

kich ośrodków istniejących na tere
nie Włoch, a także zaproszonych go
ści zagranicznych, wśród których zna
leźli się: Theodore Dimitrov prze
wodniczący Stowarzyszenia Bibliotek 
Międzynarodowych z Genewy, Ro
bert Fenaux — sekretarz generalny 

Międzynarodowa Konferencja Dokumentalistów 
(Florencja, 7—10 listopada 1977) 
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Związku Stowarzyszeń Międzynaro
dowych z Brukseli, Bolesław Garlic
ki — przedstawiciel Środkowoeuro
pejskiego Ośrodka Dokumentacji Ba
dań nad Środkami Masowego Komu
nikowania z Krakowa, Mathilde 
Guurink —• dyrektor Ośrodka Infor
macji i Dokumentacji UNESCO 
z Amsterdamu oraz Rachid Ben 
Slama — przewodniczący Klubów 
UNESCO ź Tunisu. 

Zarówno wygłoszone referaty, jak 
i dyskusja na sesjach plenarnych 
i przy okrągłych stołach dotyczyła 
ogólnych problemów dokumentacji w 
odniesieniu do potrzeb naszej współ
czesności, jak też szczegółowych do
świadczeń ośrodków krajowych i za
granicznych. Stwierdzono mianowicie, 
że dokumentacja i informacja (w sze
rokim sensie tego słowa) rozwijają 
się obecnie niezależnie od siebie, choć 
jedna bez drugiej istnieć nie może 
i wpływają na siebie nawzajem, a 
przy tym potocznie czasem są utożsa
miane ze sobą. Istnieją jednak mię
dzy nimi zasadnicze różnice: doku
mentacja jest względnie obiektywna, 
podczas gdy informacja najczęściej 
przekształca się w narzędzie określo
nej polityki: międzynarodowej, spo
łecznej, gospodarczej czy kulturalnej. 
Należałoby zatem dołożyć starań, by 
„uobiektywnić" informację przy po
mocy dokumentacji, nadając jej więk
sze walory poznawcze, a zarazem za 
pośrednictwem informacji szeroko 
upowszechniać dokumentację, otwo
rzyć jej zasoby przed masami i „zde
mokratyzować" zawarte w niej war
tości. 

Dokumentacja bowiem powinna 
lepiej zacząć służyć człowiekowi: 
orientować go w tym, co się dzieje 
w świecie, ułatwiać podejmowanie 
konkretnych decyzji, kontrolować je
go działalność. Potencjalny zakres 
oddziaływania dokumentacji przekra
cza zatem progi bibliotek i archiwów; 
staje się ona istotnym czynnikiem od
działywania na społeczeństwo. Aby 
należycie spełniać swoje podwójne 
zadanie — obiektywizowania i demo
kratyzowania codziennej wiedzy czło
wieka — musi dokumentacja rozpo
rządzać jasno sprecyzowanymi poję
ciami, musi być szeroko dostępna, 
zrozumiała i atrakcyjna dla odbior
ców. Wymaga to należytego zorgani

zowania ośrodków jej służących. 
Ośrodki te istnieją w różnych kra
jach, a także w różnych ich regio
nach. Działalność ich jednak jest roz
proszona, oderwana od siebie, nie 
oparta na wspólnych uzgodnieniach — 
a więc i mało skuteczna. Do jej zin
tegrowania potrzeba przede wszyst
kim jasno określonych celów, należy
cie uzgodnionych kryteriów i zunifi
kowanych metod pracy. Rozstrzygnię
cia ogólne — nawet w ramach mię
dzynarodowych instytucji czy stowa
rzyszeń — są niesłychanie trudne do 
przeprowadzenia, warto natomiast 
podtrzymywać inicjatywę współpracy 
regionalnej poszczególnych ośrodków. 
I temu właśnie celowi służyć mają 
nawiązane podczas konferencji kon
takty. 

Istotnym problemem w ramach do
skonalenia pracy ośrodków jest sze
rokie kształcenie dokumentalistów 
oraz wymiana myśli i doświadczeń 
między nimi, owo — jak się wyraził 
jeden z dyskutantów — „informowa
nie informatorów". Chodzi o to, by 
kadry dokumentalistów nie zaskle
piały się w wąskich granicach pracy 
biurokratycznej, ale rozumiały dale
kosiężne, społeczne cele swojej dzia
łalności. Takiemu wychowaniu kadry 
sprzyjają zwłaszcza kontakty w skali 
międzynarodowej, pozwalające słab
szym, mniej rozwiniętym ośrodkom 
korzystać z doświadczeń i pomocy 
lepiej zorganizowanych, by nie popeł
niać błędów i pomyłek związanych 
z początkami działalności. 

I wreszcie trzecim kierunkiem 
działań organizacyjnych są próby 
unifikacji metodologii pracy, aby do
konania jednych ośrodków mogły być 
czytelne i możliwe do wykorzystania 
dla drugich. 

Wielorakość celów stojących przed 
dokumentalistami wyklucza możli
wość załatwienia wszystkiego naraz. 
Dlatego też głosy krytyczne pod adre
sem organizatorów florenckiej konfe
rencji dotyczyły właśnie nadmiernej 
ilości problemów, jakie zamierzano na 
niej przedyskutować. Skupienie się 
na kilku, uznanych wspólnie za naj
ważniejsze mogłoby uczynić konfe
rencję bardziej w praktyce owocną. 

Bolesław Garlicki 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Międzynarodowa wymiana informacji ze szczególnym 
uwzględnieniem kontynentu europejskiego. 

(Konferencja w Krakowie 25 i 26 listopada 1977) 

Krakowski Oddział Polskiego In
stytutu Spraw Międzynarodowych 
wystąpił z końcem 1976 roku z inicja
tywą zwołania pierwszej polskiej kon
ferencji na temat międzynarodowej 
wymiany informacji. Placówka ta 
wespół z Instytutem Badania Współ
czesnych Problemów Kapitalizmu 
zorganizowała spotkanie, które odby
ło się w Krakowie z końcem listopa
da 1977. 

Zgromadzenie krajowych specjali
stów zajmujących się tą problematy
ką w chwili, gdy w Belgradzie pro
blemy informacji były już poważnie 
dyskutowane, okazało się zadaniem 
palącym. Otwierający konferencję go
spodarz dyrektor Oddziału PISM w 
Krakowie, prof, dr hab. Bogusław 
J a s i ń s k i określił tę problematykę 
jako wręcz lekceważoną w polskich 
badaniach i publikacjach. Celem kon
ferencji miała być robocza i rzeczo
wa dyskusja, dzięki której określony 
zostanie stan naszego zapóźnienia. 

Sposób, w jaki w nauce polskiej 
traktowana jest międzynarodowa wy
miana informacji, budzić może po
ważne obawy. Na to pole poznania 
i dyskusji pada cień debaty politycz
nej, której przebieg określany jest 
przez rzeczników państw zachodnich. 
Strona socjalistyczna, do tej pory z 
dużą dozą dobrej woli przestrzegają
ca uczciwych zasad partnerstwa w 
informowaniu swych społeczeństw o 
wydarzeniach w innych krajach (cza
sem ta postawa prowadziła do pewnej 
przesady, czego jaskrawym przykła
dem niech będzie sposób, w jaki me
dia polskie informowały o przebiegu 
afery Watergate), przedstawiana jest 
na arenie międzynarodowej jako 
obszar odcięty od informacji o resz
cie świata i celowego rozpowszech
niania fałszywego obrazu wyda
rzeń. Reakcją z naszej strony jest 
ujawnianie świadomych i planowych 
działań typu wojny psychologicznej 
prowadzonej przez stronę zachodnią 
lub wręcz NATO, przy równocze
snym odpieraniu kłamliwych zarzu
tów. Czytając niektóre polskie teksty 
z tego zakresu ma się wrażenie, jak
byśmy się znaleźli w roli uczniów 
wywołanych do tablicy, którzy egza-

minatorowi-ignorantowi wyjaśniaj a. 
że nie są w istocie tak źli, jak ich sie 
o to posądza. W publikacjach i wy
stąpieniach przeznaczonych dla za
granicznych a także krajowych od
biorców wyjaśniamy, ile sprowadza
my filmów zachodnich, ile książek 
zagranicznych autorów tłumaczymy 
rocznie i ile gazet obcojęzycznych 
można znaleźć w polskich kioskacn 
czy klubach MPiK. I chociaż działal
ność taka przynosi już — jak się zda
je — pewne efekty, zasada: kto sic 
tłumaczy, musi mieć coś na sumie
niu — powoduje, że na naszą dzia
łalność tego typu pada cień podejrze
nia. 

Tymczasem zagadnienie wymaga 
głębszego naświetlenia i analizy w 
kategoriach poznawczych. Wyniki ta
kich prac są krzepiące. Przekonujemy 
się bowiem, że polityka krajów kapi
talistycznych w tym zakresie nie go
dzi tylko w nas, że w istocie wiele 
jest krajów jeszcze poważniej cier
piących z powodu tej akcji oszczer
stwa, a spośród nich zwłaszcza tzw. 
Trzeci Świat doznaje znacznie poważ
niejszych szkód z powodu zarzucanej 
mu infamii. 

Analizy takie ukazują nadto, że 
strona zachodnia nie stanowi bynaj
mniej w tej polityce monolitu, że za
sada swobodnego przepływu informa
cji, głoszona jako podstawa wzajem
nych stosunków między narodami, 
nie jest powszechnie akceptowana 
i nawet większe kraje kapitalistyczne 
jak Francja, Kanada, Szwecja czy 
Wielka Brytania ustanawiają we
wnętrzne prawa, by zahamować nie
ograniczony napływ materiałów ame
rykańskich czy też produkowanych 
przez światowy kapitał anonimowy, 
których nacisk działa destrukcyjnie 
na kultury narodowe. Istniejąca nie
równość czy skrzywienie w świato
wym systemie wzajemnego poinfor
mowania sprzyja ignorancji, ta zaś z 
kolei świetnie zabezpiecza partnerów 
żądających wolności międzynarodo
wego komunikowania przed pozna
niem prawdy o innych narodach. 

Użyliśmy tutaj dwu pojęć: swo
bodny przepływ informacji i między
narodowa wymiana informacji. Re-
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prezentują one dwa różne sposoby 
traktowania komunikowania między
narodowego przez partnerów toczące
go się sporu. Ta niespójność termino
logiczna jest z pewnością jeszcze jed
ną przeszkodą utrudniającą dialog. 
Nikt nie pokusił się, aby na arenie 
międzynarodowej doprowadzić do 
unifikacji terminologicznej opisywa
nego zjawiska. Nie podjęto też tej 
próby na forum UNESCO, której 
pewne działy czy akcje nieraz noszą 
paradoksalne nazwy, łączące w jed
nym zdaniu elementy obydwu tych 
terminów. Wydaje się jednak, że 
swobodny przepływ informacji, wo
bec krytyk przeciw niemu podnoszo
nych, schodzi już z międzynarodowej 
areny. Nie sposób dziś powiedzieć, 
czym zostanie zastąpiony. Trudno to 
zrobić jeszcze dlatego, ponieważ za
równo swobodny przepływ, jak i mię
dzynarodowa wymiana nie są okre
śleniami dobrze opisującymi procesy, 
o które tu chodzi. Obydwa zaczerp
nięte są z dyscyplin innych niż nauka 
o kulturze. Swobodny przepływ wręcz 
z hydrologii, a bliżej badając jego 
charakter — z ekonomii, gdzie odpo
wiada stosunkom wymiany handlo
wej w warunkach gospodarki laissez 
faire. Międzynarodowa wymiana wy
wodzi się wręcz z terminologii han
dlu zagranicznego. Tymczasem mię
dzynarodowa polityka informowania 
i upowszechniania wartości kultury 
różnych narodów jest czymś innym, 
niż uleganiem presji produkcji towa
rowej (swobodny przepływ) czy też 
obrotami handlowymi między par
tnerami (wymiana). Póki trzymać się 
będziemy tych pojęć, nasz sposób wi
dzenia tej jakże ważnej dla między
narodowego pokoju sfery zjawisk bę
dzie niepełny. 

W międzynarodowych debatach, 
jak podkreślano w czasie dyskusji w 
Krakowie, termin wymiana informa
cji opatrywany jest wieloma przy
miotnikami mającymi określić ogra
niczenia, jakie wynikają z faktu, że 
przedmiotem obrotu są dzieła kultury 
i informacje, nie zaś skarpetki. Nie
mniej sama nazwa nie przesądza o 
charakterze tej wymiany nie wymie
nia jej celów. To też jest zapew
ne powodem, że równocześnie po
jawia się wiele określeń, które ów 
celowy charakter procesów informo
wania wydobywają, jak na przykład 
komunikowanie dla rozwoju. 

Jeżeli ekonomia wydaje się pierw
szą nauką, która wpływa na formu

łowanie pojęć w tej nowej dyscypli
nie wiedzy, to prawo z pewnością 
zajmuje miejsce następne. Nie chce
my się tu wdawać w bardziej szcze
gółowe analizy w celu wydobycia. 
jak wychodząc z właściwego myśleniu 
prawniczemu dedukcjonizmu przyj
muje się, że pewne instytucje pełnią 
w istocie takie funkcje, jakie nadaje 
im autor aktu prawnego. Wiara, że 
wystarczy uchwalić prawo, by było 
ono stosowane, nie znajduje w nasze.j 
problematyce potwierdzenia, czego 
dowodem niech będzie fakt, że odpo
wiednie artykuły Powszechnej Dekla
racji Praw Człowieka, proklamujące 
swobodę informowania i wyrażania 
opinii, nie zostały zrealizowane w 
wielu krajach ze względu na brak 
prawnych i organizacyjnych mecha
nizmów wykonawczych, mimo że ich 
idee weszły niemal powszechnie do 
narodowych aktów konstytucyjnych. 

Nurt prawniczy dał o sobie znać 
podczas dyskusji w Krakowie w pró
bach określenia praw stron w komu
nikowaniu międzynarodowym. Powia
da się, że wymiana informacji winna 
być ekwiwalentną, to znaczy realizu
jąc wymóg wzajemności powiada
miania się narodowych partnerów. 
Inna propozycja głosi, by była ade
kwatna, to znaczy odpowiednia do 
wielkości i znaczenia partnerów. Pro
ponuje się równocześnie wyznaczanie 
takich pożądanych proporcji, zakłada
jąc przykładowo, że należy oczekiwać, 
by kraje socjalistyczne jako całość 
zajmowały takie miejsce w świato
wych serwisach informacyjnych, ja
kie oferować się będzie Stanom Zjed
noczonym. Podkreśla się jednak, że 
życzenie to może na długo pozostać 
postulatem, skoro zarówno wielkości 
inwestycji ekonomicznych w infra
strukturę komunikowania, jak i tak 
zwane światowe standardy tworzenia 
informacji faworyzują rozwinięte 
kraje kapitalistyczne, bez względu na 
ich nawet rzeczywistą pozycję w 
świecie polityki i ekonomii. 

Ustalanie proporcji, ferowanie 
praw o mocy międzynarodowych de
klaracji czy powoływanie międzyna
rodowych ciał kontrolnych może dać 
rezultaty wówczas, gdy wolą partne
rów w międzynarodowej wymianie 
informacji będzie prowadzenie w tej 
mierze polityki fair. Niewątpliwie to 
miał na myśli Edward Gierek, gdy 
w przemówieniu skierowanym do 
prezydenta Cartera podkreślał, że 
warunkiem porozumienia międzyna-

10* 
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rodowego jest dobry klimat takim 
krokom sprzyjający. Polityka wza
jemnej nagonki i oskarżania się 
przed opinią publiczną świata nie 
tworzy z pewnością tego klimatu. Na
dzieja, że zdrowy rozsądek czytelnika 
czy słuchacza będzie najlepszym pro
bierzem prawdziwości i akuratności 
tych materiałów, wydaje się w od
niesieniu do informacji o zagranicy 
złudna. 

Wiara w możliwości tworzenia 
przychylnego klimatu, co zwłaszcza 
znajduje odbicie w międzynarodowym 
komunikowaniu, bywa odrzucana 
przez niektórych teoretyków i prak
tyków. Przyjmują oni, że z chwilą, 
gdy informacja stała się orężem agre
sywnych kół, nie można oczekiwać, 
by dziś zrezygnowano z prowadzenia 
wojny o umysły. Wobec tego należy 
odpłacać się przeciwnikowi tym sa
mym, a w wypadku ekscesów w jego 
agresywnej polityce stosować repre-
salia i rewanżować się podobnie jed
nostronną informacją. Perspektywa 
takich stosunków komunikowania 
jest przerażająca. Należy więc dla 
przeciwwagi przypominać prawdę, że 
wojny zaczynają się w umysłach 
ludzkich. 

Z drugiej strony, podczas krakow
skich dyskusji podkreślano potrzebę 
nie tyle izolacji współczesnego Pola
ka od treści obcego pochodzenia — 
co ani możliwe, ani konieczne — lecz 
prowadzenia skutecznej polityki im-
munizowania go przed owymi wpły
wami. 

Skoro swobodny przepływ przesta
je być terminem uzyskującym akcep
tację, a międzynarodowa wymiana 
określa, co najwyżej oznacza techni
kę obrotu — co należałoby głosić? 
Zanim odpowiemy na to pytanie, 
wyjaśnić wypada kwestię, o ile moż
liwy jest ten typ komunikowania 
międzynarodowego, który nie polegał
by, jak chce jedna z definicji tego 
komunkowrania. na obrocie przez gra
nice. Odpowiedź, jaka padała, kieru
je naszą uwagę ku efektom polityki 
większego otwarcia własnych insty
tucji kulturalnych i oświatowych 
na materiały i wartości zagranicz
nego pochodzenia. Potrzeba takie
go otwarcia jest widoczna zwłasz
cza w tych krajach, które dziś opo
wiadają się za ideą swobodnego prze
pływu. One to wykazują się często 
daleko posuniętym etnocentryzmem 
informowania, nie przedstawiając do

robku kulturalnego innych państw, 
niż leżące w ich własnej strefie ję
zykowej, na własnych scenach, ekra
nach, a przekazywane informacje 
ograniczają się do informowania o 
zamierzchłej przeszłości tych krajów 
(por. „Polska kraj Kościuszki i Pu
łaskiego"), unikając informacji o 
ich współczesnym losie. Kultura wła
sna otwarta na zagraniczne wartości, 
lecz nie podległa im, jest — zdaniem 
dyskutantów — warunkiem między
narodowego zrozumienia. 

Propozycje te często bywają od
rzucane pod pretekstem braku zapo
trzebowania na takie materiały na 
własnym rynku kultury. Nic dziw
nego, że odbiorca nie chce poznawać 
dzieł i wartości, do których nikt go 
nie zachęca, a nawet o których ist
nieniu często nikt go nie poinformo
wał. 

Możliwości międzynarodowego po
rozumienia poszukiwać trzeba podej
mując próbę wprowadzenia do dysku
sji nowych pojęć i nadawania im ak
tualnych treści. Takie obiecujące wy
daje się dziś pojęcie prawa do komu
nikowania. Rzucone przez dyplomatę 
francuskiego Jeana d'Arcy w r. 1969 
jako hasło większej demokratyzacji 
komunikowania w świecie, stało się 
przedmiotem debaty mającej na celu 
przeanalizowanie możliwości nadani a 
mu ważnych i aktualnych treści. 
Dyskusja ta trwa i strona polska w 
niej uczestniczy. Trzeba jednak pa
miętać, że problemy związane z pra
wem do komunikowania nie będą, 
jak się to dotąd dzieje w sporach o 
komunikowanie międzynarodowe, do
tyczyć tylko stosunków między tak 
zwanym Wschodem i Zachodem. Wy
daje się — używając tej terminolo
gii — że prawo do komunikowania 
będzie w dużej mierze uwzględniać 
kwestie pilne dla Południa. Kraje 
rozwijające się chcą uczestniczyć w 
komunikowaniu międzynarodowym, a 
w każdym razie nie chcą być przez to 
komunikowanie karane. Reakcja tych 
krajów jest dziś zdecydowana. Ich 
umiarkowani przedstawiciele podno
szą sprawy etyki dziennikarskiej, do
magają się uczynienia dziennikarzy 
krajowych i zagranicznych rzecznika
mi wzajemnego zrozumienia naro
dów. Bardziej niecierpliwi nawołują 
do wprowadzenia nowego ładu infor
macyjnego w świecie i poważnego 
dostępu obcych dziennikarzy czy 
agencji do źródeł informacyjnych o 
krajach rozwijających się. 
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Taki jest plon ogólnej dyskusji 
prowadzonej w Krakowie. Zajęto się 
nadto całą serią problemów szcze
gółowych. A więc: międzynarodowym 
prawem do sprostowania, działalno
ścią „Poolu" agencji krajów niezaan-
gażowanych, treściami pism polskich 
przeznaczonych dla zagranicznego od
biorcy, polityką zagraniczną RSW 
„Prasa - Książka - Ruch", współpracą 
zagraniczną PAP. 

Podczas konferencji wygłoszono 
następujące referaty i komunikaty: 

dr Andrzej Ł a w r o w s k i (Insty
tut Badania Współczesnych Proble
mów Kapitalizmu): Wymiana infor
macji Wschód—Zachód ze szczegól
nym uwzględnieniem okresu po Hel
sinkach ; 

dr hab. Jerzy M i k u ł o w s k i 
P o m o r s k i (Akademia Ekonomicz
na, Kraków) : Międzynarodowa wy
miana informacji ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa do komuniko
wania; 

dr Stefan L e w a n d o w s k i (ZG 
RSW „Prasa-Książka-Ruch") : Udział 
Polski w wymianie prasowej i radio-
wo-telewizyjnej ; 

mgr Andrzej C z e r w i ń s k i 
(PAP): Międzynarodowa pozycja Pol-

Konferencja naukowa na ten temat 
odbyła się 26 stycznia br. w Łodzi. 
Jej organizatorami były dwa instytuty 
Uniwersytetu Łódzkiego: Instytut 
Teorii Literatury, Teatru i Filmu oraz 
Instytut Pedagogiki i Psychologii. 
W konferencji, obok naukowców 
z obu instytutów, udział wzięli dzien
nikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. 
Byli także przedstawiciele Minister
stwa Oświaty i Wychowania, a także 
filmowcy z Wytwórni Filmów Oświa
towych w Łodzi. Mieli oni skorygo
wać „projekt założeń programowych 
działalności środków masowego prze
kazu". Projekt taki opracowywany 
jest przez wspomniane Instytuty 
w ramach przeprowadzanej właśnie 
reformy edukacji narodowej. 

Spotkanie łódzkie, jak to w swoich 
tezach na Konferencję podkreśliła 
doc. Pola W e r t z Instytutu Teorii 
Literatury, Teatru i Filmu, miało ro-

skiej Agencji Prasowej w wymianie 
informacji; 

mgr Zdzisław H a r d t (Instytut 
Kultury) : Wizja kultury polskiej w 
periodykach przeznaczonych dla za
granicznego odbiorcy; 

mgr Andrzej S. N a r t o w s k i 
(Kraków) : Międzynarodowe prawo do 
sprostowania; 

mgr Marian B a n a c h (Akademia 
Ekonomiczna, Kraków) : „Pool" agen
cji krajów niezaangażowanych i jego 
międzynarodowe znaczenie. 

Nadto dr Marian K o w a l s k i 
(Kraków) przedstawił komunikat: 
Kwestia swobodnego przepływu in
formacji na tle występujących róż
nic ideologiczno-ustrojowych. 

Obok autorów głos zabierali inni 
uczestnicy, a wśród nich szczególnie: 
dr Jadwiga P a s t e c k a (КС 
PZPR), doc. dr hab. Walery P i s a 
r e k (OBP), doc. dr hab. Lesław 
W o j t a s i k (WAP), doc. dr Edward 
J. P a ł y g a (UW), dyr. Józef W i e -
j a c z (MSZ), red. Jacek K u n i c k i 
(Polskie Radio). 

Organizatorzy planują wydanie 
materiałów konferencji. 

Jerzy Pomorski 

boczy charakter. Określiła ona za 
I. Jundziłł kulturę pedagogiczną spo
łeczeństwa jako „rodzaj kultury za
chowania przejawiający się w uświa
domieniu celów wychowania socjali
stycznego, w zdobywaniu wiedzy 
o wychowaniu, wrażliwości na sprawy 
dotyczące dzieci i młodzieży, w poczu
ciu odpowiedzialności za młode poko
lenie — znajdujący swój wyraz 
w prawidłowym oddziaływaniu wy
chowawczym na dzieci, młodzież i do
rosłych". Dalej zaś postawiła dwa za
sadnicze pytania: 

1. Czy nadawca wypowiedzi prasowej, 
radiowej lub telewizyjnej zawiera
jącej treści wychowawcze zawsze 
dysponuje wiedzą o przedmiocie tej 
wypowiedzi, a szczególnie o jego 
miejscu w nauce o wychowaniu 
i w potrzebach poznawczych od
biorcy ? 

Jak podnieść kulturę pedagogiczną społeczeństwa? 
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2. W jaki sposób wiedza ta (lub jej 
brak) wpływa na spełniane przez 
środki masowego przekazu funkcje 
wychowawcze, głównie zaś na uży
teczność treści pedagogicznych wy
powiedzi oraz na ich formę? 

Dyskusja potoczyła sie zatem 
wokół tych dwóch zagadnień. Dysku
tanci obnażyli kilka słabych punktów 
masowego rozpowszechniania infor
macji o treści pedagogicznej. Po 
pierwsze, brak jest wyodrębnienia 
w poszczególnych redakcjach działów 
pedagogiczno-oświatowych. Jak stwier
dziła red. H. C y w i ń s k a z Lodzi 
nie sprzyja to przemyślanemu przed
stawianiu tematyki pedagogicznej na 
łamach macierzystego pisma. 

Profesor K. K o t ł o w s k i zgłosił 
pod adresem prasy bardziej realny 
postulat, aby w większym niż do
tychczas stopniu wykorzystywała 
zdolności publicystyczne pedagogów. 
Wywołało to jednak opór obecnych 
dziennikarzy, którzy powoływali się 
na przysłowiową już małą komunika
tywność zawodowych pedagogów. 

Skarżono się również na brak koor
dynacji między różnymi środkami 
rozpowszechniania informacji w dzie
dzinie poczynań wychowawczych. 
W tym kręgu wypowiedzi znalazły się 
uwagi przedstawicielki Ministerstwa 
Oświaty i Wychowania. Resort opra
cował bowiem zestaw treści, które 
mają oddziaływać na postawy społe
czeństwa wobec dziecka. Po zatwier
dzeniu go przez Prezydium Rządu 
stworzona zostanie wreszcie sytuacja 
umożliwiająca nadzór Naczelnej Re-

W dniach od 6 do 8 lutego br. 
w Zaborowie pod Warszawą spotkali 
się kierownicy sieci społecznych an
kieterów RSW z poszczególnych 17 ze
społów działających w różnych środo
wiskach zawodowych i społecznych. 
Nie była to konferencja „modelowa" 
określająca kształt i zadania zespołów 
badania opinii społecznej. Spotkanie 
miało charakter roboczy, a poświęco
ne było ocenie pracy zespołów, przy
gotowaniu tegorocznych badań i szko
leniu kierowników. 

Zespoły społecznych ankieterów 
działające przy wydawnictwach bądź 
przy redakcjach RSW „Prasa-Książ-

j dakcji Pedagogicznej TV nad wszyst-
z kimi audycjami o charakterze peda-
s gogicznym. Na razie jednak redakcje 

publicystyczne TV mogą bez żadnych 
przeszkód nadawać programy kłócące 
się często z zasadami pedagogiki so
cjalistycznej. 

i Drugi nurt dyskusji dotyczył stanu 
wiedzy o oddziaływaniu środków ma-

/ sowego przekazu. Prof. E. P o d g ó r 
s k a podkreśliła, iż z wiedzy tej po-

) winna płynąć inspiracja dla różnego 
i rodzaju mediów, które muszą zaska-
7 kiwać odbiorcę nowymi i atrakcyjny

mi formami przekazu. Wypowiedź tę 
i uzupełniono wynikami badań nad 

użytecznością informacji pedagogicz-
i nej z prasy, radia, telewizji i filmu. 

Badania te prowadzone są w Zakła-
ł dzie Pedagogiki Społecznej przez doc. 
r O. C z e r n i a w s k ą . 

Szkoda, że dopiero w końcowej fa-
i zie dyskusji zaczęto zastanawiać się 

nad sposobami rozpowszechniania 
i w społeczeństwie treści wychowaw-
\ czych najbardziej wartościowych, bo 

skłaniających do refleksji. Ponieważ 
odbiorca przyjmuje przede wszystkim 
to, z czym się zgadza (eksperymenty 

L Lazarsfelda i Festingera), należy 
zwrócić uwagę, aby treści skłaniające 
do refleksji, a więc nie w pełni jed-

: noznaczńe, poprzedzać takimi, które 
i nie wywołają oporu u odbiorcy. Tę 

metodę zdobywania słuchacza stosują 
; już niektóre radiowe redakcje peda

gogiczne zaczynające swoje audycje 
od powszechnie znanych, czasem 

i wręcz banalnych stwierdzeń o wy cno-
i waniu. 

Władysław Tyrański 

ka-Ruch" skupiają 2712 osób (stan na 
30 listopada 1977). W roku ubie
głym realizowały one dwa tematy ba
dawcze dla Ośrodka Badań Praso-
znawczych oraz 43 własne. W 35 wy
padkach były to analizy zawartości. 
6 — badań odbioru prasy i 2 — ba
dania kolportażu oparte na obserwa
cji kiosków „Ruchu" i wypowiedziach 
sprzedawców prasy. W sprawozdaniu 
z działalności Ogólnopolskiej Sieci 
Ankieterów Społecznych za rok ubie
gły wymienia się również 16 wystą
pień i referatów przygotowanych na 
posiedzenie rad redakcyjnych tereno
wych dzienników PZPR 

Doroczne spotkanie kierowników sieci ankieterów 
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Kierownik Sieci Ogólnopolskiej po
zytywnie ocenił działania poszczegól
nych zespołów w 1977 roku. Mimo 
wielu problemów natury organizacyj
nej, metodologicznej i trudności 
obiektywnych (związanych np. z od
nalezieniem „właściwego" responden
ta), członkowie ZBOS nadal przynoszą 
swoją pracą ogromne korzyści przeli
czalne na złotówki. 

Plan badawczy OBP przewiduje na 
rok bieżący realizację czterech tema
tów z wykorzystaniem sieci ankiete
rów : 
Luty—marzec : „Cechy ludzi dobrej ro

boty w opinii mieszkańców wsi" — 
wielkość próby ogólnopolskiej 2000 
osób. 

Marzec: „Funkcjonowanie wiejskich 
klubów prasy i książki RUCH" — 
próba 1000 osób. 

Kwiecień: „Instytucja a krytyka pra
sowa" — próba 1000 osób. 

Wrzesień—październik: „Rola prasy, 
radia i TV w upowszechnianiu 
i współtworzeniu kultury narodo
wej" — próba 2000 osób. 

Na spotkaniu w Zaborowie pracow
nicy naukowi OBP odpowiedzialni za 
poszczególne tematy badawcze refe
rowali kierownikom zespołów z tere
nu problematykę badań i kolejne fazy 
przygotowań. Postulowano przy tym 
podjęcie bardziej efektywnych dzia
łań w celu pozyskania ankieterów ze 
środowiska wiejskiego, w małym stop-

Radio zmieni ciężar gatunkowy 
człowieka — przewidywał Janusz 
Korczak w pierwszym heroiczno-ro-
mantycznym okresie radia. Nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że w Polsce 
powstało ono z najszlachetniejszego 
tworzywa — z entuzjazmu i zapału 
społecznego. Polskie Towarzystwo Ra
diotechniczne już 1 II 1925 roku roz
poczęło nadawanie programu. Artyści 
dziennikarze i naukowcy występowali 
przed mikrofonem bezpłatnie — bo 
Towarzystwo nie było przez nikogo 
subwencjonowane i nie pobierało 
opłat od abonentów. 

W 1929 roku zapadła decyzja wy
budowania największej na świecie 
stacji nadawczej o sile 120 kW — 
i w 19 miesięcy później stacja w Ra-

niu reprezentowanego w niektórych 
zespołach. 

Plany badawcze poszczególnych 
ZBOS zakładają natomiast realizację 
co najmniej dwóch własnych tematów 
w każdym.. Do ciekawszych ze wzglę
du na penetrowany teren należy 
„Analiza porównawcza stanu czytel
nictwa Gazety Olsztyńskiej w gmi
nach Janowo i Kozłowo", zaplanowa
na do wykonania w tym roku przez 
ankieterów Olsztyńskiego Wydawnic
twa Prasowego. Opolski Zespół Bada
nia Opinii Społecznej zamierza anali
zować „Poczytność tekstów dzienni
karskich Trybuny Odrzańskiej w opi
nii pracowników Wydawnictwa". Ze
spół gdański natomiast dotrze nie tyl
ko do czytelników Głosu Wybrzeża, 
ale również przeprowadzi sondaż 
w związkach twórczych w celu 
wszechstronnej analizy problematyki 
kulturalnej na łamach tej gazety. 

Na zakończenie Zaborowskiego spot
kania dyskutowano o efektywności 
i wiarygodności różnych technik ba
dania czytelnictwa prasy. Omówiono 
też ogólne zasady realizacji badań 
techniką analizy zawartości. 

Trzy pracowite dni spędzone w Za
borowie przyczynią się na pewno do 
wzbogacenia działalności merytorycz
nej kierowników zespołów badania 
opinii społecznej, a współpracującym 
z nim pracownikom naukowym OBP 
pozwolą lepiej koordynować pracę an
kieterów w całym kraju. 

Grażyna Starzak 

szynie rozpoczęła nadawanie. Cała 
Europa, ba cały świat jest poruszony 
wyczynem polskich radiowców. Mno
żą się wizyty — a za nimi korzystne 
kontrakty na współpracę. Dzieje się to 
wszystko w gorącej temperaturze za
interesowania społecznego. Prasa roi 
się od artykułów na temat nowego 
wynalazku i jego perspektyw, poeci 
piszą wiersze, a rymopisi zabawne ha
sła reklamowe. Cały naród słuchać 
chce radia. Kogo nie stać na super
heterodyne, aparat wyposażony w 
o k o m a g i c z n e , buduje własnorę
cznie kryształowy dedektor. Pierwsza 
spikerka rogłośni krakowskiej — Le
na Meyerholdowa zyskuje sobie ro
mantyczne miano r a d i o w i e s z с z-
k i . W nazwach tych zestaliła się 

Jubileusz Krakowskiej Rozgłośni PR 
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euforyczna atmosfera lat początkowe
go okresu radia. 

Pięćdziesiąt lat minęło, nastąpiła 
wymiana pokoleń, a fascynacja ra
diem nadal trwa, mniej demonstra
cyjna, ale bardziej intymna. Radio 
nam towarzyszy od świtu do świtu. 
Z niego czerpiemy najświeższe infor
macje, porady, rozrywkę. Przy radiu 
wypoczywamy, dokształcamy się, przy 
radiu pracujemy, i to podobno wydaj
niej. A jak prognozują znawcy tech
niki radiowej, więź ta jeszcze się za
cieśni i zindywidualizuje, bo ponoć 
mamy wrócić do słuchawek. 

W czym tkwi niesłabnąca siła ra
dia? Upatrywałabym jej w ogrom
nych możliwościach wyboru indywi
dualnego — każdy może znaleźć od
powiedni dla siebie program w zależ
ności od wieku, zainteresowań czy 
nawet chwilowego nastroju. Swoistą 
anomalią radia jest to, że od początku 
aż do tej pory nie ma towarzyszącej 
każdemu zjawisku kulturowemu kry
tyki. Początkowo traktowane jako 
środek przekazu istniejących już tra
dycyjnych form sztuki — z czasem 
stwTorzyło własną, niepowtarzalną 
poetykę — stało się inspiratorem no
wych zjawisk w muzyce, w teatrze — 
i mimo uznania jego zasług w tym 
względzie, nadal nie stworzył się krąg 
ludzi zajmujących się profesjonalnie 
krytyką radiową. I następna anoma
lia: brak krytyki nie zmniejsza jego 
popularności; „niekontrolowany" je
go rozwój nie przeszkadza odbiorcom 
w odszukiwaniu interesujących ich 
pozycji, bez pomocy znawców odkry
wają na własną rękę nowatorskie 
i nie zawsze łatwe rozwiązania arty
styczne ludzi radia. Tak przynajmniej 
można wnioskować z dotychczasowych 
doświadczeń. 

Lata siedemdziesiąte są dekadą 
rocznic radiowych na całym świecie. 
I w kraju mamy też rocznice z po
wstaniem radia związane. 15 lutego 
1927 roku zaczęła wysyłać w eter na 
fali 422 metry druga w kraju radio
stacja — Kraków. Na falach eteru 
zabrzmiał hejnał mariacki, Dzwon 
Zygmunta; program literacki zainau
gurował wiersz poety krakowskiego-
go — Jalu Kurka — „tu mówi Polskie 
Radjo Kraków na fali 422". I tu trud
no nie przytoczyć anegdotki z prze
pięknej i cennej książki Macieja Jó
zefa Kwiatkowskiego * o ambicjach 
lokalnych naszych rodaków — kraku-

* To już historia. Wydawnictwo Radia 
i Telewizji, Warszawa 1975 s. 74. 

sów: „Gdy z megafonów przy ul. 
Basztowej rozległ się głos Leny 
Meyerholdowej , anonsujący «Halo, 
Polskie Radio Kraków fala 422 
i Warszawa, fala 1111», w tłumie roz
legały się uwagi: Co to jest, żeby 
Kraków miał tylko 422 metry, a War
szawa 1111? Warszawie nie żałują, 
Krakowowi skąpią..." 

Tak przed laty wrystartowała roz
głośnia krakowska. Zdobyła swoje 
miejsce w kraju i na świecie, zdobyła 
szerokie rzesze odbiorców. A po woj
nie w tydzień po opuszczeniu miasta 
przez hitlerowskich okupantów — ja
ko pierwsza w kraju stała radiostacja 
rozpoczęła działalność. Pamiętamy lu
dzi na ulicach stojących na baczność 
z odkrytą głową, gdy z głośników 
ulicznych rozbrzmiewał nadawany 
z radiostacji hymn narodowy. Odbior
ników nie było, radiofonizacja kraju 
dokonywała się za pomocą głośników 
ulicznych. 

Chwała ludziom, którzy przygoto
wali na 50-lecie naszej krakowskiej 
rozgłośni wystawę i piękny program 
z wystawą związany, w którym szcze
gólnie cenną pozycję stanowi skrócona 
kronika rozgłośni. Końcową pozycją 
tej kroniki jest 17 stycznia 1978 roku, 
dzień otwarcia wystawy jubileuszowej 
z okazji 50-lecia rozgłośni. Na wysta
wie — przez cały miesięczny okres jej 
trwania pełno zwiedzających. Stare 
eksponaty wyposażenia technicznego, 
listy, unikatowe fotografie, czasopisma 
radiowe i mapa stacji radiowych 
z początków ekspansji radia czynią 
wrażenie wzruszające. Wystawa jest 
bardzo kameralna — żeby nie powie
dzieć skromna. Obnażenie „kuchni" 
naszego wieloletniego, wielogodzinne
go zasłuchania — rozczarowuje. Nieod
parcie nasuwa się wrażenie, że pośród 
tych materialnych realiów umknęło 
to, co jest istotą radia, co stanowi o 
jego potędze. Brakło dźwięku, brakło 
dokumentów mówiących o więzi z od
biorcami, z ich pokoleniami, o ich jed
nostkowym bezpośrednim kontakcie 
ze „skrzynką cudów". Jak to należało 
zrobić — nie wiem, ale wiem z pew
nością, że ta wystawa jest zbyt skrom
nym akcentem tak znakomitego jubi
leuszu! Porównanie z dorocznymi ob
chodami różnych gazet, które z całą 
pewnością mają nie większy krąg od
biorców niż radio krakowskie — po
głębia jeszcze to wrażenie. Być może 
brakło środków materialnych, czyli po 
prostu pieniędzy, ale sądzę, że spra
wny komitet organizacyjny włączył-
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by bez trudu różne przedsiębiorstwa 
i instytucje krakowskie, nie mówiąc 
już o poszczególnych odbiorcach. My
ślę również, że i radio nie w pełni 
wykorzystało swoje możliwości. Brak
ło wiary w siebie? Brakło siły i entu
zjazmu? Przesadna skromność? Oczy
wiście można przyjąć szlachetną skąd
inąd wersję, że nie jubileusze, lecz 
codzienna działalność świadczy 
o nas — ale pozostało rozczarowanie 
i niedosyt — nie mówiąc już o nieza
spokojonych ambicjach słusznego w 
tym przypadku patriotyzmu lokal
nego. 

A jak ogniś bywało — świadectwo 
daje Maciej Józef Kwiatkowski w roz
dziale „Pierwsza wystawa radiowa" 
z cytowanej już książki (s. 64): 

Pierwsza polska wystawa radiowa była 
rzeczywiście imponująca i obfitowała 

w wiele niezwykłych atrakcji. W pa
wilonie demonstracji oscylator Tesli 
błyskał snopem błękitnych iskier. Pol
skie radio demonstrowało na scenie 
urządzenia studia: mikrofon, wzmacnia
cze, głośniki, urządzano próby głosu 
z nagrodami. Na dziedzińcu kawaleryj
ski oddział łączności zajeżdżał galopem, 
z fasonem dwiema dwukółkami i bły
skawicznie rozwijał radiostację polową. 
Zwłaszcza rozstawienie 7-metrowego 
masztu z odciągami robiło duże wraże
nie na widzach. Sensację wzbudzał 
dział radioamatorów, którzy pokazywali 
wiele ciekawych aparatów własnej kon
strukcji i stosy kart potwierdzających 
połączenia z całym światem. (...) Ludzie 
zmęczeni zwiedzaniem mogli odpocząć 
w sali wypoczynkowej w wygodnych 
fotelach i posłuchać zagranicznych au
dycji z rozstawionych na sali odbior
ników. 

Owa wystawa nieoczekiwanie przy
niosła 14 629 zł zysku. 

Teresa Lisicka 
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Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 
(stan w dniu 1 H 1978) 

RSW „PRASA—KSIĄŻKA—RUCH" 

Algieria (Algier) 
Anglia (Londyn) 
Austria (Wiedeń) 
Bliski Wschód (Bejrut) 
Bułgaria (Sofia) 
CSRS (Praga) 

Francja (Paryż) 

Jugosławia (Belgrad) 
Meksyk (Meksyk) 
NRD (Berlin) 

RFN (Bonn) 

Rumunia (Bukareszt) 
Szwecja (Sztokholm) 

USA (Nowy Jork) 
WRL (Budapeszt) 
ZSRR (Moskwa) 

— Ignacy K r a s i c k i (Trybuna Ludu) ; 
— Andrzej B a j o r e k (PA Interpress) ; 
— Tadeusz D e r l a t k a (PA Interpress); 
— Jan U r b a n i a k (Trybuna Ludu) ; 
— Krystyna K o s t r z e w a (Trybuna Ludu); 
— Zdzisław C z a p l i c k i (PA Interpress), Leszek 

W y r w i с z (Życie Warszawy), Zbigniew Z a-
m e n c k i (Trybuna Ludu); 

— Leszek K o ł o d z i e j c z y k (Życie Warszawy} 
Włodzimierz Ż r a ł e к (Trybuna Ludu) ; 

— Zdzisław J a g i e l s k i (Trybuna Ludu) ; 
— Roman S a m s e l (Trybuna Ludu) ; 
— Józef D u b i e l (PA Interpress), Michał J a r a -

n o w s k i (Sztandar Młodych), Bolesław К o-
n o p i ń s k i (Trybuna Ludu), Andrzej O s i e c 
k i (Życie Warszawy); 

— Mieczysław C z y s t o w s k i (PA Interpress), 
Jan M o s z c z e ń s k i (Trybuna Ludu), Zbig
niew R a m o t o w s k i (Życie Warszawy), Hen
ryk T у с n e r (PA Interpress) ; 

— Leon G u z (Trybuna Ludu) ; 
— Zygmunt B r o n i a r e k (Trybuna Ludu), Ru

dolf H o f f m a n (PA Interpress) ; 
— Włodzimierz Ł o z i ń s k i (Trybuna Ludu) ; 
— Zbigniew Ł а к o m s к i (Trybuna Ludu) ; 
— Maciej B i e l e c k i (PA Interpress), Andrzej 

D z i k o w s k i (Przyjaźń), Eugenia G a j d a 
(Trybuna Ludu), Bogdan M i k o ł a j c z y k 
(Trybuna Ludu), Jerzy S i e r a d z i ń s k i (Życie 
Warszawy), Irena S z a d z i e w s k a (PA Inter
press), Daniel W a s i l e w s k i (Sztandar Mło
dych) . 

PAP 

Anglia (Londyn) 
Argentyna (Buenos Aires) 
Belgia (Bruksela) 
Berlin Zachodni 
Bliski Wschód (Kair) 
Bułgaria (Sofia) 
CSRS (Praga) 
ChRL (Pekin) 
Francja (Paryż) 

— Tadeusz J a c e w i c z ; 
— Ryszard G i n a 1 s к i ; 
— Jan S i e r z p u t o w s k i ; 
— Jerzy H e r n i k ; 
— Tadeusz J a c k o w s k i ; 
— Maciej P ę d z i с h ; 
— Czesław J a w o r s k i ; 
— Ludwik My s a k ; 
— Robert B i e l e c k i ; 
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Hiszpania (Madryt) 
Indie (New Delhi) 
Japonia (Tokio) 
Jugosławia (Belgrad) 
Kuba (Hawana) 
NRD (Berlin) 
RFN (Bonn) 
Rumunia (Bukareszt) 
SRW (Hanoi) 
Szwajcaria (Genewa) 
Szwecja (Sztokholm) 
USA (Nowy Jork — ONZ) 
(Waszyngton) 
WRL (Budapeszt) 
Włochy (Rzym) 
ZSRR (Moskwa) 

Mirosław I k o n o w i c z ; 
Ryszard P i e k a r o w i c z ; 
Janusz G o ł ę b i o w s k i ; 
Dariusz P i l e w s k i ; 
Ryszard R y m a s z e w s k i ; 
Julian M i k o ł a j c z y k ; 
Jan P r e j z n e r, Juliusz S o l e c k i ; 
Stanisław L e w a n d o w s k i ; 
Piotr R u d z k i ; 
Jerzy W a ń k o w i c z ; 
Andrzej N o w i с к i ; 
Zbigniew B o n i e c k i ; 
Stanisław G ł ą b i ń s k i ; 
Wojciech S t a n k i e w i c z ; 
Waldemar К e d a j ; 
Jerzy G r z y w a , Władysław K n y c p e l . 

POLSKIE RADIO I TELEWIZJA 

Anglia (Londyn) 
Belgia (Bruksela) 
Bułgaria (Sofia) 
CSRS (Praga) 

(Praga — OIRT) 
Francja (Paryż) 
Grecja (Ateny) 
Jugosławia (Belgrad) 
Kenia (Nairobi) 
NRD (Berlin) 
RFN (Bonn) 
Rumunia (Bukareszt) 
Skandynawia (Kopenhaga) 
USA (Nowy Jork) 
Włochy (Rzym) 
WRL (Budapeszt) 
ZSRR (Moskwa) 

Wojciech K o r n a c k i ; 
Andrzej B i l i k ; 
Bogdan R o g a l a - K o s t e c k i ; 
Eugeniusz C h r z ę s t o w s k i , Borys Aleksander 
M o k r z y s ze w s k i ; 
Wacław W y g l ę d o w s k i * ; 
Bartosz J a n i s z e w s k i ; 
Jerzy W o y d y ł ł o ; 
Jerzy W o y d y ł ł o ; 
Bohdan S i e n k i e w i c z ; 
Zdzisław R e m b i e s a, Jerzy T e p 1 i ; 
Janusz K u c z k o w s k i ; 
Edward К w a s i ż u r ; 
Bogdan K o ł o d z i e j s k i ; 
Stanisław Maciej S ł o t w i ń s k i ; 
Jerzy A m b r o z i e w i c z ; * 
Władysław S w i d г а к ; 
Erazm F e t h k e , Tadeusz H a l u c h , Włodzi
mierz P i o t r o w s k i . 

KURIER POLSKI 

Anglia (Londyn) 
Belgia (Bruksela) 
Grecja (Ateny) 
Jugosławia (Belgrad) 
NRD (Berlin) 
Rumunia (Bukareszt) 
ZSRR (Moskwa) 

Kazimierz S m o g o r z e w s k i ; 
Krzysztof A n d r z e j e w s k i ; 
Barbara W o y d y ł ł o ; 
Barbara W o y d y ł ł o ; 
Jadwiga O s i e c k a ; 
Edmund K w a s i ż u r ; 
Maciej B i e l e c k i . 

WYDAWNICTWO^PRASA Z S L ^ 

ZSRR (Moskwa — Kazimierz K o z u b . 

STOWARZYSZENIE ^DZIENNIKARZY POLSKICH 

CSRS (Praga — MOD) — Mieczysław K i e t a** 
* Przedstawiciel TV Polskiej w Międzynarodowej Organizacji Radia 

"* Przedstawiciel SDP w Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy. 
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CJR — Columbian Journalism Review 
EP — Editor and Publisher 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
SR — Sowieckaja Rossija 
WM — Wieczernaja Moskwa 

REDAGOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Na posiedzeniu 
Afrykańskiej Unii Radiowo-Telewizyjnej 
w Dakarze zapadły decyzje o koprodukcji 
serii audycji telewizyjnych. Wybrane w 
tym celu tematy, to: tradycyjna sztuka 
afrykańska, rolnictwo, zdrowie publiczne, 
przemysł górniczy i exodus wiejski. 

Na tej samej konferencji przyjęto do 
Unii Komory i Etiopię oraz Arabię Sau
dyjską i Belgię w charakterze członków 
stowarzyszonych. {Interstages 1977 nr 123 
Б. 21) zl 
USA. Amerykański psycholog dr Preston 
Horstman wysunął wobec przedstawicieli 
prasy postulat zachowywania szczególnej 
ostrożności przy obsługiwaniu informacji 
dotyczących porywania zakładników w 
celu uzyskania korzyści politycznych i ma
terialnych. Uważa on, że masowe środki 
komunikowania powinny: unikać podawa
nia nazwisk, metod działania i żądań po
rywaczy; ograniczyć do minimum spra
wozdawczość z przebiegu wypadków; uni
kać nawiązywania bezpośrednich kontak
tów z przestępcami; nie podawać niczego, 
co mogłoby ułatwić przewidzenie posunięć 
sił porządkowych; przedstawiać czyn po
rywaczy jako z góry skazany na niepo
wodzenie. Żądania psychologa, poparte 
przez oficjalne osobistości FBI, wywołały 
wśród dziennikarzy żywą dyskusję. Powo
ływali się oni przy tym na doświadczenia 
przeszłości, z których wynikało, że kon
takt z dziennikarzem działa na porywa
czy czasem bardziej uspokajająco, niż 
kontakt z agresywnie zachowującymi się 
policjantami. (EP 1977 nr 38 s. 12) bg 

USA. Lany Flynt, wydawca pornogra
ficznego Hustlera i właściciel wielomilio
nowego ..przemysłu pornograficznego" do
znał nagłego nawrócenia religijnego. Stało 
się to za sprawą siostry prezydenta — 
pani Ruth Carter Stapleton, aktywistki ko
ścioła Ewangelików. Flynt zamierza pro
pagować „zdrową postawę wobec seksu w 
pomieszaniu z treściami religijnymi" i cał
kowicie wyrzucić pornografię z łam swo
ich obu pism (Hustler — nakład 1,9 min 
egz. i Chick — nakład 436 tys. egz.). 

Flynt stawał ostatnio przed sądem w 
Cincinnati, oskarżony o propagowanie por
nografii i ten przegrany przez niego pro

ces nie przysporzył mu dobrej sławy. Stąd 
wiele osób, nawet w redakcji Hustlera 
powątpiewa w szczerość neofity, widząc w 
całej sprawie próbę oczyszczenia swego 
zbyt czarnego oblicza. (Time z 5 XII 1977 
s. 71) ar 

USA. Z myślą o zwalczaniu zgubnych 
wychowawczo wpływów scen gwałtu 
i przemocy w TV na dzieci, tzw. Komisja 
Badawcza sugeruje zaopatrzenie aparatów 
odbiorczych w dodatkowe urządzenie klucz 
pozwalający na blokadę odbiornika na 
jednym programie. Równocześnie należa
łoby wyodrębnić jeden z programów, który 
by nie posiadał programów tego typu. 
Propozycja znajduje aprobatę wychowaw
ców i rodziców, którzy praktycznie są bez
silni, pozostawiając dzieci sam na sam z 
telewizorem. (Interstages 1977 nr 123 s. 19) 
zl 

W. BRYTANIA. Podsumowano .wyniki 
konkursu na najlepszą szatę graficzną 
gazet brytyjskich, w którym wzięło udział 
300 tytułów. Za najlepszą jury uznało 
Western Mail z Wells, pozostałe czołowe 
miejsca zajęły także pisma prowincjo
nalne. 

Sukces prasy peryferyjnej spowodowa
ny został — zdaniem specjalistów — nie
chęcią redakcji londyńskich do moderni
zacji technicznych, podczas gdy na pro
wincji stosuje się już szeroko nowoczesne 
metody pracy redakcyjnej i produkcji ga
zet. (Zumalist 1977 nr 9 s. 74) zl 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. W 12 krajach za
chodnioeuropejskich należących do FEIEA 
(Federation of European Industrial Edi
tors Association, z siedzibą w Rotterda
mie) ukazuje się 6360 gazet i czasopism 
zakładowych o jednorazowym nakładzie 
40 min egz. (ZV + ZV 1977 nr 48—49 
S. 2127) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Playboy ma obecnie 
6 edycji zagranicznych w językach ob
cych, których łączny nakład wynosi 
1600 000 egz. We Francji, Włoszech, RFN 
i Japonii Playboy rozchodzi się pod wła
snym tytułem, w Meksyku nazywa się 
Caballero, a w Brazylii — Hornem. Naj
starszą z obcojęzycznych edycji jest nie
miecka, najszersze plany ekspansji ma 
meksykański Caballero. Z racji różnic w 
tym, co gdzie wolno pokazać, zawartości 
poszczególnych edycji znacznie się różnią 
między sobą. (Playboy 1977 nr 9 s. U) ar 
BUŁGARIA. Pod względem ilości telewi
zorów na tysiąc mieszkańców Bułgaria 
zajmuje pierwsze miejsce na Półwyspie 
Bałkańskim. Liczba odbiorników telewizyj-
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nych sięga 1,5 min, radioodbiorników 
zbliża się do 3 min. (Zurnalist 1977 nr 12 
S. 76) Zl 
CSRS. Globalne nakłady prasy w ostatnim 
pięcioleciu podniosły się z 4 min egz. do 
4,5 min egz. Sumy inwestowane w mo
dernizację poligrafii sięgają 1 mld 250 min 
koron. 

Moc stacji radiowych wzrosła w analo
gicznym okresie z 2176 KW do 3544 KW, 
a telewizja wydłużyła swój czas antenowy 
z 5 tys. do 6 tys. godzin w ciągu roku. 
Udział programów nadawanych w kolorze 
zwiększył się z 5°/o do 55"/o. (Interstages 
1977 nr 123 s. 22) zl 

FRANCJA. Międzynarodowy Związek 
Dziennikarzy i Prasy w Języku Francu
skim prowadzi badania nad prasą fran
cuskojęzyczną poza metropolią, na całym 
świecie. Pierwsza część badań ujawniła 
istnienie 1275 tytułów w 76 krajach o łącz
nym nakładzie 20 790 egz. Druga faza ba
dań dalszych 3 tys. tytułów da dopiero 
pełną orientację w liczebności istniejących 
pism. {Interstages 1977 nr 121/122 s. 23) zl 
FRANCJA. W wielkich przedsiębiorstwach 
wydaje się gazety i czasopisma bezpłatnie 
kolportowane wśród pracowników, a 
wszelkie koszty z tym związane biorą na 
siebie przedsiębiorcy. W sumie ukazuje 
się 500 takich tytułów o łącznym nakładzie 
5 milionów egz. Koszty tej produkcji trzy
mane są w ścisłej tajemnicy, ale szacuje 
się. że właściciele przedsiębiorstw rocznie 
poświęcają na tego typu prasę nie mniej 
niż 20 milionów franków. 

Z kapitalistyczną propagandą walczą 
postępowe związki zawodowe prowadząc 
akcję wyjaśniającą wśród załóg przedsię
biorstw. (Truci z 17 XI 1977 s. 4) Ip 
RFN. Dane o rozpowszechnieniu mediów 
w r. 1977: dzienniki — 22,7 min sprzeda
nych egz., gazety tygodniowe (niedziel
ne) — 1,8 min egz., czasopisma — 71 min 
egz., czasopisma fachowe — 13,2 min egz., 
radioodbiorniki — 21,7 min abonentów, te
lewizory — 20 min abonentów. (ZV + ZV 
1977 nr 51—52 S. 2202) pd 
RFN. W Republice Federalnej przeprowa
dzono badania mające na celu zewiden
cjonowanie i zanalizowanie wydawanej 
tam spontanicznie niekomercyjnej prasy 
młodzieżowej. A oto ich wyniki: 
— w aktualnej ewidencji zdołano ująć 

około 1000 tytułów, 
— przeciętny nakład waha się od 250 do 

1000 egzemplarzy. 
— trzy czwarte rozchodzi się tylko na te

renie szkoły czy zakładu, 
— połowa rozdzielana jest gratisowo, 
— źródłem finansowania najczęściej są 

ogłoszenia (pisemka szkolne) oraz dota
cje organizacji (pisemka zakładowe). 
Głównym dylematem redakcji, składa

jącej się w przeważającej większości z 
amatorów bez wyszkolenia dziennikarskie
go, jest zapewnienie sobie samodzielności 
finansowej bez popadania w zależność od 
ogłoszeniodawców i bez podlegania kon
troli ze strony władz administracyjnych. 
Sens istnienia tych pisemek dostrzegają 
bowiem ich twórcy w tym, że stanowią 
one pod każdym względem zdecydowane 
przeciwieństwo prasy oficjalnej i są try
buną radykalnych poglądów. (Der Journa
list 1977 nr 11 S. 26) bg 
USA. Spółka telewizji kablowej HBO 
(Home Box Office) przez zastosowanie sa

telitów zwiększyła czterokrotnie liczbę 
abonentów i podłączonych systemów ka
blowej TV : z końcem 1975 miała niespełna 
200 tys. odbiorców w 67 lokalnych syste
mach kablowej TV, pod koniec 1977 było 
ich prawie 800 tys. w ramach 369 systemów 
w 50 stanach kraju. 

HBO specjalizuje się w wyświetlaniu 
nowszych filmów fabularnych. Zastosowa
nie satelitów i w wyniku znaczne zwięk
szenie zasięgu stawia ją w rzędzie rywali 
monopolistycznych sieci ABC, CBS i NBC. 
(NZZ z 1 XII 1977 s. 44) pd 
WĘGRY. Obecnie ukazuje się tu przeszło 
tysiąc wydawnictw periodycznych. Jed
norazowy nakład dzienników wynosi 2,7 
milionów egz., zaś tygodników i innych 
czasopism przekracza 6 min. egz. Dziennik 
Nepszabadsag ukazuje sio w nakładzie 
750 tys. egz. (WM z 7 XII 1977 s. 1) Ip 
WĘGRY. I program TV odbierany jest na 
ok. 85°/« terytorium kraju, program II na 
obszarze nieco mniejszym. (NDP 1977 nr 
21 s. 23) pd 
WIETNAM. Ogółem w całym kraju uka
zuje się ponad 100 gazet i czasopism. 
Najważniejsze miejsce przypada centralne
mu organowi Partii Komunistycznej Nhan 
Dan (Naród). Zaczął się on ukazywać w r. 
1951. nieregularnie i w nakładzie kilkuset 
egz. Z końcem 1954 zaczęła się edycja co
dzienna, obecnie drukuje sic dziennie 
200 tys. egz. gazety objętości 6 stron. Druk 
odbywa się w połowie w Hanoi, w poło
wie w Mieście Ho-Chi-Minha. 

Następnie należy wymienić dziennik 
Quan Doi Nhan Dan (Armia Ludowa). Je
go protoplastą była w grudniu 1944 ulot
ka armii wyzwoleńczej. kontynuowana 
nieregularnie i pod zmiennymi tytułami. 
Obecna nazwa istnieje od r. 1950. od 1966 
pismo drukuje się codziennie na 4 stro
nach, w nakładzie 120 tys. egz. 

Po zjednoczeniu w r. 1976 Frontu Oj
czyźnianego, powstał z połączenia trzech 
gazet regionalnych tygodnik Dar Doan Ket 
(Solidarność). którego pierwszy numer 
ukazał się 5 II 1977 w Mieście Ho-Chi-Min
ha. Wydawany jest w objętości 34 stron. 

Oprócz trzech wymienionych wielkich 
organów, gazety lokalne wydawane sa dla 
Hanoi. Hajfongu Miasta Ho-Chi-Minha i 35 
prowincji. Poza tym wymienić należy or
gan Partii Demokratycznej Doc Lap, pi
smo katolickie Chinh Nghia, ukazujący się 
dwa razy w tygodniu organ Związków 
Zawodowych Lr/o Dong, tygodniki mło
dzieżowe Tien Phong i Tuoi Tre oraz pi
smo Ligi Kobiet Phu Nu. 

Wśród czasopism ważna rola przypada 
miesięcznikowi teoretycznemu Partii Ko
munistycznej Tap Chi Cong San (Przealąd 
Komunistyczny) wydawanemu od 1955. 
miesięcznikowi gospodarczemu Kin h Te, 
organowi Związku Pisarzy Van Nghe. 
Propagandzie na zagranicę poświęcono ob
cojęzyczne, pisma Etudes Vienamiennes. 
Vietnam Courrier i magazyn ilustrowany 
Vietnam. (NDP 1977 nr 20 s. 26 i n.) pd 

ODBIORCY 
AUSTRIA. Instytut Empirycznych Badań 
Społecznych IFES przeprowadził badania 
nad korzystaniem % .telewizji, zwłaszcza 
w czasie wolnym. Wyniki wskazują, że 2/3 
ogółu mieszkańców korzystają z TV co
dziennie (przy wyposażeniu blisko 90V« 
gospodarstw domowych w telewizory). 
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Stwierdzono, że dalszy wzrost zainte
resowania jest możliwy o najwyżej 2—3% 
i to wyłącznie filmami kryminalnymi, 
programami rozrywkowymi i sportowymi. 
Odbiorowi TV towarzyszy jednocześnie 
u 40°/o widzów wykonywanie innych czyn
ności osobistych lub domowych. 

Telewizja na równi z radiem wypełnia 
czas wolny — w 70%, podczas gdy czyta
nie dzienników i bierny wypoczynek uzy
skały wskaźnik 60%, czytanie magazynów 
i książek 28%, słuchanie nagrań płytowych 
i magnetofonowych 15%. (NZZ z 1211978 
s.3C) pci 
AUSTRIA. W połowie III kwartału 1977 
przeprowadzono badania nad sposobem 
wybierania programów TV. 57% dokonuje 
tego na podstawie lektury programów 
w gazetach, 9% włącza odbiorniki „jak 
leci'', 16% pozostawia aparaty włączone 
także po obejrzeniu wybranego programu, 
IS0/» nie potrafi określić sposobu wyboru. 

Nieco więcej niż połowa badanych do
konuje świadomego wyboru między pro
gramem I a II. 25% przełącza na drugi ka
nał, gdv się nie podoba oglądany program. 
(NZZ z 22 XII 1977 s. 26) pd 
CSRS. Telewizja Czechosłowacka opubli
kowała dane dotyczące zainteresowań wi
dzów programami TV. Badania socjolo
giczne wykazały, że „współczynnik zainte
resowania sukcesywnie wzrasta. Najwięk
szą popularnością cieszą się spektakle tea
tralne i filmy oglądane przeciętnie przez 
43% odbiorców. (Zurnalist 1977 nr 12 s. 76) 
zl 
FRANCJA. Sondaż przeprowadzony przez 
Erpress wykazał, że większa liczba Fran
cuzów interesuje się telewizją (76%) niż 
kinem (Gi%). Wśród widzów kinowych 
przeważają ci, których przyciąga tytuł fil
mu (75%). 46% telewidzów unikających ki
na motywuje to wystarczającą liczbą fil
mów w TV. (Interstages 1977 nr 123 s. 19) 
zl 
RFN. Odsetek nie czytujących prasy in
formacyjnej jest tu wcale poważny: 7,85 
min osób powyżej 14 lat nie sięga po ga
zety codziennie, stanowią oni 17,7% ogółu 
mieszkańców w tym wieku. Prawie 3/4 
z nich (5,88 min osób) to kobiety, zwłasz
cza z wykształceniem podstawowym. Ale 
także grupa najmłodszych (poniżej 20 lat) 
tworzy znaczny odsetek nie czytujących 
regularnie dzienników — 13,3%, w liczbach 
bezwzględnych 750 tys. osób. Inaczej mó
wiąc: więcej niż co piąty młody człowiek 
i co piąta kobieta w RFN nie zaglądają 
systematycznie do dzienników. 

W ogóle nie ma kontaktów z prasą co
dzienną 2,73 min osób powyżej 14 lat, 
czyli 6% mieszkańców kraju w tym wieku. 
(ZV + ZV 1977 nr 38 S. 1473 i n.) pd 

SZWAJCARIA. Z rocznego sprawozdania 
SRG wynika, że przeciętny mieszkaniec 
poświęca codziennie mediom przeszło 4 
godziny. Najwięcej czasu pochłania odbiór 
radia — 2 godz. 12 min. Telewizja ogląda
na jest przez 1 godz. i 24 min., prasa 
czytana przez 42 min. (NZZ z 1 XII 1977 
s. 44) pd 

USA. Badania przeprowadzone na zlecenie 
zrzeszenia wydawców stanu Oklahoma 
wykazały, że gazeta codzienna pozostała 
najważniejszym środkiem informacji lo
kalnej, z 3069 pytanych mieszkańców 
stanu wiadomości lokalne uzyskuje 60% 

z dziennika, 15% z TV i 13% z radia. Na
tomiast o wydarzeniach ponadregionalnych 
i miedzy narodów vch 69% czerpie inlormj-
eje z TV. 

Na dzienniki jako na źródło wiadomo
ści dot. zakupów (ogłoszenia) wskazało 
ponad 74%, podczas gdy na TV niespełna 
6%, na radio 4% i na inne źródła 15% 
(ZV -f ZV 1977 nr 50 s. 2174) pd 
USA. Jak stwierdzili prasoznawcy, współ
czesny czytelnik prasy jest człowiekiem 
pełnym sprzeczności. Z jednej strony do
maga się od niej wyrażania kontrowersyj
nych opinii, z drugiej zaś jest za wprowa
dzaniem ograniczeń dotyczących spraw 
seksu czy zboczeń; popiera inicjatyw^ 
prywatną w gospodarce, a jednocześnie: 
widziałby konieczność surowej kontroli 
cen ze strony państwa; żąda osobistego 
zaangażowania swojej gazety w różne 
sprawy, a jednocześnie jest rzecznikiem 
obiektywizmu dziennikarzy; chciałby pa
trzeć na wszystko w aspekcie całej ludz
kości, zarazem nie zamierza porzucać 
partykularnych interesów; pragnie, aby 
gazeta koncentrowała się na jego spra
wach, dawała mu poczucie własnej warto
ści i akceptowała jego stanowisko życio
we — i aby doskonaliła go wewnętrznie; 
aby nie naruszała tradycyjnych przyzwy
czajeń i wprowadzała w nowoczesność, 
aby dostarczała mu maksimum wiedzy 
ale i czyniła to w sposób łatwy i nieskom
plikowany; aby nie zanudzała go rozlicz
nymi wiadomościami i zarazem nie po
mijała niczego ważnego. Tak więc współ
czesny czytelnik stawia przed prasą zada
nia, które nie sa w zasadzie j e d n o-
c z e ś n i e możliwe do spełnienia. (EP 
1977 s. 11) bg 
USA. Dyrektor szkoły podstawowej w Il
linois Al Wilson wprowadził na trwałe do 
programu nauczania uczniów klas star
szych czytanie gazet. Każdy dzień szkol
ny zaczyna się od 15—20 minut czytania 
dowolnie wybranej gazety, po czym na
stępuje między uczniami swobodna wy
miana zdań na tematy związane z lekturą. 
Dzięki temu — twierdzi Al Wilson — za
jęcia stały się dla młodzieży atrakcyjniej
sze, powstaje nawyk czytania gazet, dzie
ci są lepiej poinformowane o sprawach, 
które je otaczają oraz łatwiej nawiązują 
rozmowy z dorosłymi i znajdują z nimi 
wspólne tematy. (EP 1977, s. 11) bg 

USA. Po raz pierwszy w historii amery
kańskiej TV wskaźniki odbioru wykazały 
spadek. Według Nielsena w okresie od 
października 1976 do października 1977 
dzienna publiczność telewizyjna zmniej
szyła się o 6,4%. Arbitron, druga firma 
zajmująca się badaniami publiczności te
lewizyjnej ocenia spadek publiczności 
programów na llc/o- Wieczorna publicz
ność, znacznie liczniejsza od porannej, 
także się zmniejszyła: według Nielsena 
o 3,1%, Arbitron ocenia spadek na 5%. 

Dane wskazujące na spadek publi
czności są zaskoczeniem dla wszystkich. 
Nie ma też jeszcze wyjaśnienia zjawiska. 
Podejrzewa się na przykład, że TV ape
lując zbyt wyraźnie do młodzieży mogła 
sobie zrazić starszych widzów. Inne wy
tłumaczenie: Amerykanie nadal używają 
swoich telewizorów, ale nie do oglądania 
nadawanych programów, tylko utrwalania 
nadawanych filmów na kasetach (wyra
źnie wzrosła sprzedaż urządzeń pozwala
jących na odtwarzanie takich kaset). 
Bardzo popularne są też gry elektroni-
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czne rozgrywane na ekranie własnego 
telewizora, wymagające tylko specjalnej 
przystawki. Ani gry, ani kasety nie sa. 
objęte badaniami firmy Arbitron czy też 
Nielsena. Być może, że Amerykanie 
spędzają więcej czasu przed telewizorami, 
tyle że nie oglądają komercjalnej TV. 
Wreszcie, być może — jak powiada produ
cent telewizyjny N. Lear — ludzie znów 
zaczęli ze sobą rozmawiać. (Tinie z 9 I 
1978 s. 33) ar 
USA. Dane z ankiety pr/.'.-prowadzonoj 
przez Instytut Harrisa wskazują, że 89% 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych wi
dzi bezpośredni związek między progra
mami telewizyjnymi propagującymi gwałt 

przemoc a wzrostem przestępczości 
w kraju. (Zurnalist 1977 nr 10 s. rA) zl 

RUCH WYDAWNICZY 
ARGENTYNA. W stolicy kraju zaczęło się 
ukazywać nowe pismo Trabajo, poświeco
ne sytuacji klasy robotniczej i narodu. 
(Prawda z 17 X 1977 s. 1) lp 
FRANCJA. W kioskach Lyonu, Saint-
-Etienne, Grenoble pojawiła się nowa ga
zeta francuskich komunistów Point du 
Jour. Dziennik powstał z inicjatywy fede
racji partii komunistycznej departamentów 
Rhone, Loire i Isère, ma wyrażać interesy 
ludzi pracy tego wielkiego przemysłowego 
rejonu Francji. (Prawda z 24 XI 1977 s. 1) 
lp 
FRANCJA. Przestała wychodzić stworzona 
trzy miesiące wcześniej w Paryżu nowa 
wieczorna gazeta J'informe (por. informa
cję w poprzednim numerze ZP). Utworzył 
ją zespół dziennikarzy zwolnionych z Le 
Monde, Le Figaro i France-Soir, którzy 
zamierzali konkurować właśnie z Le 
Monde. Jednakże koszty reklamowe i wy
dawnicze, a także ostra konkurencja ze 
strony wielkich magnatów prasowych, po
chłonęły zasoby nowej gazety. (Izwiestija 
Z 20X111977 S. 3) lp 
FRANCJA. 15 stycznia br. w Quaedypre 
koło Dunkierki policja skonfiskowała 
urządzenia nielegalnej rozgłośni radiowej 
„Radio Uylenspigel", której audycje w dia
lekcie flamandzkim przeznaczone były dla 
Flandrii francuskiej. Aneksja tego teryto
rium przez Francję przed 300 laty, za pa
nowania Ludwika XIV sprawiła, że dia
lekt flamandzki zachował się tam już tyl
ko w formie mówionej. Zdaniem autorów 
emisji „Radia Uylenspigel", był to naj
lepszy sposób obrony tego zanikającego 
języka. Ich radiostacja była jedną z wie
lu podobnych walczących we Francji 
o swobodę publicznego wypowiadania się 
w językach regionalnych. (Le Soir z 211 
1978 s. 4) tm 
PANAMA. Ukazał się pierwszy numer ga
zety, organu krajowego ośrodka związko
wego pracujących. Jak wynika z artykułu 
wstępnego, pismo jest rzecznikiem pełnej 
suwerenności kraju, wzmocnienia jedności 
sił patriotycznych, głębokich przeobrażeń 
gospodarczych i zwiększenia świadomości 
klasowej. (Zurnalist 1977 nr 12 s. 76) zl 
REP. MALGASKA. W Tananariwie ukazał 
się pierwszy numer miesięcznika społecz
no-politycznego Ocean Indien Actuel. Ce
lem wydawanego w nakładzie 10 tys. egz. 
pisma jest regularne ukazywanie życia po

litycznego, ekonomicznego, społecznego 
i kulturalnego w krajach basenu Oceanu 
Indyjskiego. (Prawda z 4 XII 1977 s. 1) lp 
REP. WYSP ZIELONEGO PRZYLĄDKA. 
Ukazał się tutaj pierwszy numer nowego 
miesięcznika przeznaczonego dla dzieci, 
Pionieiru jest organem miejscowej orga
nizacji pionierskiej. (Zurnalist 1977 nr i't 
s . t>4) zl 

TAJLANDIA. Kząd zezwolił na wydawani--
w Bangkoku nowej gazety codziennej, 
którą nazwano Chao Phraya — od nazw 
rzeki przepływającej przez stolice. 

Równocześnie podano wiadomość o 
stworzeniu krajowej agencji informacyj
nej która będzie rozpowszechniać wiado
mości w kraju przez biuletyny codzienne 
.(Zurnalist 1977 nr 9 s. 74) zl 

USA. The National Observer, amerykański 
; ygodnik społeczno-polityczny osiągający 
nakład 424 tys. egz., ukazał się po raz 
ostatni z datą 11 VII.1977. Pismo w ciągu 
15 lat istnienia zdobyło sobie dobrą opinie 
i wiernych czytelników (blisko 70°/o z nich 
odnawiało corocznie prenumeratę — jak 
na amerykańskie stosunki wysoki wskaź
nik). Mimo to, narastał deficyt, pismo nie 
przynosiło zysków ze względu na wysokie 
koszty produkcji i stale rosnące koszty 
rozprowadzania. ..Nie ma miejsca dla po
ważnego tygodnika (quality weekly) na 
amerykańskim rynku prasowym... lub mo
że to właśnie dzienniki spełniają jego 
funkcję" — brzmiał komentarz Washing
ton Post. (CJR, wrzesień—październik 1977 
s. 66) ar 
USA. Trzy amerykańskie magazyny ko
biece mają poważne kłopoty. Los jedne
go z nich jest już nawet zdecydowany. 
Miesięcznik American Home, istniejący od 
49 lat, o nakładzie 2 min 250 tys. egz. 
w ostatnich latach mimo licznych zmian 
edytorskich i personalnych popadł w defi
cyt wynoszący 5 min dolarów. Ostatni nu
mer pisma ukazał się w lutym br., 
a w marcu pismo przejął Redbook, ilu
strowany magazyn tych samych wydaw
ców (Charter Co.). 

Również Woman Sports i Working Wo
man, o nakładzie 200 tys. egz. każdy, przy
noszą poważne straty — na tyle duże, że 
oba pisma czekają radykalne zmiany lub 
nawet likwidacja. (Time z 9 stycznia 1978 
s. 51) ar 
USA. 9 stycznia ukazał się w Nowym 
Yorku pierwszy numer porannego dzien
nika The Trib. Jest to trzeci dziennik 
ukazujący się w tym mieście, dwa pozo
stałe to: prestiżowy New York Times 
(przeciętny nakład 820 000 egz.) i masowy 
Daily News (nakład 1937 465 egz.). Przez 
12 lat, od momentu, gdy przestał się uka
zywać Netu Yor?c Herald Tribune (między
narodowe wydanie tego dziennika nadal 
wychodzi w Paryżu) Nowy York miał dwa 
dzienniki, dopiero rok 1978 przyniósł zmia
nę. 

Nowy dziennik zamierza przedstawiać 
informacje w bardziej przystępnej formie 
niż czynią to konkurenci, korzystając 
z wzoru uporządkowania wiadomości 
w magazynach Time i Newsweek. Wpraw
dzie ma to być dziennik poranny, ale wy
dawcy mają nadzieję, że The Trib wystar
czy czytelnikom aż do wieczora. Nakład 
wyjściowy 200 000 egzemplarzy. 

Wprowadzenie dziennika na rynek kosz
towało około 3 milionów dolarów, a jesz
cze mogą dojść do tego koszty wysokiego 
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odszkodowania, którego zażądali wydawcy 
International Herald Tribune. Trib jest 
bowiem skróconą nazwą nadaną przez no
wojorczyków ich dawnemu dziennikowi. 
(The Guardian z 7 stycznia 1978 s. 17 oraz 
Time z 16 stycznia 1978 s. 51) ar 
USA. Ukazał się nowy kwartalnik Chief 
Executive — przeznaczony dla polityków, 
dyrektorów i menagerów wielkich przed
siębiorstw. Pismo nie jest kolportowane 
ani nie jest w ogóle do nabycia, gdyż roz
prowadza się je bezpłatnie. Podstawę ist
nienia stanowią wyłącznie wpływy z re
klamy. Nakład — 25 tys. egz. (Żurnalist 
1977 nr 10 s. 68) zl 
WŁOCHY. Z powodu trudności ekono
micznych zamknięto rzymską gazetę wie
czorną Momento Sera, w której zatrud
niano 40 dziennikarzy i 57 pracowników 
poligrafii. Jest to już drugie w roku ubie
głym bankructwo gazety stołecznej po 
uprzedniej likwidacji Giornale d'Italia. 
(Żurnalist 1977 nr 12 s. 76) zl 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Na pierwszej kon
ferencji ministrów informacji państw 
członkowskich OJA w Kampali (Uganda) 
uchwalono utworzenie panafrykańskiej 
agencji informacyjnej Pana. Ma się ona 
rozwijać stopniowo w wyniku przekazy
wania z 28 państ założycielskich. (ZV+ZV 
1977 nr 47 S. 2081) pd 
NIGERIA. Rząd federalny zdecydował się 
na przyznanie kredytu w wysokości 2,4 
min nairów na stworzenie nowej agencji 
prasowej. Będzie ona nosić nazwę Nige
rian News Agency (NNA). (Interstages 
1977 nr 123 s. 20) zl 

EKONOMIKA 
FRANCJA. Grupa tygodnika Express 
sprzedała 45V« swego kapitału finansowe
go grupie francusko-brytyjskiej „Genera
le occidentale". 

Express uruchomiony w 1953 rozwinął 
się szczególnie w latach sześćdziesiątych, 
kiedy to Jean Jacques Servan-Schreiber 
uczynił z niego wielki magazyn informa
cyjny. Nakład wzrósł ze 150 tys. do 700 tys. 
egz. W ostatnich latach wskutek kryzysu 
wewnętrznego i odejścia z redakcji wielu 
współpracowników wpływy pisma spadły, 
a nakład obniżył się do 500 tys. egz. 

Motywem sprzedaży są m. in. nowe 
projekty grupy w zakresie prasy, wyma
gające udziału partnerów finansowych. 
(Interstages 1977 nr 121/122 s. 23) zl 
JAMAJKA. Rząd ustanowił państwową 
kontrolę nad prywatną radiostacją ,.Radio 
Jamaica". Jest to jeden z elementów 
wprowadzania kontroli nad wszystkimi 
środkami masowej informacji znajdujący
mi się w prywatnych rękach. (Żurnalist 
1977 nr 11 s. 73) zl 
JAPONIA. Utworzono nowy koncern ga
zetowy, który zastąpi kompanię wydają
cą gazetę Mainichi. 50°/o akcji nowego kon
cernu należy do banków i monopoli prze
mysłowych.' Reorganizacji towarzyszyło 
zwolnienie z pracy 1200 ludzi. (SR z 8 XI 
1977 s. 3) Ip 
PORTUGALIA. Rada ministrów uchwaliła 
surowe sankcje wobec prasy znacjonalizo-

wanej. M. in. przesądzają one likwidację 
zawieszonych przed wielu miesiącami dwu 
dzienników: O Seculo i Journal de Co-
mercio oraz trzech periodyków uzależnio
nych od grupy O Seculo. W krytycznej 
sytuacji znalazły się trzy dalsze dzienniki. 

Równocześnie zapadła decyzja o pomo
cy dla prasy rządowej i niezależnej przez 
subwencję pokrywającą 20°/o wysokości ce
ny papieru i zwolnienie z pewnych podat
ków. Decyzje nie dotyczą prasy znacjona-
lizowanej, traktowanej na równi z pry
watną. 

Po zniknięciu wymienionych gazet 
obecnie na 9 min mieszkańców kraju 
(w tym 30°/o analfabetów) wychodzi 11 
dzienników o zasięgu ogólnokrajowym. 
(Interstages 1977 nr 123 s. 21) zl 
RFN. Ogłoszono wyniki pierwszego ofi
cjalnego spisu statystycznego obejmujące
go wydawnictwa periodyczne istniejące 
w r. 1975. Wśród .zarejestrowanych 1881 
przedsiębiorstw było 312 wydawnictw ga
zet, 955 wydawnictw czasopism, 271 publi
kujących głównie wydawnictwa nieperio
dyczne i 343 przedsiębiorstwa, których 
podstawowa działalność skupiała się w sfe
rze pozawydawniczej. Ogółem wszystkie 
te firmy wydawały 1183 gazety (w tym 375 
tzw. wydań podstawowych) i 3838 czaso
pism. 

Z końcem r. 1975 zatrudniano w 1538 
instytucjach wydawniczych ok. 200 tys. 
osób, z tego 11200 w redakcjach i 27 tys. 
jako wolnych współpracowników. 

Obrót wymienionych przedsiębiorstw 
wyniósł 13.6 miliardów mk, z czego 6,5 
mld przypadło na rozpowszechnienie a 5,5 
mld na reklamę. (ZV + ZV 1977 nr 38 
S. 1488) pd 
SOMALIA. Afrykański Fundusz Rozwoju 
przyznał Somalii 1,7 min dolarów na sfi
nansowanie projektu podniesienia poziomu 
publikacji prasowych. Suma przeznaczona 
jest przede wszystkim dla State Priting 
Agency na modernizację i wymianę prze
starzałych urządzeń. (Interstages 1977 nr 
123 s. 22) zl 
SRI LANKA. Rząd podjął decyzję nacjo
nalizacji koncernu prasowego Times of 
Ceylon. Jak wynika z oficjalnych wyja
śnień, decyzję spowodowały trudności fi
nansowe koncernu, które groziły utratą 
pracy jego licznym pracownikom. (Żurna
list 1977 nr 10 s. 64) zl 
USA. Odnotowuje się tu poważne trud
ności ekonomiczne gazet wychodzących 
w wielkich miastach. W ciągu ostatnich 
lat liczba dzienników ukazujących się w 
13 głównych centrach USA zmniejszyła się 
z 41 do 29. Nakłady istniejących gazet w 
ubiegłym pięcioleciu obniżyły się o 10'/». 
Średnie nakłady globalne prasy codzien
nej w całym kraju spadły o 24». (Żurna
list 1977 nr 12 s. 76) zl 
USA. Koncern Gannetta powiększył swe 
imperium przez zakup 3 gazet w stanic 
Luizjana. Times w Shreveport oraz World 
i News-Star w Monroe drukują łącznie 
150 tys. egz. nakładu w tygodniu, 176 tys. 
w niedziele. Koszt zakupu wyniósł 54,4 min 
doi. 

Gannett wydaje aktualnie 73 gazety 
w 28 stanach i na wyspie Guam, ich łącz
ny nakład osiąga 2,9 min egz. (ZV + ZV 
1977 nr 39 s. 1533) pd 
USA. Przywódca jednej z sekt Sun Myung 
Moon przyznał, że finansowany przez 
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niego dziennik News World przynosi ol
b rzymie s t r a ty , k t ó r e z końcem r. 1977 
osiągną 4 m i n doi . Ze 150 tys . d r u k o w a 
n y c h egzemplarzy gazety sprzedaje się za
ledwie 10 tysięcy, mimo że cenę egzem
plarza obniżono z 25 na 10 centów. (ZV + 
ZV 1977 n r 39 s. 1533) pd 

W. BRYTANIA. Spółka Trafa lgar House 
w y r a s t a na nowego po t en t a t a prasowego. 
W lecie ubiegłego (1977) roku za cenę 13 
min funtów (ok. 25 min doi.) spółka prze
jęła podupad łe wydawnic two Beaverbrook 
Newspapers , wydające m. in. Daily Express 
oraz Evening Standard. Obecnie Trafa lgar 
House zamierza zakupić wydawnic two 
Morgan -Grampian za kwotę przewyższają
cą 20 min funtów (ok. 40 min doi.) . Ozna
cza to rozszerzenie zakresu działalności 
spółki na r y n k u p r a s o w y m : do dz ienników 
g rupy Beaverbrook dojdą czasopisma wy
dawnic twa Morgan-Grampian . Istniejące 
42 ty tu ły czasopism zawodowych, b ranżo
wych i konsumenck ich , a wśród nich p o 
p u l a r n y tygodnik Daltons Weekly — wg 
p lanów Trafa lgar uzupełnią w przyszłości 
czasopisma kobiece i spor towe. (Guardian 
z 11X11977 s. 1) ar 

WŁOCHY. Przeds tawic ie le par t i i k o m u n i 
s tycznej i i nnych poważnych u g r u p o w a ń 
pol i tycznych opracowal i i wnieśl i pod 
obrady p a r l a m e n t u p ro jek t u s t awy o re 
formie sp raw wydawn iczych w k ra ju . 
Przewiduje się podjęcie wielu ś rodków 
przec iwko koncen t rac j i gazet i czasopism 
w r ękach monopol is tów, a także wskazu je 
na konieczność p o p r a w y w a r u n k ó w pracy 
dziennikarzy i p racowników poligrafii . 
(Zurnalist 1977 n r Ю s. 64) zl 

WŁOCHY. Coraz więcej p rob lemów p r a w 
nych , po l i tycznych i t echnicznych n a s t r ę 
czają rozmnaża jące się radios tac je p ry 
w a t n e . Pod koniec r . 1977 było ich już po
n a d 2 tys . Od czasu, gdy w r. 1975 T r y 
buna ł Kons ty tucy jny zniósł w k ra ju m o 
nopol RAI, n ie przyję to żadnej u s t awy 
regulującej p rob lem radiofonii p r y w a t n e j . 
W y m a g a n e jes t j edyn ie formalne zezwo
lenie min is te rs twa poczt, ale wobec b r a k u 
jak ichkolwiek przepisów — oficjalnie nie 
udzielono żadnej licencji, nie przydzielono 
żadnego zakresu fal. P r y w a t n e rad ios ta 
cje samowoln ie więc zajmują odpowiada
jące im pasma, powodując komple tny 
chaos w eterze, zwłaszcza w wielkich mia 
s tach. 

J e d y n e k r o k i podjęte przeciw t y m pół
lega lnym radios tac jom miały c h a r a k t e r p o 
l i tyczny: w k i lku p rzypadkach , gdy pod
żegały do o twar tych ekscesów eks t r emi 
s tycznych i wręcz k ie rowały akc jami de 
mons t r acy jnymi przeciw siłom pol icyjnym, 
zakazano im emisji . Wyegzekwowanie t a 
kiego pos tanowienia jest j e d n a k p r ak tycz 
nie niemożliwe, gdy nadawcy chcą k o n t y 
n u o w a ć działalność całkiem już nielegal
nie, przenosząc np . nada jn ik na szczyt 
Wezuwiusza, j ak to miało miejsce w p rzy
p a d k u „Radio Napoli Ci ty" podczas k a m 
pani i wyborczej 1976. 

Większość radios tacj i p r y w a t n y c h ma 
j e d n a k c h a r a k t e r komercy jny , opar ty na 
reklamie , z której f inansuje się p rog ram 
r o z r y w k o w y przepla ta jący ogłoszenia. 
(NZZ Z 15X111977 s. 38) pd 

REKLAMA 
MIEL ZYNARODOWE. Blisko 240 tys . do
l a rów kosztuje te lewizyjna k a m p a n i a re 
k l amowa , wprowadza jąca na b ry ty j sk i r y 

nek p rasowy a m e r y k a ń s k i magazyn 
Quest. Ten dwumies ięcznik w kwie tn iu 
1977 pojawił się na a m e r y k a ń s k i m r y n k u , 
poprzedzony szeroką akcją reklamową, 
której koszt wyniósł 175 min doi. Już pod 
koniec roku sprzedaż magazynu p rzek ro 
czyła 300 tys . egz. j ednorazowego nak ładu . 
Wydawcy Quest spodziewają się, że w e j 
ście na r y n e k b ry ty j sk i w r. 1978 p rzyspo
rzy p i smu dalsze 100 tys . czytelników. 
Dwumiesięcznik Quest różni się od innych 
a m e r y k a ń s k i c h magazynów. . . p r o g r a m o 
w y m op tymizmem : „We współczesnym 
o k r u t n y m i b r u t a l n y m świecie Quest p o 
szukuje jaśnie jszych s t ron" , s tąd w n u m e 
rach dominuje t e m a t y k a sukcesu — za
równo w sporcie, j a k i w nauce , l i te ra
turze oraz sztuce. (Guardian z 31 XII 1977 
s. 17) ar 

SZWAJCARIA. W r. 1977 w ydano na r e 
k l a m ę 1,7 mld f r a n k ó w ; w 1970 w y d a t k i 
na ten cel wynosi ły ty lko 1,06 mld. W n a j 
poważnie jszym s topniu wzrósł p rocentowy 
udział gazet — z 38,1% do 46,6%, podczas 
gdy udział czasopism w tymże okresie 
zmalał z 25,2% do 18,5%. Nieznacznie zwięk
szył się odsetek w y d a t k ó w na r ek l amę 
w T V : z 4,9 na 5,8 (ZV + ZV 1977 n r 48— 
s. 2112) pd 

USA. Poniżej zes tawienie wzros tu cen za 
r e k l a m ę w poszczególnych mediach , l i 
cząc w procentach w po równan iu z rok iem 
poprzedzającym : 
M e d i u m 

G a z e t y 
C z a s o p i s m a 
T V „ s i e c i o w a " 
T V l o k a l n a 
R a d i o „ s i e c i o w e " 
R a d i o l o k a l n e 
I n n a r e k l a m a 
R a z e m 

1975 

14 
6 
6 
7 
6 
5 
7 
7 

1976 

10 
4 

18 
25 
14 

8 
8 

14 

1977 

9 
7 

18 
7 

10 
7 
8 

11 

A oto j ak się rozkłada ły p rocen towe 
wpływy z r e k l a m y ponadreg iona lne j 
w osta tnich l a t ach : 

Medium 1976 1977 
Gazety 
Czasopisma 
TV „s iec iowa" 
TV lokalna 
Radio „s iec iowe" 
Radio lokalne 
Inna r ek l ama 

16,4 
19,6 
31,2 
23,5 

1Д 
5,4 
2,8 

15,7 
20,4 
33,3 
21,6 

1,2 
5,2 
2,6 

(ZV + ZV 1977 n r 40—41 S. 1667) pd 

USA. Pó ł to ra r o k u t e m u wprowadzono na 
ł amy Columbia Journalism Review p ł a tne 
r e k l a m y . I oto r edakc ja odno towuje suk
ces: r e k o r d o w y , najobszernie jszy n u m e r 
tego dwumies ięczn ika od czasu powstania 
pisma (na jes ieni 1961) l iczby 100 s t ron for
m a t u A4. J e d n a k r e k l a m y pozostają spor
ną kwest ią , nie ty le sam fak t ich zamiesz
czania, ale ich t reśc i . P r o b l e m t e n r e d a k 
cja p ragn ie rozs t rzygnąć wspóln ie z czy
t e ln ikami , o twie ra jąc dyskus ję na t e m a t 
t reści r ek lam. (CJR wrzesień—październik 
1977 s. 18) ar 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
NIKARAGUA. Po raz p ierwszy od czasu 
wprowadzen ia d y k t a t u r y mia ł miejsce 
24-godzinny s t ra jk dz ienn ikarzy . Był w y 
razem sprzec iwu wobec d rakońsk ie j cen-
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żury prasy i represji wobec jej pracowni
ków. 

Strajk, który poparli też radiowcy, zo
stał stłumiony przez ostrą interwencje, po
licji i wojska, (Zurnalist 1977 nr 9 s. 74) zl 
RFN. Z końcem września 1977 zawarto po 
raz pierwszy umowę zbiorową dla redakto
rów czasopism, wchodzącą w życie od no
wego roku. Rozpiętość uposażeń waha się 
od 2 tys. marek w pierwszym roku pracy 
rio 3400 mk po 10 latach. (ZV -f ZV 1977 
nr 39 s. 1497) pd 

RFN. Instytut Eninid w Bielefeld przepro
wadził wśród tysiąca osób reprezentatyw
ne badania na temat opinii i wyobrażeń 
o zawodzie dziennikarza. Oczekuje sie. od 
niego przede wszystkim doświadczenia 
i „pożytecznej działalności". Przyznaje się 
mu prawo do pewnej zamożności, chciało
by się, by był raczej niezależny i nowo
czesny. Nie powinien być zbyt młody, lecz 
jednak młodszy niż go się obecnie spoty
ka. Ma też być uczciwy, pilny i odważny. 

Sam zawód uznano jako „dość niezbęd
ny". Dziennikarze są — zdaniem bada
nych — za mało przystępni, wysuwa się 
pod ich adresem również postulat zaanga
żowania politycznego. To żądanie respon
dentów zaskoczyło badaczy, sądzących, że 
opinia wymaga od dziennikarzy apolitycz
nej bezstronności. 

Co do płci uważa się że mężczyźni są 
bardziej predestynowani do tego zawodu. 

Jako cechy niepożądane u dziennikarza 
wymieniono: miękkość, brak doświadcze
nia, staroświeckość, szkodnictwo, nieuczci
wość, lenistwo, układność wobec praco
dawcy, egocentryzm, tchórzllwość. 

Na pytanie o określenia, jakie się koja
rzą z zawodem dziennikarza uzyskano na
stępujące odsetki odpowiedzi: piszący 
do gazet 57"/o, reporter-sprawozdawca 27%, 
radio-telewizja 19%), wiadomości 4%>, pis
mak gazetowy 4%, aktualności 3%, infor
macje 2°/o, uciążliwa-nerwowa praca 2%, 
interesujący zawód 2%, dziennikarz spe
cjalista 2°/o, wolność prasy 1% i twórca 
opinii l°/o. Spośród badanych 7% nie miało 
żadnych spontanicznych skojarzeń. (ZV + 
ZV 1977 nr 40—41 S. 1604 i n.) pd 

RPA. Wyróżnienie Międzynarodowej Fede
racji Wydawców Czasopism (FIEJ) ,,Złote 
pióro wolności 1978" przyznane w Kopen
hadze dwóm dziennikarzom południowo
afrykańskim: Percy Qobozie i Donaldowi 
Woodsowi. Qoboza, aktualnie więziony 
w Republice Południowej Afryki był re
daktorem naczelnym dziennika World, 
Woods był redaktorem naczelnym Daily 
Dispatch w East London. Zbiegł on z in
ternowania. Obie gazety przestały się uka
zywać. (Le Soir z 24 11978, s. 3) tm 

RPA. Przeszło 30 murzyńskich dziennika
rzy, którzy brali udział w demonstracji, 
aresztowała policja w centrum Johannes-
burga. (SR z 1 XII 1977 s. 3) Ip 

USA. Początkujący dziennikarze otrzymali 
nowego, surowego sędziego swej pracy 
zawodowej. Jest nim odpowiednio zapro
gramowany komputer, który potrafi zana
lizować przekazany mu tekst pod kątem 
liczby występujących w nim powtórzeń, 
nadużycia przymiotników i strony biernej 
oraz innych pomyłek językowych. Twór
cami eksperymentalnego na razie progra
mu są prof. prof. Bishop i Nordin. (EP 
1977 nr 37 s. 42) Ьд 

USA. Od roku już trwa w stanie Floryda 
ksperyment polegający na wpuszczaniu 

na salę sądową również dziennikarzy te
lewizyjnych. Eksperyment, który budził 
opory świata prawniczego, ma na celu ze
branie doświadczeń mogących się stać 
podstawą dla ogólniejszych decyzji w tym 
względzie. Dotychczas opracowano przepi
sy tymczasowe, zgodnie z którymi na sali 
sądowej mogą znajdować się tylko dwaj 
kamerzyści, używać wolno wyłącznie 4 so
czewek, filmy powinny być zmieniane wy
łącznie w czasie przerw, nie jest dozwo
lone rejestrowanie rozmów sędziów mię
dzy sobą oraz adwokatów z klientami, 
obowiązują z góry określone normy doty
czące oświetlenia i siły dźwięku. Niektórzy 
dziennikarze uznają te przepisy za zbyt 
drastyczne. (EP 1977 nr 26 s. 18) be; 

USA. W magazynie Rolling Stone ukazał 
się artykuł, którego autor Carl Bernstein 
opierając się na dokumentacji FBI poda
je, iż w minionych 25 latach około 400 
dziennikarzy amerykańskich współpraco
wało z Biurem bezpośrednio lub pośred
nio. W zamian za ułatwienia w uzyskiwa
niu interesujących materiałów dziennikarze 
ci spełniali różnorodne usługi: od zbierania 
danych interesujących Biuro począwszy, 
na pośrednictwie między FBI a jego agen
tami w krajach socjalistycznych skończyw
szy. Wśród oferujących takie usługi znaj
dowali się czołowi dziennikarze, w tym 
zdobywcy międzynarodowych nagród. 
Z pomocy organizacji dziennikarskich ko
rzystali również bezpośrednio agenci FBI, 
uzyskując odpowiednie zaświadczenia pra
cy i dokumenty akredytowania jako kore
spondenci zagraniczni w krajach interesu
jących Biuro (EP 1977 nr 38 s. 9) bg 

W. BRYTANIA. Trwający 11 dni na prze
łomie listopada i grudnia 1977 strajk do
magających się podwyżki dziennikarzy 
Daily Mirror spowodował wstrzymanie 
produkcji tego największego dziennika 
brytyjskiego. Straty szacuje się na 3 min 
funtów. Równocześnie powstał jeszcze je
den problem: Otóż konkurencyjny Daily 
Express, który w pierwszych dniach straj
ku sprzedawał dodatkowo 650 tys. egz., 
w wyniku solidarnościowej akcji związku 
zawodowego drukarzy musiał zaprzestać 
dodatkowej produkcji. Jednakże sąd ape
lacyjny, do którego odwołali się wydawcy 
dziennika, nie uznał racji drukarzy i ze
zwolił na drukowanie dodatkowego na
kładu uzasadniając swą decyzję prawem 
publiczności do otrzymywania informacji. 
Tym samym stworzony został precedens 
prawny, uniemożliwiający akcje solidar
nościowe. (Guardian z 30 XI1977 s. 1 i 24) 
ar 

W. BRYTANIA. Sukcesem zakończył się 
trwający dwa tygodnie strajk dziennika
rzy szeregu angielskich gazet. Przedsię
biorcy zmuszeni byli cofnąć decyzję 
o zwolnieniu 450 uczestników strajku 
i przystąpili do rozmów na temat podnie
sienia płac. (Prawda z 4 XII 1977 s. 1) lp 

WŁOCHY. Jak informowała prasa, w ra
mach radiotelewizyjnej kompanii RAI-TV 
istnieje specjalny oddział zajmujący się 
tworzeniem politycznych dossier dzienni
karzy tam zatrudnionych. Jednemu z po
słów' udało się ustalić, że pod szyldem 
„biura prawnego" w Rzymie kryje się in
stytucja, której pracownicy sporządzają 
takie dossier. (SR z 25X11977 s. 3) lp 
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SZKOLNICTWO 
DZIENNIKARSKIE 
GWINEA BISSAU. Odbyło się tu krajowe 
seminarium dziennikarzy. W wystąpieniu 
wstępnym sekretarz d. s. informacji i tu
rystyki podkreślił rolę masowych środków 
informacji w dziele wychowania obywa
teli i realizacji zadań budownictwa posta
wionych przez partie. (Zurnalist 1977 nr 12 
s. 76) zl 

MOZAMBIK. W Maputo odbyło się pierw
sze krajowe seminarium dziennikarzy. 
Przemówienie wstępne do uczestników wy
głosił prezydent Samora Machel wskazu
jąc na konieczność bardziej aktywnego 
udziału prasy i radia w budowie nowego 
społeczeństwa. (Zurnalist 1977 nr 11 s. 73) 
zl 

PRAWO 
SENEGAL. Weszło w życie nowe, znacznie 
surowsze prawo dotyczące przestępstw 
prasy. M. in. daje ono trybunałom wol
ną rękę w zakresie zawieszania, konfiska
ty i likwidacji organów prasowych. (In
terstages 1977 nr 123 s. 22) zl 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Delegaci 113 krajów 
członkowskich Międzynarodowej Unii Te
lekomunikacyjnej podpisali w Genewie 
układ o podziale orbit i pasm do przy
szłego użytku przez satelity radiofonii. 
Układ będzie ratyfikowany przez rządy 
przed wejściem w życie l stycznia 1979. 

Na konferencji nie doszło do porozu
mienia między 20 krajami obu Ameryk 
(w tym USA), różnice poglądów ma roz
strzygnąć przyszła konferencja regionalna 
w 1982 r. Ujawniła się też fundamentalna 
odmienność zdań między USA a krajami 
europejskimi. 

Ogółem w konferencji brało udział 600 
delegatów. Załatwiono na niej sprawy czę
ściowo, ustalając 265 pasm dla 90 krajów 
oraz określając granice mocy nadajników. 
Problemy radiofonii satelitarnej dyskuto
wano raczej futurologicznie, przedsięwzię
cie jest na razie nierentowne i ma szanse 
praktycznej aktualności za 10 lat. 

Konferencja zajmowała się tylko aspek
tami technicznymi i uchyliła się od zajęcia 
stanowiska wobec zastrzeżeń 7 krajów 
równikowych, skierowując je do rozpa
trzenia przez odpowiednią komisję ONZ. 
Kraje te: Kolumbia, Kongo, Ekwador, Ga
bon, Kenia, Uganda i Zair wychodzą z za
łożenia, iż ich suwerenność terytorialna 
rozciąga się także na przestrzeń poza at
mosferą ziemską, gdzie lokuje się na orbi
cie geostacjonarnej satelity tego typu. 
(Interstages 1977 nr 123 s. 13—14) zl 
ALGIERIA. W Beni Abbes uruchomiono 
przekaźnik telewizyjny. Stanowi on ostat
nie ogniwo specjalnego programu rozwoju 
telekomunikacji z zastosowaniem sztucz
nych satelitów przewidującego budowę na 
obszarze kraju 14 przekaźników. 

Obecnie mieszkańcy pustynnych obsza
rów saharyjskich mogą już odbierać pro
gram stołeczny i uzyskać połączenie tele
foniczne z każdym punktem kraju. (Inter
stages 1977 nr 121/122 s. 42) Zl 
BELGIA. Wychodzący w Eupen dziennik 
Grenz-Echo, jedyna gazeta drukowana 

w tym kraju w języku niemieckim, obcho
dził 50-lecie istnienia. Rocznicowy numer 
o objętości 96 stron wydrukowano po raz 
pierwszy techniką czterobarwną. (Inter
stages 1977 nr 125 s. 17) zl 
BULGARIA. Przed 20 laty telewizja roz
poczęła działalność; obecnie 3/4 programów 
wyświetla się w kolorze. Oprócz wiado
mości bieżących 30°/o programów nadawa
nych jest bezpośrednio. Główny dziennik 
wieczorny — oprócz kilkukrotnych zwięz
łych wiadomości — trwa 20 minut, nada
wana w soboty ,.Panorama" tygodnia — 
jedną godzinę. Podobnie jak u nas, w po
niedziałki wyświetlane są inscenizacje tea
tru TV, a z programów filmowych naj
większą popularnością cieszą sie seriale. 
(NDP 1978 nr 1 s. 23) pd 
FRANCJA. Kolorową TV zaczęto nadawać 
po raz pierwszy 1 X 1967 w programie II. 
Dopiero pod koniec r. 1972 zaczął ją wy
świetlać w godzinach wieczornych program 
III, a w 3 lata później — program I. Jest 
on jednak odbierany tylko w ośrodkach 
wielkomiejskich (czyli przez blisko połowę 
telewidzów), podczas gdy programy II i III 
są osiągalne w kolorze dla całego kraju. 
Dopiero w 1983 będzie to możliwe także 
dla odbioru programu T. 

Aktualnie prawie 23°/o gospodarstw do
mowych posiada telewizor kolorowy. Dla 
porównania: w RFN i W. Brytanii przeszło 
40°/o gospodarstw. (NZZ z 17 XI1977 s. 34) 
pd 
KANADA. Trwa lulaj eksperyment „te-
lemedyczny". Polega on na połączeniu 
przy pomocy satelity Hermes ośrodka kli
nicznego w London (Ontario) ze szpitalem 
w Baie Jones i ośrodkiem zdrowia w Ka-
sechewan na północy Ontario. 

Istotą eksperymentu jest przekaz da
nych medycznych z wielkich ośrodków 
specjalistycznych do placówek rozsianych 
po całym kraju. Ma on odpowiedzieć na 
pytanie, w jakim stopniu telekomunikacja 
może zastąpić normalny transport chorych 
w skomplikowanych wypadkach wymaga
jących interwencji wybitnych specjalistów. 
(Interstages 1977 nr 123 s. 18) zl 
KUBA. Największe i najnowocześniejsze 
w Ameryce Łacińskiej zakłady poligraficz
ne zbudowano w Guantanamo. Maszyn — 
zwłaszcza do druku technika offsetowa — 
dostarczyła NRD. Przewidywana produkcja 
nowego przedsiębiorstwa sięga 23 min egz. 
książek, broszur i czasopism w roku. (Zur
nalist 1977 nr 9 s. 74) zl 
KUBA. Dzięki pomocy technicznej Związ
ku Radzieckiego powstaje tu największa 
w Ameryce Łacińskiej fabryka radiood
biorników i telewizorów. Przewidziana 
produkcja wynosić będzie odpowiednio 
300 tys. i 100 tys. sztuk rocznie. (Zurnalist 
1977 nr 12 s. 76) zl 
MAURETANIA. W stadium przygotowaw
czym znajduje się tutaj uruchomienie pro
gramu telewizyjnego. Delegacja kraju uda
ła się do Rabatu, aby zbadać możliwości 
kooperacji marokańsko-mauretańskiej w 
tej dziedzinie. Poprzednie konsultacje pro
wadzono we Francji i Egipcie. 

Telewizja mauretańska ma ruszyć w ro
ku 1979. (interstages 1977 nr 123 s. 20) zl 
MONGOLIA. Około 300 tys. widzów ogląda 
codziennie programy telewizji mongolskiej. 
W planach do r. 1980 przewidziano budowę 
nowego ośrodka radiowo-telewizyjnego 
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w Ułan Bator. Poziom techniczny ośrodka 
pozwoli na nadawanie audycji w kolorze 
odbieranych na całym terytorium MRL. 
(Zurnalist 1977 nr 12 s. 76) zl 
NIGERIA. Departament łączności zamówił 
w USA 10 balonów na uwięzi, które ulo
kowane na wysokości 3—5 tys. m posłużą 
jako przekaźniki radiowo-telewizyjne. Jest 
to instalacja łatwiejsza i tańsza od systemu 
łączy naziemnych. 

Nowy system ruszy w r. 1979 i ma 
znacznie ulepszyć odbiór TV w całym kra
ju. (Interstages 1977 nr 121/122 s. 24) zl 

USA. Od początku 1978 r. CPC (Commu
nications Publishing Corp.) w Englewood 
(Colorado) wydaje miesięcznik poświęcony 
problemom telewizji satelitarnej. Sattelite 
Communications ma podtytuł „The Inter
national Magazine of Satellite News, Appli
cations and Technology". Numer próbny 
ukazał się już w październiku 1977, w ob
jętości blisko 70 stron. Dzieli się na części 
artykułową i informacyjną. W pierwszej 
m. in. redaktor naczelny pisma Del Smith 
zamieścił artykuł prognostyczny na temat 
rozwoju satelitarnej TV w latach 1980, sta
wiając tezę, że satelity komunikacyjne po
ważnie zmienią nasz sposób życia poprzez 
nowe formy usług jak: elektroniczne za
kupy, poczta elektroniczna, telekonferencje 
audiowizualne, szybka wymiana danych 
komputerowych. Część informacyjna za
wiera wiadomości o satelitach i komunika
cji, sprawozdania z sympozjów itp. Cały 
numer zawiera liczne ilustracje, wykresy, 
tabele, teksty są pisane przystępnie, za
wierają wyjaśnienia terminów specjali
stycznych. Pismo jest więc adresowane nie 
tylko do fachowców, lecz do szerszego krę
gu zainteresowanych. 

Prenumerata roczna, także za granicą 
wynosi 15 doi. łącznie z kosztami przesył
ki. (NZZ z 1 XII 1977 s. 44) pd 
USA. Hollywoodzkie wytwórnie Walt Dis
ney Productions i Universal City Studios 
wytoczyły proces firmie Sony żądając za
kazu produkcji i sprzedaży Betamaxu — 
magnetoskopu, który pozwala telewidzom 
rejestrować na własny użytek 1 godzinę 
emisji programu TV. 

Urządzenie cieszy się wzrastającym po
pytem w Stanach, gdzie sprzedano już 
50 tys. sztuk mimo wygórowanej ceny pra
wie 1200 dolarów. Producenci filmowi czu
ją się zagrożeni, twierdzą, że możliwość 
rejestracji spektakli i filmów gwałci obo
wiązujące w USA prawa autorskie, nawet 
jeśli telewidz odtwarza taśmy tylko na 
własny użytek. (Interstages 1977 nr 123 
s. 19) zl 
WĘGRY. Mniej więcej połowę programov/ 
telewizyjnych produkuje sie w kraju, 
reszta pochodzi z wymiany lub importu. 
Ok. 40°/o programów wyświetla się w ko
lorze. (NDP 1977 nr 21 S. 23) pd 
W. BRYTANIA Ustalono dwuletni program 
eksperymentów z zakresu przekazywania 
obrazów kolumn na ekrany telewizorów. 
Dzięki zainstalowaniu specjalnej przystaw
ki tekst może być w każdej chwili poka
zany na ekranie. Programy wideogazety 
działają przez 20 godzin na dobę, przeka
zując co dzień obraz od 100 do 200 kolumn. 

Aktualnie nadaje się zwłaszcza ostatnie 
wiadomości, informacje meteorologiczne, 
dane dla transportu, repertuar kin, tea
trów, imprez sportowych itp. Przystawka 
pozwala na wymianę tekstu w miarę czy
tania. (Zurnalist 1977 nr 11 s. 73) zl 

PAPIER 
FRANCJA. Po Journal Officiel i kilku 
mniejszych periodykach, ostatnio również 
dziennik L'Alsace drukowany jest na pa
pierze wytwarzanym z przerobionej ma
kulatury. Doświadczenie to realizowane 
jest i finansowane przez organizację urzę
dową, której zadaniem jest zapewnienie 
zaopatrzenia w papier po równych cenach 
wszystkich krajów „Szóstki". 

Problemy techniczne tego eksperymen
tu wymagają dalszych studiów. Aby uzy
skać optymalną jakość surowca, powinien 
on jednak zapewnić oszczędność 10 m* 
drewna na l tonie papieru jak również 
pewnej ilości dewiz w sytuacji, kiedy 
znaczna część papieru gazetowego pocho
dzi z importu. (Le Soir z 2111978 s. 1) tm 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Z początkiem listo
pada 1977 zakończył się w Sarajewie 
pierwszy kongres radiowo-telewizyjny kra
jów niezaangaźowanych, który zgromadził 
blisko dwustu przedstawicieli ok. 50 insty
tucji rtv. Nie udało się utworzyć wspólnej 
organizacji na podobieństwo „poolu" agen
cji informacyjnych, postanowiono nato
miast udzielać pomocy instytucjom naj
słabszym, współpracować przy kształceniu 
fachowców, wymieniać programy, wystą
pić jednolicie na następnej światowej kon
ferencji w r. 1979 rozpatrującej przydział 
fal transmisyjnych. Za jedno z najważniej
szych zadań uznano „rozpowszechnianie 
obiektywnych i stosownych informacji 
o dążeniach o osiągnięciach krajów nieza
angażowanych". (NŻZ z 10 XI 1977 s. 32) pd 
KUBA. Podpisano protokół o współpracy 
w dziedzinie telewizji między Kubą a Pa
namą. Przewiduje on techniczną pomoc 
kubańską w rozwoju państwowej telewizji 
panamskiej na bazie istniejącej stacji uni
wersyteckiej. Układ wzmocni system infor
macji w kraju i pozwoli skuteczniej kon
kurować nowej placówce z prywatnymi 
kanałami komercyjnymi. (Zurnalist 1977 
nr 10 s. 64) zl 
PANAMA. Związek Dziennikarzy Panamy 
wystąpił z żądaniem zakazu działania na 
terytorium kraju amerykańskich masowych 
środków informacji. Jak podaje się w uza
sadnieniu trzy dzienniki, jedna stacja tele
wizyjna i dwie radiowe znajdują się pod 
kontrolą administracji Kanału i sił zbroj
nych USA, co godzi w suwerenność Pa
namy. (Zurnalist 1977 nr 10 s. 64) zl 
RFN. Z początkiem listopada 1977 odbył 
się w Celle kongres FEN-Clubu na temat 
„Reportaż i felieton". Dyskusja o reporta
żu drukowanym nawiązywała przede 
wszystkim do twórczości Egona Erwina Ki-
scha. (Zeit 1977 nr 47 s. 43) pd 
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Алиция З а г р о д н и к о в а : НОВАЯ ЛЕКСИКА В ПРЕССЕ: ВИД, ИСТОЧ
НИКИ, ФУНКЦИИ 

Новые слова попадают на страницы печати как словообразовательные дери
ваты, возникшие на почве литературного языка, воспринимаются также в неиз
мененном виде из иностранных языков или из различных видоизменений поль
ского языка в разных общественных средах. К категории неологизмов относятся 
также окказиональная лексика, создаваемая однократно самими журналистами, 
а равно и семантические неологизмы — известные слова, которые без изменения 
грамматической формы приобретают новое значение. 

Статистически-семантический анализ собранного материала должен был по
мочь найти ответ на вопрос: как часто новые слова появляются в польской прес
се последних лет; каковы они в отношении словообразования, передаваемого 
ими содержания и функции. 

Подсчет доли новой лексики во всей пробе показал, что она составляет около 
0,15в/о всей употребляемой в прессе лексики; этот процент сохраняется в газетах 
и еженедельных журналах. Следовательно, примерно каждое 750 слово в нашей 
прессе — это неологизм. Доля новых слов оказывается самой большой в публи
цистике, самой меньшей — в интервью; информация занимает посреднее место. 

Во всех жанрах высказываний на страницах печати самую значительную груп
пу новой лексики составляют имена существительные и прилагательные, только 
в области фельетона количество новых глаголов оказалось равным количеству 
имен прилагательных. Среди прочих частей речи новые слова были обнаружены 
в категории наречий. 

Характерной чертой новой лексики как в высказываниях журналистов, так 
и нежурналистов, является значительный процент сложных форм. Среди слож
ных существительных чаще всего встречаются формы с приставкой мини-, среди 
прилагательных — супер-. 

Новые существительные в прессе — это, главным образом, аттрибутивные наи
менования, указывающие на черты предмета, лица или места. В словообразова
нии новых прилагательных чаще всего встречаются названия предметов потреб
ления, оборудования, сырья, служащие основанием дериватов прилагательных. 

Характерно большое насыщение лексики иноязычными, в частности — греко-
латинскими и английскими элементами; особенно отчетливо это проявляется 
в категории отвлеченных наименований. На иноязычных словообразовательных 
элементах основана как правило, новая техническая, профессиональная, спортив
ная лексика. Иноязычные основы и форманты используются также журналистами 
для образования окказиональных экспрессивизмов. Новая лексика высказываний 
журналистов (в частности — информации) в большей мере воспринимается как 
заимствованная, чем лексика высказываний нежурналистов. 

Новые слова в прессе характеризуются высокой степенью отвлеченности, осо
бенно заметной в рецензии, интервью, фельетоне. Во всем материале проявляется 
тенденция к образованию синтетических форм, позволяющих одним словом пере
дать содержание, прежде выражаемое многими словами. Новые формы слов 
указывают на семантическую связь десигнатов с производством и народным хо-
зяйством. 
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Окказиональная лексика встречается, как правило, в фельетоне. На расшире
ние значения некоторых слов влияло, главным образом, сходство десигната 
с каким-то насекомым или животным. 

Вопросы правильности и целесообразности неологизмов не входили в пределы 
представленной здесь тематики. (Резюме автора). 

Болеслав Г а р л и ц к и й : ГАЗЕТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Из количественного анализа 8 газет и еженедельников вытекает, что место, 
Отводящееся консультациям, неодинаково (от 7 до 40°/о поверхности отдельного 
выпуска в журналах и от 1 до 2,5%> в газетах). Это зависит, главным образом, 
от профиля издания. Больше всего консультаций относится к вопросам кулина
рии, трудовых отношений, моды, правил поведения и школьного воспитания. Бо
лее всесторонними оказываются в этом отношении газеты, журналы делают это 
более селективно. Формы, в которых даются советы, довольно скудны, преобла
дает простая информация. Половина указаний и советов может быть использо
вана, как правило, широкими кругами читателей, однако их значительная часть 
касается частных вопросов. Притом, если в журналах преобладают советы, рас
считанные на широкие круги читателей, то газеты концентрируют свое внима
ние на оказывании помощи отдельным читателям. 

Для ознакомления с мнением читателей, обращавшихся в редакции анализи
руемых изданий за советом, им была разослана соответствующая анкета. Ответ 
прислал 641 читатель, большинство — женщины. Из полученных ответов выте
кало, что газетная консультация пользуется популярностью главным образом 
среди тех слоев населения, которые либо не имеют точно выработанных форм 
общественно-профессиональной жизни (ученики, пенсионеры), либо же по каким-
либо причинам не умеют ими пользоваться (женщины-служащие низшего ранга). 

При чтении советов опрошенные предпочитают общуют тематику, касающуюся 
широких кругов читателей, ие обязательно связывая это с прямым их использо
ванием; скорее рассматривают их наравне с любым другим редакционным мате
риалом (30°/о опрошенных так же охотно читает все из этой области, что печа
тается в „их" газете). Если же они обращаются за советом по своим личным де-
Ьаш, то предпочитают получить ответ в виде письма, с соблюдением полной се
кретности (75,7°/о опрошенных), наиболее конкретно и подробно. 

Именно конкретность представляет собой непременное условие практической 
пригодности совета (что подчеркивает 70,2°/о опрошенных); в небольшой мере 
используются общие или малодоступные советы. 

Так, для того, чтобы советы, публикующиеся на страницах газет и журналов, 
исполняли свою общественную, полезную роль, они должны хорошо редактиро
ваться, экспонироваться, точно удовлетворять запросы и ожидания читателей, 
являясь в то же время интегральной частью всей редакционной политики. (Ре
зюме автора). 

Збигнев С о б е ц к и й : К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ЭМОЦИИ 

Имеются лишь фрагментарные исследовательские работы, посвященные меха
низмам функционирования эмоций в процессе коммуникации. Техники регистрации 
эмоции можно разделить: отмечаются вербальные и невербальные (Физиологи
ческие показатели эмоции) реакции читателей. Из последних самым достоверным 
показателем считается гальваническая реакция кожи (ГРК). К сожалению, эта 
техника применима только в лабораторных, экспериментальных условиях. 

Физиологические показатели эмоции толкуются по-разному — визуально или 
статистически. Визуальным способом интерпретации предполагается необходи
мость особо высокой и тщательной подготовки интерпретатора. Статистический 
же анализ этих данных еще не распространен в достаточной мере. 

До сих пор физиологические показатели эмоции в меньшей мере информируют 
о качественном содержании эмоциональной реакции читателей, скорее отражая 
интенсивность этих реакций. (Резюме автора) 
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Ян 'За и ж е в с к и й : СУЩЕСТВУЕТ ЛИ „ЛАБОРАТОРИЯ" ЗАРУБЕЖНОГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

Статья, посвященная проблемам творческой лаборатории журналиста, это про
должение предыдущих публикаций на страницах журнала Зешиты прасознавче, 
относившихся к работе иностранных корреспондентов. 

Автор, известный журналист, многие годы был иностранным корреспондентом 
Польской агепции прасовой, Польского радио и телевидения в разных странах 
Европы и других континентов. Его опыт в этой области — это канва настоящей 
статьи, дискуссионного — и в то же время полемического характера. Я. За-
кжевский выражает убеждение, что для того, чтобы стать иностранным корре
спондентом, не нужна карьера, особая подготовка, профессия либо талант, 
а только стечение обстоятельств, случающееся с теми, кто по внутреиному им
пульсу, ипгода — но случайному назначению стал описывать события, присходя-
щие в современном мире. 

В статье приводится ряд примеров собственной работы автора, его опыт, 
взгляды журналиста-практика на вопросы подбора и деятельности корреспондент
ских кадров, в ином свете представляемые практиками и теоретиками науки о пе
чати и дидактиками. (Резюме редакции). 

Юзеф М о н д р ы й : АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ФРГ 

Семидесятые годы принесли с собой много неблагоприятных событий и явле
ний в развитии и функционировании средств массовой коммуникации, в частно
сти, прессы, во многих западноевропейских странах. Видимый отпечаток этого 
положения заметен и в прессе ФРГ. 

Еще больше усилился процесс концентрации печати; возросли экономические 
трудности, многие журналисты, нередко — ведущие, потеряли работу; многочи
сленные газеты и журналы, зачастую с богатыми традициями, прекратили свою 
деятельность либо полностью были ликвидированы. 

Концентрация проявляется но крайней мере в трех видах и не представляет 
собой чего-то нового в буржуазной системе печати. В ФРГ ее истоки относятся 
к началу пятидесятых годов, однако за годы текущего десятилетия это явление 
приобрело такие размеры, что это стало вызывать серьезные спасения, интенсив
ным образом отразившиеся в научных, специальных и ежедневных изданиях. 
Причины — в более широком и общем смысле — следует усматривать в том, что 
капиталистическое газетно-издательское предприятие это, прежде всего — пред
приятие, которое, как и всякое, другое, должно давать прибыль в условиях же
стокой конкуренционной борьбы; в более же узком и соответствующем нынеш
нему экономическому положению хозяйственной рецессии смысле — это прояв
ляется в поколебании экономического равновесия более слабых издательств, вы
званного сокращением спроса со стороны промышленности и торговли на объяв
ления и рекламу. 

Не подлежит сомнению и то, что концентрация прессы тесно связана с поли
тической обстановкой в стране: значительное влияние на ее развитие и положе
ние в данное время имеет борьба между политическими партиями за власть 
и значение в стране. Особенно сильно это заметно в процессе концентрации 
прессы в ФРГ. 

Около 1974 г. были в ФРГ предприняты конкретные меры для приостановле
ния развития трудной ситуации прессы. По инициативе Европейского совета во 
всех странах, входящих в его состав, были предприняты и профилактические ме
ры. Соответственной комиссией этого Совета правительствам отдельных стран 
были предоставлены на рассмотрение особые указания. 

Журналисты и издатели, профессиональные и политические круги, заинтересо
ванные приостановлением процесса концентрации прессы в ФРГ и оздоровлением 
создавшегося в последние годы положения, требуют принятия нового газетно-
издательского права, которое должно, в частности, помешать дальнейшему раз
витию явлений, весьма неблагоприятно отражающихся на развитии прессы и си
стеме информирования читателей. (Резюме автора) 
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Д. M. П р и л ю к: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ 

Автор, советский специалист в области науки о печати, профессор факультета 
журналистики Киевского университета, пишет о взаимосвязи двух понятий — 
информации и пропаганды, как правило, выступающих в советской печати вме
сте. По его мнению, только тесное взаимодействие обоих видов идеологического 
воздействия это залог достижения намеченных целей. 

Ссылаясь на цитаты из трудов Маркса и Ленина при обсуждении историчес
кого аспекта этой взаимосвязи, автор подчеркивает, что информация дает основ
ные, скорее — эмпирические знания, немного поверхностные, но достоверные. 
Переходя к обсуждению интерпретирующей информации, обладающей уже неко
торыми чертами пропаганды, автор напоминает принципы отбора информации 
для комментария. Это: общественное значение фактов, сущность и подлинность 
информации, актуальность и общественное состояние насыщения, отражающееся 
в проявляемой людьми заинтересованности. 

В умении интерпретировать на первое место выдвигаются: конкретность кон
тактов с читателем, дельность суждений, глубина анализа фактов, достаточная 
аргументировка суждений и. оценок, практичность указаний. Это факторы, уже 
присущие технологии пропаганды. 

На почве активной коллективной агитации и коллективной пропаганды возра
стает коллективная роль организации средств массовой информации и пропаган
ды. (Резюме редакции) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 

Alicja Z a g r o d n i k o w a : NEW WORDS IN THE PRESS: THEIR KINDS, 
SOURCES AND FUNCTIONS 

New words entering the press vocabulary are formative derivatives coined 
on the basis of literary language. They are also adopted in an unchanged form 
from foreign languages or from various types of environmental Polish. The cate
gory of neologisms includes also the words coined by journalists for a given 
occasion and semantic neologisms — already known words which have been 
given new meaning without changing their grammatical form.. 

The aim of the statistical and semantic analysis of the gathered material was 
to answer the two questions: how frequently did new words appear in Polish 
press in recent years? and what is the structure, meaning and function of these 
words? 

Calculation of the share of new words in the whole sample has shown that 
they form approximately 0.15% of press vocabulary, measured by the number 
of applications of words; this proportion is true for both dailies and weeklies. 
Thus, we can assume that approximately every 750th word in our press 
is a neologism. The proportion of new words is highest for publicistic texts, the 
lowest for interwievs, while information occupies the medial position. 

For all kinds of press texts, the most numerous group of new words is formed 
by nouns and adjectives with the exception of feuilleton columns where verbs 
were as numerous as adjectives. As far as other parts of speech are concerned, 
the only other represented in the category of new words were the adverbs. 

The characteristic feature of the new words, both in journalistic and non — 
journaliste texts, is the considerable proportion of compound forms. In the 
category of compound nouns the apparently most frequent forms include the 
unit mini-; in the category of compound adjectives the forms with the unit 
super- are the most common. 

The new nouns in the press are usually attributive designations of an 
object's, person's or place's feature. The forms of new adjectives include most 
often the names of common appliances, devices, raw materials which serve as 
the bases for adjectival derivatives. 

The press vocabulary is also considerably saturated with elements of foreign 
origin, mainly Greek, Latin and English, what is especially noticeable in the 
category of abstract names. The new words in the field of technique, various 
professions, sport are in a large degree based on foreign formative elements. 
Foreign roots and formatives are also used by the journalists to coin occasional 
expressions. The new words in journalistic texts (especially in information) are 
perceived as loan words more often than in the case of the vocabulary of non — 
journalistic texts. 

New words in the press are often abstract, especially those used in reviews, 
columns interviews, feuilleton. The trend prevailing in the whole material tends 
to form synthetic forms carrying the same meaning in one word as the tradi
tional few word expressions. The new forms reveal a semantic relation bet
ween the designations and the production and economy. 
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Occasional words are most common in feuilleton columns. The meaning of 
some words was extended mainly due to a similarity of the designation to an 
insect or an animal. 

The theme of the present paper did not cover the problems of correctness 
and purposefulness of the neologisms. (Authoress' summary) 

Bolesław G a r l i c k i : COUNSEL IN THE PRESS 

A quantitative analysis of 8 dailies and weeklies has shown that the space 
devoted to counsels and advice isn't constant (from Ч**1о to 40% of the space in 
an issue in magazines, and from 1% to 2.5% in dailies). It depends first of all 
on the profile of the paper. The bulk of advice concern culinary matters, work, 
fashions, manners and school education. The dailies give more versatile advice 
while magazines are more selective in this respect. The forms of counsel are 
rather scanty — simple information prevails. A half of the published advice 
and instructions can be used by the majority of readers but still a high percen
tage of them concerns only individual matters. The magazines prefer general 
advice while dailies concentrate on helping individuals. 

In order to learn the opinion of the recipients, questionnaires have been sent 
to the readers of the analysed papers who have turned to the editors for advice. 
The questionnaire was answered by 641 persons, the majority being women. 
The answers showed that press counsels are popular mainly among these cate
gories of population which either do not lead an organised socio-professional 
life (schoolchildren, pensioners) or, for some reason, do not know how to or
ganise it (women clerks of lower rank). 

The respondents prefered the general advice, useful for everybody though 
they did not necessarily plan to take it; they treated it like any other editorial 
material (30% of respondents read other materials of the kind published in 
„their" paper with equal interest. If they turn for advice, they'd rather get an 
answer by letter, confidentially and with full particulars (75.T°/o of respondents). 
The concreteness is the main conditions of putting the directions into practical 
use (this has been declared by 70.2% of suppliants) while only some few make 
use of the general or vague advice. 

Thus, to fulfill their social and serviceable role more efficiently, the press 
advice columns should be expertly edited and exposed, reliable, suited to the 
readers' expectations and needs, being at the same time consistent with the 
editorial policy. (Author's summary) 

Zbigniew S o b i е е k i : FROM THE STUDIES ON EMOTIONS 

Research works on the mechanisms of functioning of emotions in the process 
of communication are of only fragmentary character. There are two methods 
of registration of emotions: verbal and non-verbal (physiological indicators 
o£ emotion) reactions of recipients are registered. In the latter group, the 
galvanic skin reaction (GSR) is regarded as the most reliable indicator. Howe
ver, this method can be applied only in laboratory experiments. 

The physiological indicators of emotions are interpreted either visually 
or statistically. The visual interpretation requires an especially high competence 
on the part of the interpreter. The statistical analysis of these data isn't suf
ficiently widely used yet. 

So far, the physiological indicators of emotions show rather the intensity 
of reactions than their qualitative content. (Author's summary) 

Jan Z a k r z e w s k i : IS THERE A FOREIGN CORRESPONDENT'S „WORK
SHOP"? 

The article, devoted to the workshop problems of the profession, refers to 
earlier publications in Zeszyty Prasoznawcze concerned with the work of 
foreign correspondents. 
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The author, a prominent journalist, has worked as a foreign correspondent 
for the Polish Press Agency and Polish Radio and Television in many 
European countries and on other continents. His experiences are the basis of 
the article which is of a debating and polemic character. These experiences 
have led J. Zakrzewski to the conviction that a foreign correspondent's position 
is neither a career, nor a preparation, nor a profession, nor a skill but only 
a coincidence which befalls those who from an internal or external impulse 
or sometimes even from an incidental designation have taken to writing 
about the topical events in the world. 

The author quotes a number of examples from his own work which go to 
make the general outlook of a practitioner on the problems of selection and 
work of the correspondents, an outlook which is differently formulated by the 
practitioners and the theoreticians of press research and educators. (Editorial 
summary) 

Józef M ą d r y : THE TOPICAL ISSUES OF MASS MEDIA IN THE FEDERAL 
REPUBLIC OF GERMANY 

The seventies have seen numerous unfavourable events and phenomena 
in the development and functioning of the mass media, and especially the 
press, in a number of Western countries. They have left their impress and 
distinct traces on the press of the Federal Republic of Germany. 

The process of press concentration was intensified, economic difficulties 
have arisen, many people — often leading journalists — have lost their jobs, 
and numerous papers often of long tradition, were suspended or even closed 
down. 

Concentration has at least three forms and isn't a new phenomenon in 
bourgeois press system. In the Federal Republic of Germany it goes back as 
far as early fifties. But in the course of the present decade it has assumed 
such proportions that it has aroused anxiety in the country what has been very 
clearly reflected in the Republic's scientific, professional and daily press. 
The sources of concentration — in a wider and more general sense — should 
be sought in the fact that a capitalist press and publishing establishment 
is first of all an establishement and, as any other, it has to yield profit and 
withstand competition; in a narrower, and corresponding with the present 
situation, sense, it should be sought in the economic recession and the resulting 
economic unbalance of weaker publishing firms, in the slump in demand for 
advertisements on the part of the industry and commerce. 

It goes without saying that press concentration does not proceed in a politi
cal vacuum — its development and progress is at a given moment significan
tly influenced by the struggle for power between political parties. It is espe
cially apparent in the process of press concentration in the Federal Republic 
of Germany. 

Around 1974, certain measures to prevent the progress of the press' difficult 
situation have been taken in the FRG. At the suggestion of the Council of 
Europe, all countries that are represented in it have also taken some 
preventive measures. The competent commission of the Council has issued 
special recommendation for the consideration of the governments of respec
tive countries. 

The people as well as professional and political circles interested in 
stopping the press concentration in FRG and in sanifying the situation 
in which all mass media found themselves in the recent years, call for a new 
press law which would, among other, prevent the progressing of phenomena 
having an unfavourable influence on the development of the press and on the 
system of information. (Author's summary) 

D. M. P r i l u k : COOPERATION OF INFORMATION AND PROPAGANDA 

The author, Soviet press researcher, professor at Kiev University — 
Department of Journalism, writes about the unity of the concepts of informa
tion and propaganda which, in Soviet practice, usually go together. In his 
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opinion, a strict cooperation of both these types of ideological impact can 
alone guarantee the accomplishement of the aims. 

Referring to quotations from Marx and Lenin he discusses the historical 
aspect of this unity and points out that information affords basic knowledge, 
rather empirical, somewhat cursory but credible. While discussing the 
interpretating information which already has some features of propaganda, 
the author reminds the principles of selection of information to a commentary. 
Ihese are: the social importance of the facts, the significance and veracity 
of information, topicality and the level of social satisfaction which manifests 
itself in people's interests. 

As far as interpretating skill goes, the following come to the foreground: 
the concreteness of contact with recipient, objectivity and sedateness of 
opinions, profoundness of analysis of facts, proper motivation of opinions and 
evaluations, practicality of recommendations. These factors pertain already 
to the technique of propaganda. 

The collective role of the organisation of media of mass information and 
propaganda grows on the basis of active collective agitation and collective 
propaganda. (Editorial summary) 

Translated by 
Urszula Szczepańczyk 
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