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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

"Zeszyty PMSOZMWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 3 (77) 

JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE 
A OPINIA PUBLICZNA 

Komunikowanie interpersonalne przeciwstawia się zwy
kle komunikowaniu masowemu. Tendencja ta występuje 
także w wielu modelach badawczych. Doc. dr hab. J. Mi
kułowski Pomorski przedstawia tu szczegółowo własną 
metodologię analizy, preferencji tematycznych w komu
nikowaniu interpersonalnym, różnice zależne od wystę
powania rozmówców w różnych rolach społecznych oraz 
miejsce komunikowania interpersonalnego w formowaniu 
się opinii publicznej. 

1. Wstęp 

Tradycja przeciwstawiania komunikowania bezpośredniego pośred
niemu miała wpływ na ograniczenie rozważań o zależnościach mię
dzy tymi dwoma sposobami przepływu myśli. W teorii między po
tencjalnymi funkcjami tych dwu typów porozumiewania nie do
strzega się zazwyczaj większych różnic. Obydwa są rodzajami 
interakcji i bez obu życie współczesnego człowieka zdaje się nie
możliwe (L. E. i R. E. Hartley, 1972). Lecz w bardziej dynamicznie 
zorientowanych ujęciach wiąże się istotnie role tych procesów z róż
nymi epokami historycznymi. Zakłada się, że gdy komunikowanie za 
pomocą mediów pełniło swe ważne społeczne funkcje, wówczas ko
munikowanie interpersonalne schodziło na dalszy plan, a zyskiwało 
na znaczeniu jedynie wtedy, gdy media z jakichś względów nie mo
gły działać (Shibutani, 1966) lub docierać do odbiorcy w chwili, gdy 
miały mu coś ważnego do powiedzenia (R. J. Hill, Ch. M. Bonjean, 
1964). 

Pewnych śladów takich zależności poszukiwać można w modelach 
badawczych masowego komunikowania. Niestety, żaden z nich nie 
rozwinął tej problematyki w sposób zadowalający. Marten Brouwer 
(1967) w modelu grzybni przedstawia masowe komunikowanie ja
ko — w swych treściach — społeczny produkt komunikowania inter
personalnego. Lecz póki zależności te nie zostaną potwierdzone em-
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pirycznie, teza, że nic nie trafia do mediów, co przedtem nie tkwiło 
w bezpośrednich interakcjach — pozostanie deklaracją. Propozycje 
kierunku współorientacji (J. M. M с L e o d, S. H. C h a f f e e , 
1973) nawiązują do wyłożonych już wcześniej, choćby w modelach 
Bauera (1964), Schramma (1972) zależności między przebiegiem 
i efektami komunikowania a istnieniem sfery wspólnych znaczeń, łą
czącej nadawcę i odbiorcę. Owa wspólnota semiotyczna powstaje 
dzięki wspólnocie doświadczeń. Rola komunikowania interpersonal
nego w tworzeniu tej wspólnoty jest znaczna. 

Komunikowanie interpersonalne zostało najpełniej wykorzystane 
w modelu dyfuzji Lazarsfelda i Katza (1955), następnie Rogersa 
i Shoemaker a (1971). Uczyniono to i tak w sposób zawężający, trak
tując komunikowanie interpersonalne jako konkurencyjne wobec ma
sowego. Podstawowe pytanie badań dyfuzyjnych: które z tych ro
dzajów komunikowania służy w społeczeństwie do przekazywania 
treści? — wyraźnie wskazuje na myślenie alternatywne. Wyniki ba
dań empirycznych nakazują badaczom tego kierunku odróżniać treści 
informacyjne od perswazji tworzących opinie. A odpowiedź, jaką ba
dania dają, brzmi: informacje przekazują media, perswazje — inni 
ludzie. Inne ograniczenie wynika ze sposobu zadawania pytań. Stan
dardowe pytanie kierunku dyfuzyjnego dotyczy przywództwa opinii 
i wymaga, by respondent określił, czy występuje w swej życiowej 
praktyce w roU radzącego się, czy też w roli udzielającego rad. W ten 
sposób eliminuje się z pola obserwacji całą rozległą sferę ludzkiej 
konwersacji, w której badani nie czują się w roli mentora ni klienta, 
lecz po prostu rozmawiają ze sobą, nie prowadząc rachunku świad
czeń i korzyści. To też zapewne jest powodem, że z badań dyfuzyj
nych wynika, jakoby ludzie znacznie rzadziej ze sobą rozmawiali, niż 
czynią to w istocie. Na niedostatki takiego podejścia zwraca uwagę 
Eugene F. Shaw (1977). Nie rozumiejąc roli, jaką pełni przebieg kon
wersacji w konsumpcji mediów, nie jesteśmy w stanie zinterpreto
wać efektów masowego komunikowania. Shaw proponuje, by wpływ 
mediów na „modelowanie" kierunków ludzkich zainteresowań ana
lizować w świetle Wiedzy o przebiegu konwersacji na określony te
mat. W badaniach dyfuzyjnych zwrócono uwagę na różne sytuacje, 
w jakich ludzie się znajdują, prowadząc rozmowy z innymi. 
Uwzględnione tam sytuacje wynikają z różnic lub podobieństwa sta
tusów społecznych partnerów rozmowy. Homofilia lub heterofilia, 
podobieństwo lub różnica statusów — oto podstawowe kategorie 
wskazujące na typy sytuacji. Redukcja możliwych tu czynników 
wydaje się zbyt wielka. 

Konwersacje, a właściwie deklaracja co do ich przedmiotu były 
wykorzystywane w badaniach nad masowym komuinikowaniem. Nie 
bardzo jednak wiadomo dziś, jak winna być rozumiana ich rola 
i w związku z tym, gdzie mają być lokowane w modelach teoretycz
nych, stanowiących przecież schematy eksplikacji wyników badań 
empirycznych. Nie wydaje się, by sprawa ta była przesądzona. Roz
ważając wprowadzenie do badań empirycznych nowego czynnika, 
musimy zadecydować o miejscu, które w naszym modelu ma on 
zająć. Jak wyjaśnić jego wpływ wobec działania innych czynników? 
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Które z tych czynników określić jako bezpośrednio z nim sąsiadu
jące? Czy konwersacje wynikają z odbioru mediów, czy też przeciw
nie — konsumpcja mediów jest efektem konwersacji? Czy konwersa
cje wpływają na treści wypowiadanych opinii *, czy też przeciwnie, 
ten, kto posiada mocno określoną opinię, bierze udział w konwersa
cji na dany temat? Pytania te, jakże istotne dla naszych badań, przy
pominają podobne kwestie podnoszone przed kilku laty w czasie 
dyskusji nad podejściem użytkowania i zaspokojeń. Tam również 
zastanawiano się poważnie co do pierwotności potrzeb i zachowań 
odbiorczych. Problem ten uznano za metafizykę pierwszeństwa jajka 
czy kury i tak też my będziemy musieli postąpić. Przyczyn takiej 
decyzji szukać dziś można zarówno w niedoskonałości naszych usta
leń teoretycznych, jak i słabości i mglistości pojęć, którymi musimy 
się posługiwać. Nie wnikając więc w istotę badanych zależności, wy
starczające będzie na razie, jeżeli stwierdzimy ich występowanie. 
Wystarczające na razie... 

Konwersacje zwykle bywały wykorzystywane w modelach maso
wego komunikowania jako wskaźniki indywidualnych zainteresowań, 
które są refleksem potrzeb i prowadzą jednostkę ku określonym spo
sobom ich zaspokojenia. Były w ten sposób wmontowywane w mo
dele typu psychologicznego, w których konwersacja była wyrazem 
podobnych dążeń dwu osobowości, a wpływ czynników społecznych 
dostrzegany był tylko we właściwościach osobniczych, wynikłych 
z określonego społecznego statusu. 

Inaczej ujmują konwersację badacze węgierscy (Molnar, Angelusz, 
Csepeli, Kulcsar, 1975). Zwracają oni uwagę na istnienie czynników 
sytuacyjnych, które decydują o tym, że ludzie angażują się w roz
mowy na tematy wynikłe „spoza spontanicznych sfer zaintereso
wań" (s. 4). Poszukując wpływu sytuacji miejsca pracy na przedmiot 
konwersacji, piszą: „Sytuacja stworzona przez konkretny proces 
pracy należy do 'czynników, które w pewnym stopniu określają 
przedmioty różnych konwersacji w miejscu pracy" (s. 4). Z badań 
węgierskich wynika, że miejsce prowadzenia konwersacji w silnym 
stopniu określa jej przedmiot. 

2. Próba określenia roli deklaracji o przedmiocie konwersacji 

Studiując przedmioty ludzkich konwersacji opieramy się zwykle 
na słownych deklaracjach respondentów. Jaki jest związek tych 
deklaracji ze sferą realną? Badając świadomość ludzką staramy się 
wydobyć istniejące opinie respondentów. Jeżeli mamy podstawy są
dzić, że badani mają opinię, a nie tylko produkują ją ad hoc na uży
tek badacza, uważamy, że twierdzenie: „Jestem zdania A" ma taką 
samą wartość rzeczywistą co deklaracja na temat własnego wieku. 
Zarówno opinia A jak i świadomość liczby ukończonych lat istnieją, 

* Tak jak utrzymuje Emory S. B o g a r d u s : „Każdy kilka razy dziennie bie
rze udział w małych grupach konwersacyjnych, grupach krewnych, przyjaciół 
lub znajomych. W ten sposób bierze swój początek wielka ilość osobistych 
opinii i zaczyna swój społeczny obieg." (s. 32). 
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co najwyżej mogą nie zostać z pewnych względów ujawnione. Czy 
odpowiedź na pytanie — o czym najczęściej rozmawiasz ze swym 
najbliższym otoczeniem? — może zasługiwać na taką kwalifikację? 
Nie sposób wydać tu opinii jednoznacznej, tym bardziej, że posia
damy w tej mierze małe doświadczenie badawcze. Możliwe jest, że 
odpowiedzi takie powstają w rezultacie dokonywania jedynie przy
bliżonych ocen tych własnych zachowań, które nie bywają przed
miotem autoobserwacji. Zachodzi tu więc sytuacja znana z badań 
nad czasem wolnym. Jeżeli nlie będziemy się posługiwać techniką ba
dawczą prowadzenia raportów z rozmów, tak jak dzienniczków z za
pisem czynności czasu wolnego, nasze wyniki odbiegać będą od rze
czywistych zachowań. Te różne treści nie muszą być jednak kwalifi
kowane jako przypadkowe, nierealne. Za realnością świadczyć będzie 
zgodność treści takich deklaracji w przypadku powtórzeinia badań. 
Jeżeli nawet wyniki odpowiedzi nie będą zgodne z rzeczywistymi 
zachowaniami, uznamy je za realne, ponlieważ są świadectwem au-
towyobrażeń badanego (self-image) jako rozmówcy. Zakładamy 
więc, że przedmiotem badań są "wyobrażenia o sobie jako rozmówcy 
w różnych, jak się przekonamy, sytuacjach. 

W badaniach polskich po raz pierwszy użyto wskaźnika konwersa
cji w badaniach Andrzeja Skowrońskiego nad odbiorem prasy spor
towej na próbie ogólnokrajowej z 1972 roku. Zadane pytanie brzmia
ło: O czym najczęściej rozmawia Pan(i) w towarzystwie? Propono
wano ponad 20 różnych tematów, z których miał być dokonany wy
bór trzech najczęściej podejmowanych. Wskaźnik konwersacji pomy
ślany był pierwotnie w badaniach jako świadectwo indywidualnych 
zainteresowań. Jego działanie poddano analizie, w efekcie ustalono 
(J. Mikułowski Pomorski, 1974), że istnieją zależności między po
rządkiem hierarchii rozmów w zbiorowości a czynnikami demogra-
ficzno-społecznymi. Na wyraźne zróżnicowanie tematów rozmów 
wpływ wywierają zwłaszcza czynniki: płci, wieku, wykształcenia, zaś 
w mniejszym stopniu miejsca zamieszkania i przynależności organi
zacyjnej. 

Powracając do takich analiz w roku 1976 dysponowaliśmy pięcio
ma listami rangowymi tematów rozmów z badań, po dwie z lat 1972 
i 1973 oraz jedną z 1976. Cztery pierwsze listy wykazywały duże po
dobieństwo, gdy badania z roku 1976 przyniosły dane różne od po
zostałych. Ponieważ listy pochodziły z reprezentacyjnych badań na 
próbach ogólnośrodowiskowych (1972 i 1976 ogólnonarodowe, 1973 
z terenu dwu województw) można było uznać, że podobieństwa i róż
nice mają znaczący charakter. Podobieństwa wskazują na stabilność 
w sposobach przedstawiania siebie jako rozmówców w zbliżo
nym okresie (1972 i 1973). Odmienność wyników badań z 1976 roku 
wyjaśniamy występowaniem sytuacyjnych czynników historycznych, 
które decydowały, że badani w inny niż dotychczas sposób przed
stawiali siebie jako rozmówców z otoczeniem i przypuszczalnie pro
wadzili rozmowy o innej niż dotąd treści. W 1976, jak wiadomo, ro
ku trudności ekonomicznych i zakłócenia równowagi rynku we
wnętrznego w Polsce, można było spodziewać się, że kierunki za
interesowań mieszkańców będą inne niż w latach względnego do-
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brobytu i stabilizacji. Czym różniły się tematy rozmów w roku 1976 
od tematów dominujących w latach wcześniejszych? Z badań wyni 
ka, że w 1976 nastąpił wzrost zainteresowań tematami: gospodarki 
wewnętrznej, zakupów, cen, wychowania dzieci, przy spadku zain
teresowań dla: polityki krajowej i zagranicznej, sportu, programu 
telewizji, sztuki i literatury, wakacji, spraw płci, jedzenia i picia. Na 
tym samym poziomie utrzymywały się przez cały badany okres zain
teresowania sprawami zawodowymi, wydarzeniami lokalnymi i opo
wiadaniem dowcipów. 

W roku 1976 rośnie zainteresowanie dla konkretnych problemów 
życiowych, a maleje dla spraw abstrakcyjnych, to jest takich, które 
nie dotyczą faktów naszego potocznego życia (polityka krajowa i za
graniczna) oraz związanych ze sferą rekreacji (sport, program tele
wizji, l i teratura i sztuka). 

Stwierdzono też, że zmalało zainteresowanie dla dyskutowania te
matów, które mogły być podjęte w drodze konwersacji tylko dzięki 
odbiorowi mediów; że wzrosło zainteresowanie tematami, dla których 
poruszania odbiór mediów był nieużyteczny; oraz tymi, które można 
było podejmować, opierając się na mediach, jak i własnym codzien
nym doświadczeniu. 

Przedstawione tu wyniki analiz wskazują na następujące prawi
dłowości : 

Po pierwsze — występują w skali masowej tendencje do ujawnia
nia w różnych badaniach podobnych w treści własnych wyobrażeń 
o sobie (self-images) jako rozmówcy. Jest to oczywiście wniosek nie 
w pełni uprawniony. Nie wiemy bowiem, czy to t e s a m e o s o 
b y przedstawiły się identycznie w roku 1973 co w 1972. Uwagi Hen
ryka Siwka (1972) na temat wartości danych wskaźnikowych pozwa
lają przypuszczać, że jest to zgodność typu agregatowego, nie zaś ko
niecznie nadająca się do interpretacji w kategoriach psychologii jed
nostki. Niemniej dla badań masowych jest to regularność istotna. 

Po drugie — zachodzą wyraźne zależności między pewnymi dany
mi demograficzno-społeeznymi, a tak określonymi przez nas skłon
nościami do rozmawiania na określony temat. Zasada, że każdy wiek 
ma swoje tematy rozmów, została tu między innymi potwierdzona. 

Po trzecie — zmiana klimatu społecznego, wyrażająca się zmianą 
życiowych problemów w określonym historycznie momencie, wpły
wa na zmianę w preferencjach konwersacyjnych. Obok wyróżnionej 
przez badaczy węgierskich sytuacyjności m i e j s c a rozmów do
dać tu wypada sytuacyjność c z a s ó w rozmów. 

3. Użyteczność pojęcia roli społecznej 

Bliższą konkretyzacją pozwalającą zinterpretować sens deklaracji 
o najczęstszych przedmiotach rozmów było zadanie — po stosowa
nym dotychczas pytaniu o tematy rozmów w towarzystwie — całego 
zestawu pytań, w których rozmówcy poddani zostali bliższemu okre
śleniu. Pytając, o czym najczęściej rozmawiają ze starszymi od sie
bie, z młodszymi, z rówieśnikami etc. — staraliśmy się dowiedzieć, 
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jak badani widzą siebie jako rozmówców w rolach: osoby młodszej, 
starszej, rówieśnika etc. Badani mieli oczywiście możliwość nie przy
jąć proponowanych w kwestionariuszu ról lub też niektórych z nich. 
W efekcie przyjmowano owe role w następujących zasięgach: rolę 
rozmówcy „ogólnie" — 99,3%, rolę osoby młodszej — 96,1%, rolę 
małżonka, sympatii — 94,6%, rolę rówieśnika — 93,8%, rolę osoby 
starszej — 83,9%, rolę znajomego — 83,6%, rolę sąsiada — 71,2%, 
rolę kolegi z pracy — 70,6'°/o, rolę podwładnego w pracy — 57,7%. 

Porównując listy rangowe tematów rozmów odbywanych w tych 
rolach, wskazać można na pewne podobieństwa i różnice w treściach 
interakcji werbalnych w tych kręgach. Ilustrujemy to na wykresie. 
Stosując współczynnik korelacji rangowej dla pierwszych 10. tema
tów na liście zbiorczej, ukazać można wyraźne podobieństwa w ro
lach : po pierwsze k o l e g ó w z p r a c y , r ó w i e ś n i k ó w 
oraz wskaźnika rozmów „w o g ó l e". Nadto z wymienionymi trze
ma wykazuje podobieństwo konwersacja w roli p o d w ł a d n e g o 
w p r a c y . 

Drugą grupę stanowią tematy w rolach s ą s i a d a oraz o s o b y 
m ł o d s z e j . Występując w roli s ą s i a d a badani realizują po
dobny repertuar konwersacyjny, jak gdy występują w roli z n a j o 
m e g o . Występując w roli m a ł ż o n k a lub s y m p a t i i badani 
poruszają tematy zasadotKiczo różne od konwersacji w jakiejkolwiek 
innej roli. 

Porównując listy rangowe można określić bliżej charakter rozmów 
w tak zbliżonych do siebie rolach. W rolach: kolegi, rówieśnika, pod
władnego mówi się głównie o problemach konkretnych, a to: spra
wach zawodowych, zarobkach, zaopatrzeniu, cenach, sytuacji ekono
micznej kraju oraz o sporoie. W rolach sąsiada i osoby młodszej 
o sprawach: cen, problemach lokalnych, a także — co wskazuje na 
pewien konwencjonalizm —, o pogodzie. W roli sąsiada mówi się 
nadto o prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci, a w roli osoby 
młodszej o problemach charakterystycznych dla zainteresowań osób 
starszych: chorobach, religii, lecz także sytuacji politycznej na świe
cie. W roli znajomego oraz starszego mówi się często o programie 
telewizji i sprawach płci. Tu też jednak wkracza, aktualny w roku 
1976, temat cen i zarobków oraz zagadnienia lokalne. W roli star
szego, a więc mówiąc z osobami młodszymi, mówi się też o: motory
zacji i samochodach, sztuce i literaturze, wakacjach i latach szkol
nych. W końcu w roli małżonka i sympatii: o zakupach, cenach, za
robkach, wychowaniu dzieci, wydarzeniach lokalnych, plotkuje się 
o znajomych oraz rozmawia się o stosunkach między płciami. 

Posługując się pojęciem roli społecznej, nie mogliśmy się oprzeć na 
szerszym materiale interpretacyjnym. Do tego konieczne byłoby 
odejście od wzoru badań masowych i ukazanie badanej populacji 
w sposób bardziej zróżnicowany. Następnie na taki układ można by 
nałożyć ujęte w sposób syntetyczny wymogi ról społecznych, relaty
wizowanych do poszczególnych kategorii społecznych lub — lepiej 
to określając — środowisk. Takimi danymi badania polskie — jak 
na razie — nie dysponują. Niemniej szereg wyników wskazuje na 
użyteczność pojęcia roli do dalszych analiz. 



KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE 11 

p=0,5Q6 
>0,05 

P=0,724-
>0,05 

JcoiegćL 

P=0,794 
>0,0-1 

P ^0,950 
>0,01 

foaMio0Cćb\ p-0,769 I >•!•,, 
„ogowtâ I >0,04 

l ĄtałóóLy ) 

^—У- \ 
\ 

\ 
\ 

\ p= 0,539 
X <0,05 

\ 
X 

\ 
\ 

\ 

. p = 0,512 
^ ' <0,05 

- -I битному \ 
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nie istotności stwierdzanych zależności) 
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Rekapitulując tę część, powiemy: 
Po pierwsze — badani świadomie wybierają i przyjmują propono

wane przez badacza role. 
Po drugie — w zależności od przyjętej roli wyobrażają sobie siebie 

jako rozmówcę na różne sposoby. Listy rozmów różnią się dla po
szczególnych ról. 

Po trzecie — repertuary konwersacyjne dla pewnych ról są na 
tyle zbliżone, że można zakładać, iż myśląc o tych rolach respondenci 
identyfikują je z wymogami zbliżonych kręgów społecznych lub na
wet tego samego kręgu (np. rola kolegi z pracy i rówieśnika czy są
siada i osoby młodszej). 

Po czwarte — można dokładniej objaśnić, jakie role mają na myśli 
badani, gdy zadaje się im pytanie o tematy konwersacyjne „w ogó
le". Są to role związane z homofilią, równością statusów (rówieśnik, 
kolega z pracy). 

4. Tematy rozmów a opinie 

Uwagę skierowaliśmy ku zależnościom między tematami konwer
sacji a wypowiadanymi opiniami. Znów posługiwaliśmy się tu wyni
kami badań masowych, nie prowadząc równocześnie analiz na szcze
blu indywidualnym. W tym też znaczeniu nie w pełni potrafimy w y 
jaśnić mechanizmy, których działanie chcemy uprawdopodobnić. Ba
danie, które autor prowadził w 1976 roku na próbie ogólnonarodo
wej [N = 682] dotyczyły opinii o międzynarodowym odprężeniu 
i poczuciu bezpieczeństwa. Starając się wyjaśnić ten ostatni czynnik 
prosiliśmy badanych, by ustosunkowali się do kilku zdań wyrażają
cych opinie na temat zasad wykształcenia dzieci oraz stanu osobiste
go, ekonomicznego i społecznego zabezpieczenia przeciętnych ludzi 
w Polsce oraz kilku problemów o międzynarodowym znaczeniu. 
Pierwsze z wymienionych miały charakter opinii potocznych, po
wszechnych w kraju w różnych latach okresu powojennego. Uszere
gowane w quasi-skale miały wyrażać rozpiętość opinii od całko
witego zagrożenia aż do poczucia bezpieczeństwa i prosperity. 

Przystępując do naszych analiz staraliśmy się stwierdzić, czy ist
nieją zależności między deklaracjami a preferowanymi tematami 
rozmów „ogólnie w towarzystwie" i skłonnością do wypowiadania 
określonej opinii w badanych sprawach. 

Przyjęliśmy następującą metodę tej analizy. Wyróżniliśmy dwa 
zbiory: pierwszy reprezentowali ci wszyscy, którzy deklarowali po
ruszanie w rozmowach określonego tematu, drugi ogół respondentów. 
Z każdego zbioru wyróżnialiśmy tych, którzy opowiadali się za opi
nią A i w proporcji porównywaliśmy ich z całym zbiorem. Tak więc 
na przykład, jeżeli proporcja osób wypowiadających opinię, że dziś 
trzeba dać dzieciom tak zwany ,,pewny" zawód bez względu na ich 
zainteresowania, wśród deklarujących rozmowy na tematy zarobków 
do całej tej kategorii rozmawiających na ten temat wynosiła .490, 
a proporcja wypowiadających tę opinię wśród wszystkich badanych 
do całej populacji badanych wynosiła .390, to przyjmowaliśmy, że 
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istnieje pozytywna zależność między tym tematem rozmów a skłon
nością od wypowiadania wskazanej opinii. Różnicę w proporcji wy
sokości od .050 uznaliśmy za istotną, co potwierdziły testy staty
styczne. 

Jak dotychczas, posługiwaliśmy się wypowiedziami na temat pre
ferowanych tematów rozmów tylko wśród tych, którzy o g ó l n i e 
określali swe rozmowy z innymi. Krok następny prowadził ku włą
czeniu do analizy deklaracji na temat prowadzenia rozmów w r ó ż 
n y c h społecznych r o l a c h . W każdej roli społecznej występują 
inne liczebności osób, które wykazują skłonność do poruszania 
określonego tematu. Różne będą liczebności tych zbiorów, różne 
w końcu liczebności osób, które poruszając w danej roli określony te
mat konwersacji będą podzielać opinię A. To też powoduje, że pro
porcje zwolenników opinii A wobec wszystkich członków konwersu
jących na dany temat, przy identyfikowaniu się z daną rolą będą 
różne. 

Zestawiając proporcję takich osób podzielających opinię A do 
aktywnych w danym temacie konwersacyjnym i w danej roli, wy
pełniamy matrycę analityczną. Na niej też, posługując się już wy
żej wyłożonymi miarami, zaznaczamy istotność mutacji oraz jej kie
runek (istotną tendencję do wypowiadania opinii A, istotnie mniej
szą skłonność wobec zachowań werbalnych całej kategorii konwer-
sacyjnej w danej roli). Tak zbudowana matryca analityczna pozwala 
nam uchwycić zależności między tematami rozmów w poszczegól
nych rolach a skłonnością do wypowiadania danej opinii. Przyjmuje
my, że jeżeli rozmawiający na dany temat w przeszło połowie (tu 
pięciu) swych ról wykazują równocześnie skłonność do aprobaty lub 
odrzucenia danej opinii, to tendencję tę uważamy za istotną. 

Przejdźmy do analizy. Posługujemy się na razie odpowiedziami na 
pytanie o „ogólną" konwersację w towarzystwie. W przypadku opi
nii wyrażającej konieczność szybkiej realizacji potrzeb konsumpcyj
nych, tematami rozmów pozytywnie korelującymi z tą opinią są: wy
padki i katastrofy, sytuacja ekonomiczna w świecie, natomiast ne
gatywnie korelują tematy: samochody i motoryzacja, sytuacja poli
tyczna na świecie, nauka i technika, l i teratura i sztuka, opowiadanie 
dowcipów i podróże zagraniczne. 

By zależności te wyjaśnić, przyjmujemy założenie interpretacyjne: 
jeżeli rozmawiający na dany temat mają skłonność do wypowiada
nia opinii A, to istnieją zależności między tematem rozmów a treścią 
opinii A. Dalszych tendencji poszukiwać można, korzystając z ma
trycy analitycznej. Na matrycy, przypominamy, naniesiono w pro
porcjach opinie osób prowadzących rozmowy we wszystkich dziewię
ciu wyróżnionych przez nas rolach. Dostrzegamy wówczas, że zada
jąc pytanie o tematy konwersacji „ogólnie" w towarzystwie otrzy
maliśmy dane jedynie powierzchownie ilustrujące badane zjawisko. 
Jeżeli wykryte, na podstawie analizy deklaracji w jednej z ról, skłom-

• ności do wypowiadania opinii A przez osoby podejmujące dany te
mat konwersacyjny są trwałe, to winny one ulec potwierdzeniu, j e 
żeli ten sam temat rozmowy jest deklarowany w pozostałych ośmiu 
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rolach. Rozpatrując tę prawidłowość w kategorii psychologicznej za
chowania jednostki powiemy, że jeżeli ktoś jest zwolennikiem opinii 
A, będzie ją wyrażał zawsze, gdy będzie miał do tego sposobność, bez 
względu na oczekiwania jego otoczenia. 

Patrząc na to oczyma socjologa możemy sugerować, że w danym 
momencie historycznym osoby, które uważają, że czynnie interesują 
się danym tematem (rozmawiają), będą łączyć z tym wypowiadanie 
opinii A. Innymi słowy, można przypuszczać: a) istnieje jakiś związek 
między pojmowaniem treści danego tematu kotnwersacyjnego a pozy
tywnym wypowiadaniem się za opinią A, b) osoby dyskutujące na 
dany temat, z którym łączy się opinia A, często uważają, że żadne 
społeczne otoczenie nie może ich powstrzymać od wyrażania wów
czas tej opinii. 

Wszystkie trzy wyłożone tu interpretacje mają w obecnym sta
dium wartość hipotez. Posiadany materiał empiryczny nie pozwala 
na ich zweryfikowanie. 

Zgromadzony materiał daje nam jeszcze inne szanse poznawcze. 
I tak możliwe jest, na co wskazują posiadane wyniki, że — pozosta
jąc przy tym samym temacie konwersacyjnym — tendencje do rea
gowania na opinię A będą istotne, lecz będą miały inne kierunki 
(aprobata, odrzucenie) w zależności od roli, jaką część badanej popu
lacji przyjęła na siebie w rozmowie na ów temat. I tak na przykład 
te osoby, które przyjęły rolę rówieśnika i zarazem twierdzą, że 
w roli tej mówią na temat Y, wyrażać będą skłonność do aprobowa
nia opinii A, gdy osoby, które określają się w roli sąsiada i równo
cześnie deklarują, że poruszają wówczas w rozmowach temat Y, będą 
wykazywały tendencję do odrzucania opinii A. Tendencje takie ob
serwujemy w istocie. Pozwalają one twierdzić, co następuje: pewne 
tematy konwersacyjne towarzyszą tendencji do wypowiadania lub 
odrzucania pewnych opinii, inne zaś tematy tej „inspirującej" wła
ściwości nie przejawiają. Interpretując tę prawidłowość powiemy, że 
w pewnych momentach historycznych poruszanie w rozmowach 
pewnych tematów współwystępują ze skłonnością do wyraźnego 
określania swojej opinii wobec pewnych problemów. 

Przejdźmy do prezentacji danych ilustrujących to zjawisko. 
I tak w 1976 roku stwierdzamy, że skłonność do popierania opinii 
o konieczności szybkiej realizacji potrzeb konsumpcyjnych wykazu
ją osoby, które konwersują na następujące tematy: 

wypadki i katastrofy — oo znajduje swe potwierdzenie w przy
padku badania tej skłonności wśród osób konwersujących na ten te
mat aż w 6. rolach społecznych, 

sytuacja ekonomiczna na świecie — w 5. rolach. 
Skłonność przeciwną, czyli odrzucania tej opinii obserwujemy w te
matach konwersacyjnych: 

opowiadanie dowcipów — w 6. rolach, 
nauka i technika — w 6. rolach, 
podróże zagraniczne — w 5. rolach, 
literatura i sztuka — w 5. rolach, 
samochody i motoryzacja — w 4 rolach. 
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Interpretacja tej zależności jest możliwa dzięki potocznej nawet 
wiedzy o zróżnicowaniu społecznym. Z przeprowadzonych wcześniej 
analiz (J. Mikułowski Pomorski 1974) wynika, że o wypadkach i ka
tastrofach mówią najczęściej osoby młode, z wykształceniem zawo
dowym (tu występuje wysoki poziom aspiracji konsumpcyjnych i za
robków), a także średnim. Tak więc osoby wchodzące w lata swej 
produkcyjnej sprawności a posiadające wykształcenie dające per
spektywy wysokiego zarobku wykazują dążenia do konsumpcji tu 
i teraz. Gdy zainteresowani nauką i techniką czy literaturą i sztuką 
reprezentują typ osób w wieku średnim, ekonomicznie ustabilizowa
nych i już osiągających pewien stopień zamożności, to występują też 
inne tematy rozmów, np. o samochodach i motoryzacji oraz podró
żach zagranicznych. Rekapitulując powiemy, że pierwsza kategoria 
dąży do dobrobytu i widzi możliwości jego osiągnięcia, gdy kategoria 
przeciwna pewien dobrobyt już osiągnęła i przez to nie uważa, by 
wobec istniejących trudności kraju konieczna była pilna poprawa ich 
i tak dość wysokiej stopy życiowej. 

Warto w tym miejscu zastanowić się nad semantycznym związ
kiem między treścią opinii a przedmiotem konwersacji. W przypadku 
osób, które opinię tę odrzucają związek ten jest dostrzegalny. Świa
topogląd tych osób określić może następujące zdanie: ponieważ jest 
nam dobrze, mamy samochody i jeździmy na interesujące zagranicz
ne urlopy nie uważamy, by wobec dzisiejszych trudności kraju na
leżało koniecznie podnieść nasz poziom zamożności. 

W przypadku zwolenników tej opinii zależność taka nie jest do
strzegalna. Mamy tu przypadek wyraźnego działania czynników po
średniczących, to jest młodego wieku połączonego z umożliwiającym 
lepsze zarobki wykształceniem. Osoby te z na tury swej młodości 
i braku wykształcenia wyższego, co zapewniałoby pewne wyrafino
wanie zainteresowań, chętnie mówią o tematach sensacyjnych. Nad
to nie sięgają po tematy kształcące czy rozwijające wiedzę, ponieważ 
uważają, że ich nauka jest zakończona i na tym etapie kwalifikacji 
mogą już żyć dobrze i dostatnio. Temat rozmów o wypadkach i ka
tastrofach określa bardziej p o ł o ż e n i e s p o ł e c z n e jednostek 
niż wykazuje związek znaczeniowy z wyrażaną opinią. Z takimi za
leżnościami musimy się więc liczyć. 

Zajmijmy się teraz tematami rozmów, które współwystępują z wy
raźnymi skłonnościami do aprobowania opinii i wyraźnymi skłonno
ściami do jej odrzucania. W użytym tu rozumieniu nazwiemy te te 
maty sprzyjającymi n o n k o n f o r m i z m o w i opinii. Przez non-
konformizm rozumiemy tutaj tendencję do wypowiadania przez ka
tegorię rozmówców opinii istotnie różnej niż opinie całej populacji. 
Nie jest przy tym istotny kierunek, czyli mogą to być skłonności do 
aprobaty jak i odrzucenia tej opinii równocześnie. Posłużyliśmy 
się w tym celu m a t r y c ą z b i o r c z ą . Na niej zaznaczaliśmy 
fakty występowania opinii nonkonformistycznych wśród osób dekla
rujących poszczególne tematy rozmów. Skłonności te zaznaczaliśmy 
dla takich reakcji we wszystkich wyróżnionych 9. rolach. Jeżeli 
w pięciu spośród tych ról występowały skłonności do aprobaty lub 
odrzucenia — właściwość tematu rozmów do wywoływania opinii 
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niekonformistycznych uważamy za istotną. Wówczas na matrycy 
zbiorczej zaznaczaliśmy, że dany temat sprzyja nonkonformizmowi. 
Badaliśmy opinie w 9. następujących sprawach: 

1. celowość nabywania dziś dóbr trwałego użytku, 
2. celowość posiadania dziś dzieci, 
3. celowość dania dzieciom wykształcenia zapewniającego pewny 

zawód, bez względu na ich zainteresowania, 
4. rola pracy i zdolności w dojściu dziś w Polsce do zamożności, 
5. konieczność realizacji potrzeb konsumpcyjnych w możliwie 

szybkim tempie, 
6. upodabnianie się krajów socjalistycznych i kapitalistycznych 

pod względem technologicznym, 
7. różnicowanie się krajów socjalistycznych i kapitalistycznych 

pod względem kulturalnym, 
8. przekonanie, że udział Polski w dziele międzynarodowego od

prężenia był znaczny, 
9. przekonanie, że dziś w Polsce łatwiej poznać dzieło sztuki wy

produkowane na Zachodzie, niż na Zachodzie wyprodukowane 
w Polsce. 

A oto tematy rozmów, które osiągnęły wysoki wskaźnik (6—9). 
1. jedzenie i picie, 2. wypadki i katastrofy, 3. sytuacja polityczna 
w Polsce, 4. sytuacja ekonomiczna w świecie, 5. choroby, 6. wojna 
i wojsko, 7. lata szkolne, 8. religia, 9. sytuacja polityczna w świecie. 

Dla kontrastu wykaz tematów rozmów, które wykazują najmniej
szy związek z nonkonformizmem opinii, wskaźnik 3 i mniej): 1. spra
wy zawodowe, 2. wychowanie dzieci, 3. program telewizji, 4. sport. 

Analiza tych wyników w świetle podziału na zainteresowania te
matami uniwersalnymi a prowincjonalnymi może okazać się cenna. 
Trzeba jednak pamiętać, że do tematów zbliżonych do sprzyjania 
konformizmowi opinii (wskaźniki 4—5) należały takie, które łatwo 
zakwalifikowalibyśmy do uniwersalnych, a to: nauka i technika, po
dróże zagraniczne, sztuka i literatura. 

Interesujące informacje daje п а т znajomość tendencji do aprobo
wania lub odrzucania opinii. Na matrycy zbiorczej, przypominamy, 
zaznaczyliśmy symbolem A te tematy rozmów, które w pięciu przy
najmniej rolach towarzyszą tendencji do aprobowania danej opinii, 
zaś symbolem N te tematy, które towarzyszą odrzucaniu opinii. 

Ponieważ pytania o opinie były różnie sformułowane, nie było ce
lowe prowadzenie rachunku ilości aprobat i odrzuceń dla każdego 
tematu konwersacyjnego. Analizując natomiast treści tych opinii za
uważamy wyraźne zależności między dającymi się zidentyfikować 
kręgami konwersacyjnymi a sygnalizowanymi przez opinie pogląda
mi na życie ich uczestników. Ograniczając się do wybranych przy
kładów można wyodrębnić pierwszą kategorię osób rozmawiających 
o: zarobkach i dochodach, chorobach oraz wypadkach i katastrofach 
oraz drugą rozmawiających o: literaturze i sztuce, nauce i technice, 
podróżach zagranicznych i wspominających lata szkolne. Światopo
gląd pierwszej z tych kategorii charakteryzowany jest dobrze przez 
następujące opinie: nie należy nabywać dziś dóbr trwałego użytku, 
bo łatwo je można stracić; nie należy mieć dzieci, bo nie można im 
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zapewnić dostatniego życia; należy dać dzieciom bezpieczny zawód, 
a nie kierować się ich zainteresowaniami. Grupa druga twierdzi: na
leży dziś nabywać dobra trwałego użytku; nie jest konieczne, byśmy 
dziś gwałtownie poprawiali swój stan konsumpcji; należy mieć dzie
ci; przy wyborze zawodu dziecka należy kierować się jego zaintere
sowaniami. 

Interpretacja tych zależności kieruje naszą uwagę ku różnicom za
możności i osiągniętej już pozycji życiowej. 

Matryca zbiorcza może być również czytana w kierunku przeciw
nym. Interesować nas wówczas będzie, jakie przedmioty opinii 
sprzyjały reakcjom nonkonformistycznym w poszczególnych tema
tach opinii. 

Przedmioty opinii według zgodnych tendencji do zachowań non
konformisty czny eh wśród rozmówców przedstawiają się następująco: 

ilość tendencji 
nonkonformi-

stycznych 
1. należy dać dzieciom bezpieczny zawód 19 
2. nie należy mieć dzieci 17 
3. pracy nikomu dziś w Polsce nie zabraknie 16 
4. łatwiej dziś w Polsce poznać zachodnie dzieło sztuki, 

niż na Zachodzie polskie 16 
5. nie należy nabywać dóbr trwałego użytku 14 
6. kto nie jest dziś zamożny, jest niezdolny lub leniwy 14 
7. kraje socjalistyczne i kapitalistyczne różnią się pod 

względem kultury 12 
8. kraje socjalistyczne i kapitalistyczne upodabniają się 

pod względem technologii 11 
9. udział Polski w międzynarodowym odprężeniu jest 

znaczny 9 
10. należy pilnie zaspokoić potrzeby konsumpcyjne 9 

Poznając, które z pytań o opinie wywołały reakcje nonkonformi-
styczne możemy lepiej ocenić, czy użyte w badaniach opinii publicz-
n e J pytania dotyczyły stanu rozwarstwionych opinii. Silnie trzeba 
jednak podkreślić, że chodzi tu o rozwarstwienie opinii, nie zaś fak
ty ich wyraźnego skrystalizowania. To, że opinie nie są rozwarstwio
ne, może oznaczać, że uległy one wyraźnemu i jednoznacznemu ujed
noliceniu. Jak bowiem wynika z przytoczonej w tekście matrycy 
analitycznej, opinia że należy pilnie zaspokoić potrzeby konsump
cyjne, wywołując najmniejsze rozwarstwienie stanowisk, była na j -
powszechniej akceptowana. Wypowiadanie tej opinii zawiera się za
tem w ogólnym schemacie tak określonych przez nas reakcji kon-
formistycznych. 

5. Dyskusja 

Wprowadzenie nowego Wskaźnika do badania opinii wymaga wy
jaśnienia jego użyteczności. 

Jest to wskaźnik mówiący o pewnych właściwościach badanych 
osób, charakteryzowanych ze względu na typ aktywności interakcyj
nej, jaką według swych deklaracji podejmują w różnych społecznych 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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kontekstach. Jest to typ aktywności charakteryzowany bardzo ogól
nie, bez wdawania się w jego treści znaczeniowe. Nie wiemy więc, 
czy ludzie, sprowadzając rozmowy na dany temat, dają nam do po
znania, że koncentrują się na określonych problemach szczegółowych, 
ani też, czy w tych sprawach zajmują określone stanowiska. 

Połączenie tematów rozmów z wypowiadanymi opiniami wymaga 
interpretacji wyjaśniającej ten typ zależności. W szczegółowych wy
padkach taki zabieg nie wydaje się trudny. Wyjaśnienie, czemu lu
dzie często dyskutujący o sztuce nie są zwolennikami szybkiej rea
lizacji postulatów konsumpcyjnych znajdujemy w odwołaniu się do 
stereotypu oderwanego od spraw życia estety, raczej szukającego 
prawdziwych wartości w dziele sztuki niż dążącego do uzyskania wy
godnego mieszkania. Odchodząc od tak skrajnej postaci dostrzegamy 
te osoby, które znajdują prawdziwą satysfakcję w odbiorze sztuki, 
a przez to są mało wymagające, gdy chodzi o dobra zwane „doczes
nymi". Jeszcze łatwiej wytłumaczyć taką opinię u osób dyskutują
cych o samochodach i motoryzacji czy też o podróżach zagranicz
nych. Dla nich konieczność realizacji wymagań konsumpcyjnych nie 
jest tak silnie odczuwalna, ponieważ same tematy ich rozmów wska
zują, że powodzi się im dobrze, skoro samochody i pobyt w obcych 
krajach nie są dla nich abstrakcyjnymi celami. Gorzej przedstawia 
się dowiedzenie związku takiej opinii z. rozmawiającymi o latach 
szkolnych. Łącząc jednak poruszanie tego tematu z wspomnianą opi
nią dokonujemy pewnej redukcji o niezbyt jasnej dla nas treści. Czy 
zabieg taki jest uprawniony z punktu widzenia badań socjologicz
nych? Socjolog ulegający wpływom behawioryzmu chętnie na to 
przystanie, wiedząc, że jeszcze bardziej nieokreślonej w swej treści 
redukcji dokonuje, łącząc taką opinię po prostu tylko z faktem po
siadania określonego wykształcenia, dochodu czy też płci. A takie 
redukcje są dokonywane powszechnie. Badania masowe, które tu 
uprawiamy, tolerują ten typ redukcji, choć nie powinniśmy rezygno
wać z podejmowania prób interpretowania takich zależności przez 
poszukiwania innych zmiennych w tym procesie tworzenia opinii in
terpretujących. Być może więc mówienie o latach szkolnych jest do
wodem, że nie odczuwa się poważniejszych trosk egzystencjalnych, 
takich jak trudności zrównoważenia budżetu czy nabycia produktów 
żywnościowych. 

Sądzimy, że użycie wskaźników rozmów zbliża nas do wyjaśnienia 
treści formujących opinie interakcji. 

Posłużyliśmy się tutaj przykładami interpretacji ról pojedynczych, 
analitycznych wskaźników tematów rozmów w tworzeniu się opinii 
publicznej. Posiadane przez nas dane pozwolą na "znacznie bogatszą 
interpretację opinii, jeżeli postaramy się zrozumieć, jakie cechy to
warzyszą podejmowaniu dyskusji na określone typy tematów. Takie 
wskazówki przynoszą próby syntetycznego podejścia do posiadanych 
przez nas danych. Dla dalszych analiz istotne będzie określenie ta
kich cech ogólnych wyodrębnionych wskaźników. Dokonaliśmy więc 
na przykład charakterystyki tych tematów rozmów, które towarzy
szą wypowiadaniu nonkonformistycznych opinii. Jeżeli dokonane 
przez nas klasyfikacje zachowają swą ważność i w przyszłych bada-
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niach, to znaczy nie okażą się tylko istotne dla konkretnej sytuacji 
historycznej, wówczas można pokusić się o skonstruowanie bogatszej 
siatki pojęciowej, która pozwoli nam lepiej rozumieć dokonane roz
warstwienie społeczne, zachodzące w ramach zbiorowości, którą do 
tej pory przywykliśmy traktować jako jednorodną. Posłużmy się tu 
przykładem osób z wyższym wykształceniem. Jak wiadomo, osoby te 
nie stanowią tak jednolitej kategorii, jak zwykliśmy oczekiwać. I tak 
przykładowo do tematów rozmów osób z wykształceniem wyższym 
zaliczymy problemy: 1. sytuacji ekonomicznej na świecie, 2. sytuacji 
politycznej w kraju, 3. sytuacji politycznej na świecie, 4. nauki 
i techniki, 5. sztuki i literatury. Tematy: pierwszy, drugi i trzeci za
liczają się do nonkonformistycznych, zaś tematy czwarty i piąty — 
do bliskich konformizmowi. Porównując reakcje osób rozmawiają
cych na te tematy z wyrażanymi przez nie opiniami stwierdzimy 
dalsze różnice. I tak opinię, że trzeba dziś pilnie realizować swe po
trzeby konsumpcyjne wyrażają zdecydowanie osoby dyskutujące na 
temat sytuacji ekonomicznej świata, gdy opinię zdecydowanie prze
ciwną wyrażają osoby dyskutujące o sytuacji politycznej na świecie, 
o sztuce i literaturze oraz — do pewnego stopnia — o nauce i tech
nice. Postępując tak dalej można by dzielić osoby z wyższym wy
kształceniem na zorientowane na tematy polityki i gospodarki oraz 
na skłonne do mówienia o sztuce, nauce i technice i zakładać, że ta
kie tematy rozmów będą w sprawach opinii silniej dzielić, niż łączy 
ich poziom wykształcenia. 

Dalszy produkt poszukiwań zależności stanowi wykazanie tych 
przedmiotów opinii, które wywołują zdecydowaną krystalizację sta
nowisk dyskutujących na pewne tematy i ukazanie tych tematów, 
które takiej zdecydowanej manifestacji nie powodują. Rozróżnienie 
to pozwala nam wyodrębnić te pytania o opinie, które trafiały na 
skrystalizowane opinie i te, które użyte w badaniach wywoływały 
reakcje świadczące o utrzymującym się rozwarstwieniu. 

6. Wnioski 

Jak wspominaliśmy wyżej, posiadany materiał trudno poddaje się 
interpretacjom. W pewnych przypadkach można tłumaczyć zależność 
między tematami rozmów a treściami opinii zakładając, że podczas 
konwersacji poruszane są treści, które decydują o takich właśnie 
opiniach. W innych jednak przypadkach zależność taka jest tylko po
zorna, w istocie bowiem w grę wchodzą inne czynniki interweniu
jące. 

By interpretacje nasze jeszcze silniej uprawdopodobnić, należało
by dysponować danymi dostępnymi dzięki pogłębionym studiom 
przypadków, a nieosiągalnymi w drodze badań masowych. Prowadze
nie pogłębionych wywiadów, równolegle do zbierania danych kwe
stionariuszem ankietowym, wydaje się w tym wypadku potrzebne. 
Jest to bowiem jeden z możliwych sposobów wyjaśnienia zależności 
między treściami opinii publicznej a kształtującymi je interakcjami 
w małych grupach. 
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Wprowadzenie czynników sytuacyjnych komplikuje poważnie na
sze zadanie. Ludzie różnią się w treści swych interakcji w zależności 
od miejsca, w jakich one następują. Ludzie różnią się w swych za
interesowaniach, którym w drodze interakcji dają wyraz, w zależ
ności od klimatu społecznego, wyznaczanego przez czynnik sytuacji 
historycznej. By te sytuacyjne ograniczenia zrozumieć i właściwie 
zinterpretować ich znaczenie, konieczna jest wiedza wykraczająca 
poza możliwości heurystyczne materiału dostarczonego przez zope-
racjonalizowany kwestionariusz. W badanym przypadku znać win
niśmy nie tylko warunki sytuacyjne, czasowe i przestrzenne, lecz 
także posiadać większą wiedzę o środowiskowych normach społecz
nych wyznaczających treści ról. To też wskazywałoby na potrzebę 
badań na materiale bardziej celowo dobranym, nie zaś na ogólnona
rodowych próbach. 
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JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

INTERPERSONAL COMMUNICATION 
AND PUBLIC OPINION 

1. Introduction 

The tradition of regarding direct and indirect communication as 
mutually opposed has limited the amount of thinking regarding the 
interdependence of these two forms cf the flow cf ideas. In theory 
one does not usually notice any major differences between the po
tential functions of these two types of communication. Both are ty
pes of interaction and the life of man seems today impossible wi
thout them (L. E. and R. E. Hartley 1972). In more dynamically 
orientated approaches the functions of these processes are related 
to various historical periods. It has been assumed that, when com
munication via the media predominates in society, interpersonal 
communication looses its importance; regaining in only in cases 
where the media cannot function for some reason (Shibutani 1966) 
or else cannot reach their audience at the very moment when som
ething importants is to be transmitted (R. J. Hill, Ch. M. Bonjean 
1964). 

Some of these interdependencies may be traced to the operational 
models of mass communication, Unfortunately the problems have net 
been satisfactorily dealt with in any of these models. Marton Brou-
wer (1967) in his Mycelium Theory regards the content of mass 
communication as the social product of interpersonal communication. 
But until some empirical evidence can be obtained, the argument 
that, whatever is found in the media may always be traced back to 
direct interactions, remains only a declaration. The proposals of the 
co-orientation approach (J. M. McLeod, S. H. Chaffee 1973) refr.r to 
the relationship (already earlier depicted for example in models 
proposed by Bauer 1964, Schramm 1972) between the process and the 
effects of communication and the existence of an area of common 
meaning linking the sender and the receiver. This semiotie com
munity comes into existence as a result of a community of shared 
experiences. The part played by interpersonal communication in the 
formation of this community is considerable. 

Interpersonal communication has been more fully used in the dif
fusion model of Lazarsfeld and Katz (1954) and also by Rogers and 
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Shoemaker (1971). It was used in a narrower sense by treating inter
personal communication and mass communication as competitive. 
The basic question of diffusion research: which of those ways of 
communication is used in society to transmit information?, indicates 
clearly two alternative modes of thought. The results of empirical 
research turn students' attention to a distinction between the content 
of information and the persuasions which generate opinions. The ans
wer given by research is this : information is passed on by media, 
persuasion by other people. Another restriction results from the way 
the questions are asked. The standard question of the diffusion 
approach refers to the leadership of opinion and calls upon the res
pondent to explain whether he is seeking advice in his life practice 
or whether he is giving advice. In this way we eliminate from the 
study the whole vast area of human conversation in which the sub
jects do not feel like mentors nor followers but simply talk to each 
other without any book keeping. That is probably why one draws 
the conclusion from diffusion research that people should talk to 
each other far less frequently than they in reality do. Eugene 
F. Shaw (1977) pointed out déficiences of such an approach. Without 
understanding the effect of conversation on media use we are unable 
to understand the effects of mass communication. Shaw suggests 
that the analysis of the effect of media in modeling of human in
terest preferences should be based on the understanding of the pro
gress of a conversation On a given topic. In diffusion research at ten
tion has been paid to different situations in which people find them
selves during a conversation with other people. The situations con
sidered result from the differences or similarities of social status of 
people engaged in conversation. Homophily or heterophily, similarity 
or differences of statuses are basic categories which indicate the ty
pes of situations. The reduction of the possible elements seems to 
be too extreme. 

Conversations or rather declarations with regard to their subject 
were used in research on mass communication. However, it is not 
clear how we should understand their function and eventually where 
we should place them in theoretical models which serve as inter
pretation patterns of the results of empirical research. The question 
does not seem to be finally settled. If we consider introducing a new 
factor into empirical research we have to decide where to place in 
our model. How do we explain its influence in the presence of other 
acting factors? Are conversations a result of media use or to the con
trary, media use is a result of conversations? Do conversations 
affect later expressed opinions as Emory S. Bogardus claims: 
"Everyone takes part several times daily in small conversational 
groups of relatives, friends or acquaintances. In this way a great 
deal of personal opinion originates and is passed around" * or, to 
the contrary, is this a person with very crystalized opinions who 
engages in conversation on a given topic? These very important 
questions with regard to our research remind of similar problems 

* E. S. Bogardus: The Making of Public Opinion, New York Association Press, 
New York 1951, p. 32. 
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raised five years ago during the discussion about the uses and 
gratification. At the same time the question of primacy of needs 
and media consumer behaviour was deeply considered. This problem 
has been recognized as the chicken and egg dilemma and we will 
have to do the same. The reasons for such a decision can be 
sought today in consciousness of the deficiencies of our theoretical 
assumptions as well as in the inferiority and obscurity of concepts 
we have to use. Without gaining an insight into the heart of the 
matter of the examined relationships suffice it to say that we note 
their occurence. Suffice it to say for the time being... 

Conversations were usually used in mass communication models 
as indicators of personal interests which reflect an indication of needs 
and lead an individual to particular ways of satisfying them. Thus 
conversations were inserted in psychological models where they 
expressed similar aspirations of two persons and the impact of so
cial factors was perceived only in individual features resulting from 
a particular social status. 

Hungarian research workers (Molnar, Angelusz, Csepeli, Kulscar 
1975) have a different approach to conversation. They pay attention 
to existence of situational factors that make people engage in con
versations on topics "beside the spontaneous sphere of interest". 
Trying to establish the effect of the place of work on the subject of 
conversation they wri te : "The situation created by the concrete pro
cess of work is one of the factors that in many respects determine 
the subjects of various place of work conversations" (p. 4). It appears 
from the Hungarian research that the place of conversation affects 
to a large extent the subject of the conversation. 

2. An attempt to define the role of declaration of the subject of 
conversation 

In our study of people's conversations we usually base on verbal 
declarations of the respondents. What is the relation between these 
declarations and the reality? Doing research on human consciousness 
we attempt to discover the existing opinions of the respondents. If 
we have any reason to think that the respondents actually hold any 
opinions and that they do not produce them on the spot for the in
vestigator, we regard the statement: "I am of the opinion A", as hav
ing the same real value as the declaration concerning the age of the 
respondent. Both the opinion A and the awareness of one's own age 
exist and at most they may not be revealed for some reason. Can 
the answer to the question: "What are the most frequent topics of 
your conversations with your family and closest friends?", be qua
lified in this way? It is impossible to embrace an unequivocal opinion 
in this case the more so as we posses but a little research experience 
on this subject. It is possible that such answer result from approx
imate judgements on one's own behaviours which do not become 
a subject of self-observation. We deal here with the case known 
from the research on lesure time. If we do not use in our research 
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the method of keeping the accounts of the coversations like keep
ing a diary with the register of leisure time activities, our results 
will stray from the factual behaviours. These different results, how
ever, do not need to be qualified as being random or fictitious. The 
proof of their reality may be obtained by repeating the study and 
reaching an agreement between the contens of the declarations. 
Even if the given answers do not agree with real behaviours we re
cognize them as being real because they are an evidence of the 
self-image of an examined person as an interlocutor. Thus we as
sume that the self-images of ourselves as interlocutors in different 
situations are the subjects of the research. 

In Polish research the conversation index was used for the first 
time by Andrzej Skowroński in his research en the sports press 
readership during the nation-wide survey which took place in 1972. 
The question was: "What is the most frequent topic of your con
versations with your company?". Twenty different topics had been 
suggested and three most frequent of them were to be chosen. Ori
ginally, the conversation index was to represent individual interests. 
Its function has been analysed and as a result it has been found that 
there exist relationships between the hierarchy of conversations 
in community and socio-demographic factors (J. Mikułowski Pomor
ski 1974). The differentiation of topics of conversations is mainly 
influenced by such factors as: sex, age, education and to a lesser 
extent by type of place of residence and membership of an organiza
tion. 

Resuming such analyses in 1976 we had at our disposal five rank 
lists of topics of conversations: dating from 1972 — two studies, 
1973 — two studies, and from 1976 — one study. The first four rank 
lists of topics of conversations: dating from 1972 —: two studies, 
carried out in 1976 has given results different from the early ones. 
The similarities and differences can be viewed as full of meaning 
because the lists came from the representative studies using national 
samples (1972 and 1976 —nation-wide, and 1973 — covering two typi
cal country provinces). The similarities indicate a stability of the ways 
of presenting oneself as an inerlocutor in close periods of t ime (1972 
and 1973). The different results of the study from 1976 can be 
explained by existence of situational historical factors which caused 
the respondens о present themselves in a different way than so far, 
as interlocutors and probably to converse on different topics than 
up to the present. In 1976, the year of economic difficulties and the 
instability of home market in Poland, one might expect that the 
inhabitants ' interests would differ from those presented in time of 
relative prosperity and stability. In what way did the topics of 
conversations held in these periods of time differ? The results show 
that in 1976 people were more interested in conversations on: home 
economy, shopping, prices, education of children and less intersted 
in: home and foreign politics, sport, television programme, art and 
li terature, holidays, sex, eating and drinking. To the same extent 
as before people were interested in their work problems, local events 
and telling jokes. 
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So, in 1976 people became more interested in practical problems 
of life and less interested in abstracts i. e. the problems which do 
not concern everyday life (like home and foreign politics) nor con
cern the recreation (sport, television programme, art and literature). 

It has been found that the interest in topics related directly to the 
content of media decreased whereas he interest in topics having no 
connection with the media and in topics depending both on media 
and personel everyday experiences increased. 

The results of the analysis indicate the following pattern: 
first — there appear a large scale the tendency to reveal similar 

self-images of interlocutors in different studies. Of course, this con
clusion is not fully reliable because we do not know whether the 
s a m e p e r s o n s presented themselves identically in 1973 and 
1972. The comments of Henryk Siwek (1972) on the quality of 
indices data let us presume that it is an aggregate type of agreement 
and not necessarily a type which we could interpret from the point 
of view of individual behaviour. Nevertheless it is an relevant 
pattern in mass studies. 

secondly — there are distinct relationships between some socio-de-
mographic data and the above defined inclinations to talk on a given 
topic. 

thirdly — a change of social climate expressed by a change of 
problems of life during a particular historical period influences the 
change in conversation preference. In addition to the location of 
conversations i n s p a c e as noted by Hungarian researchers we 
have to consider the location of the conversations i n t i m e . 

3. The usefulness of the concept of social role 

In order to be able to interpret more exactly the sense of the decla
ration on the most frequent topics of conversations, following the 
hitherto asked question concerning the above mentioned topics, the 
subjects were given a set of questions which determined more pre
cisely their self-images. By asking the subjects about the most 
frequent topics of their conversations with people who were older, 
younger or of the same age as the subjects etc., we tried to find out 
how they saw themselves as interlocutors who were younger, older 
or of the same age etc. Of course, the respondents could refuse play
ing any of the roles suggested by the questionnaire or some of them. 
Finally the roles were accepted in the following order: the role of 
an interlocutor "in general" — 99,3%, younger person — 96,1%, 
a spouse, a girl-friend or a boy-friend — 94,6%, someone of the 
same age — 98,8'Vo, an older person — 83,9%, an acquaintance — 
83,6%, a neighbour — 71,2%, a fellow-worker — 70,6%, a subordi
nate in work — 57,7%. 

Comparing the rank lists of the topics of conversations held by the 
respondents playing the above-mentioned roles we can show certain 
similarities and differences in contents the reported of verbal inter
actions in the indicated groups. We have illustrated it diagrammatic-
ally. Using a rank correlation coefficient for the first ten topics from 
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the summary list we can show distinct similarities of the roles of 
f e l l o w - w o r k e r s , p e o p l e o f t h e s a m e a g e and for the 
index of conversations "i n g e n e r a 1". Moreover, conversation in 
the role of a s u b o r d i n a t e resembles the above-mentioned there 
types. 

The topics of conversations held by those people playing the role 
of a n e i g h b o u r and the role of a y o u n g e r p e r s o n form 
the second group. Respondents playing the role of a n e i g h b o u r 
form a conversational pat tern similar to that of a person playing 
the role of an a c q u a i n t a n c e . Being a s p o u s e or a g i r l 
b o y - f r i e n d the respondents talk on the different topics as when, 
they play other roles. 

Comparing the rank lists we can describe more precisely the cha
racter of conversations held by the people playing roles which are 
so close to each other. In the roles of friend, person of the same age, 
subordinate and reporting conversation "in general", one talks 
mainly about actual topics like their work problems, earnings, mark
et, supply, prices, the economic situation of the country and sport. 
In the roles of neighbour and younger person — one talks about 
prices, local events and also the weather (this is proof of certain 
conventionalism). Moreover in the role of a neighbour one talks 
about doing the housekeeping and education of children and in the 
role of a younger person — about problems which characterize the 
interests of the older people like illness, religion and also political 
situation in the world. In the roles of an acquaintance, an older 
person one talks quite often about television programmes and sex 
problems. Here, however, there appear, also common in 1976, the 
topics of prices and earnings as well local events. In the role of an 
older person, tha t is, talking with younger people one also talks 
about cars, art and literature, holidays and school time. Finally, in 
the role of a spouse and girl/boy friend one talks about shopping, 
prices, salaries, education of children, local events; one gossips about 
acquiantances and talks about relationships between the sexes. 

Using the conception of the social role we were unable to use 
a larger set of interpretative data. To this end it would be necessary 
to abandon the mass research model and present the examined po
pulation in a more differentiated way. Then, having such a scheme 
we could superimpose on the requirements (formulated synthetically) 
of social roles of which we take a relativistic view with respect to 
particular social categories or, describing it more precisely, social 
circles. At this moment such data are unavailable in Poland. Any
way, many results indicate the utility of the concept of role in 
further research. Summing up this section we can say : 

firstly — respondents consciously choose and accept roles sugested 
by researchers; 

secondly — according to the accepted role, respondents see them
selves as interlocutors in different ways. Records of conversations 
vary for individual roles; 

thirdly — repertoires of conversations for certain roles are to 
such an extent similar to each other, that one can assume that when 
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respondents are thinking of the roles they identify them with the 
requirements of similar social circles or even of the same social 
circles (e.g. a role of a fellow-worker and a person of the same age 
or a neighbour and a younger person); 

fourthly — one can explain more precisely which roles respon
dents mean when they are asked about conversational topics "in ge
neral". These roles are connected with homophily (a person of the 
same age, a fellow worker). 

4. Conversation topics and opinions 

Attention was payed to relationships between topics of conversa
tions and expressed opinions. We again made use of the results of 
mass studies without making simultaneous analyses on an individual 
level. In this sense we are unable to explain mechanisms whose ope
rations we want to give an appearance of reliability. Studies which 
we made in 1976 using a nation-wide sample (N = 682) concerned 
opinions on the détente and the feeling of personal safety. In our 
attempt to explain the latter element we asked interviewees to com
ment on several statements concerning education of children and 
a state of personal, economic and social safety of an average Pole. 
All of these statements were very much like the common opinions 
widespread in the country in various periods after the second world 
war. The opinions, ordered in a scale like manner, were to represent 
the full range of views from the feeling of total insecurity to the 
feeling of safety and prosperity. 

Starting our analyses we tried to find out whether there are any 
relationships between declarations and preferred topics of conver
sations "in general" and an inclination to express a specific opinion 
on examined problems. 

We accepted the following methodology of this analysis; we have 
selected two sets: the first set was represented by these who declar
ed touching a particular topic in their conversations and the second 
set consisted of all respondents. From each set we singled out res
pondents who supported an opinion A and we compared their num
ber with the whole set in terms of a proportion. Thus, e.g. if among 
people declaring having had conversations on earnings, the ratio of 
people holding the view that, nowdays children should be given 
a so-called secure profession notwithstanding their interests, to the 
whole category of people takling about earnings was .490, and the 
ratio of people holding the view to the whole interviewed population 
was .390, we assumed that there is a positive relationship between 
this topic of conversation and a tendency to express the mentioned 
opinion. The difference of .050 in the proportion was regarded as 
being substantial what was confirmed by statistic tests. 

So far we have analysed statements referring to the preferred 
topics of conversations only of those who described their conversa
tions with the other people " i n a g e n e r a 1". The next step led 
to the inclusion into the analysis the declarations of having had 
conversations while playing v a r i o u s social r o l e s . In every so-
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cial role there is a different number of people showing a tendency 
to touch a specific topic. The sets have different number of elements, 
also, a variation of the number of people talking on a particular topic 
and playing a given role who support the opinion A. As a result the 
proportions of the supporters of the opinion A to all interlocutors 
talking on a given topic while assuming a given role, will vary. 

Comparing the proportion of the persons who share the opinion 
A and are actively talking on a particular topic and active in a given 
role, we fill in an analytical matrix. Using the above-mentioned mea
sures we mark on the matrix the importance of a variation and its 
trend (a tendency to express the opinion A, smaler inclination to 
formulate the opinion A in relation to verbal behaviours of the who
le conversational category in a given role). A thus constructed ma
trix enables us to trace the relationships between the topics of con
versation in particular roles and the tendency to express a given 
opinion. We assume that if an interlocutor talking on a particular 
topic in more than half (here five) of his roles shows a tendency to 
support or to reject a particular opinion, we regard such a tendency 
as relevant. 

Now, let us analyse. For the time being we shall use answers to 
questions concerning conversation "in general". In case of the opi
nion that the consumers' needs should be quickly satisfied, topics of 
conversations which positively correlate with this opinion are: acci
dents and disasters, economic situation in the world, whereas the 
topics negatively correlated with the opinion are: cars, political 
situation in the world, science and technology, art and literature, 
telling jokes and travelling abroad. 

In order to explain these dependences we make an interpretative 
assumption that if interlocutors talking on a given topic tend to 
express opinion A, it means, that there are dependences between 
topics of conversation and the contents of the opinion A. The other 
tendencies can be found in the analytical matrix. We wish to recall 
the fact that we included in the matrix, using the proportions, the 
opinions of people who were having conversations in all (specified 
by us) nine roles. We noticed, then that when we asked the question 
about the topics of conversation "in general", we obtained the data 
which only superficially illustrated the examined problem. If the 
discovered, through an analysis of a declaration of one of the roles, 
tendencies of the people choosing a particular topic to express the 
opinion A are stable — they should be confirmed if the same topic 
is declared for the remaining eight roles. Considering this regularity 
in terms of the psychological category of behaviour we can say that 
if someone is a supporter of the opinion A he will always express it 
when ever an opportunity occurs and regardless of expectations of 
his environment. 

Looking at this problem from sociological point of view, we can 
suggest that in a given historical moment people who think that they 
are actively interested in a given topic (they talk), will associate 
with it the fact of expressing of the opinion A. In other words we 
can presume that: a) there is some connection between the under-
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standing of the content of the particular conversational topic and 
supporting the opinion A, b). people who discuss a particular topic 
linked with the opinion A, often believe that no social environment 
can prevent them from expressing then this opinion. 

At this stage, all the above described three interpretations are 
nothing more than hypotheses. The empirical data at cur disposal 
are not sufficient for their verification. 

The data we have collected allow for some further insights. So, 
it is possible (the results confirm it) that for the same conversational 
topic the tendencies to respond to the opinion A will be relevant but 
of different trends (acceptance, rejection), according to role declared 
as accepted by a part of the examined population. So, for example, 
people who assumed the role of a person of the same age and at the 
same time claim that being in this role they talk on the topic Y — 
will tend to approve the opinion A. Meanwhile, people in the role 
of a neighbour, who declare talking on the topic Y will be inclined 
to reject the opinion A. They let us state what follows: certain con
versational topics go together with a tendency to express or reject 
particular opinion whereas some other topics do not exhibit this 
"inspirational" feature. If we interpret this regularity we can say 
that in certain historical periods, talking on certain topics is accom
panied by the tendency to an explicit stating of one's opinion on 
certain problems. 

Let us present the data which illustrate this phenomenon. In 1976 
we note that the tendency to favour the opinion of a prompt satis
faction of consumers' needs is shown by the people talking on the 
following topics: 

accidents and disasters — it has been confirmed by research on 
this tendency among people talking on this subject in as many as 
six social roles, and 

the economic situation in the world — in five roles. 
An opposite tendency i.e. the rejection of this opinion we find in 

the following conversational topics: 
telling jokes — in six roles, 
science and technology — in six roles, 
travelling abroad — in five roles, 
l i terature and art — in five roles, and 
cars — in four roles. 
The interpretation of this relationship is possible even when using 

just common sense knowledge of social stratification. From the ear
lier research (J. Mikułowski Pomorski 1974) it is evident that these 
are young people with training and secondary education who talk 
most frequently about accidents and disasters (here we observe 
great aspirations for consumption and earnings). Thus, young people 
entering the age of production efficiency, educated with the pros
pects of high earnings, show the tendency to consume here and now. 
When people are interested in science and technology or l i terature 
and art, they represent a group of middle-aged people who are eco
nomically stabilized and reached relatively high living standards, 
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what explains their different topics of conversations e.g. on cars and 
travelling abroad. Summing up, we can say that the first category 
of people aim at living in comfort and see the possibility of achiev
ing this purpose while the opposite category have already reached 
some comfort and do not think that a rapid imprevement of already 
relatively high living standards is necessary in the presence of eco
nomic difficulties of the country. 

At this stage it is worth-while to examine the semantic relation
ship between the contents of an opiniom and a subject of conversa
tion. In the case of those people rejecting this opinion the relation
ship is noticeable. The philosophy of life of these people might be 
described by the following sentence: because we are fine, we have 
cars and spend our holidays abroad in an interesting way, we do not 
think it is necessary, in the face of the difficult situation in the 
country, to raise our living standards. 

In the case of the supporters of this opinion, such a dependence 
is unnoticeable. We have here a case of an explicit impact of inter
mediary factors i.e. young age linked with the education which ena
bles higher earnings. Being young and lacking university education 
which would refine their interests, those people talk readily on the 
sensational. Moreover, they do not choose instructive topics or those 
developing their knowledge as they believe that their education has 
already been completed and at this stage they can live comfortably 
and in plenty. The conversational topic about accidents and disasters 
defines rather the s o c i a l p o s i t i o n of individuals than the se
mantic relationship with an expressed opinion. We have to take into 
account such relations. 

Now let us deal with the topics of conversations which go together 
with the tendencies to approve opinions and with the tendencies to 
reject them. According to the interpretation used here we shall call 
these topics conduive to n o n c o n f o r m i t y o f o p i n i o n s . By 
nonconformity we mean here tendency of a category of interlocutors 
to express an opinion essentially different from that of the whole 
population. The trend is not essential in this case so, that, the ten
dencies may be to approve as well as to reject the opinion at the 
same time. To this end we used a s u m m a r y m a t r i x where 
we marked occurrences of nonconformable opinions among people 
declaring particular topics of conversations. The tendencies were 
marked for such reactions and for all nine specified roles. If in five 
of them there was a tendency to approve or to reject — the property 
of the topic of conversations to conduce to non-conformable opinions 
is regarded to be relevant. Then we marked on the summary matrix 
that the particular topic contributed nonconformity. We studied opi
nions on the nine following questions: 

1. the usefulness of buying durable commodities these days, 
2. the advisability of having many children nowadays, 
3. the advisability of educating children for a so-called secure 

profession regardless of their interests, 
4. the importance of work as well as abilities in attaining afflu

ence in today's Poland, 
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5. the necessity of satisfaction of consumers' needs as soon as 
possible, 

6. that socialist and capitalist countries are becoming similar with 
respect to technology, 

7. that socialist and capitalist countries are becoming differen
tiated with respect to culture, 

8. the conviction that Poland's contribution to détente was consi
derable, 

9. that conviction that at present in Poland it is much easier to 
get to know a work of art created in the West than vice versa. 

Here are the topics of conversations which reached the high index 
(6—9). 1. eating and drinking, 2. accidents and disasters, 3. the poli
tical situation in Poland, 4. the economic situation in the world, 
5. illness, 6. war and the army, 7. school years, 3. religion, 9. the 
political situation in the world. By way of contrast' here is the list 
of topics of conversation showing the least connection with the non
conformity of opinions (index 3 and less): 1. their work problems, 
2. education of children, 3. television programmes, 4. sport. An ana
lysis of the results in the light of a distinction between universal 
interests and local topics may be valuable. One has to remember, 
however, that among topics close to conducing to conformity of opi
nions (index 4—5) there were some which could be easily classified 
as universal e.g.: science and technology, travelling abroad, art and 
literature. 

We can obtain interesting information from the knowledge of the 
tendency to approve or to reject an opinion. We wish to recall that 
on the summary matrix symbol A denoted these topics of conver
sations which at least in five roles, go together with tendency to 
approve a given opinion, and symbol N denoted the topics appearing 
together with the rejection of an opinion. 

As the questions about the opinions were formulated in various 
ways it was pointless to count the number of approvals and rejec
tions for each conversational topic. However, analysing the contents 
of the opinions we note distinct relationships between identifiable 
conversational circles and the respondents outlook on life indicated 
by the opinions. Confining the analysis to the chosen examples we 
can distinguish the first category of people talking about: earnings, 
illness, accidents and disasters, and the second category talking 
about: literature and art, science and technology, travelling abroad, 
and remembering school years. The philosophy of life represented by 
the first category is well characterized by the following opinions: one 
should not buy any durable commodities today as they can be easily 
lost, one should not have children as it is impossible to secure 
a prosperous living for them, one should give children a secure pro
fession regardless of their interests. The members of the second 
group maintain: one should buy today durable commidities, it is not 
necessary at present to improve urgently our consuption level, one 
should have children, choosing a profession for a child one should 
take into consideration the interests of the child. The interpretation 
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of these relationships draws our attention to the differences in afflu
ence and already achieved social position. 

Reading the summary matrix differently we become interested in 
following question, which objects of opinion furthered non-confor
mable reactions with regards to particular topics of conversation. 
The objects of opinion in accordance with consistent tendencies to 
non-conformable behaviours of interlocutors are as follows: 

Number of 
non-conformable 

tendencies 
1. one should give children a secure profession 19 
2. one should not have children 17 
3. in Poland there is a job for everyone 16 
4. it is much easier, now in Poland, to get to know 

a work of art from the West than vice versa 16 
5. one should not buy durable commodities 14 
6. if someone is not wealthy it means that he lacks 

abilities or is lazy 14 
7. socialist and capitalist countries differ with respect 

to culture 12 
8. socialist and capitalist countries are becoming similar 

with respect to technology 11 
9. Poland's contribution to detente is considerable 9 

10. it is urgent to satisfy consumers' needs 9 

Getting to know, which of the questions about the opinions caused 
non-conformable reactions, we can judge better whether t h e ques
tions used in public opinion research reffered to the state of diffe
rentiated opinions. It has to be stressed that we are concerned 
with the differentiation of opinions and not with the facts of their 
full formation. The state where opinions are not differentiated may 
mean that they were subject to a distinct and explicit unification. As 
the above-mentioned analytical matrix indicates, the opinion that an 
urgent satisfaction of consumers' needs is required has b e e n accept
ed most widely, causing a slight differentiation of positions. Ex
pressing this opinion is therefore included in general scheme of 
defined conformable reactions. 

5j_ Discussion 

Introducing a new index into opinion research requires an ex
planation of its usefulness. 

It is an index showing certain features of the subjects, characte
rized with regard to the type of their interactive activity which they, 
according to their own declarations, show in different social con
texts. This is a type of activity characterized very generally without 
embarking upon its semantic contents. Thus, we do not k n o w whet
her people switching the conversation to a given topic le t us feel 
that they concentrate on particular, specific problems, nor w e know 
whether they assume a definite position. 

The fact of linking topics of conversations and expressed opinions 
together requires an interpretation explaining this type of relation-

~ Zeszyty Prasoznawcze 
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ship. For specific cases such a task does not seem to be difficult. It 
we want to explain, why people discussing art are not advocates of 
prompt satisfaction of consumers' needs, we refer to a stereotype of 
an aesthete, a person separated from the problems of the everyday 
life, who is looking for real values in a work of art ra ther than 
steering for a comfortable flat. Leaving aside such an extreme cha
racter we encounter those persons who find full satisfaction in con-
templaing of art and in consequence are little demanding with 
respect to "wordly possessions". It is even easier to explain such an 
opinion of people discussing cars or travelling abroad. They do not 
really feel the necessity of satisfaction of consumers' needs because, 
as the very topics of their conversations indicate, they must be 
affluent if cars and visiting foreign countries are not unreal desires 
for them. It is more difficult to prove a connection between such an 
opinion and the conversations about school vears. However, linking 
together talking on that subject with the above-mentioned opinion 
we make certain reduction the contents of which is not too clear 
for us. Is such an action justified from the sociological research point 
of view? A sociologist influenced by behaviourism will readily agree 
with it because he realizes that linking together such an opinion and 
simply the fact of being specifically educated, being male or female, 
or having a particular income, he makes a reduction with even more 
undefined contents. And such reductions are being made frequently. 
Mass studies which we here discuss, tolerate this type of reduction, 
nevertheless, we should not give up attempts to interpret such rela
tionships by looking for other variables which intervene in the pro
cess of creation of opinions. It may well be that talking about school 
years is a proof that one has no serious living worries such as pro
blems of one's budget balance or buying good food. 

We think that using the conversation index makes it easier to 
explain the contents of the interactions which form opinions. 

We used hare examples of interpretations of the roles of indivi
dual analytical indices of topics of conversations in public opinion 
creation process. The data we have collected, will make it possible 
to interpret opinions in a much fuller way if we t ry to understand 
which are the features going together with starting a discussion on 
specified types of topics. This is indicated by the attempts of a syn
thetic approach to our data set. For further analyses it will be essen
tial to define these general features of the isolated indices. Thus, 
for example, we characterized these topics of conversations which 
accompany the declaration of the non-conformable opinions. 

If our classification continue to remain important in future rese
arch i.e. are not simply limited to a concrete historical situation, then 
we would be tempted to construct a more comprehensive conceptual 
net. Such a step would allow a deeper understanding of the already 
existing schema of social stratification within a community which 
has hitherto been regarded as homogenous. Let us use here an ex
ample of people with a university education. As is well known, the 
category of graduates is not as homogenous as we might expect. 
Thus, e.g. among the topics of conversation of people with a univer-



INTERPERSONAL COMMUNICATION 35 

sity education we might include: 1. the economic situation in the 
world, 2. the political situation in the country, 3. the political situa
tion in the world, 4. science and technology, 5. art and literature. 
The first, second, third and fifth topics are classified as non-con
formable whereas the fourth one (science and technology) is close to 
conformity. Comparing the reactions of respondens talking on these 
topics with their expressed by them opinions we discover further 
differences. Thus, people discussing the economic situation in the 
world express a firm opinion that one should intensively satisfy 
consumers' needs nowadays while people discussing political situa
tion in the world, art and literature and to some extent science and 
technology take a decidedly opposite view. As a follow-up we could 
split the graduates into groups: first those familiar with politics and 
economy and second those more inclined to talk about art, science 
and technology. We can further assume that, as regards the opinions 
of the graduates, these topics of conversations will be a more diffe
rentiating factor than the fact of having university education is in 
bringing them together. 

Further result of the research on the relationships (which we call 
here synthetic) is a demonstration of these subjects of the opinions 
which cause a decided crystallization of the positions of people 
discussing certain topics as well as a presentation of these topic 
which do not cause such a crystallization. This distinction let us 
distinguish the questions about opinions which meet with crystalliz
ed opinions and those which used in research caused, to some extent, 
random reactions. Using this criterion may allow in the future to 
eliminate from further analysis the questions concerning opinions 
which rather produced opinions than induced the subjects to mani
fest the already existing opinions. 

6. Conclusions 

As we mentioned above it is difficult to interpret the data we 
have. In some cases, the relationship between the topics of conver
sations and the contents of opinions might be explained if we assume 
that during conversations these subjects are discussed which induce 
such opinions. In other cases, however, such a relationship is only 
apparent because in reality other intervening factors are involved. 

In order to give our interpretations an even better appearence of 
reliability we should have at our disposal the data obtained by more 
detailed studies of cases, unachievable by mass researches. It seems 
desirable in this case to coduct more through interviews simultane
ously with data collection by the use of a questionnaire. This is one 
of the possible ways of explaining relationships between the content 
of public opinion and their shaping by interactions in small groups. 

The introduction of situational factors makes our task more diffi
cult. People differ in contents of their interactions depending on the 
place of their occurrences. People differ in their interests which they 
express through interactions depending on the social climate deter-

*» 
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mined by a particular historical situation. In order to understand 
those situational limitations and to explain their meaning properly 
it is necessary to have a knowledge going beyond the heuristic possi
bilities contained in he data collected by the use of a operationalised 
questionnaire. In a studied case we should know not only situatio
nal conditions in time and space but also to have a better knowledge 
of environmental social standards determining the contents of the 
roles. Such approach would also indicate the necessity of research 
on more intentionally chosen data and not on nation-wide samples. 

The authorized translation by 
Janina Maczuga 
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FRANCISZEK ADAMSKI 

POTRZEBY I DĄŻNOŚCI KULTURALNE 
RODZIN ROBOTNICZYCH 

Wykorzystując ważniejsze publikacje dotyczące życia kul
turalnego robotników i ich rodzin, doc. dr hob. F. Adam
ski podejmuje próbę podsumowania badań socjologicz
nych na ten temat w Polsce Ludowej. Nawiązuje przy 
tym do rozwoju życia kulturalnego po wojnie oraz pew
nych tradycyjnych wzorów, zwyczajów i obyczajów, które 
utrudniają wielu potencjalnym konsumentom kultury 
wykorzystanie istniejących możliwości. Szczególne miejsce 
wśród tych uwarunkowań zajmuje czas wolny. 

D yskusji na temat dążności kulturalnych rodziny robotniczej nie 
można toczyć w oderwaniu od ogólnej sytuacji kulturalno-spo

łecznej, w jakiej ta rodzina i poszczególni jej członkowie zaspokajają 
swe potrzeby obejmowane mianem kulturalnych. Wiadomo przecież, 
że szerokie rzesze polskich robotników żyją od 30 z górą lat w zmie
niającej się dla nich pod tym względem rzeczywistości społeczno-kul-
turalnej. 

Zmiany te wyrażają się przede wszystkim w systematycznym 
i wyraźnym rozszerzaniu się możliwości zaspokajania potrzeb kultu
ralnych, dzięki stałemu rozwojowi instytucji zajmujących się życiem 
kulturalnym: wzrasta sieć bibliotek, powołuje się stale do życia no
we kluby (często doskonale wyposażone, z opłacanym personelem 
fachowym), świetlice, oddaje się do użytku nowe sale kinowe czy 
teatralne, buduje się nowe boiska sportowe, z dnia na dzień wzrasta 
sieć aparatów telewizyjnych. Dziś 83% rodzin robotników niewy
kwalifikowanych posiada radio i 77% — telewizor; w rodzinach ro
botników kwalifikowanych odpowiednio — 89% i 90% \ 

1 Por. H. Za leska : Społeczne oddziaływanie telewizji w ocenie odbior
ców. Przekazy i Opinie 1975 nr 1. 
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Wszystkie wspomniane instytucje kulturalne dążą usilnie do syste
matycznego powiększania grona swych odbiorców i w taki czy inny 
sposób nakłaniają do uczestniczenia w życiu kulturalnym. Szczególny 
wysiłek jest tu skierowany na pozyskiwanie młodego pokolenia, 
przed którym otwierają się w tym zakresie szerokie możliwości. 

Z drugiej strony wiadomo, że istnieją pewne elementy tradycyjne 
w sensie wzorów kulturowych, zwyczajów, obyczajów, które w po
ważnym stopniu utrudniają wielu potencjalnym konsumentom kultu
ry korzystanie z przedstawionych szans i możliwości. 

Niemniej istotnym wreszcie zagadnieniem w rozpatrywaniu po
trzeb i dążności kulturalnych rodziny robotniczej wydaje się problem 
c z a s u w o l n e g o od pracy. Wszelkie bowiem rozrywki : kino, 
teatr, imprezy sportowe, rozrywkowe i wszystko to, co łączy się z ży
ciem kulturalnym rodziny, jest w pewnym stopniu funkcją ilości 
czasu wolnego, który pozostaje w dyspozycji ojca czy matki rodziny 
po wykonaniu wielu innych czynności domowych, poza pracą zawo
dową. Konieczność wykonania różnych czynności domowych i ro
dzinnych sprawia, że pojęcie wolego czasu jest pojęciem względnym. 
Inaczej bowiem wygląda czas wolny u mężczyzn i kobiet, inaczej 
u kobiet pracujących i nie pracujących zawodowo poza domem. 
W odmiennej treści tego pojęcia w każdym z tych przypadków na
leży sobie jasno zdać sprawę. 

Wolny czas jest bardzo ważnym aspektem obecnej cywilizacji 
przemysłowej. Wciąż udoskonalana współczesna organizacja pracy 
i postęp techniczny prowadzą do wyraźnego zmniejszenia liczby go
dzin przeznaczonych na wykonywanie czynności zawodowych i usta
lenia tej części dnia czy tygodnia, która jest przeznaczona na czynno
ści pozazawodowe. Wynikiem organizacji nowoczesnego przemysłu 
są te dwie, jakościowo różne sytuacje w życiu człowieka: godziny 
pracy i czas wolny od pracy. Ważność zagadnienia rysuje się szcze
gólnie ostro wówczas, gdy weźmie się pod uwagę wspomnianą orga
nizację pracy i postęp techniczny oraz automatyzację, które wyraź
nie zmieniają charakter pracy ludzkiej i powodują, że ,,czas wolny 
staje się synonimem osobisto-kulturalnej sfery życia jednostki" 2. 

W takim rozumieniu czasu wolnego nie chodzi tylko o wypoczy
nek w sensie potocznym, ale o wszelkie czynności, którym jednostka 
może poświęcić czas dla odprężenia, rozrywki lub rozwoju swej oso
bowości, według swego upodobania, poza obowiązkami wynikający
mi z sytuacji zawodowej, społecznej czy rodzinnej. Chodzi tu o ak
tywne wypełnienie czasu wolnego, świadomie organizowany sposób 
jego spędzania. Zależy on oczywiście od charakteru pracy zawodo
wej, bardziej lub mniej męczącej i wyczerpującej nerwowo. 

Tak pojęty czas wolny odgrywa w społeczeństwie współczesnym 
coraz większą rolę, nie tylko w życiu jednostki, ale i rodziny, w or-

2 S . N o w a k o w s k i : Czas wolny od pracy — zagadnieniem cywilizacji no
woczesnej. Kultura i Społeczeństwo 1957, t. III, s. 188. 
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ganizacji społeczeństwa i typie jego kultury*. Zdaniem wielu auto
rów zajmujących się socjologią pracy i wypoczynku, problem czasu 
wolnego należy rozpatrywać dziś w tych samych kategoriach, co pro
blem pracy, jej jakości i wydajności. George Friedmann widzi 
w obecnej cywilizacji technicznej ,,po jawienie się nowego przyby
sza — człowieka po pracy", który pozostaje pod przemożnym wpły
wem środków masowego oddziaływania. 

W obecnej chwili niektóre społeczeństwa stają już nie tyle przed 
koniecznością dalszego powiększania swych bogactw, co przed po
ważnym problemem właściwego oddziaływania na człowieka po 
pracy za pomocą tych środków '. Sądzę, że przed podobnym proble
mem stanie niedługo i nasze społeczeństwo. 

W omawianiu więc potrzeb i dążności kulturalnych rodziny robot
niczej wyodrębniają się w sposób wyraźny dwa zagadnienia: ilość 
wolnego czasu poszczególnych członków rodziny jako cak>ść oraz 
sposób jego spędzania, t j . organizacja wolnego czasu. To zaś zależy 
od: 

— faktycznego czasu pracy ojca i matki, 
— wielkości rodziny oraz związanych z tym obowiązków opiekuń

czych, 
— położenia materialnego rodziny, jej warunków bytowych. 

Natomiast tryb spędzania wolnego czasu zależy przede wszystkim 
od poziomu kulturalnego rodziny, którego determinantami są: 

— wykształcenie rodziców i dzieci, 
— charakter ich pracy zawodowej, 
— tradycje rodzinne, 
— stosunki i kontakty towarzyskie. 

Naszym zadaniem nie jest tu szczegółowe rozważanie problematy
ki czasu wolnego rodziny robotniczej. Poza tym, dotychczasowe opra
cowania tego zagadnienia są w stanie jedynie ukazać pewne prawid
łowości charakterystyczne dla niektórych, badanych przez socjolo
gów środowisk zawodowych. W każdym z badań, gdy chodziło o pre
cyzyjne ustalenie wielkości budżetu czasu wolnego, napotykano na 
poważne przeszkody. Trudno przecież mówić o dokonaniu jakichś 
pomiarów wolnego czasu rodziny i — opierając się na nich — ryso
wać przeciętny obraz wszystkich środowisk robotniczych. Co najwy
żej można stwierdzać — i to robią liczni badacze — że mężowie ma
ją przeważnie więcej wolnego czasu aniżeli ich żony, że czas wolny 
kobiet pracujących zawodowo jest wyraźnie krótszy od czasu, jakim 

Zob.: Sociological Aspects of Leisure. International Social Sciences Journal 
I960 nr 4. 

G. F r i e d m a n n : Leisure and Technological Civilisation. International So
cial Sciences Journal 1960 nr 4. 
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dysponują kobiety pozostające na utrzymaniu mężów, że im liczniej
sza rodzina i mniejsze dzieci, tym mniej czasu wolnego mają matki, 
że młode małżeństwa rzadziej narzekają na brak wolnego czasu 
i więcej go poświęcają na życie kulturalne, aniżeli małżeństwa 
o średnim stażu małżeńskim, że w przeciętnej rodzinie robotniczej 
takie rozrywki kulturalne jak kino, teatr czy mecze sportowe nie sta
nowią w ogólnym budżecie czasu wolnego pozycji o większym cięża
rze gatunkowym. Rekompensuje to jednak powszechne niemal ko
rzystanie z telewizji, która ma też najwyższą pozycję w ogólnym bu
dżecie czasu wolnego poświęcanego na ten cel tak w dzień powszed
ni, jak i w niedziele i święta 5. 

Naszą charakterystykę życia kulturalnego rodziny robotniczej opie
ramy na materiale empirycznym uzyskanym w badaniach socjolo
gicznych zrealizowanych w ciągu kilku lat przez różnych badaczy, 
którzy problematyką życia kulturalnego zajmowali się na marginesie 
wielu innych aspektów życia rodzinnego. Wyłączamy tu zatem te 
badania, nawet wprost skierowane na problematykę potrzeb i dąż
ności kulturalnych, które swym zakresem wychodziły poza środowi
sko robotnicze bądź obejmowały w ramach warstwy robotniczej nie
które tylko kategorie ludności, nie zaś rodzinę jako całość. Ograni
czymy się zatem do rodzin robotniczych środowisk przemysłowych 
Śląska, Poznania i Konina oraz Nowej Huty, którym poświęcono naj
więcej badań z interesującego nas punktu widzenia 6. 

Szkicując na podstawie wspomnianych badań obraz życia kultu
ralnego rodziny robotniczej, chcemy zwrócić uwagę na konieczność 
traktowania ich w sposób krytyczny. Wiadomo bowiem, że zawsze 
w pytaniach o życie kulturalne badani są skłonni w swych wypowie
dziach przejaskrawiać faktyczny stan rzeczy, chcąc wypaść w oczach 
pytającego jak najlepiej. Stąd ów materiał dotyczący życia kultural
nego traktujemy jako orientacyjny, nie zaś jako pełny substrat do 
analizy np. czytelnictwa czy korzystania z wielu instytucji życia kul
turalnego. 

5 Zob. H. Z a l e s k a : Op.: cit. 
6 Wykorzystano tu następujące opracowania poświęcone rodzinie robotniczej: 

F. A d a m s k i : Hutnik i jego rodzina. Katowice 1966; t e n ż e : Czytelnicy 
prasy. Dotychczasowe studia i potrzeby badawcze. Studia Socjologiczne 1967 
nr 3; t e n ż e : Innowacja w zakresie czasu pracy w hutnictwie. Katowice 
1968; t e n ż e : Rodzina nowego miasta. Warszawa 1970; T. G o b a n - K l a s : 
Młodzi robotnicy Nowej Huty jako odbiorcy i współtwórcy kultury. Kraków 
1971, Prace Komisji Socjologicznej PAN nr 23; E. K a l t e n b e r g - K w i a t -
k o w s k a : Rodzina i dom warszawskiego metalowca. Biuletyn IGS 1961 nr 2; 
A. K ł o s k o w s k a : Badanie modelu rodziny w łódzkim środowisku robotni
czym. Przegląd Socjologiczny 1960 t. XIV; W. K o b y l a ń s k i : Krakowski 
robotnik a prasa. Prasa Współczesna i Dawna 1958 nr 2; W. K w a ś n i e -
w i с z: Czytelnictwo prasy w Nowej Hucie. Kraków 1964; J. M a l a n o w s k i : 
Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli. Warszawa 1962; W. M r o z e k : 
Rodzina górnicza. Katowice 1965; H. S i e m i e ń s k a : Nowe życie w nowym 
mieście. Warszawa 1969; E. S z a f r o n : Aspiracje kulturalne robotników 
przemysłowych w województwie katowickim. Zaranie Śląskie 1977 nr 2; 
Z. T y s z k a : Struktura poznańskich rodzin robotniczych. (W:) Społeczno-prze-
strzenne skutki industrializacji. Warszawa 1967; t e n ż e : Przeobrażenia rodzi
ny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji. Warszawa 1970. 
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Czytelnictwo 

Wszystkie badania dowodzą, że czytelnictwo prasy jest zjawiskiem 
powszechnym w rodzinie robotniczej 7. Analizując nasilenie tego zja
wiska „można by stworzyć kontinuum, którego jeden kraniec stano
wiliby czytelnicy sporadycznie i to rzadko przerzucający gazetę od 
czasu do czasu kupioną lub też pożyczoną od sąsiada, na drugim zaś 
końcu umieszczeni byliby czytelnicy codziennie i uważnie czytający 
prasę — zarówno gazety jak i czasopisma. Rodziny różnicuje więc nie 
brak lub posiadanie kontaktu z prasą, lecz nasilenie czytelnictwa oraz 
rodzaj czytanych gazet i czasopism" 8. 

Znajdująca się w domu gazeta jest prawie w równej mierze czy
tana przez męża i żonę; różnica polega jedynie na tym, że mężczyźni 
czytają prasę codziennie, regularnie, czego nie można powiedzieć 
o większości kobiet, szczególnie tych, które nie pracują zawodowo. 
Ważnym też czynnikiem różnicującym częstotliwość czytania prasy 
jest poziom wykształcenia rodziców czy też stopień kształcenia dzie
ci. Dzieci uczęszczające do szkół średnich są ważnym czynnikiem 
stymulującym czytelnictwo rodziców, gdyż, dzięki wymaganiom 
szkoły gazeta musi się koniecznie znaleźć w domu. Badania, na któ
rych się tu opieramy, dowodzą, że codzienna gazeta jest kupowana 
przez co najmniej 90'% rodzin robotniczych, w czym sporadyczne 
nabywanie określonego dziennika stanowi nie więcej niż 15—20°/o. 
W każdym środowisku robotniczym stwierdza się prawidłowość — 
systematyczny wzrost czytelnictwa prasy codziennej przy niższym 
wieku rodziców. W odniesieniu do tradycyjnych środowisk robotni
czych Śląska krąg czytelników prasy codziennej poszerza się przede 
wszystkim o kobiety, które w poprzednich pokoleniach raczej rzadko 
i przypadkowo brały gazetę do ręki9 . 

Widoczne jest także koncentrowanie się czytających wokół pew
nych dzienników i czasopism, przy czym zdecydowaną przewagę po-
czytności mają zawsze gazety miejscowe, będące pismami komitetów 
wojewódzkich PZPR. W niektórych badaniach ujawniono10, że więk
szość robotników sięga jednocześnie po więcej niż jedną gazetę; 
szczególnie tam, gdzie ukazują się wydania popołudniowe. 

Czytelnictwo c z a s o p i s m w zdecydowany sposób ustępuje od
biorowi prasy codziennej, co nie oznacza, że pismo periodyczne rza
dziej trafia do rodziny, aniżeli któryś z dzienników. Owszem, liczba 
tytułów czasopism wypiera zawsze liczbę pism codziennych; te ostat
nie jednak mają bez porównania szersze kręgi czytelników i to prze
de wszystkim mężczyzn. W czytelnictwie czasopism wybijają się ko-

7 F. A d a m s k i : Czytelnictwo prasy... Op. cit. 
Z. T y s z k a : Przeobrażenia rodziny... Op. cit., s. 163. 

•W. M r o z e k : Op. cit., s. 182; Z. B a j k a : Kto nie czyta prasy? Zeszyty 
Prasoznawcze 1975 nr 1. 

F. A d a m s k i : Hutnik i jego rodzina, s. 140; W. K w a ś n i e w i c z : Op 
cit., s. 172 i d. 
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biety — nie wspominamy tu o czasopismach dziecięcych i młodzieżo
wych, w których czytaniu przeważają chłopcy nad dziewczętami — 
i to bez względu na poziom wykształcenia i aktywność zawodową. 

Wśród niewielkiego zestawu czasopism, jakie czytuje się w rodzi
nach robotniczych, zawsze naczelne miejsce zajmuje Przyjaciółka 
(jej odbiorcy to ok. ' 6 5 % kobiet i ok. 30% mężczyzn). W każdym 
przypadku jest to regularna lektura niedzielna tak dla najmłodszych, 
jak i starszych rodzin. Zainteresowanie tym tytułem także wśród 
mężczyzn wynika najczęściej z tego, że skoro pismo już jest w domu, 
to czytają je obie strony, bez względu na tematykę i poziom. Nie 
analizujemy tu czytelnictwa innych czasopism ze względu na szeroki 
zestaw i daleko zróżnicowany stopień zainteresowania konkretnymi 
tytułami. Poza Kobietą i Życiem, najczęściej wchodzą w grę czaso
pisma dziecięce lub młodzieżowe, rzadko czytane przez rodziców. 

Żadnej gazety ani czasopisma nie bierze do rąk ok. 2 — 3 % męż
czyzn i ok. 10% kobiet11. Ale i w tych przypadkach nie mamy do 
czynienia z zupełnym brakiem jakiegokolwiek tytułu w rodzinie. 
Znajdują się tam zawsze czasopisma dziecięce lub młodzieżowe, 
w ostateczności zacierające puste plamy na mapie czytelnictwa ro
dziców. 

W niektórych badaniach zwracano uwagę na to, j a k a t r e ś ć 
z czytanych pism dociera do świadomości czytelników, jak kształtują 
się ich gusty czytelnicze i w jakim stopniu są oni podatni na mode
lowe oddziaływanie prasy 12. Okazuje się, że wbrew temu, co nale
żałoby sądzić na podstawie powszechności prasy w rodzinie robotni
czej, nie wywiera ona poważniejszego wpływu na kształtowanie ja
kiegoś wyraźnego oblicza i zainteresowań czytelników. Dotyczy to 
w równej mierze mężczyzn, jak i kobiet, osób młodszych jak i star
szych, zrośniętych od dawna z miejskim środowiskiem zamieszkania, 
jak i przybyłych niedawno ze środowisk wiejskich. Gdybyśmy chcieli 
jakoś zaszeregować zainteresowania tematyczne badanych odbiorców 
prasy,' to w odniesieniu do mężczyzn należałoby je stawiać w nastę
pującej kolejności: informacje, humor i satyra, odpowiedzi redakcji, 
powieści w odcinkach, wiadomości polityczne i wiadomości gospo
darcze. Kobiety, po ciekawostkach i informacjach kronikarskich zaj
muje najwięcej moda i wykroje, potem humor i satyra, powieści w od
cinkach, najmniej sprawy gospodarcze i polityczne 13. Zainteresowa
nie ostatnio wymienionymi sprawami wyraźnie wzrosło w latach 
siedemdziesiątych, co się łączy z pogrudniową polityką partii i rzą-

11 Bardzo zbliżone do naszych ustaleń są dane, jakie uzyskał na próbie ogól
nopolskiej Z. B a j k a , wg którego w 1974 r. 8% kobiet i 5% mężczyzn nie 
czytało prasy. Zob. : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. Kraków 1976, s. 80. 
12 F. A d a m s k i : Czytelnictwo prasy, loc. cit. 
13 W. M r o z e k : Op. cit., s. 183; F. A d a m s k i : Modele małżeństwa i rodzi
ny a kultura masowa. Warszawa 1970, s. 113 i d. 
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d u u . Zwraca uwagę powszechne zainteresowanie wszystkich grup 
wieku i płci informacjami o wypadkach codziennych, przestępstwach 
i wydarzeniach w regionie czy mieście. 

Zasadnicza funkcja prasy — głównie periodycznej — określona za
potrzebowaniem intelektualnym i kulturalnym rodziców, polega za
tem w odniesieniu do mężczyzn na przekazywaniu im dość ogólni
kowego obrazu aktualnych stosunków społecznych w kraju i środo
wisku, w odniesieniu zaś do kobiet na dostarczaniu pewnej rozrywki 
oraz zasobu wiadomości praktycznych, przydatnych w codziennym 
życiu domowym. Wynikałoby z tego, że prasa jako element życia 
kulturalnego zajmuje w rodzinie robotniczej raczej podrzędne miej
sce. 

Jako niezadowalające zjawisko wymieńmy tu przede wszystkim 
czytanie tylko prasy codziennej i najprościej redagowanych periody
ków oraz brak nastawienia na treści o większym ciężarze gatunko
wym. Ze względu na postulowany i zapewne kształtowany — za
równo dzięki rosnącemu poziomowi wykształcenia ogólnego i zawo
dowego oraz rosnącym wymaganiom zawodowym — poziom umy
słowy dzisiejszego robotnika można by oczekiwać jego głębszych po
trzeb i dążności, tym bardziej, że prawie dla połowy robotników 
i większości ich żon gazeta stanowi jedyny kontakt ze słowem pisa
nym. 

Czytelnictwo k s i ą ż e k , w porównaniu do prasy, przedstawia 
się o wiele gorzej. W środowisku śląskich górników i hutników 
z książką ma w ogóle kontakt co drugi z badanych mężów i ok. 36°/o 
ich żon. W Nowej Hucie co czwarta mężatka nigdy nie bierze do rę 
ki książki. Bardzo słabe czytelnictwo książek zaobserwowano także 
w innych środowiskach robotniczych, np. warszawskich metalowców 
(44% z nich nie czyta żadnych książek) czy łódzkich włókniarek lub 
konińskich górników. 

W przeciwieństwie do prasy, którą czytają częściej kobiety pracu
jące zawodowo, książki czytają nie pracujące mężatki każdej grupy 
wieku. Kobiety pracujące zawodowo, dysponujące szczuplejszym bu
dżetem czasu wolnego, nie potrafią na równi z niepracującymi wy
gospodarować potrzebnej chwili na kontakt z książką. 

Czytający książki wypożyczają je najczęściej (ok. 35%) z bibioteki 
albo otrzymują w drodze wymiany od koleżanek, kolegów bądź zna
jomych (ok. 25%). Niemałą też rolę w rozczytywaniu matek (rzadziej 
ojców) odgrywają dzieci, przynoszące do domu obowiązkowe lektury 
szkolne (ok. 15'% rodzin poprzestaje na tej formie uzyskiwania ksią
żek), po które rodzice chętnie sięgają chociażby dla kontroli dziecka. 
Przemawia za tym m. in. fakt, że najczęściej wymienianymi autora
mi są właśnie pisarze, na których wychowuje się młode pokolenie. 

14 Z. Bajka: ' Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. OBP, Kraków 1976, 
s- 144 i d. 
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Drugie miejsce zajmują tzw. „kryminały", dalej książki podróżni
cze — czytane przede wszystkim przez mężczyzn — i literatura wo
jenna. 

Dziś czyta się prawie wyłącznie indywidualnie. W wyjątkowych 
tylko przypadkach czyta jedno z małżonków, a drugie słucha, zajmu
jąc się innymi czynnościami. Czytanie w samotności traktowane jest 
nie jako rozrywka, ale jako odpoczynek po całodziennej pracy. 

Korzystanie z instytucji kulturalnych 

Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia, jak zresztą i przy omówio
nym wyżej problemie czytelnictwa, trzeba pamiętać, że są to tema
ty w pewnym sensie drażliwe. Wielu przecież badanych zdaje sobie 
sprawę z tego, że niechodzenie do kina czy teatru, nieczytanie ksią
żek czy prasy nie świadczy dodatnio o poziomie kulturalnym. Z tej 
też przyczyny występuje niewątpliwie tendencja do zwiększania 
w odpowiedziach liczby przeczytanych rzeczywiście książek, oglą
danych filmów czy widowisk teatralnych. Dlatego dane z tego za
kresu należy w dalszym ciągu traktować raczej krytycznie. 

K i n o nie stanowi powszechnej rozrywki robotnika. Bardzo słu
sznie mówił już parę lat temu na temat powszechności tej rozrywki 
K. Żygulski, gdy zwracał uwagę na nieprawdziwe w tym względzie 
wyobrażenia i zdania wielu działaczy kulturalnych, wśród których 
„istnieje dość rozpowszechnione przekonanie, iż jeśli chodzi o miasto 
i ludzi dorosłych, korzystanie w tej czy innej mierze z kina jest zja
wiskiem samo przez się zrozumiałym. Tłumy ludzi różnego wieku 
i płci, zbierające się przed kinami, długie kolejki koło kas, narzeka
nia na trudności w zdobyciu miejsca, zdawałyby się potwierdzać po
dobne zdanie" ł5. W jaskrawej sprzeczności z takimi opiniami stoją 
zgodne wyniki badań prowadzonych nie tylko u nas, ale także w in
nych krajach. Dowodzą one, iż kino obejmuje swoim zasięgiem tylko 
część społeczeństwa, mniejszą niżby można nieraz oczekiwać, częściej 
środowiska urzędnicze i inteligenckie aniżeli robotnicze, częściej lu
dzi młodszych aniżeli przedstawicieli średniego czy tym bardziej 
starszego pokolenia. 

Uogólniając wyniki badań, które stanowią podstawę niniejszego 
opracowania, można wyrazić przekonanie, że co najmniej 50% ro
botników i ich żon w ogóle nie chodzi do kina. Regularne cotygod
niowe czy kilka razy w miesiącu chodzenie do kina jest — w odnie
sieniu do interesującej nas warstwy społecznej — zjawiskiem rzad
kim, stwierdzanym przez badaczy w ok. 5% rodzin. Z górą 1/з mał
żonków chodzi do kina zaledwie parę razy w roku (25% rodzin gór
niczych, 31% — hutniczych, 35% robotników Konina) na szczególnie 
głośne filmy. 

15 K. Ż y g u l s k i : Film w środowisku robotniczym. Warszawa 1961, s. 71. 
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Niechodzący do kina rekrutują się w zasadzie z grup starszych 
wiekiem. Pozostali, jeśli ich kino nie interesuje, albo mają małe 
dzieci, których nie można zostawić bez opieki, albo stwierdzają, że 
„nie ma na ten cel pieniędzy", lub też oboje małżonkowie pracują 
i na kino nie mają czasu (spośród pracujących kobiet aż 3A wcale nie 
chodzi do kina). Wymienić trzeba też jeszcze jedną przyczynę nie-
chodzenia do kina, a mianowicie tę, że „kino mamy w domu", ,,po 
co do kina, skoro mamy telewizor" lr*. 

Uwagi te nie odnoszą się do wszystkich członków rodziny. Badani 
rodzice często podkreślają, że „kino jest zajęciem dzieci". I zapewne 
ich zainteresowania i korzystanie z tej rozrywki kulturalnej przera
sta daleko rodziców. Z żadnych jednak analizowanych tu badań nie 
wynika, aby zagadnienie to było traktowane w sposób porównawczy. 

T e a t r , o p e r a c z y o p e r e t k a jest wydarzeniem niewąt
pliwie rzadkim w życiu przeciętnego człowieka. Robotnicy nie prze
padają za tego rodzaju rozrywką. Składają się na to różnorodne przy
czyny. 

Obok tego, że często mieszka się daleko od tych instytucji, że wy
branie się na taką imprezę wymaga odpowiedniego przygotowania 
się (chociażby ubioru) i związanej z tym dodatkowej straty czasu, ro
dzi się jako bardzo ważna trudność konieczność pokonania wew
nętrznych oporów, wynikających z zetknięcia się w teatrze ze zbio
rowością ludzi „nie takich jak ja". Pokonanie tych trudności, do któ
rych dołącza się jeszcze znaczny wydatek finansowy, stanowi dla ro
dziny robotniczej sprawę niebagatelnej wagi. I dlatego muszą zazwy
czaj zaistnieć specjalne okoliczności, stwarzające w ich rozumieniu 
korzystną okazję wybrania się do teatru. 

Nie dziwi przeto fakt, że do teatru nie chodzi w ogóle niespełna 
V5 małżonków robotniczych środowisk Śląska, ok. 40% rodzin war
szawskich metalowców i tyleż samo rodzin robotniczych Nowej Hu
ty. Warto zauważyć, że w każdym z tych trzech środowisk zaintere
sowani mają do dyspozycji po kilka teatrów i wielkomiejski charak
ter środowiska raczej sprzyja kształtowaniu się praktyki korzysta
nia z tego rodzaju instytucji życia kulturalnego. W środowiskach 
małomiasteczkowych czy nawet miast typu średniego owe możliwo
ści są niewątpliwie mniejsze lub nawet żadne. Zatem najczęstszą 
okazją odwiedzenia teatru jest dla ich mieszkańców otrzymanie zniż
kowego biletu (za pośrednictwem związków zawodowych) na spek
takl jakiegoś zespołu gościnnego lub wyjazd autobusem (zorganizo
wany przez zakład pracy) do teatru w większym ośrodku miejskim. 
Trzeba powiedzieć, że związki zawodowe spełniają tu bardzo ważną 
rolę kulturalną. Wielu robotników zapewne tylko tej okoliczności 
zawdzięcza możliwość bycia na dobrym przedstawieniu teatralnym. 
Wydaje się, że w ogóle rozprowadzanie biletów przez rady zakłado-

16 F. A d a m s k i : Hutnik i jego rodzina, s. 147; Z. T y s z k a : Przeobraże
nia rodziny..., s. 168. 
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we jest jedną z poważnych form upowszechnienia teatru wśród ro
botników. Gdy otrzyma się ulgowy bilet bez zabiegów i kłopotów 
i gdy jeszcze dodatkowo za darmo zawiozą do teatru, wielu jakże 
chętnie korzysta z takiej okazji. 

Z drugiej jednak strony jest to zapewne także dowód obojętnego 
stosunku robotników do teatru. Ich swoistego rodzaju „wygodnic
twu" sprzyjają możliwości oglądania widowisk teatralnych w tele
wizji. Tu wspomniane wyżej trudności, a przede wszystkim wew
nętrzne opory nie mają już znaczenia, bowiem na teatr patrzy się 
albo u siebie w domu albo u znajomego czy sąsiada „takiego jak ja". 
Stąd teatr telewizji jest widowiskiem oglądanym powszechnie. 

Radio i telewizja w życiu kulturalnym rodziny robotniczej 

__ Wspomnieliśmy wyżej, że ok. 90% rodzin robotniczych posiada 
aparat radiowy, telewizor natomiast znajduje się w co najmniej 4 
na 5 rodzin. Jednym z charakterystycznych momentów składają
cych się na rolę radia i telewizji w rodzinach robotniczych jest ich 
wpływ na organizację i funkcję przestrzeni w mieszkaniu, różny 
w obydwu przypadkach. Aparat radiowy z reguły znajduje się 
w kuchni, która w ciągu dnia jest w wielu środowiskach głównym 
miejscem współżycia rodzinnego i towarzyskiego. Słuchanie audycji 
radiowych — jak pisze W. Mrozek w odniesieniu do rodzin górni
czych — włącza się w ten sposób w tok zajęć członków rodziny 
w różnych porach dnia, nawet równocześnie z czynnościami nie ma
jącymi charakteru rozrywkowego. Telewizor natomiast znajduje się 
zwykle w pokoju, bowiem oglądanie programu wymaga innego wy
dzielonego miejsca, czasu i uwagi. Poza tym małe kuchnie nowych 
mieszkań w ogóle nie pozwalają na ustawienie w nich i korzystanie 
z telewizora. 

Fakty powyższe wywołują niewątpliwie swoiste konsekwencje, tak 
w percepcji treści kulturalnej radia i telewizji, jak i w nawykach 
życiowych rodziny: telewizor w przeciwieństwie do radia dokonuje 
wyłomu w starym nawyku skupiania życia domowego w jednym 
fragmencie mieszkania (kuchni), przyczyniając się do powstania no
wych sposobów użytkowania przestrzeni mieszkalnej, wydziela wy
raźnie czas rozrywki i ją samą spośród innych czynności i w ten 
sposób zmusza do większej niż w przypadku słuchanego w kuchni 
radia koncentracji uwagi n . 

W badanych rodzinach robotniczych radio stało się niejako skład
nikiem codziennego życia — pisze Z. Tyszka. Czynne jest kilka go
dzin dziennie — szczególnie w tych domach, gdzie nie ma telewizo
ra — i jego różnorodny program towarzyszy członkom rodziny w ich 
pracy domowej i wypoczynku. Brak wtedy selekcji programu, słucha 

W. M r o z e k : Op. cit., s. 117. 
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się wszystkiego „jak leci", szczególnie zaś muzyki lekkiej, która sta
nowi doskonałe tło pracy i odpoczynku. Przy tego rodzaju korzysta
niu z radia audycje słowne zazwyczaj „przechodzą koło uszu", o ile 
nie należą do szczególnie ulubionych. Przeważnie poszczególni 
członkowie rodzin mają jakieś swoje ulubione programy, na które 
zwykle czekają i o określonej porze uruchamiają radioodbiornik18. 

Współmałżonkowie zdradzają duże zainteresowanie powieściami 
radiowymi (Rodzina Matysiaków, W Jezioranach), przy czym u żon 
zainteresowanie tymi powieściami jest większe. Powodzeniem cieszą 
się też inne słuchowiska radiowe. Wyraźne zainteresowanie wzbu
dzają również audycje muzyczno-rozrywkowe, w pierwszym rzędzie 
„Podwieczorek przy mikrofonie", a także „Wesoły autobus". Człon
kowie konińskich rodzin robotniczych — konkluduje wspomniany 
autor — przejawiają również wyraźne zapotrzebowanie na radiową 
muzykę lekką; dotyczy to szczególnie żon oraz młodzieży. Większość 
mężów interesuje się dziennikami radiowymi. Poza tym dość często 
zarówno starsi mężczyźni, jak i młodzież interesują się audycjami 
sportowymi. 

Powyższe uwagi odnoszą się w całej rozciągłości do każdego z ba
danych środowisk robotniczych. Okazuje się, że radio nie zostało 
wyparte przez telewizję, ma ono nadal — a może nawet ustawicznie 
umacnia swą należną pozycję w życiu kulturalnym rodziny. W No
wej Hucie np. stwierdzono, że niemal 2 na 3 badane osoby (żony) 
systematycznie i regularnie słuchają ulubionych audycji radiowych, 
nadawanych w określonej porze dnia i tygodnia. Rzecz znamienna, 
że rzadziej niż w co 10. rodzinie stwierdzono przypadkowe słuchanie 
radia, włączanie radioodbiornika kiedykolwiek i słuchanie „co leci". 
Radio stanowi w tym przypadku swoisty akustyczny element śro
dowiska domowego towarzyszący przy wykonywaniu różnych czyn
ności gospodarczo-domowych lub też w czasie odpoczynku. Wśród 
odbieranych audycji podkreśla się najczęściej programy o charakte
rze rozrywkowym. Rola informacyjna radia jest wyraźnie dystanso
wana przez prasę 19. 

T e l e w i z j a — zgodnie z powszechnym dziś przeświadczeniem 
popartym wieloma badaniami empirycznymi — odgrywa ważniejszą 
rolę w zaspokajaniu potrzeb i dążności kulturalnych rodziny robot
niczej, aniżeli prasa i radio. Zdaniem wielu autorów, jej ranga we 
współczesnym życiu wynika przede wszystkim z nieporównywalnych 
z pozostałymi kanałami masowego komunikowania szans wywiera
nia rzeczywistego wpływu na poglądy i zachowania odbiorcy 20. 

Na oglądanie programów telewizyjnych wszyscy członkowie ro
dziny znajdują czas, i to niezależnie od działalności zawodowej czy 
nauki. Z badań nowohuckich wynika, że mężatki pracujące zawodo-

Z. T y s z k a : Przeobrażenia rodziny..., s. 167. 
Zob. A. Si ci ńs k i : Funkcje informacyjne prasy i radia. Raport OBOP, 

Warszawa 1959. 
u H. Z a l e s k a : Op. cit. 
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wo tylko w nieznacznej mierze ustępują pod względem częstotliwo
ści oglądania programów telewizyjnych niepracującym. Rzecz zna
mienna, że nawet te, które na pytanie o ilość pozostającego do ich 
wyłącznej dyspozycji czasu wolnego w ciągu dnia przedstawiały się 
jako załatane i nie mające swobodnego wytchnienia, teraz oświad
czały, że patrzą na programy telewizyjne codziennie albo przynaj
mniej kilka razy w tygodniu. Oczywiście, że w miarę wzrostu ilości 
czasu wolnego oglądanie programów telewizyjnych staje się częst
szym sposobem jego spędzania. Niemniej jednak, nawet przy szczu
płym budżecie czasu wolnego — jak widzimy — zawsze wygospoda
rowuje się wolne chwile na program telewizyjny. 

Badacz robotniczych rodzin Konina jest zdania, że — skoro człon
kowie rodzin nie posiadających jeszcze telewizora odwiedzają zwy
kle sąsiadów lub znajomych w celu obejrzenia programu telewizyj
nego — niemal wszystkie rodziny mają powtarzającą się styczność 
z telewizją 21. Uwagi te potwierdzają własne badania autora zreali
zowane wśród rodzin robotniczych Śląska i Nowej Huty. W jednym 
i drugim przypadku procent rodzin nie mających kontaktu z telewi
zją (chodzi tu o małżonków, dzieci bowiem mają szanse oglądania 
telewizji w szkole, świetlicy czy u kolegów) waha się w granicach 
4—6. 

Jeśli się ogląda telewizję każdego dnia, to niemal wyłącznie u sie
bie w domu. Z aparatu sąsiadów korzysta się najwyżej raz do dwóch 
razy tygodniowo. Chętnie też odwiedza się z tej okazji znajomych 
czy krewnych. W Nowej Hucie np. stwierdzono, że co najmniej 8% 
żon idzie — najczęściej z mężem czy dzieckiem — na telewizję do 
sąsiadów, a ponad 10% wybiera się przynajmniej raz w tygodniu 
w tym celu do bliskich znajomych. 

Częstość oglądania telewizji pozostaje w słabym związku zarówno 
z wiekiem małżonków, jak też poziomem ich wykształcenia. Zazna
cza się tylko nieznaczne wzmożenie częstotliwości korzystania z pro
gramów telewizyjnych w młodszych grupach wieku małżonków 
i bardziej krytyczna selekcja programów przez osoby o rosnącym po
ziomie wykształcenia. Natomiast oglądanie telewizji wyraźnie wiąże 
się z czytelnictwem prasy i książek. Materiał, jakim dysponujemy 
w całości potwierdza znane z wielu badań spostrzeżenie, że telewizja 
wcale nie osłabia zainteresowania prasą czy książką. Większość ko
biet i mężczyzn — stałych czytelników prasy i książek — to jedno
cześnie osoby codziennie oglądające programy telewizyjne. 

Które programy telewizyjne cieszą się największym powodzeniem? 
Niewątpliwie filmy, teatr Kobra, dziennik i audycje muzyczno-

-rozrywkowe. Są to — jak wiadomo — programy nadawane w go
dzinach wieczornych, gdy oboje rodzice, a przede wszystkim żony 
i matki są już w zasadzie wolne od codziennych obowiązków domo-

21 Z. T y s z k a : Przeobrażenia rodziny..., s. 170. 
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wy eh i rodzinnych. W takiej sytuacji wybór audycji jest często 
z góry zdeterminowany, niejako narzucony porządkiem dnia. Wobec 
powyższego, z codziennego repertuaru telewizyjnego wymienia się 
jako najbardziej intersujące właśnie filmy (ok. % badanych małżon
ków), następnie teatr telewizji (ponad 40%), dziennik wieczorny 
(ok. 25%) i wspomniane wyżej wieczorne programy rozrywkowe 
(również ok. 2 5 % badanych małżonków). 

Brak krytycznego podejścia do programów telewizyjnych stwier
dza się u co najmniej każdego co 5. męża i co 4. żony (chodzi tu 
o środowisko nowohuckie, w pozostałych środowiskach sprawy te nie 
były badane). Dla tych odbiorców „nie ma w telewizji takich audycji, 
które by nie interesowały". Wiadomo, że taki sposób zakwalifikowa
nia programów telewizyjnych świadczy wyraźnie o traktowaniu ma
łego ekranu niemal wyłącznie jako źródła rozrywki czy odprężenia 
po całodziennej pracy. Funkcja informacyjna realizuje się tu w bar
dzo małym zakresie. 

Telewizja nie zastępuje w zupełności kina, lecz jedynie wpływa 
na ograniczenie częstotliwości korzystania z tej instytucji życia kul
turalnego. Nawet małżonkowie — głównie żony — oglądający co
dziennie programy telewizyjne nie rezygnują w zupełności z kina. 
Najczęściej nie chodzą do kina właśnie ci badani, którzy wcale nie 
oglądają telewizji. Trzeba się tu w pełni przychylić do stwierdzenia, 
że także w środowisku robotniczym istnieje aktywna kulturalnie gru
pa rodzin — oceniałbym ją na co najmniej . 20% — które cechuje 
zainteresowanie jednocześnie wieloma dziedzinami życia kulturalne
go. Stopień tych zainteresowań wyznacza głównie poziom wykształ
cenia rodziców i poziom kształcenia dzieci, zaangażowanie matki 
w pracy zawodowej oraz charakter pracy zawodowej małżonków. Tej 
grupie przeciwstawia się — wyraźnie przewyższająca ją liczebnie — 
grupa rodzin o bardzo słabych lub zgoła żadnych zainteresowaniach 
kulturalnych. Charakteryzują się one jednakowo niskim stopniem 
korzystania z poszczególnych instytucji życia kulturalnego. Są to ra
czej rodziny (małżeństwa) starszej generacji, o niepełnym wykształ
ceniu podstawowym (lub zupełnym jego braku), wykonujące na j 
prostsze zawody, żyjące na najniższej stopie życiowej, często uległe 
nałogowi pijaństwa; nie brak wśród nich rodzin wielodzietnych, 
w których bardzo często same matki dźwigają ciężar utrzymania ro
dziny. Ich potrzeby kulturalne zaspokaja przypadkowe powierzchow
ne przeglądnięcie jakiejś gazety, posłuchanie radia bądź ślęczenie 
przed telewizorem. 

Zagadnienięwspólnej konsumpcji kulturalnej 

Wskaźnikiem wspólnej konsumpcji kulturalnej będzie dla nas 
wspólnota zainteresowań kulturalno-rozrywkowych małżonków oraz 
podobieństwo spędzania przez nich wolnego czasu. Do owej wspól
noty zainteresowań przyznaje się przeciętnie ok. 60'% małżonków; 
zdecydowanie rzadziej, gdy oboje małżonkowie pracują zawodowo, 

•4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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przez co każde z nich ma bardziej ograniczone możliwości czasowe. 
Jednakże czynnikiem zasadniczej miary, wyznaczającym zakres tych 
zainteresowań, jest tu przede wszystkim poziom wykształcenia. Mia
nowicie, wzrost wykształcenia wydatnie sprzyja występowaniu i roz
wojowi wspólnych zainteresowań małżonków. W badaniach nowo
huckich stwierdzono je np. u blisko 80% małżonków z wykształce
niem wyższym, a tylko u 5 5 % z podstawowym. Warto zauważyć, że 
wśród badanych skarżących się na brak wspólnych zainteresowań 
w czasie wolnym tylko 12% stanowią małżonkowie z wykształceniem 
wyższym i aż trzykrotnie więcej z wykształceniem podstawowym. 

Do czego sprowadzają się owe wspólne zainteresowania małżon
ków? 

Przede wszystkim rozrywka, jakiej dostarcza kino i teatr, następ
nie czytelnictwo i samokształcenie, a wreszcie sport i turystyka. 
Czynnik wykształcenia działa inspirująco na rozwój wszelkich wy
mienionych tu rodzajów zainteresowań. Jedynie treści kulturalne po
dawane za pośrednictwem radia i telewizji oraz odwiedzin towarzy
skich i zabawy znajdują tym więcej zwolenników wśród obojga mał
żonków, im niższy jest ich poziom wykształcenia. Rysuje się zatem 
wyraźnie to, co można by nazwać elitarnością zainteresowań. Pewne 
rodzaje zainteresowań — mimo daleko idącego ich zdemokratyzowa
nia — nadal znajdują zwolenników przede wszystkim w wąskich 
kręgach społeczeństwa. Czynnik wykształcenia odgrywa tu nader 
istotną rolę. 

Rodzi się dalej pytanie o sposoby i miejsce wspólnego przeżywania 
przez małżonków treści kulturalnych. Z wszystkich badań wynika, 
że zasadniczym miejscem spotykania się małżonków dla wspólnej 
konsumpcji dóbr kulturalnych jest własne — m i e s z k a n i e wy
posażone w odbiornik telewizyjny. Sprzyja bardzo wysoki stopień 
zagęszczenia sieci telewizyjnej — o czym mówiono wyżej. Z tego też 
względu telewizja może odgrywać znaczną rolę jako czynnik „przy
wiązujący" małżonków — także i dzieci — do własnego mieszkania, 
kształtując tzw. domatorski t ryb życia. Ślęczenie przed szklanym 
ekranem stanowi dla ok. 50% małżonków najczęstszą i najdogod
niejszą okazję wspólnego odbioru treści informacyjnych czy rozryw
kowych. Wspólne siadywanie przed telewizorem jest bardziej rozpo
wszechnione w tych małżeństwach, gdzie również i żony pracują za
wodowo. Tu podział obowiązków domowo-gospodarczych między 
męża i żonę zmierza najczęściej do wygospodarowania wolnych chwil 
wieczorem. Po całodziennej krzątaninie najchętniej spędza się je 
w wygodnym fotelu czy na kanapie ustawionej naprzeciw szklanego 
ekranu. 

Stąd oczywiście wyraźnie słabnie wspólne zainteresowanie kinem 
czy teatrem, skoro „to samo mamy w domu i dodatkowo za darmo". 
Wspólnie do kina i teatru chodzi więc przeciętnie tylko co 10. mał
żeństwo w dni świąteczne (lub okazyjnie, gdy się otrzymuje bilety 
z rady zakładowej, także w dni robocze). W obu przypadkach bardziej 
aktywne są te małżeństwa, w których także żony pracują zawodowo. 
Sprawdza się tu zatem znana z wielu badań prawidłowość, iż praca 
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zawodowa kobiety staje się w wielu przypadkach ważnym czynni
kiem jej aktywizacji kulturalnej 22. 

Innym, równie często występującym — obok oglądania programów 
telewizyjnych — typowym sposobem wspólnego spędzania przez 
małżonków wolnego czasu są przechadzki i odwiedziny, najczęściej 
w towarzystwie dzieci. Ta forma wspólnej rekreacji cechuje raczej 
rodziny, których żony i matki nie pracują zawodowo poza domem 
i odczuwają przez to większą potrzebę „pójścia między ludzi", „wy
rwania się z czterech ścian", w których spędzają całe dnie i tygod
nie. Szczególnie niedziela, przeznaczona na tego typu rozrywkę, ma 
dla nich rzeczywiście charakter dnia świątecznego, na który nie od
kłada się — jak to czynią mężatki pracujące zawodowo — tak zwa
nych „zaległości tygodniowych". 

Wycieczki i weekendy jako forma wspólnego spędzania wolnego 
czasu przez rodzinę robotniczą są zjawiskiem stosunkowo rzadkim. 
Wpływa na to przede wszystkim zbyt małe jeszcze upowszechnienie 
prywatnych środków lokomocji — szczególnie w tej warstwie spo
łecznej. Liczba rodzin uprawiających tę formę wspólnej rekreacji od
powiada mniej więcej liczbie posiadających samochód (niekiedy mo
tocykl). Są to częściej małżeństwa, w których także i żona jest czyn
na zawodowo. 

Należy tu zauważyć, że w każdych badaniach stwierdza się ujaw
nianie przez małżonków — szczególnie żony — wielu niedogodności 
i utrudnień związanych ze wspólnym, tzw. „kulturalnym" spędza
niem wolnego czasu. Wynikają one — według potocznych opinii — 
przede wszystkim z zangażowania zawodowego żony, organizacji 
czasu pracy męża (zmianowość) oraz nadmiaru obowiązków domowo-
-rodzinnych i wychowawczych. Oczywiście te pierwsze źródła t rud
ności wymieniają prawie wyłącznie żony pracujące zawodowo. Na
tomiast na drugie równie często wskazują zarówno pracujące, jak 
i nie pracujące zawodowo. Wreszcie nadmiar obowiązków gospodar-
czo-domowych wysuwają głównie żony pełniące obok rodzinnych — 
także role zawodowe. Rzecz jasna, że to ostatnie utrudnienie wystę
puje w ścisłej zależności od liczby dzieci w rodzinie i ich wieku. 

Dalsze czynniki — innej już rangi — to sam fakt pracy zawodo
wej żony oraz przeciążenie pracą i obowiązkami zawodowymi (a tak
że domowymi) męża. Obie te okoliczności występują w ścisłym po
wiązaniu ze sobą. To narzekanie zrozumie się lepiej, gdy zwróci się 
uwagę, że dla zagwarantowania odpowiednich warunków bytowych 
rodziny mężowie dość często podejmują dodatkowe prace zarobkowe 
wyczerpujące ich siły ponad normalne granice, co oczywiście znie
chęca lub nawet uniemożliwia wspólne organizowanie działalności 
rekreacyjno-rozrywkowej, kulturalnej czy samokształceniowej. Wia
domo, że wówczas szuka się najczęściej tzw. „świętego spokoju", 
a każdy chętnie „zajmuje się sobą". 

Powyższa analiza prowadzi do wniosku nakazującego rozpatrywać 
problem wspólnej konsumpcji kulturalnej w rodzinie robotniczej 

J. K ą d z i e l s k i : O problemie modelu rewolucji kulturalnej. Łódź 1964. 

4* 
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w silnym powiązaniu z czynnikiem natury ekonomicznej. Mianowi
cie, im więcej swego czasu i sił oboje małżonkowie bądź jedno z nich 
zużywa dla zdobywania materialnych środków bytu rodziny, tym 
bardziej zawężają sferę i zubażają sposoby wspólnej konsumpcji 
wolnego czasu. Często — co jest paradoksem — małżonkowie świa
domie ograniczają swój czas wolny żeby zdobyć przedmioty służące 
do uprzyjemnienia i wzbogacenia sposobów spędzania pozostającego 
im, w znafcznie zmniejszonym zakresie wolnego czasu. Kosztem tego 
czasu, to znaczy przez obciążanie się dodatkowymi nadmiernymi za
jęciami umożliwiającymi im potem nabycie odpowiednich przedmio
tów (telewizor, samochód), dążą do zapewnienia sobie bardziej do
godnych warunków spędzania pozostającego im — z reguły poważ
nie okrojonego — wolnego czasu. 
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HENRYK SIWEK 

EFEKTYWNOŚĆ REKLAMY 
PRASOWEJ, RADIOWEJ I TELEWIZYJNEJ 

Która reklama jest efektywniejsza — zamieszczona w pra
sie, w radiu czy w telewizji? Na podstawie badań zagra
nicznych i polskich autor próbuje odpowiedzieć na to py
tanie. Głównym kryterium oceny jest opłacalność reklamy 
dla inserenta. Bardzo istotne jest również kryterium 
użyteczności społecznej, zwłaszcza w świetle założeń 
o odmienności reklamy socjalistycznej od kapitalistycz
nej. W naszych warunkach warto zwłaszcza wykorzysty
wać właściwości różnych mediów tak, aby zachodził po
dział zadań — przy współdziałaniu. 

Bill Bernbach miał zwyczaj mówić 
o efektywności oddziaływania rekla
my: „Powodzenie całej batalii za
leży w 90°/o od tego, co masz do po
wiedzenia, a w 10% od środka prze
kazu". Robert Townsend: Jak zdo
być szklaną górę organizacji ł 

1. Ustalenia wstępne 

Istnieje aż za dużo różnych definicji reklamy. Wielość ta wiąże się z kon
trowersjami na temat jej istoty, zadań, cech czy też uwarunkowań ustrojowych, 
ekonomicznych, społecznych i psychologicznych. Niezależnie od stopnia złożo
ności zadań stawianych przed reklamą mamy jednak zawsze do czynienia 
z perswazyjnym komunikowaniem masowym podejmowanym przede wszyst
kim w interesie przedsiębiorstwa reklamującego i zmierzającym — przynaj
mniej w ostatecznym rozrachunku — do wywołania lub podtrzymania określo
nego popytu na reklamowane towary czy usługi. 

Przyjmuje się, że w miarę rozwoju gospodarki socjalistycznej, przechodzenia 
od rynku producenta do rynku konsumenta znaczenie informacji rynkowej bę-

R. T o w n s e n d : Jak zdobyć szklaną górę organizacji, czyli co robić aby 
nie tłamsić ludzi i nie hamować rozwoju. KiW, Warszawa 1974, s. 84. 
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dzie coraz bardziej wzrastać. Główną przesłanką rozwoju ma być przede 
wszystkim korzyść społeczna: oszczędność czasu, energii oraz nakładów kon
sumenta oraz racjonalizacja jego decyzji nabywczych. Istotna jest również 
przesłanka równowagi rynkowej. 

Reklamie w warunkach gospodarki socjalistycznej przypisuje się szereg 
cech, które wyraźnie różnią się lub mają różnić od reklamy kapitalistycznej. 
Powinna ona być: ideowa, społeczna, sterowana, planowa, rzetelna i prawdzi
wa, zintegrowana, rzeczowa, kompleksowa, wyspecjalizowana i kontrolowana2. 

Uogólniając rozważania teoretyków zajmujących się różnicami między re
klamą socjalistyczną a kapitalistyczną można przedstawić te różnice w postaci 
zestawienia kilku cech: 

Reklama kapitalistyczna 
1. Dominacja zasady zysku prywat

nego przedsiębiorstwa bez ogląda
nia się na interes ogólnospołeczny 

2. Podporządkowanie reklamy tylko 
interesom własnym przedsiębior
stwa 

3. Autonomia celów własnych pry
watnego przedsiębiorstwa 

4. Tendencja do manipulowania świa
domością odbiorcy przekazu rekla
mowego 

5. Dominacja zasady: minimum fak
tów podanych w maksymalnie 
emocjonalnej formie 

6. Dominacja zasady konkurencyjno
ści pomiędzy różnymi zleceniodaw
cami reklamy, a także pomiędzy 
środkami przekazu zamieszczają
cymi reklamy. 

Reklama socjalistyczna 
1. Dominacja 

społecznej 
zasady użyteczności 

2. Podporządkowanie reklamy propa
gandzie ekonomicznej, edukacji go
spodarczej społeczeństwa, działa
niom politycznym zmierzającym do 
umocnienia ideałów społecznictwa 
socjalistycznego 

3. Zasada planowości wynikająca ze 
spójności zamierzeń gospodarczych 
państwa z ich realizacją w skali 
przedsiębiorstwa 

4. Dążenie do traktowania odbiorcy 
przekazu reklamowego jako współ
partnera w komunikowaniu, które
mu przekaz ten ma służyć 

5. Dominacja zasady: maksimum in
formacji pozwalających na swo
bodny i racjonalny wybór, poda
nych w interesującej i estetycznej 
formie 

6. Dominacja zasady współdziałania 
jednostek prowadzących działalność 
reklamową; podział pracy pomiędzy 
różnymi środkami komunikowania. 

Wymienione cechy, stanowiące komponenty wielu definicji reklamy socjali
stycznej mają często charakter stopniowalny. 

Fakt występowania reklamy w kraju socjalistycznym nie oznacza jeszcze, 
i'e jest to reklama w pełni socjalistyczna. Nietrudno wskazać przykłady ne
gatywne. Wątpliwości mogą budzić np. reklamy Pewexu, których intensywność 
być może nie w pełni wiąże się z ideami społeczeństwa socjalistycznego i pro
pagandą ekonomiczną państwa. Podobnie różnego rodzaju gry liczbowe. Re
klamy tego typu — o ile są skuteczne — przynoszą korzyść państwu, a więc 
„w ostatecznej instancji" korzyść społeczną. Tylko czy cena za doraźne efekty 
nie jest za wysoka? 

Pożądane cechy reklamy w państwie socjalistycznym, które nie wynikają 
automatycznie z odmienności ustrojowej, ale winny być przedmiotem zabie-

2 „Reklama" — praca zbiorowa pod red. M. S t r u ż y c k i e g o . PWE, War
szawa 1976, s. 37—46. 
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gów, mogą stanowić jedno z podstawowych kryteriów oceny reklamy. Zarazem 
komplikują tę ocenę. 

Na reklamę można bowiem patrzeć z różnych perspektyw. Perspektywy 
całościowej : systemu gospodarczego i społecznego państwa, lub bardziej zin-
dywizualizowanej, biorąc pod uwagę elementy występujące w procesie komu
nikowania: zleceniodawcę reklamy, środek komunikowania, społeczeństwo 
jako potencjalnego odbiorcę przekazu reklamowego. Ograniczono się tu do 
oceny efektywności działań reklamowych dla interesów przedsiębiorstw podej
mujących takie działania. Oczywiście nie rezygnując w pełni z kryterium ogól
niejszej użyteczności społecznej. 

Przez skuteczność reklamy rozumie się tu: 

— stopień osiągnięcia zamierzonego celu działania reklamowego. Miernikiem 
tak określonej skuteczności jest efektywność (sprawność), czyli: 

— stosunek mierzalnych efektów, które spowodowane są tylko działaniem re
klamowym, do kosztów, które z tym działaniem są związane. 

Jeżeli wyrazi się koszty i efekty w jednostkach pieniężnych, możemy mówić 
o rentowności (opłacalności) działań reklamowych: ile czystego zysku (lub 
straty) przynosi przedsiębiorstwu np. 1 zł wydatkowany na reklamę. Uzyskanie 
takiego, bezpośrednio mierzącego efektywność, wskaźnika, jest sprawą nie
zwykle trudną, przede wszystkim ze względu na wielość czynników determi
nujących zachowania konsumentów. Wskaźnik zysku jest określony przede 
wszystkim przez wielkość sprzedaży, a ta zależy m. in. od cech obiektu rekla
mowanego (w kontekście innych ofert rynkowych), cech nadawcy, środka prze
kazu, treści, odbiorców i wielu innych czynników. Stąd też do oceny efektyw
ności dochodzi się pośrednio, obserwując skutki działania reklamowego w róż
nych fazach procesu. Takimi pośrednimi miernikami efektywności stają się 
np. odsetki osób, które zetknęły się z przekazem reklamowym, zapamiętały 
markę towaru, wyraziły określoną opinię o towarze (lub też koszt osiągnięcia 
jednego czytelnika czy zwolennika). Jest to zresztą w różnego typu badaniach 
podejście najczęściej spotykane. 

2. Cel opracowania 

W przeciwieństwie do ustroju kapitalistycznego, gdzie prasa, radio i telewi
zja konkurują ze sobą o zyski, w społeczeństwie socjalistycznym brak jest 
przesłanek do antagonistycznych sprzeczności między tymi mediami, co nie wy
klucza pewnego współzawodnictwa. „Aby współzawodnictwo nie przerodziło 
się w konkurencję, warto w interesie społecznym dokonać ogólnego podziału 
Pracy między środki masowe na tej samej zasadzie, jak ustala się zakres i za
sięg oddziaływania poszczególnych dzienników i czasopism. Każdy ze środków 
masowych ma swoiste cechy, które go szczególnie predysponują do wypełnie
nia określonych funkcji społecznych. Analiza tych cech może się stać podstawą 
najbardziej racjonalnego podziału zadań w imię optymalizacji odziaływania" s. 
Odnosi się to również do oddziaływania reklamy. 

W. P i s a r e k : Prasa, radio, telewizja: podział pracy. Zeszyty Prasoznaw
cze 1976 nr 2, s. 27. 
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Celem opracowania jest rzucenie pewnego światła na zagadnienie zróżnico
wania efektywności reklamy w zależności od tego, czy wykorzystuje się prasę, 
radio, telewizję. Początkowo zakładano, że uda się dotychczasowe doświadcze
nia badawcze (polskie i zagraniczne) wzbogacić o oryginalne badania skutecz
ności reklamy za pośrednictwem różnych mediów. Badań takich nie udało się 
zrealizować. Na przeszkodzie stanęła określona sytuacja rynkowa (trudności 
w znalezieniu czegoś, co mogłoby być reklamowane) oraz brak partnerów do 
udziału, w badaniach (zwiększony koszt reklamowania się w prasie, radiu, te
lewizji). 

Opracowanie zatem może być oparte przede wszystkim na: 
— literaturze przedmiotu (badania zagraniczne i polskie), 
— wstępnych wywiadach w wybranych przedsiębiorstwach, które reklamowały 

się w prasie, oraz 
— ogólnych prawidłowościach charakteryzujących skuteczność komunikowania 

masowego (bowiem reklama takim komunikowaniem jest, a więc podlega 
tym prawidłowościom). 

Przyznać tu należy, że niejednokrotnie przesłanki różnych wniosków są bar
dzo wątłe. Różne badania często wzajemnie sobie przeczą. W pewnym zakresie 
wynika to z odmienności systemów komunikowania masowego, rozwoju gospo
darczego, tradycji kulturowych w różnych krajach. Również badania robione 
na użytek instytucji związanych z określonym środkiem masowego komuniko
wania dają z reguły wyniki korzystne dla tego medium. Zmusza to do ostroż
ności w formułowaniu twierdzeń kategorycznych. 

3. Opłacalność reklamy 

Czy w ogóle reklama jest działalnością opłacalną? Pytanie być może szoku
jące, gdy zważy się, jak niezwykły wzrost wydatków na reklamę stwierdza 
się w wielu państwach kapitalistycznych. Niemniej liczni autorzy twiedzili 
w swoich publikacjach, że znaczna część nakładów na reklamę nie przynosi 
pożądanych rezultatów (W. Sombart, E. Küng, V. Pacard, B. Shull, M. Zober)4. 
W literaturze marksistowskiej spotkać można niejednokrotnie twierdzenie 
o marnotrawstwie środków społecznych w świecie kapitalistycznym w rezul
tacie hipertrofii reklamy i walki konkurencyjnej, przy której niejednokrotnie 
różne możliwe efekty znoszą się wzajemnie. Sceptycyzm co do opłacalności 
reklamy przejawia się również w pracach badaczy komunikowania, socjologów, 
ekonomistów. Wątpliwości te w świetle teorii komunikowania masowego są 
uzasadnione. Właściwie mamy tu bowiem do czynienia z prymitywnym zasto
sowaniem modelu bodźca i reakcji, dostatecznie już zdyskredytowanego przez 
liczne badania i nowsze koncepcje teoretyczne. Modelem jednak tak zakorze
nionym, że stał się dogmatem i mitem. Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że 
„kiedy mówi się o efektywności reklamy, odwołujemy się zwykle do kilku 
przypadków, gdy efekty jej były spektakularne. Te przypadki jednak stano-
nowią wyjątek w regule... Jest prawdą, że jeżeli chodzi o sprawy reklamy 

4 J . D r a c h a r : Skuteczność reklamy. Reklama 1975, nr 11, s. 1. 
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niepewność jest duża, ponieważ nie wie się, czy reklama, jak loteria narodowa 
nie kosztuje ogół «klientów» więcej niż im przynosi zysku" 5. Dowodzi się na 
podstawie 135 kampanii reklamowych, że zdecydowana „większość agencji re
klamowych nie wie czy ich kampanie są skuteczne czy nie" ''. Wskazuje, że 
„efekty reklamy, jeżeli są, to są osłabione i zamaskowane przez wpływ czyn
ników o wiele silniejszych"7. Podaje się przykłady badań przeprowadzonych 
w warunkach naturalnych, a nie laboratoryjnych, które dowodzą negatywnego 
wpływu akcji reklamowych na sprzedaż (zwłaszcza gdy były zbyt intensywnie 
prowadzone)8. 

Sceptycyzm nie jest jednak powszechny. Wiele badań pośrednio lub bezpo
średnio wskazuje, że akcje reklamowe powodują efekty większe niż wydatko
wane na reklamę koszty. Twierdzi się nawet, że 1 dolar zainwestowany w re
klamę przynosi 3 dolary zysku 9. 

Co można więc z dostateczną pewnością orzec poza banalnym twierdzeniem, 
że niekiedy reklama jest skuteczna, a niekiedy nie. Wydaje się, że słuszna jest 
teza, że większość przedsiębiorstw prowadzących akcje reklamowe właściwie 
nie wie, czy są one dla nich opłacalne (rentowne) czy też nie. 

Przeprowadzone rozmowy w instytucjach skłaniają do potwierdzenia tej 
tezy w warunkach polskich. Zwykle bowiem zadowolenie z reklamy wiązało się 
jedynie z jakimś zauważalnym wzrostem obrotów. Nie odnoszono tego do po
niesionych kosztów oraz zysku przedsiębiorstwa (obrót nie równa się zyskowi). 
A więc przy działaniu reklamowym nie brano pod uwagę rachunku ekono
micznego. 

4. Wydatki na reklamę w prasie, radiu, telewizji 

Relacje pomiędzy prasą, radiem i telewizją od lat stanowią przedmiot zacie
kłych sporów, badań empirycznych i dociekań teoretycznych. W szczególności 
odnosi się to do krajów kapitalistycznych, gdzie stosunki pomiędzy mediami 
określone są w dużym stopniu przez zabiegi zmierzające do przyciągnięcia zle
ceniodawców reklamy. Mamy tu bowiem właściwie do czynienia z podwójną 
transakcją sprzedaży. Z jednej strony sprzedawane są odbiorcom treści rekla
mowe. Z drugiej strony — i być może to jest ważniejsze — potencjalni kon
sumenci sprzedawani są zleceniodawcom reklamy. Zyski określają egzystencję 
środków komunikowania. 

Zwłaszcza pojawienie się telewizji komercyjnej zaostrzyło konkurencję mię
dzy różnymi środkami komunikowania masowego. Biorąc pod uwagę tylko 
wydatki na reklamę w prasie, radiu, telewizji stwierdzamy wyraźne przesunię-

5 J . M a r c u s - S t e i f f : A propos des effets de la publicité sur les ventes. 
Communications 1971, nr 17, s. 7. 
' S . H. B r i t t : Are So-called Successful Advertising Campaign Really Suc
cessful? Journal of Advertising Research 1969, nr 9, s. 3—9; op. cit., J. M a r 
c u s - S t e i f f . . . , s. 4. 
7 C . B o u r g e o i s : La publicité fait-elle encore vendre? Paris 1968. 
8 Op. cit. J. M a r c u s - S t e i f f . 

P- S t a r c h : Measuring Advertising Readership and Results. McGraw-Hill 
Book Company, New York 1966, s. 166. 
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cie strukturalne. W przypadku wybranych kilku krajów kapitalistycznych 
zmiany w strukturze wyglądały następująco10 (dane w procentach): 

Kraje 

Austria 

Francja 

Holandia 

Japon ia 

N R F 

Stany 
Zjednoczone 

Wielka 
Bry tan ia 

Lata 

1964 
1974 

1964 
1973 

1964 
1971 

1964 
1976 

1964 
1976 

1964 
1975 

1664 
1975 

Prasa 

72 
50 

86 
78 

96 
60 

56 
48 

86 
82 

65 
57 

74 
70 

Radio 

10 
13 

12 
8 

4 

6 
6 

1 
3 

9 
12 

2 

Telewizja 

18 -
37 

2 
14 

1 
36 

39 
46 

13 
15 

26 
31 

2fi 
28 

Zwiększał się zatem udział środków audiowizualnych, zwłaszcza telewizji. Pro
ces ten nie zachodził jednak w takiej samej skali w różnych krajach. Wydaje 
się. że zwłaszcza tam, gdzie telewizja podlegała w silniejszym stopniu kontroli 
państwa, jej rola jako kanału przekazywania treści reklamowych została ogra
niczona. Warto tu bowiem nadmienić n, że w większości krajów kapitalistycz
nych statutowo określono dopuszczalny czas emisji programu reklamowego, 
jego częstotliwość, a także pory nadawania czy też dni, kiedy reklamy nie 
wolno nadawać. Przepisy takie, narzucane telewizji w interesie społecznym, 
ograniczają jej pojemność jako kanału przekazywania treści reklamowych. 
Biorąc pod uwagę ilościowe zapotrzebowania zleceniodawców reklamy — te
lewizja może zaspokoić je jedynie w wąskim zakresie. Znaczny udział w ca
łości wydatków na reklamę bierze się przede wszystkim z wysokiej ceny 
(w porównaniu z prasą), jaką należy zapłacić za emisję reklamy. Tłumaczy to 
w pewnym zakresie nadal utrzymującą się dominację prasy drukowanej jako 
podstawowego kanału dla tej formy komunikowania masowego. Określa zara
zem granice rozwoju reklamy telewizyjnej. Analiza trendów prowadzi bowiem 
do wniosku, że po okresie bardzo dynamicznym (zrozumiały, bowiem telewizja 
startuje z punktu zerowego) następuje względna stabilizacja stopy przyrostu 
wydatków na taką reklamę. Zwiększają się one przede wszystkim w wyniku 
wzrostu cen i tendencji inflacyjnych. 

Mimo zmian w strukturze wydatków na różne środki komunikowania ma
sowego, prasa jako kanał przekazywania reklamy nie stała się globalnie defi
cytowa. Przede wszystkim ze względu na ogólny wzrost wydatków na reklamę 

10 Na podstawie danych zawartych w dziale „Informacje z kraju i ze świata" 
w Zeszytach Prasoznawczych. 
11 Por. T. G o b a n - K l a s : Reklama telewizyjna w krajach Wspólnego Ryn
ku. Zeszyty Prasoznawcze 1974, nr 2, s. 125—128. 
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(być może również w jakimś stopniu stymulowany przez rozwój telewizji). Np. 
w Wielkiej Brytanii w latach 1952—1976 przyrost wydatków reklamowych wy-
itosił w przypadku 12 : 

dzienników 
czasopism 
telewizji 
radia 

Podobnie we Francji w latach 1967—1973 w przypadku13: 

prasy — ok. 1720 min F (+ 71%) 
telewizji — ok. 680 min F (+ 42,5%) 
radia — ok. 166 min F (+ 66%). 

Wysokie zyski prasy wiążą się w pewnym zakresie ze zjawiskami koncentracji, 
zmniejszenia ilości tytułów. Konkurencja telewizji dotknęła w szczególności 
pisma małe, w których koszt osiągnięcia jednego czytelnika przez przekaz re
klamowy był wysoki. Tendencję tę w pewnym stopniu rekompensowała inna 
prawidłowość: konkurencja telewizji dotknęła przede wszystkim pisma ogól
nokrajowe. Np. w Wielkiej Brytanii udział dzienników ponadregionalnych 
w ogólnych wydatkach reklamowych na omawiane medium zmniejszył się 
w r. 1976 w porównaniu z 1952 z 24,3% do 18,9%. Ale gazety prowincjonalne 
mimo wpływu telewizji utrzymały swój udział ok. 32% 14. W Stanach Zjedno
czonych w latach 1950—1961 wydatki na reklamę w dziennikach ogólnokrajo
wych wzrosły o 54,Vo, natomiast w przypadku gazet" lokalnych, mimo prawie 
3-krotnie wyższej pozycji wyjściowej, o ok. 93%1 5 . We Francji w la
lach 1971—1973 przyrost taki wyniósł w przypadku1'5: 

dzienników paryskich — + 17% 
dzienników prowincjonalnych — + 33% 
telewizji — + 25%. 

Analizując strukturę wydatków na reklamę warto zwrócić uwagę również na 
zróżnicowanie w zależności od wielkości reklamującego przedsiębiorstwa. Do
stępne17 dane wskazują na wyraźną korelację: wraz ze wzrostem przedsię
biorstwa rośnie znaczenie środków audiowizualnych jako kanałów przekazy
wania reklamy. Prasa pozostaje natomiast podstawową formą reklamowania 
się mniejszych jednostek gospodarczych. 

Inne zróżnicowanie wiąże się z typem reklamowanych towarów. W jakimś 
stopniu determinują go swoiste cechy różnych mediów. Analiza odpowiednich 
danych dotyczących NRF (1961) 18 i Francji (1970 r.) 19 skłania do wniosku, że 

12 ZV + ZV 1977 nr 27, s. 1120 (na podstawie informacji w Zeszytach Praso-
znawczych 1977 nr 4, s. 169). 
18 A. D a y a n : La publicité. Presses Universitaires de France, 1976, s. 16. 
14 Op. cit., ZV + ZV 1977, nr 27. 
15 T. S z t u с к i : Zagadnienia skutecznej reklamy. TNOiK, Warszawa 1965, 
s- Ш (dane przeliczone). 
16 Bulletin d'information de l'IREP 1974. Cahier 16. 
17 Sonovision 1971 nr 3. 
18 Na podstawie danych w „Zagadnieniach skutecznej reklamy", op. cit., 
s. 100—104. 

Na podstawie danych w „La publicité", op. cit., s. 10. 

- ок. 482 min F. s. 
— ок. 178 „ 
— ок. 298 „ 
— ок. 17 „ 
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prasa dominuje wyraźnie, gdy bierze się pod uwagę środki produkcji, tekstylia 
czy też przedmioty związane z kulturą i odpoczynkiem; w telewizji wyróż
niają się towary związane z rozrywką domową i częściowo art. kosmetyczne 
oraz przedmioty stanowiące wyposażenie domu. Jeżeli chodzi o radio, na czoło 
wysuwają się artykuły spożywcze oraz kosmetyczne. Trudno jednak stwier
dzonym zależnościom przypisać głębsze znaczenie. Pewne jest jedynie to, że 
różne towary są reklamowane z różną intensywnością w poszczególnych me
diach. 

Przechodząc na grunt polski trudno — ze względu na brak odpowiednich 
danych — określić strukturę wydatków na reklamę prasową, radiową i telewi
zyjną. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na zdecydowaną dominację re
klamy prasowej20. Przeprowadzone w instytucjach rozmowy skłaniają do tezy, 
że ze względu na koszty reklama taka jest w praktyce dostępniejsza niż telewi
zyjna dla lokalnych jednostek gospodarczych. 

5. Stosunek do reklamy i do mediów 

Wśród wielu uwarunkowań efektywności reklamy istotne znaczenie ma sto
sunek do niej potencjalnych odbiorców oraz stosunek do kanałów, przez które 
jest przekazywana. Kwestia ostatnia wiąże się z pojęciem roli, jaką pełnią wo
bec odbiorców różne media. W świetle różnych ankiet wydaje się słuszne 
podsumowanie socjologa francuskiego J. Mousseau, który stwierdził, że więk
szość odbiorców przywiązuje do różnych mediów przede wszystkim następu
jące role21: 

Telewizja: 1. rozrywkową, 
2. informacyjną; 

Radio: 1. informacyjną oraz rozrywki muzycznej, 
2. towarzyszenia przy innych czynnościach; 

Prasa: 1. informacyjną oraz komentującą, 
2. kształcącą. 

Listę tę w przypadku prasy można uzupełnić funkcją utylitarną — zaspoKaja-
nia potrzeby informacji użytecznej dla celów praktycznych. Ujęcie takie zakła
da, że różne media pełnią podobną rolę tylko z odmienną intensywnością. Stąd 
też ich nieco odmienne potencjalne możliwości jako kanałów, nrzez które do
cierają treści reklamowe, walory a także ograniczenia. 

Wyniki badań porównawczych, zmierzające do jednoczesnego określenia sto
sunku odbiorców do różnych środków masowego komunikowania wskazują na 
wyjątkową pozycję telewizji. Na temat lego właśnie medium ludzie najchętniej 
się wypowiadają i z nim kojarzą się najkorzystniejsze określenia. Dowodzą te
go np. badania przeprowadzone w 1977 r. wśród załóg dwu zakładów wielko
przemysłowych 22. Wyniki te, zgodne w swej ogólnej wymowie z innymi, wcze-

20 Por. np. dane zawarte w pracy L. Ż a b i ń s k i e g o „Reklama prasowa na 
rynku wewnętrznym", Wrocławski Rocznik Prasoznawczy, 1973, s. 122—123. 
21 Les Communications de masse. Paris 1972, s. 183—184. 
22 Łącznie 536 badanych. Badania zrealizował M. Nowy w Stoczni Gdańskiej 
i Tarnowskich „Azotach". 
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śniejszymi badaniami ОВР23 wskazują na nadal utrzymujące się zafascyno
wanie telewizją. Ogólnie jest ona w świadomości badanych we wszystkim lep
sza niż prasa czy radio: zrozumialsza, ciekawsza. Mniej krytycznie ocenia się 
w niej stopień rzetelności informacji, obiektywizmu czy możliwości przekony
wania. Wyniki te, jeżeli przyjmie się, że stosunek do medium określa możli
wości skutecznego oddziaływania, dają pewien atut telewizji jako potencjalne
go kanału dla działań reklamowych. Nie jest on jednak zbyt silny, zważywszy 
na niewielką rozpiętość stwierdzonych różnic pomiędzy mediami. 

Charakteryzując ogólnie stosunek do prasy, radia, telewizji, trzeba tu od
notować jeszcze jedną potwierdzoną przez prawie każde badanie prawidło
wość: prasa, a właściwie dzienniki lokalne — to środek zdecydowanie dominu
jący w świadomości badanych jako źródło informacji o tym, co dotyczy bada
nego przestrzennie najbliżej, zwłaszcza, gdy taka informacja ma walor użyt
kowy 2i. 

Co natomiast myślą ludzie o reklamie? Badania przeprowadzone w NRF2S 

zmierzały do stwierdzenia, jakie skojarzenia budzą dwa, niekiedy zamiennie 
używane terminy „Reklame" i „Werbung". Ustalono, że określenia takie koja
rzą się bardziej z właściwościami pozytywnymi. Reklama, to coś, co jest zde
cydowanie bardziej informacyjne niż pozbawione informacji, niezbędne niż 
zbędne, wyjaśniające niż wprowadzające w błąd. Ale zarazem reklama jest 
czymś zdecydowanie bardziej natrętnym niż powściągliwym, wyrafinowanym 
niż naturalnym, głośnym niż dyskretnym, dziwacznym niż przyzwoitym. 

Gdyby oprzeć się na wynikach badań ankietowych realizowanych w róż
nych krajach, to obraz społecznych nastawień do reklamy okazałby się zama
zany. Wnioski wynikające z takich studiów niejednokrotnie są sprzeczne i pro
wadzą do niejednoznacznych ocen. Przeważają studia, które skłaniają do tezy, 
że w opinii społecznej reklama widziana jest raczej jako zjawisko w sumie 
pozytywne. Raczej — bowiem w opiniach takich jest spora doza rezerwy. Np. 
w jednym z badań2ß stwierdzono, że 64% Amerykanów całkowicie zgodziło 
się z tezą, że reklama jest niezbędną, 54% — że przyczynia się do podniesienia 
jakości produktów. Zespół kierowany przez A. Bauera i S. Greysera z Harvard 
Busines Schooll przeprowadzając badania27 dla Amerykańskiego Stowarzysze
nia Agencji Reklamowych (AAAA) ocenił, że ogół Amerykanów można podzie
lić na trzy kategorie: tych, którzy mają stosunek pozytywny do reklamy (41%), 
tych, dla których reklama jest sprawą obojętną lub których opinie są podzie
lone (42%) oraz tych, którzy reklamie się przeciwstawiają (14%). W ankiecie 
Instytutu Francuskiego Badań Opinii (IFOP) stwierdzono28, że 81% Francuzów 
uważa reklamę za konieczną lub użyteczną (przeciwko 12% zajmujących sta
nowisko negatywne). Wg ankiety SOFRES-u trzech Francuzów na czterech oce-

28 Z. B a j k a : Opinie odbiorców o masowych środkach komunikowania. Ze
szyty Prasoznawcze 1973, nr 3, s. 91. 
24 Dowodzą tego każde badania czytelnictwa prasy. 
85 L ü b k e : Wie versteht der Endverbraucher die Begriffe: Reklame und 
Werbung, Wirtschaft und Werbung 1962, nr 3, s. 78—82. Podane za T. S z t u c-
k i m : Zagadnienia skutecznej reklamy, op. cit., s. 21. 
28 Editor and Publisher z 2 V 1964. Podane wg informacji „Konsument a rekla
ma". Zeszyty Prasoznawcze 1964, nr 4, s. 117. 
27 Advertising in America. The Consumer View. Boston 1968. 
28 Sondages 1966, nr 2. 
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nia, że reklamy są użyteczne29. Na podstawie ankiety przeprowadzonej w 1972 
przez Europejskie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych (EAAA) stwierdzono, 
że „zdecydowana większość publiczności uznaje, że reklama jest konieczna 
nie tylko dla sprzedaży, ale również by pomóc konsumentowi"30. Stanowisko 
takie nie jest pozbawione jednak sceptycyzmu. W badaniach tych tylko 29% 
stwierdziło, że reklama przedstawia fakty w sposób prawdziwy i 32%, że rzad
ko nakłania do nabycia produktów bezużytecznych. 

W miarę wzrostu intensywności reklamy w kapitalistycznych wysoko roz
winiętych „społeczeństwach konsumpcyjnych" postawy wobec reklamy ulegają 
zmianie. W W. Brytanii poziom aprobaty reklamy zmalał "z 79% w 1969 do 
67% w 1972. W sondażu31 realizowanym przez Harvard Bussiness Review 
stwierdzono, że w r. 1972 zmniejszył się w porównaniu z 1962 r. odsetek osób 
oceniających, że reklamy dają wierny obraz produktu (z 54% do 30%), że lan
sują lepsze produkty (z 76% do 55%-) czy też, że ich istnienie w efekcie pro
wadzi do podwyższenia stopy życiowej (z 83% do 67%). Podobnie — z roku 
na rok — narastał sceptycyzm Francuzów. W 1973 r. porównaniu z 1972 
mniejsza liczba badanych S2 stwierdziła, że reklama pomaga znaleźć produkty 
lepsze (33% przeciwko 40%) czy też tańsze (30% przeciwko 36%). Mimo różnej 
wartości wskaźnikowej tych procentów można orzec, że w świecie kapitali
stycznym powstaje sytuacja błędnego koła: m. in. aby zrównoważyć spadek 
prestiżu reklamy zwiększa się jej intensywność, co z kolei prowadzi do dal
szego spadku prestiżu itd. Niektóre badania mają wydźwięk prawie alarmu
jący, gdy dochodzi się do wniosku, że w świadomości większości społeczeństwa 
reklama kojarzy się z czymś, co nie jest ani użyteczne ani konieczne33. Kry
tycyzm taki wzrasta w szczególności wśród osób o wyższym cenzusie wykształ
cenia oraz wśród uczącej się młodzieży. 

Być może większa niechęć w stosunku do reklamy wiąże się z jej wejściem 
do domów poprzez telewizję. Przemawiają za tym niektóre wyniki badań. 
„Wśród 6000 osób badanych przez Ouest-France 93% nie życzy sobie rozwoju 
reklamy w telewizji... 64'% czytelników Figaro ocenia, że było za dużo reklamy 
telewizyjnej" 34. Jeżeli chodzi o inne media, to wśród badaczy przeważa opinia, 
że „magazyny są bez wątpienia środkiem, w którym reklama jest mniej kry
tykowana. Przede wszystkim dlatego, że — w porównaniu z innymi mediami — 
średni poziom zawartości redakcyjnej jest dobry, zwłaszcza gdy chodzi o ma
gazyny mody, ale również i ze względu na to, że ogłoszenia reklamowe są 
w nich w takim samym stopniu poszukiwane jak artykuły... Postawa w odnie
sieniu do reklamy w dziennikach jest podobna. Nie odnosi się to do radia. 
Reklamie w nim częściej przypisuje się cechę intruza, nie tylko dlatego, że 
trudniej jej uniknąć, niż reklamie pisanej, ale również i dlatego, że przerywa 
programy i informacje... Odnajdujemy tu zastrzeżenia, które zwielokrotnione 
występują, gdy chodzi o telewizję" 85. Uwagi jednego z wybitniejszych teorety-

29 Bulletin de la SOFRES, janvier 1967, nr 3. 
80 R. L e d u c : Le pouvoir publicitaire. Paris—Bruxelles—Montreal 1974, s. 187. 
31 Op. cit., R. L e d u c . . . , s. 187. 
32 Op. cit., R. L e d u с..., s. 188. 
33 Op. cit., R. L e d u c . . . , s. 186. 
84 Les communications de masse. Centre d'Etude et de Promotion de la Lectu
re. Paris 1972, s. 400—401. 
85 Op. cit., R. L e d u c . . . , s. 191. 
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ków rek lamy potwierdzają badania , jakie przeprowadzi ł Uniwersy te t w Chicago 
wśród gospodyń domowych 86. Na pytanie , czy wolą dzienniki , czasopisma, te le
wizję, radio z rek lamą czy bez r ek lamy uzyskano nas tępujące odsetki odpo
wiedzi : 

z rek lamą bez r ek lamy 
dzienniki 93 6 
czasopisma 88 12 
telewizja 36 59 
radio 35 63 

Interesujące badania na t ema t nas tawienia do r ek lamy w różnych mediach 
przeprowadzono w 1975 r. w RFN 3 7 . Badani najchętniej wypowiada l i się na 
temat r ek lamy telewizyjnej . Skłonni byli mówić o niej za równo dobrze j ak 
i źle. W przypadku dzienników na tomias t polaryzacja była większa. Odpowie
dzi pozytywne udzielano zdecydowanie chętniej niż nega tywne czy neu t ra lne . 
Jeśli wziąć pod uwagę gradację różnego typu ocen (ze względu na różną 
skłonność do wypowiadan ia się przy różnych mediach) , wynik i tych badań 
skłaniają do tezy, że h ierarchia różnych ocen jest w poszczególnych m e 
diach z grubsza podobna. Istotniejsze różnice sprowadzają się do większego 
znaczenia, j ak ie w odniesieniu do mediów d rukowanych uzyskuje przekonanie 
o możliwości selekcji, oraz przeświadczenia badanych o większej powadze 
i rzetelności r ek lamy prasowej (w po równan iu z h ierarchią ocen w mediach 
audiowizualnych) . 

Badania przeprowadzone dotychczas w Polsce właściwie nie dostarczają do
statecznych przesłanek do określenia s tosunku społeczeństwa do rek lamy. 
W d w u 3 8 s tudiach problem ten dotknię ty był przy użyciu jednego bezpośred
niego pytania w ankiecie, zmierzającego do uzyskania opinii, czy w ogóle po 
trzebne jest zamieszczanie r ek l am w środkach komun ikowan ia masowego. Nie 
ma więc szans na ocenę wielowymiarową. Odpowiednie odsetki odpowiedzi 
wynosiły : 

Kraków 1932 

93,8 
4,4 
1,8 

woj . poznańskie 
1973 
85,7 

4,7 
9,6 

tak, po t rzebne 
nie, n iepotrzebne 
b r a k odpowiedzi 

Wyniki wskazują na zdecydowanie pozytywny s tosunek społeczeństwa polskie
go do reklam. Do podobnych wniosków prowadzą inne empi ryczne us ta len ia : 
zdecydowana większość (85°/o) mieszkańców kra ju zgodziła się ze zdaniem, że 
„prasa, radio, telewizja dają dobre rozeznanie w tym, jak ie t owary ukażą się 
w sprzedaży i co te towary są w a r t e " 89. 

e K . P e l t z e r : Handbuch der Werbung und Publ ika t ion . T h u m 1961, 
s. 872—873. Na pods tawie : T. S z t u c k i : Zagadnienia skutecznej rek lamy, 
op. cit., s. 176. 
87 ZV + ZV 1976 n r 10, s. 362. Na pods tawie informacji w Zeszytach Praso-
znawczych, 1976, nr 3, s. 187. 

R- D y o n i z i a k : Społeczne u w a r u n k o w a n i a recepcji r ek l amy prasowej , 
w tomie: Rek lama w prasie. OBP, K r a k ó w 1965, s. 176 oraz A. R u s i n e k : 
Odbiorcy o reklamie . Zeszyty Prasoznawcze 1974, n r 2, s. 108. 

Na podstawie ma te r i a łów z ogólnopolskich badań T. T u r 1 i к nad „Rolą 
prasy w kszta ł towaniu k i e runków konsumpcj i" , maszynopis w OBP. 
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Ta zdecydowanie korzystna dla reklamy charakterystyka stosunku społe» 
czeństwa wymaga jednak w świetle innych badań pewnego krytycyzmu odno
śnie do wartości poznawczej wskaźników. Wystarczy podkreślić, że korzysta
nie z reklamy nie pojawia się jako motyw odbioru jakiegokolwiek medium. 
W badaniach nad zainteresowaniami czytelniczymi reklama, ogłoszenia, zajmu
ją odległe miejsce w hierarchii różnych preferencji odbiorców40. Nie wystę
pują w charakterystykach zainteresowań radiowych i telewizyjnych. Stąd 
też — zdaniem autora opracowania — właściwie to nic nie wiemy o stosunku 
społeczeństwa do reklamy. 

5. Odbiór mediów a efektywność reklamy 

Nawet przy przyjęciu najbardziej prymitywnego modelu oddziaływania — 
modelu „sukcesu propagandowego", który zakłada osiągnięcie zamierzonego 
celu właśnie dlatego, że taka była intencja — droga od pojawienia się prze
kazu reklamowego do reakcji odbiorcy jest bardzo długa. W kolejnych fazach 
procesu maleje odsetek osób, w stosunku do których reklama spełniła swe za
mierzone zadania. Rośnie zresztą nieokreśloność naszej wiedzy na temat sku
teczności. Wiemy tylko, że działają różnego typu sita selekcyjne. Pewna część 
adresatów nie zetknie się w ogóle z przekazem. Spośród pozostałych wielu nie 
zauważy komunikatu reklamowego czy to ze względu na stosunek do tego 
typu treści, czy też okoliczności odbioru. Nawet odebrany przekaz może być 
różnie zrozumiany, w różnym stopniu przyswojony, zapamiętany. W kolejnych 
fazach liczba adresatów reagujących w sposób pożądany zmniejsza się. Ja
kaś część może nie uwierzyć treściom reklamowym. Ale nawet w przypadku 
tych, którzy odebrali, w jakimś stopniu zaakceptowali treść reklamy — wielką 
niewiadomą pozostają zmiany w opiniach i postawach (lub brak zmian czy też 
przeciwny ich kierunek). Odpowiednie mechanizmy wcale nie są przez naukę 
nawet dostatecznie rozpoznane. Zresztą przejście od pożądanych nastawień do 
zakupów nie zachodzi ,w sposób automatyczny. W efekcie mały odsetek osób 
może reagować tak, jak pragnie insèrent. 

Zdarza się, że skuteczność reklamy już w pozycji wyjściowej można po
mnożyć przez zero. Dotyczy to np. sytuacji, gdy reklamowane jest to, czego 
nie ma, lub też, gdy mimo zabiegów inserenta sprzedaż towarów lub usług 
nie mogłaby wzrosnąć, bowiem przy określonych możliwościach produkcyjnych 
rynek już jest maksymalnie chłonny. Gdyby dotyczyło to kapitalisty — można 
powiedzieć, że to jego sprawa. Niestety sytuacje takie — jak wynika z rozmów 
w instytucjach — zdarzają się i u nas. Trudno tego nie określić brakiem gospo
darności, marnotrawstwem wysiłku społecznego. 

Podobna sytuacja zachodzi, gdy komunikat reklamowy, dotyczący właściwie 
ściśle określonego adresata, dochodzi do zbyt wielkiej liczby innych odbiorców. 
Przy istniejącym zróżnicowaniu społecznym reklamowanie bardzo drogich 
i luksusowych produktów w popularnych środkach komunikowania jest nie 
tylko nieopłacalne, ale również działa szkodliwie dla propagandy ekonomicz
nej i politycznej państwa. Przecież rozwiązaniem jest tu zamieszczenie rekla
my w odpowiednim medium. Podobnie jak w przypadku, gdy chodzi o rekla-

40 Por. np. Z. B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej, OBP, Kraków 
1976, s. 329 czy też A. S k o w r o ń s k i : Dziennikarskie opinie o preferen
cjach czytelników. Zeszyty Prasoznawcze 1976, nr 1, s. 98—99. 
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mę, która może zainteresować jedynie odbiorcę mieszkającego w określonym 
miejscu, a która emitowana jest przez media ogólnopolskie, 

Badania nad charakterystyką odbiorców różnego typu mediów, zmierzające 
do tego, by insèrent przy minimalnych nakładach miał największe szanse do
tarcia komunikatem reklamowym do właściwego odbiorcy stanowią o istnie
niu wielu instytutów badawczych w krajach kapitalistycznych. Jeżeli chodzi 
o prasę — to w Polsce OBP corocznie dysponuje materiałami, które mogą po
móc przy wyborze tytułu tak, by zamierzony krąg odbiorców mógł być osiąg
nięty41. Brak tendencji inserentów do korzystania z takich wyników dowodzi 
tylko znacznej nieracjonalności działań reklamowych w Polsce. 

Aby określić szansę zetknięcia się z medium, które zawiera przekaz rekla
mowy nie wystarczy znać odsetki osób, które ogólnie deklarują, że z niego 
korzystają. W przypadku mediów audiowizualnych nie oznacza to bowiem, że 
odbiorca ma realne szanse korzystania z całego programu. Interesujący po
dział programu zastosowali badacze12 z Instytutu Audiowizualnego w Paryżu 
(INA). Wyróżnili mianowicie program emitowany, program „dysponowalny" 
(television disponsible) oraz program odebrany rzeczywiście. Drugi typ okre
ślony jest przez zwyczaje odbiorcze (pory korzystania, preferencje kanałów). 
Określenie liczbowe uzyskuje się przez przemnożenie czasu emisji określonych 
rodzajów audycji przez prawdopodobieństwa określonych zachowań odbior
czych przeciętnego Francuza. Wyniki badań prowadzą do wniosku, że prze
ciętny telewidz dysponuje w praktyce 2—,'} razy krótszym czasem niż wynika 
to z zapowiedzi programowych. Można szacować, że jedynie ok. 5—10° o czasu 
audycji reklamowych jest rzeczywiście odbieranych. Ocena taka jest zresztą 
być może przesadna: oparta była na deklaracjach badanych. Studia prowadzo
ne przy pomocy ukrytych kamer skłaniają do wniosku, że ludzie oglądają 
programy telewizyjne o połowę krócej niż to potem deklarują43. 

Korzystanie z reklamy prasowej nie podlega ograniczeniom płynącym z jed-
noczesności i odbioru w środkach audiowizualnych. Niemniej efektywność jej 
określona jest również przez podstawowe prawo komunikowania masow7ego: 
selektywności odbioru. Zwłaszcza bowiem w prasie odbiorca ma możność wy
boru. Korzysta z niej. SzczegółowTsze badania41 wskazują, że w przypadku 
dzienników w Polsce odbiorca wykorzystuje jedynie ok. 21% powierzchni, de
klarując zresztą, że czyta ok. 45% i że trwa to 21 minut. Nie ulega wątpliwości, 
że reklamy nie należą do pozycji, które się szczególnie chętnie wybiera. Wy
raża się to w rzadkich deklaracjach o zainteresowaniu tego typu materiałami 
(zwykle końcowe pozycje w hierarchii zainteresowań). Znamienne jest tu, że 
w badaniach czytelnictwa przeszło 100 dzienników amerykańskich, gdzie ko
rzystano m. in. z dynaskopu, który dostarczył podstawowego materiału do wy
kreślenia „profilów poczytności", stwierdzono, że odbiorcy na ogół opuszczają 
teksty reklamowe 45. 

41 Por. np. Z. B a j k a : Czytelnictwo prasy w Polsce Ludowej. OBP, Kraków, 
1976. 
42 M. S o u c h o n , S. P o u l e t : Les emissions culturelles a la télévision fran
çaise. Place, Programation, Audience. INA, Paris 1976, s. 81—83. 
48 Editor and Publisher, 1973, nr 6, s. 9. 

Z. N ę c k i , Z. S o b i e c k i : Deklarowane i rzeczywiste czytelnictwo dzien
ników. Zeszyty Prasoznawcze nr 3, 1976, s. 9. 

„Czego ludzie nie czytają", informacja w Zeszytach Prasoznawczych 1967, 
nr 2, s. 129. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Deklaracje czytelnicze są bardziej optymistyczne. W badaniach Opinion Re
search Corporation ustalono, że 65°/o mieszkańców USA czytuje reklamy pra
sowe, podczas gdy tylko 25°/o ogląda je w telewizji46. Instytut w Allensbach 
stwierdził natomiast, że 16°/o telewidzów ogląda w TV reklamy systematycz
nie, a 40% czasami47. Zrzeszenie prasy regionalnej w NRF stwierdziło z kolei, 
że 45% badanych zauważyło ogłoszenia, a 28% deklarowało przeczytanie po
nad połowy tekstu reklamy48. 

W polskich badaniach49 nad reklamą prasową stwierdzono, że ok. 30% 
mieszkańców Krakowa zadeklarowało stałe korzystanie z reklam, a 44% nieco 
rzadsze. Ok. 56% odpowiedziało, że ogłoszenia reklamowe czyta dokładnie. 
W innych, nowszych badaniach 50 ustalono, że jedynie 7% odbiorców nie zwra
ca uwagi na ogłoszenia reklamowe, 47% korzysta z nich czasem, a 42% za
wsze przegląda, czyta. 

Niezależnie od rzeczywistości ankietowej można twierdzić, że telewizja czy 
radio mają pewną przewaigę nad prasą drukowaną, jeżeli chodzi o ograniczenie 
procesu selekcji. Oba media mogą bardziej narzucić odbiór komunikatu rekla
mowego. Oczywiście nie w pełni, choćby ze względu na tryb odbioru (rozmo
wa, wychodzenie itp.). Walorem prasy jest to, że korzystanie z reklamy ma 
charakter decyzji, czynności świadomej. Reklama również może być odbiera
na jako komunikat oczekiwany, a nawet poszukiwany. 

Osiągnięcie określonej liczby odbiorców wiąże się z kosztami. W przypadku 
telewizji są one wyższe niż w prasie czy radiu. Oceniono 51, że koszt dotarcia 
do takiej samej liczby odbiorców był w Stanach Zjednoczonych o 47% wyższy 
niż przy akcji reklamowej prowadzonej przy wykorzystaniu czasopism, a we 
Francji aż o 139%. 

Czy dysproporcja taka może być zniwelowana przez silniejsze działanie prze
kazu reklamowego w telewizji? Właściwie większość badaczy i teoretyków 
skłania się do tezy, że komunikat reklamowy w prasie zapamiętywany jest 
w większym stopniu niż reklama telewizyjna. Tezę tę, za którą stoi wiele 
przesłanek teoretycznych i cząstkowych wyników badań trudno uznać za pew
ną. Telewizja ma „duże możliwości silnego oddziaływania emocjonalnego; ar
gumenty racjonalne rzadziej dochodzą do głosu"52. Stąd też twierdzi się, że 
w przypadku reklamy telewizyjnej warstwa emocjonalna jest lepiej przyswa
jana i pamiętana. Wg ustaleń Instytutu Badań nad Konsumpcją Uniwersytetu 
Saary w oparciu o pomiary psychofizyczne53 stwierdzono nie tylko większą 
zauważalność elementów emocjonalnych, ale dominującą rolę tego czynnika 

46 Newsprint Facts 1967, nr 3, s. 1—4. 
47 Na podstawie informacji w Zeszytach Prasoznawczych 1974 nr 2. 
48 ZV + ZV 1972, nr 47, s. 2248. Na podstawie Zeszytów Prasoznawczych 1973 
nr 2, s. 167. 
49 Op. cit., R. D y o n i z i a k..., s. 127. 
50 Op. cit., A. R u s i n e k . 
81 J. A g o s t i n i , M. H u g e s : Les effets de la publicité dans la presse et 
à la télévision. Paris 1972, s. 72—73. 
82 T. N. S t e m m l e : Press, Radio, Television. Complementary Competition 
Between the Mass Media. Gazette 1972 nr 3, wg W. P i s a r k a : Podział pracy 
między prasą, radiem i telewizją. Biuletyn Prasowo-Wydawniczy 1973 nr 160, 
s. 7—11. 
w W. К r o e b e r-R i e 1 : Werbung mit Emotionen — neue Ergebnisse eines 
Forschungsprogramms. ZV + ZV 1977 nr 11, ss. 440—443. Wg informacji w Ze
szytach Prasoznawczych 1977 nr 4, s. 152. 
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w nadawaniu reklamie siły oddziaływania. Dla kontrastu można tu przedsta
wić wyniki innych badań54, zrealizowanych przez koncern General-Electric, 
gdzie posłużono się elektroencefalografem, by stwierdzić, że ta emocjonalna 
reklama telewizyjna nieznacznie tylko zaprzątała badanych. Natomiast zau
ważona i odebrana reklama drukowana fascynowała w większym stopniu. 

Ta niejednoznaczność wyników występuje i w innych badaniach. Np. w pra
cy porównującej wyniki 5 studiów zrealizowanych w Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej BrytaniiБР. Jeżeli chodzi o zapamiętywanie — to w jednym ze stu
diów (General Foods) nie stwierdzono przewagi ani telewizji, ani czasopism. 
Dwa inne natomiast dały wyniki korzystne dla telewizji (United Biscuits i CBS 
Television Network). W ostatnim określono w tym zakresie skuteczność jed
nego wydatkowanego na reklamę dolara. W przypadku magazynów wskaźnik 
wynosił 98, w przypadku telewizji — 122. Autorzy opracowania tłumaczą to 
małą rozbieżnością pomiędzy opłatami za reklamę w magazynach i telewizji 
w USA. Odpowiednie przeliczenia dla Francji wskazują na niższą efektywność 
telewizji (—24%). 

Przyswojony przekaz (rozumiany, któremu się wierzy lub nie) determinuje 
w jakiś sposób opinie i postawy odbiorców. I tu brak rozstrzygnięć, które prze
mawiałyby wyraźnie za jednym ze środków przekazu. W omówionej uprzednio 
pracy dotyczącej 5 badań stwierdzono, że w przypadku niektórych produktów 
efektywniejsza była reklama w czasopismach, w przypadku innych w telewi
zji lub też nie stwierdzono wyraźniejszych różnic. Podobnie zresztą jak przy 
zachowaniach konsumentów. Przykładem mogą być tu badania United Bis
cuits 5,i : 

Telewizja Magazyny 

zapamiętanie +25 +24 
postawa • +11 +10 
kupno +20 +20 

Różnice średnich wskaźników przyrostu między prasą i magazynami są nie
wielkie i dowodzą tylko, że oba media działały równie skutecznie (choć chyba 
magazyny opłacalniej). 

Z niepewności wiedzy o efektywności różnych mediów warto wydobyć je
den wątek: raczej nie budzi wątpliwości stosunkowo duża efektywność dzien
ników lokalnych, zamieszczających bardzo konkretne, informacyjne reklamy. 
Dowodzi tego znany przykład, gdy w Nowym Jorku w wyniku nieukazywania 
się dzienników obroty sklepów, instytucji kulturalnych zmalały w sposób wy
raźny57: np. domów towarowych o 25%; sprzedaż biletów teatralnych oraz na 
imprezy rozrywkowe o 30%. 

Mimo dużej rozbieżności badań można twierdzić, że wprawdzie reklama nie 
jest czymś szczególnie ważnym dla przeciętnego obywatela, ale jednak dociera 
do niego za pośrednictwem prasy, radia czy telewizji. Większe możliwości do
tarcia zarysowują się przy dziennikach lokalnych, gdy chodzi o bardzo infor
macyjne komunikaty reklamowe, czasopismach kobiecych, gdy chodzi o pro-

и ZV + ZV 1972 nr 34, s. 1458. Wg. informacji w Zeszytach Prasoznawczych 
1973 nr 1, s. 180. 
88 Op. cit., J. A g o s t i n i , M. H u g e s... 
88 Op. cit., J. A g o s t i n i , M. H u g e s..., s. 45. 
87 E. P. E r i i с h: Naukowa sesja reklamy w Insbrucku. Reklama 1975 
nr 11, s. 21. 
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dukty szczególnie interesujące kobiety, zawodowych, specjalistycznych, gdzie 
trafia do właściwego odbiorcy i w swej treści jest zgodna z zawartością. W ra
diu odbierana jest najczęściej mimochodem przy wykonywaniu innych czyn
ności, zwłaszcza gdy chodzi o gospodynie domowe w godzinach przedpołudnio
wych, kierowców, młodzież (muzyka młodzieżowa). W telewizji oglądana jest 
również w sposób automatyczny, w szczególności gdy poprzedza lub bezpo
średnio pojawia się w godzinach wieczornych po szczególnie atrakcyjnych 
programach (wymóg, by była adresowana do wszystkich). W świetle różnych 
badań trudno wskazać na przewagę któregokolwiek z mediów. W pewnych 
sytuacjach, przy pewnych towarach, wobec określonych odbiorców działają 
one bardziej lub mniej skutecznie (lub bezskutecznie). Uwzględnienie kosztów 
reklamy skłania natomiast do tezy, że reklama prasowa jest zwykle bardziej 
rentowna. 

6. Ważniejsze twierdzenia o skuteczności reklam prasowych, radiowych 
i telewizyjnych 

Mimo że rozmaite badania nad reklamą dalekie są od jednoznaczności, mi
mo zastrzeżeń co do możliwości przenoszenia doświadczeń z innych krajów na 
grunt polski, można pokusić się na podstawie różnych studiów o sformułowa
nie paru tez mniej lub bardziej uniwersalnych czy udokumentowanych. Wy
nikają one w dużej mierze ze swoistości odbioru różnych mediów, scharakte
ryzowanej zresztą w sposób dostatecznie pełny przez szwajcarskiego badacza 
komunikowania T. N. Stemmle 58. 

a) Prasa codzienna 
— Mimo rozwoju reklamy telewizyjnej dzienniki (zwłaszcza lokalne) zacho

wują swój prymat jako kanał przekazywania treści reklamowych. Wynika 
to ze specyficznych walorów tego środka. 

— W przypadku prasy lokalnej (dominującej w Polsce) strefy rozprowadzania 
są ściśle wyznaczone. Znaczna część reklam, zwłaszcza bardziej konkret
nych i informacyjnych czy też odnoszących się do usług ma natomiast 
sens jedynie lokalny. 

— Ilość informacji, która może być przekazana w prasowym anonsie rekla
mowym jest znacznie większa niż w przypadku radia i telewizji. W kam
paniach reklamowych można wykorzystywać to nie tylko na poziomie „stra
tegicznym", ale przede wszystkim „taktycznym": doprowadzenie do aktuali
zacji potrzeb i postaw w akcie zakupu. 

— Lokalne dzienniki — mimo pewnych zróżnicowań odbioru w zależności od 
cech społeczno-demograficznych — są kanałem popularnym: przekazy re
klamowe docierać mogą do wszystkich kręgów społecznych. W tym wzglę
dzie nie są zbyt selektywne. 

— Odbiór prasy codziennej nie jest związany z czasem transmisji. Przekazy 
reklamowe mogą być odbierane w różnych porach dnia. Co więcej: szcze
gólnie użyteczne anonsy można przechowywać i wykorzystywać niezależnie 
od upływu czasu. 

68 W. P i s a r e k : Podział pracy między prasą, radiem i telewizją. Biuletyn 
Prasowo-Wydawniczy nr 160, s. 7—11. 
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— W porównaniu z innymi mediami reklamy w prasie codziennej przeważnie 
w większym stopniu oddziałują nie na uczucia, ale przez swą zawartość 
informacyjną. Dlatego można twierdzić, że mogą odpowiadać lepiej zada
niom, jakie winna pełnić reklama w naszym ustroju. Czynnik ten jednak 
może w niektórych przypadkach ograniczać nieco pers wazy jność. 

— Reklama w dziennikach odbierana jest jako bardziej poważna, solidna, 
mniej rozrywkowa. Odbiór ma charakter nie narzucony, ale świadomy. 

— Duża selektywność odbioru. Prasa codzienna czytana jest dość szybko. Ko
munikaty reklamowe stanowią dla odbiorców materiał, który jest drugo
rzędny w stosunku do innych treści. Ogranicza to skuteczność oddziaływa
nia. Zarazem jednak, w stosunku do czytelników, którzy szukają informacji 
rynkowej, możliwości dzienników w tym względzie są większe niż w in
nych mediach. 

— Koszt uzyskania szansy dotarcie komunikatu reklamowego do odbiorcy nie 
jest — w porównaniu z innymi mediami — wysoki. Taka jest również opi
nia polskich ogłoszeniodawców. 

— Wpływ reklamy na postawę odbiorcy jest prawdopodobnie mniejszy niż 
w przypadku np. telewizji. Stąd też szczególna użyteczność, gdy postawy są 
już ukształtowane, a niezbędne jest doprowadzenie do ich realizacji. W za
kresie nowości rynkowych prasa codzienna bardziej nadaje się do lansowa
nia produktów o rozprowadzeniu lokalnym oraz usług. 

— Niewie]ki odstęp czasu pomiędzy zamiarem reklamowania a ukazaniem się 
anonsu reklamowego. 

b) Czasopisma 
— Zwiększenie wydatków na reklamę telewizyjną w nieco większym stopniu 

wpływa na czasopisma niż dzienniki lokalne. Przede wszystkim dlatego, że 
większość z nich ma zasięg ogólnokrajowy. Niemniej utrzymują swoją ro
lę, jeżeli chodzi o reklamy wyspecjalizowane. 

— Bardzo zróżnicowana publiczność różnych czasopism umożliwia dotarcie do 
pożądanego adresata w zależności od tego, co jest reklamowane. Np. pra
sa kobieca — jeżeli chodzi o modę, sprzęty gospodarstwa domowego, kosme
tyki czy produkty dla dzieci. Czasopisma bardziej specjalistyczne, o wy
raźnie określonym kręgu odbiorców, gdy chodzi o towary, które mogą zain
teresować tylko takie kręgi. 

— Podobnie jak przy dziennikach duże możliwości przekazania większej ilo
ści informacji, brak związku z czasem emisji, śwadomy, nienarzucony od
biór oraz nieco większy — niż w dziennikach i radiu — odstęp czasu mię
dzy zamiarem reklamowania a ukazaniem się reklamy. 

— W porównaniu z dziennikami większe możliwości oddziaływania ilustracją, 
grafiką, kolorem. Mniej szybkie tempo czytania, zwykle kilkakrotne branie 
numeru do ręki zwiększa szanse repetycji odbioru przekazu reklamowego. 
Liczba czytelników w stosunku do nakładu jest zwykle większa niż w przy
padku dzienników. 

— Większa niż w przypadku dzienników zauważalność reklam. Niemniej sto
pień odrzucania materiałów reklamowych w procesie selekcji jest również 
prawdopodobnie duży. 

— Koszt dotarcia do odbiorcy bardzo zróżnicowany w różnych czasopismach. 
W przypadku wyraźnie określonego adresata i wyborze odpowiedniego cza
sopisma jednak niższy niż przy wykorzystywaniu innych kanałów. 
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c) Radio 
— Zwykle uzupełniający kanał przekazywania reklam (biorąc pod uwagę wy

datki na inne media). 
— Przekazywanie reklamy ma w pewnym stopniu charakter komunikowania 

osobistego, co zwiększa szanse oddziaływania. 
— Kontakt z przekazem reklamowym jest w jakimś stopniu narzucony. Stąd 

też pewne możliwości narzuconego wpływu, który zarazem jest ograniczony 
przez powierzchowność kontaktu, wynikającą również z tego, że zwykle 
przekaz odbierany jest przy wykonywaniu innych czynności. 

— Możliwości wykorzystania elementów akustycznych jako czynników suge
rujących (intonacja, muzyka). A więc wpływ nie tylko informacji, ale 
i czynników działających na emocje. 

— Większe możliwości oddziaływania reklam w skali krajowej niż lokalnej 
(w warunkach polskich). 

— Zróżnicowanie odbioru w zależności od pory dnia a także dni tygodnia, 
a nawet pór roku. Większe możliwości oddziaływania reklam w godzinach 
porannych i popołudniowych, zwłaszcza gdy chodzi o gospodynie domowe. 
Większe szanse dotarcia do kierowców oraz młodzieży (przy muzyce mło
dzieżowej). Rola reklam radiowych może wzrosnąć w okresie letnim. 

— Ze względu na narzucający się charakter reklam radiowych możliwość bar
dziej negatywnego stosunku odbiorców niż w przypadku prasy (przy prze
kroczeniu pewnej granicy intensywności reklam). 

— Ocenia się, że reklama radiowa jest względnie tania. Może być również 
emitowana tak, by odstęp czasu pomiędzy zamiarem reklamowania a ko
munikowaniem był niewielki. 

d) Telewizja 
— Największa dynamika rozwoju wydatków na reklamę pochodząca w dużym 

stopniu z tego, że poziom wyjściowy był niski. 
— Ograniczona pojemność w zakresie zamieszczania komunikatów reklamo

wych. Liczba ich jest ograniczona. 
— Przede wszystkim ogólnokrajowy zasięg odbioru. W warunkach polskich 

programy lokalne ze względu na czas emisji, kanał, zainteresowania tele
widzów nie są zbyt licznie odbierane. Niewielkie możliwości różnicowania 
kręgów odbiorców. Telewizja jest środkiem popularnym, najbardziej lubia
nym, ale odbiór dokonywa się głównie w wąsko określonych godzinach wie
czornych. A więc tylko w tym czasie kilka komunikatów reklamowych mo
że mieć tę właśnie szeroką, nieokreśloną co do składu społecznego publicz
ność. 

— Ograniczona możliwość selekcji. Komunikat reklamowy jest w jakimś stop
niu narzucony. Podobnie jak w radiu zwiększa to, a zarazem i zmniejsza, 
siłę oddziaływania. Zwykle jednak osiąga się poczucie odbioru i koncentra
cję uwagi. Jednak nie w pełni, bowiem okoliczności odbioru mogą to ogra
niczać. 

— Jednoczesność emisji i odbioru, percepcja głównie wzrokowa tak, że infor
macja mówiona może być pominięta. Stąd też duża możliwość oddziaływa
nia przede wszystkim emocjonalnego; argumenty racjonalne reklamy rza
dziej dochodzą do głosu. Stwarza to szanse powstawania określonego kli
matu wokół obiektu reklamy. A więc telewizja może być szczególnie uży
teczna, gdy chodzi o nowe produkty sprzedawane w skali całego kraju. 
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Biorąc pod uwagę masowość odbioru, wskazane jest, by nie były to artykuły 
luksusowe. 

— Rozrywkowy, mniej poważny charakter odbioru. Częstsze wrażenie przesad-
ności. Duża sugestywność odbioru. 

— Koszt dotarcia przekazu reklamowego do odbiorcy jest zróżnicowany w za
leżności od adresata, godzin emisji. W przypadku masowych produktów, 
gdy reklama nadawana jest w godzinach wieczornych, być może nie tak 
wysoki. Panuje jednak opinia, że telewizja jest drogim środkiem dla prze
kazywania reklam. 

7. Zakończenie 

Wynikające z badań tezy psychologii społecznej i nauki o komunikowaniu 
odnoszące się do skuteczności oddziaływania przypisują duże znaczenie w tym 
procesie takim czynnikom jak nastawienia, skłonności, potrzeby odbiorców. 
Teza ta akcentuje znaczenie istniejących już, uświadomionych lub nieuświado
mionych potrzeb dla efektywności działań reklamowych. Wskazuje, że reklama 
ma przede wszystkim szanse powodzenia, gdy głównie przez swą warstwę in
formacyjną pomoże odbiorcy w realizacji potrzeby. Zresztą, biorąc pod uwagę 
reklamę socjalistyczną, w której nie powinno chodzić o to, by konsument na
bywał to, co niepotrzebne, ta funkcja anonsów reklamowych wysuwa się na 
plan pierwszy. Uwzględniając różne media warto korzystać przede wszyst
kim z tych, które tę funkcję najpełniej realizują. 

Choć sprawa jest bardziej kontrowersyjna, nię oznacza to negowania per
swazyjnej warstwy przekazów reklamowych. Wprawdzie trudno tu przyjąć 
wizję „ciemnych mas", którym dopiero ci „światlejsi" muszą powiedzieć, cze
go powinny potrzebować, ale na obecnym etapie rozwoju gospodarki socjali
stycznej, czy to ze względu na rzeczywiście społeczną konieczność takich dzia
łań, czy też doraźnie ekonomicznych — winna ona również odgrywać pewną 
rolę. Warstwa perswazyjna powinna być jednak podporządkowana propagan
dzie ideologicznej i ekonomicznej państwa i PZPR. A już na pewno sposób 
realizacji interesu własnego przedsiębiorstwa socjalistycznego nie powinien 
być z nią sprzeczny. Stąd też być może wskazane by było przypisanie dzien
nikom, czasopismom, radiu, telewizji większej odpowiedzialności za treść i for
mę reklam, analizowanie ich nie tylko od strony efektów ekonomicznych dla 
danego medium, ale również od strony propagandowej, szerszej perspektywy 
politycznej. W ostatecznym rozrachunku bowiem efekty ekonomiczne oznacza
ją tu tylko przełożenie funduszy społecznych z jednej kieszeni do drugiej. 

Nie oznacza to negowania strony ekonomicznej wspólnego działania tych, 
którzy zlecają reklamę i tych, którzy ją przekazują. Wprawdzie przy anonsach 
informacyjnych korzysta zwykle odbiorca, ale działanie takie nie powinno być 
podejmowane nieskutecznie. Przecież wydatki na reklamę też w pewnym 
stopniu determinują określenie ceny towaru; za korzyści informacyjne odbior
ca pośrednio płaci. Tylko skuteczne działanie przynoszące korzyść przedsiębior
stwu, a przez to gospodarce narodowej, ma uzasadnienie ekonomiczne i spo
łeczne. Inaczej — to marnotrawstwo wysiłku i środków. Przeprowadzone roz
mowy w instytucjach nie skłaniają w tym zakresie do pełnego optymizmu. 

Wnioski, jakie płyną z różnych badań, dociekań teoretycznych odnośnie do 
szans osiągnięcia skuteczności reklamy w zależności od kanału przekazywania, 
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skłaniają do zalecania tego, co w „teorii gier" określa się mianem „strategii 
mieszanej". A więc żadna absolutna dominacja żadnego z mediów. Najlepszą 
odpowiedzią na pytanie: czy opłacalniej reklamować w dziennikach, czasopi
smach, radiu, telewizji? — jest odpowiedź: to zależy. Od tego, do kogo chce
my dotrzeć, co reklamować i co przez to osiągnąć w określonej sytuacji ryn
kowej. Właściwości różnych mediów są bardzo zbliżone, a zarazem odmienne. 
Warto je wykorzystywać tak, by zachodził podział zadań i współdziałanie. 
Np. wykorzystując media ogólnopolskie dla tworzenia przychylnej atmosfery 
wokół produktu i doprowadzając do realizacji potrzeb poprzez reklamę 
w dziennikach. 

Niewątpliwie zadania i funkcje reklamy będą ulegały zmianie w miarę roz
woju rynku socjalistycznego. Wydaje się, że ewoluować będzie — jeżeli od
rzuci się możliwość zasadniczej konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami pań
stwowymi — bardziej w kierunku informacji rynkowej ułatwiającej zaspoko
jenie potrzeb, które będą mogły być zaspokojone. Sytuacja taka wydaje się 
zresztą jedyna do przyjęcia dla dobra gospodarki socjalistycznej. Inna, bar
dziej perswazyjna reklama łatwiej może być czynnikiem interwencyjnym przy 
złych decyzjach produkcyjnych czy też mechanizmem osłabiającym elastycz
ność przedsiębiorstw w obliczu zmieniających się potrzeb konsumpcyjnych. 

Tak czy owak „trzeba zadbać, by była to reklama z prawdziwego zdarzenia, 
godna nazwy, jaką jej się nadaje: reklama socjalistyczna"59. Przy jej kształ
towaniu mogłyby być pomocne badania. Niezbędne jest również wypracowanie 
i wdrożenie praktycznych metod analizy opłacalności działań reklamowych 
w różnego typu przedsiębiorstwach. Warto może już pomyśleć o wyspecjalizo
wanej placówce badawczej, która by się zajęła badaniami nad reklamą. 

59 T. G o b a n - K l a s : Reklama prasowa. Wrocławski Rocznik Prasoznawczy, 
1973, s. 114. 
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RADZIECKIE BADANIA 
SYSTEMU MASOWEJ INFORMACJI 
W KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH 

Stosunki między krajami wspólnoty socjalistycznej cha- j 
rakteryzuje nieustanny rozwój procesów integracyjnych, i 
Zaistniałe w sferze związków produkcyjno-ekonomicz- j 
nych, rozszerzają się stopniowo na pozostałe dziedziny j 
współpracy międzypaństwowej. Inaczej mówiąc, prawi- '• 
dłowości integracji socjalistycznej wpływają korzystnie 
na ideologiczną działalność partii i instytucji społecznych j 
bratnich krajów. Oczywiście praktyczna efektywność ta
kiej współpracy zależy w prostej linii od orientacji dzień- ] 
nikarzy socjalistycznych i samych społeczeństw w swoi
stości rozwoju historycznego, treści i praktyki prasy \ 
w każdym z bratnich krajów. 

Autor tego artykułu, kierownik katedry historii prasy 
na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Uralskiego roz
patruje podstawowe problemy i etapy badań tych kwe
stii w Związku Radzieckim. 

Jesienią 1955, po przerwie spowodowanej wojną i trudnościami 
pierwszego powojennego dziesięciolecia wznowił edycję organ dzien
nikarzy radzieckich — miesięcznik Sowieckaja Pieczat' (od 1967 ro
ku Zurnalist). W jego pierwszym numerze ukazała się publikacja 
członka kolegium redakcyjnego Litieraturnoj Gaziety, publicysty Bo
rysa Leontiewa. W komentarzu pt. „Umacniać przyjaźń między na
rodami" — po raz pierwszy w radzieckiej literaturze dziennikarskiej 
postawił on problem konieczności posiadania przez pracowników na
szych środków masowej informacji wiedzy o doświadczeniach swych 
kolegów w krajach demokracji ludowej. Charakterystyczne jest, że 
dając przykład obustronnie użytecznych związków B. Leontiew od
wołał się do artykułów dwu polskich publicystów: Karola Małcużyń-
skiego i Edmunda Osmańczyka w Litieraturnoj Gazietie. Zwróciły 
one uwagę kolegów redakcyjnych i cieszyły się poczytnością w na
szym kraju. „Radziecki czytelnik i słuchacz radiowy — pisał Leon-
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tie w — interesuje się żywo ogromną działalnością twórczą narodów 
w krajach obozu socjalistycznego w budowie nowego życia" l. Przy 
okazji warto wspomnieć, że w 3. zeszycie Sowieckoj Pieczati 
z 1955 roku opublikowano recenzję warszawskiego czasopisma Ko
respondent, a w 1. numerze 1956 z artykułem pt. „Nad czym pra
cują polscy dziennikarze" wystąpił Tadeusz Galiński. 

Odwołujemy się do tych przykładów, aby podkreślić, iż potrzebę 
zapoznania się z prasą młodych krajów socjalistycznych odczuli prze
de wszystkim sami dziennikarze-praktycy, przy czym potrzeba ta nie 
miała charakteru akademicko-spekulatywnego, ale zawodowo-kon-
kretny. Jego zaspokojenie jednak w drugiej połowie lat czterdzie
stych i z początkiem pięćdziesiątych napotykało nieuniknione t rud
ności typu czysto organizacyjnego i metodycznego. W okresie przed
wojennym kształcenie dziennikarzy o wyższych kwalifikacjach 
w Związku Radzieckim leżało w gestii państwowych Instytutów 
Dziennikarstwa. W ich programach niestety nie figurował stały cykl 
wykładów, który by dał słuchaczom systematyczną wiedzę z zakresu 
dziennikarstwa światowego w ogóle i współczesnej postępowej (ko
munistycznej, robotniczej, jednolitofrontowej) prasy w szczególności. 

Dziennikarze-pedagodzy wypełnili tę lukę w latach powojennych, 
kiedy to przygotowanie kadr pracowników prasy zostało ostatecznie 
przekazane wydziałom i katedrom dziennikarstwa na uniwersytetach. 
Pojawieniu się nowej dyscypliny sprzyjały tradycje szerokiego 
kształcenia uniwersyteckiego, a zwłaszcza ogromne zmiany jakościo
we w życiu społeczno-politycznym świata: zwycięstwo nad faszyz
mem, w walce z którym brali aktywny udział komuniści z wszyst
kich krajów, powstanie światowego systemu socjalistycznego, szyb
ki rozwój międzynarodowego ruchu robotniczego, rozwój walki na
rodowo-wyzwoleńczej i ważne wystąpienia mas w obronie pokoju, 
a także narastające zaostrzenie konfrontacji ideologicznej. 

Jesienią 1952 prof. Jasen N. Zasurski na Uniwersytecie Moskiew
skim rozpoczął nowy cykl wykładów ,,Historia komunistycznej i ro
botniczej prasy za granicą". W ślad za MGU w następnym dziesię
cioleciu ten skomplikowany przedmiot — w charakterze normatyw
nej dyscypliny naukowej — opracowuje się i wprowadza na wy
działach i sekcjach dziennikarstwa pozostałych uniwersytetów ra
dzieckich. 

Jak wiadomo, uczelnie te nie są jedynymi placówkami kształcenia 
dziennikarzy w naszym kraju. Kierownicze kadry pracowników pra
sy, radia i telewizji przygotowuje się z powodzeniem na wydziałach 
dziennikarstwa, w republikańskich i kilku obwodowych wyższych 
szkołach partyjnych. W latach pięćdziesiątych do ich programów 
wprowadzono również przedmiot bliski uniwersyteckiemu, ale nie 
identyczny: na wydziale pracowników prasy WSP wykłada się nie 
historię, ale „Współczesną prasę zagraniczną". Historyczna dygresja 
koncentruje się tu na tematach dziennikarskiej działalności Karola 
Marksa i Fryderyka Engelsa, wkładu W. I. Lenina i Kominternu 
w powstanie zagranicznej prasy komunistycznej. Główny akcent 

1 Sowieckaja Pieczat' 1955 nr 1, s. 6. 
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w programie WSP kładzie się na aktualnym stanie postępowej prasy 
zagranicznej. 

Nie ma oczywiście pryncypialnych różnic między tymi dwiema 
dyscyplinami: wykłady uniwersyteckie kończy charakterystyka 
współczesnej prasy postępowej na świecie, a wykłady w WSP dają 
słuchaczom niezbędną wiedzę o powstaniu i rozwoju rewolucyjnej, 
proletariackiej prasy zagranicznej. Należy podkreślić i drugą wspól
ną cechę obu kursów: programy ich uwzględniają dziennikarstwo 
bratnich krajów. Dla pełnego obrazu dodajmy, że wykłady o „Prasie 
zagranicznej" prowadzi się też dla słuchaczy Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych w Moskwie. Tu także uwzględnia się „Prasę 
krajów socjalizmu". 

Odnotujmy następne ważne zjawisko. Od końca lat pięćdziesiątych 
oddziały Związku Dziennikarzy ZSRR tworzą w obwodach 
i republikach ludowe (społeczne) uniwersytety prasy. Celem ich jest 
udzielenie pomocy korespondentom robotniezo-chłopskim, redakto
rom gazet ściennych, bardzo licznym nieetatowym pracownikom róż
nych miejscowych periodyków i radiowęzłów w zapoznaniu się 
z podstawami teorii i praktyki dziennikarstwa. W tym samym cza
sie w wielu wieczorowych uniwersytetach marksizmu-leninizmu 
przy obwodowych i miejskich komitetach partii także zorganizowano 
wydziały dziennikarstwa. Przeznaczone są one głównie dla redakto
rów, członków kolegiów redakcyjnych gazet lokalnych i zakłado
wych, działaczy partyjnych i społecznych, odpowiedzialnych za pra
cę propagandowo-agitacyjną. W połowie lat siedemdziesiątych Zwią
zek Dziennikarzy ZSRR wystąpił z nową inicjatywą zawodowo-dy-
daktyczną: wspólnie z obwodowymi komitetami partii Związek two
rzy instytuty warsztatu dziennikarskiego. Zajmują się one systema
tycznym podnoszeniem kwalifikacji miejscowych dziennikarzy zawo
dowych. Jest charakterystyczne, że wszystkie te inicjatywy szkole
niowe przy możliwości udziału odpowiednich wykładowców (najczę
ściej pracowników naukowych wydziałów dziennikarstwa na uniwer
sytetach) wprowadzają do swych programów adaptowany kurs po
święcony węzłowym problemom rozwoju postępowej prasy zagra
nicznej. Należne miejsce w takich wykładach przeznacza się proble
mom dziennikarstwa w krajach socjalistycznych. 

Ponadto każdy terenowy oddział Związku Dziennikarzy ZSRR 
dysponuje własną stałą grupą lektorską. Jej członkowie wyjeżdżają 
regularnie z odczytami na seminaria dla dziennikarzy i korespon
dentów robotniczo-chłopskich, pracujących na peryferiach regionu. 
Doświadczenia obwodowych oddziałów ZD „Wielkiego Uralu" (ob
wody Kurgański, Permski, Czelabiński, a szczególnie Swierdłowski), 
Zauralu (obwód Orenburski) i Zachodniej Syberii (obwód Tiumeński) 
od lat siedemdziesiątych przekonują o niezmiennym i rosnącym za
interesowaniu dziennikarzy, korespondentów społecznych i aktywu 
czytelniczego „małej prasy" tematem prasy zagranicznej. Nasza 
swierdłowska organizacja ZD ZSRR, opierając się na informacji pra
cowników redakcji opracowała lekcyjny program-minimum dla za
spokojenia tego zainteresowania. Przewiduje on następuje tematy: 
w pierwszej kolejności „Prawidłowości rozwoju systemu środków 
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masowej informacji w krajach wspólnoty socjalistycznej", następnie 
„Swoistość współczesnej prasy komunistycznej i robotniczej w świe
cie kapitalistycznym", „Dziennikarstwo młodych krajów rozwija
jących się" oraz „Krytykę teorii i praktyki współczesnego dzienni
karstwa burżuazyjnego". 

Z całości można wyciągnąć wniosek: nauczanie rozwoju środków 
masowej informacji w krajach socjalistycznych, poczynając od lat 
pięćdziesiątych, stopniowo staje się stałą, integralną częścią przygo
towania radzieckich dziennikarzy i społecznych pracowników redak
cji na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. 

Odpowiednikiem polskiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej jest 
w Związku Radzieckim „Znanije". Przed kilku laty kierownictwo 
tej organizacji w Swierdłowsku zwróciło się oficjalnie do wykładow
ców dziennikarstwa Uniwersytetu Uralskiego i lektorów lokalnej or
ganizacji ZD ZSRR z prośbą o opracowanie odczytów publicznych 
o prasie (w tym także zagranicznej). Oczywiście, nie wszyscy słucha
cze interesują się prasą i starają się rozszerzyć swoją wiedzę właśnie 
w tej dziedzinie. Jednakże nasze pierwsze kontakty np. z pracowni
kami instytutów naukowo-badawczych, nauczycielami i wykładow
cami szkoły wyższej, inżynierami i średnim nadzorem technicznym 
wielkich przedsiębiorstw przemysłowych, pracownikami łączności 
wraz z pracownikami umysłowymi instytucji kolportażu „Sojuzpie-
czat", a zwłaszcza z młodzieżą (nie tylko studentami, uczniami wyż
szych klas, funkcjonariuszami komsomolskimi, ale i z szerokimi rze
szami młodzieży robotniczej) — dowodzą perspektyw i trafności ta
kiej inicjatywy. 

Spotkania z przedstawicielami tych grup społeczno-zawodowych 
świadczą w szczególności o tym, że zainteresowanie prasą krajów so
cjalistycznych tworzy się u społeczności niedziennikarskiej pod wpły
wem bardzo licznych, różnych, czasem subiektywnych czynników 
i wymaga często pedagogicznej korekty. 

Od połowy lat pięćdziesiątych rozpowszechnieniem w prenumera
cie i detalu czasopism periodycznych krajów socjalistycznych zajmu
je się „Sojuzpieczaf ". Pracownicy naszego obwodowego oddziału tej 
instytucji określają niektóre prawidłowości czytelnictwa tytułów 
przychodzących na Ural z bratnich krajów. Ich sądy noszą charakter 
wyrywkowy, niemniej opierają się na wieloletniej praktyce. Jeśli nie 
brać pod uwagę periodyków specjalnych (branżowych, naukowo-
-technicznych itp.) oraz pism kobiecych, to zapotrzebowanie na ma
sową prasę ogólnopolityczną zależy, ich zdaniem, od następujących 
warunków : 
ф Istnieje stosunkowo nieliczna grupa ludzi, którzy w przeszłości 
(np. weterani Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wyzwoliciele jakiegoś 
kraju spod okupacji faszystowskiej) lub obecnie (radzieccy specjali
ści pracujący w krajach socjalistycznych, obywatele radzieccy mają
cy krewnych lub przyjaciół w tych krajach) interesują się życiem 
któregoś z bratnich narodów. Ludzie tacy chętnie i stale czytają 
prasę danego kraju. 
ф Udany wyjazd turystyczny za granicę, indywidualny lub zbioro
wy, na krótszy lub dłuższy czas budzi zainteresowania literaturą, 
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sztuką i prasą konkretnego kraju (przeważnie prasą w języku rosyj
skim). 
ф Ożywiona działalność obwodowego oddziału któregoś z towa
rzystw przyjaźni z krajami zagranicznymi zwiększa popyt na ich 
prasę. Tak np. inicjatywy Towarzystwa Przyjaźni Radziecko-Cze-
chosłowackiej (obwód swierdłowski jest pobratymca obwodu zachod-
nio-czeskiego) bezspornie wywołały pewne zwiększenie zaintereso
wania prasą CSRS. 
ф Wychowawcza praca klubów Międzynarodowej Przyjaźni w szko
łach, instytucjach i innych zespołach młodzieżowych sprzyja zainte
resowaniu życiem rówieśników za granicą, zaspokajanemu często 
przez kontakt z odpowiednią prasą danego kraju. 
ф Trwałe więzi międzypaństwowe (zwłaszcza gospodarczo-ekono-
miczne, ale także kulturalne) danego regionu z tą lub inną grupą 
bratnich krajów określają pośrednio podwyższone zainteresowanie 
części miejscowego społeczeństwa prasą konkretnego kraju lub gru
py krajów. 

Na koniec, zdaniem pracowników „Sojuzpieczati", znaczną rolę od
grywają dwa wzajemnie od siebie uzależnione czynniki: stopień zna
jomości języka wśród czytelników i poziom zawodowych osiągnięć 
tej czy innej gazety lub pisma zagranicznego. 

W tej płaszczyźnie rynek czytelniczy obwodu swierdłowskiego 
wykazuje następujące tendencje: 

Od połowy lat pięćdziesiątych aż po dzień dzisiejszy najbardziej 
rozpowszechnione (prenumerata, sprzedaż detaliczna) są gazety i cza
sopisma z NRD. Na terytorium obwodu mieszka pewien niewielki 
procent obywateli radzieckich narodowości niemieckiej. Nie jest tak
że wykluczone, że niektórzy nasi czytelnicy, niezależnie od swego 
pochodzenia, mogą przejawiać zainteresowania procesem budowy so
cjalizmu właśnie w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Nie
mniej istota rzeczy — sądząc po wynikach w pełni reprezentatyw
nych badań — tkwi w tym, że niemiecki język jest tradycyjnie i sze
roko nauczany w szkołach średnich jak i wyższych. Druga przyczy
na to zawodowa doskonałość periodyków NRD, kontynuujących 
i rozwijających najlepsze tradycje demokratycznego i komunistycz
nego dziennikarstwa niemieckiego. Niepoślednie znaczenie ma też 
jakość poligraficzna gazet i czasopism NRD. 

Równocześnie pracownicy obwodowego oddziału „Sojuzpieczati" 
odnotowują swego rodzaju „polski fenomen". Ani w obwodzie, ani 
na całym Uralu nie istnieje Polonia. Język polski nie figuruje w pro
gramach szkół i uczelni. Mimo tego prasa periodyczna Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej pod względem rozpowszechnienia w obwodzie 
zaczyna coraz bardziej „konkurować" z wydawnictwami NRD. 

Główną przyczyną tego zjawiska —, zdaniem swierdłowskich dzien
nikarzy — jest działalność PAP. Rosyjskie wydanie tygodnika Pol
sko je Obozrjenije (Polski Przegląd) jest dobrze znane w wielu re
dakcjach i bibliotekach. Wszystko pozostałe jednak zależy już nie od 
biuletynu PAP czy pisma Polsza, ale od jakości periodycznej prasy 
czysto polskiej, w polskim języku. To właśnie ona spowodowała po-
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wołanie do życia kółek nauki języka polskiego (np. przy redakcji ga
zety Wieczorny] Swierdłowsk, Uniwersytecie Uralskim, klubie tury
styki zagranicznej i niektórych innych placówkach). 

Podstawowym odbiorcą polskich periodyków w obwodzie swierd-
łowskim jest młodzież. Nabywa nie tyle gazety co czasopisma, na
wet nie wszystkie, lecz zwłaszcza tygodniki ilustrowane — magazy
ny. Przoduje tu Panorama, za nią idą Przyjaciółka i Widnokręgi, da
lej Szpilki i Przekrój. Nie ma co mówić o Kobiecie i Życiu, której 
wyjątkową popularność hamuje tylko limit nakładu. 

Ważne jest jednak, aby obraz życia społeczno-kulturalnego, ideo-
wo-politycznego i gospodarczego bratniego kraju w pojęciach czytel
nika uralskiego nie zastygł na poziomie prasy magazynowej, aby je
go znajomość całego bogactwa polskiego dziennikarstwa nie sprowa
dziła się wyłącznie do barwnych tygodników. Dlatego też z zadowo
leniem odnotowujemy (stopniowy wprawdzie) wzrost popularności — 
w skali obwodu — znacznie poważniejszych Perspektyw i oczywiste, 
także rosnące zainteresowanie czytelników miesięcznikiem magazy
nowym Widnokręgi, a wśród gazet codziennych Trybuną Ludu, Ży
ciem Warszawy i Sztandarem Młodych. 

Nasuwa się wniosek-przypuszczenie : czytelnictwo czasopism kra
jów wspólnoty socjalistycznej stanie się w perspektywie dość maso
wym zjawiskiem codziennego społeczno-politycznego i kulturalnego 
życia ludzi radzieckich. Dlatego też znajomość podstaw rozwoju brat
niego dziennikarstwa będzie z czasem elementem ogólnego wykształ
cenia i internacjonalistycznego wychowania obywateli krajów obozu 
socjalistycznego. 

Któż jednak jak nie sami dziennikarze winni popularyzować taką 
wiedzę w masach czytelniczych? Wracamy znowu — na podstawie 
doświadczeń radzieckich — do kwestii charakteru badań systemu 
środków masowej informacji krajów socjalistycznych. 

R adzieckie badania systemu środków masowej informacji kra
jów socjalistycznych przeszły w swym rozwoju kilka etapów. 

W 1958 roku КС KPZR przyjął rozwiniętą uchwałę „O poprawie 
naświetlenia w radzieckiej prasie i radiu życia krajów socjalistycz
nych" 2. Ten dyrektywny dokument był adresowany w pierwszym 
rzędzie do dziennikarzy-praktyków. Równocześnie stał się on drogo
wskazem w metodycznym opracowaniu tematu „Prasa krajów so
cjalistycznych" w programach uniwersyteckich. Uchwała znamiono
wała początek nowego, bardziej teoretycznego etapu naszego zazna
jomienia się z bratnim dziennikarstwem. 

Podobnie jak pracowników redakcji, tak i dziennikarzy-dydakty-
ków oraz prasoznawców partia orientowała na głęboko przemyślane 
podejście do problemów budownictwa nowego społeczeństwa w pań
stwach wspólnoty. Zastosowanie tych zaleceń konkretnie do nauki 
dziennikarstwa narzucało następujące główne kierunki pracy nau
kowo-badawczej obejmującej : 

2 Patrz praca zbiorowa „O partijnoj i sowieckoj pieczati, radiowieszczanii 
i tieliewidenii". Moskwa 1972, s. 308—311. 
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—, planowe, systematyczne i wszechstronne poznanie prasy krajów 
socjalistycznych, analizę jej osiągnięć i złożoności problemów roz
wojowych; 

— zastosowanie ogólnych prawidłowości prasy nowego typu w kon
kretnych warunkach danego kraju; 

— określenie udziału prasy w budownictwie ekonomicznym i kultu
ralnym, uogólnienie doświadczeń jej pracy partyjno-organizacyj-
nej ; walki bratniego dziennikarstwa o umocnienie światowego 
obozu socjalizmu i rozwój demokracji socjalistycznej; walki 
z przeciwnikami jedności międzynarodowego ruchu komunistycz
nego i robotniczego; 

— twórcze umocnienie i rozwój w działalności bratniej prasy zasad 
marksistowsko-leninowskiej nauki o dziennikarstwie. 

Od końca lat pięćdziesiątych wykłady o „Prasie krajów socjali
stycznych" wyzwalają się z informacyjnej faktografii i opisowości, 
nabierając stopniowo walorów dyscypliny ściśle naukowej. Nieprzy
padkowo właśnie na lata sześćdziesiąte przypada pojawienie się 
pierwszych prac monograficznych, artykułowych i naukowo-meto-
dycznych o prasie krajów socjalistycznych. Podkreślamy, że powsta
wały one z zasady z inicjatywy wydziału dziennikarstwa Uniwersy
tetu Moskiewskiego i katedry dziennikarstwa Wyższej Szkoły Par
tyjnej. Nie pretendując do bibliograficznej dokładności wymienimy 
kilka takich publikacji. Jeszcze w 1959 roku w wydawnictwie WSP 
wyszły wykłady L. N. Tołkunowa „Prasa europejskich krajów demo
kracji ludowej". Wydawnictwo MGU w latach sześćdziesiątych wy
puściło serię prac o dziennikarstwie Bułgarii (J. I. Topałowa), Wę
gier (G. A. Gierasimowa), Chin (O. G. Pankina), Kuby (W. B. Gład-
kij), Polski (W. W. Kielnik), Rumunii (A. I. Sizonienko) i Czechosło
wacji (P. I. Pronin). Odrębne ar tykuły lub wykłady, prace naukowe 
na te same tematy wydają badacze z uniwersytetów: leningradzkie-
go, białoruskiego, kijowskiego, lwowskiego i uralskiego. 

Wszystkie te prace byłyby niemożliwe bez wysiłku włożonego 
przez badaczy w latach pięćdziesiątych, t j . w początkowym okresie 
badań. Następowało wtedy kłopotliwe spiętrzenie różnorodnego ma
teriału faktycznego z przeszłości i teraźniejszości. Jednakże nasze 
możliwości opracowania „najnowszej historii" zagranicznej prasy so
cjalistycznej w latach sześćdziesiątych także miały swoje ramy i by
ły stosunkowo ograniczone. Mamy tu na myśli pewną historycznie 
obiektywną „młodość" instytucji nowego społeczeństwa w republi
kach światowego systemu socjalistycznego. Można też pojąć np. nau
kową ostrożność i autorską powściągliwość zespołu wydawców aka
demickiej „Historii prasy polskiej". Nawet w roku 1976 stwierdzają 
oni, że z nieuniknionych przyczyn czasowych „badanie historii prasy 
Polski Ludowej znajduje się jeszcze w stadium początkowym" 8. 

Mimo to z końcem lat sześćdziesiątych, zdaniem prof. S. P. Sana
kojewa, mogliśmy już „precyzyjniej niż to było możliwe we wcześ-

8 Historia prasy polskiej (1661—1864). Warszawa 1976 t. I. Od redakcji, s. 10. 
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niej szych okresach pojawienia się systemu socjalistycznego" i przed
stawić ogólne prawidłowości i swoistość formowania nowej nadbudo
wy społecznej. Można sądzić, że na przełomie lat 1960/1970, gdyż lu
dzie pracy wielu bratnich krajów przystąpili do budowania rozwinię
tego społeczeństwa socjalistycznego, nastąpił także kolejny, odrębny 
jakościowo etap naszych badań nad dziennikarstwem krajów socja
listycznych. 

Na pierwszy rzut oka nieoczekiwanie wynika teraz konieczność 
jeśli nie zmiany, to w każdym razie istotnej rozbudowy i wzbogace
nia naszych metod badawczych w tej dziedzinie. Oczywisty stał się 
niedostatek wyłącznie historycznego podejścia do zjawisk bratniej 
prasy zagranicznej. W związku z tym w kręgu teoretyków pojawia 
się niełatwy, stary problem: w czym tkwi oryginalna treść przedmio
tu „Historia prasy (dziennikarstwa)"? Czy też, żeby użyć słów Jana 
Szewczyka: jaka jest koncepcja „historiografii prasy"? 5 

W 1974 roku na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Uralskie-
go odbyła się wszechzwiązkowa konferencja naukowo-meto-

dyczna, poświęcona wykładaniu i nauczaniu teorii i praktyki prasy. 
Jej organizatorzy uważali za pożyteczne omówić na posiedzeniach 
także miejsce i rolę problemów teorii i praktyki na kursach (w ba
daniach) z zakresu historii prasy. W trakcie dyskusji uczestnicy kon
ferencji doszli do wniosku, że nierozłączną, organiczną częścią histo
rii prasy „jest na równi z innymi czynnikami historia teorii i prakty
ki prasy (dziennikarstwa)" u. W związku z tym ujawnia się celowość 
wspomnianego wyżej kursu w Wyższej Szkole Partyjnej. Nie studiu
je się tu ogólnie „współczesnej prasy zagranicznej" i nie tyle naj 
nowszy okres jej historii, co swoistość teorii i praktyki współczesne
go dziennikarstwa zagranicznego (w tym także w krajach wspólnoty 
socjalistycznej). 

Na takim tle nie powinien jednak wydawać się zbyt „konserwa
tywny" czy „akademicki" nasz kurs uniwersytecki z jego historycz
nym profilem. Historyzm wykładów zawiera bowiem w sobie poten
cjalnie ważną właściwość dydaktyczną: nie można pojąć całej głębi 
dzisiejszego, współczesnego stanu jakiegokolwiek zjawiska, jego 
perspektyw, nie znając jego tradycji i ewolucji historycznej. Znajo
mość teorii i praktyki bratniej prasy powinna nie tylko rozszerzyć 
profesjonalne i ogólnokulturalne horyzonty dziennikarza radzieckie
go, ale też okazać się maksymalnie celowa dla jego praktycznej, r e 
dakcyjnej działalności. Nasze podejście do opracowania materiału 
naukowego, ogólnej struktury kursu podyktowane jest przede wszy
stkim tym właśnie celem końcowym współczesnego wykształcenia 
dziennikarskiego. 

W referacie na XXV Zjeździe KPZR w rozdziale poświęconym 
pracy ideowo-wychowawczej L. I. Breżniew uważał za niezbędne 

' S . P. S a n a k o j e w : Mirowaja sistiema socyalizma. Osnownyje problemy 
i etapy rozwitija. Moskwa 1968, s. 43. 
6 Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 4, s. 19. 

Por. Problemy priepodawanija tieorii i praktiki pieczati. UrGU, Swierdłowsk 
1974, s. 35. 
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osobno wspomnieć o uchwale КС „О środkach poprawy w dziedzinie 
kształcenia i dokształcania kadr dziennikarskich" (1975) jako o waż
nym, dyrektywnym dokumencie, w którym „szeroko postawiono 
sprawę właściwego systemu pracy z kadrami ideologicznymi"7. 
W Moskwie w marcu 1977 odbyła się wszechzwiązkowa narada na 
temat kształcenia dziennikarzy. Jej uczestnicy wszechstronnie omó
wili stan i perspektywy przygotowania kadr dziennikarskich w świe
tle realizacji decyzji XXV Zjazdu KPZR i wspomnianej uchwały 
КС partii. Pojęcie „właściwego systemu" przygotowania i dokształ
cania dziennikarzy rozpatrywano na posiedzeniu w zakresie każdej 
dyscypliny nauczania i prasoznawstwa. 

Zabierając głos na posiedzeniu autor tych słów podkreślał, iż nie
zbędne jest danie studentom „całościowego pojęcia o rzeczywiście 
aktualnych problemach teorii i praktyki bratniego dziennikarstwa, 
współbrzmiących z naszymi własnymi (tj. w Związku Radzieckim — 
W. W. K.) dążeniami zawodowo-twórczymi" 8. Wypracowanie wśród 
radzieckich dziennikarzy właściwego systemu wiedzy w dziedzinie 
zagranicznej prasy socjalistycznej wymagało przede wszystkim isto
tnych zmian programu nauczania. W 1975 roku kadra naukowa wy
działu na MGU poddała otwartej dyskusji projekt programu wykła
dów z „Historii dziennikarstwa krajów socjalistycznych" (w 1976 ro
ku został on zatwierdzony i włączony do nowego programu ogólnego 
kursu „Historii zagranicznej prasy komunistycznej i robotniczej"). 
W 1977 roku projekt programu wykładów „Środki masowej infor
macji krajów socjalistycznych" przedłożyła także katedra w WSP. 

Jak poprzednio tak i obecnie kompozycyjna struktura nowych pro
gramów opiera się na „zasadzie geograficznej", t j . przewiduje omó
wienie materiału według krajów. Obfitość danych o każdym narodo
wym dziennikarstwie może doprowadzić do tego, że zamiast proble
mowej całości w pamięci słuchaczy pozostaną ciekawe, ale oderwa
ne fakty i mozaikowe detale. Dlatego też w odróżnieniu od starych, 
nowe programy oprócz zwykłego wprowadzenia rozpoczynają się 
także rozwiniętym, problemowym wstępem („Prasa krajów socjali
stycznych" — program uniwersytecki i „Prasa, radio i telewizja kra
jów socjalistycznych" — projekt programu WSP). W rozdziałach 
tych sformułowane są prawidłowości rozwoju dziennikarstwa w skali 
całego światowego systemu socjalistycznego. Następujące po nich 
opisy środków masowej informacji w poszczególnych krajach są 
przyjmowane nie w sposób izolowany, ale jako narodowe przykłady 
praw ogólnych. Równocześnie taka metodyka chroni nas od jedno-
stajności ukazywania dziennikarstwa w poszczególnych krajach. 
„Zbadać, przestudiować, odnaleźć, odgadnąć, uchwycić to, co pod 
względem narodowym jest swoiste" a — tą leninowską zasadą kieru
ją się radzieccy badacze prasy bratnich krajów. Tym bardziej, jeśli 
np. mówimy o Polsce — kraju bardzo dawnych i bogatych tradycji 
dziennikarstwa narodowego. 

7 Materiały XXV Zjazdu KPZR, s. 73. 
8 Zurnalist. Gazieta fakultieta żurnalistiki MGU, 16 marca 1977, s. 7. 
9 W. I. Lenin: Dzieła t. 41, s. 77. 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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O czywista jest także druga sprawa: uwaga z jaką prasoznawca-
-marksista odnosi się do narodowych przymiotów w dzienni

karstwie nie jest celem samym w sobie. Są one interesujące głównie 
jako przejaw swoistości „w konkretnym dla każdego kraju podejściu 
do sprawy, do rozwiązania jednego wspólnego zadania międzynaro
dowego" 10. Nie tylko skonstatowanie obecności i trwałości cech swo
iście narodowych, ale wyjaśnienie ich aktualnej roli, ocena perspek
tyw ich rozwoju — oto najważniejsze kierunki naszych badań. Czyn
niki społeczno-politycznej wspólności państw socjalistycznych, oczy
wiste procesy integracyjne w dziedzinie ich działalności ideologicz
nej (w naszym wypadku — coraz szersze stosowanie zespołowych 
doświadczeń bratniej prasy w profesjonalnej praktyce dziennikarzy 
pojedynczego kraju) — wszystko to prowadzi do zbliżenia, wzajem
nego wzbogacenia „własnych", narodowych założeń w skali systemu 
prasy całego obozu i także winno się stać przedmiotem naukowo-za-
wodowej analizy. 

Ostatnia okoliczność przyczyniła się do jeszcze jednego ważnego 
novum w programie studiów i — w ostatecznym rachunku — w sa
mych badaniach. Nie można dziś w pełni pojąć i ocenić ważności 
bratniej prasy, rozpatrując ją jedynie jako prasę „zagraniczną". Bez
sporne pozytywne wyniki osiąga się na wykładach, seminariach i za
jęciach praktycznych za pośrednictwem porównawczego — „paralel-
nego" przedkładania materiału. Porównanie danych zagranicznych 
z analogicznymi w swojej prasie wnosi w proces nauczania nie tylko 
niezbędną poglądowość, ale służy wymianie zawodowo-praktycznych 
i teoretyczno-prasoznawczych doświadczeń, wykształca w dziennika
rzach poczucie wartości proletariackich internacjonalistów. 

I na koniec powrócimy znów do ceytelników, których część — jak 
już wspomniałem — przejawia chęć otrzymania dostatecznej wiedzy 
o czasopiśmiennictwie krajów socjalistycznych. Wykłady ogólno
kształcące na te tematy w ramach cyklu „Problemy współczesnych 
stosunków międzynarodowych" to pożyteczna inicjatywa towarzy
stwa „Znanije". Podstawowym polem działania dla podobnej popula
ryzacji są jednak stronice samej prasy. 

Na uniwersytetach i w Wyższej Szkole Partyjnej dla dziennikarzy 
dawno wprowadzono kurs „Naświetlenie problemów życia między
narodowego w prasie radzieckiej". Jeden z jego głównych tema
tów — „Naświetlenie życia krajów socjalizmu", pozwala w pełni — 
jak wykazuje doświadczenie — zaszczepić studentom nawyki nie 
tylko wykorzystywania w lokalnej prasie materiałów prasy zagra
nicznej i umiejętność scharakteryzowania zagranicznego wydawnic
twa, ale także zaznajomienia czytelników z twórczością utalentowa
nego publicysty zza granicy, z rezultatami masowych, owocnych 
kampanii w bratniej prasie itp. Dla tych celów nie wystarczy jednak 
dziennikarzowi znać okresy historii dziennikarstwa tego lub innego 
kraju, musi on orientować się w jego dzisiejszej praktyce, w zasad
niczych ogniwach narodowego systemu środków masowej informacji. 

10 W. I. Lenin: Tamże. 
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W spółpraca pracowników frontu ideologicznego krajów socjali
zmu nabrała w ostatnich latach nowych kolorów. Stała się re 

gularna, wielostronna, obejmuje przedstawicieli nie tylko centralne
go, ale i lokalnego szczebla, przynosząc już nie sporadyczną wymianę 
doświadczeń, lecz opracowanie i wykonanie długoterminowych, do
celowych programów, zespołowe wysiłki teoretyków i praktyków 
różnych państw. Współpraca taka właściwa jest dziennikarzom, 
w pierwszym rzędzie praktykom, jednak także prasoznawcom, dzien-
nikarzom-dydaktykom. 

Inicjatorem był i tym razem wydział dziennikarstwa Uniwersyte
tu Moskiewskiego: w grudniu 1965 w Moskwie odbyła się konferen
cja naukowo-teoretyczna ,,Prawidłowości rozwoju prasy w społe
czeństwie socjalistycznym". Udział w niej wzięli m. in. prasoznawcy 
z Polski. Należałoby wspomnieć, że ówczesny dyrektor Ośrodka Ba
dań Prasoznawczych Irena Tetelowska wystąpiła z ważnym ze 
względu na postawienie kwestii referatem „Integracyjna rola socja
listycznych środków masowej informacji". Wreszcie w 1976 roku 
Uniwersytet Moskiewski zorganizował międzynarodowe sympozjum 
„Dziennikarstwo w społeczeństwie socjalistycznym", a w 1977 dla 
uczczenia 60. rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej — 
wszechzwiązkową konferencję „Dziennikarstwo w rozwiniętym spo
łeczeństwie socjalistycznym". 

W minionym dziesięcioleciu w Moskwie odbyło się jeszcze kilka
krotnie forum na temat problemów środków masowej informacji 
w społeczeństwie socjalistycznym, w organizacji których wziął udział 
Związek Dziennikarzy ZSRR, Wyższa Szkoła Partyjna i Akademia 
Nauk Społecznych przy КС KPZR. Wszystkie te przedsięwzięcia wy
wołały zasłużone zainteresowanie naszych kolegów w krajach socja
lizmu. 

Szczególnie cenne wydają się radzieckim badaczom wychodzące 
naprzeciw inicjatywy wysunięte przez prasoznawców całego obozu 
socjalistycznego. Potwierdzeniem jest np. bardzo reprezentatywna 
i aktualna pod względem tematyki, międzynarodowa konferencja 
„Marksistowsko-leninowska teoria i metodyka badań prasoznaw
czych" zwołana przez OBP w Krakowie (1976). 

'A jednak przy całej treści o wości referatów i komunikatów, przy 
znaczeniu bezpośrednich kontaktów uczonych i specjalistów ograni
czenie się do konferencji naukowo-teoretycznych nie zadowala i nie 
odpowiada już w pełni dzisiejszemu (a szczególnie jutrzejszemu) po
ziomowi naszej współpracy. W związku z tym wywołują zasłużone 
zainteresowanie poczynania redakcji Trybuny Ludu, wykorzystują
cej doroczne święta swej gazety do naukowo-praktycznych spotkań 
dziennikarzy bratnich partii komunistycznych. Realny zwrot twór
czy i zawodowy jest miernikiem sukcesu naszych wspólnych dzia
łań. Różnych przykładów tego rodzaju jest coraz więcej. 

Przede wszystkim — międzynarodowe konferencje dziekanów wy
działów, kierowników sekcji i szkół dziennikarskich państw-członków 
RWPG, które nabrały dość regularnego charakteru. Szczególne zna
czenie takich spotkań polega na tym, że ich wynikiem staje się 
wspólne opracowanie i przyjęcie wzajemnie możliwych konkretnych 

6» 
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zaleceń. Tak np. warszawska konferencja (1972) ustaliła „Ogólne za
sady współpracy działów i sekcji szkół dziennikarstwa", a moskiew
ska (1975) opracowała rekomendacje w sprawie „doskonalenia i ko
ordynacji kształcenia dziennikarskiego w krajach socjalistycznych". 
W tym także odznajdujemy wyjątkowe znaczenie sympozjum w 1976 
roku, na którym poza przygotowaniem ważnych zaleceń w kwestii 
integracji kształcenia dziennikarskiego w państwach-członkach 
RWPG był zespołowo rozważony projekt programu nauczania „Pra
sa (dziennikarstwo) krajów socjalistycznych", wysunięty przez 
przedstawicieli Uniwersytetu Moskiewskiego. 

Najbardziej dostrzegalnie tendencja współpracy przejawia się jed
nak dziś w działalności Międzynarodowej komisji koordynacyjnej 
z zakresu informacji naukowej i dokumentacji w dziedzinie środków 
masowej informacji. Przyszłość naszych badań wymaga koniecznie 
stworzenia i innych stałych ośrodków koordynacyjnych, wyspecjali
zowanych w różnych problemowych aspektach. Międzynarodowe ze
społy historyków, teoretyków i praktyków dziennikarstwa mogą na j 
bardziej racjonalnie, wszechstronnie i operatywnie zrealizować waż
ne kompleksowe badania. Potwierdzeniem tego jest wydanie w 1976 
roku przy bezpośrednim udziale MOD wspólnej monografii „Maso
we środki informacji w państwach Rady Wzajemnej Pomocy Gospo
darczej". 

Na koniec należy podkreślić, że dążenie do zacienienia wzajemnych 
kontaktów przy opracowaniu i realizacji długoterminowych progra
mów w dziedzinie dziennikarstwa socjalistycznego znajduje zrozu
mienie i poparcie ze strony narodowych związków dziennikarzy, 
a głównie naszych partii. W 1977 roku Wiestnik Moskowskogo Uni-
wiersitieta (seria Żurnalistika, nr 2) opublikował wybór dokumen
tów bratnich partii na temat problemów kształcenia dziennikarskie
go — przekonywający przykład zarówno jedności działania, jak 
i owocnej współpracy ". 

Koniecznym, praktycznym i naukowym wynikiem takich wysił
ków stanie się twórcze wykorzystanie wkładu wniesionego przez 
każdy bratni kraj w ogólną skarbnicę marksistowsko-leninowskiej 
teorii dziennikarstwa. Niemniej ważne jest studiowanie doświad
czeń prasy obozu socjalizmu jako drogowskazu dla młodych, rozwi
jających się państw budujących aktualnie swój niezależny, narodowy 
i demokratyczny system środków masowej informacji. 

11 Patrz Wiestnik MGU (Żurnalistika) 1977 nr 2, s. 44—58. 

Przekład autoryzowany 
Zofia Lewartowska 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 3 (77) 

TADEUSZ Z. BEDNARSKI 

ADAMA MICKIEWICZA 
UWAGI O PRASIE 

Zazwyczaj w świadomości Polaka * związek Adama Mickiewicza 
z prasą ogranicza się do udziału w kierowaniu Trybuną Ludów 
w 1849, ewentualnie Pielgrzyma Polskiego w 1833 r. oraz do autor
stwa artykułów w tychże pismach. Rzeczywista rola Mickiewicza 
v/ prasie polskiej krajowej i emigracyjnej była znacznie szersza. Po
eta był współpracownikiem wielu pism i, począwszy od swych czasów 
studenckich, opracował programy kilku periodyków, a w wypowie
dziach estetycznych, publicystycznych, wykładach naukowych czy 
epistolografii pozostawił wiele cennych uwag na temat programu 
pism, organizacji wydawnictwa prasowego, opisu pisma, form wypo
wiedzi prasowych, problemów wolności prasy oraz kwestii etycznych. 
Zagadnienia te przedstawiamy tu w porządku tematyczno-chronolo
gicznym. 

I. Młodzieńcze zainteresowania prasą 

Adam Mickiewicz, studiując od 1815 r. w seminarium nauczyciel
skim przy Uniwersytecie w Wilnie i przebywając tam pod prefekturą 
światłego pijara ks. Stanisława Jundziłła, miał wiele sposobności za
poznania się z ówczesną prasą tak polską jak i obcą. Biblioteka uni-

* Praca niniejsza powstała z inspiracji mego Ojca — Józefa Bednarskiego 
(1903—1975), wielkiego entuzjasty pism Mickiewicza. Przedstawiona była w 120. 
rocznicę śmierci Mickiewicza na posiedzeniu Komisji Prasoznawcze] PAN 
w Krakowie 13 grudnia 1975 (Por.: Sprawozdania z posiedzeń Komisji Nauko
wych PAN — Oddział w Krakowie. T. XIX (lipiec—grudzień 1975, s. 360—361). 
1 W pracy : Adam Mickiewicz. Zarys bibiograficzny. (Oprać. Irmina S 1 i w i ri
s k a, Wanda R o s z k o w s k a , Stanisław S t u p k i e w i c z . PIW, 1957) na 
stronach 135—142 znajdujemy wykaz 28 czasopism i pism zbiorowych zawiera
jących pierwodruki utworów A. Mickiewicza za życia poety. 

Problem współpracy Mickiewicza z prasą podejmowali w swych opracowa
niach m. in.: 
Emil H a e c k e r (Wstęp i komentarz w:) Adam Mickiewicz; Trybuna Ludów. 

Kraków 1925. 
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wersytecka była zasobna w zbiory, a samo Wilno stanowiło obok 
Warszawy i Krakowa istotne centrum polskiego życia prasowego. 
Ówczesnej prasie krajowej, potraktowanej całościowo, nie wystawił 
jednak zbyt dobrej opinii, zarzucając jej powierzchowność. Będąc 
naczelnikiem ustanowionego w czerwcu 1818 1 Wydziału literatury 
i nauk moralnych Towarzystwa Filomatycznego, przy okazji skła
dania 15 listopada 1818 sprawozdania z czynności Wydziału pisał: 
..Wszelkie tłumaczenia drobne, rozprawki ogólne, nic nie znaczące 
myśli z różnych miejsc wybrane i w jedno skupione, słowem wszy
stko to, co stanowi materiały dzisiejszych pism periodycznych kra
jowych, powinny być źle u nas przyznawane" (uznawane2). Czytel
nictwo prasy krajowej i zagranicznej było istotną formą kształcenia 
się filomatów, tak że Mickiewicz przygotował i przedstawił 11 grud
nia 1818 „Instrukcję dla członka trudniącego się wydawaniem i od
bieraniem pism periodycznych", normującą system wypożyczeń tych
że pism przez ustalenie rejestru czasopism, spisu wypożyczających, 
konkretnych potrzeb członków Towarzystwa w zakresie czytelnictwa 
prasy, okresu wypożyczeń, zapewniający tak równy dostęp do tych 
pism, jak i rytmiczność w opracowaniu na ich podstawie interesu
jących tematów 3. 

Takim właśnie przykładem sprawozdania z przeczytanego czaso
pisma jest „Wiadomość naukowa z miesiąca lutego 1818 r. z Pamięt
nika Naukowego Warszawskiego nr 1 i 2". Dwudziestoletni Mickie
wicz dokonał tu próby opisu zawartości czasopisma, a równocześnie 
dał przykład bibliograficznego opisu prasoznawczego, zwracając 
uwagę na: a) tytuł ze wskazaniem na pismo antycypujące, b) miejsce 
druku i adres oficyny wydawniczej, c) skład redakcji i zespół współ
pracowników, d) cenę, e) czas edycji, f) charakter ideowy, g) format, 
h) układ treści, i) przegląd zawartości. Pisał bowiem : 
(a) „Pismo, o którym mam dać Towarzystwu wiadomość, stanowi ciąg dal-
(b) szy dziennika w przeszłym roku pt. Ćwiczeń Naukowych w Warszawie 

wydawanego. Mała bardzo liczba egzemplarzów pisma tego, rozchodzącego 
się w naszym mieście, nie dozwoliła mnie ciągle czytać tak przeszło- jak 

(c) (d) i tegorocznych numerów; dlatego o osobach redagujących to pismo, 
(e) o jego cenie i czasie wychodzenia, za powzięciem dokładniejszych wia-

Stefan Ż ó ł k i e w s k i : Spór o Mickiewicza. Wrocław 1952. 
Witold Ł u k a s z e w i c z : Trybuna Ludów. Prace Polonistyczne, Seria 11, 
1953. 
Adam M a u e r s b e r g e r : Mickiewicz jako publicysta. Zeszyty Naukowe Uni

wersytetu Warszawskiego — Prasoznawstwo, 1956 nr 2. 
Jolanta K. S e l l : Le Polonais. Journal des intérêts de la Pologne. Przegląd 

Humanistyczny 1958 nr 5. 
Stefan K i e n i e w i c z : Historia Trybuny Ludów Adama Mickiewicza. Prze

gląd Historyczny, 1959 nr 3. 
Stanisław P i g o ń : Program polityczny Pielgrzyma Polskiego. (W) : Zawsze 
o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu. Kraków 1960. 

Wszystkie cytaty poety za wydawnictwem: Adam Mickiewicz. Dzieła. Wy
danie Narodowe, Warszawa 1952—1955. 
2 T. V, s. 16. 
s Por. T. V, s. 23. 
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domości później chyba Towarzystwu przedłożę. Zdaje się tylko, iż po 
większej części osoby mające związki z gimnazjum krzemienieckim albo 

(c) do niego należące — szczególniej dostarczaniem temu pismu materiałów 
i utrzymywaniem jego redakcji zajmowały się i zajmują dotąd. Dwa 

(h) (f) numera teraźniejsze, oprócz odmiennego tytułu, co do układu materii, 
(g) ducha pisma i samego nawet formatu niczym się od Ćwiczeń Nauko

wych nie różnią. Drukowane są u Glügsberga (Glücksberga — popr. TZB) 
(b) księgarza i typografa Uniwersytetu Warszawskiego, bez żadnego uwia-
(e) domienia o piśmie, bez wyrażenia nawet miesiąca i dnia, kiedy to pismo 

periodyczne wychodzi. Numer każdy składa się z dwóch części; pierwsza 
(h) zawiera pisemka tyczące się umiejętności ścisłych, druga zajmuje się 
(i) literaturą i składa się z następujących artykułów." 4 

Tym pierwszym zainteresowaniom prasą towarzyszyły pomysły zor
ganizowania pisma. Rola projektodawcy pism przypadła Mickiewi
czowi kilkakrotnie. 

II. Programy przedsięwzięć prasowych 

W tym samym czasie — 29 stycznia 1819 — Mickiewicz przed
stawił zarządowi Towarzystwa „Myśli o piśmie periodycznym i o To
warzystwie sześciu". Nie był to jeszcze żaden program konkretny, 
aie sugestia, by natychmiast powołać komitet i zobowiązać go do 
opracowania planu pisma, które powinno się zacząć ukazywać 
w 1820 r. a którego wydawanie było rozważane niemal od początku 
istnienia Towarzystwa Filomatów5 . 

Po roku dyskusja o piśmie periodycznym znów odżyła w kręgu 
filomatów. Zarząd Towarzystwa zalecił wydziałom opracowanie uwag 
na ten temat. Wśród zgłoszonych kilku projektów jeden był autor
stwa Mickiewicza *"'. Poeta odczytał „Uwagi o piśmie periodycznym" 
na naukowym posiedzeniu wydziału I Towarzystwa 26 marca 1820. 
Na samym początku wskazał jednak na fragmentaryczność swego 
wykładu, zastrzegając, iż „uwagi ani przyzwoicie rozwinione, ani 
podług pewnego układu osnowane być mogły". W „Uwagach" sfor
mułował wyraziście pewne sugestie o: 1. roli pisma jako a) instru
mentu postępu społecznego i b) transmisji opinii publicznej ożywia
jącej politycznie naród, 2. stylu i formie, 3. ogólnie o zakresie pism 
periodycznych, zalecając problematykę konkretną, sprawdzoną, bli
ską czytelnikowi, prezentowaną w sposób czytelny, stanowczy, nie 
budzący zastrzeżeń. Zacytujmy fragmenty tych „Uwag" : 
(la) „W umiejętnościach ścisłych, gdzie wszystko zależy na gromadzeniu jak 

najliczniejszych prawd i wynalazków, im te prawdy i wynalazki są prę
dzej ogłaszane, im większa masa ludzi jednocześnie o nich się dowiaduje, 
tym postęp umiejętności bywa łatwiejszy i skorszy" 7. 

4 T. V, s. 354. 
5 Por. T. V, s. 37 i 384. 
6 Por. T. V, s. 394. 
7 T. V, s. 103. 
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(Ib) „Opinia publiczna jest to zbiór wielu szczególnych mniemań. [...] Ja
koż gazety i pisma periodyczne są w kraju wolnym na kształt kanałów, 
którymi, że tak powiem, krew, całe polityczne ciało ożywiająca krąży: 
z nich, jak z uderzeń pulsu, badacz umie wyrozumieć stan narodu".8 

(2) „prawdy całą ludzkość obchodzące, krótko, zręcznie, dobitnie wysta
wione, najlepiej by zamiarowi pisma odpowiadały" *. 

(3) „mając na względzie nie tak popisanie się nauką i zadziwieniem ob
cych, jako raczej zachęcanie swoich, nie możemy się zapuszczać w ode
rwane bardzo i z głębokiej erudycji ciągnione pytanie. Zająć się raczej 
należy wystawieniem mocnym i zręcznym tego, co już wiadomo. I tak 
rzecz, gdzie indziej pospolita — u nas bardzo nową i ważną być 
może" 10. 

H i s t o r y k o m p ra sy w a r t o p r z y p o m n i e ć , iż w y d a w n i c t w o p r a s o w e 
w j ę z y k u p o l s k i m n a t e r e n i e C e s a r s t w a Rosyjskiego, k t ó r e uda ło s ię 
zo rgan izować Józe fa towi O h r y z c e (1859), a późnie j E r a z m o w i P i l -
t zowi (1882), m a r z y ł o się j u ż A d a m o w i Mick iewiczowi w 1827 r. W ó w 
czas to zamie rza ł w y d a w a ć w Moskwie — w r a z z F r a n c i s z k i e m M a 
l e w s k i m — czasopismo Iris. P l a n tego czasopisma jes t k o n k r e t n y . 
Wyznacza m. in . : a) p e ł n y t y t u ł p isma, b) miejsce d r u k u i t a k t y c z n e 
uzasadn i en i e jego w y b o r u ze w z g l ę d u na zaplecze au to r sk ie , c) czę 
s to t l iwość u k a z y w a n i a się, d) k r ąg au to rów, e) a d r e s czyte lniczy, 
f) c h a r a k t e r i d e o w y i cel, g) z ak re s t e m a t y c z n y , h) u k ł a d t reści , 
i) objętość, j) ź ródła informacj i , k) s t o s u n e k do cenzury . 

Z obsze rnego „ P r o g r a m u czasopisma Iris" p r z y t a c z a m t u j e d y n i e 
odpowiedn io u p o r z ą d k o w a n e f r a g m e n t y : 
(a) „Dziennik nosić będzie tytuł: Iris, dziennik poświęcony umiejętnościom 
(c) (i) i literaturze; wychodzić będzie zaś raz na miesiąc, w poszytach od 5 do 

7 arkuszy" u . 
„Moskwa, będąca jedną ze znakomitych stolic europejskich, mieszcząca 

w sobie uniwersytet i wiele towarzystw uczonych, utrzymująca ciągle 
uczone związki z zagranicznymi naukowymi zakładami, licząca w sobie 
zamożne biblioteki i księgarnie jest miejscem, na którym przedsięwzięcie 

(b) naukowego dziennika pomyślnie dokonane być może. Przy tylu ułatwio
nych pomocach Redaktor będzie w stanie utrzymać swoich czytelników 

(g) na równi z ogólnym postępem oświecenia, już to ogłaszając niezwłocznie 
ważniejsze wynalazki w umiejętnościach i kunsztach, już to dając prace 

(f) obce, które na dalszy kierunek sztuk i nauk znakomity wpływ wywrą 
i literaturę swoich narodów prawdziwie zbogacą. 

Lecz prócz tego głównego celu inny jeszcze bardziej ważny nastręcza 
(g) samo, jeśli tak można powiedzieć, przyszłe mieszkanie Dziennika. W Mo

skwie wychodzący Dziennik nie może zostać obojętnym na coraz liczniej
sze bogactwa rosyjskiej literatury, na wzrost nauk, sztuk i kunsztów, na 
zmiany, który ciągły postęp cywilizacji w tak potężnym Państwie spro
wadza. Wielokrotnie powtórzoną była smutna uwaga, że opaczne o obec
nym stanie Rosji pojęcia trwają dotąd i szerzą się między zagranicznymi 

8 T. V, s. 103 i n. 
9 T. V, s. 104. 
10 T. V, s. 105. 
11 T. V, s. 364. 
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pisarzami, lecz boleśniej jeszcze wspomnieć przychodzi, że podobnie 
mylne pojęcia utrzymują się w krajach, których mieszkańcy w bliskości 
mowy i pierwotnych zwyczajów tyle mają ułatwionych sposobów do 
sprostowania dawnych i do nabycia nowych o Rosji wiadomości. Litera
tura polska i rosyjska pomimo tylu i tak mocnych pobudek nie podały 
sobie dotąd przyjaznej dłoni. Bogactwa jednej były i są dotąd obojęt
nymi dla drugiej, a ta obojętność ledwie nie zaciera śladów rzetelnego 
pokrewieństwa. Na próżno znakomici pisarze rosyjscy i polscy nieraz 
przeciw niej publicznie powstawali, dotąd nie było prawdziwej, pożąda
nej wymiany naukowych płodów, pomimo że te płody, znajdując tożsa
mość gruntu i nieba, przesadzone umiejętnie, zawsze by się pomyślnie 

(d) przyjmowały. Redakcja przyszłego dziennika w Moskwie, przy zapewnie-
(b) niu sobie pomocy rosyjskich uczonych, przy łatwości nabywania książek 

i pism periodycznych rosyjskich, starałaby się dawać poznać celniejsze 
(g) dzieła w tym języku ogłaszane, i tym sposobem przyciągnąć ku nim 

uwagę polskich czytelników, kiedy tymczasem mogłaby się słusznie spo-
(e) dziewać, że zjawienie się polskiego dziennika w Moskwie zachęciłoby 

Rosjan do poznania polskiej literatury. Nadto, gdy troskliwość Rządu 
otworzyła teraz w wydawanych kilku pismach periodycznych źródła do-

(j) kładnych wiadomości o wzroście w Państwie przemysłu i handlu. Re
dakcja nie zaniedbałaby z nich skorzystać i o tych ważnych pomyślności 
krajowej źródłach pożyteczne i wiarogodne doniesienia ogłaszać. Obu 

(h) tych tylko co wymienionych celów Redakcja zamierza dostąpić, ustana
wiając w swoim piśmie trzy oddziały: I. Literatury i sztuk pięknych, 
II. Nauk historyczno-politycznych, III. Doniesień i wiadomości. 

W obu pierwszych oddziałach mieszczone byłyby stosownie do powyż
szych zamiarów już wypracowane w szczególnych przedmiotach roz
prawy, już to rozbiory dzieł krytyczne, już to wiadomości o dziełach 
w kształcie wyciągów i przekładów, już to na koniec żywoty ludzi, któ
rzy się dla nauk szczególnie zasłużyli. W oddziale literatury za stały 
poddział przyjętą jeszcze będzie literatura starożytna grecka i łacińska. 

W drugim oddziale nauk historycznych i politycznych wzgląd histo
ryczny przemagać będzie w tych nawet pracach, które ściągać się mają 
do postępu spółczesnej cywilizacji, objawiającej się we wzroście prze-

(k) mysłu, w nowych kierunkach handlu, w działaniach kredytu itp. Rozbiór 
tych przedmiotów pod względem politycznym i w ogóle to, co się do po
lityki spółczesnej odnosić może, pozostanie obcym dla przyszłego Dzien
nika. 

(h) W oddziale doniesień mieścić się będą wiadomości o nowych wynalaz
kach, odkryciach, pracach uczonych towarzystw, o stanie naukowych za
kładów, doniesienie bibliograficzne i statystyczne, do przemysłu i handlu 
ściągające się. 

(j) Wiadomości o Rosji czerpane będą z dzieł w Państwie ogłaszanych, 
(k) wiadomości o literaturze zagranicznej z dzieł i pism drogą handlu księ

garskiego lub poczty krajowej dostępnych" 12. 

Uzupełniając ten fragment programu mówiący o źródłach informacji, 
edytor Wydania Narodowego „Dzieł" Mickiewicza w uwagach o tek-

12 T. V, s. 364—366. 
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s tach zaznaczy ł : „W rosyjskie j redakc j i p r o g r a m u dodano , że w i a 
domości o l i t e r a t u r a c h zag ran i cznych cze rpane będą g łównie z Quar
terly Review, London Literary Gazette, Revue Encyclopédique, Anna
les des Voyages, Moniteur, Göttingische Gelehrrte Anzeigen, Wiener 
Jahrbücher der Literatur i Hallische Literatur Zeitung" 13. 

P r o g r a m Iris o tw ie ra ło u z a s a d n i e n i e p o t r z e b y p i sma n a r y n k u 
czyte ln iczym, w o b e c u k a z y w a n i a się n a z iemiach rosyjsk ich i pozo
s ta jących pod z a b o r e m j e d y n i e Dziennika Wileńskiego: 

„Prowincje polsko-rosyjskie mają od dawna opatrzone staraniem Rządu 
dobrodziejstwa publicznej instrukcji. Ich skutkiem jest widoczny postęp 
oświecenia, okazujący się w liczbie wychodzących dzieł uczonych 
i w kwitnącym stanie zakładów szkolnych, wzniesionych Monarszą hoj
nością. Przy tak wzrastającym ciągle do nabywania nauk popędzie, 
jedno tylko naukowe pismo periodyczne dla guberni polsko-rosyjskiej 
w Wilnie ogłaszane, nie może zaspokoić potrzeb powiększonej czytającej 
publiczności, ani podołać tej liczbie rozmaitości, w jakiej się dziś prace 
uczone ukazują. Wydawca przeto nowego dziennika w polskim języku, 
dla tych prowincji głównie przeznaczonego, może sobie pochlebiać, że 
pracą swoją i staraniem uczyni przysługę swoim ziomkom i przyłoży się 
do osiągnięcia korzyści, które z otworzonych w Państwie rozlicznych źró
deł nauki czerpać można" 14. 

I t e n z a m i a r w y d a w n i c z y r ó w n i e ż się n ie uda ł . P i s m e m , k t ó r y m 
Mickiewicz k i e rowa ł , w i n n y m okres ie życia i w i n n y c h w a r u n k a c h 
po l i tycznych , a le k t ó r e objął w t r akc i e w y c h o d z e n i a , tzn . po u s t a l e n i u 
t y t u ł u ( w y b r a n y został w związku z w y d a n y m i w ł a ś n i e w g r u d n i u 
1832 , ,Księgami N a r o d u Polsk iego i P i e l g r z y m s t w a Polskiego") i p r o 
b l e m ó w d r u k a r s k o - w y d a w n i c z o - f i n a n s o w y c h , by ł Pielgrzym Polski, 
dziennik narodowy, polityczny i literacki. P i s m o w y d a w a n e od l i s to 
p a d a 1832 przez Eus t achego Januszk i ewicza , zostało ob ję te przez M i c 
k iewicza w k w i e t n i u 1833 i p r o w a d z o n e przez n iego za ledwie do l i p 
ca, upad ło w g r u d n i u 1833. A r t y k u ł z 20 m a r c a 1833 w y d a n y by ł 
równ ież j a k o p r o g r a m o w y p rospek t . A r t y k u ł t e n okreś la ł z m i a n ę c h a 
r a k t e r u p i s m a z i n fo rmacy jnego na a k t y w n y — pol i tyczny i l i t e rack i 
(a), w y z n a c z a ł ad re s czyte ln iczy (b) i cel po l i tyczny p i sma oraz drogi 
do n iego p r o w a d z ą c e (c). P i s m o w nowe j wers j i , o rozszerzonej o b j ę 
tości , p rzy ję ło nową n u m e r a c j ę i od 5 k w i e t n i a do 28 cze rwca 1833 
pod k i e r u n k i e m Mickiewicza w y s z ł o 15 n u m e r ó w . P r z y t a c z a m szcze
góln ie in t e resu jące n a s f r a g m e n t y t ego p r o g r a m o w e g o a r t y k u ł u : 

(a) „pismo nasze dotychczas służyło tylko za ognisko nowin i wiadomości, 
dając rodakom sposób, jeżeli nie pogodzenia, to przynajmniej wzajem
nego porozumienia się. W tak małym zakresie musiał ograniczyć się 
wydawca, mając nadto wzgląd na trudności materialne, z jakimi w po
czątkach swego przedsięwzięcia walczyć mu przychodziło. (...) Powoła
niem naszym jest teraz badać i odgadywać przyszłość. 

13 T. V, s. 450. Chodzi o wydawcę Wydania Narodowego — Komitet pod kie
runkiem prof. L. P ł o s z e w s k i e g o . 
14 T. V, s. 364. 
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„w obecnej chwili p ismo poświęcone sp rawie narodowej w dwojak im 
k ie runku działać powinno : stając się pośrednik iem między k ra jem i e m i 
gracją, z jednej s t rony udzielać wiadomości o potrzebach narodu, jego 

(b) stanie, jego mniemaniach i życzeniach — z drugiej , przedstawiając u w a 
dze czytelników wszystko, co zajdzie wewną t r z emigracj i , w jej urzą
dzeniach i w ruchu jej mniemań, u t rzymać ciągłą moralną komunikacją 
między rodakami , działającymi w dwóch t ak różnych położeniach. 

(c) „Oto jest cel p isma naszego (...) Zapowiadamy z góry, że poli tyka na
sza będzie zupełnie polska. Jes teśmy przekonani , że nie możemy inaczej 
służyć Europie i ludzkości, tylko służąc ojczyźnie naszej , Polsce; że o ile 
pożyteczni będziemy sp rawie polskiej, o tyle tylko Europa i ludzkość 
z nas skorzysta; że jak wszystkie t rudności polityki zewnęt rznej nie m o 
gą być rozwiązane wprzód, aż będzie wymierzona sprawiedl iwość Polsce, 
t ak znowu jedynie byt Polski wolnej i niepodległej może rozwiązać p r a k 
tycznie wszystkie t rudności teorii poli tycznych, dla k tórych wysi la się 
dotąd d a r e m n i e myśl i leje k rew ludów zachodnich Europy ' ' 1 5 . 

Ostatnie zdania programowej wypowiedzi pisma są o tyle znamienne, 
że powstały w kilka miesięcy po napisaniu ,,Ksiąg Narodu Polskie
go" i „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego", nad którymi ciążyły zaró
wno idea winkeiriedyzmu Polski jak i mistycyzmu („a trzeciego 
dnia dusza wróci do ciała i naród zmartwychwstanie i uwolni wszyst
kie ludy Europy z niewoli" u'. ,,A Wy będziecie wzbudzeni z grobu 
boście wierzący, kochający i nadzieję mający" 1T). Mickiewicz głosił 
współpartnerstwo Polski w rozwiązywaniu politycznych problemów 
Europy, tzn. wyrażał stanowisko, jakie zajmował w okresie prowa
dzenia Trybuny Ludów. 

Konsekwentność radykalnego programu politycznego Pielgrzyma 
zaznaczył Mickiewicz w artykule tegoż pisma pt. , ,0 bezpolitykow-
cach i o polityce Pielgrzyma" z 19 maja 1833. Czytamy tam m. in.: 
„Pielgrzym nie pochlebiając sobie, iżby mógł zwalczyć żywioły, 
wie przynajmniej, gdzie ma płynąć, skąd wiatru czekać: czeka 
wiatru przeciwnego wszystkim monarchiom europejskim, wszystkim 
b e z w y j ą t k u r z ą d o m ; w kierunku tego wiatru ile możności 
radzi polity ko wać" ls. Kontrowersyjna Nowa Polska Józef ata Bole
sława Ostrowskiego w półarkuszu szóstym z 1833 przyznawała — 
choć później ostro to stanowisko zaatakowała — iż Mickiewicz „dzien
nikowi dał wziętcść, popularność, wcześnie ujął i prawie zagarnął 
serca swoich ziomków" oraz stworzył z Pielgrzyma dziennik „nie
zaprzeczalnie najwyraźniejszy i najśmielszy ze wszystkich, prawie 
rewolucyjny" 1!). Podobną opinię Pielgrzymowi Mickiewicza wystawił 
znakomity historyk i publicysta Charles René de Montalembert, 

15 T. VI, s. 87—89. 
18 T. VI, s. 17. 
17 T. VI, s. 20. 
18 T. VI, s. 120. 
" C y t . za Marią S t r a s z e w s k ą : Życie literackie Wielkiej Emigracji w e 
Francji 1831—1840. Warszawa 1970, s. 127. 



92 Z TRADYCJI PRASOZNAWSTWA POLSKIEGO 

stwierdzając, iż dziennik ten „dzięki wybornym artykułom Mickie
wicza zaćmiewa wszystkie inne pisma" 20. 

W tymże samym okresie (tj. na początku 1833), kiedy Mickiewicz 
szykował się doi objęcia redakcji Pielgrzyma Polskiego, Towarzystwo 
Literackie Polskie w Paryżu zdecydowało wydawać czasopismo tyczą
ce spraw polskich w języku francuskim. Projekt pisma naszkicował 
Julian Ursyn Niemcewicz i na marginesie tego szkicu Mickiewicz 
napisał uwagi o projekcie ipisma, które od lipca 1833 wychodziło 
jako Le Polonais. W tym czwartym już w swym życiu programie 
pisma Mickiewicz określał: miejsce wydawnictwa (a), język druku 
i motywację wyboru języka (b), kierunki oddziaływania (c), adres 
czytelniczy (d), wzorzec stanowiska dla redaktorów (e), taktykę 
i cel pisma (f), zakres problematyki (g). I w tym wypadku poznajmy 
interesujące fragmenty uwag Mickiewicza: 
(a) (b) „Gazeta polska (po francusku redagowana w Paryżu), w dwóch kierun-
(«) kach ma działać: na Polskę i na opinię Europy. W obliczu gabinetów 

przemawiając językiem dyplomatycznym, przypominać będzie ciągle o ile 
rozbiór Polski zgwałcił prawo publiczne europejskie (...) Co się tyczy 

(b) działania na Polskę, pismo językiem obcym przemawiające, z trudnością 
(c) przedzierające się do kraju wywrzeć nie zdoła wielkiego wpływu (...) 

różnię się bardzo (od niezachowanej sugestii Niemcewicza — przyp. 
TZB), kiedy idzie o oznaczenie na jaką klasę ludzi gazeta szczególnie 
działanie zwrócić powinna, kogo przekonywać, na kim zakładać nadzieje. 
Jest to ważne pytanie, od którego rozwiązania duch i styl nawet gazety 
zależy. Autor programatu zdaje się myśleć, iż możemy królów i mini
strów oświecić i do sprzyjania naszej sprawie nakłonić, przemawiając do 
ich serca i rozumu w imię ludzkości lub własnego ich interesu. Nie po
dzielam zgoła tych nadziei. Mnie się zdaje, że królowie i gabinety, 
i w ogólności wszystkie klasy teraz rządzące Europą, tyle na sobie dźwi
gają zbrodni, tak są zatwardziałe w przesądach starych, tak oślepione, 
że można je uważać jako zamknięte w szpitalu nieuleczonych. Darmo 
byłoby czas i leki trwonić. Instynktem czują rządy, że polska sprawa jest 
śmiertelnym dla nich symptomatem. Czują to mocniej jeszcze ludy. (...) 
Jeśli rządy nas tolerują, albo za nami się odzywają, czynią to ulegając 

(d) opinii (...) Nieprzyjaciele tedy starego porządku w Europie są naszymi 
jedynymi sprzymierzeńcami. 

„...gazeta polska nie powinna nigdy okazywać, iż sprzyja porządkowi 
(e) zaprowadzonemu teraz w Europie i że w nim pokłada zaufanie. „Za 
(f) wzór taktyki służyć by mogła Gazette de France (...) Stąd celem gazety 

byłoby: ciągle kwestie polityczne na wyższe stanowisko podnosić i do 
(g) całej Europy stosować; okazywać małoważność interesów angielskich 

i francuskich w porównaniu do interesu wolności europejskiej (...) Inte-
resa niemieckie i włoskie wchodziłyby bezpośrednio w zakres gazety 
polskiej" 21. 

Określając szerzej zakres problematyki Le Polonais, Mickiewicz 
sugerował zwrócenie uwagi na narodowy egoizm rządów europej-
20. Ibidem, s. 127. 
21 T. VI, s. 160—165. 
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skich, na upadek moralnego poczucia sprawiedliwości międzynarodo
wej, na rolę Polski jako międzynarodowego przywódcy w drodze 
do wolności, gdyż tylko w Polsce klasy uprzywilejowane ciężar swych 
win okupiły 22. 

Wiele z rewolucyjnych tendencji, przedstawionych w programie 
Le Polonais, ujawniło się w 16 lat później — w 1849 podczas 
formułowania kierunku La Tribune des Peuples. Mickiewicz jako 
przewodnik naczelny Legionu odczuwał potrzebę posiadania własne
go organu dla drukowania odezw i oświadczeń. Dał temu wyraz 
m. in. w liście „Do braci w Paryżu" 19 kwietnia 1848, gdzie żalił 
się na niechętny stosunek pism włoskich do drukowania polskich 
oświadczeń lub też na samowolne zmienianie jego słów przez 
redakcje 23, jak i w liście z 3 maja 1848 do Rządu Tymczasowego 
Lombardii, gdy zwracał się między innymi „aby ułatwiono nam 
sposoby rozpowszechniania wśród nieprzyjacielskiej armii po pro
wincjach słowiańskich odezw patriotycznych w języku polskim 
i w innych językach słowiańskich" 21. 

W atmosferze opadania fali rewolucyjnej w Europie po Wiośnie 
Ludów i odnoszenia sukcesów kontrrewolucji, Mickiewicz w marcu 
1849 przystąpił do zorganizowania Trybuny Ludów, której był głów
nym publicystą i naczelnym redaktorem do 15 października 1849, 
wydając od 15 marca do 13 czerwca i od 1 września do 16 paździe
rnika 184 numery. 6 marca 1849 pisał do poety Augusta Lacau-
ssade'a: „Szanowny Panie. Skład redakcji już kompletny, spodzie
wam się, że wnet zajdzie potrzeba powiększenia go. W takim razie 
Pan będziesz pierwszym, do którego się zwrócę. Tymczasem ze
chciej Pan w tych dniach przyjść do biura dziennika rue des Bons — 
Enfants nr 7. Przedstawię Panu plan i bezpośrednie potrzeby reda
kcji" 25. List krótki, ale wyjaśniający rolę Mickiewicza jako twórcy 
programu i jego kompetencje redaktora naczelnego Trybuny. 

Tym razem program pisma — w sensie planu wydawniczego — 
nie zachował się i jego niepełna rekonstrukcja jest możliwa tylko 
na podstawie prześledzenia publicystycznych wypowiedzi Mickie
wicza na łamach pisma. Najwięcej tych uwag daje artykuł „Nasz 
program" w 1 numerze z 15 marca 1849, Mickiewicz określał pismo 
jako „europejski organ ludowy", otwarty powszechnie jak trybuna, 
posiadający siatkę korespondentów, którzy u siebie zyskali powsze
chny szacunek, dający gwarancję ich rzetelnych „dokładnych i ści
słych wiadomości o tym, co dotyczy ich krajów". Wskazano polity
czną postawę pisma: „jako ludzie rewolucji lutowej solidaryzujemy 
się również z Wielką Rewolucją w jej dążeniach i z okresem napo
leońskim pod względem realizacji". Zarysowano krąg tematyki pi
sma w zakresie spraw francuskich, służąc republikanizmowi i w za
kresie problemów zagranicy: „przystąpimy od razu do spraw 

82 T. vi, s. 164—165. 
*• Por. T. XVI, s. 185.' 
24 T. XVI, s. 200. 
u T. XVI, s. 331—332. 
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obchodzących nas bezpośrednio: do spraw Włoch, Polski, Niemiec, 
Danii, Hiszpanii, krajów słowiańskich, Węgier prowincji naddunaj-
skich" 2e. Realizacja tego programu znalazła odbicie nie tylko w pra
ktyce publicystycznej, ale i w szacie graficznej. Od 15 numeru 
Trybuny z 29 marca 1849, jako motto na czele każdego numeru 
pisma Mickiewicz wstawiał programowy fragment rezolucji Kon
stytuanty z 24 maja 1848, mówiący o braterskim układzie z Niem
cami, odbudowaniu wolnej i niepodległej Polski i wyzwoleniu 
Włoch 27. We wspomnianym artykule „Nasz program" ustanowiono 
ogólną dyrektywę publicystycznych rozstrząsań: „W sprawach we
wnętrznych jak i zewnętrznych: polityka chrześcijańska — solidar
ność ludów" 2S. 

Na tym można by uznać za wyczerpane uwagi poety jako 
projektodawcy programów prasowych. 

III. Organizacja przedsiębiorstwa prasowego 

W całokształcie prasowych zainteresowań Mickiewicza problem ten 
zazębia się o poprzednio przedstawioną sprawę programów, tak że 
w kilku wypadkach — nie powtarzając uwag — odwołujemy się do 
wyżej sformułowanych sądów. Mickiewicz należał do świadomych 
organizatorów, toteż d e c y z j a p o w o ł a n i a p i s m a była re
zultatem własnej potrzeby posiadania organu dla przekazu idei i opi
nii do społeczeństwa oraz odczuwanego braku na rynku czytelni
czym. W wypadku pierwszym z taką motywacją spotykamy się np. 
w wygłoszonych w marcu 1820 i cytowanych tu już „Uwagach o pi
śmie periodycznym" lub też w cytowanych uskarżaniach się, iż są 
kłopoty z drukowaniem w prasie francuskiej i włoskiej odezw do Le
gionu w kwietniu i maju 1848. Decyzję wydawania Iris w Moskwie 
w 1827 r. motywował wspomnianą tu też sytuacją na rynku wydaw
niczym w guberniach polsko-rosyjskich, „gdzie jedno tylko pismo 
naukowe nie może zaspokoić potrzeb powiększonej czytającej pu
bliczności" 29. 

W organizacji przedsiębiorstwa prasowego istotną rolę odgrywa 
z a p e w n i e n i e niezależnych f i n a n s ó w dla pokrycia wydaw
niczej imprezy. 

Jako przewodnik naczelny Zastępu I Polskiego w Legionie Mickie
wicz w liście do Dozoru Polskiego w Genewie z 15 czerwca 1848 pi
sał m. in.: „Bez funduszu wszelkie korespondencje, i proklamacje, 
i druki staną się uciążliwe wam i waszym korespondentom" 30. Obraz 
chwilowych trudności finansowych Trybuny Ludów i starań o zapew
nienie finansów daje list Mickiewicza do Ksawerego Godebskiego 
z 23 sierpnia 1849. Trybunę finansował wnuk targowiczanina 

26 T. Xii, s. 17—18. 
27 Por. T. XII, s. 339. 
28 T. XII, s. 18. 
29 T. V, s. 364. 
80 T. XVI, s. 247. 
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a syn generała rosyjskiego — Ksawery Branicki, określony w publi
cystyce jako „magnat-rewolucjonista". We wspomnianym liście Mic
kiewicz wyraźnie wy punktowy wał problemy, jakie miał wybadać 
adresat i wyjaśnił własne stanowisko: „...1) Jaki fundusz macie w rę
ku i na jak długo to wystarczy. Mnie się zdaje, że powinniśmy raz na 
zawsze podziękowawszy za pomoc, iść dalej własną siłą. 2) Jeśli fun
dusz przyrzeczony nie jest jeszcze w ręku waszym, trzeba, aby 
p. Olizar jak najśpieszniej tu przybył i to co przyrzeczone, zrealizo
wał. W tym celu jeszcze dziennik aż do odpisu waszego zatrzyma się. 
Gdybyśmy teraz ukazali się, musielibyśmy już zaraz stawać o wła
snych siłach. (...) ja sam nie mogę i nie umiem zająć się (...) wyjaśnie
niem stosunku z Mecenasem i dozorem nad gospodarstwem wewnę
trznym i zewnętrznym redakcji" 31. 

List do Ksawerego Godebskiego z 2 października 1849 pisany był 
w sytuacji, gdy Branicki odmówił finansowania pisma w jego poli
tycznej formie, sugerując wydawanie czegoś w rodzaju przeglądu. 
Mickiewicz w liście tym jeszcze silniej akcentował konieczność opar
cia się na własnych finansach, pisząc: „Dziennik nie może iść bez 
pewnego funduszu niepodległego, bo dla otrzymania prenumeraty 
należałoby wdać się ze stronictwami francuskimi, a zatem stracić 
nasz charakter własny, polski, poważny..." 32 

W liście do Bohdana i Józefa Zaleskich z lipca 1838 Mickiewicz, 
przeprowadzając krytykę polityki Młodej Polski, która swe poczyna
nia usiłowała firmować jego nazwiskiem, ostrożnie aprobował jej za
bieg wydawniczy polegający na z o r g a n i z o w a n i u p r z y r ó ż 
n y c h z a k ł a d a c h a g e n c j i , z y s k u j ą c e j p o p a r c i e 
i p r e n u m e r a t o r ó w p i s m u , na wypróbowanym wzorcu 
agencji przy piśmie l'Avenir ss. 

W uwagach dotyczących organizacji wydawnictwa prasowego Mic
kiewicz kilkakrotnie podkreślał role zasobów bibliotecznych i praso
wych jako warsztatu autorskiego dla właściwego funkcjonowania 
redakcji. Była o tym mowa już przy omawianiu źródeł informacji dla 
czasopisma Iris, którego powołanie w Moskwie motywował łatwiej
szym dostępem do źródeł prasowych rosyjskich i obcych34. Echa in
surekcji kościuszkowskiej może miał zamiar silniej wyeksponować 
w „Panu Tadeuszu", stąd szukał Gazety Narodowej, do lektury któ
rej odsyłał go Niemcewicz czego ślad spotykamy w liście poety do 
Niemcewicza z maja 1833 35. O potrzebie tworzenia biblioteki i zabie
gach Mickiewicza wokół tej sprawy jest też mowa w liście do ks. 
Hieronima Kajsiewicza z listopada 1833 3!i. Mickiewicz jako konser
wator Biblioteki Narodowej Polskiej w Paryżu na wiadomość o go
towości przekazania przez księgarza z Poznania Walentego Stefań
skiego dzieł z jego księgarni, w liście do tegoż z października 1851 

81 T. xvi , s. 347. 
82 T. XVI, s. 353 i n. 
M Por. T. XV, s. 199—202. 
84 Por. T. V, s. 365 i 460. 
85 Por. T. XV, s. 71. 
88 Por. T. XV, s. 97. 
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wyraża prośbę o nadesłanie między innymi numerów Gazety Polskiej, 
Dziennika Domowego, Gazety Kościelnej i pisma zbiorowego Ży
wię ". 

Z pozycji byłego redaktora Trybuny stwierdzał, iż niedostateczna 
redakcyjna kontrola materiałów deprecjonuje powagę pisma. Pisał 
o tym do komisarza policji paryskiej Héberta w liście z 15 sierpnia 
1852: „Zdarzało się, że bez mojej wiedzy i ku mojemu wielkiemu ża
lowi prześliznęły się tam (w Trybunie — przyp. TZB) od czasu do 
czasu artykuły mocno niestosowne i niezgodne z najistotniejszą 
ideą dziennika" 38. 

IV. Wolność słowa, problemy cenzury i kwestie moralne 

Z problemem organizacji wydawnictwa łączą się blisko sprawy 
wolności druku i problemy cenzury, o których również wypowiadał 
się Mickiewicz. Uważał on, iż pojęcie wolności druku jako desygnat 
uczciwości społecznej ma charakter sprzężenia zwrotnego. Już 
w „Uwagach o piśmie periodycznym" w 1820 pisał: „Każdy zamach 
na wolność bywa pospolicie zrazu na pisma periodyczne wymierzo
ny" 3\ W wypadku jednak, gdy wolność druku jest zachowana i re
spektowana przez władze, ma ona zobowiązywać opinię do uczciwo
ści sądów. Wiąże się to z następnym problemem naszych rozważań, 
dotyczących moralnych spraw prasy, ale sygnujemy to i w tym 
miejscu, utrzymując logikę eksplikacji. Krytykując na łamach Piel
grzyma Polskiego w artykule z 12 czerwca 1833 wystąpienie La Tri
bune, skierowane przeciw gen. Józefowi Dwernickiemu, pisał m. in. : 
„szarpiące go artykuły — w kraju czytane będą z oburzeniem, 
w emigracji — z obojętnością, bośmy już przywykli do wolności dru
ku i nadużyć druku" 40. 

Wykładając literaturę słowiańską w College de France, 12 marca 
1844 Mickiewicz zauważał, iż wolność słowa i pisma we Francji po
zwala na uczciwą zbieżność wypowiedzi prasy i literatury w ocenie 
aktualnej sytuacji, a tego wspólnego tonu z literackimi przenośnia
mi brak w skrępowanej prasie polskiej krajowej 11. 

Sens artykułu Mickiewicza z Trybuny Ludóiu z 21 marca 1849 pt. 
„O prześladowaniu prasy" opartego na historycznej analizie, spro
wadza się do skonstatowania, iż zawziętość w prześladowaniu demo
kratycznej prasy jest przejawem zaostrzającego się kryzysu w łonie 
systemu42 . 

W znanej i budzącej przez lata wiele kontrowersji — nie tylko 
w polskich kołach 43 — publicystycznej wypowiedzi pt. „Do przyja-
37 Por. T. XVI, s. 415. 
38 T. XVI, s. 444. 
39 T. V, s. 104. 
40 T. VI, s. 133. 
41 Por. T. XI, s. 428. 
42 Por. T. XII, s. 44-^5. 
48 Por. Mikołaj K u p l o w s k i : Ciąg dalszy sporu galicyjskiego. Życie Lite
rackie 1974 nr 1178, s. 10. 
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ciół galicyjskich" z grudnia 1833, Mickiewicz wobec ładunku ideo
wego druków krajowych postulował program minimalistyczny, zde
terminowany aktywnością cenzury. „Pisma, które podniecają i utrzy
mują duch narodowy, ile możności rozszerzać po kraju. Nie mówię 
tu o pismach śmiałych, wprost rewolucyjnych, które natychmiast do 
buntu wzywają i rządu podejrzenie wzbudzają; pisma takowe; dla 
oświeceńszych tylko, w małej liczbie egzemplarzy zachować; dla 
ogółu zaś wybierać dzieła na pozór niewinne: książki pobożne, pieśni 
pełne wspomnień narodowych i tchnące miłością ojczyzny. Starać się 
je drukować za pozwoleniem cenzury rządowej i powierzać druk 
i przedaz osobom dobrze od rządu widzianym..." u. 

Zespół tych zagadnień wiąże się z wolnością druku, a w ujęciu 
Mickiewicza generalnie sprowadza się do ideowości i uczciwości 
autorskich wypowiedzi prasowych. W artykule Trybuny Ludów z 15 
marca 1849 pt. „Mazzini — mazziniści", redaktor naczelny pisma 
z dezaprobatą wyrażał się o gazetach La Presse i Journal des Débats, 
które stając się przedsiębiorstwami dochodowymi żerowały na poli
tyce 45. 

Kłamstwo uważał za wyznacznik stopnia upadku roli prasy i mo-
tywołał to na tle historycznym. W artykule Pielgrzyma Polskiego 
z 12 czerwca 1833, omawiając oświadczenie francuskiej La Tribune 
zaznaczał: „Nic tak nie osłabiło mocy druku jak kłamstwo; i prawdę 
teraz ludzie albo z ostrożnością przyjmują, albo jako podejrzaną omi
jają. W dawnej Polsce była większa wolność druku niż gdziekolwiek 
w Europie, bo każdy, kto miał prawo obywatelstwa, mógł u nas dru
karnię zakładać i co chciał ogłaszać. Uczucie narodu było straszną 
cenzurą; widać że druku nie nadużyto, kiedy nam zostało przysłowie: 
«Prawda bo wydrukowano»" 4fi. 

Z potępienia kłamstwa wynikał szacunek dla prawdy — koniecz
ność modyfikacji stylu dziennikarskiego. W tymże samym artykule 
Mickiewicz postulował konieczność „rehabilitacji stylu dziennikar
skiego, parlamentarstwa i całej polityki" 47. Kiedy w lutym 1819 na 
posiedzeniu Towarzystwa Filomatycznego recenzował IX t. francu
skiego naukowego pisma Bibliothèque Universelle, postulował ko
nieczność podawania ź r ó d e ł s e r w i s u i n f o r m a c y j n e g o ; 
niepodawanie takichże zezwala na określenie, iż dokonano plagia
tu 48. Osiągnięcie godnego poziomu stylu dziennikarskiego widział 
Mickiewicz w r z e t e l n o ś c i o c e n — w zachowaniu granic 
kompetencji i uczciwości recenzenta, w sprawdzeniu adekwatności 
i poprawności sądów i wniosków, zrozumieniu intencji autora. Wy
głaszając w grudniu 1818 na posiedzeniu filomatów uwagi o „Du
mie" Jana Czeczota zaznaczył, iż krytyk musi umiejętnie wypośrod-
kować stosunek do ocenianego tekstu. „Przejęcie się mocne duchem 
pisarza ukrywa przed krytykiem wiele uchybień, ale zimność i nie-

44 T. vi, s. 172 i n. 
45 Por. T. XII, s. 23 i 348. 
46 T. VI, s. 135. 
47 Ibidem. 
48 Por. T. V, s. 351. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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czułość krytyka staje się matką pochwał albo nagan przesadzonych 
i niesłusznych". Krytyk „nie powinien tylko przestać na szukaniu 
omyłek dzieła, ale ma wyczytać z niego duszę autora" 4fl. W maju 
1819 Mickiewicz, recenzując rozprawkę swego kolegi Józefa Jeżow
skiego zaznaczał, iż recenzent winien p o s i a d a ć p o t r z e b n e 
d o w y d a n i a o c e n y p r e d y s p o z y c j e , poświęcić wiele 
czasu i pracy5 a . „Niecierpliwy dziennika redaktor nie miałby ni
gdy czasu tak długo myślić, a prędkie i na oślep rzucane uwagi do 
niczego nie posłużą" 51 — pisał w „Uwagach o piśmie periodycznym" 
w 1820, sugerując postawę redaktora pisma wobec odpowiedzialności 
za drukowane sądy. 

Pisząc „O projekcie dziennika francuskiego" w 1833, Mickiewicz 
odrzucał płaską „polemikę gazeciarską chwilową" 52 jako nieetycz
ną. 

Propagandę w służbie idei sprawiedliwego działania uważał za ko
nieczną dla wywołania społecznego rezonansu. Pochwalał i cenił 
zręczność w propagowaniu i publikowaniu literatury zaangażowanej. 
W liście do ministra spraw zagranicznych Republiki Francuskiej Ju 
liusza Bastide'a z 28 kwietnia 1848, jako przywódca polskiego oddzia
łu Legionu pisał m. in.: „nie masz wiary bez propagandy; nie masz 
propagandy bez pośredniego działania człowieka na człowieka i na
rodu na naród; nie masz sprawiedliwego działania, które by nie 
przynosiło użytecznego owocu" 53. 

W wykładzie w III kursie li teratury słowiańskiej w College de 
France 27 grudnia 1842 z a a n g a ż o w a n i e l i t e r a t u r y pod
nosił do rangi siły decydującej o żywotności narodu, mówiąc m. in.: 
„Pojęcie jakie literaci mają o celu swej pracy, daje prawie zawsze 
miarę ich siły, miarę żywotniej siły danej narodowości" 5i. 

W ustępie o wolności druku i cenzurze zaznaczyłem, jak Mickie
wicz wysoko cenił rolę li teratury zaangażowanej i polecał rozpo
wszechnianie takowej w kraju. 

Pełne zaangażowanie polskich, a w ogóle słowiańskich utworów 
literackich, zwłaszcza w czasach współczesnych poecie, decydowało 
o wieloiunkcyjności tych utworów, tak więc Mickiewicz dostrzegał 
w nich rolę przynależną prasie. Zwrócił na to uwagę w kursie lite
ratury słowiańskiej w stenogramie z wykładu z 23 kwietnia 1844, 
w którym określał cechy literatury słowiańskiej. Czytamy tam m. in.: 
„U nas każde wybitne dzieło literackie jest zarazem dziełem religij
nym i politycznym. Nie jeden utwór słowiański można by nazwać 
równie dobrze poematem, bądź pamfletem, kazaniem, bądź ar tyku
łem dziennikarskim" 55. 

49 T. V, s. 139—140. 
50 Por. T. V, s. 143. 
51 T. V, s. 104. 
62 T. VI, s. 161. 
63 T. XVI, s. 192. 
54 T. XI, s. 37. 
55 T. XI, s. 459. 
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Warto tu może zwrócić uwagę, iż Mickiewicz w 1842 г., omawia
jąc jako wykładowca w Collège de France stosunki w Polsce okresu 
Oświecenia, pominął rolę prasy, a podkreślał w innym miejscu 
(o czym niżej mowa) — rolę prasy szwedzkiej o kilkadziesiąt lat 
wcześniej. 

Zaangażowana propaganda w służbie narodowej idei może czasem 
wypaczyć obiektywną prawdę, stąd przy docieraniu do źródeł histo
rycznych, po latach od ocenianych zdarzeń należy zachować stosu
nek krytyczny. Przypominał o tym wykładowca Collège de France 
4 stycznia 1842, mówiąc: „Protestanccy Szwedzi, oceniając już wagę 
opinii publicznej, przepłacali pióra publicystów, zmyślali nawet zwy
cięstwa. W gazetach ówczesnych znaleźć można opisy bitew wygra
nych przez Szwedów, które nigdy się nie odbyły. Słynny Pufedorf 
kazał nawet rytować liczne zmyślone oblężenia, liczne urojone miasta 
zdobyte rzekomo szturmem..." 5ti. 

Tak więc na zakończenie omawiania problemów moralności prasy 
jeszcze raz wypłynęła kwestia uczciwości autorskich wypowiedzi, od 
której zaczęliśmy ten przegląd i która była motywem przewodnim 
niniejszych rozważań. 

V. Formy i cechy wypowiedzi prasowych ** 

Uwagi ogólne na temat cech wypowiedzi prasowych zawarł Mic
kiewicz w cytowanym odczycie o piśmie periodycznym z marca 1820. 
Przypominam, że postulował wypowiedź czytelną, stanowczą, jasną, 
nie budzącą wątpliwości. Styl gazety, a więc i formy wypowiedzi 
uzależniał od odkreślenia adresata gazety, co podkreślił w 1833 
w również omówionym tu projekcie Le Polonais. 

Kiedy Karol Sienkiewicz w 1836 przystępował do wydawania po 
francusku komunikatów dla dziennikarzy i publicystów — „Port
folio ou Collection de documents politiques..." — Mickiewicz w liście 
do wydawcy tegoż ze stycznia 1836 (?) doradzał: „należy zaraz puścić 
w obieg druk, bez przedmowy żadnej, i dodawszy tylko treści jak naj 
krótsze (...) Drukuje się to nie dla publiczności, ale dla wiedzy nie
wielu dyplomatów i dziennikarzy; jeśli im zda to się użytecznym, 
dorobią oni sami przedmowy" ". A więc w zależności od stanu umy
słowego adresata krótkość wypowiedzi uważał za warunek powo
dzenia wydawnictwa. 

Zachowało się również sporo uwag Mickiewicza co do poszczegól
nych prasowych wypowiedzi. 

a) N o w i n y i w i a d o m o ś c i uważał za podstawowe gatunki 
tworzywa pisma informacyjnego, jak czytamy w cytowanym pro
spekcie Pielgrzyma Polskiego z marca 1833. 

b ) 0 k o m u n i k a t a c h d o t y c z ą c y c h d o k u m e n t ó w 
politycznych i ich formie —; dopiero co wspomnieliśmy. 

86 T. X, s. 46. 
** Ten problem wart osobnego omówienia — tutaj krótko sygnalizuję. 
57 T. XV, s. 137. 

7» 
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c) P o l e m i k o m stawiał postulat powagi przy motywacji tez 
w interesie pisma i osoby. „Szkoda tylko, że w liście swoim śród 
ogólnych rozpraw rzucił (autor polemiki — TZB) zarzuty osobiste 
i obelgi niezgodne z powagą rozumowania, z duchem i dążeniem 
pisma, nareszcie z zasadami, które sam autor wyznaje" 58 — pisał 
w lutym 1833 w Pielgrzymie Polskim w artykule „O dziennikach ka
tolickich francuskich pod względem sprawy polskiej". 

d) L i s t jako zręczną formę wystąpienia polemicznego w piśmie 
periodycznym pochwalił w cytowanym właśnie wyżej artykule Piel
grzyma. 

e) U t w o r o m l i t e r a c k i m przypisywał Mickiewicz — jak 
wspomnieliśmy, wypunktowując fragment wykładu o literaturach 
słowiańskich — nawet funkcję artykułu dziennikarskiego. 

f) Od r e c e n z j i wymagał jasności i konkretności. W słynnym 
artykule „O krytykach i recenzentach warszawskich" z 1829 przy 
uwagach na temat jednego z wystąpień Franciszka Salezego Dmo
chowskiego, potępiając frazes, pisał o „taktyce recenzentów lubią
cych o rzeczy niewiadomej rozprawiać ogólnymi zdaniami" 50. Potę
piał tu również przekroczenia kompetencji recenzentów: „Chcieli 
wprawdzie niektórzy recenzenci oszczędzić pracy autorowi i podjęli 
się sami poprawiać wyrazy, wyrażenia, a nawet całkowite wiersze. 
Taka wspaniałomyślność recenzentów, teraz w europejskiej perio
dycznej literaturze bezprzykładna, należy do cnót starożytnych, 
w gazeciarstwie warszawskim dziedzicznych" <i0. Występował tam też 
przeciw obszernemu zajmowaniu się błahostkami e l . 

Artykuł ten — obok kilku wypowiedzi z Trybuny Ludów — jest 
może najbardziej spopularyzowany, pomijam więc jego bliższą ana
lizę, uwypuklając najistotniejsze zawarte w nim uwagi w aspekcie 
nas tu interesującym. Tak więc recenzje byłyby ostatnimi w tych 
rozważaniach najważniejszymi formami dziennikarskich wypowiedzi, 
którym Mickiewicz poświęcił uwagę. 

Oto w najogólniejszym zarysie potraktowana — choć udokumen
towana źródłami — szeroka panorama prasoznawczych zaintereso
wań Adama Mickiewicza, dyktowanych postawą praktyka-dzienni-
karza. 

68 T. VI, s. 85—86. 
59 T. V, s. 247. 
c0 Ibidem, s. 250—251. 
01 Ibidem, s. 258. 
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MAREK JARZĘBSKI 

GŁOS W DYSKUSJI O FELIETONIE 

Autor jest młodym pracownikiem naukowym Zakładu 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Felietonem zajął 
się w szerszym opracowaniu, dochodząc do wniosków 
różnych od sformułowanych w poprzednich sporach o ten 
gatunek prasowy. Zamieszczone dalej glosy polemiczne 
świadczą, że stanowisko autora zrodziło istotne wątpliwo
ści już przy czytaniu artykułu w redakcji. Otwieramy ła
my dla dalszych wypowiedzi teoretyków i praktyków, 
gdyż — naszym zdaniem — dyskusji o kontrowersyjnym 
przedmiocie nigdy nie za wiele. 

Z adaniem niniejszego tekstu jest próba ustalenia i scharaktery
zowania tych cech felietonu (wydobytych podczas analizy tek

stów), które stanowią (zdaniem autora) o jego statusie gatunko
wym — więc nie wszystkich, lecz tylko cech różniących. Ważne jest, 
iż dopiero suma wszystkich wyznaczników przedstawionych niżej 
(a nie każdy z nich z osobna) może doprowadzić do w miarę prawi
dłowych klasyfikacji.-

W pracy niniejszej oparto się na tekstach kilku współczesnych 
polskich autorów1 , publikujących swoje utwory na łamach Polityki, 
Kultury, Szpilek i innych. 

Większość wykorzystanych utworów znalazła się także w wyda
niach książkowych, stąd — dla uproszczenia opisu bibliograficzne
go — cytaty pochodzą właśnie z antologii. 

Na koniec należy dodać, iż praca niniejsza nie rości sobie żadnych 
pretensji do całkowitego wyczerpania problematyki — przeciwnie, 
stanowi raczej początkowe stadium rozwoju zainteresowań jej au
tora. 

i Zdaniem Michała Szulczewskiego zadania publicystyki polegać 
' • mają na komentowaniu i wyjaśnianiu zjawisk otaczającego nas 
świata. Jest to więc także cel nadrzędny stawiany felietonowi. Spró
bujmy spojrzeć na problem oczami praktyków. 
1 J. Z. Słojewskiego, D. Passenta, K. T. Toeplitza, a także pośrednio J. Urbana, 
W. Kopalińskiego, M. Radgowskiego i wielu innych. 
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We wstępie do kolejnego tomu swoich utworów KTT pisze: „Po
wodem, dla którego przedstawiam czytelnikowi te felietony (...) nie 
jest (...) nieodparta chęć rozbawienia go i rozśmieszenia, lecz raczej 
przekonanie do kilku oczywistych prawd (...), można te felietony czy
tać jako rodzaj kroniki zdarzeń i nastrojów, w których wszyscy 
uczestniczyliśmy w ten lub inny sposób" 2. 

W przedmowie do „Opakowania zastępczego" dodaje: „A więc to 
już trzynaście lat historii najnowszej spisywanej z tygodnia na ty
dzień z ciekawości, ale i z dziennikarskiego obowiązku" 3. 

Pojmuje więc KTT swoją twórczość jako rodzaj pamiętnika pu
blicznego, zdarza się jednak, że przyświecają mu cele bardziej do
raźne. W felietonie „Mieszkania" pisze: „Nie ukrywam, że piszę to 
wszystko w celu tzw. interwencji" \ W innym miejscu tak mówi 
o felietonach Antoniego Słonimskiego: „Po prostu jest to jeszcze je
den dowód opartej na zasadach rozsądku walki z marnotrawstwem 
wszystkiego co cenne i pożyteczne" 5. 

Podobnie do KTT rozumie istotę felietonu Jan Zbigniew Słojew-
ski: „Felieton w swych najwyższych formach jest dziennikiem, no
tatnikiem intelektualnym, spisywanym z dnia na dzień"6 , co nie 
znaczy, że nie może być użyty jako narzędzie polemiki, czasami pro
wadzonej metodami dość radykalnymi („Uprawiam czasami boks pi
sarski" 7). 

Jednym z pierwotnych założeń felietonistyki było komentowanie 
życia tzw. dobrego towarzystwa, wyższych sfer. Do takiej koncepcji 
(w sposób satyryczny) nawiązuje Bywalec, usprawiedliwiając jedno
cześnie swoją postawę: „Moje felietony spotkały się z zarzutem sno
bizmu i elitarności, ponieważ akcja rozgrywa się w salonach, a udział 
biorą osoby tak eksponowane jak Małgorzata Braunek i dyplomaci 
chińscy. 

Tym razem udałem się na spotkanie życia (...). Szedłem właśnie 
koło skweru pomiędzy trasą N—S a Mennicą Państwową, kiedy ży
cie wyleciało mi naprzeciw: oberwałem z tyłu butelką po winie mar
ki Wino" 8. 

Dla Władysława Kopalińskiego „racja bytu felietonu, to m. in. 
rozmijanie się z aktualnymi prądami w literaturze (...) Powinien on 
(...) zwrócić uwagę czytelnika na rzeczy od dawna przez tego czytel
nika zauważone i wypowiedzieć w formie lekkiej i przyjemnej to, co 
przeciętnemu czytelnikowi w tymże czasie (...) i tak przychodzi na 
myśl" 9. Dodajmy — i czego czytelnik na pewno nie znajdzie w lite
raturze z dwu co najmniej powodów. Po pierwsze, z uwagi na fakt, 
iż proces powstawania dzieła literackiego jest z natury rzeczy dłuż-

2 K. T. T o e p l i t z : Pies w studni. Warszawa 1970, tekst na obwolucie. 
8 K. T. T o e p l i t z : Opakowanie zastępcze. Warszawa 1975, s. 5. 
4 Ibid., s. 16. 
5 Ibid., s. 44. 
11 J. Z. S ł o j e w sk i : Maleńka złota szubienica. Warszawa 1969, s. 6. 
7 H a m i l t o n : Puste miejsce. Warszawa 1973, s. 298. 
8 D. P a s s e n t : Bywalec. Kraków 1974, s. 81. 
9 W. K o p a l i ń s k i : Western w autobusie. Warszawa 1976, s. 6. 
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szy niż czas tworzenia utworu publicystycznego, po wtóre zaś, po
nieważ większości tematów poruszanych zazwyczaj w felietonie lite
ratura nie podejmuje, uważając je za mało atrakcyjne, przyziemne. 

W wielu definicjach pojawia się stwierdzenie, że felieton jest 
• gatunkiem stojącym na pograniczu literatury i publicystyki. Li-

terackość ta polegać ma przede wszystkim na dopuszczalności 
w utworach fikcji literackiej. Zwolennikiem powyższej tezy jest 
m. in. autor „Publicystyki", którego zdaniem fikcja owa jest two
rzona w następujący sposób: ,,Chcąc np. walczyć z jakimiś szczegól
nie powszechnymi aktualnie wadami charakteru ludzi, może felieto
nista stworzyć fikcyjną postać, którą obdarzy wszystkimi tymi wa
dami" 10. 

Zadaniem tak skonstruowanej fikcji jest zagęszczanie realiów 
i kondensowanie rzeczywistościu po to, aby tym trafniej ukazać 
prawdę o omawianych zjawiskach. 

Istnieje więc zasadnicza różnica między fikcją lieracką a felietono
wą. W pierwszym wypadku stanowi ona istotę dzieła, w drugim zaś 
jest wartością o charakterze czysto użytkowym, funkcjonalnym. 

Zdaniem Jacka Maziarskiego sprawa ustalenia relacji między lite
raturą, publicystyką a felietonem jest problemem drugoplanowym, 
co jest motywowane rzekomą niemożnością ustalenia wyznaczników 
zarówno publicystyki jak i literatury1 2 . Inni badacze, np. autorka 
książki „Iskusstwo fielietona", widzą miejsce gatunku właśnie gdzieś 
pomiędzy literaturą a czystą publicystyką. 

Żubrina twierdzi, iż: „Gatunek felietonu, przy jego wszystkich pu
blicystycznych oznakach, jest tworzony i kierowany przez te same 
prawa, które leżą u podstaw literatury" 13. 

Nawiązując do wypowiedzi cytowanej autorki należy stwierdzić, 
iż publicystyczność felietonu wynika z miejsca, gdzie się ukazuje, 
z celu i problematyki, literackość zaś jest pochodną jego cech struk
turalnych. 

Podstawową cechą zbliżającą felieton do literatury jest występu
jąca tu wyraziściej niż w innych komunikatach dziennikarskich fun
kcja poetycka języka. Pośród wszystkich gatunków publicystycznych 
tylko felieton przybiera (wprawdzie sporadycznie, ale idzie o podanie 
przykładów najbardziej jaskrawych) formę dialogu, listu czy wier
sza. 

Nie twierdzimy, że uporządkowanie naddane (będące jak wiadomo 
przejawem istnienia funkcji poetyckiej) odgrywa w utworach będą
cych obiektem naszego zainteresowania główną (jak w literaturze) 
rolę; jest ono tylko bardziej widoczne niż w pozostałych gatunkach 
publicystycznych, na tyle jednak, by stanowić ważny wyróżnik ga
tunkowy. 

°M. S z u l c z e w s k i : Publicystyka. Warszawa 1976, s. 89. 
11 Por. ibid., s. 90. 
12 Por. J. M a z i a r s k i : Wokół feUetonu. Kraków 1967, s. 26—28. 
' E . Ż u b r i n a : Iskusstwo felietona. Moskwa 1965, s. 153. 

2 
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3 0 swoistości felietonu jako gatunku świadczy odmienna niż 
• w innych utworach publicystycznych pozycja podmiotu narra

cji. Odmienność ta pozwala się określić za pomocą kilku cech przed
stawionych niżej. 

Pierwszą z nich jest obecność dystansu narratora w stosunku do 
autora i4. Najdobitniejszym przykładem jest tu twórczość Jana Zbig
niewa Słojewskiego. Biografię narratora jego utworów — Hamilto
na — możemy, na podstawie tekstów, odtworzyć bardzo dokładnie. 

Jest to więc starzec przeszło osiemdziesięcioletni, uczestnik pierw
szej wojny światowej, wybitny publicysta czasopism przedwojen
nych, etc. 

Hamilton w sposób zdecydowany odcina się od swego stwórcy: 
„Spojrzałem w okno, na podwórku stała dziewczynka z warkoczyka
mi i z cynicznym uśmiechem, przypominającym trochę uśmiech mło
dego krytyka, którego bardzo nie lubię, Jana Zbigniewa Słojewskie
go" 15. 

Dystans narratora w stosunku do autora ujawnia się zdaniem Jac
ka Maziarskiego w wypowiedziach autoironicznych, dyskretnej fik-
cjonalizacji, a także w obecności refleksji warsztatowych w tek
stach 16. 

Przejawem dystansu podmiotu narracji wobec autora jest także 
zrównanie tego pierwszego z fikcyjnymi bohaterami felietonów, taki
mi jak naczelnik Macander u Hamiltona, Idzi u Kopalińskiego, do
cent W. u Radgowskiego. 

Kolejna cecha narracji felietonowej — subiektywizm głoszonych 
poglądów jest po części związana z faktem, iż narracja w felietonie 
prowadzona jest w pierwszej osobie („Nie lubię wspominków z po
dróży... Na miejscu moich czytelników nie czytałbym tego felietonu" 
etc., etc.17). 

Jednym ze sposobów prowadzenia narracji z dystansu jest nada
wanie wypowiedzi pewnej dwuznaczności. Sporej ilości argumentów 
w tej materii dostarcza nam felieton Bywalca „Zwiedzałem wartość 
dodatkową". Oto jeden z fragmentów: „Pojechałem więc do Szwecji, 
aby obejrzeć z bliska wartość dodatkową uprzedmiotowioną. Jestem 
wychowany i wykształcony w rodzinie postępowej, bez nałogów, 
nauki pobierałem po wojnie i już przed wyjazdem nie ulegało dla 
mnie wątpliwości, że wartość dodatkowa jest kategorią okrutną, że 
spośród trzech składników kapitału dwa pierwsze, owe nieśmiertelne 
с + v, są to po prostu łagodne baranki w porównaniu z krwiożer
czym wilczurem, jakim jest owo potworne m, będące symbolem 
wartości dodatkowej" 18. 

Pochodną dystansu jest niechęć podmiotu narracji do wyciągania 
z przytaczanych anegdot jednoznacznych wniosków19. Interpretacja 
14 Por. J. M a z i a r s k i : Narracja felietonu. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 3, 
s. 60 i n. 
15 J. Z. S ł o j e w s к i: Op. cit., s. 59. 
16 Por. J. M a z i a r s k i : Op. cit., s. 60 i n. 
17 K. T. T o e p l i t z : Śniadanie ludożercy. Warszawa 1968, s. 254. 
18 D. P a s s e n t : Op. cit., s. 69. 
19 Por. J. M a z i a r s k i : Op. cit., s. 60 i n. 
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zawartych w felietonie zdarzeń i postaw pozostaje w gestii czytel
nika (odbiorcy tekstu) — mamy tu więc do czynienia z pewną n ie-
dookreślonością, otwartością dzieła. 

Omówiona wyżej cecha pozwala odróżnić felieton od tych wszyst
kich utworów publicystycznych, w których narracja prowadzona jest 
także w pierwszej osobie. 

Jeśli przyjmiemy za W. Pisarkiem, iż pominąć wnioski można tylko 
w takim utworze publicystycznym, który jest adresowany do od
biorców „bardzo inteligentnych i wyrobionych czytelniczo" 20, może
my ustalić krąg czytelników rubryk felietonowych w gazetach. 

4 Stylistyka felietonu jest manifestacją indywidualności nadawcy. 
• Język wykazuje duże zróżnicowanie w zależności od tego, kto 

jest autorem tekstu. Istnieją jednak prawidłowości właściwe wszyst
kim realizacjom, polegające na przemieszaniu elementów języka lite
rackiego z wtrętami kolokwialnymi. 

W przedmowie do „Małej złotej szubienicy" J. Z. Słojewski tak 
mówi o Hamiltonie: „Autor uwielbiający gładką retorykę, styl ele
gancki i wykwintny, autor, który lubi w to wszystko wsadzić jakieś 
słowo nieprzyzwoite, i jest to jak trzaśniecie pięścią w empirowy 
stolik, jak plunięcie na starannie wyglansowaną posadzkę" 21. 

A oto fragment ilustrujący niniejszą tezę: „We Współczesności 
drugi miesiąc dyskutują ze mną dwaj panowie G. Nie wiem któremu 
odpowiedzieć najpierw bo nie wiem, które G od którego większe" 22. 

Zdanie powyższe pojawia się w kontekście takich oto sformuło
wań: „Jeszcze P. K. (Pałacu Kultury) nie pooglądałem należycie. 
Jeszcze 16 piętro obejść muszę tam i z powrotem. Jeszcze windą 
w górę i w dół, tam i z powrotem. Jeszcze go muszę zgruntować, 
wzrokiem i węchem przewiercić na przestrzał, dojść do sedna" 23. 

Na podobnych zasadach buduje swoje wypowiedzi Jerzy Urban. 
Kolejną cechą charakterystyczną stylu felietonowego jest obecność 

w tekstach znaków kontakty wny eh (пр.: jak moi czytelnicy zdołali 
zauważyć..., czytelnicy pamiętają zapewne..., etc) , charakterystycz
nych dla języka potocznego. Zadaniem tego rodzaju struktur w felie
tonie jest nawiązanie bliskiego kontaktu z odbiorcą, stworzenie ilu
zji, iż tekst jest adresowany właśnie do niego. 

Zdaniem autorów „Stylistyki polskiej" styl felietonu „zawiera (...) 
elementy stylu potocznego jak i artystycznego, nierzadkie są w nim 
również elementy stylu naukowego. Ze stylem potocznym łączy go 
używanie wyrażeń i zwrotów idiomatycznych, wyrazów i wyrażeń 
o silnym zabarwieniu uczuciowym, konkretna metaforyka, a w za
kresie słowotwórstwa i budowy zdania skłonność do formacji skróto
wych" 2\ Ze stylem artystycznym wspólną jego cechę stanowi „stoso-

20 W. P i s a r e k : Retoryka dziennikarska. Kraków 1975, s. 255 
21 J. Z. S ł o j e w s k i : Op. cit., s. 7. 
22 H a m i l t o n : Op. cit., s. 383. 
28 Ibid., s. 383. 
24 H. K u r k o w s k a , S. S k o r u p k a : Stylistyka polska. Warszawa 1953, 
s. 287—288. 
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wanie takich samych środków obrazowych i figur stylistycznych, 
takich samych struktur zdaniowych i tak samo bogate, różnorodne 
słownictwo"25. Typowe środki stylistyczne stosowane w felietonie 
to hiperbole, gry słów, manipulowanie znaczeniami wyrazów i więk
szych całostek. J. Maziarski sądzi słusznie, iż „środki te sprawiają, że 
wypowiedź narratora daje się odczytywać dosłownie lub metafo
rycznie, wprost lub na zasadzie ironicznej odwrotności, serio lub 
tylko pół serio" 2n. 

A. Ropa w artykule „W poszukiwaniu istoty felietonu" twierdzi, 
• że tematykę utworów naieżjr w badaniach nad felietonem całko

wicie pominąć 27, gdyż nie stanowi ona wyznacznika gotunkowego. 
Cytowanego autora w jego przeświadczeniu utwierdzili prawdopo
dobnie sami felietoniści opiniami, że piszą o wszystkim28. Analiza 
tekstów poszczególnych autorów pozwala jednak na wysunięcie pew
nych wniosków. 

Po pierwsze więc tematykę utworów cechuje prezentyzm. Wiado
mo, że w końcu grudnia będziemy czytali felietony o tematyce świą
tecznej, w sierpniu przeczytamy o festiwalu w Sopocie. Felietonista 
reaguje natychmiast na wszystkie te wydarzenia z życia społecznego, 
które wydają mu się ważne. Można także wyodrębnić pewne grupy 
tematyczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów. W przy
padku Słojewskiego są to: religia, rozważania na temat biografii 
sławnych ludzi, refleksje autotematyczne. Spośród 78 tekstów za
wartych w tomie „Maleńka złota szubienica", 12 poświęconych jest 
sławnym ludziom, 8 traktuje o religii, z 11 dowiadujemy się o szcze
gółach biografii wiekowego Hamiltona. Inne tematy, np. polityczne, 
gospodarcze etc. pojawiają się o wiele rzadziej. Również sposób trak
towania tematu w felietonie jest jedną z ważniejszych cech gatun
kowych. Samo zdarzenie stanowi mianowicie tylko punkt wyjścia do 
rozważań, których ukoronowaniem jest puenta, aforyzm, co upodab
nia felieton do klasycznych gatunków dydaktycznych, jak kazanie 
czy oświeceniowa bajka. Właśnie w racjonalistycznej literaturze 
Oświecenia należy szukać genezy gatunku. 

Analiza zawartości treściowej utworów pozwala mówić o dwóch 
typach felietonów: monocentrycznym i policentrycznym. W utworze 
monocentrycznym punktem wyjścia do rozważań jest jedno zdarze
nie, w policentrycznym występuje wiele anegdot połączonych ze so
bą na zasadzie analogii, kontrastu, asocjacji lub dygresji. Karkołom
ne nieraz przejścia z tematu na temat — bez dokumentowania celu 
takiego zabiegu — pozostawiają czytelnikowi sporą sferę dowolności 
w interpretowaniu tekstów. Dodać także należy, iż felieton jest bo
daj jedynym gatunkiem dziennikarskim dopuszczającym możliwość 
występowania w tekstach tzw. refleksji warsztatowych. 

25 Ibid. 
28 J. M a z i a r s k i : Op. cit., s. 61. 
27 Por. A. R o p a : W poszukiwaniu istoty felietonu. Zeszyty Prasoznawcze 
1976 nr 2, s. 88. 
28 Por. H a m i l t o n : Op. cit., s. 7. 

5 
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6 Już pobieżne przyjrzenie się wyglądowi dowolnej gazety — czy 
• czasopisma — prowadzi do wniosku, iż mamy tu do czynienia 

z formą przekazu wyraźnie uschematyzowaną. Poszczególnym gatun
kom przydzielono ustabilizowane pozycje: informacji na pierwszej 
i drugiej kolumnie, reportażowi zaś w górnej części trzeciej ko
lumny, odcinkowi powieści dół czwartej kolumny 2n. Także felietony 
pojawiają się w ściśle określonym miejscu i ze ściśle określoną czę
stotliwością (w Polityce np. między innymi na ostatniej kolumnie). 
Istotne jest, iż miejsce to jest stałe we wszystkich numerach pisma. 
(Przypomnijmy, że w pierwszej połowie XIX wieku pozycja felie
tonu — pod kreską — była podstawową cechą gatunku). 

Wyodrębnione więc zostały dwie podstawowe cechy formy ze
wnętrznej gatunku: stałość miejsca publikowania i cykliczność. Ze 
stałością miejsca publikowania wiąże się wyraźnie oddzielanie felie
tonów od innych utworów, np. za pomocą wyraźnej pionowej lub po
ziomej linii. Została więc utrzymana (z niewielkimi nowelizacjami) 
pozycja „unter dem Strich". 

Rubryki felietonowe posiadają zazwyczaj stałe nazwy — Perswa
zje, Zamiast felietonu, Muzyka łagodzi obyczaje, lub inne cechy po
zwalające bezbłędnie identyfikować charakter utworów. Tutaj na
leży również zaliczyć rozmaite sposoby sygnowania tekstów: pseudo
nimem (Bywalec, Zgryźliwy), inicjałami (np. KTT), kwadratem, 
gwiazdką i innymi znakami. Zdaniem J. J. Lipskiego, owe pseudoni
my lub znaki bywają przedmiotem szczególnego zainteresowania. Za
bawa w ich rozszyfrowanie w dużym stopniu wzmaga popularność 
gatunku30. Dodajmy, że zabawa, o której mówi Lipski, byłaby nie
możliwa, gdyby felieton nie był gatunkiem cyklicznym. 

Cykliczność ową można rozumieć dwojako: w każdym numerze 
pisma pojawiają się utwory wyróżniające się opisanymi wyżej zna
kami graficznymi, utwory pomieszczane w rubrykach felietonowych 
pozwalające się grupować w pewne cykle tematyczne. Tutaj w tek
stach występują znaki nawiązujące do wypowiedzi drukowanych 
wcześniej (np. w jednym z utworów Bywalca: „czytelnicy pamiętają 
zapewne opublikowanie przez nas fragmentów poufnego zarządzenia 
jednego z dyretorów PAN..." 31, czy u Hamiltona: „w związku z moi
mi niedawnymi rozważaniami (...) zarzucono mi pięknoduchostwo, 
estetyzm i nawet pasożytnictwo" 32). 

Istnieją także monotematyczne rubryki felietonowe. Wiadomo, że 
Waldorff w Polityce pisze o muzyce, a Semkowicz w Perspektywach 
o sporcie. 

Na końcu niniejszych rozważań należy wreszcie dodać, iż za jeden 
z ważniejszych elementów formy zewnętrznej powinny być również 
uważane niewielkie — w porównaniu z utworami publicystyczny
mi —, rozmiary tekstów felietonowych. Słojewski uważa, że krótkość 

*9 Por. J. M a z i a r s k i : Wokół felietonu, s. 33. 
,0 Por. J. J. L i p s k i : Warszawscy „Pustelnicy" i „Bywalcy". Warszawa 1973, 
s. 10—11. 
81 D. P a s s e n t : Op. cit., s. 116. 
n H a m i l t o n : Op. cit., s. 209. 
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„bo miejsce, które rezerwuje się dla felietonów w gazecie jest nie
wielkie" i regularność ukazywania się, to jedynie konstruktywne ce
chy felietonu 83. 

Naturalną konsekwencją przeprowadzonych wyżej rozważań po
winna być definicja gatunku. Spróbujmy sformułować ją w sposób 
następujący: Felietonami nazywać będziemy krótkie, cykliczne 
utwory, publikowane w środkach masowego komunikowania, które 
ze względu na sposób konstruowania świata przedstawionego należy 
umieścić na pograniczu li teratury i publicystyki. Podstawowe cechy 
gatunkowe felietonu to : powierzchowność w traktowaniu omawia
nych problemów, skrajny subiektywizm głoszonych poglądów. W sfe
rze naracji: dystans narratora wobec autora oraz fikcyjnosć świata 
przedstawionego. W sferze stylistycznej felietonu mamy do czynie
nia z dwiema co najmniej odmianami polszczyzny: językiem arty
stycznym oraz licznymi wtrętami kolokwialnymi. Należy także do
dać, iż najczystszą odmianą felietonu jest kronika — cykl ukazujący 
się z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc lub z dnia na dzień. 

Dla uniknięcia nieporozumień należy dodać, iż definicja niniej
sza staje się czytelna dopiero w kontekście całego powyższego tekstu. 
33 Ibid., s. 7. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 3 (77) 

GLOSY DO DYSKUSJI O FELIETONIE 
i 

R ozważania Marka Jarzębskiego nad felietonem sprowokowały 
mnie do własnej, acz niesamodzielnej próby ustalenia cech felie

tonu: 
Nieduży utwór prozą, zazwyczaj na tematy ogólne, charakteryzu

jący się swobodą ujęcia i dążeniem do osiągnięcia wartości literac
kich. Przekazuje za pomocą wybranych przez autora środków kom
pozycyjnych i stylistycznych jego osobiste doświadczenia, wiedzę, 
sądy, refleksje, wrażenia lub uczucia związane z tematem. Często 
w postaci intelektualnej bądź emocjonalnej identyfikacji z uczucia
mi, myślami lub postawami innej osoby. 

Dziennikarskie, t j . informacyjno-publicystyczne funkcje gatunku 
ujawniają się w tematycznym nawiązywaniu do aktualnych i spo
łecznie istotnych problemów, w nadawaniu tezie utworu wymowy 
agitacyjno-propagandowej, interwencyjnej, postulatywnej bądź po
lemicznej. Ma przewagę funkcji opiniotwórczych nad poznawczymi. 
Niesie treści aktualne dość krótko, przeznaczone do jednorazowej 
konsumpcji; mimo to, odzwierciedlając realia obyczajowe i sposób 
myślenia w danej epoce, jest niejednokrotnie cennym źródłem 
poznania dziejów kultury. Do podstawowych cech należą: silnie su
biektywna i anegdotyczno-dygresyjna narracja, tematyka wspomnie
niowa, historyczna lub obyczajowa, żartobliwy ton oraz styl zbliżony 
do języka potocznego. Istotną cechą jest często jego cykliczny cha
rakter, co znajduje wyraz w stabilizacji poszczególnych publikacji 
w przestrzennej strukturze gazety. 

W wynikach ustaleń chyba nie bardzo się różnimy z Markiem 
Jarzębskim. Dzieli nas jednak zasadniczo sposób podejścia. Au

tor zadeklarował, że dokonuje próby „ustalenia i scharakteryzowa
nia tych cech felietonu (...), które stanowią (...) o jego statusie ga
tunkowym — więc nie wszystkich, lecz tylko cech r ó ż n i ą c y c h " 
(podkr. moje — T. L.). Ja natomiast wymieniłam tylko cechy w s p ó l 
n e felietonowi i innym gatunkom (esej, reportaż, komunikat, ko
mentarz, korespondencja, anegdota, gawęda) bądź zjawiskom z dzie
dziny masowego komunikowania (hasła: komunikowania masowe, 
empatia). Jest to oczywiście wybór z haseł w „Encyklopedii wiedzy 
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o prasie" — wybór celowy, aby dać opis felietonu podobny do usta
leń Marka Jarzębskiego — przy całkiem odmiennych założeniach. 
Nie starałam się odnaleźć odpowiednika „dystansu autora do narra
tora", gdyż mieści się on w sformułowaniu „żartobliwy ton" bądź pod 
znanym terminem literackim „ariostyczny uśmiech", a zatem obej
muje go sformułowanie „środki literackie felietonu". 

Czemu ma służyć ten, przyznaję, niewyszukany żart? Na pewno nie 
dyskredytowaniu „Encyklopedii", ani nawet kompromitowaniu wy
wodów autora. Dużo prościej byłoby bowiem zestawić niekonsek
wencje zawarte w jego tekście. Nie odmówię sobie jednak przyto
czenia jednej z nich: „Interpretacja zawartych w felietonie zdarzeń 
i postaw pozostaje w gestii czytelnika (odbiorcy tekstu) — mamy 
tu do czynienia z pewną niedookreślonością, otwartością dzieła." 
Pomijam wnioski autora na temat odbiorców oparte na tym stwier
dzeniu, lecz zacytuję tylko dalsze, a sprzeczne z pierwszym sformu
łowanie: „Samo zdarzenie stanowi mianowicie tylko punkt wyjścia 
do rozważań, których ukoronowaniem jest puenta, aforyzm, co upo
dabnia felieton do klasycznych gatunków d y d a k t y c z n y c h 
(podkr. TL), jak kazanie czy oświeceniowa bajka". Sprzeczności ta 
kich lub niejasności wynikających z dosyć dowolnego posługiwania 
się terminologią jest więcej — ale w końcu nie o to chodzi. 

Zacytowaną na początku zbitką różnych haseł posłużyłam się, po 
pierwsze dla potwierdzenia słuszności encyklopedycznej definicji fe
lietonu: „z punktu widzenia własności tekstu felieton ma charakter 
synkretyczny, t j . wykorzystuje elementy różnych struktur gatunko
wych — zarówno dziennikarskich, jak literackich. Tekstowe wyróż
niki tego gatunku mają charakter jedynie ramowych i ogólnych dy
rektyw. Nie tworzą one zwartego zespołu ustalonych cech pozosta
jących w ścisłym strukturalnym związku." Jak widać, wszystko się 
zgadza. Po wtóre, zbitki hasłowej użyłam ku przestrodze tym, którzy 
lekkomyślnie odrzucają istniejący stan wiedzy. Chęci i możliwości to 
dwie różne rzeczy — „mówię, bom smutny i sam pełen winy". 

Jeśli już coś autorytatywnie stwierdzono, to nie próbujmy na pod
stawie dosyć umownej analizy tekstów, czy raczej oglądu tekstów, 
dokonywać nowych naukowych ustaleń. Nie propaguję nienaruszal
ności autorytetów, ale do ewentualnych zmian dojście jest tylko po
przez własne, autentyczne doświadczenia, nie zaś przez impresyjne 
uogólnienia — bo teren tu grząski. Odkrywajmy Amerykę i po sto 
razy, ale nową — bo takie, jak sądzę, są zamierzenia redakcji kon
tynuującej dyskusję nad felietonem. 

TERESA LISICKA 
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A rtykuł M. Jarzębskiego stanowi kolejny przyczynek do dyskusji 
o felietonie rozpoczętej i kontynuowanej na łamach Zeszytów 

Prasoznawczych. Trzeba co prawda stwierdzić, że dyskusja ta, za
inicjowana moim artykułem pt. ,,W poszukiwaniu istoty felietonu" *, 
nie ma zbyt ożywionego przebiegu i nie wywołała też specjalnego za
interesowania ze strony osób parających się w praktyce lub w teorii 
tą problematyką, czyli ze strony dziennikarzy uprawiających ten 
gatunek i prasoznawców. Nie wiadomo, czy jest to wynik przekona
nia, że nie ma właściwie o czym dyskutować, bo wszystko jest jasne, 
a sam problem mało interesujący, czy też rezultat przeświadczenia, 
że trudno coś rzeczywiście nowego do całego tego zagadnienia dodać. 

Odnotować należy zatem z tym większą uwagą bardzo interesujący 
i inspirujący artykuł-polemikę J. Maziarskiego, pierwszego dziś chy
ba u nas znawcy gatunków dziennikarskich w ogólności, a felietonu 
w szczególe 2, jak również uwagi J. Urbana i A. Magdonia 3, dość jed
nak powierzchowne, przedstawiające niezobowiązujące impresje 
w omawianej materii. Artykuł M. Jarzębskiego nie jest też bezpo
średnio inspirowany przez dotychczasowe głosy we wspomnianej 
dyskusji, ale włącza się do niej jako rezultat własnych (stanowiących 
co prawda „raczej początkowe stadium rozwoju" — jak stwierdza 
skromnie) zainteresowań i przemyśleń autora w tym zakresie. 

Tekst M. Jarzębskiego, którym chciałbym się tu bliżej zająć, 
stawia sobie zadanie niezwykle ambitne, żeby nie powiedzieć 
karkołomne. Na niewielu stronach autor próbuje odpowiedzieć na 
szereg podstawowych dla całej sprawy problemów, starając się usta
lić cechy wyróżniające felieton jako gatunek publicystyczny i podać 
jego definicję. Ponieważ i zadanie to jest niełatwe, i trud włożony 
w przedstawienie i analizę materiału znaczny, słuszną rzeczą będzie 
podjęcie z autorem dyskusji, bo sprawa wydaje się warta tego, 
zwłaszcza, że M. Jarzębski porusza szereg kwestii w sposób budzący 
duże zastrzeżenia. 

Poważna i zasadnicza postawa autora obliguje również i mnie do 
równie zasadniczego ustosunkowania się do propozycji przedstawio
nych w omawianym artykule. Zacznijmy zatem od rzeczy może na j 
mniej interesującej większość czytelników, ale istotnej i rzutującej 
na cały szereg późniejszych konkluzji, a mianowicie od metody przy
jętej przez autora w jego badaniach, przede wszystkim zaś od spra
wy doboru materiału i metody jego analizy. Jest rzeczą bardzo cha
rakterystyczną dla większości opracowań poświęconych felietonowi, 
że ich autorzy ograniczają się zwykle do niewielkiego tylko korpusu 
tekstów paru wybranych publicystów, których biorą na swój warsz
tat badawczy, uznając ich za klasyków gatunku, najwybitniejszych 

1 Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 2, s. 85—89. 
1 Narracja felietonu. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 3, s. 55—64. 
' J . U r b a n : Głos w dyskusji o felietonie. Zeszyty Prasoznawcze 1976, nr 4, 
s. 68—70; A. M ag doń : Pożytki z błazeńskiej czapki. Zeszyty Prasoznawcze 
1977 nr 1, s. 42-44. 
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jego przedstawicieli, twórców, w których utworach skupiają się 
wszystkie podstawowe cechy gatunku itd. W rezultacie otrzymujemy 
mniej lub bardziej udatne analizy tekstów ciągle tych samych felieto
nistów, a „zaczarowane koło" zamyka się zwykle na Fassende, Urba
nie, Hamiltonie i KTT, niekiedy jeszcze wzbogacając się o Radgow-
skiego czy Kopalińskiego. Czytelnik może czasami odnosić wrażenie, 
iż poza wspomnianymi dziennikarzami nikt w Polsce felietonu nie 
uprawia, a jeżeli już, to robi to w taki sposób, że żaden szanujący 
się badacz nie ma potrzeby sięgania do tych tekstów i zajmowania 
się nimi. I nie chodzi w tym wypadku tylko o sprawy czysto ilościo
we i o zarzut, że materiał jest zbyt skąpy (co skądinąd jest prawdą). 
Nie, chodzi o zagadnienie inne, mianowicie o to, że materiał jest 
w dużym stopniu niereprezentatywny, ogranicza się bowiem tylko 
do płodów pióra tuzów polskiej felietonistyki. Umyka badaczom na
tomiast szara codzienność felietonu, którą możemy spotkać w innych, 
nie uwzględnianych już tygodnikach i dziennikach. Nie sposób 
wszak byłoby się nie zgodzić z twierdzeniem, że felieton jest dziś 
jednym z najchętniej i najpowszechniej uprawianych gatunków 
dziennikarskich i trudno spotkać tytuł prasowy, w którym felietony 
nie zajmowałyby odpowiedniego i eksponowanego miejsca. Tyle 
tylko, że nie jest to już felietonistyka zbawiająca świat i ludzkość, 
lecz załatwiająca drobne, lokalne sprawy i osobiste niekiedy interesy, 
robiąca to w dodatku w sposób odbiegający od tego, jaki spotykamy 
w najlepszych publikacjach wymienionych wyżej autorów. 

D rugim zarzutem, który muszę podnieść w związku z metodą sto
sowaną przez M. Jarzębskiego jest wyciąganie przez niego zbyt 

daleko idących wniosków z autotematycznych, warsztatowych uwag 
i refleksji pojawiających się niekiedy w felietonach. Pomijając już 
fakt, że może to być po prostu jeszcze jeden ukłon w stronę kreacji 
określonego bohatera felietonowego, a więc mogą to być sądy nie 
oddające rzeczywistych intencji autora, lecz jedynie narratora (a te 
dwa pojęcia słusznie w felietonie należy rozdzielić), to nawet wów
czas, gdy stanowią one rzeczywiste odbicie autentycznych i szcze
rych refleksji autora nie mogą zastąpić analizy samych tekstów. Nie 
ma wszak prostej i jednoznacznej implikacji między twórczością da
nego felietonisty a stanem jego świadomości. Raczej obserwujemy 
tu znaczny rozziew: najczęściej autor sądzi, że tworzy dzieła genial
ne albo przynajmniej znakomite i dziwi się, że nie znajduje to po
twierdzenia w opinii krytyki. Autotematyczne zwierzenia, w rodzaju 
cytowanych przez M. Jarzębskiego wypowiedzi Hamiltona czy KTT 
mogą być w najlepszym wypadku jedynie pomocniczym materiałem 
uzupełniającym analizę przedmiotową, pomocą interpretacyjną su
gerującą jakieś wyjaśnienia —, i niczym więcej. 

Patrzenie na felieton „oczami praktyków" prowadzi nas wprost do 
zagadnienia świadomości gatunkowej w tym zakresie. M. Jarzęb-
ski — jak się wydaje —, przywiązuje do tej sprawy dużą wagę, choć 
nie pisze o tym wprost. Sam jednak fakt, że w pierwszym rzędzie 
przytacza opinie felietonistów o własnych felietonach, dziwnie na
tomiast skąpi nam rezultatów własnych analiz oryginalnych tekstów 
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(choć wspomina, że takie zostały przeprowadzone) i własnych prze
myśleń, świadczy o tym dobitnie. „Rehabilitacji" świadomości gatun
kowej dokonuje natomiast wprost J. Maziarski, twierdząc, że to ona 
decyduje o jedności gatunku i jej właśnie — lekceważonej i chwiej
nej świadomości gatunkowej — przyznać trzeba pierwszeństwo przed 
uroszczeniami nauki \ Całe zagadnienie jest rzeczywiście trudne 
i niejednoznaczne. Wydaje mi się, że kwestii świadomości gatunko
wej nie można w żadnym wypadku lekceważyć, ale też trzeba jej 
znaleźć właściwe miejsce w stosunku do „bytu" felietonowego, 
który może zostać określony przy pomocy choćby wspomnianych 
wyżej, inkryminowanych ustaleń naukowych. Nawet jeżeli badacz 
niewłaściwie ustali to czy owo, to jednak podanie przez niego przy
jętych w danym przypadku kryteriów pozwala na samodzielną wery
fikację rezultatów jego analizy i na własne korekty w tym wzglę
dzie. Mamy po prostu możliwość stwierdzić, gdzie badacz popełnił 
pomyłkę. W przypadku opierania się na świadomości gatunkowej 
jest to rzecz zupełnie nie do ustalenia. 

Czy można poza tym założyć, iż wszyscy uprawiający dany ga
tunek albo zajmujący się nim mają tę samą świadomość (gatunkową 
oczywiście) i to w takim samym stopniu rozwiniętą? Co ma zrobić 
badacz, jeżeli napotka oświadczenie Urbana, że on osobiście żadnej 
świadomości gatunkowej nie posiada i o takiej nic nie wie, pisze na
tomiast rzeczy krótkie lub długie, interesujące lub nudne, natomiast 
kwestia tego, jak będą one zakwalifikowane, zupełnie go nie intere
suje5? Czy należy stwierdzić wówczas, że Urban jest kokietem 
i czaruje tylko swojego czytelnika, będąc w rzeczywistości świetnym 
znawcą całego zagadnienia, czy też należy odłożyć wszelkie katego
rie potrącające o pojęcie świadomości na bok i przestać sobie za
wracać nimi głowę? Cała sprawa nie jest chyba tak oczywista i jed
noznaczna, jak przyjmuje to w teorii J. Maziarski i w praktyce 
M. Jarzębski. 

P rzyjrzyjmy się teraz definicji felietonu proponowanej przez 
• M. Jarzębskiego. Dokładną i pełną definicję znajdzie czytelnik 
w jego artykule, do niej więc odsyłam. Z czego ta definicja się skła
da? M. Jarzębski uważa, że felieton jest sumą takich cech, jak: krót
kość, cykliczność, występowanie w środkach masowego przekazu. 
Jest gatunkiem znajdującym się na pograniczu literatury i publicy
styki, traktującym temat powierzchownie i subiektywnie. Występuje 
w nim dystans autora wobec narratora oraz fikcyjność świata przed
stawionego. Wreszcie w sferze stylistyki charakterystyczne jest po
sługiwanie się wieloma stylami wypowiedzi. Składników felietonu 
jest więc niemało i samo stosowanie tej definicji w praktyce może 
być mocno kłopotliwe. Ale nie to jest tu najważniejsze, lecz miejsce 
i charakter poszczególnych składników tej definicji. 

W pierwszym rzędzie zastanawia kolejność wymienienia przez 
autora poszczególnych cech różnicujących. Nawet czysto intuicyj-

4 Op. cit. 
5 Op. cit., s. i l . 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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nie nie wydaje się, żeby np. krótkość była tak istotną cechą, by ją 
wysuwać na plan pierwszy. Być może jednak, że zarzut ten nie jest 
słuszny, skoro bowiem M. Jarzębski uważa felieton za s u m ę tych 
składników, to może nie być ważne, w jakiej kolejności dane skład
niki będą sumowane, aby dać oczekiwaną całość. Nasuwa się w tym 
miejscu inna zatem wątpliwość, czy możemy wymienione w definicji 
składniki traktować rzeczywiście jako równoważne i umieszczać je 
na jednej płaszczyźnie. Czy krótkość i cykliczność jest faktycznie 
tak ważna? Program radiowo-telewizyjny czy repertuar kin publi
kowany jest nadzwyczaj regularnie w gazecie i są to pozycje rzeczy
wiście krótkie, a mimo to nikomu nie przychodzi do głowy trakto
wać je jako felietony. Wysuwanie cykliczności jako ważnej cechy 
wyróżniającej felieton stawia problem traktowania felietonów publi
kowanych jako teksty rozpoczynające cykl felietonowy. Czy taki 
felieton może być zaliczony do tego gatunku od razu, czy też jest to 
możliwe dopiero po opublikowaniu następnego felietonu w cyklu? 
Czy zatem mogą istnieć felietony poza cyklem? 

Krótkość i cykliczność wydają się cechami niewątpliwie drugo
rzędnymi, właściwymi olbrzymiej ilości innych publikacji, w żaden 
więc sposób nie mogącymi wyróżniać felietonu od innych gatunków, 
przy czym krótkość wydaje się ważniejsza od cykliczności. 

M. Jarzębski uważa dalej, że felietony umieścić możemy na pogra
niczu literatury i publicystyki. Wydaje mi się, iż to, gdzie zaliczymy 
felieton, jest pochodną jego cech gatunkowych, a nie cechą gatunko
wą sensu stricto, nie bardzo więc widzę sensowność wprowadzania 
tego określenia do definicji właśnie, gdyż prowadzi to prostą drogą 
do pospolitego błędnego koła. 

Za najważniejsze cechy felietonu uważa autor powierzchowność 
i subiektywizm („podstawowe cechy gatunkowe felietonu to: po
wierzchowność w traktowaniu omawianych problemów, skrajny su-
biektywim głoszonych poglądów"). Dalibóg, wielce to niejasne wy
różniki gatunkowe i chciałbym widzieć badacza, który bezbłędnie 
wyznaczyłby choć jeden felieton, kierując się tymi wskazówkami. 
Powierzchowność jest przecież nie tylko cechą bardzo specyficzną 
i trudną do ocenienia, ale też jest cechą nieobcą bynajmniej innym 
gatunkom. Czy mało to publikuje się powierzchownych komentarzy, 
artykułów publicystycznych, recenzji itd.? Jeżeli natomiast chodzi 
o subiektywizm głoszonych poglądów, to zapewniam autora, iż nie 
jest on obcy i niektórym publikacjom uważanym powszechnie za 
naukowe. 

P ozostaje jeszcze ta sfera zagadnień, w której rzeczywiście można 
by szukać wyróżników gatunkowych felietonu, a mianowicie 

pozycja narratora i wiążące się z nią ściśle kompozycyjno-siyli-
styczne ukształtowanie wypowiedzi felietonowej. Te dwa aspekty 
pozostają w ścisłym i bliskim związku, przy czym uważam, że 
kategoria narratora jest tu niewątpliwie nadrzędna i ona to decy
duje o wyborze określonego repertuaru środków organizacji felie
tonu. Wystarczy porównać z tego punktu widzenia chociażby felie-



GLOSY DO DYSKUSJI 115 

tony Hamiltona z felietonami A. Małachowskiego, publikowanymi 
w tym samym piśmie, na tej samej stronie. W tekstach Hamiltona 
wyraźnie widać, jak kreowanie postaci narratora pociąga za sobą 
o wiele większy stopień „uporządkowania naddanego", kompozycyj
nego i stylistycznego, niż u Małachowskiego. Jeszcze inną odmianę 
reprezentują pod tym względem felietony Głowackiego; przykłady 
można by zresztą mnożyć. W tym względzie niezwykle cenne są 
uwagi J. Maziarskiego w cytowanym wyżej artykule i szkoda, że 
wątku tego w stopniu odpowiadającym randze tematu nie podjął 
M. Jarzębski. Tutaj bowiem, moim zdaniem, należy szukać istotnych 
wyróżników genologicznych felietonu i sądzę, że bardziej samo
dzielna próba analizy samych tekstów felietonowych — gdyby ją au
tor zaryzykował bardziej odważnie, zamiast chować się za cytatami 
szacownych niewątpliwie autorów — pozwoliłaby dojrzeć wiele in
teresujących i nowych zagadnień. 

Ostatnią kwestią, którą chcę podnieść w dyskusji, jest rola tematu 
w wyznaczaniu gatunku fielietonu. M. Jarzębski polemizuje tu 

z moimi sugestiami, w których postulowałem całkowite pominięcie 
tematyki felietonów z rozważań nad ich istotą gatunkową. Chciałbym 
się od razu zastrzec, że cała dyskusja — jak mi się wydaje — polega 
na zwykłym nieporozumieniu. Twierdzenie, że tematyka felietonu 
jest nieistotna jako jego cecha wyróżniająca — co zresztą dalej pod
trzymuję — nie oznacza zupełnego negowania potrzeby badań tema
tyki poruszanej w felietonach. Jest to interesujący przedmiot badaw
czy i przy studiach nad historią felietonu, jego odmianami itp. musi 
być uwzględniany. Tyle tylko, że jest to już zupełnie inny zespół 
zagadnień, z samą strukturą genologiczną felietonu nie mający nic 
wspólnego. Uwagi M. Jarzębskiego, że tematykę felietonu cechuje 
prezentyzm są niewątpliwie słuszne. Słuszne jest i to, że można wy
odrębnić pewne grupy tematyczne charakterystyczne dla poszcze
gólnych felietonów. Szkopuł w tym, że te wnikliwe i cenne uwagi 
niczego nie wnoszą do samego problemu i s t o t y felietonu. Czy 
z tego, że np. Słojewski chętnie pisze o religii wynika, że wszystko, 
co o religii on napisze, będzie felietonem? Autor wskazuje na eks
ponowanie refleksji autotematycznej w felietonach. I tu analogicznie 
można by zapytać, czy wszystko, co ma taki charakter, będzie od 
razu felietonem? Z zestawienia, w rodzaju tego, które pokazuje, że 
12 felietonów Słojewskiego jest o sławnych ludziach, 8 o religii itd., 
nie wynika wszak, że Słojewski nie może napisać felietonu np. 
o szewcach czy Wyścigu Pokoju. Wydaje mi się, że M. Jarzębski 
powinien rozróżniać to, o czym się pisze, od tego, jak się pisze, jak 
dany temat się porusza. Tylko ten drugi moment może mieć znacze
nie w rozważaniach — podkreślmy to jeszcze raz wyraźnie — ge
nologicznych. Nie jest ważne bowiem to, że Słojewski pisze o Bogu, 
ważne jest natomiast to, że np. w jednym felietonie może on zacząć 
od butów a skończyć na Bogu, gdyż w przestrzeni felietonowej 
i w felietonowym czasie właśnie takie potraktowanie tematów jest 
możliwe, czego w żadnym innym gatunku prasowym, dziennikarskim 
nie spotykamy. 

8* 
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Wydaje mi się, że mój głos polemiczny w stosunku do propozycji 
M. Jarzębskiego można podsumować jednym ogólnym stwierdzeniem. 
Pomijając wszystkie szczegółowe zastrzeżenia i wątpliwości poruszo
ne wyżej, zasadniczą kwestią, z którą nie mogę się zgodzić, jest t rak
towanie felietonu jako sumy mniej lub bardziej przypadkowo do
branych cech. Moim zdaniem jest felieton strukturą i to wyraźnie 
zhierarchizowaną, w której jasno trzeba odróżnić — używając żar
gonu naukowego — elementy konstytutywne, rzeczywiście istotne, 
wyznaczające gatunek, od elementów deiimitujących, odgraniczają
cych, odróżniających czysto zewnętrznie felieton od innych publika
cji prasowych, mających charakter pomocniczy, drugorzędny i akcy-
dentalny. I dopiero wyraźne zdanie sobie sprawy z heterogeniczności 
felietonu, z jego wielowarstwowości właśnie, a nie tylko wieloskład-
nikowości, może dać obiecujące rezutaty i konkretne wyniki. 

ADAM ROPA 
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"Zeszyty PHÄS02HÄ WCŻE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 3 (77) 

WOJCIECH GIEŁŻYŃSKI 

CORAZ TRUDNIEJ ODKRYWAĆ AMERYKĘ 

Popularny dziennikarz specjalizujący się w reportażu za
granicznym omawia na podstawie własnych doświadczeń 
niezbędne warunki, które pozwalają sprostać rosnącym 
wymaganiom uprawiania tego gatunku. Jakie to wyma
gania — dowiecie się z lektury; dodamy tylko, że tekst 
„czyta się". 

W iatach pięćdziesiątych, jeszcze na początku sześćdziesiątych, 
garstka reporterów, wyspecjalizowanych w tematyce zagra

nicznej (Górnicki, Broniarek, Wolanowski, Budrewicz) chodziła 
w nimbie pomazańców bożych. Tyle było wtedy do odkrycia! Tak 
ogromna wtenczas była zachłanność czytelników (dla których strefa 
konwencyjna CSRS, no — wczasy czarnomorskie stanowiły pułap 
marzeń) na wieści z dalekich stron świata! Miano globtrotera — bądź 
„latającego reportera" — które dziś ma posmak sarkastyczny, wów
czas było nobilitacją zawodową i towarzyską. Sam już tytuł książki 
„Podróż na Zachód" w 1954 r. zagwarantował popularność Kałużyń
skiemu, acz był to pamflet na paskudne dekadentyzmy tamtego 
świata; czy dziś taki tytuł byłby w ogóle do pomyślenia, skoro czy
jaś podróż na zachód wzbudza umiarkowane zainteresowanie nawet 
najbliższej rodziny? 

Oczywiście byli i wtedy reporterzy, których nie kusiło łatwe i za
pewniające poczytność opisywanie wszystkiego po kolei, co dostrze
gli w nęcącym, bo bezecnym świecie dolara i strip-tease'u. Zdecy
dowana jednak większość reportaży z tamtych lat polegała na barw
nym opisie z e w n ę t r z n o ś c i odwiedzanych krajów, a kraszona 
była odkrywaniem „kontrastów" i „paradoksów". Są to słowa, od 
których cierpną zęby; powinien istnieć policyjny zakaz stosowania 
ich w reportażach, albowiem to pierwsze słowo wyraża niezdolność 
autora do zrozumienia źródeł i skutków przepastnych różnic spo-
îeczno-ekonomicznych, a to drugie — jego nieumiejętność interpre
tacji historycznie ukształtowanych odrębności. 

Dziś, gdy Polacy tabunami jeżdżą po świecie, praca reportera za
granicznego stała się niepomiernie trudniejsza, więc ciekawsza. Te-
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raz nie da się uwodzić czytelników opisem portowych spelunek Am
sterdamu, rytualnych obrzędów w brazylijskim interiorze ani świę
tych krów, tarasujących ruch w Kalkucie. To nie znaczy, że same 
owe tematy stały się niegodne pióra. Jeśli ktoś w Amsterdamie spe
netruje powiązania przemytniczej triady chińskiej „Czternaście ka
ratów" z heroinowymi gangami Hongkongu •— może napisać reportaż 
fascynujący; kto spoza rytuału synkretycznych sekt w Brazylii doj
rzy archetypy starej kultury afrykańskiej oraz elementy klasowego 
buntu, jeszcze spontaniczne, jeszcze nieuświadomione — a w banal
nej niby kwestii świętych krów rozpozna podglebie filozoficzne, 
etyczne oraz ekonomiczne i polityczne — ten pokaże swoją reporter
ską klasę, o której decyduje dociekliwość, a nie umiejętność „foto
graficznego" opisu. 

Jak tę klasę osiągnąć? Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. 
Każdy wartościowy reporter (i na tym urok tego zawodu polega) ma 
swoje indywidualne cechy, chwyty profesjonalne i ulubione ob
szary tematyczne. Nie można dać recepty ,,jak napisać dobry repor
taż zagraniczny". Można natomiast wskazać na parę warunków 
k o n i e c z n y c h (chociaż nie wystarczających), by się do tego celu 
zbliżyć. 

Warunkiem pierwszym, bezwzględnie obowiązującym, jest zdoby
cie maksymalnej wiedzy o temacie, który się podejmuje, p r z e d 
reporterskim wyjazdem za granicę. Ale jest jeszcze warunek przed
wstępny: reporter musi „na stałe" posiadać szeroką wiedzę z zakresu 
wielu dyscyplin, a nie tylko zasób wiadomości bezpośrednio związa
nych z tematami, którymi właśnie zamierza się zająć. Nie sposób 
przy tym odróżnić, co jest zawodowym „wyposażeniem" reportera, 
a co jego osobistą pasją pozaprofesjonalną. Wiesław Górnicki np. jest 
nieprawdopodobnym erudytą nie tylko w kwestiach polityczno-dy-
plomatycznych, z czego słynie, ale również w dziedzinie malarstwa 
i w wielu wąskich specjalnościach humanistyki, a nawet nauk fizy
kalnych. Ryszard Kapuściński, najbardziej ceniony za swoją „literac-
kość" — to zarazem w jednym ciele dwa instytuty badawcze: afry-
kanistyczny i latynoamerykański. Jacka Kalabińskiego można by 
używać jako komputera piątej generacji, bo pamięta wszystko, co się 
zdarzyło ostatnimi laty w kilkudziesięciu krajach. W Kazimierzu 
Dziewanowskim mieści się historyk, socjolog, kulturoznawca, filozof 
nauki, ekolog (a także całkiem dobry mistrz ciesielski, co już jednak 
do wyposażenia reporterskiego nie należy...) 

Nawet i ci najlepsi z najlepszych, a raczej c i z w ł a s z c z a , 
długo i cierpliwie ślęczą nad dokumentacją, gdy przygotowują się do 
wyjazdu zagranicznego. Tylko nowicjusze liczą na szczęście, na traf, 
na przypadek, który da im prosto w ręce ciekawy materiał repor
terski. Traf sprzyja raczej tym, którzy zawczasu wiedzą, gdzie i jak 
szukać szczęścia. Rutynowany reporter, udając się do jakiegokolwiek 
kraju, powinien wiedzieć o nim tyle, żeby i bez wyjazdu mógł o nim 
napisać książkę. Ale byłaby to książka bez barwy, gdyż nic nie za
stąpi autopsji, osobistych doznań, bezpośrednich kontaktów — 
i różnych niespodzianek. 
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P o tych uwagach wstępnych i ogólnych, przechodzę — już we 
własnym tylko imieniu — do nieco bardziej metodycznego przed

stawienia trybu pracy reporterskiej. 
Udając się do kraju X w Trzecim Świecie (albowiem specjalizuję 

się, nie licząc tekstów incydentalnych, w tej problematyce) staram 
się zebrać o tym kraju maksimum dostępnej w Polsce wiedzy ze 
wszystkich dziedzin. O żadnym z krajów Trzeciego Świata nie moż
na napisać np. wnikliwego reportażu aktualno-politycznego, nie zna
jąc a) jego historii, b) uwarunkowań geograficznych i klimatycznych, 
c) układów etnicznych, d) siły oddziaływania elementów tradycyj
nych (religia, filozofia, mitologia, obyczaj), e) uwarstwienia społecz
nego, które z reguły nie przypomina układów klasowych w kręgu 
europejskim, f) biografii i poglądów wybitnych osobistości, g) men
talności narodu, jego obsesji i „charakteru" — to znaczy czegoś, co 
jest trudno uchwytne, niejasne, wręcz niesprawdzalne, lecz całkiem 
realne, h) szeroko pojętej problematyki ekonomicznej, a zwłaszcza 
agrarnej, i) stosunków zagranicznych, zarówno z sąsiadami, jak 
w szerokim kontekście międzynarodowym, itd. 

Podstawą przygotowań jest własna biblioteka i archiwum. 
Zasada komponowania biblioteki jest sprawą najzupełniej indywi

dualną. Osobiście za zbędne uważam posiadanie wielkich encyklope
dii, wszelkich kompendiów, „Who is who", informatorów itp., gdyż 
sprawdzenie jakiegoś szczegółu, daty czy nazwiska możliwe jest 
w parę minut w każdej podręcznej bibliotece redakcyjnej. Obszerne, 
syntetyczne monografie, dotyczące poszczególnych krajów, także ma
ją wartość ograniczoną, bo są przestarzałe już w momencie, gdy się 
ukazują. Wydawnictwa statystyczne z Trzeciego Świata częściej dez
informują, niż informują; tam po prostu nie ma wiarygodnej służby 
statystycznej, czasem nie ma żadnej, liczby są na ogół wymyślane 
wedle takich czy innych intencji politycznych. Zbieram natomiast 
wszelkie dotyczące Trzeciego Świata prace wąsko-specjalistyczne 
i przyczynkarskie, kwartalniki i roczniki naukowe, dzieła wybitnych 
teoretyków, pisane pod dyktando chwili książki polemiczne, uzasad
niające poczynania poszczególnych krajów, a także wydawniczą 
drobnicę: broszurki propagandowe, pamflety, nawet prospekty tury
styczne. Owa drobnica ma nikłą wartość faktograficzną, natomiast 
doskonale odzwierciedla s p o s ó b m y ś l e n i a jej autorów, wy
dawców i sponsorów. 

Z tego, co dotyczy Trzeciego Świata, a dostępne jest w polskich 
księgarniach, kupuję wszystko... oprócz zbiorów reportaży, czyniąc 
wyjątek dla kilku najwybitniejszych kolegów. Dorocznym zastrzy
kiem reporterskiego surowca — niestety, szalenie kosztownym — są 
zamówienia, składane na Międzynarodowych Targach Książki. Po
nadto kilkanaście kilo rozmaitej dokumentacji przywożę z każdej 
podróży zagranicznej. Biblioteka, którą przez wiele lat kompletowa
łem, stanowi już niezły warsztat pracy, acz odczuwam nienawistną 
zawiść, oglądając księgozbiory dziennikarzy z Zachodu. Nasz rynek 
wydawniczy jest mizerny i o kilka lat „do tyłu". 

Prowadzenie domowego archiwum wycinków z prasy, przede 
wszystkim zagranicznej i różnych biuletynów oraz własnych notatek 
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z lektur, rozmów, konferencji itp. jest konieczne, ale wymaga mrów
czej systematyczności. Jeśli kogoś nie stać na sekretarkę (lub cierpli
wą żonę) nie ma chyba szans, by stworzyć archiwum zorganizowane 
metodycznie. Parokrotnie podejmowałem takie próby, obmyślając 
mądre systemy teczek, segregatorów, przegródek, wreszcie doszedłem 
do wniosku, że systematyczność oznacza marnotrawstwo czasu, nie 
mówiąc już o zaśmieceniu mieszkania. W końcu, można od czasu do 
czasu skorzystać z archiwum wycinków PAP i zamówić sobie odbit
ki kserograficzne najważniejszych tekstów. Obecnie poprzestaję na 
kilkudziesięciu teczkach i pudłach, w których gromadzę tylko to, co 
dotyczy krajów i problemów szczególnie mnie interesujących, nie 
dbając o ,,naukową" systematykę i klasyfikację. To w praktyce daje 
znacznie lepsze efekty przy małym nakładzie pracy, acz i tak owe 
teczki puchną zastraszająco, przeto trzeba je okresowo aktualizować 
(czyli wyrzucać, co się da). 

Praca w czytelniach bibliotecznych stanowi ostateczność, do któ
rej uciekam się tylko za granicą; atmosfera czytelni działa na mnie 
tak dekoncentrująco, że myślę tylko o pretekście, by uciec. Na szczę
ście istnieje sporo bibliotek, które po pewnych staraniach godzą się 
wypożyczać książki do domu. 

W reszcie, po paru miesiącach intensywnych przegotowań przed 
podróżą do kraju X, jestem nabity wiadomościami i mniej wię

cej zdecydowany, jakie tematy będę badać na miejscu. Mam parę 
grubych brulionów szczegółowych notatek wstępnych (zawsze je bio
rę z sobą) oraz kilkanaście pomysłów reporterskich. Z nich znowu 
wynika: dokąd pojechać, z kim rozmawiać, jakie materiały groma
dzić przede wszystkim? Wreszcie — wyjazd. 

Są — trzeba dodać — różne wyjazdy. Rzadko miałem możność po
jechać gdzieś na dłuższy pobyt z pełną kwotą delegacyjnych dewiz. 
Parę razy wyjeżdżałem w niewielkiej grupie dziennikarzy na krótki 
pobyt, organizowany przez gospodarzy; takie wypady dają znikome 
korzyści, bo trudno znaleźć czas poza programem narzuconym, nie
mal bezużytecznym dla reportera. Cała wtedy sztuka, żeby urwać 
się z grupy, spod oka opiekunów, realizując choćby szczątkowy plan 
własny. Najczęściej wyjeżdżałem za swoje pieniądze lub na prywat
ne zaproszenie, zasilony przez RSW ,,Prasa" w bilety lotnicze i skro
mny wiatyk finansowy. Mając bardzo ograniczone środki, wielką 
część czasu i energii traci się na szukanie różnych okazji (np. wy
jazdu w teren z kimś z polskiej placówki), zaś zakup książek oraz 
nieuchronne koszty reporterskie (czasem bezwzględnie trzeba posta
wić drinka lub dać drobny prezent) zmuszają do zachowania bardzo 
ścisłej diety... Pomińmy jednak ten temat i opisy sytuacji iście żenu
jących lub paraliżujących wszelkie wysiłki. Na szczęście polscy dy
plomaci i handlowcy, zwłaszcza na małych, rzadko odwiedzanych 
placówkach, bywają jeszcze gościnni. 

D rugim warunkiem zebrania dobrego materiału reporterskiego 
jest po prostu maksymalna przedsiębiorczość i pomysłowość 

w czasie — zawsze za krótkiego — pobytu za granicą. Trzeba praco-
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wać od rana do późnej nocy, idąc rozmaitymi torami. Tylko przez 
parę pierwszych dni warto być „na luzie": wsiąkać w atmosferę kra
ju, choćby przez bezcelowe błąkanie się, poznawać dokładniej lokal
ne zwyczaje, pilnie czytać gazety, nawiązywać wstępne kontakty. J e 
śli już pierwszego dnia przystępuje się do energicznego zbierania ma
teriałów, można popełnić rozmaite gafy, trudne potem do odrobienia; 
dotyczy to przede wszystkim kontaktów oficjalnych. Wpierw należy 
dokładnie zorientować się, o co i jak można pytać, jakie zaintereso
wania nie wzbudzają tu ostrej niechęci; to wiedząc, można lepiej 
kamuflować swoje rzeczywiste intencje reporterskie i realizować je 
metodą „okólną", nie pytając wprost o tematy w danym kraju draż
liwe. Niekiedy są to uczulenia z pozoru błahe, nieistotne, ale mogą 
one kompletnie przerwać i tak wątłą nitkę zaufania rozmówców do 
reportera; wiedzę o tym, co wywołuje tu odruch repulsji, tylko czę
ściowo można zaczerpnąć albo wydedukować z wcześniejszych lek
tur. 

Po paru dniach można już z grubsza zweryfikować swe plany re
porterskie: co realne, co realne — lecz bardzo trudne, co nieosiągal
ne — więc szczególnie nęcące i godne starań. Z reguły okaże się też, 
że warto podjąć jeszcze jakiś temat, wcześniej nie przewidywany, 
a niektóre pomysły, zapisane w brulionie, nie wróżą nic frapującego. 

Systematyczna penetracja źródeł lokalnych musi iść jednocześnie 
wieloma torami : 

1. Kontakty oficjalne z instytucjami, które sprawują pieczę 
nad zagranicznymi dziennikarzami; z tamtejszymi departamentami 
prasy i „Interpressami". Oczywiście, na tej drodze uzyskuje się nie
wiele: zdawkowe enuncjacje propagandowe i stosy dokumentacji, 
w istocie jedynie poglądy władzy. Niemniej, nawet i z tych plików 
można wydedukować, zwłaszcza czytając na wspak, trochę spraw 
ciekawych. 

2. Kontakty — nadal oficjalne — z instytucjami, organizacjami, 
przedsiębiorstwami, które zajmują się interesującą nas problematy
ką. Również te wizyty, organizowane za pośrednictwem władz wspo
mnianych w punkcie 1, na ogól przynoszą niezbyt wiele, dają jednak 
pewne spojrzenie „od góry" na tematy, które staramy się zbadać 
„od środka". Ponadto przy okazji można poznać ludzi chętnych do 
spotkania na gruncie prywatnym i skłonnych wtedy (Kozickiego 
„metoda ćwiartki") powiedzieć o sprawach bardzo interesujących. 
Znaleźć osoby gadatliwe, a w dodatku snobujące się na kontakty 
„zagraniczne" — to połowa sukcesu. 

3. Obserwacja zewnętrzna; przy pewnej rutynie i spostrzegawczo
ści jest to nadal i zawsze nieocenione źródło wiedzy o życiu danego 
kraju. Ulica, bazar, kino, meczet, park, autobus, szpital, warsztat 
rzemieślniczy, wieś, przedmiejska restauracyjka — to wszystko są 
miejsca, z których wynosi się okruchy wiedzy nieodzownej. Nieza
leżnie od pełnej, systematycznej znajomości uwarstwień społecznych 
i układów etnicznych w danym kraju — warto dla celów praktycz
nych pamiętać, że wszędzie w Trzecim Świecie istnieją jakby trzy 
odrębne światy: tych, co jeżdżą własnymi samochodami i znają obce 
języki, tych, co jeżdżą zatłoczonymi autobusami i znają kilkadziesiąt 
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angielskich słów, oraz tych, co jeżdżą na osiołkach lub w załadowa
nych ciężarówkach i mówią tylko własnym językiem, a często lo
kalnym dialektem, niezrozumiałym dla tuziemców. Otóż trzeba za 
wszelką cenę, choćby kosztem strasznych niewygód, obserwować 
każdy z tych „światów". Dlatego, nawet gdy mam samochód do dys
pozycji lub bilet na samolot, nie unikam podróżowania w warun
kach, których uciążliwość trudno wręcz opisać. Sposób i warunki 
życia ludzi owego kraju, ich mentalność i obyczaj najlepiej poznaje 
się w dłuższej drodze, kiedy się jest razem z nimi na zasadzie zwy
kłego turysty — a nie reportera, który jest traktowany jako odmiana 
szpiega. Takie spojrzenie „z perspektywy żaby" jest koniecznym 
uzupełnieniem spojrzenia z wyżyn ministerialnych i profesorskich 
gabinetów. 

4. Działania intuicyjne, „na nos", na ,,a nuż się uda"... Jeśli bez 
uprzedzenia, znienacka, wpadnie się — zwłaszcza na prowincji — 
do gubernatora, komisarza policji, dowódcy garnizonu, sędziego, do 
jakiegoś księcia, choćby zdetronizowanego, dyrektora, inżyniera 
lub tp. ryzykuje się mało (najwyżej spławi, jeśli jest szczególnie 
ostrożny), a można wygrać bardzo wiele. Nie wiem, jaki tu działa 
mechanizm psychologiczny, ale dziennikarz zaanonsowany odgórnie, 
polecony przez odpowiednią instancję rządową — działa na rozmów
cę usztywniające, natomiast ludzie zaskoczeni i zaatakowani pytania
mi zdradzającymi znajomość miejscowych spraw są częstokroć skłon
ni do bardzo interesujących wynurzeń. Tego rodzaju metodę, którą 
nazywam „organizowanym przypadkiem", cenię najwyżej; przynaj
mniej co drugi raz sprawdza się świetnie, nawet w krajach bardzo 
podejrzliwych wobec dziennikarzy z krajów socjalistycznych. Szcze
gólnie polecam wojsko! W wielu państwach Trzeciego Świata, nie
zależnie od swoich politycznych sympatii i afiliacji, jest ono jedyną 
dość sprawnie funkcjonującą organizacją, i to o nieograniczonych 
prerogatywach; a majorzy czują się dobrze, gdy mogą okazać swoją 
wszechwładzę. Dzięki temu zdarzało mi się docierać do całkiem ta j 
nych miejsc wojskowymi samochodami, a nawet tankietkami i na 
pokładzie ścigacza. 

5. Skrupulatne studiowanie prasy lokalnej, w tym ogłoszeń, anon
sów ulicznych, haseł oficjalnych (na transparentach) i haseł protesta
cyjnych (na murach), a także długie i cierpliwe buszowanie po księ
garniach; rzeczy najciekawsze zawsze znajdują się na najdalszych 
półkach! Należy preferować raczej autorów z danego kraju (chociaż 
są niezbyt wiarygodni), niż wybitnych nawet uczonych zagranicz
nych, chodzi bowiem nie tylko o fakty, ale i o oceny faktów z punk
tu widzenia tamtejszych obywateli. 

6. Prowokowanie zdarzeń konfliktowych; jest to droga ostateczna, 
nader ryzykowna, wymagająca doskonałej znajomości sytuacji poli
tycznej, a także poczucia odpowiedzialności; ale niekiedy droga bar
dzo owocna. Chodzi z grubsza biorąc o to, by swoją działalnością re
porterską wywołać n e g a t y w n ą reakcję władz, np. przesłucha
nie lub zatrzymanie. Oczywiście nie wolno przy tym dopuścić się 
istotnego wykroczenia, lecz tylko „przez nieświadomość" uczynić 
coś, co władza uzna za podejrzane. Ciekawa i wiele mówiąca jest 
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wówczas sama reakcja władz, a często — po wyjaśnieniu sprawy — 
taż sama władza, jakby dla zrekompensowania swej nadgorliwości, 
pozwala na odwiedzenie miejsc lub dotarcie do informacji poprzed
nio niedostępnych. Naturalnie metoda „prowokowania zdarzeń" może 
być stosowana wyjątkowo, gdy zawodzą wszelkie inne środki •— 
a temat jest szczególnie nęcący. Kilka razy mi się udało. 

7. Dotarcie do kręgów opozycyjnych, do kontestatorów wszelkiej 
maści, do sfrustrowanych kół bezrobotnej inteligencji, do krytycznie 
nastawionych działaczy studenckich. Rzecz jasna, należy w takich 
przypadkach zachować ogromną ostrożność — by nie narazić roz
mówców, siebie, a także — last not least — stosunków dyplomatycz
nych PRL. Tą drogą można najlepiej poznać wszelkie kłopoty i nie
dostatki kraju, acz należy pamiętać, że są to informacje tendencyjnie 
przejaskrawione, wymagające konfrontacji z opiniami przeciwnymi 
oraz bardziej wyważonymi. Jednak, zwłaszcza jako źródło inspiracji 
reporterskiej, ta droga jest nieoceniona. 

8. Przypadek, łut szczęścia, ślepy traf — brat łata dziennikarzy. 
Jego rola w pracy reporterskiej jest ogromna; jedni mają więcej 
szczęścia, inni mniej — ja miałem szczęście przeciętne. Liczyć na 
przypadek nie można, lecz jeśli nagle trafi się zdarzenie ciekawe, 
sensacyjne, ważne, należy rezygnować ze wszystkich planów i iść 
nowym tropem. Może nic z tego nie wyjść ostatecznie, może być 
„bomba"; reporter musi ryzykować, bez tego zawód traci swój sens 
i smak. Ten szczególny smak istnieje również w wyprawach do 
miejsc najzupełniej nie znanych światu, skrajnie niedostępnych, 
w pełni egzotycznych; niewiele takowych pozostało na globie, ale 
jeszcze są. Wtedy — i tylko wtedy — reporter może jak gdyby po
wrócić do pierwocin swej profesji i po prostu opisywać ów zakątek 
tak jak czynił to Marco Polo. 

• 
O arę uwag ściśle warsztatowych, technicznych. Czy robić notatki? 
• Kapuściński nie notuje programowo, twierdząc, że to, czego nie 
zapamiętał, najwidoczniej nie zasługuje na wzmiankę w reportażu. 
Inni pracowicie zapełniają całe bruliony. Ja na ogół unikam notowa
nia w trakcie rozmowy, lecz natychmiast po jej zakończeniu staram 
się zapisać na brudno jej treść i charakterystyczne sformułowania. 
A wieczorami nigdy nie zaniedbuję starannej rejestracji wszystkich 
spotkań, rozmów, zdarzeń, obserwacji, ulotnych refleksji, nawet bła
hych szczególików z całego dnia. Z tego oczywiście ogromna więk
szość nie przyda się do niczego, lecz nigdy z góry nie wiadomo, która 
cegiełka okaże się istotna przy pisaniu. 

Magnetofonu można używać tylko przy formalnych wywiadach 
lub dla zarejestrowania wypowiedzi oficjalnych, ewentualnie jeszcze 
podczas rozmów z naukowcami. W innych przypadkach magnetofon 
jest postrachem dla rozmówców, paraliżuje ich znacznie bardziej niż 
notowanie. Co innego, oczywiście, maleńki magnetofon ukryty; ale 
takim nigdy nie dysponowałem. 

Kłopotliwe i rozpraszające uwagę jest fotografowanie. Niestety, 
pracując z myślą o książce lub reportażach dla ilustrowanych maga
zynów nie można z tego zrezygnować. Zresztą, któż nie chce mieć 
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pamiątek dla samego siebie, dla odświeżania wspomnień? A nadto 
istnieje wzgląd prozaiczny: zarabia się lepiej na zdjęciach, które 
nie wymagają żadnego wysiłku, niż na tekstach, w które się wkłada 
ogromny trud. Zasada płacy wedle ilości i jakości pracy w dzienni
karstwie nie obowiązuje... Skoro zaś decydujemy się robić zdjęcia, 
to aparat trzeba mieć stale przy sobie — i zawsze gotowy. 

Przesyłać teksty z zagranicy, czy opracowywać je po powrocie? 
Zależy od tego, dla kogo się pracuje. Jeśli dla agencji lub dzienni
ków, trzeba dbać o połączenia i nadawać szybko, to jasne. Pod tym 
względem w wygodniejszej sytuacji są reporterzy periodyków. Mnie 
zdarzyło się tylko parę razy w życiu pisać coś „nagłego", co musiało 
na określony termin dotrzeć do redakcji. Materiały zbieram głównie 
pod kątem projektowanych książek, lecz oczy wiście większa część 
tekstów ukazuje się przedtem w prasie periodycznej. Ale niekiedy 
odczuwam zazdrość wobec kolegów, którzy muszą pracować szybko, 
bo oni właśnie uprawiają najprawdziwsze dziennikarstwo. 

W reszcie, już w domu, siada się nad pustą kartką i za każdym 
razem zaczyna się wszystko od nowa... Rutyna, doświadczenie, 

nagromadzona wiedza o temacie, najsolidniejsze przygotowanie do
kumentacyjne — nie mają w tym momencie znaczenia: teraz to trze
ba c i e k a w i e napisać, a jak to zrobić — nie ma żadnej reguły. 
Każdy reporter czuje się wtedy jak bezradny debiutant: pisze, kreśli, 
zaczyna pięć, dziesięć razy, wyrzuca. I od nowa. I jeszcze raz. Aż na
gle, nie wiadomo kiedy, rodzi się tych kilka zdań, które dobrze 
wchodzą w temat — i zaraz pisze się gładko, nie zaglądając do no
tatek. Dopiero po ostatniej kropce trzeba wrócić do brulionów, do 
wycinków prasowych, do niezliczonych szpargałów — przeczytać to, 
i zacząć tekst przerabiać, nicować, kreślić, uzupełniać, a najlepiej pi
sać prawie na nowo. Samo pisanie jest najmniej przyjemnym etapem 
pracy reporterskiej; chyba nikt nie lubi pisania. Ani czytania, już 
w druku, tego co się napisało. Teraz dopiero widzi się mielizny, zda
nia puste, słowa bez wdzięku, błędy konstrukcyjne. Taka to dziwna 
praca, że prawie nigdy nie jest się zadowolonym z jej końcowego 
efektu. Ale też rzadko zdarza się reporter, który chciałby zamienić 
ją na jakąkolwiek inną. 
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Obyczaje 

O TEMPORA... 

Syzyfowym trudem wydają się boje o poszanowanie dziennikar
skich praw autorskich, bo same normy prawne są i niepełne, i za
gmatwane. Reportaż z gazety lub czasopisma to utwór ż u r n a l i 
s t y , więc można go dowolnie wykorzystać, nie pytając nikogo 
o zgodę i nie płacąc autorowi za przedruk. Ten sam reportaż zamie
szczony w edycji książkowej ulega cudownej przemianie w utwór 
p i s a r z a , objęty ochroną prawa autorskiego. Fotografika prasowa 
jest całkiem wyjęta spod prawa jako f o t o r e p o r t e r k a . Co in
nego ponoć, jeśli autor jest członkiem ZPAF i redakcja zaznaczy to 
pod zdjęciem. Może nieco upraszczam, może specjalista-prawnik roz
szczepiłby włos bardziej na czworo — lecz w praktyce tak to wła
śnie wygląda. Prawo autorskie raczej się ma ku ochronie autora-per-
sony, niż wytworu jego twórczości. 

W tej sytuacji, wydawałoby się, winno rozbrzmieć wielkie larum 
dziennikarskiej braci. Co najmniej zaś spodziewać się należy posza
nowania własnej twórczości, praw i interesów we własnym gronie. 
W redakcjach, które nie będą wykorzystywały prawnej bezsilności 
kolegów. W instytucjach prasoznawczych, gdzie najlepiej się wie
dzieć powinno, co uchodzi, a co nie. Wreszcie tam, gdzie się uczy 
przyszłych dziennikarzy, także obowiązujących w zawodzie praw 
i obyczajów. 

O tym, co się dzieje z tekstami przesyłanymi redakcjom, wymow
nie świadczą rubryki korespondencji, choć przecież drukuje się tylko 
ich część. O tym, co się dzieje w szacownych skądinąd dziennikar
skich placówkach naukowych — przykładów parę. 

Oto instytut badawczy w bratnim kraju zwraca się do polskich 
prasoznawców, by nadesłali rozprawy do projektowanego tomu po
święconego zobrazowaniu ich dorobku. Nasi naiwni piszą bądź nowe 
prace, bądź adaptują wcześniejsze. Lata mijają, wreszcie tom się uka
zuje. Do rąk niektórych autorów dociera przypadkiem. Częściowo są 
w nim teksty przez nich dostarczone, częściowo przedrukowano zu
pełnie inne. Bez wiedzy i zgody autorów i polskiego wydawcy, za to 
z naruszeniem międzynarodowej konwencji o ochronie publikacji 
naukowych. O honorarium — milczenie. 



126 OBYCZAJE 

Oto jeden z naszych wydziałów dziennikarskich wydaje wybór pu
blikacji pod naukową redakcją docenta N. Po prostu przedrukowano 
kilkanaście tekstów z pewnego czasopisma prasoznawczego. Także 
bez wiedzy redakcji i (przynajmniej po części) autorów, chociaż cho
dziło o prace nawet sprzed dziesięciu lat. A jeśli autorzy w tym cza
sie zmienili zdanie o danej sprawie, do czego wszak mają prawo? 
Nie mówiąc już o tym, że się zmieniła opisywana ongiś rzeczywi
stość. Do tego ta „redakcja naukowa". Przepis prawa dopuszcza prze
druk publikacji naukowej z czasopisma w wyborze lub antologii, ale 
z zachowaniem integralności utworu. Co więc robił redaktor nauko
wy wyboru? Skądinąd wiem, że nie zachował integralności przynaj
mniej jednego przedruku. Tak czy owak, dydaktycy dziennikarstwa 
naruszyli normy i obyczaje, o których uczą na co dzień. 

Na koniec kuriozum, które śmiech pusty, ale i trwogę wywołać 
winno w całej Rzeczypospolitej. Oto inny wydział dziennikarski ro
zesłał do autorów przygotowywanego skryptu instrukcję działu wy
dawnictw swego uniwersytetu. Przypominając niektóre powinności 
autorów określone obowiązującą „Umową wydawniczą o dzieło", 
w zakończeniu instrukcji obwieszcza się: „Ponieważ dotychczasowa 
praktyka wykazała, że nie wszyscy Autorzy wywiązują się z dekla
rowanych terminów składania prac, zdecydowano, że «Umowy 
o dzieło» będą zawierane dopiero po złożeniu maszynopisu w Wy
dawnictwie i po uzyskaniu pozytywnej recenzji." 

Czyli po prostu: ty nam, autorze, masz d o s t a r c z y ć tekst na 
wiarę — a czy my go w ogóle opublikujemy, w jakiej formie, nakła
dzie, terminie, kiedy i ile zapłacimy, o tym się dowiesz, jeśli ewen
tualnie potem otrzymasz umowę o s p o r z ą d z e n i e dzieła, które 
dawno złożyłeś! Można by tu drwić w nieskończoność z urzędnicze
go cwaniactwa, gdyby sprawa nie była groźna i karygodna: jakiś tam 
dział jakiejś uczelni (mającej niewątpliwie radcę prawnego, wydział 
prawa jako taki) samowolnie, za to ewidentnie przekreśla przepisy 
ustanowione przez Radę Ministrów. Tu śmiech się kończy i kończą 
się obyczaje, zaczyna kodeks karny. Dalej pójść już chyba nie moż
na — stąd urwany łaciński tytuł tego felietonu. 

Powiedział kiedyś mąż uczony na uwagę, że ktoś podrywa mu żo
nę: — Jeżeli sama się nie upilnuje, to kto jej upilnuje? 

Szanujmy się nawzajem, Koledzy dziennikarze, bo jeśli się sami 
szanować nie będziemy... 

Pawel Dubiel 
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Zeszyty PHASOZHAWÇZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 3 (77) 

MACIEJ JÓZEF KWIATKOWSKI 

WSPOMNIENIE O JÓZEFIE MAYENIE 
(1896—1978) 

D ystyngowany starszy pan o pięknych manierach i wykwintnym smaku, 
który wśród antyków, po długoletniej i zadziwiająco różnorodnej działal

ności oddawał się słodyczom filozofii — takim pozostał w pamięci tych, któ
rzy stykali się z Nim w ostatnich latach. W swoim długim życiu był aktorem, 
reżyserem, dziennikarzem, dyplomatą, interesował się w sposób pogłębiony 
i czynny muzyką, teatrem, filmem, radiem i literaturoznawstwem. 

Syn lwowskiego adwokata, urodzony 251 1896, wzrastał pod urokiem ro
dzinnego miasta i jego niepowtarzalnej atmosfery, na przecięciu różnych kul
tur, wyznań, języków i narodowości, w dogasającym blasku monarchii austro-
-węgierskiej i dalekiego Wiednia. Lata szkolne to i patriotyczna szkoła polska, 
prowadzona przez córki powstańca z 1863 r. i lwowskie c.k.-gimnazjum i — 
krótko — gimnazjum czeskie, a matura w polskim gimnazjum we Wiedniu 
w roku 1914. Studia na Uniwersytecie Wiedeńskim na wydziałach o znacznej 
rozpiętości: filologia klasyczna, archeologia, historia sztuki, geografia — lecz 
ostatecznie nie ukończone. Były także studia muzyczne pod kierunkiem Vilema 
Kurza, zaawansowane tak dalece, że pozwalały na publiczne występy i kiero
wanie zespołem muzycznym, przygrywającym w lwowskim kinie „Apollo"' 
w czasie projekcji niemych filmów. 

Dopiero studia aktorskie pod kierunkiem wybitnego aktora (a także rzeź
biarza) Józefa Chmieliński ego sprawiły, że Mayen zadebiutował jako Poeta 
w „Weselu" w Lwowskim Teatrze Miejskim. Z tego okresu datują się początki 
Przyjaźni z Januszem Warneckim, owocującej później w działalności radio
wej. Niespokojny duch skierował Mayena do Berlina, gdzie przy Leopoldzie 
Jessnerze zgłębiał tajniki reżyserii, a przy kierowniku artystycznym wytwórni 
tamowej Fryderyku Zelniku — tajniki filmu fabularnego. Jako reżyser tea
tralny zadebiutował „Makbetem" w Łodzi, reżyserował też w Lublinie, wresz
cie założył za pieniądze ojca własny teatrzyk poetycki ..Semafor", grający wie
czorami w salach lwowskiego nocnego lokalu. Teatrzyk ten zbankrutował szyb-

• a*e doświadczenia z niego wyniesione — jak twierdził Pan Józef — inspi
rowały Go w działalności radiowej. W roku 1926 następuje kolejny zwrot w ży
ciu Józefa Mayena: rozpoczyna pracę dziennikarską w lwowskiej Chwili, któ
rej pozostanie wierny aż do wojny — choć nie całkiem. Znajdziemy Go w Pa
ryżu i Berlinie jako korespondenta Chwili, łódzkiej Republiki, krakowskiego 
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Nowego Dziennika, warszawskiego Nowego Przeglądu i Gazety Polskiej, a tak
że paru dzienników niemieckich, gdyż niemiecki był Jego drugim językiem, 
opanowanym w słowie i piśmie. Nadmieńmy, że w tamtych czasach niewiele 
dzienników mogło sobie pozwolić na utrzymanie korespondenta zagranicznego. 

G dy w roku 1930 powstaje we Lwowie rozgłośnia radiowa, jej dyrektor 
Juliusz Petry (wielkie nazwisko w polskiej radiofonii przedwojennej, po

wojennej a także pierwszy kierownik redakcji Telewizji Polskiej) pozyskał 
szybko nowego współpracownika. Pan Józef skwitował nawiązanie kontaktu 
krótko: „Radio było wówczas tak interesujące, jak dziś telewizja". Współpra
ca z rozgłośnią lwowską, a także przyjaźń z Januszem Warneckim i Micha
łem Meliną utorowTały Mayenowi drogę na antenę ogólnopolską. Debiutował 
interesującą radiofonizacją i reżyserią „Katarynki" Prusa (12 V1932) z Mie
czysławem Frenklem w roli głównej, powtarzanej jeszcze dwukrotnie w na
stępnych latach. Dalsze radiofonizacje, to A. France'a „Komedia o człowieku, 
który poślubił niemowę" (,,To było interesujące. Trzeba było w jakiś sposób 
zamarkować obecność osoby niemej, która nie mogła przemówić w słuchowi
sku ani słowa") i Clemenceau „Zasłona szczęścia". 1 XI 1933 Józef Mayen za
debiutował jako autor słuchowiska oryginalnego ..Sonatą księżycową" w reży
serii M. Meliny z Jaraczem w roli Beethovena. Było to pierwsze z biograficz
nych słuchowisk Mayena; po nich powstały następne — „Najszczęśliwszy czło
wiek na świecie" (o Chaplinie) w reżyserii M. Meliny z Michałem Zniczem 
w roli głównej (20 V1934), „Słowacki w Szwajcarii" z W. Brydzińskim (15II 
1936), „Savonarola" (29 i 30 III 1936) — słuchowisko, które przyniosło Mu dru
gą nagrodę (po Janinie Morawskiej) w ogólnopolskim konkursie. Reżyserował 
je i główną rolę grał E. Wierciński. Słuchowisko w dwóch częściach, nadawa
ne było w dwa kolejne wieczory. Ostatnie z biograficznej serii słuchowisko 
„Śmierć komedianta" nadano w programie ogólnopolskim ze Lwowa (25 XI 
1937) w reżyserii autora i W. Budzyńskiego z Januszem Warneckim w roli 
Moliera. Między rokiem 1932 a 1937 nazwisko Mayena jako autora lub rariio-
fonizatora i reżysera pojawia się w programie Polskiego Radia 20 razy. 

Okres wojny i okupacji spędził między Lwowem i Wilnem, gdzie ożenił się 
z Renatą Górewicz, dzieląc z nią następnie pod nazwiskiem Juliana Józefa Sza-
dziewicza pobyt w charakterze urzędnika i tłumacza Urzędu Leśnego w Mio-
rach. Hitlerowscy zwierzchnicy nie zdawali sobie sprawy, że ten znakomicie 
mówiący po niemiecku urzędnik nocami prowadzi nasłuch radiowy i jako pra
cownik BIP AK wydaje biuletyn, za co zostanie odznaczony Krzyżem Zasługi 
z Mieczami. Mimo że w późniejszych latach nagradzany był wieloma wysokimi 
orderami — tamto odznaczenie cenił sobie bardzo. 

P o wyzwoleniu Józef Mayen powrócił do działalności teatralnej w Wilnie. 
Białymstoku i Krakowie, gdzie w Teatrze Starym reżyserował „Pygmaliona" 

Shawa w roku 1945, lecz już w marcu następnego roku rozpoczyna nową, in
teresującą kartę swego życia — służbę dyplomatyczną w charakterze attaché 
kulturalnego, a następnie I sekretarza Ambasady Polskiej w Pradze, skąd wró
cił clo warszawskiej centrali MSZ w roku 1950, by szybko się z nią rozsiać 
(„nie chciałem urzędnikować") i wrócić do dziennikarstwa w Kurierze Co
dziennym pod redakcją A. Grodzickiego, nawiązując jednocześnie kontakty ra
diowe. Etatowym pracownikiem Polskiego Radia został dopiero 1 IX 1953 jako 
redaktor w Dziale Publicystyki i Informacji i redakcji „Muzyki i Aktualności". 
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Następny zadziwiający zwrot życio
wy następuje w roku 1955. Gdy na 
ówczesnym Wydziale Dziennikar
skim wprowadzono wykłady i zaję
cia z dziennikarstwa radiowego, kie
rownictwo Radia zaproponowało ich 
objęcie Józefowi Mayenowi, biorąc 
pod uwagę jego wszechstronne do
świadczenie życiowe, dziennikarskie 
i artystyczne. Była to decyzja nie
zmiernie szczęśliwa w skutkach. W 
ciągu 9 lat działalności na Wydziale, 
a następnie Studium Dziennikarskim 
UW, Józef Mayen dokonał jakby re-
kapitulacji i syntezy swej życiowej 
działalności twórczej, która przez 
aktorstwo, reżyserię, muzykę, film, 
literaturę i dziennikarstwo radiowre 
wiodła do uogólnień i pods taw teo- Fot. Mirosław Stankiewicz 

retycznych „sztuki słuchowej". Zaczęło się od drobnych opracowań, wynika
jących z potrzeb dydaktycznych, a drukowanych w uniwersyteckich wydaw
nictwach prasoznawczych (np. „O twórczości radiowej", 1956). Później ukazał 
się cykl esejów, drukowanych w piętnastu numerach Dialogu w latach 1957— 
1961 pod wspólnym tytułem „Monolog i dialog radiowy". Było to pierw
sze poważne opracowanie w dziedzinie estetyki radiowej, oparte na wynikach 
współczesnego literaturoznawstwa. Praca ta wzbudziła wielkie zainteresowanie 
u literaturoznawców, mniejsze u prasoznawców, a nikłe u radiowców. 

Redakcja Dzienników Radiowych prosiła kiedyś Mayena o przygotowanie 
referatu na temat najczęstszych, najbardziej typowych usterek, odbijających 
się ujemnie na komunikatywności wiadomości radiowej. Ten referat i dysku
sja w redakcji były bodźcem do obszernych studiów, prowadzonych z intelek
tualnym rozmachem i benedyktyńską starannością: lektury obejmowały 86 po
zycji książek, broszur i artykułów, rozsypanych w wielu trudno dostępnych 
czasopismach, wszystko razem w 6 językach. Było to tylko zaplecze metodycz
ne i komparatywne, a na jego tle rozwinięta została dopiero właściwa praca 
badawcza: „Nasłuchiwałem, wypożyczałem sobie teksty dzienników, analizo
wałem je i w ten sposób powstała moja praca «O komunikatywności dziennika 
radiowego». Osobiście cenię ją sobie najwyżej, chociaż nigdy nie została opu
blikowana drukiem, ukazała się jedynie w powielaczowej serii «żółtych zeszy
tów» Ośrodka Badania Opinii Publicznej PRiTV, podczas gdy największy roz
głos miały eseje w Dialogu" — mówił Pan Józef. Dodajmy, że ta jedyna w pol
skiej literaturze, poważna praca teoretyczna na temat dzienników ukazała się 
w niewielkim nakładzie, w powielaczowej odbitce w roku 1963 i dotąd nie zo
stała Wznowiona, choć powinna wejść jako lektura obowiązkowa dla adeptów 
dziennikarstwa radiowego i do podręcznej biblioteki radiowego praktyka. 

W dwa lata później, w roku 1965, ukazała się w Wiedzy Powszechnej w na
kładzie 3000 egzemplarzy niewielka, ale bardzo esencjonalna książeczka 

»Radio a literatura", znowu z ogromnym zapleczem bibliograficznym polskim 
1 obcym (105 pozycji) i wielkim materiałem przeanalizowanych radiowych tek-

9 ~ Zeszyty Prasoznawcze 
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stów i nasłuchów antenowych. W przedmowie czytamy: „Książka ta jest 
pierwszą w Polsce próbą przedstawienia roli radia w upowszechnieniu litera
tury oraz w tworzeniu własnej, oryginalnej literatury radiowej. Nie usiłuje ona 
ogarnąć całokształtu tego złożonego i wielostronnego zagadnienia, lecz poświę
ca główną uwagę sprawom struktury, realizacji i percepcji audycji literackich, 
czyli problemom czysto teoretycznym. Nie ogranicza się więc do literatury pol
skiej ani do polskiej radiofonii". Książka ta ukazała się, gdy Pan Józef był już 
na emeryturze. Nie powstała więc dla potrzeb dydaktycznych wykładowcy 
Studium Dziennikarskiego, lecz po prostu z potrzeby wypowiedzenia się. 

W kilka lat później Instytut Badań Literackich zwrócił się o przygotowanie 
do druku w formie książkowej esejów z Dialogu. Każdy autor czułby się ta
ką propozycją uhonorowany i przygotowałby do druku dawne dzieło. Józef 
Mayen propozycję przyjął, lecz napisał zupełnie co innego. W roku 1972 pod 
auspicjami Instytutu Badań Literackich PAN ukazała się praca „O stylistyce 
utworów mówionych", w której autor wykorzystał wprawdzie fragmenty ese
jów z Dialogu, lecz rozszerzył swe obserwacje na przemówienia polityczne 
i parlamentarne, mowy sądowe, kazania, gawędy itp., ,,a więc utwory bądź pi
sane i przeznaczone do publicznego wygłoszenia przez samego autora, bądź 
wygłoszone przez niego tylko w luźnym oparciu o napisany tekst, bądź wresz
cie formułowane dopiero w trakcie wygłaszania, lecz będące w zasadzie reali
zacją powziętej z góry koncepcji". Powstało więc jedyne w swoim rodzaju 
dzieło o polskiej retoryce od Jana Chryzostoma Paska do Edwarda Gierka — 
z uwzględnieniem także wybitnych twórców radiowych z Januszem Korczakiem 
i Janem Żabińskim na czele. Dzieło to „o pisaniu dla mówienia" podsumowuje 
jakby doświadczenia GO-letniej działalności artystycznej, dziennikarskiej i nau
kowej tego niezmiernie wszechstronnego i oryginalnego twórcy, który w lite
raturoznawstwie i w polskiej myśli radioznawczej pozostawił trwały ślad. 

,,A teraz odszedłem od tej tematyki, bo w moim wieku trzeba się trochę za
stanowić'' — zwierzył się Pan Józef, gcly wręczano Mu „Złoty Mikrofon", nie
zależną nagrodę krytyki radiowej. „Siedzę w filozofii i czytam. W filozofii 
siadu po sobie nie zostawię na pewno — ale ona pozostawia pewien ślad we 
mnie. To daje uspokojenie, daje spojrzenie na świat sub specie aeternitatis..." 

Józef Mayen zmarł w Warszawie 23 stycznia 1978. 
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Sondaże OBP 

REAKCJE EMOCJONALNE 
ZWIĄZANE Z ODBIOREM 
PRZEKAZÓW MASOWYCH 

Odbiór treści komunikowania masowego może być związany z pewnymi 
reakcjami emocjonalnymi odbiorców. Badania tych reakcji wykorzystywały 
dotychczas metody introspekcyjne (np. wywiad, ankieta). Czytelnicy, słucha
cze czy widzowie sami analizowali i określali swoje odczucia związane z od
biorem. Ograniczenia takiego podejścia skłaniają do poszukiwania metod 
obiektywniejszyeh, umożliwiających poznanie niekontrolowanych reakcji bada
nych. M. in. przyjmuje się tu, że między emocjami a fizjologicznymi reakcja
mi organizmu istnieje ścisły związek *. Tak więc reakcje emocjonalne można 
mierzyć przy pomocy odpowiednich przyrządów określających np. szybkość 
i rytm oddechu, potliwość skóry czy falowanie bioprądów w mózgu. 

Prezentowane wyniki stanowią próbę takiego odmiennego podejścia, podję
ta po raz pierwszy przez OBP w 1977 r. W badaniach laboratoryjnych starano 
się określić dynamikę zmian fizjologicznych (oporność elektryczna skóry) 
m. in. w trakcie odbioru prasowej wersji meczu piłkarskiego oraz oglądania 
przemówienia państwowego w telewizji. Uzyskane wyniki konfrontowano z de
klarowanymi wskaźnikami odbioru. Łącznie w badaniach uczestniczyło 78 
osób, w większości studentów. Ograniczamy się tutaj do omówienia wyników 
badań grupy odbiorców transmisji telewizyjnej przemówienia i czytelników 
sprawozdania z meczu piłkarskiego. Grupy te liczyły po 10 osób, były więc 
niewielkie. 

Cały program eksperymentu obejmował badanie różnych przekazów (prze
mówienie, mecz piłkarski, wiadomości agencyjne) przesyłanych różnymi ka
nałami (prasa, radio, telewizja). Szczegółowe opracowanie wyników znajduje 
się w materiałach OBP. Badanie miało na celu przede wszystkim wypróbowa
nie metody. Wnioski mogą mieć jedynie walor hipotez. Ponieważ sugestie 
w nich zawarte są niekiedy zaskakujące, chyba warto je tutaj sformułować. 

o r- Z. S o b i e с k i : Z kręgu badań emocji. Zeszyty Prasoznawcze 1978, nr 2. 
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Wykres I : zmiany aktywności emocjonalnej przy oglądaniu transmisji telewi
zyjnej przemówienia 
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Wykresy ilustrują, jak zmieniała się aktywność emoncjonalna kobiet i męż
czyzn w czasie odbioru. Są one wygładzone, bowiem posłużono się tu war
tościami średnimi dla badanych. Każdy indywidualny wykres przypominał 
bowiem wykres trzęsienia ziemi. 

Uzyskane wyniki skłaniają do sformułowania kilku hipotetycznych prawid
łowości : 

• Aktywność emocjonalna odbiorcy maleje z upływem czasu (a więc wystę
puje to, co psychologowie określają mianem habituacji — stopniowego 
spadku aktywności w czasie, w wyniku zmęczenia, znużenia). Spadek ak
tywności jest tym wyraźniejszy, im dłuższy jest przekaz. Czy tak jest na
prawdę? Jeżeli tak — to w jakich przypadkach? 

• Przekaz telewizyjny w porównaniu z prasowym w większym stopniu wpły
wa na emocje. Poszczególne elementy treści tego przekazu powodują więk
sze zmiany aktywności emocjonalnej niż w przypadku prasy (bardziej wy
równany przebieg wykresów przy odbiorze prasy). 

9 Przebieg procesu odbioru zależy od cech jednostki. Inaczej np. korzystają 
z cech przekazu kobiety niż mężczyźni. Wyniki potwierdzają obiegową te
zę o większej podatności kobiet nu emocje (wyraźne i liczniejsze zmiany 
pod wpływem określonych treści). Inaczej również odbierają przekaz tele
wizyjny i prasowy. Zarysowana jest wyraźnie wyższa aktywność kobiet 
w przypadku telewizji i niższa w przypadku prasy. 

• Zaskakujący jest wniosek o szybszym spadku aktywności mężczyzn w po
równaniu z kobietami w przypadku przemówienia w telewizji. Przeczy to 
dotychczasowej wiedzy o zainteresowaniach różnych kategorii ludności. 
Czyżby przeważyły właściwości kanału przekazywania? Ale całe badania 
skłaniają raczej do tezy, że zawartość przekazu jest ważniejsza niż kanał 
przekazu. 

® Nie stwierdzono wyraźnej zależności między aktywnością emocjonalną, ja
ką wywołuje przekaz, a oceną przekazu (współczynnik korelacji r ^ 0.22), 
to potwierdza dotychczasowe doświadczenia na ten temat. 

© Badanie prowadzone w ten sposób nie pozwoliło odróżnić aktywności emo
cjonalnej odbiorcy wywołanej oddziaływaniem przekazu od jego własnej 
aktywności (np. dekoncentracja). Nie rozróżnia się również emocji pozytyw
nych cd negatywnych. 

© W badaniach stwierdzono wyraźny wpływ frapujących momentów przeka
zu (np. strzelenie bramki w meczu piłkarskim) na zmiany poziomu emocji 
odbiorców. Wniosek ten dowodzi trafności zastosowanej metody badań. 

Być może wydaje się niedorzecznością mierzyć to. co odczuwano jest pyzę/ 
człowieka, przy pomocy urządzeń elektronicznych. Jednakowoż takie podej
ście ma kilka niewątpliwych walorów. Jest obiektywne, bardzo dokładne 
i szczegółowe, tzn. pozwala na drobiazgową obserwację stosunku człowieka do 
najdrobniejszych elementów przekazu. 

Henryk Siwek 
Zbigniew Sobieckl 
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DWA WĘGIERSKIE PISMA PO POLSKU 

Coraz szersze, bardziej ożywione i wszechstronne kontakty między Polską 
a Węgrami przejawiają się również w stałym wzroście ruchu turystycznego. 
Turystyce zaś służy m. in. odpowiednia, możliwie najbardziej wszechstronna 
i zrozumiała informacja. Trudność stanowią przy tym niejednokrotnie bariery 
językowe. Pokonać te bariery jest najłatwiej przy pomocy języka ojczystego 
turysty. 

Takie mniej więcej były motywy decyzji Krajowej Rady Turystyki WRL 
o stworzeniu tygodnika redagowanego w polskiej wersji językowej. Jego 
pierwszy próbny numer ukazał się z datą 2 kwietnia 1977 pod tytułem Ty
dzień z podtytułem: ..Tygodnik polityczny, kulturalny i turystyczny". Drugi nu
mer pojawił się 23 kwietnia 1977. Potem nazwa pisma uległa zmianie na Wę
gierski Tydzień. 

Węgierska Krajowa Rada Turystyki wydaje to czasopismo również w języ
kach rosyjskim, czeskim, słowackim i niemieckim. Organizacyjnie wszystkie 
sekcje tworzą jedną redakcję, której naczelnym redaktorem jest dr Ede Timâr, 
ale każda wersja językowa ma swego redaktora odpowiedzialnego i swój ze
spół. Edycją polską kieruje red. Laszló Äbräm wraz z trójką dziennikarzy Po
laków, zamieszkałych na Węgrzech. Wydawcą jest Lapkiadó Vàllalat (Wydaw
nictwo Prasowe) w Budapeszcie. W Budapeszcie również odbywa się druk. 
Jednak — w ramach współpracy węgierskiego wydawcy z RSW ..Prasa-Książ-
ka-Ruch" — korekty, składanie tekstów i ich łamanie przeprowadzane są 
w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 3 5. 

Ponieważ pismo to przeznaczone jest dla czytelników Polaków przyjeżdżają
cych na Węgry, częstoiiwość jego ukazywania się uzależniono od nasilenia ru
chu turystycznego. W okresie zimowym odstępy miedzy poszczególnymi nume
rami wynosiły dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach roku tydzień. Dotych
czasowa objętość — 4 strony, przy formacie 29X42 cm nic pozwoliła na rozwi
nięcie szerszej działalności publicystycznej. Zamieszczano natomiast sporo in
teresujących i potrzebnych publikacji o charakterze inCormacyjnym, przede 
wszystkim w rubrykach: Spacerkiem po Węgrzech. Kalendarz imprez, Infor
macje dla turystów. Również z myślą o służeniu radą przyjezdnym, redakcja 
Węgierskiego Tygodnia zorganizowała sieć własnych Biur Informacyjnych — 
w Budapeszcie, w Siófok nad Balatonem, w zabytkowym mieście Sopron. 
w Przyszłości, być może, sieć ta ulegnie powiększeniu. 

° d 1 maja 1978 Węgierski Tydzień zwiększa, objętość do 8 stron. Pragnąc 
wykorzystać dodatkowe kolumny zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami 
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czytelniczymi, redakcja przeprowadziła sondaż opinii czytelników, organizato
rów turystyki i ludzi związanych z kolportażem pisma. Na tej podstawie po
stanowiono m. in. zamieszczać informacje dotyczące aktualnych cen noclegów, 
a także o nowo oddawanych do użytku campingach, motelach, hotelach itp. 

Węgierski Tydzień — jako pismo przeznaczone dla cudzoziemców — jest 
sprzedawany przede wszystkim tam, gdzie turyści zagraniczni grupują się naj
liczniej — w stolicy i atrakcyjniejszych miejscowościach, w sąsiedztwie dwor
ców kolejowych i autobusowych. 

ÏYGOONMC KHITYCZNY, KULTURALNY I TURYSTYCZNY 

Rok I Nr. 1 2 kwietnia 1977 r. 

Drugie pismo, którym Węgrzy pragną nam przybliżyć swój kraj to Prze
gląd Węgierski, odpowiednik naszej Polski, na Węgrzech znanej pod tytułem 
Lengyelorszâg. Jego charakter i przeznaczenie są więc zupełnie odmienne. Za
łożenia programowe najlepiej charakteryzuje specjalna ulotka, którą redakcja 
załączyła do wydanego w marcu br. numeru próbnego magazynu (objętości 
32 strony) format 23X31 cm, bogato ilustrowanego, w części zdjęciami barw
nymi. Oto fragment ulotki: 

..Celem naszym jest, aby obok dostarczania informacji o wydarzeniacn 
z kręgu polityki wewnętrznej i zagranicznej, poprzez ilustrowane reportaże po-
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kńźywać życie poszczególnych miast i województw, przedstawiać węgiersko-
-polskie kontakty polityczne, kulturalne i gospodarcze, szeroką kooperację oraz 
dalsze możliwości współpracy. Będziemy się także starać zapoznawać czytelni
ków z naszą historią i literaturą, z tradycjami i nowoczesnymi dziełami naszej 
sztuki ludowej i plastyki... Będziemy też informować o nowych filmach, o god
nych zainteresowania książkach, a także publikować ilustrowane recenzje z no
wych premier teatralnych i operowych oraz z wystaw". 

Polska wersja językowa miesięcznika — nie licząc tego numeru próbnego, 
eksperymentalnego, w którym redakcja prosi czytelników o opinie, uwagi, su
gestie — ukazywać się będzie od miesięcy letnich. I znów redakcja polska, na 
zasadzie sekcji czy oddziału, należy do wspólnej redakcji z sekcjami : angielską, 
hiszpańską, francuską i rosyjską. Redaktorem naczelnym całości jest Gabor 
Vajda, polską wersją zajmuje się literat i tłumacz literatury polskiej Mihaly 
Baba. Wydawca znów ten sam; Lapkiadó Vâllalat. I znów współpraca z RSW 
„Prasa-Książka-Ruch". Tym razem i w sprawach kolportażu, gdyż Przegląd 
Węgierski będzie dostępny zarówno na Węgrzech, jak — i to przede wszyst
kim — w Polsce; zarówno w sprzedaży, jak w prenumeracie. Nakład przewi
dziano na 20 tys. egzemplarzy, z czego w WRL ok. tysiąca. 

Pismo stanie się niewątpliwie nową platformą zbliżenia. Również dlatego. 
że na swych lamach ma zamiar także zamieszczać artykuły dotyczące śladów 
polskości na Węgrzech, życia Polaków zamieszkałych na stale lub czasowo 
w WRL oraz — obok materiałów redakcyjnych — wypowiedzi polskich pisa
rzy, dziennikarzy, naukowców, działaczy kultury czy społecznych dotyczące 
opinii i wrażeń z Węgier. 

Danuta Jakubiec 
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RADIO I TELEWIZJA W RFN 
I BERLINIE ZACHODNIM 

W Republice Federalnej radiofonia, podobnie jak inne dziedziny kultury, 
należy do kompetencji krajów federalnych (Landów). Rozgłośnie radiowe zo
stały utworzone na podstawie ustawodawstwa krajowego przez poszczególne 
parlamenty (Landtagi). Wyjątkami o zasięgu międzynarodowym są „Deutsch
landfunk" i „Deutsche Welle". Oprócz nich nadaje programy 9 rozgłośni kra
jowych, przy czym w Badenii-Wirtembergii obok „Süddeutscher Funk" 
w Stuttgarcie, działa także na podstawie porozumienia międzykrajowego roz
głośnia „Südwestfunk" w Baden-Baden dla Nadrenii-Palatynatu. Podobnie ma 
się rzecz z „Norddeutscher Rundfunk" w Hamburgu (z siedzibą tamże), która 
emituje również dla Dolnej Saksonii i Szlezwiku—Holsztynu. 

Na podstawie prawa federalnego (ogólnopaństwowego) działają dwie 
wspomniane rozgłośnie, usytuowane w Kolonii i ograniczone wyłącznie do 
programów radiowych (bez tv): „Deutschlandfunk" nadaje głównie audycje 
dla innych krajów europejskich (w 14 językach), „Deutsche Welle" na falach 
krótkich poza kontynent (w 33 językach). 

..Wielkość"' rozgłośni określa się na podstawie liczby ich odbiorców i tym 
samym poprzez wpływające do ich kas należności za abonament. Według tych 
kryteriów', za rozgłośnie największe uważa się „Westdeutscher Rundfunk", 
„Norddeutscher Rundfunk" i „Bayerischer Rundfunk"; za średnie „Hessischer 
Rundfunk", „Süddeutscher Rundfunk" i „Südwestfunk"; za małe. finansowo 
słabsze — „Saarländischer Rundfunk", „Sender Freies Berlin" i „Radio Bre
men". Ogólnie w całej RFN i Berlinie Zach. radio dociera do ok. 98% spośród 
62 milionów mieszkańców, 90°/o gospodarstw domowych jest wyposażonych 
w radioodbiorniki. 

Każda z dziewięciu wymienionych rozgłośni krajowych nadaje codziennie 
3 programy, lecz o różnym czasie emisji. Specjalne audycje są nadawane dla 
pracowników zagranicznych (Gastarbeiterów), aktualnie w językach: włoskim, 
greckim, hiszpańskim, tureckim i serbochorwackim. 

To, co stwierdzono, nie oznacza, że audycje poszczególnych rozgłośni opie
rają się wyłącznie na własnej produkcji. Przeciwnie, bardzo wiele z nich po
wstaje w wyniku współpracy kilku rozgłośni, w ramach koprodukcji bądź jest 
retransmitowanych. Udział produkcji obcej przekracza często 50% programów. 

Podobnie jest rozwijana współpraca w innych zakresach, np. prawnym (ini
cjatywy podejmowane we wspólnym interesie), technicznym czy ekonomicz
nym. Koordynacji tych przedsięwzięć służy powołana w r. 1950 ARD (Arbeits-
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gemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland). ARD nie posiada jednak osobowości prawnej, ma status grupy 
roboczej. 
- Działa też wiele wspólnych dla wszystkich rozgłośni instytucji, jak np. cen
tralne archiwum we Frankfurcie n. Menem, szkoła kształcąca narybek radio
techniczny w Norymberdze, instytut badań techniki radiowej i telewizyjnej 
w Monachium i in. W archiwum radia i telewizji na terenie całej RFN zare
jestrowano w ten sposób centralnie ok. 1,5 milionów nagrań płytowych lub 
taśmowych. 

Przechodząc do telewizji: krajowe radiofonie podjęły oficjalnie 1 listopada 
1954 nadawanie pierwszego programu tv „Deutsches Fernsehen". Rozgłośnie 
największe i najsilniejsze finansowo dysponują w nim od 25% do 17% udzia
łów, średnie po 8°/o, najsłabsze po 3% (z pewnymi przesunięciami). Ten I pro
gram DF, nazywany także wspólnym programem ARD, jest wytwarzany wspól
nie przez wszystkie radiofonie krajowe. 

Program II (Zweites Deutsches Fernsehen), z siedzibą w Moguncji, podjął 
działalność w kwietniu 1964 na podstawie wcześniejszego (z 1 grudnia 1961) 
układu. Jest statutowo i organizacyjnie prowadzony na zasadach obowiązują
cych w radiofonii, o których niżej. 

Oprócz dwu wymienionych programów tv dostępnych mieszkańcom całej 
Republiki Federalnej, ośrodki krajowe produkują tzw. „trzecie programy" re
gionalne, w których dominują zwłaszcza treści oświatowe oraz programy in
formacyjne i artystyczne. Owe „III programy" podlegają wyłącznie kompeten
cji władz krajowych (Landów). 

Podobnie jak radio, także telewizja nadaje specjalne programy w językach 
obcych dla około 1,8 milionów „Gastarbeiterów". Podobnie też istnieje ścisła 
współpraca między wszystkimi programami — wszystkie stoją bezpłatnie do 
dyspozycji każdego ośrodka, także regionalnego (krajowego), niezależnie od te
go, kto je wyprodukował. 

Od 1967 r. wyświetla się telewizję kolorową rodzimym systemem PAL. Ak
tualnie emituje się już 95% wszystkich programów w kolorze. 

Ustawy regulujące status radiofonii w RFN jako instytucji publiczno-praw-
nej (öffentlich-rechtliche Institution), przewidują 3 obligatoryjne organy kie-
rowniczo-kontrolne : rady programowe (Rundfunkrat) i rady administracyjne 
(Verwaltungsrat) jako ciała kontrolujące oraz osobę intendenta jako kierowni
ka instytucji z uprawnieniami wykonawczymi. Jest on wybierany na określo
ny czas i może być w każdej chwili odwoływany przez gremia nadzorcze. 
Członków do rad delegują władze krajowe i federalne, partie polityczne ma
jące reprezentację parlamentarną oraz inne organizacje. Oprócz wyboru inten
denta wytyczają obowiązującą go ogólną politykę programową. 

System organizacyjny rozgłośni jest — przy pewnych różnicach — zbliżony. 
Poszczególne zakresy działalności (program telewizyjny, radiowy, administra
cja, technika, sprawy prawne) są realizowane w odrębnych dyrekcjach, które 
z kolei dzielą się na niższego szczebla dyrekcje programów rozrywkowych, po
litycznych, kulturalnych, oświatowych, muzycznych etc, bądź administracji 
unansowej, personalnej, inwestycyjnej itp. Wszystkie komórki podlegają na 
zasadzie podporządkowania pionowego intendentowi, odpowiedzialnemu jedno
osobowo za całość działalności rozgłośni. 

Rozgłośnie finansują swą działalność w zasadzie z abonamentów. Przeciętne 
WPlywy z reklamy wynoszą ok. 25 do 30%, wyższe są one w ZDF (II pro-
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gram tv). Jednak największe rozgłośnie — „Westdeutscher Rundfunk'1 

i „Norddeutscher Rundfunk" w ogóle nie nadają reklamy radiowej, zaś w in
nych wpływy są bardzo zróżnicowane wobec braku jednolitych przepisów re-
glamentacyjnych. Reklamę telewizyjną wprowadził jako pierwszy „Bayerischer 
Rundfunk" w 1956 r. Później ustawa państwowa ograniczyła dzienny czas re
klamy dla ARD i ZDF do 20 minut i zabroniła jej wyświetlania po godz. 20, co 
jeszcze bardziej zróżnicowało wpływy w poszczególnych rozgłośniach (ośrod
kach), wahające się obecnie od 20 do 50°/o wpływów ogólnych. Globalne obro
ty reklamowe radia i tv w RFN osiągają prawie miliard marek. 

Badania odbioru są prowadzone wśród telewidzów systematycznie. Podsta
wę stanowi reprezentatywny panel 1200 gospodarstw domowych, obejmują
cych ok. 3200 osób. W tych mieszkaniach są do telewizorów podłączone elek
troniczne urządzenia, rejestrujące pracę odbiornika. Ośrodki otrzymują w co
tygodniowych raportach dokładne informacje o liczbie i czasie włączania tele
wizorów podczas poszczególnych programów, multyplikowane przez liczbę od
biorców w rozwarstwieniu demograficznym (wykształcenie, wiek, płeć etc). Ra
dio natomiast prowadzi podobne badania tylko okazyjnie i na próbach celo
wych. 

Wiele uwagi i zainteresowania wywołują ostatnio „media przyszłości" — 
nowe techniki odbioru i rejestracji przekazów audiowizualnych. Mają one 
umożliwić odbiór w dowolnym czasie nadanego w tv i zarejestrowanego na 
wideofonie programu. Przedstawione na wystawie w Berlinie Zachodnim 
w ub. roku ..nowe generacje" wideofonów umożliwiają ich właścicielom reje
strację 130-minutowego programu, wybranego za pomocą specjalnych zegarów 
dowolnie z 72 godzinnym wyprzedzeniem. 

Wielką przyszłość przepowiada się telewizji kablowej, w RFN pod wzglę
dem technicznym już całkowicie przygotowanej do eksploatacji. Zupełnie nie
wyjaśnione są jednak zawile kwestie prawne i własnościowe. Podobnie rzecz 
się ma z „gazetą telewizyjną", co do której trwają spory, czy jest ona medium 
radiofonicznym, czy prasowym. Pracuje się nad różnymi innymi rozwiązaniami 
technicznymi, np. podłączeniem telewizji do telefonu, przez który otrzymano by 
na szklanym ekranie rozmaite usługi pocztowe. (Por. na ten temat recenzję 
z „Telekommunikationsbericht" w Zeszytach nr 70. s. 151 i d.) 

Na podstawie biuletynu specjalnego „Inter Nationes" SO 7-77 (H.-W. C o n r a d : Rund
funk und Fernsehen in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn-Bad Godesberg. s. 16). 

Орг. Czesław Biel 
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POWOJENNA 
PROPAGANDA PPR 

Stanisław K u ś m i e r s k i : PRO
PAGANDA POLITYCZNA POL
SKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ W 
LATACH 1944—1948. Książka i 
Wiedza, Warszawa 1976. S. 289. 

Model propagandy stworzony przez 
Polską Partię Robotniczą w pierw
szych latach powojennych nie był 
czymś zamkniętym i skończonym. 
Tworzył się, funkcjonował i ewoluo
wał w okresie organizowania szere
gów partii i walki politycznej o no
wy kształt ustrojowy państwa. Prak
tyka propagandowa PPR wywarła 
decydujący wpływ na kształt socjali
stycznego systemu propagandowego. 

Książka Stanisława Kuśmierskiego 
jest pierwszą pracą, która obejmuje 
propagandę jednego ruchu politycz
nego i to w sposób kompleksowy. 
Obok rozbudowanej części po
święconej teorii propagandy, 
autor zajmuje się warunkami 
kształtowania socjalistycznego mode
lu propagandy, rolą prasy i wydaw
nictw w działalności propagandowej 
oraz udziałem propagandy PPR w 
realizacji reform społeczno-gospodar-
czych i zwalczaniu opozycji mikołaj-
czykowskiej. 

Prasa była w tym okresie podsta
wowym i najbardziej nośnym ele
mentem systemu propagandowego. 
Spełniała wiele funkcji, kształtowała 
Podstawy polityczne i światopoglądo
we. Duży wpływ na model prasy 
*V* -7- co słusznie zauważa S. Kuś-
niierski — miały doświadczenia ra
dzieckie. Trudniej było znaleźć wła
ściwą formułę praktyczną dla rodzi
ce ] prasy partyjnej. Brak doświad
czeń w wydawaniu prasy legalnej 
î t rudności kadrowe wpływały nie-
Korzystnie na formę i styl wydawa

nych pism, co zresztą znajdowało 
wyraz w ocenach władz partyjnych. 

Charakteryzując prasę Polskiej 
Partii Robotniczej pierwszych czte
rech lat powojennych, S. Kuśmier
ski zwrócił szczególną uwagę na 
jej funkcje organizatorskie, wycho
wawcze i integrujące. Realizacja tych 
zadań, tak ważnych w okresie wzmo
żonej walki politycznej, przy jedno
czesnym braku wykwalifikowanej ka
dry dziennikarskiej odbywała się nie
rzadko kosztem poziomu publikowa
nych materiałów. 

Podział prasy partyjnej na cen
tralną, terenową i lokalną przyjęty 
przez autora może budzić pewne wąt
pliwości, jednak cenne wydaje się 
zwrócenie uwagi na charakter pism 
lokalnych i pism typu popołudnio
wego. Pierwsze z nich powstały ma
sowo w latach 1944—1947, pomimo 
trudności organizacyjnych. Sprzyjały 
organizowaniu terenowych instancji 
partyjnych, a przy niedostatkach kol
portażu często wyprzedzały prasę 
centralną czy wojewódzką. Analogicz
na sytuacja miała miejsce w prasie 
lokalnej Polskiej Partii Socjalistycz
nej. Od roku 1947 w obu partiach 
dąży się do stworzenia silnych pism 
wojewódzkich, co wiązało się z kon
centracją środków i lepszą organiza
cją kolportażu. 

Pisma typu popołudniowego nie 
były firmowane, lecz jedynie kontro
lowane przez partię. Podobnie jak 
popołudniówki pepesowskie zyskały 
sobie wielu zwolenników. 

Autor wyczerpująco przedstawił za
sady kierowania aparatem propagan
dowym partii. Kierunki oddziaływań 
propagandowych w dłuższych okre
sach były przedmiotem obrad Zjaz
dów i posiedzeń Komitetu Centralne
go. Bieżącą polityką propagandową 
zajmowały się Biuro Polityczne, Se
kretariat i Wydział Propagandy. Pra
sę partyjną poddawano okresowym 
ocenom. Szczególną rolę przyznawano 
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prasie centralnej, dlatego też redak
torów naczelnych tych pism miano
wało i zwalniało Biuro Polityczne, 
a zmiany personalne w redakcjach 
musiały być zatwierdzane przez se
kretarza Komitetu Centralnego odpo
wiedzialnego za prasę. 

System prasowy partii wspierała 
skutecznie prasa Spółdzielni Wydaw
niczej „Czytelnik", formalnie nie 
związana z PPR, realizująca jednak 
konsekwentnie generalną linię poli
tyczną partii. Pisma „czytelnikowskie" 
inspirowane były przez partyjne ko
lektywy redakcyjne i — jak to okre
ślił S. Kuśmierski — stanowiły „swo
istą transmisję partii do szerokich 
mas". 

Na skuteczność propagandy PPR 
duży wpływ miała prasa stronnictw 
demokratycznych, głównie Polskiej 
Partii Socjalistycznej oraz współpra
ca z Ministerstwem Informacji i Pro
pagandy. Przykłady wspólnych kam
panii prasowych autor przedstawił w 
części omawiającej przebieg referen
dum i wyborów oraz przygotowania 
do zjednoczenia partii. Probierzem 
skuteczności propagandy PPR i Blo
ku Stronnictw Demokratycznych były 
wyniki wyborówT, kończące okres pod
stawowych reform społeczno-ustrojo-
wych i będących ostatnią próbą sił z 
opozycją skupioną wokół PSL. Oprócz 
publicystyki prasowej dużą rolę ode
grały zebrania kół partyjnych i wie
ce organizowane przez grupy agitato
rów. Nad techniczną stroną akcji pro
pagandowych Bloku Stronnictw De
mokratycznych objęło pieczę Mini
sterstwo Informacji i Propagandy. 
Zarówno zwycięstwo w referendum, 
jak i wyborach — co podkreśla au
tor — było w dużej mierze wynikiem 
wysiłku propagandowego PPR i par
tii sojuszniczych. 

Propaganda PPR w latach 1944— 
1948 oprócz działań na rzecz przemian 
ustrojowych i społecznych objęła sfe
rę świadomości społecznej. W wy
padkach bierności czy wręcz wrogości 
społeczeństwa przezwyciężała lub 
neutralizowała te postawy. 

Praca Stanisława Kuśmierskiego 
mimo dość kontrowersyjnego ujęcia 
stanowi udaną próbę szerszego spoj
rzenia na propagandę partii. Materiał 
historyczny stanowi dla autora tło, 
na którym ukazał złożoność mecha
nizmu kształtowania postaw i poglą
dów. 

Andrzej Kozieł 

RADZIECKIE BADANIA 
NAD PRASĄ 

PROBLEMY ISTORII, TIEORII 
I PRAKTIKI ŻURNALISTIKI. 
Pod red. M. F. W a s i l e w a . Izd. 
Woroneżskogo Uniwiersitieta, Wo
roneż 1977. S. 176. 

Każdy wybór zawiera elementy prze
de wszystkim subiektywne. Właściwie 
dokonać wyboru, tak aby utrafić w 
gusty i oczekiwania różnorodnego au
dytorium — to sztuka trudna i na 
dobrą sprawę rzadko się udaje. A już 
idealnym wyborem jest ten, z którym 
odbiorca się na tyle identyfikuje, że 
uznaje go za swój własny, indywidu
alny, najbardziej frapujący, prowoku
jący do myślenia, logiczny i jego zda
niem jedyny możliwy. 

W wypadku zbioru „Problemy hi
storii, teorii i praktyki dziennikar
stwa" o wyborze dwunastu szkiców 
zadecydował nie przypadek; był to 
wybór celowy, staranny i przemy
ślany. Nie można natomiast twier
dzić, polecając ten wybór do przeczy
tania, że jest to książka jednorodna, 
pisana w podobnym stylu i na mniej 
więcej równym stopniu refleksji inte
lektualnej. Ten z pozoru zarzut jest 
ogromnym atutem książki, rekomen
dowanej przez Radę Naukową Wy
działu Filologicznego Uniwersytetu w 
Woroneżu. 

Sam temat dotykający trzech roz
ległych obszarów badań nad prasą 
wymaga różnorodnego, wieloaspekto
wego podejścia zarówno teoretyków, 
jak i samych dziennikarzy. Ważne 
jest również emocjonalne zaangażo
wanie autora i piętno jego indywidu
alności. Konstrukcja książki ma coś 
wspólnego z dobrym kryminałem — 
wzrastającą temperaturą stylu pisar
skiego: od chłodnego, obiektywnego 
opisu metodologii badań nad prasą, 
poprzez wszystkie odcienie zaangażo-
nej publicystyki aż po liryczny esej 
o tradycji Sałtykowa-Szczedrina w 
radzieckiej publicystyce satyrycznej. 
Podobnie stopniuje się zawartość tre
ściowa poszczególnych artykułów od 
największego stopnia teoretycznej re
fleksji metodologicznej aż po szcze
gółowe analizy problemowe. 

Placet wszelkim wartościowym po
czynaniom teoretyków prasy w Związ
ku Radzieckim nadały Uchwały XXV 
Zjazdu KPZR. I zgodnie z tymi 
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Uchwałami, opierając się na leninow
skiej teorii prasy nowego typu, posłu
gując się elementami teorii masowe
go komunikowania — autorzy oma
wianej pracy starają się udowodnić, 
że prasa Związku Radzieckiego „rze
czywiście spełnia rolę kolektywnego 
propagandzisty, agitatora i organiza
tora mas". 

Mimo dość obszernego wstępu i ca
łego pierwszego rozdziału poświęcone
go metodologii, autorzy nigdzie nie 
określili jasno swojego pola badaw
czego i założeń przyjętej przez siebie 
metody. Dopiero analiza tekstu upew
nia nas, że mamy do czynienia z po
dejściem (ujęciem) krytyczno-literac
kim. Wkraczamy więc na obszar teo
rii gatunków dziennikarskich, analizy 
językowej i nieco chałupniczo zastoso
wanej metody analizy zawartości. 

Ponieważ mamy w swoim dorobku 
prasoznawczym co najmniej kilka po
zycji z dziedziny teorii gatunków 
dziennikarskich, nie polecamy do 
przeczytania pierwszego artykułu 
z omawianego zbioru. Tym bardziej, 
że wywody autora nie są zbyt jasne, 
a opiera się on między innymi na pol
skich teoretykach dziennikarstwa. 
Podobnie jest ze szkicem następnym 
o miejscu propagandy we współczes
nym społeczeństwie socjalistycznym. 
Natomiast wszystkie pozostałe warte 
są przeczytania i uwagi, analizują 
bowiem problemy wycinkowe i dla 
obrazu prasy radzieckiej charaktery
styczne. 

O tym, że nie mamy tu do czynie
nia z pracami stricte socjologicznymi 
i prasoznawczymi, świadczy pewna, 
zbyt duża determinacja twierdzeń 
i spostrzeżeń przez ilościowe wTyniki 
badań nad odbiorem prasv, radia 
i TV. 

W szkicu R o m a s z к i n a na te
mat wpływu masowych środków in
formacji i propagandy na kształtowa
nie osobowości — autor co do dziesią
tych części procenta potrafi wyliczyć 
wpływ szkoły, znajomych i (naj
większy) masowych mediów na wybór 
zawodu uczniów jednej ze szkół wiej
skich w okręgu świerdłowskim. Jed
nakże należy się zastanowić, na ile 
Wiarygodne są badania dotyczące 
wpływu gazet na wybór zawodu 
Wśród uczniów, skoro autor oparł się 
ri>>Jflk° n a s ł o w n y c h deklaracjach 
nuodych respondentów. Tak więc za
kuty, które Romaszkin czyni w dal
sze] części innym autorom: nie

uwzględnianie cech charakterologicz
nych dzieci, ich pozycji społeczno-de
mograficznej itd., w pełni odnoszą się 
do niego samego. 

W roku 1918 ukazała się jedna 
z pierwszych radzieckich książek-
-zbiorów reportaży: „Rok z karabi
nem i pługiem" T. Todorskiego. Bar
dzo wysoko ocenił tę książkę W. Le
nin w recenzji, która stała się przy
kładem refleksji metodologicznych do
tyczących gatunków dziennikarskich 
w ogóle a reportażu w szczególności. 
Jeden ze szkiców omawianej tu pracy 
dotyczy właśnie roli reportażu w ga
zecie regionalnej. 

Co różni reportażystę z radzieckiej 
gazety „okręgowej" od naszego dzien
nikarza prasy regionalnej ? Wydaje mi 
się na podstawie tego szkicu, że prze
de wszystkim bliskie więzi z czytelni
kiem, o wiele bliższe w regionalnej 
gazecie radzieckiej aniżeli w naszej 
rzeczywistości Polski prowincjonalnej. 
Zawód dziennikarza znajduje się 
w odczuciu polskich obywateli dość 
wysoko w hierarchii prestiżu zawo
dów. Nie zdystansowano jeszcze 
wprawdzie profesora uniwersytetu, ale 
już teraz samo słowo dziennikarz 
z punktu stwarza dystans między 
..Nim" samym a traktującym „Go" 
z nabożną czcią — czytelnikiem. Na
tomiast Siergiej I w a n o w — redak
tor gazety regionalnej z okręgu bieł-
goradzkiego pisze: „Wszyscy czytelni
cy znają każdego pracownika swojej 
gazety. I my nie jesteśmy gorzej po
informowani o „swojej" publiczności. 
Wzajemność? Tak. Chociaż przynosi 
ona również dziennikarzowi gazety 
regionalnej niemało kłopotu. Dlatego, 
że wszyscy pod bokiem. Czytelnik 
w odpowiednim dla siebie czasie dnia 
i nocy może do ciebie przyjść. Nie 
zastanie cię w redakcji, to zjawi się 
w domu. Nie zastanie w domu, znaj
dzie na rybach..." 

Polecam do przeczytania te i 
wszystkie następne artykuły, które 
z konieczności pomijam. Wachlarz 
problemów poruszonych w zbiorku 
jest taki szeroki, że każdy znajdzie 
coś di a siebie. Jeżeli choć w części 
przyczyni się sprawie doskonalenia 
warsztatu dziennikarskiego i nauko-
wo-badawczego, to już spełni swoje 
zadanie. Dodatkowym walorem książ
ki jest mnogość interesujących cyta
tów, a nawet całych ustępów gazety, 
o której się pisze. Szkoda tylko, że 
niezbyt atrakcyjna szata graficzna 
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i dość nużący sposób łamania dla 
wielu potencjalnych czytelników bę
dzie stanowił antybodziec. 

Grażyna Starzak 

BIBLIOGRAFIE 
GAZET ZSRR 

LETOPIS' PIERIODICZESKICH 
IZDANIJ SSSR 1966—1970 GG. 
Cz. II — Gaziety. Izdatielstwo 
„Kniga", Moskwa 1975. S. 492. 

Pod tym wspólnym tytułem jako 
głównym ukazują się w Związku Ra
dzieckim kolejne tomy wzajemnie 
powiązanych bibliografii dotyczące 
wydań periodycznych z całego teryto
rium ZSRR. W systemie tym należy 
rozróżniać dwa podstawowe kierunki 
bibliograficzne: bibliografie opubli
kowanych periodyków oraz bibliogra
fie informacji pomocniczej o perio
dykach. Bibliografie o opublikowa
nych w ZSRR periodykach wydawa
ne są cyklicznie i obejmują kolejne 
okresy pięcioletnie. Informacje po
mocnicze na temat nowo powstałych 
magazynów i gazet, zmian w ich tytu
łach, zaprzestania ich edycji podają 
każdorazowo wydania pt. „Letopis' 
pieriodiczeskich izdanij SSSR. Nowy-
je pierieimienowannyje i priekrasz-
czonnyje izdanijem żurnały i gaziety." 

Będąca przedmiotem omówienia 
„Lietopis'...", tj. kronika, wydawana 
jest w dwóch częściach: I — Magazy
ny, II — Gazety. Obydwie części uka
zują się pod tym samym głównym 
tytułem, jako organ państwowej bi
bliografii ZSRR, opracowywany przez 
Wszechzwiązkową Izbę Książkową 
przy Państwowym Komitecie Rady 
Ministrów ZSRR do Spraw Wydaw
nictw, Poligrafii i Handlu Książkami. 
Część II zawiera opisy gazet: wszech-
związkowych, republikańskich, krajo
wych, obwodowych, międzymiasto
wych, miejskich, międzypowiatowych, 
powiatowych, wojskowych, transpor
tu powietrznego, które ukazały się 
w okresie od 1966 do 1970 roku 
włącznie. Bibliografia nie uwzględnia 
gazet drukowanych przez fabryki 
oraz kołchozy. Gazety, które z różnych 
względów nie były umieszczone 
w analogicznym wydaniu za okres 
1961—1965, włączono do omawianego. 

W porównaniu do wydania poprzed
niego, obejmującego lata 1961—1965 
w wydaniu obecnym uściślono dat? 
rozpoczęcia druku wielu gazet. Wy* 
padki, w których uściśleń takich wy
dawcy nie udało się dokonać, zazna
czono oddzielnie. 

Za jednostkę opisu przyjęto kom
plet gazety za okres pięcioletni (w da
nym wypadku 1966—1970) niezależnie 
od faktu, czy gazeta ew. zmieniała 
swój tytuł. W wypadku gdy tytuł ga
zety w okresie obrachunkowym ule
gał zmianie, lecz gazeta kontynuowa
ła ciągłość numeracji oraz lat jej dru
ku bądź którąkolwiek z nich, wydaw
ca potraktował ją jako to samo wy
dawnictwo. Opis gazet podaje się we
dług ostatnio obowiązujących ich ty
tułów. Zmiany w tytułach za okres 
obrachunkowy ujęto w przypisach. 

Tytuły wszystkich gazet wydawa
nych w językach narodów ZSRR 
(oprócz rosyjskiego) oraz w językach 
obcych równolegle do oryginału (jako 
drugiego), przetłumaczono na język 
rosyjski. Tytuły gazet wychodzących 
w językach, w których nie ma zasto
sowania rosyjski lub łaciński alfabet, 
podano dodatkowo fonetycznie według 
rosyjskiej transkrypcji. Informacje na 
temat poszczególnych gazet sprowa
dzają się między innymi do podania: 
ich tytułów, dat rozpoczęcia druku, 
miejsc wydania, periodyczności, for
matu, liczby szpalt, nakładu, ceny, ję
zyka wydania, specyfikacji wg lat, 
przypisów oraz dodatkowych uwag, 
a więc danych o stałym charakterze. 

Opis gazet wydawanych wspólnie 
przez organizacje różnego stopnia fik
sowany jest w kolejności hierarchii 
tych organizacji bez pomijania której
kolwiek z nich. W takim wypadku 
opis pierwszy, notabene pełny, trakto
wany jest jako główny, pozostałe zaś 
ograniczają się do podania tytułu 
oraz odsyłacza do opisu głównego. 
Gazety o tych samych tytułach ukazu
jące się w jednym mieście lub powie
cie w kilku językach ujęto najpierw 
w języku danej republiki, następnie 
w języku rosyjskim i dalej w alfabe
tycznej kolejności pozostałych języ
ków, w których są drukowane. Ga
zety wojskowe, transportu kolejowe
go, żeglugi wodnej oraz transportu 
powietrznego zgrupowano w samo
dzielne działy. 

Opis materiału bibliograficznego 
podany jest z uwzględnieniem poli
tyczno-administracyjnego podziału te-
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rytorium ZSRR. Aspekt ten uwzględ
nia również zamieszczony na końcu 
opracowania spis treści. Zgodnie 
z przyjętym kryterium podziału tery
torialnego, zastosowano następującą 
kolejność opisu. Najpierw gazety 
o charakterze wszechzwiązkowym. 
Następnie w granicach każdej repu
bliki, kraju i obwodu, na pierwszym 
miejscu wyszczególniono gazety 
o ogólnopolitycznym charakterze i do
piero później komsomolskie, pionier
skie itd. Międzymiastowe gazety uję
to alfabetycznie według ich tytułów. 
Gazety miejskie zgrupowano alfabe
tycznie wg miast a powiatowe według 
nazw powiatów. Łącznie opracowanie 
zawiera 4154 pozycje bibliograficzne 
z początkową numeracją od 1, co 
wskazuje na odrębność numeracji 
w poszczególnych tomach danej se
rii. 

Godzi się zaznaczyć, że tom posia
da cztery indeksy pomocnicze o istot
nym znaczeniu dla korzystającego 
z zawartych w nim informacji bi
bliograficznych: indeks tytułów gazet 
podanych w języku rosyjskim w ukła
dzie alfabetycznym z jednoczesnym 
wskazaniem języków, w których ga
zety te są drukowane oraz miejsc ich 
wydań; indeks tytułów gazet ukazu
jących się w językach narodów ZSRR 
(oprócz rosyjskiego) oraz w innych 
obcych językach; indeks miejsc wy
dań i powiatów oraz indeks gazet 
o specjalnej tematyce dla określo
nych grup czytelników. 

Zwraca uwagę fakt, że indeks ga
zet wydawanych w językach narodów 
ZSRR nie zawiera gazet wydawanych 
w języku rosyjskim. Ten stan rzeczy 
daje się zauważyć w analogicznych 
indeksach wielu radzieckich wydań 
bibliograficznych. Oczywiście trudno 
jest dać samemu odpowiedź na pyta
nie, jaka jest tego przyczyna. Być mo
że, w danym wypadku podyktowane 
jest to względami natury praktycznej, 
przemawiającymi za utrzymaniem 
zwięzłości indeksów w świetle boga
tego materiału w języku rosyjskim. 
Być może, chodzi tu o potrzebę dania 
korzystającemu z indeksu możliwości 
szybkiego znalezienia potrzebnej ob
cojęzycznej informacji bibliograficz
nej w powodzi materiałów w języku 
rosyjskim, w każdym razie wy-
Pada podkreślić, że materiał biblio
graficzny dotyczący Federacji Rosyj-
J^e3> w tym publikowany wyłącznie 
w Języku rosyjskim, można stosunko

wo łatwo odnajdywać posługując się 
spisem treści. Na ogólną sumę 4154 
pozycji bibliograficznych całego wy
dania, na materiał Federacji Rosyj
skiej składa się łącznie 2213 pozycji. 
Stanowi to zarówno objętościowo, 
jak i procentowo więcej niż połowę 
całego wydania. 

Wydaje się też, że wydanie, o któ
rym mowa, zyskałoby wiele, gdyby 
włączono do niego informacje, które 
zawiera wspomniana na wstępie bi
bliografia pt. „Letopis' pieriodiczes-
kich izdanij SSSR. Nowyje pierie-
imienowannyje i priekraszczonnyje 
i zdani jem żurnały i gaziety". Myśl ta 
jest o tyle godna uwagi, że sugeruje 
możliwość korzystania z jednego wy
dania bibliograficznego — bez potrze
by uciekania się do drugiego jako 
uzupełniającego. Wprawdzie obydwa 
wydania ukazują się w ramach tej 
samej serii bibliograficznej i składają 
na jej całość, niemniej korzystające
mu z bibliografii nie jest obojętne, 
czy poszukiwany przez niego mate
riał znajdzie w komplecie w jednej 
czy też kilku książkach, zwłaszcza 
gdy dotyczą one tego samego okresu. 
Dla wydawcy, gdyby chciał wziąć pod 
rozwagę przedstawiony postulat, jego 
realizacja nie nastręczałaby większych 
trudności. 

Marian Kowalski 

ROCZNIK PRASY 
JAPOŃSKIEJ 

THE JAPANESE PRESS 1977. 
Nihon Shinbun Kyokai, Tokyo 
1977. S. 172. 

Jest to praca zbiorowa, opublikowa
na przez Stowarzyszenie Japońskich 
Wydawców i Dziennikarzy. Książka 
skierowana do czytelników zaintere
sowanych rozwojem masowych środ
ków komunikowania w Japonii, jest 
pozycją bardzo informacyjną. Zawie
ra dużo zestawień statystycznych 
o trendach rozwoju tamtejszej prasy 
na tle trendów światowych, wybrane 
opinie o prasie japońskiej oraz daje 
obraz struktury instytucji zajmują
cych się w Japonii komunikowaniem 
masowym lub badaniami komuniko
wania. Odrębna część książki to prze
wodnik po środkach masowych, 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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uwzględniający listę w y d a w a n y c h ga
zet, agencji informacyjnych, stacji n a 
dawczych, k ronik f i lmowych, wykaz 
japońskich koresponden tów zagra 
nicznych i personelu zagranicznej 
p rasy w Japoni i oraz indeksy r ek l am 
i zes tawień s ta tystycznych zamiesz
czonych w książce. 

Nim j ednak czytelnik dotrze do t e 
go, napo tyka w książce nas tępujące 
ustępy : 

1. Kanony dziennikarstwa przyję te 
przez Stowarzyszenie w 1946 roku, 
sprowadzające się do wypowiedzi na 
t ema t : 
— wolności prasy, 
— sfer informacji i jej pub l ikowania . 
— pryncypiów komenta rza , 
—• zasad bezstronności nadawcy , 
— obowiązku tolerancj i . 
— zależności między in formowaniem, 

odpowiedzialnością a godnością 
osobistą (bardzo japońskie) , 

— zachowania dobrych obyczajów 
к o m u n i к o w a n i a. 

2. G łówne t r endy prasy japońskie j 
na prze łomie la t 1976 i 1977, a w t y m : 
— środki przec iwdzia łania kryzysom, 
— media japońsk ie wobec afery Lock

heeda, 
— prob lemy k ie rowania prasą, 
— koncent rac ja funkcji p rasowych. 
— prob lemy komun ikowan ia między

narodowego. 
To część książki zamyka lista dzie
sięciu na jbardzie j znaczących w y d a 
rzeń w pras ie tego kraju . 

3. P rob lemy wydawnicze , techniki 
produkcj i , ekonomia prasy i r ek l amy 
tworzą zawar tość kolejnej części 
książki : 
•— omówienie zawar tośc i p rasy n a t le 

g łównych wydarzeń poli tycznych 
k ra ju — j ak pamię tamy, afera 
Lockheeda była początkiem wieki 
p rzemian poli tycznych w Japoni i 
a za razem wpłynę ła znacząco na 
poruszane w pras ie problemy, 

— opis t r endów i technik d r u k a r s t w a 
w zes tawieniu z ekonomicznymi 
wskaźn ikami sukcesu rynkowego 
p rasy japońskie j , 

— obraz r e k l a m y prasowej n a t le r e 
k l a m y innymi k a n a ł a m i k o m u n i 
kowan ia i n a t le t r endów świa to 
w y c h ; p o r ó w n a n i a przynoszą in
formację , że od n i e d a w n a Japon ia 
pos iada największą w świecie 

agencję r ek lamową (Dentsu Ad
vertising) oraz że p rasa i telewizja 
są wykorzys tywane do reklamy 
w równie wysokim stopniu. 

4. Radio i telewizja w Japonii 
oraz założenie Instytutu Badawczego 
są t e m a t a m i składającymi się na na
s tępny rozdział książki, k tóry za
wie ra : 
•— opis działalności stacji telewizyj

nych i r ad iowych w Japonii 
z uwzględnien iem ich zasięgu oraz 
krótką charak te rys tykę najważ
niejszych p r o g r a m ó w telewizyj
nych ostatniego roku ; omówienie 
to, zawiera jące zespół danych licz
bowych (m. in. o progresj i liczby 
abonen tów telewizyjnych), zamy
ka k ró tka historia rozwoju stacji 
nadawczych Japoni i począwszy od 
r. 1925, 

— przyczyny i przedsięwzięcia for
maln ie związane z założeniem In
s ty tu tu Badawczego Stowarzysze
n ia Japońsk ich Wydawców i 
Dziennikarzy, ten f ragment książki 
obejmuje również w y b r a n e analizy 
mo tywów czytelnictwa prasy w Ja
ponii w wyse lekc jonowanych gru
pach : l iderów poli tycznych, kie
rowników wielkich przedsię
biorstw, in te lektual is tów, badaczy 
komun ikowan ia masowego. 

5. P rob lemy stojące przed priva 
japońską i deba ta n a d wolnością pra
sy — to właśc iwie dwie duże i nie 
związane ze sobą wypowiedzi kierow-
n i ków Stowarzyszenia . 

P ie rwsza wypowiedź wskazu je na 
zmiany zachodzące w s t ruk tu rze czy
te ln ic twa gazet, zasadność współpracy 
w y d a w c ó w i wysi łków n a rzecz wy
miany informacj i między dziennika
rzami dla celów międzynarodowego 
porozumienia . 

Druga wypowiedź wyda je się sku
piać wokół celów międzynarodowego 
nieporozumienia , gdyż jej autor zaj
muje się p rzede wszys tk im dyspro
porc jami w rozumieniu zasad wolno
ści prasy w różnych systemach spo
łecznych. Na zakończenie zaś konklu
duje : .....prasa w każdym społeczeń
s twie jest i n s t r u m e n t e m niezbędnym 
do man ipu lowan ia ludźmi.. ." 

6. Rola Stowarzyszenia w między
narodowej wymianie informacji 

Jes t to rozdział zamykający książ
kę. Autorzy umieszczają tu ta j własne 
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• uwagi na temat międzynarodowej 
wymiany informacji na tle aktywno
ści Stowarzyszenia Japońskich Wy
dawców i Dziennikarzy i założenia 
Ośrodka Prasy Zagranicznej. Z roz
działu tego wynika w zasadzie, że 
Stowarzyszenie pragnie pełnić funk
cje japońskiego „okna na świat" pra
sy i informacji, a zarazem jednoczyć 
wszystkich pracujących w tym kraju 
dla komunikowania masowego. 

Dziennikarz podróżujący do Japo
nii, piszący o niej powinien przeczy
tać tę książkę. Nie usatysfakcjonuje 
ona obserwatora badań komunikowa
nia masowego, gdyż zawiera małą 
ilość danych o odbiorcach. Może być 
jednak umieszczona na półce z książ
kami o polityce prasowej w poszcze
gólnych krajach. 

Omówiona pozycja jest jedyną wy
dawaną przez organizatorów badań 
komunikowania w Japonii w języku 
angielskim. Jest to rocznik, przeto 
należy się spodziewać, że w następ
nych wydaniach odnaleźć będzie moż
na więcej rezultatów badań, tym bar
dziej, że potrzeby rynku prasowego 
Japonii wskazują na konieczność 
zwrócenia bacznej uwagi na relację: 
nadawca — odbiorca. Duże zaskocze
nie budzi fakt, że kraj o tak wyso
kim stopniu rozwoju gospodarczego 
dopiero teraz zabiega o wzrost mię
dzynarodowej wymiany informacji. 

Zbigniew Sobiecki 

MENEDŻEROWIE 
PRASY W RFN 

Ursula J a c o b i . Günter N ä h r , 
Wolfgang R. L a n g e n b u с h e r, 
Otto B. R o e g e i e . Marta 
S с h o n h a i s - A b r a h a m-
s o h n : MANAGER DER KOMMU
NIKATION, Verlag Volker Spiess. 
Berlin 1977. S. 340. 

Książka składa się z dwóch części: 
pierwsza omawia rolę redaktora na
czelnego dziennika wobec wydawni
ctwa, redakcji i czytelników; druga — 
rolę wydawcy. Oba opracowania opie
rają się na wynikach badań empi

rycznych przeprowadzonych na zlece
nie Urzędu do Spraw Prasy i Infor
macji rządu federalnego, przy czym 
badania wśród redaktorów naczelnych 
przeprowadzono w r. 1973, a wśród 
wydawców w 1976. Stąd też pewien 
brak korelacji między deklaracjami 
p.ytanych, np. nie mamy żadnych da
nych o przynależnościach i preferen
cjach partyjnych wśród redaktorów 
naczelnych (!). 

Badania wśród redaktorów miały 
objąć naczelnych wszystkich dzienni
ków o nakładzie powyżej 30 tys. egz. 
Tytułów takich było sto na ogółem 
126 samodzielnych redakcji, natomiast 
zdołano przeprowadzić 75 wywiadów, 
uzupełnionych potem 40 wywiadami 
wśród wydawców. Oto kilka podsta
wowych danych z książki: 

Wśród naczelnych: były tylko dwie 
kobiety, wszyscy pozostawali w związ
kach małżeńskich, ponad 2/3 było 
w wieku od prawie pięćdziesięciu do 
ponad sześćdziesięciu lat, a przeszło 
90u'o liczyło przeszło czterdzieści lat. 
87°,'o miało wykształcenie wyższe. Za
skakujące było pochodzenie społeczne 
redaktorów naczelnych: nikt z nich 
nie wywodził sie z rodzin bogatych 
czy nawet uznawanych za zamożne, 
zawody rodziców obejmowały tak ro
botników, jak właścicieli gospodarstw 
rolnych aż po właściciela hotelu. Ża
den z naczelnych nie miał rodziców 
dziennikarzy, natomiast dwóch miało 
wydawców, a liczni pochodzili z ro
dzin nauczycielskich. Tak więc osiąg
nięte stanowisko uważa sio za wyraź
ną karierę, chociaż tylko 12".o bada
nych określiło się aktualnie jako do
brze sytuowanych. 

Generalnie decyzje podjęcia zawo
du dziennikarskiego występowały 
wcześnie, przy czym przesądzały — 
zwłaszcza wśród starszych wiekiem — 
osobiste doświadczenia z okresu III 
Rzeszy (prześladowania ze strony re
żimu, przeżycia w niewoli wojennej). 
3 4 badanych podało jako istotny mo
tyw wyboru zawodu zainteresowania 
i dążenia polityczne. 

Przeciętny zarobek redaktora na
czelnego dziennika jest wysoki, wyno
si rocznie 79 tys. marek, nie licząc 
różnych dodatków. Jest on jednak 
okupiony długim czasem pracy — 
średnio 10 godzin dziennie, do czego 
dochodzą prace społeczne, obowiązki 
reprezentacyjne itp. (Jako ciekawost
kę przytoczmy, że 31% działa w klu
bach sportowych). 

10* 
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Badani w zasadzie wyrażali zado
wolenie z wykonywanego zawodu, 
motywując je zwłaszcza samodzielno
ścią, możliwościami wykazywania ini
cjatywy, oddziaływania na otoczenie 
i kształtowania go tak w redakcji, 
jak i na zewnątrz, kierowaniem ze
społu. 

Aż 72% naczelnych uważa własne 
pisanie za jedno z głównych zadań 
dziennikarskich, jednak bardzo po
ważnie ograniczone w praktyce przez 
brak czasu. 

Jeżeli chodzi o stosunki w kiero
wanych przez siebie zespołach redak
cyjnych, to 45% określiło się jako 
„primus inter pares" (37% użyło też 
określenia „dyrygent zespołu"), nato
miast 41% widzi siebie w roli mene
dżera. Stosunki z wydawcami okre
ślano różnie, podkreślając m. in. nie
jasne rozgraniczenie kompetencji. 

Ciekawa informacja dla praso-
znawców: tylko 19% zachodnionie-
mieckich naczelnych uważa, że po
winni oni wnikliwie analizować wy
niki badań, reszta spycha te obowiąz
ki na wydawcę. Odwrotnie wydawcy: 
uważali, że obowiązek ten spoczywa 
tak na nich, jak na naczelnych. 

Skoro jesteśmy przy wydawcach, 
garść szczegółów z badań ich dotyczą
cych. Wśród nich były też tylko dwie 
kobiety, 1 osoba była poza związkiem 
małżeńskim, wiek był podobny jak 
wśród naczelnych, mniej było osób 
z wykształceniem wyższym (75%). Du
że lub bardzo duże zadowolenie 
z wykonywanego zawodu wyraziło 
przeszło 2/s badanych. Charaktery
styczne są postawy partyjno-polity
czne wydawców: wśród dziesięciu 
członków partii politycznych wszyscy 
należeli do CDU/CSU. 41% określiło 
siebie jako sympatyków partii chadec
kich, 30% jako zwolenników koalicji 
chadecji z FDP, 4% jako stronników 
partii liberalnej, a tylko 6% opowie
działo się za aktualnie rządzącą koa
licją socjalliberalną i nikt za socjal
demokratami, 20% zaś nie określiło 
swego stanowiska. 

Z innych problemów rozpytywano 
wydawców o stosunki własnościowo-
-prawne, kooperację międzywydaw-
niczą, koncentrację itp. zjawiska. 

Obie części książki uzupełniają ob
szerne aneksy z kwestionariuszami 
i zestawieniami tabelarycznymi. Mi
mo przejrzystości, całość sprawia dość 
nieuporządkowane wrażenie, może ze 
względu na niepełną korelację obu 

badań. Nie w pełni też zrealizowano 
cele badań, np. niedosyt zostawiają 
wyniki dotyczące stosunku redakto
rów naczelnych do czytelników. 

Czesław Biel 

SEKS A AMERYKAŃSKIE 
MASS MEDIA 

Wilson Bryan K e y : MEDIA 
SEXPLOITATION. A Signet Book, 
New York 1977. S. 234 + XIX. 

Praca W. В. Keya poświęcona jest 
analizie tych technik i środków uży
wanych przez amerykański przemysł 
reklamowy i masowe media, które — 
manipulując podświadomością konsu
mentów — wykorzystują popędy i po" 
trzeby seksualne w celu podporząd
kowania zachowań ludzkich mecha
nizmom i interesom rynku masowego. 
Zawarte w książce rozważania obej
mują przykłady takiego rodzaju prak
tyk zaczerpnięte z obszarów różnych 
środków przekazu: druku, filmu, tele
wizji, nagrań muzyki pop, przy czym 
z racji, iż autor jest profesorem 
dziennikarstwa, najwięcej uwagi 
i miejsca poświęcił prasie. 

Przewodnią tezą autora, którą udo
wadnia i ilustruje licznymi przykła
dami, jest stwierdzenie, że przekazy 
reklamowe (a przynajmniej ich zna
czna część) rozpowszechniane poprzez 
masowe media są tak konstruowane, 
aby oprócz zewnętrznej warstwy zna
ków świadomie percypowanych za
wierały bodźce ukryte, docierające 
bezpośrednio do sfery podświadomo
ści oraz że między celami i kierun
kami działania tych dwu rodzajów 
bodźców zachodzi zasadnicza sprzecz
ność. I tak, o ile świadomie odbiera
na część przekazu potwierdza i utrwa
la panujące w kulturze amerykań
skiej tabu seksualne i cały układ 
wzorów zachowań związanych z tą 
sferą życia, o tyle bodźce skierowane 
do podświadomości odbiorców pobu
dzają i drażnią te popędy i potrzeby 
seksualne (i nie tylko), które są sprze
czne z tabu i dlatego zepchnięte do 
podświadomości. W rezultacie zacho
wanie ludzkie jest sterowane dwuto
rowo: poprzez motywację świadomą, 
nad którą działający jest w stanie 
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zapanować oraz przez motywację 
podświadomą, nad którą panuje ktoś 
z zewnątrz. Wzrastające w wyniku 
zamierzonej działalności masowych 
mediów znaczenie motywacji pod
świadomej, jest zdaniem autora, głów
nym powodem postępującej dehuma
nizacji kultury amerykańskiej. Nawet 
tam, gdzie media lansują model na
turalności (bycia, działania, środowi
ska), jest on w swojej istocie sztucz
ny i głęboko nieautentyczny, służy 
za to doskonale interesom producen
tów i dostawców rynku masowego. 

Przykłady wyrafinowanych technik 
stymulacji podświadomości manipu
lujących popędami i potrzebami sek
sualnymi czytelników znajduje autor 
nie tylko w prasie rozrywkowo-ero-
tycznej {Playboy, Playgirl, Oui, Pen
thouse), prasie mody damskiej (Vo
gue, Cosmopolitan), ale nawet w po
ważnej prasie politycznej (Time, 
Newsweek, The New York Times). 

Techniki stymulacji podświadomo
ści stosuje się nie tylko do sprzedaży 
towarów, ale również do „sprzedaży" 
właściwej części gazety: wiadomości 
(news) i publicystyki (editorials), 
traktowanych w systemie kultury ma
sowej jako towar. Prowadzi to do za
cierania różnic między komercyjną 
a informacyjno-publicystyczną częścią 
gazety. Czytelnicy często nie potrafią 
tych dwu części rozróżnić, a wobec 
nierównych proporcji (70fl/o reklamy, 
30% tzw. „editorial content" coraz 
częściej źródłem informacji o świecie 
stają się nie wiadomości, ale po pro
stu reklamy. 

Wprowadzenie do wiadomości i pu
blicystyki stylu właściwego ogłosze
niom reklamowym, a nawet stosowa
nie technik stymulacji podświadomo
ści wykorzystujących ukryte motywa
cje seksualne służyć ma „sprzedawa
niu wiadomości — które sprzedają 
reklamę, która sprzedaje produkty" 
(s. 192). 

Rozmiary i żywiołowość tych pro
cesów stwarza ogromne niebezpie
czeństwo dla zdrowia i higieny psy
chicznej każdego konsumenta me
diów masowych i — jak podkreśla 
Key: „Amerykańskie społeczeństwo 
być może zbliża się do punktu, w któ
rym wolność od prasy stanie się kwe
stią tak samo ważną, jak wolność 
prasy" (s. 205). 

W pozostałych rozdziałach pracy 
«N«or analizuje wybrane przykłady 
Podobnych praktyk w innych środ

kach przekazu: telewizji (analizy re
klam detergentów stosujące motywa
cje seksualne), filmu (błyskotliwa ana
liza ukrytych znaczeń filmu „Egzor
cysta") oraz nagrań muzyki pop (któ
ra stworzyła podświadomą motywację 
używania narkotyków). 

Praca Keya w sposobie traktowa
nia analizowanych zjawisk, inten
cjach, a nawet wielu konkluzjach 
przynależy do tej tradycji badania 
kultury amerykańskiej, której najbar
dziej znanym reprezentantem jest 
Vance Packard (w tym przypadku je
go praca „The Hidden Persuaders"), 
a której wyróżnikiem jest udane po
łączenie rzetelnego warsztatu nauko
wego z popularną formą wykładu. 

W sumie istotne urartości prezento
wanej książki leżą w przedstawieniu 
obszernego, wnikliwego udokumento
wanego materiału zwracającego uwa
gę amerykańskiego czytelnika na nie
bezpieczne zjawiska, z jakimi sio sty
ka na co dzień i które kryją w sobie 
istotne dla niego niebezpieczeństwa. 
Dla „outsidera" praca Keya jest obra
zem pewnych mechanizmów kultury 
masowej „made in „USA", mechaniz
mów — dodajmy — tyleż fascynują
cych, ile zatrważających. 

Maciej Mrozowski 

\ INFORMATOR 

BIBLIOGRAFIA SOWIECKOJ 
BIBLIOGRAFIJI 1974. Tzdatielstwo 
..Kniga". Moskwa 1976. S. LXXIX 
~ 382. 

Rocznik jest uniwersalnym informato
rem o bibliograficznych materiałach 
opublikowanych w ZSRR w ciągu da
nego roku kalendarzowego. W infor
matorze znajdują odzwierciedlenie: 
odrębnie opublikowane przewodniki 
oraz wykazy bibliograficzne, perio
dyczne wydania bibliograficzne, prze
wodniki i wykazy bibliograficzne 
opublikowane w magazynach i zbio
rach, wykazy literatury umieszczone 
przy książkach i artykułach, a odpo
wiadające poruszanym w nich tema
tom oraz przeglądy historiograficzne. 
Nadto rocznik zawiera: wykaz maga
zynów posiadających stałe działy bi
bliograficzne, wykaz recenzji o prze
wodnikach bibliograficznych, indeksy 
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nazwisk, tytułów oraz geograficzny. 
Tak w zarysie przedstawia się zawar
tość rocznika 1974, który nie różni 
się zasadniczo od analogicznych wy
dań poprzednich. Odnotowuje wszyst
kie prace bibliograficzne, jakie zare
jestrowano w organach państwowej 
bibliografii w r. 1974 oraz w pierw
szych numerach r. 1975. Całość ma
teriału informacyjnego rocznika skła
da się z 8012 pozycji, w tym 52 figu
rujących w wykazie recenzji o prze
wodnikach bibliograficznych. 

Traktując o zawartości rocznika 
należy zaznaczyć, że wzorem lat ubie
głych nie zawiera poradników typu 
metodyczno-bibliograficznego, wyka
zów cytowanej literatury, wyka
zów bibliograficznych z broszur 
i książek o popularnonaukowym cha
rakterze, wykazów bibliograficznych 
nie odpowiadających tematyce ksią
żek, przy których są zamieszczone, 
wykazów z podręczników, w tym 
podręczników programowo-metodycz-
nych oraz literatury umieszczanej 
w odsyłaczach i przypisach. 

Dla prasoznawcy ukazujące się ko
lejne wydania rocznika mają niewąt
pliwie tę wartość, że informują na 
bieżąco o dorobku wydawniczym na 
terenie ZSRR z zakresu bibliografii 
o prasie i dziennikarstwie. Dorobek 
ten pod względem informacji biblio
graficznych nie ogranicza się wyłącz
nie do terytorium Związku, jako że 
niejednokrotnie zawiera materiał do
tyczący prasy i dziennikarstwa państw 
obcych. Tak więc o ile ukazujące się 
nakładem poszczególnych wydawnictw 
katalogi są zapowiedziami wydawni
czymi, o tyle roczniki bibliograficzne 
niejako podsumowują ich realizację 
w zakresie bibliografii, w tym biblio
grafii o prasie i dziennikarstwie. Za
gadnieniom tym poświęcono rozdział 
pt. „Prasa. Wydawnictwo książek'', 
będący stałym działem we wszystkich 
wydaniach rocznika. 

Spośród opracowań zanotowanych 
we wspomnianym dziale rocznika 1974 
warto zasygnalizować następujące ty
tuły dla prasoznawców: T. M. К i r i-
c z e n к о : Biezcenzurnaja pieriodi-

czeskaja pieczat' riewolucyonnych na-
rodnikow 80-ch godów XIX w. w so-
wieckoj istoriografiji (poz. 7912); Uka-
zatiel naucznych trudów po żurnali-
stikie, opublikowannych w 1972 g. 
(poz. 7916); Żurnalistika 72 (poz. 
7918);R. S a f a r o w : Priessa Uzbie-
kistana w kommunisticzeskom stroi-
tielstwie (poz. 7921); Bibliotieczno-bi-
bliograficzeskaja kłassifikacyja w so-
wieckoj i zarubieżnoj pieczati. Bi-
bliogr. ukaz. 1971—1 poł. 1973 g. (poz. 
7924); A. D. Żiełtjakow: Turieckaja 
pieczat' w istocznikach i litieraturie 
(1729—1908) (poz. 7954). Naturalnie, 
wymienione wydania nie zamykają li
sty opracowań na dany temat, zwłasz
cza jeśli weźmie się pod uwagę, że 
w roczniku 1974 nie podaje się infor
macji o periodycznych wydaniach bi
bliograficznych, których dokładna 
charakterystyka podawana była już 
w rocznikach za lata ubiegłe przy 
pierwotnej rejestracji tych wydań. Nie 
jest to zresztą nowość, lecz zasada, 
którą stosuje wydawca we wszystkich 
kolejnych wydaniach rocznika. 

Czy taki sposób prowadzenia adno
tacji przez wydawcę jest słuszny, 
można się spierać. W każdym ra
zie należy pamiętać, że pojedynczy 
rocznik nie daje pełnego wyboru 
opracowań z danego roku na poszu
kiwany temat. Dopiero sięgnięcie do 
roczników z lat ubiegłych lub biblio
grafii specjalistycznych może wskazać 
zainteresowanemu, z jaką konkretnie 
luką — jeśli chodzi o wydanie perio
dyczne — ma do czynienia. W przy
padku przeoczenia, odbywa się to ze 
szkodą poszukującego. Wydaje się, że 
okoliczność tę wydawca powinien 
wziąć pod rozwagę. 

Abstrahując od wskazanej kompli
kacji w posługiwaniu się omawianym 
rocznikiem bibliograficznym, trzeba 
przyznać, że wydawca opracowuje 
każdy z nich w rzeczywiście krótkim 
okresie (niespełna rocznym). Przy du
żej zawartości materiału w roczni
kach jest to niewątpliwe osiągnięcie. 
nie tylko w skali kraju. 

Marian Koicalslci 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

л POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom XXII, zeszyty 94 i 95. S. 417—824. 

Druga połowa tomu XXII, rozpoczy
nająca literę N, przynosi siedemnaście 
życiorysów publicystów i dziennikarzy: 
Naake-Nakęski Wacław (1864—1945), był za 
młodu działaczem socjalistycznym i rów
nocześnie współpracownikiem Ligi Naro
dowej, aż do przyjęcia w skład tej dru
giej i zerwania z ruchem socjalistycznym, 
następnie członkiem redakcji lwowskiego 
Słowa Polskiego, na starość publicystą 
1 pamiętnikarzem. Nadzin Stanisław (1914— 
1970), pierwotnie Gutman, z zawodu ban
kowiec, podczas wojny redaktor Żołnierza 
Wolności, po wyzwoleniu wicedyrektor 
Polskiego Radia, wreszcie naczelny redak
tor tygodnika Żołnierz Polski w randze 
pułkownika. Naganowski Edmund (1853— 
1915), długoletni korespondent londyński 
Wielu czasopism Królestwa i Galicji, po 
powrocie do ojczyzny krótko dziennikarz 
we Lwowie. Nagiel Henryk (1859—18Э9), z 
zawodu adwokat, bardzo płodny publicysta 
i literat warszawski, po przeniesieniu się 
do Stanów Zjednoczonych został dzienni
karzem zawodowym a nawet historykiem 
tamtejszej prasy polonijnej i inicjatorem 
założenia syndykatu dziennikarzy polskich. 
Nałkowski Wacław (1851—1911), znany ;;eo-
graf, zapisał się także w dziejach postę
powej publicystyki piórem ostrym, agre
sywnym, autor kilkuset artykułów i paru 
broszur. Napieralski Adam (1861—1528), ja
ko redaktor i wydawca bytomskiego Ka
tolika rozwinął wydawnictwo w koncern 
prasowy î został „królem prasy polskiej 
na Górnym Śląsku", a podczas pierwszej 
wojny światowej służył w swych starych 
i nowych gazetach orientacji niemieckiej. 
co zaszkodziło mu ostatecznie w opinii 
narodowej. Natanson Wiktor (1896—19(51). 
z zawodu adwokat, zasilał międzywojenne 
dzienniki prawicowe i kierował warszaw
ską pronagandą prasową na rzecz plebi
scytu śląskiego w 1921 r. Nauman Kazi
mierz (1843—1970), został dziennikarzem na 
emigracji w Stanach Zjednoczonych i tam 
Wybił się jako redaktor naczelny kilku 
dzienników, ostatnio najdłużej Dziennika 
Chicagowskiego, uzdolniony też literacko. 
Jjbżyciel krótkotrwałego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich w Ameryce. Nau-
mański Jan (zm. ok. 1740), od r. 1729 wy
dawca i redaktor pierwszych tygodników 
mformacyjnych, pionier prasy polskiego 
oświecenia. Nawrocki Władysław (1870— 
J931), niezwykle płodny, wielostronny li
terat 1 tłumacz, oddziaływał najszerzej 
Jako redaktor „rewolwerowego" tygodni
ka satyrycznego Sowizdrzał podczas pierw

szej wojny światowej. Nechay Adam (1899— 
1974), zawodowy dziennikarz lwowski, po 
ostatniej wojnie prezes syndykatu dzien
nikarzy polskich w RFN, przejściowo za
trudniony w redakcjach w Paryżu i Chi
cago. Neufeldówna Bronisława (1857—1931), 
jedna z pierwszych zawodowych dzien
nikarek w Warszawie, znana także jako 
tłumaczka. Newliński Michał (1847—1899). 
póidyplomata, póldziennikarz wiedeński, 
postać kontrowersyjna, kosmopolityczna. 
Niedziałkowski Karol ks. (1846—1911), pu
blicysta i polemista ultrakatolicki, zwią
zany 7, antysemicką Rolą Jana Jeleńskiego. 
Niedziałkowski Mieczysław (1893—1940), naj
wybitniejszy publicysta międzywojennej 
PPS, naczelny redaktor Robotnika po Fe
liksie Perlu. Niemcewicz Julian Ursyn 
(1758—1841), niezwykle wszechstronny pi
sarz, o którym przenikliwie orzekł Tar
nowski („Historia literatury polskiej" t. 
IV, s. 110—111), że „był stworzony na pu
blicystę i byłby w prasie zdobył ogromną 
sławę i wpływ", gdyż wyposażony naj
większymi zdolnościami publicystycznymi 
„był dziennikarzem z pozorami poety lub 
dziejopisa". Niemirowski Adam (1841—1921), 
uczony jurysta, parał się dziennikarstwem 
i publicystyką w latach 1376—1809. 

c' 

9 Bolesław F a r o n: STEFAN KOŁACZ
KOWSKI JAKO KRYTYK I HISTORYK 
LITERATURY. Prace Komisji Hisioryczno-
-literackiej PAN Oddziału w Krakowie, 
nr 35. Ossolineum, Wrocław—Kraków— 
Gdańsk 1976. S. 164. 

S. Kołaczkowski (1887—1940) był silnie 
związany z prasą codzienną i literacką. 
Wprawdzie B. Faron stwierdza — a to sa
mo mówi o Kołaczkowskim „Polski Słow
nik Biograficzny" — że nie służył on żad
nemu stronnictwu politycznemu ani na 
stale nie współpracował dłużej (poza Mar
chołtem) z żadnym środowiskiem praso
wym, niemniej piórem swym zapełniał 
w postaci esejów i artykułów analitycz
nych, felietonów literackich i. recenzji kil
kadziesiąt pism codziennych i czasopism 
kulturalnych o różnej częstotliwości. Nie 
może to dziwić nikogo, kto znał jego 
płodność pisarską i bystrą obserwację zja
wisk artystycznych, literackich i społecz
nych. Od jego debiutów krytycznych na 
łamach pism warszawskich: Nowej Gaze
ty, Prawdy i Przeglądu Warszawskiego 
oraz krakowskich: Rydwanu i Narodu, po
częły się wypełniać dzienniki najżywot
niejszych ośrodków wydawniczych Pol
ski — od Wilna po Cieszyn, od Lwowa po 
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Poznań — wciąż rosnącą falą artykułów 
Kołaczkowskiego i publicystyką o aktual
nych wydarzeniach w poezji, sztukach 
pięknych, życiu teatralnym, szeroko poję
tej oświacie. Oczywiście, jego rozprawy 
historyczno-literackie i krytyczne wpływa
ły przede wszystkim na łamy periodyków 
społeczno-kulturalnych, jak Przegląd 
Współczesny, Bluszcz, Wiadomości Lite
rackie, Myśl Narodowa, Ruch Literacki i 
wiele innych. W licznych podróżach po 
Niemczech, Danii, Norwegii wzbogacił swą 
rozległą wiedzę nie tylko w dziedzinie 
piśmiennictwa, ale i ruchów społecznych 
(m. in. głośna reforma oświaty ludowej 
w postaci uniwersytetów Grundtviga). 
Uchodził w redakcjach polskich za znaw
cę literatury skandynawskiej, rosyjskiej 
i niemieckiej. Natomiast jego publikacje 
historyczno-krytyczne z literatury polskiej 
XX w. i «artykuły w Marchołcie, który 
redagował w latach 1934—1938, wywołały 
falę polemik, szczególnie gdy zaatakował 
przerost formalno-językowego kształcenia 
polonistów i niedostatek estetyki i kom-
parystyki w studiach uniwersyteckich. 
Niemniej obecność jego w prasie literac
kiej do wybuchu drugiej wojny światowej 
była bardzo żywa i twórcza. Przerwały ją 
ciężkie przeżycia obozowe za okupacji hi
tlerowskiej i przedwczesna śmierć. 

Monografia Bolesława Farona odsłoniła 
nie tylko drogę twórczej myśli Kołacz
kowskiego i jego rolę w humanistyce pol
skiej, ale daje pierwszą gruntowną i 
wszechstronną panoramę jego dorobku ja
ko historyka, krytyka i publicysty. Na 
tym tle związki Kołaczkowskiego ze 
współczesnym mu czasopiśmiennictwem 
występują po raz pierwszy w sposób 
szczególnie jasny i poparty bogatą argu
mentacją bibliograficzną. mt 

ф Teresa B i e ń k o w s k a , Zdzisława 
V o g e l : BIBLIOGRAFIA KRAKOWA 
ZA ROK 1972. Miejska Biblioteka Publicz
na, Kraków 1977. S. XIX i 482. 

Trzeci z kolei tom „Bibliografii Krako
wa" (dwa poprzednie wyszlv w 1971 za 
1. 1945—1969 i w 1973 za r. 1970) stanowić 
może jeszcze większą niż poprzednie po
moc dla dziennikarzy i publicystów piszą
cych o naszym mieście oraz prasoznaw-
ców zainteresowanych prasą lokalną. 
Oczywiście, poza tym adresem wydawni
czym publikacja odda znaczne usługi 
wszystkim czytelnikom druków ciągłych 
i zwartych dotyczących miasta i woje
wództwa. Z tego też względu opóźnienia 
w ukazywaniu się tomów „Bibliografii" 
o 3—5 lat w znacznym stopniu zmniejszają 
rolę tej cennej publikacji i życzyć by na
leżało wydawcom, by w dwu następnych 
tomach: za lata 1973—1974 i 1975—1978 — 

osiągnęli właściwą aktualność. Doświad
czenia w selekcji pozycji bibliograficznych 
i ewentualne zwiększenie zespołu autor
skiego mogłyby to dzieło ułatwić. 

Podstawę do rejestracji tytułów książek, 
rozpraw, artykułów i innych publikacji 
stanowiły 441 druków ciągłych (dzienni
ków i czasopism, w tym 28 dotyczących 
wyłącznie Krakowa i województwa), inne 
wydawnictwa periodyczne, jak „Polski 
Słownik Biograficzny" czy „Sprawozdania 
Komisji Naukowych PAN w Krakowie", 
wreszcie bibliografie specjalne, których 
jednak autorki nie wymieniły z tytułu. 
Warto również zauważyć, że w opisie bi
bliograficznym dzienników i periodyków 
krakowskich i dotyczących Krakowa po
minięto w wielu wypadkach nazwiska re
daktorów naczelnych. Zasady, których 
trzymano się przy redagowaniu „Biblio
grafii" stanowiły autopsja i selekcja, jed
nak bliżej w przedmowie nie wyjaśniona 
poza informacją, że autorki dążyły do 
„zgromadzenia jak najwięcej informacji 
o życiu miasta". Omawiany tom zawarł 
3626 pozycji, co jak na jeden rok produk
cji wydawniczej jest liczbą dużą, ale 
w niejednym wypadku zasługującą na re
dukcję, jeśli chodzi o notatki prasowe 
mniejszej wagi. 

Konstrukcja rozdziałów jest nieco inna 
niż w t. II (aczkolwiek w obu tomach jest 
ich po 15), dlatego warto je tu wymienić, 
dodając że rozdziały rozbito na podroz
działy i w sześciu z nich wprowadzono 
podrozdział „biografie". Całość zatem ma
teriału bibliograficznego rozpada się ko
lejno na: Dział ogólny, Środowisko geo
graficzne. Ludność (zaledwie 4 pozycje). 
Historia. Etnografia, Zagadnienia gospo
darcze, Zagadnienia polityczne i społeczne'. 
Zagadnienia prawno-administracyjne, Woj
skowość (rozdziału takiego nie było 
w t. II), Służba zdrowia. Lecznictwo, Na
uka. Oświata. Kultura, Literatura piękna, 
Sztuka (z 13 podrozdziałami), Zagadnienia 
wyznaniowe oraz Sprawy książki i czytel
nictwa. Biblioteki. Archiwa. W tym zespo
le zagadnień każdy dziennikarz, publicysta 
i pracownik naukowy może dzięki bardzo 
szczegółowemu indeksowi autorów, osób 
i przedmiotów znaleźć z łatwością intere
sujące go publikacje. Indeks jest tym bar
dziej pomocny, że wiele tytułów literac
kich, alegorycznych itp. autorki zaopatrzy
ły w adnotacje objaśniającą treść. 

W przedmowie przydałoby się zestawie
nie statystyczne, choćby tylko z uwagi na 
typologiczny charakter publikacji: książek, 
rozpraw, artykułów, notatek prasowych, 
folderów, map i planów itp. Zestaw taki 
dałby ciekawy obraz produkcji publikacyj
nej krakowskiej i o Krakowie w ciągu lat 
objętych rejestracją. Nader cenna ..Biblio
grafia Krakowa" powinna stanowić pod
ręczny i warsztatowy instrument pracy 
w każdej redakcji krakowskiej. mt 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

A Nikołaj Andr ie jewicz B r y l a k o w : 
ROSIJSKOE TIELEGRAFNOJE. . . Izd. 
„Myśl", Moskwa 1976. S. 120. 

Mało kto z odbiorców masowych ś rod
ków informacji i p ropagandy nie zna p o 
pularnego skró tu — TASS. Telegraficzna 
Agencja Związku Radzieckiego jest p rze 
cież jedną z na jwiększych w świecie agen
cji prasowych. W ponad stu k ra jach świa
ta ma swoje oddziały lub p u n k t y kore 
spondencyjne. TASS koordynuje p race 
agencji p rasowych wszystkich republ ik 
związkowych i za t rudnia ty lko na obszarze 
ZSRR ponad 500 koresponden tów e ta to-
towych. Dzienny serwis informacyjny 
agencji przekracza 2,5 miliona słów. Na
czelna Redakcja Fotoinformacji na tomias t 
wypuszcza rocznie p rawie 3 miliony zdjęć 
dla prasy radzieckiej i 300 tysięcy dla za
granicy. 

Od sierpnia 1918 do lipca 1925 rolę 
wszechzwiązkowego organu informacyjnego 
spełniała Rosyjska Agencja Informacyjna 
ROSTA, z której doświadczeń korzysta 
obecnie TASS. Działalność ROSTA nie 
ograniczała się li ty lko do se rwowania in
formacji. Jej rola w czasie Wielkiej Woj
ny Ojczyźnianej i p ierwszych lat socjali
stycznych przeobrażeń polegała również 
na działalności organiza torskie j , w y d a w n i 
czej, agitacyjnej . Cent ra lne i lokalne od
działy ROSTA wydawa ły dla p rzyk ładu 
pod koniec 1920 roku około 500 tzw. „gazet 
ściennych", czyli w ie lonak ładowych , d r u 
kowanych ty lko po j edne j s t ronie a r k u 
szy, aby można j e było wieszać na ścia
nach lub wycinać poszczególne depesze 
dla potrzeb gazet loka lnych . Rosyjska 
Agencja Informacyjna wydawa ła równic/ . 
czasopisma społeczno-pol i tyczne, czasopi
sma z dziedziny l i t e r a tu ry i sz tuki , eko
nomiczne, sa ty ryczne oraz pisma i lustro
wane. Dalej , tysiące p l aka tów — w tym 
* } П л " ° k n a ROSTA". Na Agencji cią
żył również obowiązek przygotowania teo
retycznego dz iennikarzy , i n s t ruk tażu dla 
fa .?et lokalnych, o rgan izowanie k u r s ó w 
szkoleniowych, w y d a w a n i e spec ja lnych 
biuletynów w e w n ę t r z n y c h i pa r ty jnych 
rozporządzeń, u lo tek ag i t acy jnych itd. 

Siedem lat działalności ROSTA, z k tó 
rej wywodzi się Telegraficzna Agencja 
związku Radzieckiego TASS, opisuje 
£ m ewie lk ie j książeczce N. Bry lakow. Za-
leawie na 120 s t ronach zmieścił całą bo -
STA Tv P a k ż e różnorodną działalność RO-
Bił»viA • ' e s t t o a n a l i z a naukowa , chociaż 
RrvsT?fe z t y t ^ o w w y d a w a n y c h przez 
kaiT badał au to r zgodnie z wszelkimi 
kanonami analizy zawartości . Ale może 
N*n? g ° C z y t a s i ę t ę P r a c ę j e d n y m tchem. 
" 8 ™ a rzeczowo, uba rwiona została 
Mczegołami, o k tó rych nie zawsze mówi 

się adep tom dziennikarsk iego zawodu. 
Szkoda tylko, że przeznaczono ją do wą
skiego rozpowszechnienia , o czym świad
czy między i n n y m i jej n iski nak ład . P r z e 
t łumaczona na jeżyk polski , z pewnością 
za in te resowałaby nie ty lko profes jonal i 
s tów. 

gs 

• S tan ley M. TJ 1 a n o f f : ADVERTIS
ING IN AMERICA. AN INTRODUCTION 
TO PERSUASIVE COMMUNICATIONS. 
Hast ing House, Publ i shers , New York 1977. 
S. 492 + XVI. Z i lus t rac jami . 

W książce o s tanie r ek l amy w USA 
w la tach s iedemdziesią tych wyróżnić moż
na dwie w a r s t w y rozważań. Pierwsza 
t r ak tu je o sztuce r ek lamy i mechan izmie 
jej oddzia ływania na ś rodowisko społecz
n e ; ten n u r t wywodu zainteresuje specja
listów komun ikowan ia . Druga przeds tawia 
r ek l amę j a k o n iezwykle skuteczny ins t ru
m e n t marke t ingu i jest ad resowana przede 
wszys tk im do ekonomis tów zajmujących 
się p rob lematyką zarządzania i k ie rowania 
procesami gospodarczymi (business m a n a 
gement) . 

W ujęciu au to ra r ek l ama jest z jednej 
s t rony odrębna gałęzią gospodarki (wytwo
rzyła bowiem własny przemysł pracujący 
dla zaspokojenia jej specyficznych po
t rzeb) , a z drugiej s t rony — silą n a p ę d o 
wą współczesnego amerykańsk i ego sys te
mu ekonomicznego. 

Autor sceptycznie ocenia działalność 
rzeczników r uchu ochrony konsumen ta 
k ry tyku jącego nadmie rn ie agresywną 
i wszechobecną r ek lamę , ponieważ — w j e 
go ujęciu — rek lama służy nie tyle pa r ty 
k u l a r n y m in teresom producen tów, ile in te 
resom ogólnospołecznym, gdyż właśnie od 
r ek lamy w poważnym stopniu zależy 
dalszy wzrost gospodarczy. 

Au to r zgromadzi ł bogaty mater ia ł fak
tograf iczny (liczne fotografie, r ep rodukc je , 
tabele i wykresy) i zestawił obszerną li
t e r a t u r ę prob lemu, obejmującą główne p o 
zycje ogłoszone w la tach siedemdziesią
tych. Obszerny indeks (18 stron) uła twia 
w y r y w k o w e korzys tan ie z omawiane j 
książki, lecz dopiero l ek tu ra całości daje 
prze j rzys ty obraz złożonego przecież m e 
chan izmu funkc jonowania amerykańsk i e j 
r e k l a m y i jej u w a r u n k o w a ń społecznych 
i ekonomicznych . 

S. M. Ulanoff jes t profesorem m a r k e 
t ingu w City Univers i ty of New York (Ba
rach College) i au to r em bądź wydawcą 
18 książek poświęconych różnorodnym 
aspek tom r e k l a m y . 
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IN MEDIAS RES Preis für Kommuni
kationsforschung 1977. Burda-Haus, Offen
burg 1977. S. 48. 

Druk okolicznościowy z okazji przyzna
nia nagrody „in MEDIAS res" fundacji 
wydawnictwa ,,Burda" prof. Elihu Katzo-
wi. Zawiera : słowo wstępne Huberta B u r -
d y informujące o przyznawanej co 5 lat 
nagrodzie w kwocie 25 tys. marek za wy
bitne osiągnięcia w badaniach nad ko
munikowaniem; sylwetkę laureata pióra 
prof. Wolfganga B. L a n g e n b u c h e-
r a ; odczyt E. K a t z a pt. „Rozumienie 
wiadomości", w którym autor skoncentro-
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wał się na dekodowaniu wiadomości tele
wizyjnych — „...zupełnie nieważnych i dla
tego bądź nieinteresujących albo po pro
stu będących rytuałem lub rozrywką dla 
ludzi, pozbawionych poczucia przynależno
ści społecznej"; bibliografię opracowań 
laureata; sylwetki jurorów — socjologa 
prof. Bernharda В a d u r y, psychologa 
prof. Carla Friedricha G r a u m a n n a , 
politologa prof. Wernera K a l t e f l e i t c -
r a, prasoznawcy prof. W. R. L a n g e n -
b û c h e r a , oraz wykazy ich ważniej
szych publikacji. 

lir:' 



С Z A S O 

1975—1976 

Powiększony Wvoclawslà Rocznik 
Prasoznawczy nie tylko objętością 
różni Vie od dotychczasowych. Zmia
ny zarówno w układzie, jak i treści 
podyktowało życie, czyli — jak czy
tamy w słowie od redakcji — szybki 
wzrost profesjonalnych placówek pra
soznawczych w całym kraju, a co za 
tym idzie — przeniesiono punkt cięż
kości rozważań z zagadnień języka 
prasy, typologii gatunków dzienni
karskich i innych teoretycznych roz
ważań na zagadnienia doskonalenia 
funkcji propagandowych prasy. 

r.Iimo że redakcja zastrzega się. iż 
Kawartość Rocznika „modelowana jest 
przede wszystkim przez dorobek ba
dawczy uczelni i placówek badaw
czych Wrocławia", w Roczniku boga
to reprezentowany jest i pozawro-
cławski dorobek badawczy i nauko
wy. 

Jerzy Ł a z a r z w dwóch opraco
waniach: „Problemy analizy jakości 
prasy i warunków życia w publicy
styce na łamach prasy w okresie 
kampanii przed VII Zjazdem PZPR" 
i w drugim „Prasa a kształtowanie 
społeczne pożądanych wzorców osobo
wych" dał przykłady politycznych 
analiz zawartości prasy. Zarówno ka
tegorie problemowe, jak i zespół wnio
sków autor opiera na szeroko pojętej 
uteraturze tematu, a szczególnie na 
odpowiednich dokumentach partyj
nych, co w rezultacie nadaje opraco
waniom jednolitość i zwartość myślo
wa i zarazem efektywną przydatność 
ш а dysponenta politycznego. 

P I S M A C H 

Romana K a r p i ń s k i e g o „Dzia
łalność Ośrodka Analiz Prasowych 
w latach 1975 i 1976" jest cennym 
materiałem dla ośrodków regional
nych, którym w ich stale jeszcze 
pionierskiej pracy daje się we znaki 
brak materiału porównawczego z dzia
łalnością innych; potwierdzającego 
bądź modyfikującego doświadczenia 
własne. Tych doświadczeń w różnych 
ośrodkach opracowujących analizy ze
brało się już sporo i wydaje się, że 
nadszedł odpowiedni moment na 
wspólną konsultację — dla ujednoli
cenia metod i technik badawczych 
oraz zasad opracowywania analiz. Mo
że tym właściwym forum byłaby naj
bliższa sesja prasoznawcza Wrocław
skiego Wydawnictwa Prasowego? 

Z autorów pozawrocławskich Bole
sław G a r l i c k i i Maria P a l u c h 
reprezentują krakowską szkołę praso
znawcza (OBP), a Małgorzata P r z y-
b o ś przekazuje refleksje Młodzieżo
wej Agencji Wydawniczej. 

Piękne wprowadzenie do pozosta
łych po Aleksandrze Berezie ineditów 
prasoznawczych dał Bogusław Sławo
mir К u n d a („Archiwum praso
znawcze Aleksandra Berezy"). Tym 
siłą rzeczy niepełnym szkicom nadał 
swoim komentarzem pewną spoistość, 
przypominając szerokie zainteresowa
nia badawcze zmarłego w pełni sił 
twórczych naukowca, sytuując jego 
stwierdzenia w ramach zaintereso
wań nad szeroko pojętą kulturą. Ta 
rekonstrukcja poglądów prasoznaw
czych jest bardzo pomocna w zrozu
mieniu propozycji metodologicznych 
Aleksandra B e r e z y , zawartych 
w dwóch pozycjach: „Uwagi na temat 
kierunków badań prasoznawczych" 
i „Problemy analizy zawartości prasy". 

Rozważania o charakterze metodo
logicznym kontynuuje wypowiedź Ja
na T r z y n a d l o w s k i e g o „W krę
gu wyznaczników gatunkowych form 
dziennikarskich". Szkicowo ujęta pro
pozycja ogólnej systematyki gatunków 
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prasowych, a różniąca się od dotych
czasowych ustaleń prasoznawczych — 
jest interesująca ze względu na wy
znaczniki gatunkowe ujmowane 
w różnych aspektach procesu maso
wego komunikowania. 

Teresa Lisicka 

przekazy 

Nr 4/1977 i nr 1/1978 

Przewaga teorii nad badaniami em
pirycznymi charakteryzuje ostatni 
numer Przekazów i Opinii z ubie
głego roku. Otwiera go rozprawa Kry
styny L a s k o w i c z „Fonosfera 
w sztuce radiowej" (s. 5—14). Sposób 
przekształcania akustycznych elemen
tów rzeczywistości, ich celowe organi
zacje, struktura znaczeniowa oraz 
właściwości odbioru stanowią tkankę 
rozważań autorki. 

Wypracowanie przez sztukę radio
wą fonicznych jednostek znaczenio
wych świadczy zarówno o możliwo
ściach dźwiękowego kreowania i in
terpretacji świata otaczającego, jak 
i o odrębności radiowych środków 
wyrazu artystycznego. Logiczne i kon
sekwentne wywody autorki — dzięki 
swej wartości myślowej w streszcze
ni owych skrótach — mogłyby zostać 
okaleczone, zatem pomijając część 
„dowodową" powtórzmy za autorką 
konkluzje jej rozważań, że sztuka ra
diowa ma własną odrębną poetykę, 
własny kanon estetyczny, własną 
i niepowtarzalną siłę kreacyjną. 

Podobne założenia reprezentuje ar
tykuł Sławy B a r d i e j e w s k i e j 
„O potrzebie krytyki radiowej" 
(s. 15—26). Mimo podobieństw dwie 
pozycje różnią się dosyć zasadniczo. 
K. Laskowicz do ustalonych już prak
tyką radiową doświadczeń daje wy
kładnię teoretyczną, S. Bardiejewska 
zaś próbuje określić „stan posia
dania" sztuki radiowej, jej autonomię 
zwłaszcza na terenach pogranicza 

sztuk. „Wzajemne przenikanie się 
sztuk, jest ustawicznym zagrożeniem 
dla ich odrębności i autonomii, zmu
sza je do ciągłego i możliwie precy
zyjnego określania spoistości włas
nych obszarów oraz ich czujnej obro
ny (...) Dla sztuki radiowej terenem 
ustawicznego i nieuniknionego zagro
żenia jest styk z literaturą i teatrem 
i ten właśnie moment wyznacza kry
tyce radiowej jej funkcje i zadania, 
jej cele i obowiązki zarówno wobec 
sztuki, jak wobec twórcy i odbiorcy 
radiowego" (s. 15). 

Artykuł ten budzi nieco przekorną 
chęć polemiki: czy aby na pewno 
przenikanie się sztuk jest ich zagro
żeniem? A może właśnie odwrotnie, 
jest ich wzbogaceniem i czy akurat 
styk z literaturą i teatrem wyznacza 
krytyce radiowej funkcje i zadania? 
Walcząc o autonomię młodej sztuki 
radiowej sama autorka pozostaje na 
nieco tradycyjnych pozycjach rozgra
niczeń gatunkowych, pomijając szero
ką sferę działania nowocześnie pojętej 
krytyki „socjologizującej", jak również 
traktując jako drugorzędny teren ab
solutnej autonomii sztuki radiowej, 
jaki wyznacza jej właściwość środka 
przekazu. 

Do przeszłości należą już opinie, 
które dziś autorka chce dodać, że 
..krytyka literacka i teatralna głosi 
triumfalnie brak estetycznej odrębno
ści sztuki fonicznej oraz jej literacką 
i połowicznie teatralną naturę" 
(s. 19—20). Artykuł pełen ognia pole
micznego, często zdobywa tereny daw
no już zdobyte, jakby w obawie, że 
co nie zostało nazwane — nie istnie
je. Krytyki radiowej nie ma, ale sztu
ka radiowa istnieje i ten fenomen 
może być przedmiotem rozważań, lecz 
to już całkiem inna sprawa. 

Wszechstronną krytykę badań nad 
autorytetem na podstawie koncepcji 
..uses and gratifications" przeprowa
dza Philip E l l i o t („Użytkowanie 
i korzyści", s. 49—64). Przy stale jesz
cze niekompletnej wiedzy na temat 
audytorium wśród twórców progra
mów radiowych i telewizyjnych, ba
dania według koncepcji użytkowania 
i korzyści — a właściwie użytkowania 
i zaspokojenia potrzeb, bo tak raczej 
brzmieć powinno tłumaczenie — słu
żyć będą bardziej odwróceniu uwagi 
od problemu, kto sprawuje kontrole 
w społeczeństwie, niż pogłębieniu 
wiedzy o audytorium — ostrzega 
autor. 
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W badaniach „użytkowania i ko
rzyści" zakłada się istnienie społecz
nie i psychologicznie uwarunkowa
nych potrzeb, które rodzą oczekiwania 
względem masowych środków przeka
zu. Skutkiem tych oczekiwań są spo
soby korzystania z mediów, funkcją 
mediów jest więc z a s p o k a j a n i e 
różnorodnych p o t r z e b 1 . A zatem 
użytkowanie służy zaspokajaniu po
trzeb; argumentacja zawiera konklu-
zję — stwarza to błędne koło nie po
zwalające wykroczyć w badaniu poza 
ustabilizowany system zależności 
funkcjonalnych. 

O teatralnych spektaklach telewi
zyjnych na łamach prasy polskiej pi
sze Teresa R u t k o w s k a 2 . Rozwa
żania swoje autorka oparła na boga
tym materiale, analizując publikacje 
w okresie ostatniego dwudziestolecia. 
Charakteryzuje poszczególne grupy 
pism, w których ukazywały się syste
matycznie omówienia widowisk tele
wizyjnych, szczególnie poświęcając 
uwagę czasom ostatnim od 1973 roku 
począwszy. Na publicystykę o tema
tyce telewizyjnej składa się wiele ga
tunków dziennikarskich — stwierdza 
autorka. Przyjmując pewien schemat 
funkcji, jakie ma do spełnienia kry
tyka, ukazuje, jak się one realizują 
w odniesieniu do telewizji. Zasadą 
krytyki telewizyjnej jest jej działanie 
ex post — a zatem działalność kryty
ka pozbawiona elementu rekomendo
wania odbiorcy danego dzieła. Powra
ca zatem autorka do propozycji, aby 
urządzać dla krytyków pokazy praso
we, co umożliwiałoby publikowanie 
recenzji przed emisją spektaklu. 

W dziale „Wymiana doświadczeń" 
Stefan S z o s t k i e w i c z omawia 
metodologiczne problemy stosowania 
i prezentacji trendów w badaniach 
audytoriów (s. 97—102). Jest to trak
tacik o niedoskonałości narzędzia ba
dawczego i stałej konieczności wy
bierania mniejszego zła — przez ba
dacza. Problemy znane wszystkim ba
daczom, tym trudniejsze, im większa 
świadomość uwarunkowań, niedosko
nałości narzędzia i konieczności doko
nania ocen. Procedura ta „wymaga 
°d badacza nie tylko wysokich kwali-
frkacji metodologicznych i znajomości 

Społeczne źródła zadowolenia czerpanego 
t o , n t a l t t u ze środkami masowego przekazu. Nr 1/1978> s< 103_108_ 
mnnK tralne widowisko telewizyjne na ła-
ï r . n , Prasy polskiej. Czy istnieje teatralna 
*rytyka telewizyjna? S. 82—96. 

przedmiotu badań, ale również wielu 
poważnych rozstrzygnięć, zarówno 
naukowej, jak etycznej natury" — 
stwierdza autor. „Chroniąc etykę ba
dacza, naraża swą pozycję w organi
zacji jako osoba rzekomo niekompe
tentna, (...) idąc na kompromis z or
todoksją etyczną, może skrzywdzić 
autorów badanego programu, jeśli 
niemożność zachowania pełnej stan
daryzacji spowoduje nieusprawiedli
wione obniżenie wskaźników" (s. 102). 

Materiały z badań dominują w te
gorocznym pierwszym numerze Prze
kazów. „Groteska jako przedmiot za
bawy masowej" Bogusława S u ł 
k o w s k i e g o (s. 20—40) mimo em-
pirii, która w tym przypadku pełni 
rolę egzempUfikacji tez autora, jest 
rozważaniem typowo literackim: po
cząwszy od analogii określonego wi
dowiska telewizyjnego z komedią 
dell'arte, skończywszy na typologii 
form komizmu. Przez pryzmat poetyki 
literackiej ukazuje autor zarówno 
omawiane spektakle, jak i ich odbiór. 
Wydaje się jednak, że nie umniejsza 
to w niczym wartości spostrzeżeń au
tora na temat przemian, jakim podle
ga humor kultury masowej. 

Badania Elżbiety S a a r nad zasię
giem społecznym i intesywnością ko
rzystania z radia w społeczeństwie 
polskim (s. 41—64) są przykładem 
szeroko zakrojonego sondażu społecz
nego (licząca 1000 osób próba repre
zentatywna i dwukrotnie dokonywa
ne pomiary wielkości audytorium). 
Czy wyniki w pełni uzasadniają tak 
szeroko zakrojone badania — trudno 
ocenić komuś spoza kręgu radiowców. 
Podobnie specjalistyczny charakter 
mają badania Aleksandra W. N о с u-
n i a : „Kontakty dzieci i młodzieży 
z programem telewizyjnym w opinii 
rodziców" (s. 65—73). Dwa natomiast 
następne badania: Andrzeja T y s z-
k i „Wartości dobrego życia, poglądy 
i opinie" (s. 74—90) oraz Haliny Z a-
l e s k i e j „Pojęcie kariery w wy
obrażeniach i odczuciach społecznych" 
(s. 91—102) są interesujące również 
dla prasoznawców dzięki ukazaniu 
stereotypów społecznego myślenia na 
temat wartości dobrego życia i ka
riery. 

Teresa Lisicka 
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PISMO ZARZĄDU GŁÓWNEGO 
RSW „PRASA-KSIA.ZKA-RUCH'* 

ROCZNIK 1977 

Wkraczając w dwudziesty rok ist
nienia, miesięcznik Zarządu Główne
go RSW „Prasa-Książka-Ruch", wy
wodzący się z Biuletynu Wewnętrz
nego ZG oraz z pisma Problemy „Ru
chu", na tyle ustalił swoją formułę 
i okrzepł jako pismo branżowe, że 
czytelnik sięga po niego nie tylko 
z poczucia obowiązku zawodowego, 
ale również przez zwykłą ciekawość. 

Rocznik 1977 Naszych Problemów 
charakteryzuje ogromna różnorodność 
tematyczna i bardziej (w porówna
niu do poprzedniego) atrakcyjna for
ma dziennikarska. Zwraca uwagę ce
lowa i świadoma segregacja materia
łów i staranniejsze przygotowywanie 
publikacji. Koncentrację tematyczną 
ułatwia ustalony już podział na działy 
problemowe. W roku 1977 z większą 
konsekwencją aniżeli w poprzednim 
redakcja kontynuuje podjęte wątki 
najczęściej w formie cyklu publika
cji pod wspólnym hasłem. 

Problemom „potencjału kadrowe
go" polskiego dziennikarstwa poświę
cono interesujące posiedzenie Klubu 
Redakcyjnego SDP, które odbyło się 
w Kielcach 10—11 czerwca ub. roku. 
Nasze Problemy artykułem Magdale
ny W i e r n i e к i e j („Kim jesteśmy, 
jacy jesteśmy, ilu nas jest?", nr 7—8) 
zapoczątkowały serię refleksji po sesji 
kieleckiej, zapowiadając publikację 
niektórych wystąpień uczestników 
w następnych numerach. Problemy 
zawodu dziennikarskiego przewijają 
się przez wszystkie numery pisma 
w roku 1977. Na początek, w stycznio
wym numerze Bronisław Z a p a ł a , 
(„Ocena i co dalej") dzieli się uwaga
mi na temat przydatności okresowej 
oceny dziennikarzy, stanowiącej aż 
18-stronicowy arkusz. Autor wysuwa 
konkretne zastrzeżenia co do możli

wości przeprowadzania takiej oceny, 
a więc i jej solidnego uzasadnienia 
w stosunku do tak niełatwego i szcze
gólnego zawodu. Równocześnie jed
nak podkreśla różnorakie możliwości, 
jakie daje taka ocena dziennikarzom 
i dysponentom prasy. 

Potwierdzeniem tego, jak trudno 
i ryzykownie jest zaszeregować 
dziennikarza według kryteriów for
malnych do poszczególnych kategorii 
zawodowych (jeśli w ogóle takowe 
są możliwe do wydzielenia) jest dys
kusyjna, a nawet prowokacyjna wy
powiedź Jerzego U r b a n a , chwalą
cego dziennikarskiego dyletanta, byle 
sprawnego: .....wbrew systemowi 
kształcenia kadr — pisze autor — i na 
przekór chęci niespecjaliści stają się 
często arystokracją zawodu, co jest 
paradoksem doby specjalizacji" („Spe
cjaliści i dyletanci", nr 4). 

Do ciekawszych inicjatyw redak
cyjnych pisma należy niewątpliwie 
pomysł upowszechnienia, przynaj
mniej wśród własnych czytelników, 
podstawowych zagadnień z zakresu 
organizacji pracy i procesu samo
kształcenia pod wspólnym hasłem: 
„Uczymy się organizować pracę". Cykl 
ten w formie krótkiego kursu meto
dycznego popularyzuje skomplikowa
ne i znane głównie teoretykom pro
blemy. Zazwyczaj prawdy zdawałoby 
się oczywiste, w tym wypadku korzy
ści płynące ze stosowania ..techniki 
słuchania" bądź „techniki czytania", 
są przez nas nieuświadamiane i raczej 
niewykorzystywane w praktyce. War
to namówić redakcję do kontynuacji 
niezmiernie pożytecznej inicjatywy. 
W przezwyciężaniu chaosu organiza
cyjnego w niektórych przedsiębior
stwach postęp w pracy biurowej ma 
znaczenie zasadnicze. Równocześnie, 
jak słusznie pisze Bronisław K o w a l -
s к i („Instrument, lecz nie fetysz", 
nr 2) nadmiar organizacji może prze
rodzić się w antyorganizację, szcze
gólnie w tak żywym organizmie, ja
kim jest lub być powinna redakcja. 
„Struktura redakcji" — to wspólny 
tytuł cyklu publikacji. 

Cykl tematyczny może należeć do 
lubianych przez czytelnika form wy
powiedzi prasowych, ale — Ja^ 
wszystko — w nadmiarze zaczyna iry
tować. Trudna jest zatem rola am
bitnego miesięcznika, jakim niewąt
pliwie są Nasze Problemy, które sta
rają się nie tylko na bieżąco infor
mować, ale również podsuwają do 
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dyskusji aktualne, ważne i często 
sankcjonowane dokumentami partyj
nymi tematy. Biorąc to pod uwagę 
nie czynimy zarzutu z wielości wąt
ków problemowych, ale postulujemy 
staranniejszy dobór materiałów. Nie
koniecznie przecież wypowiedzi publi
cystyczne dotyczące jednego tematu 
głównego muszą następować w ko
lejnych numerach pisma. 

Z dziedziny wiedzy o prasie spoty
kamy w miesięczniku publikacje 
dwojakiego rodzaju: ściśle prasoznaw
cze, oparte na naukowej metodzie 
i rzetelnym warsztacie badawczym 
oraz quasi-naukowe — czynione cha
łupniczo, na prywatny użytek piszą
cego, a służące mu do uogólnień, któ
re prezentuje czytelnikowi w postaci 
mniej lub bardziej udanego tekstu. 
Do tych bardziej udanych i oryginal
nych ze względu na temat należą roz
ważania Joanny P a s z k i e w i c z -
- S o k o ł o w s k i e j („Publicystyka 
zaczyna się na pierwszej stronie 
okładki", nr 12). Okładka, szczególnie 
czasopism ilustrowanych, powinna 
przyciągać uwagę i wyzwalać u czy
telnika pierwsze wrażenia i emocje. 
Autorka przeglądnęła 23 tytuły tygod
ników polskich — roczniki 1976 i 1977. 
Wnioski nie są zbyt optymistyczne. 
W większości badanych tygodników 
okładki są raczej przeciętne, a w nie
których nawet banalne, o „zdecydo
wanie złym smaku". Niechlubne osta
tnie miejsce zajmuje Panorama powie
lająca w nieskończoność koncepcję 
tzw. „główki" kobiecej. Do czołówki 
zalicza autorka Przekrój i Perspekty
wy. Szczególnie oryginalne, zdaniem 
autorki, kompozycje zamieszcza na 
pierwszej stronie Przekrój. Obok ele
mentów graficznych zawiera ona rów
nież wątki publicystyczne. Wniosek 
generalny: nie wykorzystujemy w 
praktyce możliwości, jakie daje 
okładka. 

Paweł O b a r a (nr 2) natomiast 
Siedzi kolejne numery pierwszego pol-
ъ-м6 0 p i s m a komiksowego Relaks, 
które wydaje Krajowa Agencja Wy
dawnicza w nakładzie 200 tys. i ob
jętości 6,5 arkusza. Po lekturze trzech 
numerów magazynu, autor konkludu-
ń KZ z a c n w y t e m : „Relax nam się po
doba on jest już dobry. Nie dopra-
°ował się jeszcze całkowicie własnej 
*™аг2У> ale dokona tego, jak sądzę 
w sześciu-siedmiu numerach." Życzyć 
^ « 0 należy zespołowi Relaxu, aby 
»pełniły się te przepowiednie. 

Działająca w ramach RSW „Prasa-
-Książka-Ruch" Krajowa Agencja 
Wydawnicza rozwija z ogromnym po
wodzeniem także działalność wydaw
niczą dla dzieci i młodzieży. Z cieka
wego artykułu Henryki B r o n i a -
t o w s к i e j („Najważniejsze są książ
ki przeczytane w dzieciństwie", nr 6) 
dowiadujemy się, jak trudno realizo
wać w dziedzinie literatury postulaty 
wychowawcze wobec dzieci i mło
dzieży. Niezwykle długa i różnorod
na jest lista serii książkowych firmo
wanych znakiem KAW. Propozycje 
i pomysły na przyszłość są równie 
frapujące. Zielone światło należy się 
wszystkim poczynaniom w tej dzie
dzinie. O książce dla dzieci mówi 
i pisze się przecież tak niewiele, 
a jest to ważny, choć nie jedyny in
strument wychowawczy. Wstydliwie 
przemilczane na łamach prasy braki 
na rynku literatury dziecięcej coraz 
skuteczniej zapełnia Naczelna Redak
cja Wydawnictw dla Dzieci i młodzie
ży KAW. 

Młodzież (za początek okresu mło
dzieżowego przyjmuje się rok ukoń
czenia szkoły podstawowej) stanowią
ca około 30% obywateli naszego kra
ju jest przedmiotem szczególnych sta
rań pedagogów, socjologów, psycholo-
a ostatnio również prasoznawców. 
Przy tym nadal niewiele publikuje się 
materiałów, których podmiotem byłby 
młody odbiorca masowych środków 
przekazu. Na łamach Naszych Proble
mów wiernym propagatorem do
świadczeń i analiz prasowych nad 
młodzieżowym czytelnikiem jest Jerzy 
Ł a z a r z , który m. in. w 12. numerze 
z ub. roku zarysowuje problem „Pro
pagandy ekonomicznej wśród mło
dzieży", wysuwając przy tym szcze
gółowe i konkretne postulaty pod 
adresem publikacji i publicystów 
zajmujących się tą dziedziną edukacji 
masowej. 

Trudno byłoby wymienić choćby 
z tytułu wszystkie znaczniejsze i cie
kawe publikacje z rocznika 1977 Na
szych Problemów. Obok omówionych 
a dotyczących problemów zawodu 
dziennikarskiego spraw warsztato
wych, teorii wiedzy o prasie, doświad
czeń praktyków itp. znaleźliśmy w pi
śmie w odpowiedniej proporcji mate
riały dotyczące poligrafii, problemów 
„Ruchu" i w zasadzie wszystkich jed
nostek wchodzących w skład Robotni
czej Spółdzielni Wydawniczej. 
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W dziale „Prezentujemy" doczeka
ły się omówienia co ciekawsze, eks
perymentujące tytuły, zaproponowano 
czytelnikom przegląd pism komuni
stycznych niektórych krajów świata, 
przedstawiono sylwetki ludzi zasłużo
nych dla RSW. W każdym numerze 
równie bogaty jest dział „Informacji" 
i „Kronika". 

O tym, że redakcja ciągle jeszcze 
poszukuje nowych i skutecznych pro
pagandowo form wypowiedzi dzienni
karskiej świadczy pomysł realizowany 
w ostatnich numerach rocznika 1977. 
Joanna P a s z k i e w i c z - S o k o -
ł o w s к a zadaje „Jedno pytanie" — 
np. redaktorowi naczelnemu Sztan
daru Młodych („Co się stało z gale
rią...", nr 12) oraz redaktorowi naczel
nemu Naczelnej Redakcji Wydaw
nictw Artystycznych KAW" („Czy 
nasz plakat polityczny...'', nr 11). Tej 
ciekawej w zamyśle koncepcji pytań 
skierowanych wprost do kompetent
nej i odpowiedzialnej osoby zaszko
dziła jedynie kultura i uprzejmość 
autorki. W obu wypadkach zapytani 
..wykręcili się sianem". 

Grażyna Starzak 

prasa techniczna 
II PÓŁROCZE 1977 

Różni autorzy — nawet bardzo do
świadczeni — pisząc w Prasie Tech
nicznej o ogólnych problemach re
dagowania, wydawania lub czytelnic
twa czasopism technicznych nie mo
gą się czasem powstrzymać od stwier
dzeń typu: „Piśmiennictwo technicz
ne jest niezwykle ważnym i niezbęd
nym czynnikiem rozwoju techniki, a 
przez to gospodarki i kultury narodo
wej". Gdzie jak gdzie, ale właśnie w 
periodyku specjalistycznym przypo
minanie po raz n-ty tego oczywiste
go i dowiedzionego (nb. przez tenże 
periodyk) faktu jest chyba zbędne. 
Nie byłoby jednak o co kopii kru
szyć, gdyby zacytowany wyżej frag
ment nie otwierał ważnego skądinąd 
artykułu „Rozważania na temat kto 
i dlaczego powinien być wydawcą 
prasy technicznej" Jana C z a r n o w 
s k i e g o (nr 6, s. 3—6), tworząc 

wraz z paroma następnymi zdaniami 
tchnący niestety banałem wstęp. 

Tymczasem artykuł zawiera bar
dzo szczegółowy i pogłębiony prze
gląd zalet i wad utrzymania w ra
mach NOT lub przekazania do RSW 
edycji czasopism technicznych. Z ini
cjatywy samych wydawców prasy 
technicznej powstał bowiem przed 
dwoma laty projekt przejęcia WCT 
przez potężne wydawnictwo dysponu
jące dużym potencjałem ludzi i środ
ków, jako że NOT ma trudności z 
papierem, bazą poligraficzną, zapew
nieniem odpowiednich wynagrodzeń 
redaktorom i warunków lokalowych 
redakcji, a także z etatami. Jednakże 
7. drugiej strony istnieją obawy, że 
czasopisma techniczne w RSW były
by ze względu na swą specyfikę ,,ob
cym ciałem", a to groziłoby takimi 
konsekwencjami jak: unikanie wyda
wania nowych, a nawet likwidacja 
niektórych istniejących tytułów, łą
czenie pozornie podobnych pism, po
łożenie akcentu na sprzedaż kiosko
wą itd. J. Czarnowski nie wypowiada 
się wprost za opieką NOT bądź RSW 
nad WCT, lecz jednak można odnieść 
wrażenie, że skłania się ku tej dru
giej koncepcji, wyraźnie jednak za
strzegając konieczność ustalenia w ta
kim przypadku gwarancji dla czaso
pism technicznych we wspomnianych 
wyżej kwestiach, a zwłaszcza zapew
nienia wpływu stowarzyszeń tech
nicznych na politykę wydawniczą. 

Ze sporym rezonansem na łamach 
Prasy Technicznej spotkała się uch
wala Biura Politycznego КС PZPR 
z 22II1977 „O dalsze doskonalenie 
działalności inf ormacyj no-publicy-
stycznej oraz umocnienie ideowo-wy-
chowawczej roli krytyki w prasie, ra
diu i telewizji". Cieszy ten fakt, jako 
że cel przyświecający uchwale wska
zuje na potrzebę udziału również 
periodyków technicznych w jej reali
zacji. Tymczasem — jak stwierdza 
się w artykule mającym stanowić za
czyn szerszej dyskusji „O obowiązku, 
wartości i trudnościach krytyki w 
prasie technicznej" (nr 4, s. 5—8) — 
właśnie w owych periodykach jest 
bardzo dużo do zrobienia. Artykuł 
poddaje analizie przyczyny tego sta
nu rzeczy. Określa też obszar zainte
resowań krytycznych redakcji. Zwra
ca uwagę, że wielkim błędem jest 
„traktowanie (...) czasopism technicz
nych wyłącznie jako źródła informa
cji z zaniedbaniem wszystkiego tego, 



W CZASOPISMACH 161 

co rozumie się pod pojęciem publicy
styki, a więc również krytyki". Jak 
z tego wynika, realizacja postulatu 
krytyczności prasy technicznej stwa
rza szansę jej ożywienia, podniesie
nia rangi społecznej, a zarazem po-
czytności. 

Kontynuację tego tematu stanowi 
artykuł „Treść ideologiczno-politycz-
na w prasie technicznej (Próba oce
ny)" Stanisława W i ę c k o w s k i e g o 
(nr 5, s. 8—10). Publikacja zawiera 
przegląd czasopism technicznych w 
aspekcie ich zaangażowania w poli
tyczno-ekonomiczne problemy kraju 
i spełniania przez te czasopisma funk
cji krytycznych. Zwraca też uwagę, 
jakimi tematami i w jaki sposób po
winny się interesować periodyki fa
chowe. Nie przynosi gotowych recept, 
ale serwuje materiał zasługujący na 
przemyślenie i wyciągnięcie wniosków 
dotyczących nie tylko samej krytyki, 
lecz również podawania treści ideolo-
giczno-politycznych adekwatnie do 
formuły pism specjalistycznych. 

Numer 6. Prasy Technicznej przy
niósł zapis dyskusji, jaka odbyła się 
z inicjatywy POP WCT NOT i re
dakcji pisma (s. 6—11) a poświęconej 
krytyce. Świadczący o burzliwym 
przebiegu debaty zapis pozwala prze
de wszystkim pojąć specyfikę krytyki 
w czasopismach fachowych i jej od
mienność w stosunku do krytyki w 
prasie ogólnoinformacyjnej. Dysku
tanci sporo uwagi poświęcili uwarun
kowaniom, które wpływają na ogra
niczenie działalności krytycznej pism 
technicznych lub nawet zupełne wy
eliminowanie pewnych jej form w 
niektórych przypadkach. Stan ten — 
ujmując rzecz ogólnie — wynika z 
bardzo ścisłego powiązania redakcji 
ze środowiskiem technicznym. Wywo
dzący się zeń często autor nie jest 
skory do negatywnego oceniania swo
jego zakładu pracy. Jak stwierdził 
jeden z dyskutantów, otwarta kry
tyka jest wręcz niemożliwa w prasie 
branżowej, związanej i uzależnionej 
nP- od zjednoczenia. Ponadto — jak 
zauważył inny — Wydawnictwo nic 
daje praktycznie ochrony autorom pi
szącym krytyczne wypowiedzi. Czyż
by więc podniesieniu krytyczności pu
blikacji w prasie technicznej miało 
o ^ y ć ^J przesunięcie pod egidę 
«SW, rozważone w omówionym na 
Wstępie artykule? 

Bolesław G a r l i c k i i Włady
sław M a s ł o w s k i z OBP napisali 

pracę „Model funkcjonowania pisma 
naukowo-technicznego", z której dwa 
fragmenty opublikowała Prasa Tech
niczna. Są to rozważania teoretycz
ne — w pierwszym przypadku zwra
cające uwagę na różne aspekty pracy 
redakcji, o jakich należy pamiętać 
podczas jej organizowania, a następ
nie planowania samego pisma (nr 4, 
s. 8—11), w drugim natomiast oma
wiające co i jak należy przechowy
wać w dziale dokumentacyjnym re
dakcji oraz jak taki dział powinien 
funkcjonować (nr 5, s. 11—13). Auto
rzy piszą o wadach i zaletach różnych 
stosowanych w praktyce systemów, 
co stanowi istotne ułatwienie przy 
podejmowaniu decyzji w konkretnych 
przypadkach. Oba fragmenty nie są 
rzecz jasna wystarczające do stwo
rzenia lub zreorganizowania redakcji 
od podstaw. Ale uwagi w nich za
warte mogą nasunąć pomysł wpro
wadzenia od razu pewnych uspraw
nień w redakcjach. I to chyba jest 
największą wartością obu publikacji. 
Ukazanie się całego opracowania za
powiedziano w zeszytach Rady Prasy 
Technicznej. 

W artykule „Publikować czy nie?" 
(nr 5, s. 15—16) wobec dylematu in
żynierów: czy, a jeśli tak, to co i kie
dy publikować — Jan N a s i ł o w-
s к i omówił funkcje, jakie pełnią 
wypowiedzi na łamach pism nauko
wo-technicznych, dłużej zatrzymując 
się przy funkcji ochronnej, mającej 
pod pewnymi względami przewagę 
nad ochroną patentową, osiągnięć 
technicznych. Wykazał też płynące 
z publikowania korzyści dla gospo
darki, czytelników, jak i samego pi
szącego. 

Z numeru 6. odnotujmy jeszcze 
dwie pozycje. Są to: szkic Adama 
B. E m p a c h e r a poświęcony cza
sopiśmiennictwu informatycznemu na 
tle dynamicznie rozwijającej się tech
niki komputerowej (s. 19—21) oraz 
sylwetka wydawanego w RFN dwu
miesięcznika Labor Praxis, który Ma
rian В e 1 e r s к i zarekomendował 
jako pismo „wzorcowe zarówno pod 
względem merytorycznej treści, jak 
i kompozycji oraz grafiki". Właśnie 
takie omówienia (i to jeszcze bar
dziej analityczne) warto regularnie 
zamieszczać. Mogą one bowiem ode
grać pozytywną rolę w doskonaleniu 
naszej prasy specjalistycznej. 

Lesław Peters 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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II KWARTAŁ 1978 

W trzydziestą rocznicę śmierci 
Egona Erwina Kischa (26 IV 1885— 
31 III 1948) białostocki miesięcznik 
ogłosił opinie o nim jego współcze
snych (nr 3), zwracając się jednocze
śnie do polskich reporterów i litera-
turoznawców, by wypowiedzieli się, 
co z twórczości Kischa pozostało ży
we, a co jest już anachroniczne. W 
majowym numerze wypowiedzieli się 
(s. 26—34) : 

Olgierd Budrewicz: „Kisch prze
trwał dla nas jak Balzac w literatu
rze, jak Chaplin w filmie... Dzięki 
talentowi i wiedzy uczynił reportaż 
gatunkiem literackim". 

Kazimierz Dziewanowski: „kiedy 
dziś ponownie siadłem do czytania 
Kischa... Ileż — wstyd powiedzieć — 
demagogii ujrzałem w jego tekstach; 
tak dawniej podziwiana łatwość ar
gumentacji zmieniła się w mniej 
chwalebną łatwość argumentów; z 
kąta wylazła arogancka pewność wła
snych racji... (Ale) Są dwie książki 
Kischa, które... ostały się czasowi i 
nie są dziś gorsze, niźli były dawniej : 
„Jarmark sensacji" i „Zapisz to, 
Kisch!". Największe okazały się te 
rzeczy, które pisał, kiedy był naj
mniejszy. (Nb. „Jarmark" pisał pod
czas II wojny w Meksyku — PD)... 
I jeszcze coś. Zostanie ślad wspania
łego warsztatu reporterskiego, kilka 
prostych prawd, które starał się prze
kazać młodszym. Na przykład, to, co 
mówił o wadze szczegółu... I druga 
rzecz. Jakim był majstrem pióra — 
widać z tego, jak konstruował puen
ty". 

Wojciech Gielżyński: „Przeczyta
łem... klasyka na nowo. On stracił 
aureolę, a ja czas... Teksty, które po
zostawił Kisch, są z dzisiejszej pers
pektywy dość interesującym zapisem 
wydarzeń, stosunków społecznych i 
obyczajowości jego epoki. To sporo. 
I nie tak znów wiele... Do opisu 
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współczesnych przygód ludzkości 
warsztat reporterski, który pozosta
wił Kisch, jest nieprzydatny. I tylko 
jedno jest nadal ważne: jego kąt wi
dzenia. Kischa interesowali l u d z i e , 
nie c z ł o w i e k . . . Bohaterem jego 
reportaży jest zbiorowość". 

Wiesław Górnicki: „Wszyscy z nie
go jesteśmy — i wszyscy, mniej lub 
bardziej skutecznie, odżegnujemy się 
od niego... istnieją w obiegu dwa róż
ne poglądy na temat schedy po 
Kischu... pierwszy powiada, że był 
Sienkiewiczem literatury faktu, Ma
tejką reportażu, Leharem prasy co
dziennej. To znaczy, że był w swoim 
rodzaju wielki, lecz wielkością, która 
nie odkrywa nowych lądów i nie mo
że mieć właściwie ani dalszego ciągu, 
ani kontynuatorów, chyba że epigo
nów... Zwolennicy drugiego poglądu 
utrzymują, że Kisch był jednym z 
największych pionierów kultury ma
sowej". 

Ryszard Kapuściński: „Kisch jest 
wspaniałym dziennikarzem epoki 
przedelektronicznej... Był, być może. 
najwybitniejszy, ale dla swojej epo
ki... Mimo to jego książki pozostaną 
szkołą warsztatu, a on sam wzorem 
pewmej postawy, bez której... nie 
można uprawiać reportażu". 

Krzysztof Kąkolewski: „Na pewno 
nazywając siebie reporterem nadal 
rangę nowemu gatunkowi... Kisch 
stworzył swój styl: gorący, pospiesz
ny, obrazowy, który jednak okazał 
się nietrudny w naśladowaniu... Ale 
w okresie międzykontynentalnych 
maszyn, masowej turystyki, małych 
wojen, telewizji — oczekujemy cze
go innego. Sugestywność Kischow-
skiego sposobu podróżowania, widze
nia, pisania zaciążyła nad dwoma po
koleniami polskich reporterów". 

Jan Koprowski: „Niewątpliwie 
gwiazda Kischa nieco przybladła... 
Ale pozostało ... coś, co zawsze znie
walać będzie czytelników: Kisch 
umiał opowiadać... Nie nudzić •— to 
był jeden z pierwszych nakazów je
go pisarstwa". 

Stefan Kozicki: „...Przez niektóre 
jego książki nie mogę przebrnąć, in
ne („Jarmark sensacji", „Zapisz to. 
Kisch!") czytam po wielekroć z wy
piekami na twarzy". 
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Kazimierz Koźniewski: „Dla mnie 
przybladł Kisch — reporter wielkich 
spraw społecznych swego czasu. Po
został natomiast Kisch kameralny, 
praski, obyczajowy... Kiedy jednak 
będziemy chcieli się czegoś konkret
nego dowiedzieć o latach międzywo
jennych, wtedy będziemy sięgać po 
międzywojenne reportaże Kischa. Ja
ko do dokumentów epoki". 

Andrzej Mularczyk: „Kisch wie
dział nie tylko, co pisać, by być czy
tanym (to wie każdy dziennikarz), ale 
i jak (to wie niewielu pisarzy)... żywe 
jest dla mnie pewne spostrzeżenie 
Kischa: że dziennikarstwo prowadzi 
do wszystkiego, o ile się go w odpo
wiedniej chwili porzuci. Choćby po 
to, by znowu wrócić do reportażu". 

Janusz Niczyporowicz: „Dwie ce
chy zawsze fascynowały mnie u „sza
lejącego reportera": ciekawość świa
ta, to chorobliwe pragnienie wiedzy 
o wszystkim, z czym zetknął się 
choćby przez chwilę, i — graniczące 
z ryzykiem — zaangażowanie w te
mat". 

Edward Redliński: „czytając Ki
scha... utwierdziłem się w moim sza
cunku dla rzeczywistości, tej nama
calnej, dotykalnej, sprawdzalnej. 
Umocniłem się w moim kulcie 
współczesności, zainteresowaniu fak
tami dziejącymi się „łeb w łeb" z 
moim dzianiem się, moimi dniami. W 
potrzebie uczestniczenia w świecie 
s t a j ą c y m s i ę'\ 

Janusz Roszko: „Moją ukochaną 
książką jest i będzie „Jarmark sen
sacji"... A tak naprawdę, to my w 
Polsce Kischa w pełni — mimo edy
cji dziesięciu tomów w brązowym 
płótnie przez wydawnictwo MON w 
roku 1957, w nakładzie siedmiu ty
sięcy nie znamy... Mocarstwo repor
tażowe Kischa ocalało we fragmen
tach, które są literaturą piękną lub 
pitavalem". 

Aleksander Rowiński: „Kisch... po
trzebny jest reporterom... Potrzebny 
jest również badaczom literatury do 
ćwiczeń w swojej dyscyplinie... Sztu
ka Kischa nie zestarzała się pod jed
nym względem: nadal dokumentuje 
2 niezaprzeczalną wnikliwością i 
barwnością swoją epokę". 

Ryszard Wójcik: „wyrwany przez 
Kontrasty do niniejszej odpowiedzi, 
wyznaje więc oto, że historia pożaru 
Szitkowskich Młynów wskazuje mu 
drogę w pisaniu, a wątpliwości i po
myłki Wielkiego Egona służą i dziś 
drogowskazem... „Jarmark sensacji" 
przetrwał, „Zapisz to, Kisch!" i tom 
ogarnięty tytułem „Szalejący repor
ter". 

Mariusz Ziomecki: „Kisch pozosta
nie dla mnie znakomitym reporterem 
i jednocześnie człowiekiem-symbo-
lem, od którego zaczął się najazd 
hord wandali na tereny zajmowane 
przez literaturę". 

Kontrasty uzyskały bogaty, zróżni
cowany i — jak się wydaje — repre
zentatywny przegląd zdań naszych 
„klasyków reportażu" o tym, czym 
jest „Kisch dzisiaj". 

W eseju (nb. czemu redakcja syg
nuje tę rubrykę skrótem „Ess"?) pt. 
,.W poszukiwaniu pełni" (s. 35—39). 
Zbigniew B a u e r wychodzi od tez 
G. Lukâcsa ze szkicu poświęconego 
reportażowi, m. in. następującej: „re
portaż ma przekonywać rozumowo o 
tym, że wnioski wyprowadzane z fak
tów są słuszne". Dla Lukâcsa — 
stwierdza autor — ..formowanie", 
..kształtowanie" rzeczywistości to 
właściwość literatury opartej na fik
cji, zaś .,przedstawianie" świata moż
liwe jest głównie w gatunkach wy
rzekających się tworzenia świata fik
cyjnego. W tym miejscu wyznacza 
granicę podziału dla dwu zastosowań 
..podejścia genetycznego". Podczas 
gdy literatura piękna zakłada, że rze
czywistość dzieła jest swoistym obra
zem społecznym, że w y n i k a z pra
widłowości rządzących światem real
iom, ale zachowuje przy tym swą 
suwerenność i indywidualność к г e-
a с j i artystycznej — to w przypadku 
literatury nie fikcyjnej rzeczywistość 
przedstawiana jest istotna tylko o 
tyle, o ile jest zdolna odsyłać do ogól
nych praw świata realnego, do jego 
historycznych właściwości. „Świat 
przedstawiony" reportażu — pisze 
Bauer — pełną wyrazistość zyskuje 
dopiero wtedy, gdy rozpoznajemy w 
nim tę rzeczywistość, która nas ota
cza. Rozpatrując pewne nieporozu
mienia narosłe wokół „literatury fak
tu" i tzw. dokumentaryzm autor wy
chodzi od węzłowej tezy, że ludzkie 
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poznanie rzeczywistości jest właściwie 
zawsze jej w y j a ś n i e n i e m . We
dług Lukicsa — dobry reportaż nie 
jest dokumentem (gdzie jednak gra
nica, dzieląca reportaż „dobry" od 
„złego", nie mającego — jak twierdzi 
Bauer w innym miejscu — ambicji 
„literackości"?). To, co odróżnia re
portaż od innych form, to autentyzm 
faktów (i znów wątpliwość: czyżby 
istniał autentyzm bez faktów, czy są 
fakty nieautentyczne? I czy rzeczy
wiście, jak chce Bauer dalej, auten
tyzm ów jest głównie strzeżony ety
ką zawodu reportera i przepisami 
prawnymi, nie zaś rygorami gatun
ku?). Pytania za pytaniami. Jeśli au
tor pisze: „Rozbieżność dróg litera
tury fikcjotwórczej i literatury faktu 
wynika z różnicy f u n k c j i , nie zaś 
podłoża poznawczego" — to jak ro
zumie tu funkcję, która przecież może 
być właśnie poznawcza? Czy ze skró-
towości eseistycznej pojęć, ich nie-
definiowania nie wywodzą się może 
zarzuty pod adresem strukturalnego 
opisu „Anatomii reportażu" przez 
J. Maziarskiego? W każdym razie 
dyskusja o reportażu odżywa. Im 
więcej postawi się w niej pytań — 
tym lepiej, pod warunkiem, że nie 
będą to pytania, na które odpowiedzi 
udzielono wcześniej. 

Jeżeli bowiem Krystyna G o 1 d-
b e r g o w a („Palę Pawluczuka", s. 
47 i n. — por. notę o tym artykule w 
niniejszym numerze ZP) pisze z roz
brajającą szczerością: „Dzisiaj jed
nak — wyznam — teoretyczne dywa
gacje na temat reportażu nudzą mnie, 
irytują i bawią nawet", to — pomija
jąc niespójność uczucia nudy i rozba
wienia — jest to prywatna i całkiem 
osobista sprawa autorki. Ponieważ 
jednak jest ona osobą przez wiele lat 
współdecydującą o wypuszczanych w 
świat edycjach książkowych reporta
ży, sprawa przestaje być prywatna. 
Pewne uspokojenie przynosi końcowe 
stwierdzenie w polemice z Pawluczu-
kiem: „Któż bowiem, na Boga, mia
nuje dziś reportaż gatunkiem litera
tury pięknej? Owszem, określa się go 
mianem literatury, ale faktu, a to 
niebagatelna różnica" — o czym Paw-
luczuk jako kierownik działu kryty
ki i eseistyki w Kontrastach oczywi
ście wiedzieć powinien. Tak jak Kry
styna Goldbergowa wiedzieć powin
na, czemu służą teoretyczne dywaga
cje na temat reportażu w rodzaju 
choćby tych, z którymi polemizuje, 

czy wyżej wspomniane rozważania 
Z. Bauera. 

„Wycieczka w elektronikę" Lesła
wa B a j e r a (s. 53—56) służy odmi
tologizowaniu telewizji kablowej. Pro
blem u nas mało znany poza litera
turą obcojęzyczną, szkic ciekawy, ale 
chyba autor nie ustrzegł się pewnych 
błędów. Być może nie dostrzegł now
szych informacji, przekazanych choć
by w ZP. Kablowa tv realizowana 
jest już bowiem praktycznie dla dość 
znacznej liczby abonentów np. w no
wej japońskiej aglomeracji Kama 
Town. Jednocześnie przemilcza Bajer 
w zasadzie zamknięty projekt zachod-
nioniemiecki, znany pod nazwą KTK. 
Ale powtarzam: szkic ciekawy, wiele 
w nim istotnych uwag — np. podkre
ślających uzasadnione obawy przed 
możliwością zdalnego nadzoru miesz
kań prywatnych. Czyżby Orwellowski 
„Rok 1984" był jednak realnością? 
Zgadzam się z przewidywaniem au
tora, że kablowa tv niewielki raczej 
wywrze wpływ kulturotwórczy, ale 
jeśli zaproponuje udogodnienia cywi
lizacyjne w zakresie komunikowa
nia — to przezwycięży opory i w 
niedalekiej przyszłości stanie się rze
czywistością. Być może równie nie
bezpieczną i „z drugiej strony meda
lu" szkodliwą, jak rozwój motoryza
cji spalinowej, o czym w każdej 
chwili przekonują nas zmysły wzro
ku, słuchu i powonienia. 

Aż mdło mi, gdy stale się potykam 
o dodawane reportażowi przymioty: 
literacki, publicystyczny, faktograficz
ny i sam diabeł się nie rozezna, jaki 
jeszcze. Diabła za rogi usiłuje wziąć 
Kazimierz K o ź n i e w s k i („Cete-
rum censeo", nr 6 s. 33 i п.), sprowa
dzając reportażowość utworu do au
tentyzmu. Słusznie; chociaż od razu 
przekornie postawimy uzasadnione 
pytanie: jak autor pojmuje auten
tyzm? Jest on inny np. dla bohatera 
wydarzenia i jego opisywacza, choć
by naocznego świadka. Znów się pięk-
nia kłania La Fontaine i jego karaf
ka. Podzielając zirytowanie K. Koź-
niewskiego wywołane nazywaniem 
reportażami utworów beletrystycz
nych, tym bardziej nie pojmuję jego 
braku zrozumienia dla znaczenia teo
rii (gatunków literackich czyli p i-
s a r s ki с h lub — jeśli kto woli — 
pisanych, a także nagrywanych, fil
mowanych czy kombinowanych). Cóż 
jak nie teoria może tu wprowadzić 
jaki taki porządek, rozeznanie np. 
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różnic rodzajowych „Tworzywa" 
Wańkowicza, „Germinalu" Zoli czy 
współczesnych twórcy powieści Kra
szewskiego — które Koźniewski nie
frasobliwie wrzuca do pojemnego 
worka powieści realistycznej ? Przecież 
nie autorefleksja twórców, którą 
słusznie negliżuje Koźniewski. Że przy 
okazji przytyka Z. Bauerowi i 
A. W. Pawluczukowi za ich eseje w 
Kontrastach — wcale się nie dziwię, 
niżej podpisany uczynił to także. Po 
prostu, jak mawiał pewien redaktor: 
W publicystyce bywa i mętna woda, 
i aqua destilata. Nie inaczej jest w li
teraturze teoretycznej, naukowej. 

Lesław B a j e r natomiast w ko
lejnym szkicu cyklu „Igranie z praw
dą" (s. 44—46) pisze tym razem o roz
czarowaniu takimi nowościami tech
niki jak telewizja satelitarna * czy 
telekasety. Słusznie wskazuje na za
leżność ich rozwoju od ekonomiki 
i całości stosunków społecznych 
(„...wszystko zależy od tego, kto i w 
jakim celu zechce się nimi posłużyć"). 
Ale rozczarowanie — to chyba uczu
cie przedwczesne. Niestety, trzeba 
cierpliwości. Ile lat trwało umasowie-
nie — kolejno — książki? gazety? ra
dia? telewizji? Co w niczym nie pod
waża istotności cytowanego stwierdze
nia L. Bajera. 

Jan К u r o w i с к i („Między fak
tami", s. 46—48) donosi o odnalezio
nym przez pewnego szperacza niezna
nym apokryfie, podług którego gdy 
Boga ogarnęła ciemność, to wymyślił 
prasoznawców. Mistrzu, dajcież adres 
tego szperacza, z miejsca drukujemy 
ów apokryf i niezgorzej zapłacimy! 
Ani się nam dotąd śniło wywodzić 
nasz prasoznawczy rodowód z czasów 
stworzenia świata. Ofertę składamy 
jak najpoważniej, także gdyby owym 
szperaczem okazał się Jan Kurowic-
ki. Co własnoręcznym podpisem po
twierdza 

Pawel Dubiel 

PS: W „Korespondencji" — 7 aneg
dot o E. E. Kischu przetłumaczonych 
przez Krystynę Poznańską z „Kisch-
-Kalender" F. С Weiskopfa (wyd. 
1955). 

* 9 l a INTELSAT autor dysponuje wpraw-
t m ! e ^"У"11 sprzed 8 lat, gdy pracę sa
telitów w 70»/. wypełniały rozmowy telefo
niczne, a tylko w 1,7»/» programy telewi-

Theorie 
und 
Praxis 
des sozialistischen 
Journalismus 

II PÓŁROCZE 1977 * 

W numerze 4. opublikowano m. in. 
wypowiedzi naukowców Sekcji Dzien
nikarskiej w Lipsku, Hansa P o e r -
s c h k e g o i Rosmarie F e h s t na 
temat „Wkładu lewicy niemieckiej w 
rozwój prasy proletariackiej" oraz 
„Twórczego przepracowania doświad
czeń niemieckiego ruchu robotnicze
go w leninowskiej koncepcji prasy 
nowego typu". Były one wygłoszone 
na uniwersytecie moskiewskim w 
czerwcu 1977, podczas międzynarodo
wej konferencji z okazji 60. rocznicy 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji 
Październikowej. Dalej Rolf S c h u l -
z e drukuje zarys problemu „Przed
stawianie osobowości a typizacja"; 
Klaus V i e w e g wraz z Willym 
W a l t h e r e m omawiają „Teore
tyczne pojęcia i praktyczne zastoso
wania metod burżuazyjnego dzienni
karstwa w USA". 

Dla nas ze zrozumiałych przyczyn 
szczególnie interesująca jest rozpra
wa asystentów lipskiej Sekcji Dzien
nikarskiej Wulfa S к a u n a i Wolf
ganga T i e d k e g o pt. „Wymogi me
todyczne przeprowadzania analiz za
wartości wytworów dziennikarskich" 
(s. 43—51). Autorzy stwierdzają, że 
również w NRD zaczęła się rozwi
jać od początku lat siedemdziesią
tych empiryczna metoda analizy za
wartości. Uzyskano dzięki niej sporo 
informacji istotnych dla praktyki, ale 
ze względu na niedoskonałości meto
dologiczne mających jedynie ograni
czoną wartość. Z początkiem r. 1976 
utworzono na Sekcji Dziennikarskiej 
grupę badawczą, mającą uściślić me
todologię. Jak piszą autorzy (Skaun 
był jej kierownikiem, Tiedke człon
kiem), grupa „prawie nie mogła się 
oprzeć na godnych zaufania przykła
dach, ponieważ przed socjologią 
marksistowsko-leninowską dopiero 
stoi zadanie wypracowania ogólnej 
metody analizy zawartości" (s. 43). 

* Zeszyt 4 s. 94; zesz. 5 s. 79; zesz. 6 s. 91. 
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Na Sekcji w Lipsku cały fundament 
teoretyczny stanowią 3 prace dyplo
mowe na ten temat. Natomiast liczą
cą ponad 50 lat bogatą literaturę 
burżuazyjną o tej metodzie oceniają 
autorzy jako często sprzeczną, obcią
żoną subiektywizmem i dla nas prze
de wszystkim niedostatecznie umoty
wowaną lub wręcz nie do przyjęcia 
ze względów teoretycznych, światopo-
glądowo-filozoficznych — z czym 
oczywiście się zgadzamy. 

Zdaniem autorów, praca ich gru
py dała w efekcie „sformułowaną z 
konsekwentnie marksistowsko-leni
nowskiego stanowiska charakterysty
kę analizy zawartości, jej zalet i gra
nic, stworzyła ogólny, podstawowy 
model kształtowania metodyczno-
dziennikarskich, językowo-stylistycz-
nych i formalnych aspektów analizy 
zawartości wytworów dziennikarskich 
oraz wzorzec do opracowania klucza 
kategoryzacyjnego..." (s. 44). Ponie
waż stosowanie tej metody w Polsce 
Ludowej liczy już z górą lat 30, sy
stematyczne jej rozwijanie (zwłaszcza 
w OBP) prawie 20J, przekazywanie 
zaś naszych doświadczeń badaczom z 
bratnich krajów datuje się od mię
dzynarodowej konferencji praso-
znawczej w Warszawie i Krakowie w 
r. 1962 a dokonuje się przy różnych 
okazjach i w różnych formach2 — 
przyjrzyjmy się bliżej, do czego do
szli autorzy z NRD. 

Przyjęli oni założenie, że analiza 
zawartości jako samodzielna, oparta 
na zasadzie jedności postępowania 
ilościowego i jakościowego metoda 
jest w stanie dawać prawdziwe 
stwierdzenia o właściwościach wy
tworów dziennikarskich, a tym sa
mym jest przesłanką oraz wstępnym 
stadium badań nad oddziaływaniem. 
Jedynym bezpośrednim przedmiotem 
jej badania jest wypowiedź, wytwór 
dziennikarski. M. in. metoda ma na 
celu dokładne i systematyczne usta
lanie jakości tematy czno-treściowej, 
metodyczno-dziennikarskiej, języko-
wo-stylistycznej różnych wytworów 
dziennikarskich pod kątem pożąda
nych kryteriów. 

Mówiąc o wstępnym stadium przy
gotowań teoretycznych autorzy pod-
1 Por. P. D u b i e l : Metoda analizy za
wartości prasy. (W:) Metody i techniki 
badawcze w prasoznawstwie, t. I. Wyd. 
UW, Warszawa 1969, s. 16 i d. 
2 Np. P. D u b i e l : Presseanalysen aus 
Krakó%v. Neue Deutsche Presse 1976 nr 10, 
s. 15. 

kreślają, że od analizy zawartości nie 
można oczekiwać więcej niż w nią 
teoretycznie zainwestowano. Pierw
szy krok stanowi dokładne zarysowa
nie problemu i celu badawczego. Wią
że się z tym możliwie wyczerpujące 
wyjaśnienie zagadnienia, teoretyczne 
określenie założeń. Tu przynależy też 
studium wcześniejszych analiz empi
rycznych i innych odnośnych prac. 

Następne stadium to formułowa
nie hipotez, będące pierwszym kro
kiem na drodze do rozwiązania pro
blemu. Dokonuje się to zarówno na 
podstawie wyżej omówionych wstę
pnych prac teoretycznych, jak też 
analiz próbnych (pretestów). Decydu
jące znaczenie dla dalszych czynno
ści badawczych ma możliwie precy
zyjne sformułowanie przewodniej hi
potezy. Chociaż ta faza pracy wydaje 
się (i jest) czasochłonna, jedynie ona 
zapewnia naukową poprawność ana
lizy. 

Operacjonalizacja hipotez — to ta
kie zdefiniowanie problemów, by 
można je poddać pomiarom. Służy 
temu klucz kategoryzacyj ny, przy 
czym zasada brzmi, że analiza za
wartości jest tak dobra, jak dobrze 
sformułowano jej kategorie (s. 45). 
Autorzy uważają opracowanie uni
wersalnego klucza kategoryzacyjnego 
za iluzoryczne3, abstrahując od ba
dań powtarzanych lub prowadzonych 
równolegle. Uwagę zwraca, że do
puszczają możliwość sformułowania 
określonych standardowych kategorii 
dla szeregu badań w zakresie analiz 
dziennikarsko-metodycznych lub ję-
zykowo-stylistycznych. Najważniejsze 
zasady tworzenia kategorii to 1. od
zwierciedlanie w nich celu analizy 
(ich odniesienie do hipotez), 2. ich 
systematyczność (możliwość przypo
rządkowania wszystkich analizowa
nych wypowiedzi kategoriom klucza), 
?,. ich rozłączność (co wymaga do
kładnego zdefiniowania każdej kate
gorii; w przypadkach wątpliwych ko
duje się na podstawie „punktu cięż
kości wypowiedzi"), 4. ich niezależ
ność (przyporządkowanie jakiejś wy
powiedzi nie może wpływać na przy
porządkowanie innych), 5. wyprowa
dzanie kategorii z jednolitego syste
mu klasyfikacyjnego (każda katego
ria może posiadać tylko jedno zna-
s Por. na ten temat I. T e t e l o w s k a : 
Zasady kategoryzacji zawartości dzienni
ków, w tomie: Szkice prasoznawcze. OBP, 
Kraków 1972, s. 174 i d„ 183 i n. 
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czenie). Szeroko omawiamy tu klucz, 
bo -^ oczywiście — jaka kategoryza
cja, taka cała analiza. 

Jako następną fazę analizy oma
wiają autorzy operacjonalizację kate
gorii klucza, czyli formułowanie indy
katorów. Wymieniają oni tu „słowa, 
pojęcia, zdania, symbole i inne kon
figuracje — empiryczne ekwiwalenty 
kategorii" (s. 46). Także tutaj nie
zbędne jest dokładne definiowanie, 
jednak „przy obecnym stanie rozwo
jowym analizy zawartości identycz
ność indykatora i kategorii jest moż
liwa do osiągnięcia tylko w przybli
żeniu". Tłumaczyłoby to w jakiejś 
mierze, dlaczego tak nieliczne anali
zy podają stopień wiarygodności, jeśli 
zgodzić się z autorami, że indykatory 
jako empiryczne narzędzia pomiarów 
służą określeniu kryteriów wartości 
badania. 

Zapewnieniu obiektywności analizy 
służy przede wszystkim jednolitość 
teorii i metodologii. Statystycznie 
stwierdzamy ją. gdy przyporządkowa
nie indykatorów do kategorii jest nie
zależne od osoby kodującej. Dlatego 
należy zdecydowanie odrzucać pyta
nia otwarte, dające zbyt wiele miej
sca decyzjom subiektywnym. Po
prawność pomiarów należy zapewnić 
bądź przez powtórzenie analizy (re-
test), bądź przez ich paralelne wyko
nywanie. 

Następnie autorzy zajmują się 
okresem objętym analizą i jej jedno
stkami, jako które wyliczają: słowa, 
zdania, ustępy, całe utwory, audycje 
lub programy. Jednostkami pomiarów 
są: wiersze, centymetry kwadratowe 
lub szpaltowe w prasie, minuty lub 
sekundy w mediach audiowizualnych. 
Analiza musi być systematyczna (ca
łościowa); próba losowa dopuszczal
na jest tylko wtedy, gdy statystycznie 
każdy element analizy ma jednakową 
szansę reprezentacji. Losowanie zale
ca się poprzedzić próbą warstwową. 
Podobne zalecenie dotyczy pretestu. 

Przy obliczaniu danych autorzy po
święcają więcej uwagi analizie me
diów audiowizualnych, zwłaszcza pro
gramów telewizyjnych, gdzie narzuca 
się stosowanie syntezy słowno-obra-
zowej. Autorzy zalecają tu tworzenie 
co najmniej dwu grup odrębnie ko
dujących po 2—3 osoby. Zastosowanie 
maszyn liczących uważają za oczywi
ste przy obliczeniach końcowych. 

Interpretacja wyników to przede 
wszystkim przymierzenie danych do 

hipotezy przewodniej i jej pochod
nych, stwierdzenie aspektów bądź po
twierdzających, bądź podważających 
hipotezy. Proste podliczenia w zasa
dzie tu nie wystarczą, trzeba więc sto
sować korelacje, średnie, odchylenia 
itp. 

Na zakończenie, Skaun i Tiedke 
przytaczają ogólny model analizy, 
podający w punktach poszczególne 
omówione tu fazy. 

Artykuł oczywiście tylko streszcza 
raport sporządzony przez grupę Sek
cji Dziennikarskiej w Lipsku w 
1977 r. Prawie z wszystkim zgadza
my się bez poważniejszych zastrze
żeń, ale też właściwie nie znajduje
my niczego, co wybiegałoby poza 
teorię i technikę wypracowaną w 
OBP w latach sześćdziesiątych, zwła
szcza przez Irenę Tetelowską4. W 
omawianym studium brak szczegól
nie jakichkolwiek inspiracji do po
dejścia jakościowego, którego jed
ność z ilościowym była podstawą za
łożenia wstępnego grupy lipskiej. Ba
dacze z Lipska — jak się wydaje — 
pominęli nasze teoretyczne i prak
tyczne doświadczenia (przynajmniej 
brak ich jakiegokolwiek powołania) 
i dlatego „odkryli Amerykę na no
wo", z pewnością znacznym nakła
dem sił i środków. Przy licznych 
i stałych kontaktach z OBP trudno 
nie zadać pytania: po co? 

Także w numerze 4. Peter V i e r 
t e l snuje „Rozważania nad współ
działaniem organów dziennikarskich 
w dziennikarstwie socjalistycznym". 
Jest to próba oceny współdziałania 
prasy, radia i telewizji we wszyst
kich krajach socjalistycznych. Autor 
chce dokonać bilansu najważniej
szych prac badawczych na ten temat, 
ukazać wspólne bądź odmienne wnio
ski badaczy i postawić niektóre pyta
nia do dalszych badań. Wśród prac 
NRD-owskich powołuje m. in. dyser
tację G. Musial-Peter na temat 
współdziałania mediów dziennikar
skich w PRL (Lipsk 1974). Stwier
dziła ona wśród naszych mediów sy
stematyczny podział pracy, ale nie 
doszła do żadnych wniosków w za
kresie podziału tematycznego zależ
nego od specyfiki mediów — wobec 
rzekomego niedostatku materiału em
pirycznego. Trudno się nam zgodzić 
z takim zdaniem. 

* Por. I. T e t e l o w s k ą : Szkice praso
znawcze (op. Cit.), S. 99—232. 
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Z radzieckich prac na omawiany 
temat Viertel omawia W. S. Chiele-
miendika „Problemy koordynacji i 
wzajemnego oddziaływania masowych 
środków propagandy" (Moskwa 1969), 
poglądy J. P. Prochorowa (niepubli
kowane) i tom zbiorowy pod redak
cją J. N. Zasurskiego „Dziennikar
stwo w strukturze politycznej społe
czeństwa" (Moskwa 1975). Chiele-
miendik za prymarne dla współdzia
łania mediów uważa czynniki społecz-
no-ekonomiczne, polityczno-ideolo-
giczne i komunikatywne. Wychodząc 
od ich określenia, wywodzi 3 zasady 
koordynacji, w których wyrażają się 
wzajemne stosunki masowych środ
ków propagandy. Są to: 1. zasada spe
cyfiki, 2. zasada zgodności treści, 
3. zasada wzajemnej zależności funk
cjonalnej. Prochorow rozpatruje za
gadnienie przede wszystkim pod ką
tem specyfiki zastosowanych elemen
tów, szukając w tym podstaw dla op
tymalizacji systemu dziennikarskiego. 

Odrębnie rozpatruje Viertel wyni
ki uzyskane przez prasoznawców buł
garskich, cytując artykuł Kunczewa 
z Wiestnika Moskowskogo Uniwiersi-
tieta — Zurnalistika 25 (1974) oraz 
pracę zbiorową „Dziennikarstwo 
1974" wydaną w tymże roku w Sofii. 
I to już wszystko. I znowu co naj
mniej zdziwienie budzi brak istnieją
cych przecież, opublikowanych opra
cowań polskich 5. Próba określenia na 
tak wątłej podstawie elementów 
wspólnych i różnych w poglądach na 
współdziałanie mediów we wszyst
kich krajach socjalistycznych musi 
więc wywoływać wątpliwości. 

Numer 5. otwiera Jochen S с h 1 e-
v o i g t artykułem na temat komen
tarza obrazowego (zdjęciowego). Ta 
niecodzienna forma wywodzi się z 
wydawanego w Republice Weimar
skiej proletariackiego magazynu ilu
strowanego A-I-Z. W NRD przez 
wiele lat centralny organ Neues 
Deutschland publikował w edycji z 
końca tygodnia „Myśli na temat jed-

* Np. I. T e t e l o w s k a : Problem po
działu pracy w procesie informacji praso
wej. Zeszyty Prasoznawcze 1963 nr 4; 
Z. B a j k a : Informacyjne zadania prasy 
na tle radia i telewizji. Tamże 1973 nr 3; 
M. B u r c z y k. Z. H a r d t : Jeden z 
problemów modelu prasy polskiej: czaso
pisma lokalne. Tamże 1974 nr 4; B. G a r 
l i c k i : Uzupełnianie się wiadomości lo
kalnych w prasie, radiu i telewizji. Tam
że 1974 nr 4; W. P i s a r e k : Prasa, ra
dio, telewizja: podział pracy. Tamże 1976 
nr 2. 

nego zdjęcia", dziś spotyka się tę 
formę od czasu do czasu także w in
nych dziennikach i czasopismach 
NRD. W tej formie komentarz ma 
argumentami uzasadnić stanowisko 
wyrażone w obrazie, tekst ma „od
kryć" istotę zjawiska zaznaczonego 
lub ukazanego w zdjęciu. Struktura 
gatunkowa tej formy jest silnie zbli
żona do cechującej „normalny" ko
mentarz: przedstawienie faktu wyj
ściowego — postawienie pytania lub 
tezy — przytoczenie faktów i uwag 
komentujących — wyciągnięcie wnio
sków. Istota komentarza obrazowego 
leży jedynie we wzajemnym przepla
taniu się argumentacyjnym zdjęcia i 
tekstu. 

Schlevoigt widzi różnicę między 
„komentarzem obrazowym" (Bild-
kommentar) a „rozważaniem obrazo
wym" (Bildbetrachtung). Komentarz 
w zasadzie odnosi się do wydarzenia; 
w rozważaniach chodzi o problemy 
ogólne, rozpatrywane na przykładzie 
zdjęcia pod kątem osobistym, co czę
sto wyraża się w podkreślaniu este
tycznych walorów zdjęcia i literac
kich akcentach tekstu. W praktyce 
różnice te są oczywiście płynne. W 
obu odmianach wszystko zależy od 
jakości zdjęcia, które jest punktem 
wyjścia i wyciągnięcia końcowych 
wniosków z argumentacji. 

W zeszycie 5. odnotujemy jeszcze 
artykuły: Jurgena S e i f f e r t a „Po
dawanie wiadomości w gazetach za
kładowych", Wielanda R ö s s n e r a 
„Wyraz obcy — wyraz fachowy — 
zrozumiałość", Willy'ego W a l t h e r a 
o wykorzystywaniu technicznych no
wości w komunikowaniu dla celów 
burżuazyjnego dziennikarstwa w 
USA. Sąsiaduje z nim tekst Klausa 
V i e w e g a „Prasa burżuazyjna w 
USA — jej zróżnicowanie struktu
ralne i funkcjonalne". Autor na 
przykładach szkicuje „prasę presti
żu" (New York Times, Christian 
Science Monitor, Wall-Street Journal, 
International Herald Tribune, w dal
szej kolejności Washington Post i Los 
Angeles Times jako „prestiżowe ga
zety lokalne"); prasę masową (ponad 
dwumilionowy New York Daily 
News — w pewnym sensie jedyna 
„klasyczna" imperialistyczna gazeta 
masowa, a obok niej Chicago Daily 
Tribune czy tabloidowy Boston Re
cord American); prasę lokalną — ja
ko wynik „nowej atmosfery komu
nalnej", osiedlania się w suburbiach 
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przedstawicieli wyższych warstw; 
wreszcie (nader zwięźle) gazety ty
godniowe i czasopisma. 

Zasadnicza część numeru 6. zawie
ra materiały z naukowego kolokwium 
zorganizowanego na Sekcji Dzienni
karskiej w Lipsku we wrześniu 1977 
na temat uchwał IX Zjazdu SED. 
Ponadto odnotować warto uwagi 
Klausa T h i e l i c k e g o o aktual
nym znaczeniu poglądów Marksa i 
Engelsa na temat osobowości socja
listycznego dziennikarza w rozprawie 
z reformistycznymi i rewizjonistycz
nymi wyobrażeniami zawodowymi 
występującymi w RFN; artykuł, w 
którym Mario Rueda P e n a omawia 
„Wolność prasy i inne aspekty dzien
nikarstwa w Ameryce Łacińskiej"; 
„Działalność UNESCO w dziedzinie 
informacji (II część: 1970—1976)" pió
ra Wolfganga K l e i n w ä c h t e r a. 

W sumie drugie półrocze 1977 lip
skiego dwumiesięcznika, ukazującego 
się niestety ze znacznym opóźnieniem 
dostarczyło nam sporo materiałów in
teresujących, a częściowo kontrower
syjnych. 

Czesław Biel 

GAZETTE 
ROCZNIK 1977 

Ostatni rocznik tego pisma jest 
szczególnie bogaty, przynosi materiał 
zróżnicowany tematycznie. 

Na wstępie trzeba zwrócić uwagę 
na obecność dwu prac empirycznych 
dotyczących badań nad odbiorcą me
diów. Publikacje tego typu są bar
dzo rzadkie na łamach Gazette, wi
tamy je więc ze szczególną satysfak
cją. Obydwie penetrują problematykę 
dotąd pomijaną w badaniach. W nu
merze 4. Eugene F. S h a w („The 
Agenda setting Hypothesis Reconside
red",^ 230—240), rozwijając założenia 
modelu agenda-setting stara się wy
jaśnić, w jakim stopniu występowanie 
odbiorcy mediów w roli aktywnego 
rozmówcy ze swym otoczeniem wpły
wa na zgodność jego przekonań na 

temat wagi wydarzeń politycznych 
z hierarchią wagi tych wydarzeń wy
rażaną przez media. Badania prowa
dzą do potwierdzenia hipotezy, że „im 
częstsze i aktywniejsze jest uczestni
ctwo jednostki w układach interperso
nalnych, tym większa jest zgodność 
między hierarchią wydarzeń akcepto
waną przez tę jednostkę a hierarchią 
wyrażaną przez media" (s. 236). Autor 
w części wstępnej dokonał przeglądu 
piśmiennictwa w interesującej go 
problematyce, na co zwracamy uwagę 
tych wszystkich, którzy badają zależ
ności między komunikowaniem ma
sowym a interpersonalnym. 

David M. S m i t h („Children, Mass 
Media and Excitement: An Empirical 
Study", nr 2 s. 116—133) poddał ana
lizie wybrane czynniki warunkujące 
podniecenie, jakie wywołuje odbiór 
mediów u niektórych dzieci. Wycho
dząc z założenia, że podniecenie wy
wołują wydarzenia, których przebie
gu nie sposób przewidzieć, sprawdza 
szereg hipotez na temat psychicznych, 
demograficznych i społecznych uwa
runkowań tego zjawiska. Większość 
hipotez Smitha nie potwierdziła się. 
W wyniku badań stwierdzić można 
jedynie, iż 1. chłopcy częściej niż 
dziewczęta przeżywają podniecenie 
treściami mediów, 2. te dziewczęta. 
które często nie zgadzają się z rodzi
cami, są też częściej skłonne do oka
zywania owego podniecenia. Autor 
mimo falsyfikacji większości swych 
przypuszczeń zachęca do dalszego stu
diowania zależności między aktywno
ścią społeczną a reakcjami na media. 
Trzeba mu przyznać rację. Lecz, jak 
się wydaje, sam fakt okazywania 
podniecenia świadczyć może jedynie 
o pobudliwości młodych osób, nie zaś 
koniecznie o ich poziomie inteligencji, 
pochodzeniu społecznym, czy kontak
tach z otoczeniem. 

Trzy prace traktują o różnych pro
blemach komunikowania międzynaro
dowego. Znany już z innych opraco
wań z tego zakresu J. G. de J o n g 
(„The Press Attache: Background, 
Status, Task", nr 3 s. 171—184) oma
wia genezę i ewolucję funkcji attaché 
prasowego w służbie dyplomatycznej. 

Jerry W. K n u d s e n („US Cove
rage Since 1952 of Bolivia: The Unk
nown Soldier of the Cold War", nr 3 
s. 185—197) omawia sposoby trakto
wania spraw boliwijskich przez agen
cje międzynarodowe oraz media ame
rykańskie. Po ukazaniu dziejów ru-
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chów społecznych w Boliwii w dru
giej ćwierci tego wieku i wypowie
dzeniu kilku oskarżeń pod adresem 
rządu tego kraju, że nieraz ukrywa 
on przed międzynarodową opinią pu
bliczną kompromitujące go fakty, w 
krytycznym zwierciadle przedstawia 
media amerykańskie. W konkluzji 
autor stwierdza: „W kontekście zim
nej wojny jednakowoż, wiadomości 
otrzymywane z Ameryki Łacińskiej 
na industrialnej i północnej półkuli 
były nieadekwatne i przeważnie ne
gatywne. Dla równowagi, informacje 
pochodzenia zagranicznego o Boliwii 
od roku 1952 były powierzchowne 
i mylące. Przypuszczalnie żadna część 
świata nie była w mniejszym stopniu 
przedstawiana w prasie amerykań
skiej niż Ameryka Łacińska, poza 
Afryką, lecz walki w Angoli i tarcia 
rasowe w Rodezji i Afryce Południo
wej zepchnęły Amerykę Łacińską na 
sam spód hierarchii informacyjnych 
priorytetów" (s. 196). 

James L a r s o n i Andy H a r d y 
(„International Affaires Coverage on 
Network Television News. A Study 
of News Flow", nr 4 s. 241—256) 
przeprowadzili analizę zawartości 
programów informacyjnych w trzech 
amerykańskich systemach telewizyj
nych. W pracy tej potwierdzono tezę, 
że „we wszystkich badanych syste
mach kraje rozwinięte uzyskiwały 
znacznie większy procent wzmianek 
informacyjnych niż kraje znajdujące 
się na niższych pozycjach w hierarchii 
rozwoju" (s. 254). 

Dwa artykuły poświęcono relacjom 
między rządem a swobodą komuniko
wania. Warto tu przypomnieć, że za
chodnia definicja wolności mediów 
określa to zjawisko jako brak rządo
wej ingerencji. David H. W e a v e r 
(„The Press and Government Restric
tion: A Crossnational Study over the 
Time", nr 3 s. 152—170) dokonał skom
plikowanej analizy zależności między: 
ogólnym poziomem rozwoju, rozwo
jem oświaty, naciskiem opinii publi
cznej na rządy a rozwojem komuni
kowania masowego. Praca prowadzi 
do kilku interesujących wniosków, 
między innymi, że im bardziej wzra
sta poziom życia mieszkańców, tym 
mniejszy jest nacisk społeczeństwa na 
władzę. Wskaźniki i hipotezy dobra
no w oparciu o analizę rozległego 
piśmiennictwa. Jednak użyte wskaź
niki nie wydają się pod każdym 
względem właściwe do charaktery

zowania różnych społeczeństw świata. 
Do tego wniosku dochodzi sam autor, 
pisząc: „Ten wynik zwraca uwagę 
na zachodnie wykształcenie większo
ści autorów scharakteryzowanych w 
naszym przeglądzie stanowisk i su
geruje, że modele i hipotezy mogły 
powstać pod wpływem ich podatno
ści rozumienia zachodnich instytucji 
i zachodnich wzorców rozwoju naro
dowego" (s. 167). 

Druga z prac, Stiga H a d e n i u s a 
(„Mass Media and the State in Swe
den", nr 2 s. 105—115) przynosi cha
rakterystykę wolności mediów w 
Szwecji w perspektywie historycznej. 
Teza o wolności prasy od rządowej 
interwencji pozwalała Szwedom od
rzucać żądania hitlerowców, by pod
dać cenzurze informacje o Niemczech 
i teatrze drugiej wojny światowej. 

Jako bardzo interesującą uznać wy
pada relację Deborah H a s k e l l 
(„Accountability in Australian Tele
vision", nr 2 s. 89—104) o staraniach 
władz australijskich do przeciwdzia
łania zjawiskom zależności telewizji 
w tym kraju od produkcji zagranicz
nej. Wprowadzony w r. 1974 System 
Punktowy polega na przyznawaniu 
poszczególnym kompaniom telewizyj
nym punktów za popieranie twórczo
ści rodzimej. Kompanie, które nie 
zgromadzą wymaganej liczby punk
tów, mogą utracić licencję. Jest to 
droga trudna, wymagająca przezwy
ciężenia oporu właścicieli stacji oraz 
przyzwyczajeń publiczności australij
skiej, która — jak wskazują studia 
nad odbiorem — najwyżej ceni se
riale amerykańskie. Jeżeli Australia 
nie chce być „klientem innych kul
tur", musi (jak się wydaje) nie tylko 
premiować punktami, lecz także sub
sydiować rodzimą twórczość telewi
zyjna. 

Otrzymaną w zeszłym roku nagro
dę Lucas-Corns Avard redakcja prze
znaczyła na koszty wydania numeru 
poświęconego sytuacji magazynów 
ilustrowanych w różnych krajach. 
Przegląd artykułów na ten temat 
przynosi numer pierwszy. Mamy tam 
studia o magazynach w Holandii, 
Stanach Zjednoczonych, Francji i 
Szwajcarii oraz jeden artykuł o pra
sie codziennej w RFN. Numer otwie
ra krótka historia Gazette („A Short 
History of Gazette", nr 1 s. 3—4), 
pióra E. Z. R. C o h e n . 

W skład rady redakcyjnej pisma 
wszedł — po śmierci F. Terrou — 
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Francis Balie, dyrektor Institut Fran
çais de Presse, a także dokooptowano 
na sekretarza Esther Z. R. Cohen z 
Królewskiej Akademii Sztuk i Nauk 
w Amsterdamie. Rada redakcyjna te
go międzynarodowego pisma składa 
się z czterech Holendrów i po jednym 
przedstawicielu Francji, Czechosłowa
cji i USA. Drukowana w każdym nu
merze międzynarodowa bibliografia 
na temat komunikowania masowego 
nadal przynosi dane mocno spóźnione, 
lecz tym razem nie zauważono błędów 
w pisowni nazwisk i tytułów. 

Jerzy Pomorski 

AV 
Communicat ion 

Review 

1976 NRY 1—4, 1977 NR 2 

Kwartalnik poświęcony roli me
diów w pracy oświatowej, traktuje 
swój przedmiot badań (media) w spo
sób szeroki. Mamy więc do czynienia 
zarówno z masowymi środkami ko
munikowania stosowanymi w peda
gogice, jak i innymi sposobami ucze
nia instrumentalnego. 

Rozróżnieniu tych dwu typów na
rzędzi poświęcony jest artykuł Ge-
orge'a L. G r o p p e r a z Uniwersy
tetu Pensylwanii, zatytułowany „A 
Behavioral Perspectiven on Media Se
lection" (nr 2 1978, s. 157—186). By 
uzasadnić proponowany przez siebie 
podział, Gropper przeprowadza inte
resującą polemikę ze sposobami pro
cesu uczenia za pomocą mediów, roz
winiętymi przez kierunek behawio
ralny. Zarzuca badaniom, dominują
cym nadal w studiach nad uczniem, 
brak skrystalizowanej teorii. „Termi
nologia jest często źle definiowana, 
a gdy formułuje się problem, bywa 
on często nie ujmowany w ramy te
oretyczne" (s. 163). Podstawowy za
rzut dotyczy jednak widzenia ucznia 
jako biernego przedmiotu działania 

za pomocą bodźca. Zachowań uczą
cego się nie sposób ujmować tylko 
jako reakcji na przekazywane mate
riały i instrukcje. Niedostrzeganie 
własnej aktywności uczącego się mia
ło wpływ na sposób traktowania me
diów w tym procesie. Gropper zau
waża, że w zależności od charakteru 
medium trzeba dostrzegać różnice w 
typie aktywności uczącego się. Pro
ponuje podział mediów na nosicieli 
biernych (passive carriers) i nosicieli 
czynnych (active carriers). Warto za
znaczyć, że ta terminologia jest my
ląca. Jeśli bowiem nosiciel jest bier
ny, to by znaczyło, że odbiorca ma 
być czynny, gdy zaś nosiciel jest 
czynny, to odbiorca musi pozostać 
biernym. Tymczasem u Groppera jest 
przeciwnie. Do nosicieli biernych za
licza media masowe używane w na
uczaniu (film, TV, radio, druk), a tak
że zbliżone do nich w działaniu na
rzędzia nauczania poglądowego (prze
źrocza, magnetofony, demonstrowanie 
przedmiotów). Nosicielami czynnymi 
są techniki przekazywania wiedzy do
puszczające reakcję uczącego się, t j . : 
wykłady, uczenie programowe, ucze
nie za pomocą komputera, ćwiczenia 
praktyczne. Zasadniczą różnicą dzie
lącą te sposoby przekazu jest wystę
powanie w tych drugich sprzężenia 
zwrotnego, co w przypadku nosicieli 
biernych nie jest osiągalne. Gropper 
zajmuje się również różnym trakto
waniem aktywności uczącego się (od
biorcy), lecz ogranicza się jedynie do 
uzależnienia doboru działań od cech 
osobniczych ucznia. Interesują go tyl
ko pewne zmienne indywidualne, któ
re mogą rzutować na zasadność dobo
ru taktyk nauczania i — w efekcie — 
mediów. Mówi więc o słownictwie, 
zdolności jakościowego pojmowania 
zjawisk, umiejętności uczenia się, 
zdolności do samodzielnego rozwiązy
wania problemów. 

Dla naszej problematyki bardziej 
interesujące są propozycje Ann De-
vaney B e c k e r z Uniwersytetu Wi
sconsin. Zamieszczony w numerze 
2 1977 jej 'ar tykuł „Alternate Metho
dologies for Instructional Media Re
search" (s. 181—194) jest reakcją na 
pracę Groppera. Becker poszukuje 
źródeł traktowania odbiorcy jako 
biernego przedmiotu działań w filo
zoficznej tradycji psychologii amery
kańskiej : „Brunswik (1952) wspomina, 
że Brentano traktował psychologiczny 
akt nieintencjonalnosci jako centralny 
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punkt psychologii. Podobnie William 
James nie obmyślałby swego „stru
mienia myśli" bez podkreślania nie-
intencjonalności" (s. 184). Również 
Watson starał się wyjaśnić myślenie 
jako „nawyk krtani". Traktując od
biorcę jako jedynie bierny przedmiot 
działania nie dostrzegamy wielu istot
nych elementów decydujących o jego 
funkcjonowaniu w procesie odbioru. 
Tu Becker rozwija myśli zawarte w 
krytyce Goppera. Dalej zwraca uwa
gę na rolę trzech zapoznanych czyn
ników: 1. intencji w działaniu uczą
cego się; 2. działania, jakie on podej
muje w procesie uczenia („Wiemy, 
że gdy bodziec zostaje zastosowany 
i człowiek nań reaguje, to ta reakcja 
jest tylko następczym sygnałem jego 
aktywności" s. 182); 3. Sytuacji. Ten 
ostatni czynnik, wzbudzający dzisiaj 
zainteresowanie w naukach społecz
nych, omówiono niestety jedynie po
wierzchownie. Główną uwagę Becker 
zwraca na brak analiz sytuacyjnych 
w badaniach opartych na schemacie 
bodziec—reakcja: „Gdy interesujemy 
się sytuacją, bardziej jest pożądane 
uzyskanie wiedzy sytuacyjnej, niż izo
lowanych faktów" (s. 188). 

Te dwa artykuły są z pewnością 
najciekawsze w recenzowanych nu
merach. Jak przedstawiają się pozo
stałe, spośród traktujących o me
diach? 

W numerze 2/1977, znajdujemy pra
cę Daniela R. A n d e r s o n a , Stephe
na R. L e v i n a i Elizabeth Pugzels 
L o r c h „The Effects of TV Program 
Pacing on the Behavior of Preschool 
Children" (s. 159—166). Jest to kolej
ny przykład empirycznego sprawdza
nia hipotez sformułowanych przez 
publicystycznych krytyków mediów. 
Autorzy, pracownicy Uniwersytetu 
Massachusetts, starają się wyjaśnić, 
ile jest prawdy w oskarżeniach pro
gramu oświatowego dla dzieci „Sea-
same Street" o to, że przez szybkie 
tempo prezentacji „tworzy hyperakty-
wność, impulsywność, dezorganizację 
zachowania i wpływa na skrócenie 
czasu uwagi u dzieci w wieku przed
szkolnym" (s. 160). Zarzuty takie for
mułowali: Adler (1972), Kotulak(1973), 
Halpern (1973) i Hansen (1974). Tym 
razem odpowiedź badaczy jest prze
cząca. Nie stwierdzono takich efek
tów. Autorzy konkludują: „Jeżeli za
rzuty krytyków „Seasame Street" 
miały jakieś podstawy, to jednak sku

tki wydają się małe, ulotne i nie 
znaczące w porównaniu z dowiedzio
nymi korzyściami oświatowymi, jakie 
daje ten program" (s. 165). 

Pozostałe prace mają charakter 
przyczynkarski. Francis M. D w y e r 
z Uniwersytetu Pensylwanii („The 
Effect of IQ on the Instructional 
Effectiveness of Black-and-White and 
Color Illustrations", nr 1/1976, s. 49— 
62) zajmuje się zależnością między 
poziomem inteligencji badanych a 
skutecznością działania ilustracji 
czarno-białej i kolorowej. Przeprowa
dzone badania wykazują, że ilustra
cje kolorowe dają lepsze efekty w 
nauczaniu, lecz — co istotne — róż
nice między osobami o wysokim i ni
skim ilorazie inteligencji wpływają 
na wyniki percepcji w stopniu mniej
szym, niż się spodziewano. 

David L. N a s s e r i William J. 
M c E w e n z Uniwersytetu Minne
soty („The Impact of Alternative Me
dia Channels: Recall and Involve
ment", nr 3/1976, s. 263—272) badali 
empirycznie problem, jak wpływa na 
efekty poznawcze użycie dodatkowe
go kanału informacji. Rozważano 
również, które z typów mediów wy
zwalają większe zaangażowanie od
biorcy w treści przekazu. Stwierdzo
no, że wyniki wzrastają z równoczes
nym użyciem drugiego, dodatkowego 
medium i że w miarę jak rośnie za
angażowanie w proces uczenia się, 
wzrasta częstość posługiwania się do
datkowym kanałem przekazu. Nadto 
przekaz audialny ze wspomagającym 
użyciem tekstu pisanego daje najlep
sze efekty uczenia, samemu zaś po
sługiwaniu się słowem pisanym to
warzyszy największe zaangażowanie 
w odbieranie przekazu. 

W końcu Kenneth J. K s o b i e c h 
z Uniwersytetu Indiany („The Im
portance of Perceived Task and Type 
of Presentation in Student Response 
to Instructional Television", nr 4/1976, 
s. 401—412), podobnie jak poprzedni 
autorzy, badał efekty uczenia się w 
warunkach, gdy uczeń — posługując 
się jednym kanałem — mógł korzy
stać dodatkowo z innych. Badania 
prowadzą do wniosków: 1. Sposoby 
posługiwania się różnymi środkami 
zależą od ogólnych sposobów poszu
kiwania informacji. 2. Przypisanie do 
danego środka przekazu, jako wyj
ściowego w badaniach, decyduje o 
sposobach posługiwania się kanałami 
dodatkowymi. 3. Korzystanie z prze-
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kazów wizualnych i niewerbalnych 
wyzwala dążenia do otrzymywania 
informacji drogą audialną. 

Jerzy Pomorski 

Medien 
Ukazał się pierwszy zeszyt* nowe

go kwartalnika prasoznawczego wy
dawanego w Berlinie Zachodnim. Je
go profil określa nieco bliżej podty
tuł: „Forum aktualnych problemów 
polityki komunikowania i pedagogiki 
poprzez media". We wstępie od wy
dawnictwa Volkera Spiessa czytamy, 
że pismo ma być miejscem dialogu 
między praktykami i naukowcami, 
także dysponenci mediów mają być 
zapraszani do głosu. Poszczególne ze
szyty będą monotematyczne. Omawia
ny numer ukazał się pod koniec ro
ku 1977, następne mają się zajmować 
mediami w szkole, filmem i polityką 
filmową, mediami alternatywnymi, 
granicami technologii komunikowa
nia. 

Zeszyt inaugurujący wydawnictwo 
nosi tytuł „Thema: Ausgewogenheit", 
co w przybliżeniu przetłumaczyłbym 
jako „wyważenie" treściowo-politycz-
ne w mediach. Redaktorami zeszytu 
są Jörg A u f e r m a n n i Karsten 
R e n c k s t o r f , przywołujący w sło
wie wstępnym „orzeczenie telewizyj
ne" Trybunału Konstytucyjnego z r. 
1961 zalecające „minimum treściowe
go wyważenia" w ogólnym programie. 
Wskazując, że termin „Ausgewogen
heit" nie jest jednoznaczny, redakto
rzy spodziewają się, iż zgromadzone 
w kwartalniku teksty przyczynią się 
do pogłębienia politycznej analizy 
koncepcji wyważenia tematycznego w 
mediach, pojmowanego jako rezultat 
całego cyklu różnych programów. De
cydującym kryterium decyzji progra
mowych musiałyby być potrzeby od
biorców. Tym samym „Ausgewogen-

1 Medien. Forum für aktuelle Probleme 
~гЛ Kommunlkationspolltik und Medlen-
Pädagogik. 1977 nr i. s. 144. Format A5. 

heif ' rozumiano by jako rezultat pro
gramów, nie zaś jako przyczynę ich 
nadania. 

Jak te założenia wyglądają w za
mieszczonych tekstach ? Przegląd bę
dzie z natury rzeczy pobieżny, tym 
bardziej że prawie wszystkie opraco
wania podejmują temat na przykła
dzie radia i telewizji. 

Prof. prawa Martin S t o c k oma
wia problemy pluralizmu publicy
stycznego radiofonii w aspekcie praw
nym. Dochodzi do konkluzji, że al
ternatywą obecnego stanu rzeczy po
winna być zmiana punktu widzenia, 
przełożenie punktu ciężkości z zain
teresowań nadawcy na zainteresowa
nia odbiorców lub z wolności opinii 
na wolność informowania rozumianą 
jako warunek wolności wytwarzania 
(sobie) opinii. W następnej rozpra
wie prasoznawca prof. Jörg A u f e r 
m a n n stwierdza, że „wyważenie" 
w żadnym wypadku nie oznacza spo
łeczno-politycznego indyferentyzmu, 
lecz przeciwnie: „wielorakość opinii 
jako wyraz demokratycznej zasady 
publicystycznie równych szans w pro
gramie radiofonicznym" (s. 46). Kwe
stię, czy znajdą uznanie „lepsze ar
gumenty" autor uzależnia w decydu
jącym stopniu od organizacyjnego sy
stemu społecznego komunikowania i 
od zdolności uczenia się instytucji i 
obywateli. 

Referent prasowy rozgłośni Süd
deutscher Rundfunk, Hansjörg B e s 
s i e г omawia stan empirycznych ba
dań nad „wyważeniem" (politycznych 
treści). Jest to krytyczna ocena głów
nie nowszych analiz zawartości pro
gramów radiowych, telewizyjnych 
i publikacji prasowych w RFN. Po
wołuje zwłaszcza dwie prace z r. 
1977: Schönbacha, który przyjął śred
nie wskaźniki 4 dzienników ponadre
gionalnych (FAZ, Welt, Süddeutsche 
Zeitung, Frankfurter Rundschau) jako 
„standardową miarę" idealnej spra
wozdawczości na określony temat 
także dla radia i telewizji; podejście 
to znalazło gorące poparcie prof. 
Noelle-Neumannowej. Drugie stu
dium, Deetjena, opiera się na techni
ce „Evaluative Assertion Analysis" 
wypracowanej w USA ćwierć wieku 
temu. Autor zbadał naświetlanie po
staci przemysłowców w mediach 
RFN. Bessler poddaje krytyce obie 
prace, gdyż jego zdaniem nie wycho
dzą poza opisowo-statystyczną analizę 
określonych fragmentów zawartości. 
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Nie mają koncepcji ogólnoteoretycz-
nej, co wyraża się przede wszystkim 
w braku kontekstu wypowiedzi w 
analizach, zwłaszcza dotyczących pro
gramów radia i telewizji. Bessler pod
kreśla, że czas i miejsce emisji, spo
sób podania, intonacja, podkłady nie
werbalne mogą znacznie wzmocnić, 
ale też osłabić lub przekształcić wy
mowę tekstu. Omówione i inne wy
mienione analizy służyły jak dotąd 
tylko jednostronnemu naświetleniu 
poszczególnych programów bądź blo
ków. Schönbach ponadto, orientując 
się podług zawartości gazet, bez
względnie pominął istotne cechy spe
cyficzne radia i TV. Bessler widzi 
punkt wyjścia i celowość rozwijania 
elektronicznej analizy, jaką zapropo
nował A. Deichsel2, tym bardziej że 
sam jest sceptycznie nastawiony wo
bec demoskopicznych badań wśród 
nadawców i odbiorców. 

W kolejnym artykule zastępca in
tendenta rozgłośni Norddeutscher 
Rundfunk Dietrich S c h w a r z k o p f 
omawia zagadnienie „wyważenia tre
ściowego" od strony dziennikarskiego 
zachowywania reguł „gry fair". Rze
cznik prasowy rządu krajowego w 
Szlezwiku-Holsztynie Arthur R a t hi
k e podobnie podchodzi do problemu, 
przy czym zaznacza się jego wy
kształcenie (jest doktorem medycyny). 
Polityk socjaldemokratyczny i członek 
Rady Rozgłośni NDR Gert B Ö r n -
s e n pisze o polityce sterowania me
diami (audiowizualnymi) przez rząd 
krajowy w Kilonii. Referent Instytu
tu im. Bredowa w Hamburgu Dieter 
R o s s podejmuje problem „wywa
żenia" na przykładzie kampanii NDR 
na temat elektrowni atomowej. Sens 
„wyważenia" upatruje w samodziel
nej roli mediów między publicznością 
a politykami, przy czym jego zdaniem 
ci ostatni nie mają powodów do na
rzekania na media, zwłaszcza radio
fonię. Przewodniczący Rady Rozgło
śni Deutsche Welle Ernst H e i n s e n 
przedstawia „wyważenie" programów 
dla zagranicy. Wykładowca dzienni
karstwa w Wyższej Szkole Pedago
gicznej w Dortmundzie Claus E u-
r i c h występuje „Przeciw dogmaty-
zacji pustej formuły"; uważa, że 
„wyważeniu" w zakresie lokalnym po
służyłoby prawo współstanowienia 
odbiorców o programach, ale jedno
cześnie stawia pytanie, czy istniejąca 
struktura komunikowania i struktu-

2 Por. recenzję w numerze 73 s. 122 (Red.). 

ra społeczno-polityczna w ogóle jesz
cze umożliwia taką innowację. Wre
szcie Jutta S i m o n , bibliotekarka 
Instytutu im. Bredowa, zestawia wy
braną bibliografię tematyczną z lat 
1970—1977 (10 stron). 

Zeszyt zamykają recenzje nowej li
teratury prasoznawczej oraz parę 
sprawozdań z konferencji naukowych. 

W sumie pierwszy numer Medien 
w zasadzie odpowiada swym progra
mowym założeniom. Że wśród auto
rów i w charakterze opracowań prze
ważają teoretyczno-koncepcyjne nad 
publicystyczno-warsztatowymi, to na 
początek wydaje się usprawiedliwio
ne. Sam jednak fakt dopuszczenia do 
głosu „drugiej strony" i odpowiednie
go wyważenia proporcji autorsko-
-problemowych zasługuje na uznanie. 
Czasopismem tym z pewnością bę
dziemy się częściej zajmowali, acz
kolwiek jeszcze bardziej powinno za
interesować nasze Przekazy i Opinie. 

Czesław Biel 

KURIER UNESCO 
MAJ 1977 

Majowy numer tego czasopisma, 
wychodzącego w 16 mutacjach języ
kowych, poświęcono prawie w cało
ści masowym środkom komunikowa
nia. Omawiamy tu edycję angielską. 
Redakcja zatytułowała numer: „Dys
kusja o roli środków masowej infor
macji we współczesnym świecie". Do
wodzi to z jednej strony, że zagad
nienie masowych środków komuniko
wania stało się ostatnio bardzo aktu
alne, z drugiej zaś tytuł odzwiercie
dla kontrowersyjność niektórych tez 
prezentowanych na tych łamach, a 
także i realizowanych w praktyce 
państw. 

Okazją do poświęcenia tej proble
matyce jednego z numerów stała się 
XIX Konferencja Generalna UNESCO, 
która obradowała na przełomie paź
dziernika i listopada 1976 w Nairobi. 

Publikowane artykuły zajmują się 
takimi zagadnieniami jak: 

— rola i działalność UNESCO w 
dziedzinie informacji (s. 4—17), 
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— kroki podjęte przez kraje niezaan-
gażowane w celu rzeczywistej, dal
szej wymiany międzynarodowej 
(s. 18—20), 

— żądania państw Trzeciego Świata, 
które uważają, że pojęcie „wolno
ści informacji" nie może być roz
patrywane w oderwaniu od poję
cia „zbilansowanego strumienia in
formacji" (s. 21—23). 

Oprócz tego redakcja publikuje 
dwa artykuły o charakterze doku
mentalnym, w których przedstawiono 
dwa różne punkty widzenia na rolę 
informacji. Specjaliści ze Związku 
Radzieckiego (s. 24) przeciwstawiają 
swoje poglądy ekspertom ze Stanów 
Zjednoczonych (s. 28). 

Ten interesujący ze wszech miar 
numer polecić można do przeczytania 
w całości. Omówienie jedynie z ko
nieczności ograniczy się do przedsta
wienia kilku pozycji. 

„UNESCO i problemy komunikacji 
w świecie" to tytuł pierwszego arty
kułu pióra Indonezyjczyka M. M a -
k a g i a n s a r a , zastępcy dyrektora 
generalnego UNESCO do spraw kul
tury i komunikacji. Opracowanie da
je syntetyczny przegląd działalności 
organizacji w dziedzinie masowych 
środków komunikowania. Autor 
wskazuje na współczesną rolę infor
macji zarówno w życiu wewnętrznym 
państw, jak i na szczeblu międzyna
rodowym. Szkoda tylko, że w sferze 
informacji dominują masowe środki 
komunikowania państw zachodnich 
(prasa, radio, telewizja, kino, wydaw
nictwa itp.). Jak stwierdził sekretarz 
generalny UNESCO Senegalczyk 
A. M'Bow, informacja, wychodząca z 
nielicznych ośrodków znajdujących 
się^ w przeważającej większości w 
państwach wysoko rozwiniętych, siłą 
rzeczy odzwierciedla punkty widzenia 
tych społeczeństw, gdzie się narodziła 
i od czyich masowych środków infor
macji zależy. 

Taki brak równowagi w funkcjo
nowaniu masowych środków komu
nikowania stanowi problem w skali 
ogólnoświatowej, co skłoniło UNESCO, 
by poczynić pewne kroki wychodząc 
z obowiązków nałożonych w jej sta
tucie. Organizacja do Spraw Nauki, 
Oświaty i Kultury od samego począt
ku podjęła kroki w tym kierunku. W 
latach pięćdziesiątych UNESCO pod
jęła wiele badań dotyczących maso
wych środków komunikowania w 

skali całego świata, publikując ich 
rezultaty w zbiorze zatytułowanym: 
„Światowe środki komunikowania", 
którego ostatnie wydanie ukazało się 
w 1975 r. 

W ciągu 15 lat UNESCO okazywała 
intensywną pomoc, szczególnie tech
niczną w zakresie rozwoju masowych 
środków komunikowania. Artykuł 
prezentuje szczegółowo te osiągnięcia. 

Trzeba jednak pamiętać, że minę
ło już 30 lat od powstania UNESCO. 
W - przeciągu tego czasu uległ zmia
nie układ sił w świecie, UNESCO 
zwiększyła liczbę członków (obecnie 
jest ich 142), z czego wiele państw 
należących do tzw. trzeciego świata 
uzyskało niepodległość na przestrzeni 
ostatnich dwudziestu lat. 

UNESCO aktywnie uczestniczy w 
poszukiwaniach stworzenia „nowych 
stosunków międzynarodowych". Jest 
to zagadnienie, które nie schodzi z 
porządku dziennego Organizacji Na
rodów Zjednoczonych od r. 1974. 
Stworzenie nowych stosunków mię
dzynarodowych w dużej mierze zale
żeć będzie od ułatwienia dostępu do 
informacji, od zwiększenia efektyw
ności środków łączności, od zabezpie
czenia najbardziej sprawiedliwego 
rozpowszechniania przez masowe 
środki komunikowania, mające ogro
mne, potencjalne możliwości w po
lepszeniu wzajemnego zrozumienia 
między ludźmi i narodami. 

Kurier UNESCO w omawianym 
numerze zamieszcza materiał o 
ochronie praw dziennikarzy. Przyto
czono tu wypowiedź sekretarza ge
neralnego UNESCO, jakiej udzielił na 
konferencji prasowej w Nairobi w li
stopadzie 1976 r. Jego zdaniem prawo 
rozprzestrzeniania informacji w sze
rokim rozumieniu tego słowa wysuwa 
także zagadnienie osobistej i zbioro
wej odpowiedzialności dziennikarzy 
z jednej strony jako jednostek zajmu
jących się określoną działalnością za
wodową, z drugiej — jako grupy lu
dzi posiadających znaczny wpływ. W 
związku z tym UNESCO dąży do 
wniesienia wkładu w opracowanie 
kodeksu etycznego, który by określał 
obowiązki dziennikarza, kodeksu mo
żliwego do przyjęcia przez wszyst
kich. 

Jednocześnie sekretarz generalny 
UNESCO podkreślił konieczność za
pewnienia efektywnej obrony praw 
samych dziennikarzy w dążeniu do 
zrealizowania swojej misji w duchu 
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maksymalnego obiektywizmu. Nie 
można bowiem nie przyznać — że 
dążenie dziennikarzy do zachowania 
etycznych norm działalności może 
postawić ich w niebezpiecznym poło
żeniu, jeśli nie zostaną im zapewnio
ne gwarancje odpowiedniej obrony. 

Pismo publikuje dalej artykuły i 
materiały pod następującymi tytuła
mi: UNESCO i rozwój agencji infor
macyjnych; KANA — agencja infor
macyjna państw basenu Morza Ka-

Jerzy C h ł o p e c k i : RZECZYWISTE 
UCZESTNICTWO W KULTURZE. Nowe 
Drogi 1978 nr 3. S. 177—183. 

Artykuł zawiera sporo interesujących 
spostrzeżeń. Autor obok na j pozytywniej
szego zjawiska powszechnego dostępu do 
kultury wskazuje na osłabienie potrzeby 
uczestnictwa w niej, występującej w nie
których środowiskach z wyższym wy
kształceniem, gdyż brak w nich obecnie 
przymusu prestiżowej konsumpcji dóbr 
kulturalnych. Przypominając bogatą lite
raturę socjologiczną krytykującą negatyw
ne zjawiska powstające przy udziale maso
wych środków przekazu, zarzuca tej kry
tyce brak precyzji w określeniu przedmio
tu krytyki. Widzi bowiem istotną różnicę 
w tym, „czy przedmiotem krytycznej re
fleksji jest funkcja masowych środków 
przekazu jako narzędzia oddanego w służ
bę skomercjalizowanej kultury masowej 
(...), czy też techniczna zdolność tych 
środków, które mogą przekazywać auten
tyczne wartości kultury". Tendencje po
dobne obserwuje i u nas. Tymczasem: 
„Jeśli chcemy skutecznie realizować so
cjalistyczną politykę kulturalną w skali 
masowego audytorium, musimy uwzględ
niać właśnie czynnik skali oddziaływania 
środków masowego przekazu. Toteż cały 
nasz system edukacji — przede wszystkim 
szkoła — powinien w coraz większym stop
niu widzieć fakt, że właśnie środki maso
wego przekazu są już dzisiaj najpotężniej
szym środkiem transmisji wartości kultu
ralnych. Radio, telewizja, płyty, kasety 
magnetofonowe, a w perspektywie magne
towidowe muszą być uwzględniane w pro
gramach szkolnych..." Szkoła, rozwijając 
nawyk sięgania po dobrą książkę, dotąd 
pomija konieczność uczenia selekcji treści 
przynoszonych przez nowoczesne masowe 
środki przekazu. W efekcie młodzież 
w programie radia czy TV widzi przede 
wszystkim rozrywkę. 

W naszym ustroju nie mają sensu dys
kusje o konkurencyjności środków prze
kazu czy kultury, potrzeba nam za to 
dyskusji, jak za pomocą tych środków 
audytorium potencjalne przekształcić w 
rzeczywiste — konkluduje autor. 

czb 

raibskiego; Rozpowszechnianie telein-
formacji; Agencje informacyjne 
państw niezaangażowanych ; Państwa 
„trzeciego świata" domagają się no
wych międzynarodowych stosunków 
w dziedzinie informacji; Bertolt 
Brecht i UNESCO o komunikacji; 
Masowe środki informacji a społe
czeństwo; Pierwsza telekonferencja 
UNESCO. 

Marian Banach 

G. A s z i n, A. M i d l e r : PARADOK
SY „KULTURY MASOWEJ". Zeszyty Teo-
retyczno-Polityczne 1978 nr 1. S. 87—95. 

Autorzy wychodzą z założenia, że „kul
tura masowa" to nie „kultura mas", lecz 
narzucana od zewnątrz kultura antyludowa 
w celu manipulowania masami. Ale ukuty 
z początkiem lat czterdziestych przez ame
rykańskiego socjologa D. MacDonalda ter
min ma dziś niejednoznaczny sens. W bur-
żuazyjnej teorii -można zaobserwować kilka 
sposobów podejścia. Pierwszy przeciwsta
wiał „masowy" typ kultury — „elitarne
mu". Druga grupa kulturologów podciąga 
pod to określenie „wszelkie wzory sztuki 
mogące w krótkim czasie objąć nieogra
niczone audytorium", przypisując fatalne 
następstwa kultury masowej przede 
wszystkim środkom przekazu. Jest to nie
słuszne, gdyż środki te są tylko kanałami 
przekazywania informacji kulturalnej. 
Uważać „kulturę masową" za pochodną 
tych środków, znaczy określać zjawisko 
na podstawie niedostatecznej ilości cech. 
Trzecie i najbardziej konsekwentne podej
ście opiera się na fakcie homogenizacji: 
„pewne warunki życia zaczęły się coraz 
bardziej do siebie upodabniać i stawały się 
udziałem coraz szerszych warstw ludności". 
Ale i to stanowisko jednostronnie zacie
ra wszelkie różnice klasowego charakteru 
danego społeczeństwa. 

Dalej autorzy krytykują późniejsze teo
rie takich badaczy jak: T. Eliot czy 
J. Aranguren, twierdzących, że współczes
ne audytorium masowe zasadniczo wpływa 
na treść informacji (sprzężenie zwrotne) ; 
grupy badaczy jak W. Lippmann, M. Mead, 
A. Schlesinger, W. Schramm, idealizują
cych możliwości „humanistycznie nasta
wionej" inteligencji przeciwstawianej ma
nipulatorom masowej świadomości; socjo
logów nazywanych „optymistami", spro
wadzających rozpatrywane zjawisko do 
psychicznej dyspozycji jednostki i uważa
jących, że „kultura masowa" włączyła do 
życia kulturalnego warstwy ludności, któ
re przedtem pozostawały poza nim 
(D. Bell). Tu autorzy prostują niesłuszne 
poglądy rozpowszechnione także w litera
turze radzieckiej, jakoby „kultura maso
wa" sprowadzała się do taniego widowi
ska nastawionego na szeroki rynek. Tym
czasem jest to także „styl życia" ściśle 

Artykuły z czasopism krajowych 
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związany z państwowo-monopolistyczną 
strukturą społeczną (pierwszy powiązał 
prestiż z „kulturą masową" Z. Brzeziński). 
Nowym zjawiskiem w kulturologii amery
kańskiej są tezy o konieczności zerwania 
z próbami podziału na kulturę „prawdzi
wą" i pseudokulturę. 

Szerokie protesty społeczne przeciw 
prymitywnemu manipulowaniu ideologicz
nemu doprowadziły od niepodzielnego pa
nowania „kiczu" w „kulturze masowej", 
do prób jej „uszlachetniania" za pomocą 
„scientyfikacji". Rozszerzeniu uległy jej 
podstawowe funkcje: normatywna (umac
nianie standardu konsumpcyjnego) i eks-
pansjonistyczna (odchodzenie od rzeczy
wistości do świata wartości prestiżowych). 
Najbardziej wyrazistym przykładem scjen-
tyzmu kulturologicznego jest MacLuhan, 
„który uważa, że nowe techniczne środki 
komunikacji masowej zmieniają psychikę 
człowieka, przy czym postęp społeczny 
staje się funkcją zmiany technologicznych 
struktur środków przekazu". 

„Dziś kultura masowa stara się za
wrzeć trwały sojusz z nauką; tę ostatnią 
szeroko popularyzuje się, najczęściej jed
nak na niskim poziomie, graniczącym 
z profanacją. W ten sposób „kultura ma
sowa" wzniosła się do poziomu „półna-
uki"... Przy tym ta „estetyzowana kultura 
masowa" stara się za pomocą środków 
masowego przekazu przekształcić same 
zjawiska, w tym również ruchy społeczne, 
w powód do demonstracji przez masy ich 
własnych niszczycielskich możliwości na 
ekranie telewizora, w radio itd. Protesty 
polityczne po prostu zamieniły się w świa
domości mas stronami, ukazując swą stro
nę pokazową „kultury masowej", stronę 
gry..." Charakterystyczną cechą ostatnich 
lat stał się szeroki krąg lewicoworadykal-
nych koncepcji politycznych Jako jednego 
ze składników „kultury masowej". Stop
niowo „kultura masowa" zaczęła coraz 
bardziej oddziaływać na polityczną świa
domość mas. 

Jednoznaczne oceny „kultury masowej" 
nieuchronnie doprowadziłyby do jedno
stronności — konkludują autorzy. pd 
9 Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : 
ROLA CZYNNIKÓW SYTUACYJNYCH 
A FUNKCJE SPOŁECZNE MEDIÖW. 
Kino 1978 nr 3. S. Л—33. 

Na wstępie autor wyjaśnia znaczenie 
czynników sytuacyjnych w badaniach 
nad mediami, które zazwyczaj poszuku
ją przyczyn intensywności odbioru 
w czynnikach demograficznych. Tym
czasem ich rola jest tylko z grubsza wy
jaśniona i niewiele można podać argu
mentów uzasadniających zachowania od
biorcze oceniane w skali masowej. Autor 
sugeruje poszukiwanie uwarunkowań 
sytuacyjnych poprzez odejście od badań 
typu masowego na rzecz studiów regio
nalnych czy badań przypadku. 

P i s z 3c o funkcjach społecznych me-
v Y'i s P r o w a d z a problem do pytań: jaki 

skutek m o ż e wywołać dane działanie 
AÄi w y w o ł a ł o rzeczywiście? Roz

różniając (za I. Tctelowską) 3 rodzaje 
funkcji: intencjonalną, nadaną i peł
nioną — wskazuje, że często „funkcja" 
występuje tylko w jednym z tych zna
czeń. Tymczasem konieczne jest zdanie 
sobie sprawy, wobec czego lub kogo da-n a funkcja jest pełniona, a to wymaga 
od badacza znacznego relatywizmu. Skła
nia do tego przede wszystkim bogaty 
społeczny kontekst komunikowania ma

sowego, zależny od tego, o jaki układ 
społeczny chodzi. Najczęściej wyróżnia 
się 4 rodzaje układów traktowanych jâko 
systemy społeczne: społeczeństwo global
ne (zwykle narodowe), system organiza
cji mediów, system grup i zbiorowości, 
jednostka ludzka. Rekapitulując ten roz
dział — „trudno jest wskazać jedne, zgo
dne dla wszystkich poziomów analizy 
funkcje mediów". 

Omawiając zróżnicowanie sytuacyjne 
a funkcje mediów autor wskazuje, że 
należy się doszukiwać całego wachlarza 
czynników, które ułatwiają lub utrud
niają korzystanie z mediów i kierują ich 
odbiorem. Dlatego należy rezygnować 
z badań globalnych, analizować okreś
lone przypadki. Ludzi uczestniczących 
w procesie komunikowania należy trak
tować jako jednostki aktywne, od któ
rych działań zależą efekty komunikowa
nia. 

Do artykułu wkradły się niestety 
błędy. W przypisie 8. powinno być „sta
dium", nie „studium". Zaginął przypis 9. 
Nie podano, gdzie opublikował swą pro
pozycję W. Masłowski. Odsyłacz 12. do 
pracy Gerbnera dotyczy przypisu 13. 

pd 
# Zbigniew B a u e r : REPORTAŻ 
V WRÓT LITERATURY. Kontrasty 1978 
nr 2. S. 33—38. 

Bardzo interesujący, kontrowersyjny 
szkic, w którym autor ponawia głośne 
przed pięćdziesięciu (i nie tylko) laty 
pytanie: Czy powieść umiera, nie mogąc 
sobie poradzić z gatunkami bardziej na
syconymi informacją o rzeczywistości? 
Wyraźny wzrost zainteresowania repor
tażem widzi Bauer zwłaszcza w okresach 
przełomowych, u nas z końcem lat czter
dziestych, w połowie pięćdziesiątych, 
ostatnio 1974—1975. Powołuje liczne wy
powiedzi i dyskusje międzywojnia. 

Nawiązując do „Anatomii reportażu" 
J. Maziarskiego, odrzuca kryterium po-
granlczności takich gatunków jak repor
taż, esej, felieton — jako bezużyteczne. 
Określając reportaż jako technikę funk
cjonalną przypisuje mu tym samym 
wkraczanie w domenę literatury pięknej, 
natomiast wykraczanie poza tę domenę na
zywa funkcją owej techniki. Tu zarzuca 
książce J. Maziarskiego brak zainteresowa
nia percepcją reportażu, czyli problemem: 
co decyduje, że reportaż odbiera się jako 
reportaż? W tym kierunku poszukiwań 
widzi punkt wyjścia dla krytyki repor
tażu jako „wyspecjalizowanej gałęzi kry
tyki literackiej". 

Pisząc o możliwościach interpretacyj
nych reportażu, podkreśla zeodne z pra
wami kultury masowel „złudzenie ucze
stnictwa, jak wielowymiarowe kino..." 

Nie kusząc się o streszczenie całego 
szkicu, jeszcze parę stwierdzeń: „Repor
ta*, tak jak i wszystkie dzieła ludzkie, 
niesie w sobie obraz świata, k t ó r e g o 
j e s t c z ę ś c i ą . Przyjmuje przy tym 
właściwe literaturze środki obrazowania, 
uksrt?łtowanie językowe i kompozycyjne, 
nowe środki ekspresji. (...) „Reportaż 
stoi zawsze na niepewnej granicy na-
tumlizmu, na niepewnej i chwiejnel 
prnniev dzielącej zauroczenie faktem od 
interpretacji faktu." 

W zakończeniu — rozstrzygniecie dy
lematu: ..Czv literatura reportażowa mo
że bvć źródłem odnowy technik powieś
ciowych? Tak — w planie metody. Zde
cydowanie nie — w planie funkcji." 

czb 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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# Andrzej W. P a w l u c z u k : REPOR
TAŻ JAKO SMIERC LITERATURY. 
Kontrasty 1978 nr 3. S. 34—39. 

Bardzo kontrowersyjny esej, nawet 
wewnętrznie niespójny. Autor stwierdza 
np. na wstępie: „Estetyczne walory nie
których reportaży zrodziły nawet nowy 
gatunek: reportaż literacki", którą to 
kwestię gatunkową określa zresztą zaraz 
jako mniej istotną, zajmując się przede 
wszystkim „światopoglądem" reportażu, 
jego wnikaniem „w świadomość coraz 
szerszymi kręgami", tym, czy reportaż 
czytany jest z a m i a s t powieści. Wy
suwa zarzut, jakoby dyskusje na temat 
„literackości" reportażu nigdy nie doty
czyły tematyki, natomiast jego zdaniem 
„podstawowym pytaniem, które winien 
postawić sobie reporter, jest: co pisać? 
Pytanie: jak? — jest tu najmniej istot
ne...", gdyż „...i n f o r m o w a n i e , prze
to funkcja poznawcza jest najgłów-
niejszym wyznacznikiem reportażu...", 
a „zważywszy, iż istotę dzieła literac
kiego konstytuuje forma estetyczna — 
mianowanie reportażu gatunkiem litera
tury pięknej jest nieporozumieniem". 
Stąd już tylko krok do jawnie niepraw
dziwej wulgaryzacji, że „spotykamy nie
rzadko reportaże napisane bardzo nie
poradnie, jednakże swą treścią doskonale 
realizujące założoną funkcję społeczną". 
Niby jak? Któż przeczyta reportaż nie
poradny — a jeśli nie będzie on czyta
ny, to jak zrealizuje swą funkcję spo
łeczną? Stara i zgrana to teza o dzie
łach treściowo trafnych, choć formalnie 
niedojrzałych, widząca nierozłączną jed
ność treści i formy oddzielnie. 

Trudno się zgodzić z dalszą tezą, jako
by reportaż kończył swe życie wraz ze 
zmianą opisywanej sytuacji. Przeczą te
mu książkowe zbiory dobrych reportaży. 
Co najmniej dyskusyjna jest też opinia, 
Jakoby właśnie reportaż (nie zaś litera
tura) potrzebował dystansu wobec zja
wiska, społecznej aprobaty norm, ocen, 
interpretacji. Ale prawie jak z wszystkim, 
co dyskusyjne — warto zapoznać się 
z pełnym kontekstem twierdzeń autora. 

pd 

ф Ewa К n o b 1 о с h-K a l e t a : ACHIL
LES KATZENBERGOVIUS. O Józefie 
Aleksandrze Miniszewskim — dziennika
rzu złej sławy. Miesięcznik Literacki 1978 
nr 2. S. 89—99. 

Autor felietonów pt. „Rzeczy społecz
ne" podpisywanych Cześnikiewicz wpierw 
w Gazecie Rządowej a potem w konty
nuującym ją Dzienniku Powszechnym, 
redaktor-wydawca pod auspicjami Wielo
polskiego efemerycznych Komunałów J. 
A. Miniszewski zginął zasztyletowany 
2 maja 1863. Czyn był i na ogół jest przy
pisywany kręgom powstańczym, w każ
dym razie patriotycznym, które jedno
znacznie oceniały Miniszewskiego jako 
sprzedawczyka. Natomiast później jego 
złą rolę i znaczenie pomniejszano, a na
wet wyrażano o nim opinie pozytywne. 

Autorka szkicu w oparciu o analizę 
twórczości pisarskiej Miniszewskiego wy
kazuje jawnie szkodliwą dla dążeń naro
dowowyzwoleńczych, wiernopoddańczą 
wobec caratu treść haseł głoszonych 
przez Miniszewskiego, dziennikarza złej 
sławy. 

pd 

ф Anna P o n i a t o w s k a : ZARYS DZIE
JÓW DZIENNIKA BERLIŃSKIEGO. Prze
gląd Zachodni 1977 nr 5/6. S. 15в—17Е. 

Gazeta wychodziła od marca 1897 do 
wybuchu II wojny światowej. W rok po 
założeniu nabył dziennik od spółki zało
życielskiej L. Wróbel, zwolennik endecji 
(w redakcji pracował wówczas jej przy
wódca, M. Seyda). Przeciwnicy tej orien
tacji zaczęli pismo bojkotować, jego sytu
acja pogorszyła się. W 1902 pismo zaku
pił przemysłowiec K. Rose i powierzył jego 
redakcję F. Krysiakowi. Sytuacja jednak 
nie ulegała zmianie, zaś stosunki między 
wydawcą i redaktorem nie były dobre. 
W 1907 całe wydawnictwo przejął Krysiak, 
przez 7 lat borykając się z trudnościami. 
W marcu 1914 pismo znów nabywa spółka, 
kierownikiem administracyjnym został 
K. Ziętowski, redaktorem naczelnym F. 
Kasprzak. Miało wówczas tylko 600 abo
nentów i zniszczone maszyny drukarskie. 
Pod nowym kierownictwem zyskiwało co
raz więcej czytelników, w 1915 było ok. 3 
tys. abonentów, w 1917 pozbyło się długów. 
Rozkwit trwał do 1919 r. Wówczas to na
stąpiły masowe powroty emigrantów 
(w tym redaktorów i prenumeratorów) do 
Odrodzonej Polski. Z inicjatywy warszaw
skiego MSZ dziennik nabyła Spółka War
szawska (1919). Brak wielu dokumentów 
z okresu jej władania pismem. W połowie 
1920 redaktorem naczelnym został W. Go-
rzycki, wkrótce aresztowany i wydalony 
z Niemiec. „Prześladowanie i szykanowa
nie Polaków było stałym tematem Dzien
nika Berlińskiego od chwili jego założe
nia" (s. 160). W 1923 udziały Spółki War
szawskiej przeszły na prezesa Zw. Pola
ków w Niemczech, S. Sierakowskiego i od
tąd gazeta należała faktycznie do Zw. Po
laków. Nadal jednak walczyła z widmem 
zagłady ekonomicznej, kierując stale apele 
do czytelników; m. in. pomocy udzielili: 
poselstwo polskie w Berlinie, ZOKZ, S. Sie
rakowski, czytelnicy z Francji i Belgii. 
W 1922 po A. Kronie redakcję objął T. Ka-
telbach, a z końcem tego roku pracę 
w redakcji rozpoczął Cz. Tabernacki, od 
marca 1924 do końca edycji redaktor od
powiedzialny Dziennika. Na tym stanowi
sku pracował krótko pod redakcją naczel
ną S. Paprockiego, następnie od połowy 
1925 — T. Święcickiego. 

Sytuację ekonomiczną pisma poprawiła 
wielka kampania reklamowa. W styczniu 
1925 było 2200 prenumeratorów, 3 tys. za
pewniłoby samodzielność finansową. Licz
by tej nie udało się jednak osiągnąć. 

Przez wiele lat pismo prowadziło różne 
dodatki, po przeniesieniu jego druku do 
Bytomia (ze względu na brak chcącej je 
wykonywać drukarni w Berlinie) dołącza
no doń raczej bezmyślnie dodatki Kato
lika. Po jego likwidacji, od początku 1932 
druk przeniesiono do drukarni Nowin Co
dziennych w Opolu. Nakład Dziennika 
Berlińskiego wynosił wówczas 1570 egz., 
w soboty o 200 egz. więcej. Koszty druku 
przewyższały wpływy z abonamentu, mie
sięczny dług wynosił ok. 800 marek. Po 
dwóch latach druk przeniesiono do wy
dawnictwa Narodu w Herne. Nakład 
Dziennika nie przekraczał wówczas 1200 
egzemplarzy. 

Represje hitlerowskie wobec Polonii 
i szczególnie jej prasy były coraz 
ostrzejsze, nakłady dzienników spadały. 
W styczniu 1937 Dziennik Berliński dru
kowano tylko w tysiącu egz. Od maja 
1939 drastycznie nasiliły się represje wo
bec pisma, drobiazgowa kontrola treści 
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przez gestapo, konfiskaty całego nakładu. 
Ostatni numer ukazał się z datą 1 wrze
śnia 1939. 

Władze Zw. Polaków chciały z Dzien
nika Berlińskiego uczynić swój centralny 
organ polityczny. Mimo iż nigdy nie uzy
skał takiego statusu, odegrał ważną rolę 
w różnych okresach a fakt, że ukazywał 
się w stolicy Rzeszy miał ważką wymowę 
polityczną. 

pd 

ф Bożena P t a s z n i k : DIE LEXIK DER 
WESTDEUTSCHEN UND DER DDR
PRESSE. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet 
Gdański. Studium Praktycznej Nauki Ję
zyków Obcych 1976 nr 1. S. 27—32. 

Opisem różnic w słownictwie tekstów 
dziennikarskich opublikowanych w gaze
tach NRD i RFN wzbogaca ten artykuł 
naszą wiedze zarówno o ewolucji języka 
niemieckiego w obu tych państwach, jak 
i o odmienności ich prasy. Autorka kon
centruje się na analizie i klasyfikacji neo
logizmów według ich znaczenia i pocho
dzenia. Wychodząc ze słusznego założenia, 
że różnice leksykalne między gazetami 
NRD i RFN wynikają z różnic między 
warunkami społeczno-politycznymi, stwier
dza, że w słownictwie prasy NRD jest 
więcej neologizmów niż w prasie RFN, co 
jest rzeczą zrozumiałą, bo w RFN nie 
zmienił się ustrój ekonomiczno-społeczny. 
Znaczną część nowych wyrazów stanowią 
zapożyczenia z języka angielskiego (głów
nie w prasie zachodnioniemieckiej) i ro
syjskiego (głównie w prasie NRD). Za-
chodnioniemieckie zapożyczenia z angiel
skiego (dużo ich zwłaszcza w ogłosze
niach) — to najczęściej nazwy zawodów 
1 słownictwo związane z reklamą, filmem, 
radiem, telewizją, ekonomiką i młodzieżą. 
Są to zwykle zapożyczenia w nie zmienio
nej postaci; kalki występują rzadziej. An-
glicyzmy w prasie NRD dotyczą głównie 
sportu, mody, filmu i telewizji. Zapoży
czeń z jęz. rosyjskiego dokonuje się czę
ściej w formie kalki niż przez przejmowa
nie rosyjskich wyrazów w njje zmienionej 
formie fonetycznej, &%•••• wp 

• Lesław B a j e r : PISZĄ i MÓWIĄ. 
Kontrasty 1978 nr 2. S. 49—51. 

Autor omawia sytuację telewizji fran
cuskiej w 3 lata po wprowadzeniu nowego 
systemu — podziale ORTF na trzy nieza
leżne telewizje oraz program radiowy i in
ne działy pomocnicze. Jak się wydaje, 
spełniły się oczekiwania kierownictwa Té
lévision Française 1, gdzie do początku br. 
szefował znany socjolog kultury Jean Ca-
zeneuve: w latach 1976—1977 program TFl 

• H. C z y c z y k i n a : NA ANKIETU 
OTWIECZAJET SEKRETÄR. Poligrafija 
1977 nr 6. S. 41—42. 

Wydział prasy Kujbyszewsklego Okrę
gowego Komitetu KPZR w ramach bada
nia potrzeb tych, od których zależy wy
gląd zewnętrzny prasy, przeprowadził an-

12* 

objął wg oficjalnych danych 44V« widowni, 
podczas gdy Antenne 2—28*/» i France-Re
gions 3—14V«. Ten ostatni program stworzył 
szanse wykorzystania potencjału kadrowe
go i technicznego ośrodków prowincjonal
nych. Ich programy, oglądane przed refor
mą przez 6«/t ludności, w r. 1976 odbierało 
23'/t. 

Jako „receptę" przyciągania widowni 
przez poszczególne kanały wymienia się 
filmy i jeszcze raz filmy, dla których jed
nak groźnym konkurentem okazały się se
riale telewizyjne i to nie rodzime, lecz 
amerykańskie. Wyjaśnienie jest tu wy
jątkowo proste. Obliczono, że jedna godzi
na programu filmowego zakupionego 
w USA kosztuje 50 tys. franków, podczas 
gdy godzina programu własnego aż 800 
tys. franków. 

czb 

ф PROGRAM Z SATELITY. Horyzonty 
Techniki, 1978 nr 4. S. 23—24. 

Tradycyjny sposób nadawania progra
mu telewizyjnego posiada różne wady, 
których można uniknąć prowadząc emisję 
sygnałów ze sztucznego satelity Ziemi 
umieszczonego na orbicie geostacjonarnej, 
czyli nieruchomego względem naszej pla
nety. Dzięki niemu tylko jeden nadajnik 
może objąć swym zasięgiem obszar całego 
kraju (a nawet kilku) i to bez białych 
plam — typowych dla systemów „ziem-

W latach 1976/1977 zebrano (ZSRR, USA, 
Indie) pewne doświadczenia z bezpośred
nim odbiorem telewizyjnym wprost z sa
telity, po czym podjęto odpowiednie usta
lenia międzynarodowe. Do transmisji 
w kierunku Ziemi wybrano zakres często
tliwości 11,7—12,5 GHz (co odpowiada fali 
odługości do 2,5 cm) podzielony umownie 
na 40 kanałów. Każdemu państwu przy
dzielono 5 kanałów. Dla rejonu Europy 
i Afryki przewidziano rozmieszczenie sa
telitów na orbicie geostacjonarnej co 6°. 
Moce urządzeń nadawczych i zyski kie
runkowe anten dobrano tak, by do odbio
ru indywidualnego wystarczała antena 
o średnicy 90—100 cm. 

Do transmisji satelita-Ziemia stosuje się 
system modulacji częstotliwości, który jest 
bardziej odporny na zakłócenia w porów
naniu ze stosowaną na Ziemi modulacją 
amplitudy. Będzie to decydowało z począt
ku o wysokim koszcie aparatury odbior
czej. Przy masowej produkcji nie powi
nien jednak przekraczać (bez anteny) 20— 
30'/e typowego telewizora. Uruchomienia 
pierwszych takich systemów na świecie 
można się spodziewać w najbliższych 
latach, w Polsce zaś w drugiej połowie 
lat osiemdziesiątych. 

Ip 

kletę wśród sekretarzy odpowiedzialnych 
gazet rejonowych i miejskich. Wykazała 
ona, że wszyscy zajmują się planowaniem, 
makietowaniem, redagowaniem i adiusta
cją. Ponadto 80Vt z nich występuje w cha
rakterze autorów, a 18V« potrafi fotografo
wać 1 rysować. Niektórzy mogą też zastę
pować dziennikarzy łamiących kolumny. 

Artykuły z czasopism zagranicznych 
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75V» ankietowanych posiada wyższe wy
kształcenie humanistyczne i jednocześnie 
wielu ukończyło wyższe szkoły partyjne. 

Z przytoczonych w dalszej części arty
kułu fragmentów wypowiedzi ankietowa
nych sekretarzy redakcji warto odnotować 
narzekania na wymagającą unowocześnie
nia bazę poligraficzną, która uniemożliwia 
poprawę zewnętrznego wyglądu gazet 
i propozycję organizowania seminariów 
pozwalających na stałe podnoszenie kwa
lifikacji sekretarzy odpowiedzialnych oraz 
konsultacji ze specjalistami, którzy by 
krytycznie oceniali szatę graficzną gazet. 

zz 

ф NJU-JORK TAJMS — WOPŁOSZCZE-
NIJE LICEMIERIJA. Za Rubieżom 1977 
nr 52. S. 17. 

Jest to przedruk z nowojorskiego mie
sięcznika Harper's Magazine. Niewielki ob
jętościowo szkic poświęcono rozmijaniu 
się z rzeczywistością treści podawanych na 
łamach dziennika New York Times. Gaze
tę bardziej interesuje wzrost kosztów 
utrzymania obcokrajowców w Moskwie 
niż warunki życia w dzielnicy nędzy — 
Południowym Bronxie, zmniejszenie się 
pogłowia słoni na świecie niż szybki 
wzrost liczby szczurów w Nowym Jorku. 
Tak się dzieje, kiedy najważniejszy staje 
się zysk finansowy, a gazeta jest towarem 
na równi z paczką proszku do prania. 

Na łamach New York Times wciąż trwa 
„zimna wojna", która przybrała ostatnio 
postać obrony praw człowieka. Zdarzają 
się artykuły o Chile, ale więcej uwagi 
właściciele dziennika poświęcają Związko
wi Radzieckiemu. 

W publikacji stwierdza się, że Ameryka 
toleruje wolność prasy, gdyż prasa tego 
kraju nigdy nie nawoływała do rewolucji, 
która przyniosłaby sprawiedliwy ład spo
łeczny. 

Ip 

фУ. A l e x a n d r o v : LA „DEMOCRA
TIE" AMERICAINE — DECLARATIONS 
ET RÉALITÉ. Le Journaliste Démocratique 
1977 nr 9. S. 22—24. 

Dziennikarz radziecki pisze o propa-
gandystach amerykańskich, których celem 
jest wytworzenie przekonania zarówno 
w Stanach Zjednoczonych, jak i w całym 
świecie, że USA są krajem o największym 
stopniu swobód obywatelskich również 
i w odniesieniu do prasy. 

Tymczasem miliony Amerykanów, prze
glądając pisma swojego kraju zdają sobie 
sprawę, że wcale tak nie jest. Przykładem 
może być informacja o ZSRR: pisze się, 
że istnieje, że ma odmienny ustrój, ale 
o tym, co się dzieje naprawdę w ZSRR, 
obywatel amerykański wie bardzo nie
wiele. Gdzie tu więc obiektywizm i wol
ność tej prasy, skoro przemilcza się ten
dencyjnie osiągnięcia drugiego narodu? 
Jednym z przejawów tej „demokracji" jest 
przemilczanie zjawisk niewygodnych dla 
propagandy burżuazyjnej. Również radio 

i telewizja amerykańska ukrywają przed 
Amerykanami niewątpliwe osiągnięcia 
Kraju Rad, koncentrując się głównie ha 
krytyce radzieckich stosunków społecz
nych. Innym z przejawów jest unikanie 
porównań. I tu np. dziennikarze amery
kańscy krytykują radziecką służbę zdro
wia, nie podając, że na 10 000 mieszkańców 
ZSRR przypada dwa razy tyle lekarzy co 
w USA. Ponadto ludzie pracy w ZSRR nic 
nie płacą za opiekę lekarską, czego rów
nież nie podano. 

Prasa amerykańska przemilcza również 
wiele wewnętrznych problemów swego 
kraju, chociażby sprawy rasizmu. Na ten 
temat prawie nic się nie pisze. 
• Tak więc od deklaracji do praktyki jest 

bardzo daleko i „demokracja", o której 
tak dużo się pisze w Stanach Zjednoczo
nych, gdy się jej głębiej przypatrzeć — nie 
jest taką znowu demokracją. 

zz 

# Margherita K a m i ń s k i - R i e d l : 
BILDSCHIRMTEXT — VERLAGE BETEI
LIGEN SIC Я AN DER REALISIERUNG 
EINES NEUEN KOMMUNIKATIONSSY
STEMS. ZV + ZV 1978 ПГ 3. S. 126—128. 

Tekst teleekranowy, przedstawiony po 
raz pierwszy podczas wystawy nowych 
mediów wizualnych w Berlinie Zach. 1977, 
różni się np. od wideowlzjl czy kablowej 
TV. Tekst teleekranowy przekazuje się na 
ekran telewizora domowego przy użyciu 
podłączenia telefonicznego. Obok tekstów 
mogą być również wywoływane proste for
my graficzne. Odbiornik musi mieć spe
cjalne urządzenie dekodujące (są do niego 
przystosowane aparaty nowszej generacji) 
oraz modem (modulator-demodulator) do 
podłączenia aparatu telefonicznego. 

W RFN przewiduje się do r. 1985 wypo
sażenie 90V« mieszkań w telefony i na 
tym się opiera prognoza rozwijania tej no
wej techniki komunikowania. Aktualnie 
trwa faza wstępnych przygotowań. Od 
r. 1980 będzie przeprowadzony test wśród 
2 tys. reprezentatywnie wylosowanych 
abonentów telefonicznych. Wśród nadaw
ców informacji poważną rolę przewiduje 
się dla wydawców czasopism; już teraz 
zgłosiło współpracę wiele firm wydających 
czasopisma treści ogólnej 1 fachowej. Ich 
podłączenie do nowego systemu komuni
kowania jest technicznie proste. 

Odbiorcy systemu otrzymywaliby 3 ro
dzaje serwisów: szeroko adresowany, in
dywidualny (przykładowo: telegram tele-
foniczno-telewizyjny z prostym rysunkiem 
nadany od Jednego do drugiego abonen
ta), wreszcie trzeci, w który odbiorca włą
cza swoje specjalne życzenia — pytania np. 
z zakresu programów kształceniowych jak 
politechnika TV. 

Federalny minister poczt oświadczył 
w ub. г., że tekst teleekranowy w żadnym 
razie nie wchodzi w system radiofonii. 
Jego odbiorcy, podobnie jak czytelnicy 
czasopism, dokonują określonego wyboru 
informacji. Skłania to do definiowania te
go systemu jako „formy prasy rozpo
wszechnianej szczególną drogą". 

pd 



K R O N I K A N A U K O W A . S P R A W O Z D A N I A 

Pierwsze pięciolecie Komisji Prasoznawczej 
Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie 

W marcu br. upłynęło pięć lat dzia
łalności Komisji Prasoznawczej, po
wołanej do życia uchwałą Pre
zydium Oddziału Krakowskiego PAN 
z 22 marca 1973 *. W pięcioleciu Komi
sja działała pod kierunkiem tego sa
mego Zarządu, ostatnio wybranego 
10 lutego br. (zmiana zaszła tylko na 
stanowisku sekretarza naukowego). 
Przewodzi Komisji prof, dr Marian 
T y r o w i c z , historyk prasy, członek 
Rady Naukowej Zeszytów Prasoznaw
czych, współpracownik Ośrodka Ba
dań Prasoznawczych, autor wielu stu
diów z zakresu historii prasy; wice
przewodniczącym jest doc. dr hab. 
Walery P i s a r e k , językoznawca, 
dyrektor Ośrodka Badań Prasoznaw
czych, członek Biura Wykonawczego 
AIERI; sekretariat naukowy Komisji 
spoczywał do maja 1976 w ręku dra 
Tomasza G o b a n a - K l a s a , następ
nie dra hab. Jerzego M i k u ł ó w -
s k i e g o - P o m o r s k i e g o , obu so
cjologów, specjalistów w zakresie teo
rii masowego przekazu informacji 
i zagadnień społecznych prasy. Obo
wiązki sekretarzy technicznych pełni
li: mgr Barbara K o l ó w c a (do po
łowy 1977), następnie mgr Andrzej 
Z a g r o d n i k . Dzięki ciągłości Za
rządu wyniki badawcze Komisji bie
gły konsekwentnie w kierunku uwy
datnienia szczególnie pilnych zagad
nień prasoznawczych, które ilustruje 
niżej omówiona problematyka refera
tów i prac Komisji. 

Komisja liczy obecnie 30 członków, 
wśród nich: czterech teoretyków pra-
1 Poza prasą codzienną (krakowską) o po
wstaniu Komisji poinformowały pisma: 
Proso Polska 1973 nr 10, Zeszyty Praso
znawcze 1973 nr 4, z obcych Wiestnik Mo-
skowskogo Uniwiersitieta. Zurnalistika 1974 
nr 2. 

soznawstwa i tyluż socjologów, sześciu 
filologów polskich, pięciu historyków, 
dwóch językoznawców i tyluż psy
chologów, pięciu prawników, trzech 
przedstawicieli nauk politycznych. 
Członkowie ci rekrutują się z kadr 
naukowych wyższych uczelni: Uni
wersytetu Jagiellońskiego, Akademii 
Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Peda
gogicznej im. Komisji Edukacji Naro
dowej, instytutów naukowych Polskiej 
Akademii Nauk, Ośrodka Badań Pra
soznawczych ; krakowskie redakcje 
prasowe reprezentuje tylko jeden czło
nek Komisji: dr Jerzy Parzyński, 
prawnik i pracownik Echa Krakowa. 
Nikły udział dziennikarzy i publicy
stów jest wynikiem ich słabego za
interesowania pracami Komisji, co 
zaznacza się przede wszystkim w zni
komej obecności na zebraniach nauko
wych, mimo stałego ogłaszania termi
nów zebrań we wszystkich dzienni
kach i redakcjach krakowskich. Tro
ska o naprawę tego stanu będzie 
przyświecała Zarządowi Komisji w 
szóstym roku jej działalności. 

Na posiedzeniach naukowych Ko
misji wygłoszono w ciągu pięciu lat, 
tj. od kwietnia 1973 do stycznia 1978 
(włącznie), 35 referatów2 z następu
jących dziedzin: cztery z teorii badail 
prasoznawczych (dwa referaty doc. 
W. Pisarka i dr T. Gobana-Klasa), 
cztery z socjologicznych badań nad 
komunikowaniem (dr hab. J. Miku-
łowski-Pomorski, dr T. Goban-Klas, 
mgr S. Nowicki), osiem z historii pra
sy (dwa referaty prof. Tyrowicza i ty
leż doc. W. Bieńkowskiego, po jednym 
2 Dwuletnią działalność Komisji Praso
znawczej PAN w Krakowie omówiła 
B. K o l o w c a w Zeszytach Prasoznaio-
czych 1975 nr 3. 
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wygłosili mgr T. Bednarski, mgr Cz. 
Lechicki, dr M. Czapliński, dr J. Bu
jak), trzy o języku publikacji dzien
nikarskich (doc. W. Pisarek, dr J. 
Bralczyk, dr A. Zagrodnikowa) ; cztery 
referaty dotyczyły zagadnień politycz
nych w prasie (doc. S. Waltoś, prof. 
J. P. Prochorow z Moskwy, dr hab. 
J. Mikułowski-Pomorski), dwa refera
ty— odpowiedzialności prawnej dzien
nikarzy na tle ich publikacji (dr M. 
Flasiński i mgr B. Kolowca), dwa re
feraty — organizacji pracy redakcyj
nej (dr B. Garlicki i prof. F. Kempers 
z Hagi), dwa — analizy treści prasy 
(mgr A. Maliszewski i mgr B. Ko
lowca), jeden szkolnictwa dziennikar
skiego w Belgii (dr J. Wódz), jeden 
tajnej prasy w okresie okupacji hitle
rowskiej (doc. J. Jarowiecki) i jeden 
zagadnień bibliograficznych (mgr S. 
Dziki). Na 35 referatów 20 wygłosili 
członkowie Komisji, 15 zaproszeni re
ferenci. Najżywsze dyskusje wywoły
wały zagadnienia socjologiczne i teo
retyczne prasoznawstwa oraz zagad
nienia prawne i organizacji pracy re
dakcyjnej, niektóre kwestie z dziejów 
prasy i czasopiśmiennictwa XIX wie
ku. 

Frekwencja na posiedzeniach Ko
misji wynosiła przeciętnie 10—20 osób; 
najsłabiej frekwentowane są posiedze
nia z tematyką historyczno-prasową, 
co dowodzi małego zainteresowania 
naszych prasoznawców tą dziedziną 
badań. W posiedzeniach naukowych 
Komisji często biorą udział słuchacze 
Podyplomowego Studium Dziennikar
skiego na Uniwersytecie Jagielloń
skim, polonistyki i historii tegoż Uni
wersytetu oraz Wyższej Szkoły Peda
gogicznej. Minimalną obecność na po
siedzeniach referatowanych wykazują 
dziennikarze. Wyniki badań referowa
nych przez poszczególnych autorów 
są — oprócz streszczeń w Sprawozda
niach Komisji Naukowych PAN — 
publikowane także w seryjnych wy
dawnictwach Ośrodka Badań Praso-
znawczych, dostępnych współpracow
nikom i redakcjom prasy polskiej. 

Dlatego należy tu podkreślić jako 
nader ważne dla praktyki zawodu 
dziennikarskiego zreferowane w Ko
misji badania nt. : analizy współcze
snej prasy polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw nauki na ła
mach dzienników i czasopism; poja
wiających się w nich błędów mery
torycznych i językowych; listów do 
redakcji i ich wykorzystania przez 

redakcje; odpowiedzialności moralnej 
i prawnej dziennikarzy; sprawozdaw
czości z sal sądowych na łamach ga
zet. Informacje o aktualnym stanie 
zawodu dziennikarskiego i prasoznaw
stwa za granicą dotyczyły Holandii, 
Belgii, Republiki Federalnej Niemiec 
i Związku Radzieckiego; dwa z tych 
referatów przedstawili wcześniej wy
mienieni zagraniczni goście Komisji. 

Oprócz działalności referatowej Ko
misja rozpoczęła również akcję wy
dawniczą i inwentaryzacyjną w za
kresie źródeł archiwalnych i ręko
piśmiennych do historii prasy polskiej 
XIX w. Akcja wydawnicza w zakre
sie Prac Komisji Prasoznawczej 
z uwagi na bardzo szczupły przydział 
papieru ograniczyła się do jednej po
zycji : książki Cz. L e c h i c k i e g o 
„Krakowski Kraj (1869—1874)", wyda
nej w 10 arkuszach autorskich w 
1975 r. Druga zaproponowana przez 
Komisję w tej serii praca dr Alicji 
Zagrodnikowej pt. „Podpisy do zdjęć 
wr prasie" ze względu na oszczędności 
papiernicze i finansowe nie została 
przez Prezydium Oddziału PAN włą
czona do planu wydawniczego na rok 
1977. Wobec powyższego stanu rzeczy 
Zarząd Komisji na posiedzeniu 9 lu
tego br. postanowił wystąpić do Pre
zydium Oddziału z wnioskiem o przy
dział środków na periodyczną publi
kację Rocznika Komisji Prasoznaw
czej, w którym by ogłaszano prace 
jej członków w rozmiarach 1—2 arku
szy autorskich. Wielką pomocą dla 
członków Komisji tymczasem służą: 
Ośrodek Badań Prasoznawczych i re
dakcja Zeszytów Prasoznawczych, 
otwierając łamy swych wydawnictw 
dla wybranych badań Komisji. Pracę 
inwentaryzacyjną źródeł do historii 
prasy polskiej — według Instrukcji 
opracowanej przez prof. Mariana Ty-
lowicza i zatwierdzonej przez Prezy
dium Oddziału PAN w Krakowie — 
prowadził przez dwa lata członek Ko
misji dr Jan Bujak pod kierunkiem 
autora Instrukcji. Akcja ta, wymaga
jąca długoletniej pracy i co najmniej 
kilku pracowników naukowych, z 
uwagi na brak odpowiednich środków 
materialnych została przerwana z koń
cem roku sprawozdawczego 1977. Na 
podstawie kwerendy w zbiorach ręko-
piśmienniczych Biblioteki PAN w 
Krakowie zgromadzono 500 kart in
wentaryzacyjnych i sporządzono do 
nich dwa indeksy: nazwisk i rzeczo
wy. 
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Członkowie Komisji, współpracując 
z Wieloma instytucjami badawczymi 
krajowymi i zagranicznymi, a więc: 
Ośrodkiem Badań Prasoznawczych, 
Podyplomowym Studium Dziennikar
skim UJ, Stowarzyszeniem Dziennika
rzy Polskich (Klubem Prasoznaw-
czym), Towarzystwem Wiedzy Po
wszechnej, Międzynarodową Organi
zacją Dziennikarzy (MOD) i Między
narodowym Stowarzyszeniem do Ba
dań nad Komunikowaniem Masowym 
(AIERI), wygłosili w pierwszym pię-

Coraz liczniejsze grono badaczy w 
Polsce bierze na swój warsztat pro
blematykę prasoznawczą. Krąg ten nie 
ogranicza się już do Krakowa i War
szawy. Na teren prasoznawstwa wcho
dzą przedstawiciele różnych dyscyplin 
naukowych, różnych ośrodków aka
demickich w całym kraju. Badania 
nad funkcjonowaniem środków maso
wego komunikowania prowadzone są 
w regionalnych ośrodkach analiz pra
sowych. 

Coraz liczniejszemu, rozproszonemu 
środowisku prasoznawczemu potrzeb
ne jest forum dla wymiany poglądów, 
przedstawienia nurtujących proble
mów oraz rezultatów pracy. Niezbęd
ne są spotkania. Nie organizuje ich 
OBP — pierwszoplanowa instytucja 
prasoznawczą w kraju — oddziału
jąc na środowisko przede wszyst
kim przez swe publikacje. Może nie
wdzięcznej roli organizatora takich 
spotkań, a więc w jakimś stopniu 
animatora życia prasoznawczego, pod
jęli się prasoznawcy wrocławscy. I 
jest to inicjatywa wartościowa. 

Kolejne spotkanie organizowało 
Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe 
RSW „Prasa—Książka—Ruch", Insty
tut Filologii Polskiej, Instytut Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Wrocław
skiego oraz Klub Prasoznawczy SDP. 
Sesja, która odbyła się 13 i 14 kwiet
nia we Wrocławiu zgromadziła pra
wie 50 osób: dziennikarzy, pracowni
ków instytutów badawczych oraz 
ośrodków analiz prasowych. Szeroko 
zakreślony temat „Język, treść i funk
cja publikacji prasowych" zawierał w 

cioleciu kilkadziesiąt odczytów zarów
no dla specjalistów, jak i szerszej 
publiczności. W ten sposób działal
ność Komisji Prasoznawczej nie ogra
niczyła się do wąskiego grona pra
cowników nauki zainteresowanych 
prasoznawstwem, ale zmierzała do 
pogłębienia wiedzy w tym zakresie 
wśród szerszych kół. 

Marian Tyrowicz 
Andrzej Zagrodnik 

sobie możliwości podjęcia różnorod
nych tematów szczegółowych. W tej 
różnorodności wyodrębnić można kil
ka nurtów. W referatach i dyskusji 
dominowała problematyka teoretycz
na: pojęć i związków między poję
ciami. Kierunek empiryczny tym ra
zem zepchnięty był na margines. Inną 
grupą zagadnień podjętych na sesji 
była problematyka języka środków 
komunikowania masowego. 

Wielowątkowość tematyczna oraz 
ilość referatów wpłynęła na sposób 
organizacji sesji. W pierwszym dniu 
obrady dotyczyły ogólnego tematu: 
„Funkcje środków masowego przekazu 
(prasy) w sterowaniu świadomością 
społeczną społeczeństwa socjalistycz
nego". W drugim — wygłaszano re
feraty i prowadzono dyskusję w dwu 
sekcjach: prasoznawczej i języka 
prasy. 

Dyskusja w obradach plenarnych 
skoncentrowała się wokół dwu wy
stąpień. Doc. dr hab. Jan K u r o w i -
c k i wygłosił referat: „O niektórych 
założeniach teorii sterowania świado
mością społeczną w społeczeństwie so
cjalistycznym'', a dr Zbigniew B a j 
k a : „Uwagi o funkcjach środków ma
sowego przekazu (prasy) w sterowa
niu świadomością społeczną społe
czeństwa socjalistycznego". 

W pierwszym z wymienionych re
feratów autor pokusił się o stworze
nie siatki pojęciowej opisującej obszar 
marksistowskiej teorii sterowania 
świadomością społeczną. Przyjął m. in., 
że „pojęcie propagandy oznacza 
wszechstronne rozwijanie świadomo-

Język, treść i funkcje publikacji prasowych 
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ści politycznej danej klasy jak i two
rzenie tej świadomości". Natomiast 
agitacja „dotyczy praktycznego wno
szenia wypracowanej w sferze pro
pagandy świadomości". Agitacja „od
bywa się za pomocą różnych form in
terpretacji adaptacyjnej" rozumianej 
jako „przypisanie czynności bądź wy
tworowi określonego sensu z tego li 
tylko powodu, że stanowi on określo
ną wartość (ewentualnie wartość ne
gatywną) w ramach kultury, do któ
rej należy sam interpretator". Wyróż
nił tu „interpretację adaptacyjną" do
konywaną ze względu na kontekst 
zdroworozsądkowy (uzasadnienia w 
wiedzy potocznej), teoretyczny (okre
ślony przez krytykę marksistowską) 
oraz teleologiczny (uzasadnienia w ce
lach społeczności lub wypracowanych 
według założeń marksistowskiej kry
tyki). Przeciwstawiając świadomość 
potoczną świadomości teoretycznej 
wskazał na ograniczenia „psychologii 
propagandy", badań opinii publicznej 
i środków masowego komunikowania. 
Zdaniem autora „badacze, którzy 
chcieliby nawet uprawiać marksi
stowską teorię tych badań, w gruncie 
rzeczy zatrzymują się na poziomie 
wyznaczonym przez region agitacji". 
A więc na początku drogi. Rozwój 
marksistowskiej teorii tych badań 
wymaga umiejscowienia prasoznaw-
stwa w kręgu nauk politycznych. 

Nieco inny charakter miał referat 
dr Z. Bajki. Stanowił on przegląd do
tychczasowej wiedzy na temat funk
cji prasy, radia i telewizji, określo
nych ze względu na fazy procesu ko
munikowania, stopień uświadomienia 
sobie celów, sposób i zakres działa
nia itp. Szczególnie wartościowe było 
zaakcentowanie perspektywy odbior
cy, jego potrzeb i zainteresowań. A 
więc konieczność patrzenia na proces 
komunikowania nie tylko z punktu 
widzenia nadawcy. Istotne jest, by 
treści propagandowe odpowiadały in
teresom najszerszych mas ludowych. 
A „ten warunek spełnia u nas w Pol
sce program działania partii, uaktu
alniony na II Krajowej Konferencji". 

Z wygłoszonymi referatami plenar
nymi korespondowały wystąpienia w 
drugim dniu obrad. Prof. dr Jan 
T r z y n a d l o w s k i wygłosił referat 
„Informacja prasowa a informacja te
lekomunikacyjna (radiowa i telewi
zyjna). W sposób komunikatywny 
scharakteryzował swoiste cechy prze
kazów prasowych, radiowych i tele

wizyjnych. Dr Maciej K a ł u s z y ń-
s k i , mówiąc o „Teoretycznych aspek
tach moralistyki publicystycznej" na
wiązał do wystąpienia doc. J. Kuro-
wickiego, operując podobnymi zresztą 
pojęciami. Postulował, by w morali
styce publicystycznej odchodziło się 
od „amatorstwa" na rzecz fachowości. 
Podkreślił znaczenie funkcji informa
cyjnej dla oddziaływania na norma-
tywno-oceniającą sferę świadomości. 
Z referatem dr Z. Bajki łączyło się 
natomiast wystąpienie dr Leonarda 
S m ó ł k i , który również podzielił się 
swymi „Uwagami do badań funkcji 
prasy w kształtowaniu świadomości 
społecznej". 

Nurt empiryczny to wystąpienia 
mgr Katarzyny Z i ę t k i e w i c z i 
Krystyny N o r d y ń s k i e j . W refe
racie „Rola prasy w kształtowaniu 
aktywności zawodowej wielkoprzemy
słowej klasy robotniczej" przedstawio
no wyniki badań empirycznych prze
prowadzonych na ten temat w regio
nie gdańskim. K. Nordyńska, mówiąc 
o „Sterowaniu zainteresowania pro
blematyką naukową odbiorców prasy 
jako elemencie kształtowania świado
mości socjalistycznej", scharakteryzo
wała ogólne założenia przygotowywa
nych badań empirycznych. Na uwagę 
zasługuje tu referat Jerzego J u с h-
n o w s k i e g o i Wojciecha K a l i 
c k i e g o ; dotyczył on „Udziału prasy 
socjalistycznej Dolnego Śląska w kam
paniach politycznych (1945—1948)". 
Scharakteryzowano w nim taktykę i 
strategię wykorzystania prasy jako in
strumentu propagandowego w tak 
ważnych sprawach, jak kwestia osad
nictwa na Ziemiach Odzyskanych, re
ferendum czy pierwsze wybory. 

W sekcji języka prasy wygłoszono 
natomiast następujące referaty: 

mgr Elżbieta D z i k o w s k a : „Pra
gmatyka komunikowania przez środki 
masowego przekazu"; 

mgr Anna R u s o w i c z , mgr Bro
nisława L i g a r a : „Wypowiedzi w 
dialogu telewizyjnym", 

dr Danuta W e s o ł o w s k a : „Ty
py monologów telewizyjnych"; 

dr Jan M i o d e k : „Słowo i obraz 
w reklamie prasowej tygodnika Spie
gel"; 

mgr Ewa Ż g u t o w i c z : „Infor
macja o książce na łamach polskiej 
prasy literackiej"; 
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mgr Dorota F r ą t c z a k : „Styli
styka tekstów prasowych". 

Co osiągnięto podczas sesji, co mo
głoby się liczyć dla rozwoju wiedzy 
o komunikowaniu masowym i jego 
funkcjach? Większość wystąpień mia
ła abstrakcyjny, teoretyczny charak
ter. W dużym stopniu była to teoria 
akademicka, tzn. taka, w której bar
dziej chodzi o rozważania niż o wy-

Konferencja naukowa na ten temat 
odbyła się 14 kwietnia br. staraniem 
Rady Prasy Technicznej Komitetu Hi
storii Nauki i Techniki PAN oraz In
stytutu Historii Uniwersytetu Śląskie
go. Miała charakter sesji międzynaro
dowej, a Instytut Historii Uniwersy
tetu Śląskiego, w którego imieniu 
prof, dr Jerzy J a r o s powitał uczest
ników, był nie tylko jej współorgani
zatorem, ale i gospodarzem. Jakkol
wiek trwała tylko jeden dzień, pozo
stawiła jednak bogaty plon badawczy 
z dziedziny zasługującej jak najbar
dziej na szerszą, ogólnopolską reflek
sję naukową. Nie bez w pełni uzasad
nionych przyczyn (o których kilka 
zdań niżej) odbyła się właśnie na Uni
wersytecie Śląskim w Katowicach. 
Obradom przewodniczył prof. dr. Jan 
P a z d u r z Instytutu Historii Kultury 
Materialnej PAN. 

W trakcie konferencji wygłoszono 
8 następujących referatów: 

• Problematyka hutnicza w polskim 
czasopiśmiennictwie technicznym XIX 
wieku — prof, dr inż. Jerzy P i a-
s k o w s k i (Instytut Odlewnictwa w 
Krakowie) oraz t e g o ż a u t o r a : 
Czasopiśmiennictwo odlewnicze w 
Polsce do 1939 roku; 

• Zagadnienie kształcenia i progra
mów Akademii Górniczej w czasopi
smach technicznych do 1939 roku — 
prof, dr Jerzy J a r o s (Instytut Hi
storii Uniwersytetu Śląskiego); 

• Początki czasopiśmiennictwa górni-
czo-hutniczego na Śląsku — prof, dr 
Stanisław M i c h a l k i e w i c z (In-

jaśnienie rzeczywistości. Dystans mię
dzy taką teorią a praktyką badawczą 
jest dość duży. Czy takie teoretyzowa
nie jest bezużyteczne? Nie. Swego ro
dzaju gimnastyka umysłów praso-
znawców jest potrzebna po to, by ba
dania nie były płaskim empiryzmem, 
a teoria abstrakcją zawieszoną w 
próżni. 

Henryk Siwek 

stytut Historii Uniwersytetu im. B. 
Bieruta we Wrocławiu); 

® Czechosłowackie czasopiśmiennic
two techniczne ze szczególnym 
uwzględnieniem hutniczego — dr A. 
G a w 1 i с a ( Pedagogicka Fakulta z 
Ostrawy) ; 

© Problematyka ekonomiczna w cza
sopismach hutniczych w latach 1945— 
1977 — doc. dr hab. Henryk R o l a 
(Śląski Instytut Naukowy w Katowi
cach) ; 

• Przegląd Górniczo-Hutniczy jako 
pismo reprezentatywne hutników do 
czasu ukazania się Hutnika — mgr 
Hanna W u s a t o w s k a (Biprohut w 
Gliwicach) ; 

9 Rozwój prasy hutniczej w latach 
1945—1976 oraz perspektywy na okres 
do 2000 roku — mgr inż. Janusz 
C z e r w i ń s k i i mgr Hanna W u-
s a t o w s k a . 

Po wysłuchaniu referatów uczest
nicy (łącznie ponad 30 osób, repre
zentujących zarówno poszczególne 
ośrodki naukowe w Polsce jak i re
dakcje czasopism technicznych) przy
stąpili do dyskusji. Znalazło w niej 
miejsce 9 większych komunikatów 
naukowych i kilkanaście wypowiedzi, 
które skupiały się w znacznej części 
na tematyce referatów. W głównej 
mierze dyskutanci podjęli następujące 
problemy : 

Rola prasy technicznej obecnie i w 
przeszłości; kierunki rozwoju tej pra
sy, a zwłaszcza takie zagadnienia jak: 
czy ma się ona rozwijać w kierunku 
ściśle technicznym, czy też bardziej 

Dzieje i rola czasopiśmiennictwa hutniczego 
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ogólnym; czy w polityce zawartości 
redakcje mają kierować się potrzeba
mi wąskiego czy szerszego grona czy
telników, a w związku z tym, czy 
kreśląc perspektywy rozwojowe tej 
prasy należy uwzględnić potrzebę po
wołania i redagowania oddzielnych 
tytułów dla wyższej i średniej kadry 
technicznej itd. 

Sporo miejsca w dyskusji zajęły 
też takie sprawy i zagadnienia jak 
prasa techniczna a postęp techniczny 
oraz prasa techniczna w warunkach 
rewolucji naukowo-technicznej ; współ
praca polsko-czeska i polsko-czecho
słowacka prasy technicznej, która — 
jak podkreślano w dyskusji — już 
w XIX wieku była bardzo owocna dla 
obu stron; słownictwo techniczne 
i czystość oraz komunikatywność ję
zyka. Wiele uwagi poświęcono prze
myśleniom prof. J. Jarosa na temat 
programu nauczania w byłej Akade
mii Górniczej (obecnie AGH) w Kra
kowie. Z pokłosia dyskusji na ten te
mat, która toczyła się w polskich cza
sopismach technicznych okresu mię
dzywojennego, sporo postulatów i 
przemyśleń —• jak wykazał w swym 
bardzo starannie pod względem źród
łowym przygotowanym referacie 
prof. J. Jaros — do dziś nie straciło 
na aktualności i zasługiwałoby na po
nowną refleksję merytoryczną. 

Dyskusja, generalnie biorąc, była 
bardzo interesującą i owocną częścią 
tej konferencji, a wystąpienia prof, 
prof. J. Pazdura, S. Michalkiewicza, 
J. Jarosa i J. Piaskowskiego oraz dra 
J. Grzyba i mgra M. Belerskiego 
szczególnie przyczyniły się do jej 
wzbogacenia. 

Była to już druga z kolei konfe
rencja naukowa poświęcona prasie 
technicznej, zorganizowana na Uni
wersytecie Śląskim, przez obie wy
mienione instytucje naukowe. Pierw
sza, poświęcona prasie górniczej, od
była się w grudniu 1976, a w jej wy
niku został opublikowany tom mate
riałów w postaci numeru 2 serii wy
dawniczej Uniwersytetu Śląskiego — 
„Historia i współczesność" 4 Sądzę, że 
powierzenie roli gospodarza obu tych 
konferencji Instytutowi Historii Uni
wersytetu Śląskiego, a ściślej mówiąc 
prof. J. Jarosowi jako pracownikowi 
naukowemu tego Instytutu, nie było 

1 Czasopiśmiennictwo górnicze w Polsce. 
Pod red. Jerzego J a r o s a . Katowice 
1977. 

przypadkowe. Śląsk ze swoim poten
cjałem przemysłowym i nauko wo-ba-
dawczym w zakresie nauk technicz
nych jest bowiem jednym z najwięk
szych w kraju skupisk czytelnictwa 
prasy naukowo-technicznej i fachowej. 
Nie bez znaczenia jest również to, że 
w jego humanistycznych placówkach 
badawczych — zarówno na Uniwersy
tecie Śląskim jak i w Śląskim Insty
tucie Naukowym — powstało sporo 
cenionych opracowań poświęconych 
dziejom poszczególnych przemysłów, 
zwłaszcza historii i współczesności 
górnictwa i hutnictwa2, a prof, dr J. 
Jaros dysponuje szczególnie bogatym 
dorobkiem w tej dziedzinie8. 

W typologii problemowo-badawczej 
naszego prasoznawstwa prasa tech
niczna stanowi niewątpliwie jeden z 
najbardziej niedopracowanych obsza
rów. Biorąc to pod uwagę z tym 
większym uznaniem odnieść się trzeba 
do obu konferencji oraz do Wydaw
nictwa Uniwersytetu Śląskiego, które 
wzięło na siebie trud edytorski (ma
teriały z omawianej tu konferencji 
zostaną również opublikowane) i udo
stępniło powstałe w ich wyniku prace 
szerszemu gronu zainteresowanych. 

W konferencji uczestniczyło rów
nież, niestety tylko w charakterze go
ści, dwóch profesjonalnych praso-
znawców. Wydaje się, że szerszy udział 
w tego typu konferencjach nie tylko 
historyków gospodarczych i redakto
rów prasy technicznej, lecz także lu
dzi zajmujących się badaniami praso-
znawczymi, niewątpliwie przyczynić 
by się mógł do ich merytorycznego 
wzbogacenia. Do refleksji takiej upo
ważniają niektóre twierdzenia i fakty 
wygłoszone w trakcie dyskusji, a na
wet we fragmentach niektórych refe
ratów. 

Józef Mądry 

- H. R o l a : Przemysł hutniczy w Polsce 
Ludowej (1944—1977). Katowice 1977; 
T. P y k a : Inwestycje hutnicze w Polsce 
i w świecie. Katowice 1968: A. M e l i e h : 
Wydajność pracy w polskim hutnictwie 
żelaza i stali. Katowice 1966 i in. 
' J . J a r o s : Historia górnictwa węglo
wego w Zagłębiu Górnośląskim do 1914 ro
ku. Warszawa 1965; Historia górnictwa wę
glowego w Zagłębiu Górnośląskim w la
tach 1914—1945. Katowice—Kraków 1969 i in
ne książki tego autora wydane w latach 
siedemdziesiątych. 
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Ogólnopolskie seminarium o prasie młodzieżowej 

24 kwietnia br. odbyło się w Ka
towicach ogólnopolskie seminarium 
prasoznawcze na temat: „Rola Walki 
Młodych i prasy młodzieżowej w so
cjalistycznym wychowaniu młodego 
pokolenia." 

W konferencji, zorganizowanej 
przez Zakład Dziennikarstwa INPiDz 
Uniwersytetu Śląskiego oraz Radę 
Wojewódzką FSZMP, udział wzięli 
przedstawiciele świata nauki, redakcji 
czasopism młodzieżowych, studenci 
dziennikarstwa USl. i zaproszeni go
ścia 

Obrady otworzył członek Egzeku
tywy KW PZPR w Katowicach tow. 
Czesław L e c h , po czym przewod
nictwo objął kierownik Zakładu 
Dziennikarstwa USl. — dr Józef 
M ą d r y i przystąpiono do wygłasza
nia referatów. 

Jako pierwszy głos zabrał doc. dr 
hab. Jan K a n t y k a — dyrektor In
stytutu Nauk Politycznych i Dzienni
karstwa USl. Omówił problem jedno
ści młodych pokoleń Polakówr w pro
gramach i działalności ZWM i ZMP. 

Dr J. M ą d r y scharakteryzował 
rolę i miejsce Walki Młodych wśród 
prasy podziemnej lewicy polskiej 

O roli tegoż pisma w socjalistycz
nym systemie wychowania młodzieży 
mówił jego redaktor naczelny — Jó
zef G r a b o w i с z. 

Redaktor Krystyna K o n e c k a , 
autorka monografii Janka Krasickie
go, ukazała w swym wystąpieniu ro
lę Janka Krasickiego, Hanki Sawic
kiej i Olka Kowalskiego w tworzeniu 
oblicza ideowo-politycznego i kształtu 
publicystycznego pisma. 

„Stan i potrzeby w zakresie wiedzy 
politycznej młodzieży pracującej, aka
demickiej i szkolnej a zawartość po
lityczna Walki Młodych" — to tytuł 
referatu wygłoszonego przez dra Al
freda M u r ę — kierownika pracow
ni naukowej w zakładzie Badań Po
litycznych Śląskiego Instytutu Nauko
wego w Katowicach. 

Mgr Andrzej R u s i n e k z Ośrod
ka Badań Prasoznawczych w Krako
wie mówił o czytelnictwie nowo po
wstałych czasopism młodzieżowych. 

Dr Edward K u ś — adiunkt 
INPiDz USl. — przedstawił referat na 
temat: „Czasopisma studentów Czę

stochowy, Gliwic, Katowic i Zabrza 
w latach 1945—1973". 

Generalnie biorąc, referaty mieści
ły się zarówno w problematyce histo
rycznej, związanej z ruchem i prasą 
młodzieżową, jak i współczesnej, 
gdzie skupiono się na funkcjach i 
wzorach wychowawczych obecnie 
wydawanych pism. W jednej i dru
giej problematyce referenci przedsta
wili sporo interesujących faktów i re
fleksji. 

Jako ostatni w pierwszej części se
sji wystąpił mgr Lubomir G r o 
m a d k a — pracownik naukowy 
INPiDz Uniwersytetu Śląskiego, któ
ry zreferował problematykę związaną 
z kolportażem Walki Młodych na te
renie okręgu częstochowskiego w la
tach 1943—1945. Wystąpienie to, bę
dące w głównej mierze relacją na
ocznego świadka, uczestnika młodzie
żowego lewicowego ruchu oporu z lat 
okupacji, który osobiście brał udział 
w kolportażu Walki Młodych, zostało 
przez uczestników przyjęte szczegól
nie serdecznie. 

Po przerwie głos zabrał dr Ryszard 
K a l b a r c z y k — przedstawiciel 
Młodzieżowej Agencji Wydawniczej 
z Warszawy, referując — na podsta
wie najnowszych badań — zaintere
sowanie młodzieży problematyką go
szczącą na łamach prasy. 

„Kampanie propagandowe tygodni
ka Nowa Wieś w latach 1975— 
1977" —' to temat wystąpienia mgr 
Mariana T w а г o g a, przedstawicie
la MAW i Świata Młodych z Kato
wic. 

Mgr Marek J a r z ę b s k i , pra
cownik naukowy Zakładu Dziennikar
stwa UŚ1., wygłosił komunikat będą
cy wynikiem badań nad felietonem w 
Walce Młodych w latach siedemdzie
siątych, zaś Hubert K o z ł o w s k i , 
zca redaktora naczelnego dwutygod
nika Student, mówił o konieczności 
podejmowania na łamach czasopism 
młodzieżowych dyskusji na ważkie 
tematy polityczne. 

Mgr Gabriela M ą d r y , przedsta
wicielka Śląskiego Instytutu Nauko
wego w Katowicach, podzieliła się ze 
słuchaczami „Kilkoma refleksjami o 
Studencie jako czasopiśmie młodzieży 
akademickiej". 
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Wygłoszone komunikaty dowiodły 
że prasa młodzieżowa cieszy się zain
teresowaniem badawczym wielu 
ośrodków i instytucji naukowych, a 
ich treść przekonuje, iż młoda kadra 
naukowa podejmuje istotne, choć nie 
zawsze łatwe problemy związane z tą 
prasą. 

Następnie głos zabrali studenci 
specjalizacji dziennikarskiej Uniwer
sytetu Śląskiego. Istotne jest, iż wy
stąpili oni dość licznie, zaś komuni
katy stały na wysokim — jak na stu
denckie możliwości — poziomie. 

Krystyna K r z y s t a n e k scha
rakteryzowała rolę Walki Młodych w 
okresie przyśpieszonego rozwoju Pol
ski, a Marek Jachimowski omówił 
wpływ, jaki na kształt tematyczno-
-problemowy i strukturę gatunkową 
pisma wywarły zmiany organizacyjne 
w ruchu młodzieżowym w latach 
1973—1976. 

Marian G i e r u 1 a przedstawił 
kampanie propagandowe tygodnika 
Nowa Wieś w latach 1975—1977. 

Marian N o w a k wygłosił komu
nikat na temat: „Czynne uczestnic
two w życiu politycznym i kultural
nym jako ważny wątek treści prasy 
młodzieżowej (kilka uwag i refleksji 
na marginesie przeprowadzonej kwe
rendy)"; Maria Magdalena Z a t o r 
s k a dokonała analizy Walki Mło
dych jako pisma ilustrowanego, zaś 
Irena L e w d o ń przedstawiła wnio
ski z przeprowadzonych przez siebie 
badań nad kolportażem prasy mło
dzieżowej w wybranych miastach 
śląskich. 

Od 20 do 24 marca 1978 obradowa
ła w Libicach koło Pragi grupa ro
bocza, przygotowująca międzynarodo
wą interdyscyplinarną monografię na 
temat przejawów kryzysu współczes
nego kapitalizmu. Konferencję zorga
nizował Instytut Filozofii i Socjologii 
Czechosłowackiej Akademii Nauk. 
Uczestniczyli w niej naukowcy z Cze
chosłowacji, Bułgarii, Niemieckiej Re
publiki Demokratycznej, Polski, Wę
gier i ZSRR. Najliczniejsza była — 

Danuta H a w e l mówiła o roli na
uczyciela i szkoły w propagowaniu 
czytelnictwa czasopism młodzieżowych 
oraz kształtowaniu nawyku czytania 
prasy. 

„Wpływ Świata Młodych na proces 
wychowawczy młodego pokolenia w 
aspekcie kształtowania osobowości 
ideowo-politycznej czytelnika" był te
matem wystąpienia Barbary S1 i-
w i ń s k i e j - J a n i k o w s k i e j , na
tomiast przedmiotem zainteresowania 
Bogdana K a r w a c k i e g o była 
frekwencja tekstów dotyczących tere
nowych organów federacji na łamach 
Walki Młodych. 

Wiesław S i w с z a k, redaktor na
czelny studenckiego magazynu repor
terskiego Smar, zakończył dyskusję 
wypowiedzią na temat wychowaw
czej roli studenckiej prasy nieprofe
sjonalnej. 

Podsumowując seminarium, mgr 
M. Twaróg stwierdził m. in., że sesja 
dowiodła, iż dużego znaczenia nabie
ra istnienie stosunkowo jeszcze mło
dego ośrodka badań nad prasą, jakim 
jest Zakład Dziennikarstwa INPiDz 
US1. Podziękował także wszystkim, 
którzy okazali pomoc przy zorganizo
waniu seminarium. 

Warto podkreślić, iż na konferen
cji powstał zamysł organizowania co 
roku tego rodzaju spotkań poświęco
nych prasie młodzieżowej, Znalazł on 
poparcie dyrektora Instytutu Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UŚ1; 
doc. dr hab. J. Kantyki. 

Marek Jarzębski 

rzecz zrozumiała — grupa czechosło
wacka, która reprezentowała różne 
ośrodki naukowe swego kraju. 

Celem spotkania było kolektywne 
opracowanie i ustalenie ostatecznej 
koncepcji tematyczno-problemowej 
i kompozycyjnej międzynarodowej 
monografii na wspomniany temat 
oraz jak najgruntowniejsze przedys
kutowanie opracowań cząstkowych 
(przyszłych rozdziałów monografii 
bądź ich części), przedstawionych 

Konferencja grupy roboczej Międzynarodowej Komisji 
Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych 
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przez poszczególnych uczestników 
i zbadanie stopnia przydatności tych 
opracowań dla projektowanej mono
grafii. Przedstawiono prace z zakresu 
różnych dyscyplin nauki: od filozofii 
po ekonomię i politologię. Spora ich 
część zaciekawiłaby również praso-
znawców, zwłaszcza o socjologicznych 
i politologicznych zainteresowaniach 
i bez trudu znalazłaby miejsce w pro
filu tematycznym Zeszytów Praso-
znawczych. 

Członkowie grupy polskiej przed
stawili na konferencji i przedyskuto
wali z pozostałymi delegatami fcrajów 
cztery następujące opracowania: 
Mgr Weronika G r a b e — Problemy 
kształcenia politycznego młodzieży 
w RFN. 
Doc. dr Włodzimierz K n o b e l s -
d o r f — Niektóre aspekty krytyki 
burżuazyjnych koncepcji determini-
zmu technologicznego. 
Dr Józef M ą d r y — dwa szkice, 
a mianowicie: 

1. Międzynarodowa współpraca kultu
ralna i eksport kultury w warun
kach ideowej konfrontacji dwóch 
systemów społeczno-politycznych 
oraz jej instrumenty nośne (między 
innymi prasa, radio, telewizja, film 
i książka). 

2. Proces koncentracji środków maso
wego komunikowania w krajach 
EWG, jego etapy rozwojowe i skut
ki społeczno-polityczne. 

Wszystkie wymienione opracowa
nia zostały zakwalifikowane zarówno 
do monografii jak i do opublikowania 
w najbliższym okresie w Biuletynie 
Informacyjnym Komisji Problemowej 
Akademii Nauk Krajów Socjalistycz
nych. Biuletyn został powołany jako 
międzynarodowe forum informacyjne 
tej Komisji. 

Prace konferencji przebiegały 
sprawnie i efektywnie dzięki dobrze 
przemyślanym przez gospodarzy for
mom realizacji zadania. Oprócz dwóch 
dłuższych posiedzeń plenarnych z gó
ry przewidziano i przeprowadzono 
kilka posiedzeń roboczych grup pro
blemowych oraz liczne spotkania 
w mniejszych zespołach tych uczest
ników, którzy pracują nad zbliżony
mi tematami. Środki masowego prze
kazu były przedmiotem jednego z ta
kich posiedzeń. Taki sposób obrad 
gwarantował każdemu uczestnikowi 

najbardziej bezpośredni udział w kon
ferencji. W trakcie wszystkich spot
kań każdy uczestnik miał możność 
przedstawić własne opracowanie 
cząstkowe i przedyskutować je 
w szerszym gronie fachowców z wy
mienionych krajów oraz wypowiedzieć 
się na temat innych opracowań i kon
cepcji całej monografii. Po licznych 
dyskusjach na ostatnim posiedzeniu 
plenarnym dokonano następujących 
ustaleń : 

1. Monografia składać się będzie 
z czterech części, w skład których 
wejdą opracowania wyznaczonych 
na konferencji autorów. Ponieważ 
monografia ukaże się w pierwszej 
kolejności w języku czeskim (opra
cowania cząstkowe złożone zostały 
w języku rosyjskim, który był ję
zykiem roboczym konferencji), po
szczególne części zostaną ostatecz
nie zredagowane przez wyznaczo
nych uczestników konferencji, re
prezentujących czechosłowacką 
grupę roboczą — rzecz zrozumia
ła, przy czynnym udziale wszyst
kich współautorów. 

2. Każdy współautor może uczestni
czyć w dowolnej części monogra
fii (niezależnie od zasadniczej przy
należności do części wyznaczonej 
na konferencji), zgodnie z zawarto
ścią tematyczno-problemową złożo
nego opracowania. 

3. Opublikowanie monografii wzięła 
na siebie grupa czechosłowacka, 
lecz pozostali uczestnicy zostali zo
bowiązani do zbadania, czy i kiedy 
możliwe byłoby wydanie jej w po
szczególnych krajach socjalistycz
nych. 

4. O terminach dalszych prac i spra
wach związanych z przygotowywa
niem publikacji Instytut Filozofii 
i Socjologii Czechosłowackiej Aka
demii Nauk poinformuje autorów 
do końca kwietnia 1978. 

5. Na początku przyszłego roku po
stanowiono zwołać do Pragi ostat
nie posiedzenie grup roboczych 
Komisji w celu ostatecznego prze
dyskutowania poszczególnych, zre
dagowanych do tego terminu czę
ści monografii. 
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Biorąc pod uwagę bogactwo prac 
tej konferencji, jej formę i rzeczo
wość oraz zasięg problemowy, a także 
aktualność polityczną, wolno w pod
sumowaniu sprawozdania stwierdzić, 
że jej wartość znacznie wykroczyła 
poza ramy zadań, jakie jej nadano 
w zamyśle. Nieodparcie nasuwa się 
bowiem refleksja, że to, co jej uczest
nicy mogli wynieść i w istocie wy

nieśli z wielu spotkań roboczych, licz
nych dyskusji i rozmów bezpośred
nich, które toczyły się poza protoko
łem przyjętego porządku obrad, spo
żytkują niewątpliwie w innych, nie 
związanych z tą monografią pracach 
badawczych. 

Józef Mądry 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 października — 31 grudnia 1977) * 

12 X — w Komitecie Centralnym PZPR 
pod przewodnictwem zastępcy członka 
Biura Politycznego, sekretarza КС PZPR 
J. Łukaszewicza ogólnokrajowa narada re
daktorów naczelnych prasy, radia i tv 
oraz sekretarzy redakcyjnych organizacji 
partyjnych poświęcona omówieniu zadań 
stojących przed środkami masowego prze
kazu w świetle uchwał IX Plenum КС. 
Referat wprowadzający do dyskusji wy
głosił kierownik Wydziału Prasy, Radia 
i TV K. Rokoszewski. 

27 X — Instytut Nauk Politycznych 
UAM oraz Poznańskie Wydawnictwo Pra
sowe zawarły porozumienie o współpracy 
w zakresie kształcenia dziennikarzy i pro
wadzenia badań prasoznawczych. 

9 XI — w Domu Dziennikarza narada 
młodych dziennikarzy i współpracowników 
prasy młodzieżowej ZG ZSMP. 

14 XI — zastępca członka Biura Poli
tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz spotkał się z zielonogórskimi dzien
nikarzami. 

18X1 — kierownik Wydziału Prasy, 
Radia i TV КС PZPR K. Rokoszewski 
spotkał się z rzeszowskim środowiskiem 
dziennikarskim. Tematem spotkania były 
aktualne zadania środków masowej infor
macji. 

21XI — rzecznik prasowy rządu PRL 
W. Janiurek spotkał się z dziennikarzami 
przybyłymi do Polski w związku z ofi
cjalną wizytą w naszym kraju kanclerza 
federalnego RFN H. Schmidta. W spotka
niu uczestniczyli także przedstawiciele 
prasy polskiej. 

28X1 — Sekretariat КС PZPR powołał 
Radę Redakcyjną tyg. Zycie Gospodarcze. 
Przewodniczącym Rady został członek 
Biura Politycznego КС PZPR, wicepre
mier J. Szydlak. 

2 XII — w Komitecie Centralnym PZPR 
narada redaktorów naczelnych 214 gazet 
zakładowych. Dziennikarzy zapoznano 
z założeniami NPSG na rok 1978. Na tym 
tle omówiono kierunki działania tej prasy. 

8 X H — Prezes Rady Ministrów skiero
wał do ministrów, kierowników urzędów 
centralnych oraz wojewodów i prezyden
tów miast pismo, w którym określa się 
zasady Instytucjonalnej prenumeraty cza
sopism. 

14X11 — okresowe spotkanie I sekre
tarza КС PZPR E. Gierka z dziennikarza
mi poświęcone aktualnym problemom spo-

m?^1?2 Z u z u P e ł n i e n i a m i z a poprzednie 

łeczno-gospodarczego rozwoju kraju (ob
szerniejsze sprawozd.: Trybuna Ludu 
nr 295). 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
10IX — w Budapeszcie IV międzyna

rodowa konferencja redaktorów gazet li
terackich i czasopism społeczno-kultural-
nych krajów socjalistycznych. Dziennikar
stwo polskie reprezentowali: J. Górec-Ro-
siński (Fakty 77) i W. Machejek (Zycie 
Literackie). Obszerniejsze sprawozd.: Fak
ty 77 nr 47 s. 7—9. 

I X — na stanowisko korespondenta 
Życia Warszawy w NRD powołany został 
A. Osiecki w miejsce wracającego do kra
ju I. Wirskiego. 

I X — na stanowisko korespondenta 
Przyjaźni w Moskwie powołany został 
A. Dzikowski w miejsce wracającego do 
kraju G. M. Sieczkowskiego. 

4 X — w Sofii rozpoczęła się narada 
naczelnych redaktorów czasopism i dzien
ników związkowych państw socjalistycz
nych. Omówiono rolę prasy związkowej 
w rozwoju gospodarczym krajów socjali
stycznych, problemy prasy związkowej 
oraz zagadnienia odprężenia międzynaro
dowego. 

4—5 X — w Pradze międzynarodowe 
sympozjum pt. „Wielka Socjalistyczna Re
wolucja Październikowa a socjalistyczne 
dziennikarstwo". Obszerniejsze sprawozd. 
H. Gałat: Wielki Październik a socjali
styczne dziennikarstwo Prasa Polska nr 11 
s. 8—9. 

17—20 X — w Roztieży k. Kutnej Hory 
(CSRS) obrady IV międzynarodowej kon
ferencji naukowej Komisji koordynacyj
nej d/s dokumentacji prasoznawczej. Ob
szerniejsze sprawozd.: Zeszyty Prasoznaw
cze 1978 nr 1 S. 147—148. 

18—20 X — w Gdańsku międzynarodowe 
spotkanie dziennikarzy krajów Morza Bał
tyckiego (Dania, Finlandia, Norwegia, 
NRD, RFN, Szwecja, ZSRR, Polska, Mię
dzynarodowa Federacja Dziennikarzy, Mię
dzynarodowa Organizacja Dziennikarzy) 
poświęcone wymianie informacji w spra
wie kształcenia i doskonalenia dziennika
rzy. Obszerniejsze sprawozd. Z. Wilczew
ski: Problem niemal powszechny — szko
lenie i doskonalenie kadr dziennikarskich. 
Prasa Polska 1977 nr 11 s. 14:—16. 

18—22 X — w Moskwie, z inicjatywy 
Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Moskiewskiego, II. międzynarodowa kon
ferencja pt. „Dziennikarstwo w rozwinię
tym społeczeństwie socjalistycznym". 
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W skład delegacji polskiej wchodzili: doc. 
dr B. Gołębiowski, doc. dr hab. T. Kupis, 
doc. dr hab. M. Szulczewski z Instytutu 
Dziennikarstwa UW oraz dr Z. Bajka 
i mgr A. Rusinek z OBP. Obszerniejsze 
sprawozd.: Zeszyty Prasoznawcze 1978 nr i 
s. 144—145. 

19—21X — Związek Dziennikarzy Buł
garskich — z okazji 60 rocznicy Rewolu
cji Październikowej — zorganizował mię
dzynarodowe sympozjum poświęcone roli 
dziennikarstwa w kształtowaniu socjali
stycznego stylu życia. W sympozjum 
uczestniczyły delegacje dziennikarzy 
Związku Radzieckiego, NRD, Mongolii, 
Polski, Rumunii. Węgier i Czechosłowacji. 
Obszerniejsze sprawozd.: Zeszyty Praso
znawcze 1978 nr 1 s. 145—147. 

WYDAWNICTWA 
28—23 X — w NRD na zaproszenie 

wydawnictwa „Zentrag" przebywała dele
gacja ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch" z 
prezesem S. Mojkowskim na czele. Pod
pisano protokół ustalający podstawowe 
kierunki współpracy. 

X — w berlińskim Ośrodku Informacji 
i Kultury Polskiej, IV Konferencja Redak
torów Naczelnych Prasy Technicznej NRD. 
Współorganizatorem konferencji była Pol
ska Izba Handlu Zagranicznego. Przedsta
wiono dorobek oraz kierunki rozwoju pol
skiego czasopiśmiennictwa technicznego 
i omówiono zasady dalszej wymiany infor
macji. 

X — w Berlinie konferencja przedsta
wicieli stowarzyszeń dziennikarzy 
państw — stron Układu Warszawskiego. 
Tematem spotkania była rola prasy, radia 
i tv w upowszechnianiu tradycji patrio
tycznych i internacjonalistycznych jako 
ważnych elementów wychowania obron
nego społeczeństwa, zwłaszcza młodzieży. 
Obszerniejsze sprawozd. K. W o j t o 
w i c z : Tradycje wasze i nasze. Za wol
ność i lud 1977 nr 43. 

X — w Polsce — jako gość RSW 
,,Prasa-Książka-Ruch" — przebywała 
9-osobowa grupa wydawców i dziennika
rzy prasy włoskiej. Goście włoscy przy
jęci zostali przez wicemin. spraw zagr. 
J. Czyrka, wicemin. kultury i sztuki 
J. Wilhelmiego; rozmowy w ZG RSW 
„P-K-R" i SDP. 

9 XI — w Warszawie podpisano porozu
mienie między SDP i Stowarzyszeniem 
Dziennikarzy Wietnamskich o współpracy 
na lata 1978—1980. Dokument przewiduje 
rozszerzenie stosunków i współpracy mię
dzy obu organizacjami, wymianę doświad
czeń w sprawie kształcenia zawodowego. 

14—19 XI — na zaproszenie ZG RSW 
„P-K-R" przebywała w Polsce delegacja 
Wydziału Agitacji i Propagandy Węgier
skiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. 

18—28 XI — na Cyprze przebywała dwu
osobowa delegacja SDP w celu przepro
wadzenia rozmów ze Związkiem Dzienni
karzy Cypryjskich. W trakcie wizyty pod
pisano umowę o współpracy między SDP 
i ZDC. 

21XI — Z. Broniarek objął stanowisko 
korespondenta Trybuny Ludu w Sztokhol
mie. 

XI — w Rumunii przebywała delega
cja RSW ,,P-K-R" z prezesem z S. Moj
kowskim, która prowadziła rozmowy 
z wydawnictwem „Scinteia". Podjęto sze

reg ustaleń mających na celu zacieśnienie 
współpracy. Prezes RSW przyjęty został 
przez zastępcę członka Politycznego Ko
mitetu Wykonawczego КС RPK M. Gere. 

XI — na biennale fotografii wojskowej 
w Paryżu duży sukces odnieśli fotore
porterzy Wojskowej Agencji Fotograficz
nej (Z. Damski, I. Sobieszczuk, S. Syndo-
man, T. Szczepaniak), którzy odznaczeni 
zostali Medalem Srebrnym Słońca. 

5—6 XII — w Błażejewku pod Poznaniem 
narada przedstawicieli wydawnictw praso
wych Polski i NRD — RSW „P-K-R" 
i .„Zentragu", poświęcona współpracy za
równo technologiczno-produkcyjnej, jak 
i między poszczególnymi redakcjami i wy
dawnictwami prasowymi. 

5—8 XII — w NRD przebywała delega
cja SDP; podpisanie protokołu o współ
pracy między SDP i VDJ na rok 1978. 

7 XII — w Pradze IV międzynarodowa 
konferencja przedstawicieli wyższych 
uczelni dziennikarskich i instytutów nau
kowo-badawczych Bułgarii, Czechosłowa
cji, NRD, PRL, Rumunii, Węgier i Związ
ku Radzieckiego. 

10 XII — w Hanoi podpisanie 3-letniej 
umowy o współpracy między radiofonia
mi Polski i Wietnamu. 

15 XII — na stanowisko korespondenta 
Trybuny Ludu w Waszyngtonie powołany 
został W. Łoziński z jednoczesnym odwo
łaniem go ze stanowiska korespondenta 
tej gazety w Sztokholmie. 

15—19 XII — w Mogilanach pod Kra
kowem międzynarodowa konferencja re
daktorów pism filozoficznych i socjolo
gicznych krajów socjalistycznych. Orga
nizatorem konferencji był Wydział Nauk 

Społecznych PAN oraz Instytut Socjolo
gu UJ. 

SDP; KLUBY TWÖRCZE 
7 X — w Kielcach zebranie sprawoz-

dawczo-wyborcze miejscowego oddziału 
SDP; przewodniczącym został Stanisław 
Gleń. 

17 X — w Olsztynie zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Tadeusz Ostaszewski. 

20 X — w Szczecinie zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; przewod
niczącym — Zbigniew Puchalski (Polskie 
Radio); sprawozd. Prasa Polska 1978 nr 1 
s. 28—29. 

24 X — w Bydgoszczy zebranie spra
wozda wczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Mieczysław Andrzejewski 
(Dziennik Wieczorny); sprawozd. Prasa 
Polska 1978 nr 1 s. 19—21. 

24 X — plenarne posiedzenie ZG SDP 
poświęcone skuteczności oddziaływania 
środków masowego przekazu. 

X — w Rzeszowie zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; przewod
niczącym — Witold Szymczyk (Nowiny). 

4 XI — w Lublinie zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Włodzimierz Wójcikowski 
(Sztandar Ludu). 

4 XI — w Opolu zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze oddziału SDP; przewodni
czącym — Edward Pochroń (Trybuna 
Odrzańska); sprawozd. Prasa Polska 1978 
n r 1 s. 25—26. 
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9 XI w Łodzi zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze oddziału SDP; przewodni
czącym — Wojciech Drygas (Karuzela); 
sprawozd. Prasa Polska 1978 nr 1 s. 24—25. 

U XI — w Białymstoku zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Wincenty Zgiet (PAP). 

U XI — w Krakowie zebranie spra
wozdawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Zbigniew Regucki (Ga
zeta Południowa). 

14 XI — Prezydium ZG SDP omawiało 
projekt uchwały Rady Ministrów w spra
wie współdziałania organów administra
cyjnych oraz jednostek gospodarki uspo
łecznionej z prasą, radiem i telewizją. 

15 XI — we Wrocławiu zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Ryszard Skała (Wieczór 
Wrocławia); sprawozd. Prasa Polska 1978 
nr 1 s. 30. 

17 XI — w Gdańsku zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; przewod
niczącym — Józef Królikowski (Dziennik 
Bałtycki); sprawozd. Prasa Polska 1978 
nr 1 s. 21—24. 

18 XI — w Poznaniu zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze oddziału SDP; przewod
niczącym — Roman Czamański (Gazeta 
Zachodnia); sprawozd. Prasa Polska 1978 
nr 1 s. 26—28. 

25 XI — w Zielonej Górze zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze oddziału SDP; 
przewodniczącym — Michał Toś (Gazeta 
Lubuska); sprawozd. Prasa Polska 1978 
nr l s. 30—32. 

25—26 XI — w Zaborowie spotkanie 
dyskusyjne Klubu Krytyki Filmowej po
święcone stanowi krytyki filmowej na 
świecie. 

28X1 — w Popowie (woj. ostrołęckie) 
sesja Klubu Publicystów Społeczno-Praw-
nych nt. „Rola prawa i publicystów spo
łeczno-prawnych na aktualnym etapie 
rozwoju budownictwa socjalistycznego w 
Polsce". 

9 XII — w Warszawie zebranie spra
wozdawczo-wyborcze oddziału SDP; prze
wodniczącym — Marian Kuszewski 
(Trybuna Ludu) ; sprawozd. : Prasa Polska 
1978 nr 2 s. 31—38, 41. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
30 l x — w n-rze 308 Kuriera Polskiego 

w publikacji „Czytelnicy o Kurierze" 

omówienie wyników ankiety czytelniczej 
ogłoszonej z okazji 20-lecia gazety. Kurier 
czyta więcej kobiet (54%) niż mężczyzn. 
Przeważają osoby w wieku 30—59 lat (po
nad 51%), posiadające wykształcenie śred
nic (ok. 63%), zatrudnione jako pracowni
cy umysłowi lub w tzw. wolnych zawo
dach (62%), zamieszkałe w miastach 
(77%). 

8 X — z okazji 10-lecia Studenta sesja 
naukowa pt. „Rola pisma społeczno-kul-
turalncgo młodego pokolenia w kształto
waniu kultury politycznej odbiorcy". Re
feraty przedstawili: P. Dubiel, B. S. Kun-
da, W. Górnicki. 

24 X — w Gdańsku sesja naukowa po
święcona 50-leciu najstarszego na Wy
brzeżu czasopisma — Rocznika Gdań
skiego. 

XI — toruńskie Nowości wespół z To
ruńskim Towarzystwem Kultury, oddzia
łami ZLP i SDP utworzyły Klub lite-
racko-dziennikarski „Nowości". 

14 XII — w łódzkim Domu Technika 
sympozjum naukowe nt. roli specjalisty
cznego czasopisma w upowszechnianiu 
nowości technicznych i kształtowaniu za
angażowania społecznego środowiska tech
nicznego. 

15 XII — we Wrocławiu sesja dzienni
karzy zorganizowana przez Klub Redak
cyjny SDP przy współudziale Gazety 
Robotniczej pt. „Funkcjonalność struktur 
organizacyjnych redakcji". 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 
30 XII — Zastępca członka Biura Poli

tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz spotkał się z centralnym aktywem 
RSW, wyrażając uznanie dla działalności 
tej instytucji. 

INNE 
4—30 XI — w Muzeum Historii Miasta 

Łodzi wystawa „Z rewolucyjnych trady
cji prasy łódzkiej"; z tej okazji Głos 
Robotniczy wydał specjalny dodatek (do 
n-ru 251). 

XI — w kościańskiej Izbie Muzealnej 
wystawa pt. „Prasa ziemi kościańskiej" 
(początki prasy w tym regionie sięgają 
połowy XIX w.). Obszerniejsze omów.: 
Sztandar Młodych nr 272 wyd. B. 

1978 ROK 
(1 stycznia — 31 marca 1978 r.) 

161 — w Komitecie Centralnym PZPR 
POd przewodnictwem kierownika Wydzia
łu Prasy, Radia i TV КС К. Rokoszew-
sKiego ogólnokrajowa narada poświęcona 
omówieniu zadań środków masowego 
przekazu w świetle postanowień II Kra
jowej Konferencji PZPR. W naradzie 
uczestniczyli redaktorzy naczelni oraz se
kretarze podstawowych organizacji par
tyjnych redakcji prasy, radia i tv. Refe-
iat programowy wygłosił zast. kierowni-
*a Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
•m,'. \ £ ? u k ( s k rót referatu: Nasze Proble
my 1978 nr 2 s. 3—7). 

18—191 — w Warszawie narada pra
cowników polskiej prasowej służby za
granicznej poświęcona omówieniu zadań, 
które wypływają z uchwał II Krajowej 
Konferencji PZPR. Naradzie, w której 
uczestniczył m. in. sekretarz КС PZPR 
R. Frelek, przewodniczył kierownik Wy
działu Prasy, Radia i TV КС PZPR 
K. Rokoszewski. 

281 — zastępca członka Biura Poli
tycznego, I sekretarz KK PZPR w Kra
kowie 1С. Barcikowski spotkał się z re
daktorami naczelnymi oraz I sekretarza-

— Zeszyty Prasoznawcze 
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mi POP PZPR wydawanych w Krako
wie gazet i czasopism, radia i tv. 

311 — w Kielcach wspólne posiedzenie 
KW PZPR w Kielcach i Radomiu po
święcone realizacji uchwał Biura Poli
tycznego КС w sprawie doskonalenia 
działalności informacyjno-publicystycznej 
oraz umacniania ideowo-wychowawczej 
roli krytyki w prasie, radiu i tv w obu 
województwach. 

9II — zastępca członka Biura Poli
tycznego, I sekretarz KK PZPR w Kra
kowie K. Barcikowski i prezydent m. 
Krakowa J. Pękala spotkali się z preze
sem RSW ,,P-K-R" S. Mojkowskim oraz 
dyrektorami jednostek organizacyjnych 
RSW w Krakowie; omawiano problemy 
rozbudowującego się krakowskiego ośrod
ka prasowego. 

18 II — Prezydium Rządu — kierując 
się postanowieniami uchwały Biura Poli
tycznego КС PZPR "O dalsze doskonale
nie działalności informacyjno-publicysty
cznej oraz umocnienie ideowo-wychowaw
czej roli krytyki w prasie, radiu i tv" — 
przyjęło projekt uchwały Rady Mini
strów w sprawie dalszego usprawniania 
informacji dla środków masowego prze
kazu. Tekst uchwały opublikowany zo
stał w Monitorze Polskim nr 5 z 20II; 
obszerniejsze omów. J. S e n d e l a : Na
sze Problemy 1978 nr 3 s. 9—11. 

II — Egzekutywa KW PZPR w Byd
goszczy rozpatrywała rolę prasy zakłado
wej; na tym terenie ukazuje się 11 ga
zet zakładowych o jednorazowym nakła
dzie 48 tys. egz. 

7 III — Egzekutywa KW PZPR w 
Wałbrzychu dokonała oceny pracy kole
gium redakcyjnego Trybuni/ Wałbrzyskiej. 
Podjęto wnioski zmierzające do dalszego 
rozszerzenia i doskonalenia pracy tygod
nika 

10 III — w Warszawie plenarne posie
dzenie ZG Zw. Zaw. Pracowników Książ
ki, Prasy, Radia i TV; tematem było 
omówienie kierunków i form działalno
ści związkowej w środkach masowego 
przekazu wynikających z postanowień II 
Krajowej Konferencji PZPR. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
181 — w Moskwie podpisano protokół 

o współpracy między Związkiem Dzien
nikarzy ZSRR i SDP na rok 1978. 

201 — w Warszawie podpisano proto
kół o współpracy między SDP i Związ
kiem Dziennikarzy Czechosłowackich. 

I — w Hanoi podpisano porozumienie 
o współpracy między PAP a Wietnamską 
Agencją Informacyjną. 

7II — przewodniczący ZG Zrzeszenia 
Dziennikarzy NRD H. Czepuck odznaczo
ny został Komandorią Orderu Zasługi 
PRL. 

25II — zastępca członka Biura Poli
tycznego КС, sekretarz КС PZPR J. Łu
kaszewicz przyjął przebywającego w na
szym kraju redaktora naczelnego central
nego organu КС Bułgarskiej Partii Ko
munistycznej Rabotniczesko Delo J. Ja-
towa. 

3 Ш — w Warszawie podpisano proto
kół o współpracy między SDP i Związ
kiem Dziennikarzy Bułgarskich na rok 
1978. 

16—17 III — w Warszawie spotkanie re
daktorek pism kobiecych krajów socja
listycznych. Obszerniejsze sprawozd. Ko
bieta i Życie 1978 nr 12 s. 2. 

20 III — w Warszawie podpisanie pro
tokołu o współpracy w dziedzinie radia 
i tv na lata 1978—1979 między Polską a 
Finlandią. 

III — w Warszawie podpisanie proto
kołów roboczych o współpracy w dziedzi
nie radia i telewizji na lata 1978—1979 
między Polską a Bułgarią. 

III — na zaproszenie Zrzeszenia Wy
dawców Włoskiej Prasy Periodycznej 
(UŚPI) we Włoszech gościła delegacja 
polskich wydawców i dziennikarzy pod 
przewodnictwem I wiceprezesa RSW 
„P-K-R" W. Beka. Delegacja zapoznała 
się z problemami i pracą włoskich wy
dawnictw. Delegację przyjął przewodni
czący senatu włoskiego A. Fanfani. Od
było się również spotkanie w КС Wło
skiej Partii Komunistycznej z sekreta
rzem КС L. Pavolinim. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
311 — z okazji 20-lecia Z pola walki — 

organu naukowego Instytutu Ruchu Ro
botniczego WSNS przy КС PZPR — sym
pozjum naukowe na temat „Ruch robot
niczy w czasopiśmiennictwie Polski Ludo
wej". Referat wprowadzający wygłosiła 
prof. Z. Kormanowa. 

10 Ii — z okazji 10-lecia toruńskich 
Nowości sympozjum na temat roli i za
dań gazet popołudniowych w kształtowa
niu zaangażowanych postaw społecznych. 
Główny referat wygłosił J. Łazarz (Re
dakcja Analiz Prasowych RSW „P-K-R"); 
obszerniejsze sprawozd. Nowości nr 35. 

15 III — z okazji 30-lecia Przyjaciółki 
w warszawskim Klubie MPiK (Nowy 
Świat) otwarto wystawę „Przyjaciółka i 
jej czytelnicy". 

26 l i i — w n-rze 13 Motoru J. J a n 
k o w s k i omawia wyniki ankiety czy
telniczej (ogłoszonej w nrze 51/52 z 1977 г.). 
Wśród czytelników przeważają ludzie 
młodzi (w wieku 21—30 lat 30%; 31—40 
lat: 21%; 41—50 lat: 24%), legitymujący się 
wykształceniem średnim — 48% (wyższe: 
30%) i mieszkający w miastach wiel
kich — powyżej 100 tys. mieszkańców 
(44%). Najbardziej poczytne są artykuły 
dotyczące poradnictwa eksploatacyjnego 
(79%). 31% respondentów czyta pismo po
nad 10 lat. 

SDP. KLUBY TWÓRCZE 
23—24 li — X Zjazd Delegatów SDP. 

Uczestniczyło w nim 340 delegatów repre
zentujących blisko 7-tysięczną rzeszę 
członków SDP. Zjazd podsumował dzia
łalność Stowarzyszenia w latach 1975— 
1977, określił dalsze kierunki udziału pol
skiego dziennikarstwa w jego społecznej 
służbie dla narodu. Na zjazd przybył 
I sekretarz КС PZPR E. Gierek. Prze
wodniczącym ZG wybrano ponownie 
J. Mietkowskiego, wiceprzewodniczącymi: 
I. Dryll, J. Roszkowskiego, P. Ziarnika, 
funkcję sekretarza generalnego powierzo
no ponownie Z. Tempskiemu. 

6 III — w Toruniu powstało terenowe 
koło SDP, które działać będzie w ramach 
bydgoskiego oddziału SDP. 

Opracował: Sylwester Dziki 
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Skróty tytułów: 
BZ 
CJR 

EP 
INP 

KP 
KZ 
NDP 
NP 
NZZ 
•PMS 

PU 
SI 

SR 

— Bylgarski Zurnalist 
— Columbia Journalism 

Review 
— Editor and Publisher 
— Inter Nationes 

Pressedienst 
— Komsomolskaja Prawda 
— Krasnaja Zwiezda 
— Neue Deutsche Presse 
— Newspaper Production 
— Neue Zürcher Zeitung 
— Problemy Mira i Socyaliz-

ma 
— Prawda Ukrainy 
— Socyalisticzeskaja 

Industrija 
— Sowieckaja Rossija 

REDAGOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Pierwszy telewizyj
ny magazyn zachodnioeuropejski Euro 9 
jest wynikiem współpracy dziewięciu ra
diofonii: brytyjskiej BBC, duńskiej DR, 
holenderskiej NOS, włoskiej RAI, belgij
skiej RTB, irlandzkiej RTE, luksembur
skiej RTL, zachodnioniemieckiej ZDF 
i francuskiej TF-l. 

Tematyczny podział zadań został okre
ślony specjalnym układem. Realizację 
emisji ze względu na pluralizm politycz
ny krajów stowarzyszonych zapewniono, 
wyznaczając rolę każdej z telewizji kra
jowych. 

Zgodnie z przewidywaniami przedsię
wzięcie oblicza się na ok. 200 min odbior
ców, czyli pełną liczbę telewidzów w 
krajach „dziewiątki". (Interstages 1977 nr 
124 s. 19) zl 
MIĘDZYNARODOWE. Zawarto umowę 
kooperacyjną między radiem i telewizją 
Luksemburga a Związku Radzieckiego. 
Przewiduje ona wymianę aktualności z 
dziedziny kultury, nauki, postępu tech
nicznego i sportu oraz programów muzy
cznych. (Interstages 1977 nr 124 s. 23) zl 
LIBIA. W styczniu br. zapoczątkowano 
Rewizyjne programy rolniczo-oświatowe. 
w ten sposób przekazuje się wskazówki 
zwłaszcza rolnikom zamieszkującym pe
ryferie kraju (NDP 1978 nr 3 s. 26) pd 
MEKSYK. Władze akademickie uniwersy
tetu w Meksyku rozwiązały w sposób in
teresujący problemy nauczania swoich 
*6 tys. studentów w okresie strajku per
sonelu technicznego i administracyjnego 
uczelni. Wykłady nadawano przez 4 pro
gramy krajowej TV a profesorowie obo
wiązani byli do udzielania odpowiedzi 
studentom telefonicznie. (Interstages 1977 
nr 124 s. 23) zl 

MOZAMBIK. Radio tutejsze przystąpiło 
do nadawania specjalnego programu dla 
kobiet. Celem jego jest uświadomienie 
polityczne i dalsza emancypacja kobiet. 
(Zurnalist 1978 nr 3 s. 65) zl 

NRD. Od 25. lat działa redakcja serbołu-
życka radiofonii NRD, nadająca w sło
wiańskim języku jedynej mniejszości na
rodowej naszego zachodniego sąsiada. 
Pracuje w niej 7 osób, przygotowujących 
każdego dnia powszedniego półgodzinny, 
a w niedziele dwugodzinny program. 
(NDP 1978 nr 3 s. 18) pd 
RFN. Wśród czasopism kobiecych roz
różnia się 3 podstawowe typy: „klasycz
ny", zawierający obok mody i kosmetyki 
porady z zakresu kuchni, urządzania 
mieszkań, podróży wakacyjnych oraz 
podnoszący specjalne kwestie kobiece — 
równouprawnienia, zawodowe, wycho
wawcze. Przykładem takich pism są np. 
Brigitte lub Für Sie. Drugim typem są pi
sma pierwotnie całkowicie poświęcone 
krawiectwu i robótkom ręcznym, które 
coraz bardziej wzbogacają swą zawartość 
podobnymi jak wyż. wymienione treścia
mi (np. Burda Moden, Neue Mode). Wre
szcie typ trzeci — to kobiece czasopisma 
rozrywkowe, ostatnio także coraz częściej 
zamieszczające porady; tu wymienia się 
Neue Post, Das Neue Blatt. 

Oczywiście, w „czystej" postaci tytuły 
prezentują się rzadko, najczęściej mamy 
do czynienia z „mieszańcami". (Zeit 1978 
nr 10 s. 21) pd 
SESZELE. Rząd republiki postanowił nie 
zgodzić się na dalsze korzystanie przez 
radiofonię narodową z wiadomości an
gielskiej kompanii BBC. Odtąd doniesie
nia seszelskiego radia przygotowują wy
łącznie jego pracownicy — informuje wy
dawany w Victorii Seychelles Bulletin. 
(Za Rubieżom 1978 nr 2 s. 19) Ip 
USA. Z analizy prasy wynikało, że wia
domości z zakresu polityki wewnętrznej 
stanowią 12% materiałów dziennikarskich, 
zagranicznej — 6%, zbrodnie — 7%, wy
padki — 2°/o. Jednocześnie preferencje 
czytelników zbadane na ogólnokrajowej 
próbie 3 tys. osób rozkładają się nastę
pująco: zbrodnie — 22%, polityka we
wnętrzna — 18%, wypadki — 11%, polity
ka zagraniczna — 5%. Świadczy to o roz
bieżnościach w ocenie tego, co jest 
„wielką wiadomością" w prasie codzien
nej. Generalne konkluzje wynikające z 
badań: wiadomości pozostają w świado
mości czytelnika najważniejszym kompo
nentem gazety, w gazecie powinny się 
znajdować wiadomości podnoszące samo
poczucie czytelnika, sposób prezentacji 
tematu może być ważniejszy od jego isto
tnej wagi. (EP 1977 nr 44 S. 7) bg 

13» 
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USA. Pomiar długości czasu redagowania 
materiału dziennikarskiego na wideogra-
fie i metodami tradycyjnymi dowiódł, że 
zastosowanie monitora zwiększa ten czas 
przeciętnie o 32%. Przyjęcie zatem metod 
elektronicznego redagowania, przyspiesza
jącego całokształt procesu produkcyjnego, 
będzie wymagało zwiększenia liczby reda
gujących prawie o 20%. (EP 1977 nr 45 
s. 28) bg 
USA. W związku z falą porwań zorgani
zowano seminarium dziennikarskie na te
mat publikacji o sytuacjach kryzyso
wy cli. Oto konkluzje seminarium: 
— unikać spekulacji na temat tego, co się 

stać może; 
— nie przeprowadzać bezpośrednich wy

wiadów z porywaczami w czasie akcji 
policji; 

— ograniczać sprawozdawczość „na ży
wo", a zwłaszcza nie zdradzać przygo
towań policji do akcji; 

— pisać jak najmniej o tym, jak prze
biegało porwanie, by nie wprowadzać 
elementów instrukcji; 

— nie identyfikować porywaczy z tymi, 
którzy się do odpowiedzialności za 
porwanie przyznają; 

— nie przedstawiać uczestników porwania 
jako bohaterów. (EP 1978 nr 5 s. 22) bg 

USA. Janesville Gazette opublikowała naj
lepsze prace uczniów miejscowych szkół, 
których zaproszono do opracowywania 
przez tydzień reklam dla różnych wybra
nych przez siebie instytucji handlowych. 
Opracowywanie tych reklam zostało po
traktowane przez nauczycieli jako jedna 
z metod uatrakcyjniania zajęć lekcyjnych, 
a propagowane w oryginalny czasem spo
sób firmy zgłosiły nagrody, które przy
znano 36% uczestników konkursu. (EP 
1977 nr 52 S. 17) bg 

USA. Od 15 lat utrzymuje się w progra
mie telewizyjnym serial kryminalny pt.: 
„Tajna misja", przepojony antykomuni
stycznymi treściami. (NDP 1978 nr 4 s. 24) 
pd 
W. BRYTANIA. Dziesięć lat temu z ini
cjatywy redakcji Penthouse powstało Fo
rum, międzynarodowy magazyn stosunków 
międzyludzkich — jak głosi podtytuł. Fo
rum rozrosło się właściwie z jednej ru
bryki macierzystego pisma — listów do 
redakcji Penthouse. Uzupełniają je arty
kuły znanych specjalistów, poważne i od
ważne, szczere i otwarte, jak same listy, 
ale też i jak one nieco jednostronnie 
i zbyt dosłownie traktujące tytułowe „sto
sunki międzyludzkie". Forum po dziesię
ciu latach istnienia utrwaliło swą pozycję 
wśród magazynów poświęconych sprawom 
seksu, jest uznawane za najpoważniejszy 
spośród nich za magazyn z intelektualny
mi ambicjami. Inna opinia głosi wpraw
dzie, że owe ambicje realizuje się wyłącz
nie za pomocą napuszonego i pseudonau
kowego stylu tekstów zamieszczonych w 
magazynie, ale nie przeszkadza to w 
sprzedaży 120 tys. egz. pisma w samej 
W. Brytanii. (Guardian z 7II1978 s. 9) ar 

W. BRYTANIA. BAPAL — Brytyjskie 
Stowarzyszenie ds. Wydawnictw dla Do
rosłych (British Adult Publications Asso
ciation) opublikowało swój kodeks mo
ralny dla magazynów pornograficznych. 
Co dziwniejsze — inicjatywa pochodzi od 
samych wydawców, którzy zaniepokojeni 
policyjnymi konfiskatami, utworzyli 

BAPAL i zdecydowali się poddać auto-
cenzurze. Kodeks wymierzony jest m. in. 
przeciw zbyt jawnemu pokazywaniu ak
tów seksualnych, przeciw ukazywaniu za
chowań seksualnych zabronionych przez 
prawo. W licznych i szczegółowych prze
pisach zakazuje się też jakichkolwiek ma
teriałów ukazujących dzieci „bawiące się 
w dorosłych". 

Na rynku brytyjskim istnieje blisko 100 
magazynów „z dziewczynami", a liczbę 
czytelników tej prasy szacuje się na 
10 milionów. Wprawdzie trzy najwięk
sze — May fair, Playboy i Penthouse nie 
są jeszcze członkami stowarzyszenia, ale 
już trzy czwarte wszystkich wydawców 
porno znalazło się w BAPAL. (Guardian 
Z 22 III 1978 s. 3) ar 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Poza granicami 
państw niemieckich mieszka przeszło 
30 min osób narodowości niemieckiej. Na 
całym świecie ukazuje się dla nich 145 
periodyków (od dzienników po miesięcz
niki) w ich języku, z tego 15 w krajach 
socjalistycznych. Przed 40 laty prasa ta 
liczyła przeszło 10 razy więcej tytułów. 
(ZV + ZV 1978 nr 2 s. 94 i n.) pd 
MIĘDZYNARODOWE. Tylko 16 krajów 
na świecie nie ma jeszcze własnej tele
wizji. 54 kraje dysponują wyłącznie pro
gramem czarno-białym. Wśród krajów 
transmitujących audycje w kolorze więk
szość zaadoptowała system zachodnionie-
miecki Pal (36), amerykański NTSC (29) 
i francuski Secam (22). (Interstages 1977 
nr 124 s. 24) zl 
ANGOLA. jedynym dziennikiem, jaki 
wychodzi w stolicy, jest Journal de Ango
la — vt nakładzie 40 tys. egz. Przeważa
jącą część zespołu redakcyjnego stanowią 
absolwenci dziennikarstwa „Szkoły soli
darności" W NRD. (BZ 1978 nr 1 s. 48) 
dkn 
ANGOLA. Radio national de Angola 
oprócz emisji w portugalskim nadaje au
dycje w 15 innych językach. (BZ 1978 nr 1 
s.' 48) dkn 
ChRL. Według informacji pochodzących 

z Radia Pekin liczba stacji telewizyj
nych wzrosła w ostatnich latach z 7 do 
37. Emisje stołecznej TV odbierane są w 
23 prowincjach. Liczba odbiorników nie 
przekracza nadal 600 tys. z tym, że po
dobno poważną jej część stanowią zespo
łowe punkty odbioru w miasteczkach 
i dzielnicach. (Interstages 1977 nr 124 
s. 20) zl 
CSRS. Czas programowy telewizji wy
niesie w br. 6300 godzin, o 300 więcej niż 
w roku poprzednim. Przeszło czwarta 
część programów będzie importowana, w 
60% z krajów socjalistycznych. (NDP 
1978 nr 3 s. 27) pd 
ETIOPIA. Organizacja Jedności Afrykań
skiej otrzymała prawo korzystania z ra
dia etiopskiego do nadawania programów 
sprzyjających rozwojowi ruchu narodowo-
-wyzwoleńczego w południowej części 
kontynentu, wzajemnemu zrozumieniu i 
związkom między niezawisłymi krajami 
Afryki. (Zurnalist 1978 nr 2 s. 75) zl 
JAPONIA. Centralny organ Partii Komu
nistycznej Akahata (Czerwony Sztandar) 
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osiągnął 700 tys. egz. nakładu. Założone 
przed 50 laty pismo działało do końca 
II wojny światowej w podziemiu. Charak
terystyczną cechą gazety jest współpraca 
14 tys. korespondentów społecznych. (Ho
rizont 1978 nr 6 s. 11) pd 
INDIE. Według danych rządowych w 
kraju ukazuje się 12 423 gazety i czasopi
sma w nakładzie ok. 34 min egz. 3124 pu
blikacje wydaje się w języku hindi, 2559 
w angielskim, pozostałe w różnych języ
kach narodowych. 60,7% ogółu wydaw
nictw jest w posiadaniu prywatnym. 18 
ogólnokrajowych i regionalnych partii po
litycznych wydaje 82 tytuły, w tym 
18 KPI. (Horyzont 1978 nr 13 s. 20) pd 
JAPONIA. Przy 111 min mieszkańców 
zarejestrowanych jest 26 min telewizo
rów. Dominująca stacja NHK, jedyna o 
zasięgu ogólnokrajowym, dysponuje pię
cioma kanałami i dociera do 97,4% gospo
darstw domowych (z programami swej 
rozgłośni radiowej aż do 99,7% gospo
darstw). Oprócz tego działa ponad 100 
stacji prywatnych; 36 z nich nadaje za
równo programy radiowe, jak telewizyj
ne, 51 ogranicza się wyłącznie do wizji, 
17 do fonii. Dzielą one między sobą (nie 
bez walki konkurencyjnej) poszczególne 
regiony kraju. (NZZ z 2II1978 s. 64) pd 

JUGOSŁAWIA. Ukazuje się tu blisko 
1500 gazet zakładowych w jednorazowym 
nakładzie ok. 3 min egz. (NDP 1978 nr 2 
s. 26) pd 
KANADA. Z końcem września 1977 na
kład 120 gazet codziennych wynosił 
5034 tys. egz., tzn. o 177 tys. więcej niż 
rok wcześniej. 1,5 min egz. przypadało na 
dzienniki poranne, 3,5 min na popołudnio
we. (ZV + ZV 1978 nr 9 s. 329) pd 
KUBA. Emituje się tu 2 centralne pro
gramy telewizyjne i w prowincji Oriente 
dodatkowo program regionalny. Tygod
niowy program TV liczy przeciętnie ok. 
120 godz. Na prowincji jest odbierany 
przeważnie kolektywnie. (NDP 1978 nr 3 
s. 24) pd 

MONGOLIA. W kraju jest zarejestrowa
nych 300 tys. odbiorników TV. Od 1976 r. 
wyświetla się także programy w kolorze, 
w roku ubiegłym wyprodukowano 32 
pierwsze filmy telewizyjne. (NDP 1978 nr 
4 S. 24) pd 

NRD. Dzięki modernizacji urządzeń i 
zwiększeniu ośrodków nadawczych w 
1980 blisko 95% ludności będzie mogło 
odbierać pierwszy program TV, a prawie 
75% program drugi. Z 80 do 110 godz. ty
godniowo wydłuży się czas nadawania 
audycji w kolorze. Radio wydłuży audy
cje stereofoniczne z 124 do 245 godz. ty
godniowo. (Zurnalist 1978 nr 1 s. 70) zl 

PANAMA. Związek zawodowy dziennika-
jZiy P a n amskich występuje przeciw dzia
łalności w kraju amerykańskich maso
wych środków komunikowania. Zgodnie 
*. oświadczeniem związkowców trzy dzien
niki, jedna stacja TV i dwie radiowe pra
cują pod kontrolą administracyjną w 
t P , ? P a n amskim na rzecz sił amery
kańskich, то pozwala USA na działalność 
przeciwko Panamie i innym krajom laty
noamerykańskim. (BZ 1978 nr 1 s. 48) 

RFN. Czasopisma podające programy ra-
dlowo-telewizyjne rozchodzą się w jedno
razowym nakładzie 12,4 min egz., oprócz 
nich jcdn;>k drukuje się kolorowe oezpłnt-
ne dodatki do gazet, także zawierające 
programy rtv, w jednorazowym nakładzie 
6,8 min egz. Przoduje najstarszy z nich, 
wydawany od r. 1961 (wówczas w 
100 tys. egz.) — RTV, osiągający 2,1 min 
egz. dodawanych do ok. 250 przeważnie 
niskonakładowych dzienników. Objętość 
przeciętnego dodatku liczy 32 strony (z 
których przeciętnie 40% zajmują rekla
my), wydawcą jest Deutscher Supple
ment Verlag o obrocie szacowanym na 
19 min mk. 

Od ub. roku ukazuje się w blisko 
1,8 min egz. Prisma jako dodatek do 
14 gazet i ich mutacji, w objętości 32 
stron (20% to reklamy). Wydawnictwo to 
jest aktualnie w całości własnością Köl
ner Stadtanzeiger, z początkiem przyszłe
go roku współudziałowcami mają być 
pobierające dodatek gazety. Obroty wy
dawnictwa macierzystego szacuje się na 
7 do 10 min mk. 

W 1973 r. zaczął się ukazywać IWZ, ak
tualnie w nakładzie 1,6 min egz. dodawa
nych do 44 gazet. Dodatek drukuje się w 
objętości 32 do 56 stron, a reklamy za
bierają z tego od 40 do 50%. Wydawnic
two Ilustrierte Wochenzeitung należy w 
równych częściach do Rheinpfalz, Stutt
garter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, 
Südwest-Presse oraz Allgemeine Zeitung, 
kapitał obrotowy deklaruje się na 25 min 
mk. 

Z początkiem r. 1977 powstał BWZ na
leżący do grupy Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, do której należą także Neue 
Ruhr/Rhein Zeitung, Westfälische Rund
schau oraz Westfalenpost. Nakład dodat
ku wynosi 1,3 min egz., objętość 32 stro
ny, maksymalnie 12 z nich zajmowały re
klamy. Obroty wydawnictwa WAZ szacu
je się na 8 do 10 min mk. 

Mimo podanego udziału reklam dodat
ki są deficytowe. Dopłata do egzemplarza 
IWZ wynosi 3,4 feniga, do pozostałych od 
10 do 15 fenigów. Wydawcy widzą jednak 
w dodatkach przede wszystkim wabik 
przyciągający krąg czytelników gazet w 
konkurencyjnej walce przeciw lokalnym 
rywalom. Natomiast wydawcy ..normal
nych", płatnych czasopism podających 
programy rtv na razie nie obawiają się 
gratisowych rywali, gdyż przy 20.5 min 
gospodarstw domowych wyposażonych w 
telewizory widzą i tak jeszcze niepełne 
nasycenie rynku czytelniczego. (Zeil 1978 
nr 8 s. 30) pd 

RFN. Wachlarz czasopism dla kobiet 'od 
tygodników po miesięczniki) wzbogaca się 
o 24. tytuł: hamburskie wydawnictwo 
Bauera drukuje od marca tygodnik Bella 
w półmilionowym nakładzie. Ogółem na
kład czasopism kobiecych przekracza 
IG min egz. adresowanych do 2-î min ko
biet powyżej 14 lat. (Zeit 1978 nr 10 s. 21) 
pd 
Я7ЛУ.Л.ТСЛЯГА. Uk;',-. ' .::c Sie t:i i ' : <rr>SO-
pism ogłoszeniowych o łącznym nakładzie 
2580 tys. egz. Przeszło połowę z nich sta
nowią tzw. biuletyny urzędowe (Amtsan
zeiger), niektóre o stuletniej i nawet 
dłuższej edycji. Wydawnictwa te mają za
znajamiać mieszkańców z wszelkimi za
rządzeniami władz lokalnych. Obok nich 
coraz częściej pojawiają się jednak pisma 
nieoficjalne, głównie reklamowe o skrom
nej lyü'o czę\.c: redakcyjnej. 
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Ogółem икс; zu je się 89 t y t u ł ó w raz w 
tygodniu w nakładz ie łącznym 1589 tys . 
egz., 7 ty tu łów 2 razy w tygodniu w 455 
tys . egz., j edno wydawnic two 3 razy w 
tygodniu w 29 tys . egz. oraz 4 p i sma 5 
razy w tygodniu i w nakładzie 510 tys . 
egz. (ZV + ZV 1978 n r 9 s. 330 i n.) pd 

TOGO. Radiofonia obchodzi ła 24. rocznice; 
swego is tnienia. Począ tkowo p r o g r a m y 
ograniczały się do 2 godz. tygodniowo, 
obecnie nada je się 95 godz. w tygodniu 
(Interstages 1977 n r 24 s. 24) zl 

USA. Audit B u r e a u of Ci rcu la t ion (ABC) 
ogłosiło d a n e o n a k ł a d a c h dz ienników w 
roku ubiegłym (do 30 wrześn ia) . S ta tys ty 
ka objęła 1759 ty tułów d r u k o w a n y c h w 
61712 tys . egz., czyli o 528 tys. więcej niż 
rok wcześniej . P o n a d 24 min egz. p rzy
pad ły na dzienniki p o r a n n e , ponad 34 min 
na popołudniowe, ok. 1,5 min na p rowa
dzące dwa wydan ia dziennie. 

Należy zaznaczyć, że ABC re jes t ru je 
p rawie ogół p r a s y codziennej k ra ju . 
(ZV + ZV 1978 n r 9 S. 329) pd 

W. BRYTANIA. Według d a n y c h w 
„Roczniku BBC 1978", te lewizja t e j roz
głośni ekspor towała w okresie od kwie t 
nia 1976 do m a r c a 1977 nie mniej niż 
7 tys . godzin p r o g r a m ó w TV do 90 k r a 
jów. (NZZ z 16 II 1978 S. 30). pd 

WIETNAM. W k r a j u działa 8 oś rodków 
te lewizy jnych : w Hanoi , Hue , Da Nang , 
Qui Nhon, Nha Trang , Ho Szi Min, Can 
Tho, Vinh. (NDP 1978 n r 4 s. 24) pd! 

ZSRR. Emisją p r o g r a m u te lewizyjnego 
objęto już 80% ludności , k tó r a dysponu
je 60 m i n te lewizorów. Działa 410 s tacj i 
te lewizyjnych dużej mocy, a sieć k o s m i 
cznego sys t emu łączności „Orb i t a" liczy 
80 naz iemnych stacj i odbiorczych. J e d n o 
cześnie w os ta tn ich la tach liczba ośrod
ków p r o g r a m o w y c h TV zmniejszyła się ze 
131 do 123. Korzystnie jsze bowiem jes t 
p rzygo towywanie w Moskwie , stolicach 
republ ik związkowych czy innych więk
szych oś rodkach p r o g r a m ó w rob ionych 
nieraz z dużym t rudem przez ośrodki lo
ka lne . Stąd tendencja do przekszta łcania 
ich w p u n k t y korespondency jne , a stacji 
nadawczych w stacje re t ransmi tu jące p r o 
g r a m y Telewizji Cent ra lne j . (Prawda z 
21 II 1978 S. 3) Ip 

ODBIORCY 

FRANCJA. S tudenc i czytają ma ło , nie 
oglądają telewizji, na tomias t n iemal wszy
scy słuchają rad ia — oto konkluz ja a n 
kiety p rzeprowadzone j z końcem ubiegłe
go roku . 

J e d e n s tuden t na czterech n ie bierze 
do ręk i żadnego czasopisma. Są to p rze 
ważnie s łuchacze m e d y c y n y i s tomatologii 
(33,7°/o), wydzia łów pol i technicznych 
(33.6%) i n a u k ścisłych (32%). (Intersta
ges 1977 n r 124 s. 22) zl 

JAPONIA. Odbiorcy poświęcają telewizji 
'.vyjrnkowo dużo esasu: w dni codzienne 
średnio 3 godz., w niedziele 4 godz. 
50 min. 

Powszechność TV jes t tu n iemal ca łko
wita, 95 osób na sto dysponuje odbiorni 
kiem, a w n iek tó rych rodzinach liczba ich 
wzras ta do t rzech. 

W stolicy telewidz ma do wyboru 8 
p r o g r a m ó w . Transmis je rozpoczynają się 
o 5—6 rano i t rwają bez p rze rwy do pół
nocy. (Interstages 1977 n r 24 s. 23) zl 

KANADA. J e d e n na t rzech mieszkańców 
prowinc j i Quebec n ie czyta gazet , a 56% 
z nich przyznało, że n igdy nie przeczytal i 
żadnej książki. Minister lokalnego rządu 
L. O'Neil p rzyzna ł w związku z t ym, że 
z powodu wad sys temu oświatowego wie 
lu mieszkańców prowincj i nie naby ło d o 
statecznego n a w y k u sięgania po l ek tu rę . 
(SJ z 111 1978 s. 3) Ip 

USA. Podczas dorocznego zgromadzenia 
Associated Press Managing Edi tors p rzed
s tawiono wyn ik i r e p r e z e n t a t y w n e j ana l i -
:.•>' o>:.i.»iorrii mediów, k lórą objęto 3 tys . 
mieszkańców całego k ra ju powyżej 18 lat . 
Równolegle p rzeprowadzono anal izę za
wartości w y b r a n y c h gazet . 

Przeważająca część r e sponden tów k o 
rzysta ła równocześnie z p rasy , r ad ia i t e 
lewizji, przy czym co czwar ty czerpał in 
formacje z wszystkich t rzech mediów. 
Gazetę codzienną j ako źródło informacj i 
wska /a io 69%. telewizje 62%, radio 49%, 
t rzy media łącznie 25%, ty lko j edno m e 
dium 28%. Sta łemu czytelnictwu gazet to 
warzyszył s tały odbiór mediów aud iowi 
zualnych. Istotniejsze odchylenia wiążą 
się z wiek iem: młodzież nie ty lko rza 
dziej czyta p rasę , ale też rzadziej odbie
ra informacje telewizyjne. 

Większość badanych wypowiedziała się 
na rzecz gazety głównie informującej , n ie 
zaś o t reściach roz rywkowych . Różnice 
opinii związane z wiekiem re sponden tów 
były tu mniej wyraźne , niż można się 
było spodziewać. 

W analizie zawartości s twierdzono, że 
wszelkiego rodzaju informacje wype łn ia 
ją ponad połowę objętości przeciętnej ga
zety. (NZZ z 16 III 1978 s. 40) pd 

USA. Newspaper Adver t is ing Bureau 
przeprowadzi ło wśród 3 tys . doros łych 
mieszkańców badan ia na t e m a t n a w y k ó w 
in fo rmowania się. 69% pobiera w i a d o m o 
ści przede wszys tk im z dzienników, n i e 
zależnie od tego 62% wskazało telewizję 
i 49% radio . P o n a d połowa zadek la rowała 
stałe czytelnictwo dzienników, 91% p r o 
cent mniej lub więcej r egu la rne . (ZV + 
+ ZV 1978 n r 3 s. 128) pd 

USA. Harr i s Organisa t ion przeprowadzi ła 
wśród 1533 doros łych mieszkańców S t a 
n ó w i 162 r e d a k t o r ó w nacze lnych oraz 
r e p o r t e r ó w p ra sy i TV badan ia na t e 
m a t zak ładanych i rzeczywis tych za in te 
resowań A m e r y k a n ó w . Uzyskane wyn ik i 
i lus t ruje zestanienie . 

P rob l ema tyka i * u ** 

Wiadomości spor towe 75% 35% 
Wiadomości ogólnokrajowe 34% 60% 
informacje loka lne 88% 74% 
Informacje międzynarodowe 5% 41% 
Zagadnienia energe tyk i 35% 57% 
Rozrywka, ku l t u r a i sz tuka 45% 29% 
Komenta rze , ar t . ws tępne 18% %££ 

* I — zak ładany odsetek za in te resowa
nych, 

** I I — zadek la rowany odsetek za in te 
re sowanych . 

Rezul ta ty badan ia s łusznie ocenia się 
j ako zaskakujące . (ZV + ZV 1978 n r 3 
s. 125) pd 
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USA. Jak wynika z sondażu przeprowa
dzonego przez Instytut Harrisa, zaufanie 
czytelników do prasy uległo dalszemu 
zmniejszeniu. W ciągu ostatniego roku 
spadło o 1% i sięga zaledwie 19°/o odbior
ców. (Zurnalist 1978 nr 3 s. 65) zl 
W. BRYTANIA. W okresie jednego roku 
(kwiecień 1976 — marzec 1977) programy 
zagraniczne BBC emitowane w angielskim 
i 38 innych językach doczekały się 377 
tys. listów od słuchaczy. (NZZ z 16 II 1978 
s. 30) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. W stolicy republiki 
Gwinea-Bissau zaczął wychodzić nowy 
miesięcznik Militante (Aktywista) — or
gan Afrykańskiej Partii Niepodległości 
Gwinei i wysp Zielonego Przylądka. (PMS 
1978 nr 4 s. 86) dkn 
ANGOLA. Semanariu — pod takim tytu
łem ukazał się nowy dodatek tygodniowy 
do jedynej wychodzącej gazety w kraju 
Giornal di Angola. Nowe wydawnictwo 
deklaruje poparcie dla polityki MPLA — 
partii pracy. (Zurnalist 1978 nr 3 s. 65) zl 
ARGENTYNA. Zaczęto wydawać nowy 
tygodnik Coinsidencia. Naczelnym zada
niem pisma jest walka o jedność wszyst
kich sił demokratycznych i postępowych 
kraju. (PMS 1978 nr 4 s. 86) dkn 
BELGIA. Nowy miesięcznik rysunkowy 
dla dorosłych zatytułowany (A suivre), 
powstał pod wpływem wystawy rysunków 
komiksowych w Angoulême (Francja). 
Pierwszy numer ma 108 stron i kosztuje 
10 fr. 

Ambicją nowego magazynu jest zerwać 
z tradycyjnymi opowiadaniami w histo
ryjkach obrazkowych i publlikować praw
dziwe „powieści w obrazkach", z odrzu
ceniem archetypu bohatera, techniki gagu 
i standartyzmowych rozmiarów opowiada
nia. Z drugiej strony (A suivre) nie pu
blikuje dzieł oryginalnych i wzbrania się 
przed „kompilowaniem". Twórcy pisma 
chcą skasować granice między literaturą 
a magazynami rysunkowymi, proponują 
specyficzne „dossiers", analizy, krytyki i 
wywiady. 

Z (A suivre) rynek magazynu rysun
kowego wzbogaci się o nowy tytuł z ko
rzyścią dla wydawnictw młodzieżowo-
wych. Szacuje się. że ok. 3 tys. amato
rów kupuje wszystkie publikacje, jakie się 
ukazują. Nie wiadomo, gdzie jest próg na
sycenia rynku. (A suivre) wychodzi w na
kładzie 162 tys. egz. (Le Monde z l II1978 
s. 23) dkn 

BENIN. Centralny Komitet Partii Rewo
lucji Narodowej Beninu wypuścił pierw
szy numer politycznego miesięcznika An-
doria — poświęconego upowszechnieniu 
celów i zadań partii. (PMS 1978 nr 4 s. 86) 
dkn 

ETIOPIA. W Addis Abebie ukazał się 
pierwszy numer czasopisma Abiotavit 
Itiopia (Rewolucyjna Etiopia), organu tym
czasowego biura ds. organizacji mas lu
dowych, którego zadaniem jest przygoto
wanie warunków do stworzenia politycz
nej partii klasy robotniczej. Kolegium re-
aakcyjne pisma zwróciło się do czytelni
ków z wezwaniem do wykorzystywania 

łamów dla propagandy idei socjalizmu na
ukowego (Zurnalist 1978 nr 2 s. 75) Zl 
FRANCJA. Miesięcznik Saga, którego 
pierwszy numer ukazał się ostatniego 
stycznia br., wstrzymał swoją publikację 
po trzech wydaniach. Numer pierwszy roz-
szedł się w 80 tys. egz. Saga należy do 
t'."'j samej spółki wydawniczej Excelsior co 
Science et Vie i l'Action Automobile et 
Touristique. (Le Monde z 13 IV 1978 s. 14) 
dkn 
HISZPANIA. Diario Libre, nowa popołud-
niówka, która w lutym br. zaczęła uka
zywać się w Madrycie, istniała zaledwie 
niepełne dwa miesiące. Po 43 numerach 
obficie ilustrowany dziennik o 20 tys. egz. 
jednorazowego nakładu przestał wycho
dzić. (Guardian z 10 IV 1978 s. 5) ar 
INDI^. Ukazało się pierwsze wydanie 
miesięcznika Problemy Mira i Socyalizma 
w języku orija. Tym samym jest to już 
7. wydanie indyjskie Problemów. (PMS 
1978 nr 2 s. 96) dkn 
PANAMA. Ukazał się pierwszy numer 
.io .vego organu prasowego Narodowej Par
tii Panamy, pisma Sintesis. W artykule 
wstępnym redakcja zapowiada naświetla
nie zdarzeń z pozycji marksizmu-lenini-
zmu. (Zurnalist 1978 nr 3 s. 65) zl 
RPA. Wukani i Amandla — Maatla, dwa 
organy Narodowego Kongresu Afrykań
skiego, oraz Inkululeko, gazeta KP RPA — 
to aktualnie wydawane nielegalne pisma 
zwalczające rasistowski reżym, oprócz ulo
tek rozpowszechnianych w dziesiątkach 
tysięcy egz. (BZ 1978 nr 1 s. 48) dkn 

SZWAJCARIA. Ukazał się pierwszy nu
mer gazety Unsere Welt — organu Szwaj
carskiego Ruchu Pokoju. (Prawda z 21 l 
1978 s. 5) Ip 
USA. W trzy miesiące po wejściu na ry
nek i przy 5 milionach doi. kosztów 
nowojorski dziennik The Trib przestał 
istnieć. Niewielu nowojorczyków zasmu
ciła ta wiadomość, bo też niewielu czytel
ników The Trib zdołał zyskać. Wprawdzie 
w styczniu 1978 pierwsze numery pisma 
rozchodziły się nie najgorzej, ale wkrótce 
zniknęło zainteresowanie nowością. Dzien
nik był mniej atrakcyjny od konkuren
cyjnych New York Times i Daily News. 
The Trib nie zdołał też pozyskać sobie 
wpływów z reklam od nowojorskich biz
nesmenów. (Guardian z 7 IV1978 s. 7) ar 
USA. Time Inc. — wydawca magazynu 
Life — oznajmił, że począwszy od paź
dziernika 1978 wydawanie pisma zostanie 
wznowione po prawic sześcioletniej prze
rwie. Opierający się głównie na sprzedaży 
kioskowej nowy Life będzie miesięczni
kiem w cenie 1,5 dolara za egz., lecz do
stępny też będzie w prenumeracie po 18 
doi. rocznie. Ukaże się w objętości 120 
stron (z tego 80 w dyspozycji redakcji). 
Tygodnik Life przestał wychodzić w koń
cu 1972 na skutek trudności finansowych. 
(ИГ V. 25 IV 197» s. 3) lp 
WŁOCHY. Ukazał się nowy tygodnik 
Città Futura — organ Federacji Młodzieży 
Komunistycznej. Nowy tygodnik, który 
zastąpił dotychczasowe pismo Nuova Ge-
nerazione, zajmuje się problemami wło
skiej młodzieży pracującej, wiejskiej 
i uczącej się. (PMS 1978 nr 4 s. 86) dkn 
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ZSRR. P r a c o w n i c y t r a n s p o r t u lotniczego 
mają już swoją gaze tę . Jes t nią Wozdusz-
nyj Transport — o rgan Minis ters twa Lot
n ic twa Cywilnego i К С Zw. Zaw. P r a c o w 
n ików Lotnic twa. (KP z 31XI1977 s. 2) 
Ip 

AGENCJE 
CZECHOSŁOWACJA. Od 1 lipca ub . i . 
p r acu j e n o w a agenc ja p r a sowa „Orbis" , 
k tóre j g łównym zadan iem jes t p r o p a g a n d a 
pol i tyki wewnęt rzne j i zagranicznej CSSR, 
ekonomiki i ku l t u ry . „Orb i s " p rzygo towu
je ma te r i a ły dla zagranicy , a t akże w y d a 
je czasopisma obcojęzyczne. (BZ 1978 n r 2 
s. 48) dkn 

FINLANDIA. K r a j o w a agenc ja in fo rma
cyjna STT ma 90 la t . Od 1915 r o k u agen
cja jes t spółką akcyjną należącą do czo
łowych gazet Finlandi i . Dostarcza wiado
mości 61 dz iennikom, nada je codziennie 
około 25 ty s . s łów. (Zurnallst 1978 n r 3 s. 
65) zl 

INDIE. Minis ter informacj i Adwan i 
oświadczył , że z jednoczone w okres ie s ta 
n u wyją tkowego w r. 1975 przez rząd In -
d i ry G a n d h i 4 agenc je p r a sowe będą od 
połowy kwie tn ia br . działały znowu od
dzielnie, o t rzymując pomoc f inansową od 
pańs twa . (Horizont 1978 n r 13 s. 20) pd 

K U W E J T . Podję ła działa lność KUNA — 
Kuwei t News Agency. P a ń s t w o w a agencja 
emi ra tu będzie zrazu obsługiwała 37 abo 
nen tów kra jowych , nas tępn ie zaś ofero
wała zagran icznym in te resan tom angielską 
wers ję swych serwisów. (Horizont 1978 n r 
14 s. 20) pd 

NIGERIA. Decyzją rządu od początku 
październ ika b r . pode jmuje w Lagos dzia-
łaność oficjalna agencja in formacyjna 
NAN. (Horizont 1978 n r 15 s. 23) pd 

ZSRR. 611978 agenc ja TASS odznaczona 
została Orderem Rewolucj i Paźdz ie rn iko
we j . (Prawda z 711978 s. 2) Ip 

EKONOMIKA 

NORWEGIA. Na fundusz p rasowy cen
t ra lnego o rganu Komunis tyczne j Pa r t i i 
Norwegii , gazety Friheten wpłynęło ze 
zbiórki zorganizowanej z końcem u b . r o k u 
ponad 362 tys . koron . Jes t to 1,5 raza wię
cej od kwo ty założonej ws tępn ie przez or 
ganiza torów zbiórki (Prawda z 3 11978 
s. 4) tm 

RFN. J a k podało w y d a w n i c t w o Spr inge ra , 
g lobalne ob ro ty k o n c e r n u w r. 1977 wzro
sły aż o 15%, przekracza jąc 1,6 mld. mk . 
(ZV + ZV 1978 n r 11—12 S. 409) pd 

USA. Według in formac j i p i sma Editor 
and Publisher w r. 1976 zmieni ły właści 
cieli 72 gaze ty a m e r y k a ń s k i e , podczas gdy 
r o k wcześniej sp rzedano ich 49. (Prawda 
z 20 XII s. 5) Ip 

USA. W Cinc inna t i (s tan Ohio), gdzie 
znajduje się k w a t e r a g łówna t r u s t u 
Sc r ipps -Howard Newspape r s , po in fo rmo
w a n o o n a b y c i u przez k o r p o r a c j ę na F l o 
rydzie dwóch tygodn ików. Obecnie t ru s t 

posiada 19 gazet o ogó lnym nak ładz ie bl i
sko 2 min egz. (por. ZP 1977 n r 3 s. 179 — 
tabela) . (PU z 18II1978 s. 3) Ip 

USA. Spółka Time incorpora ted , k tóra 
wyda je magazyny Time, Money, Sports Il
lustrated i Fortune, a także posiada licz
n e wydawn ic twa ks iążkowe oraz s tacje TV 
kablowej podała, że jej łączny mają tek 
wynoszący 1 mld 250 m i n do l a rów przy
niósł w r. 1977 zysk w wysokości 90 min 
doi . Tegorocznym posunięc iem f inanso
w y m spółki było nabycie ukazującego się 
w Waszyngtonie popołudniowego dzienni 
ka The Washington Star za 20 min doi. 
Istniejący od 125 lat dziennik miał spore 
t rudości f inansowe, wpływające na obniże
nie poziomu pisma. Konkurency jna walka 
z d rug im waszyngtońsk im dziennikiem, 
s łynnym p o r a n n y m The Washington Post 
(s tanowiącym własność w y d a w c ó w News
week) była więc skazana na n iepowodze
nie. W 1974 wydawcą The Star został 
J. L. Allbri t ten, k t ó r e m u w ciągu t rzech 
lat udało się z l ikwidować s t r a ty i dop ro 
wadzić do zwiększenia nak ł adu do 350 
tys . egz. (The Post sprzedaje 540 tys . egz. 
j ednorazowego n a k ł a d u ) . F inanse Allbr i t -
tona, k tó ry zresztą w myśl u m o w y z Time 
Inc . pozostanie wydawcą pisma, okazały 
się n iewystarczające do dalszego rozwoju 
dziennika . (Time z 13II1978 s. 5fi) ar 

USA. S towarzyszenie n ieza leżnych stacj i 
t e lewizy jnych INTV działa od blisko 20 
lat . Podczas kolejnego V Kongresu w San 
Diego s twierdzono, że 70 z ogółem 100 p r a 
cuje już bez deficytu. W os ta tn ich t rzech 
la tach wp ływy INTV podwoiły się z 300 
m i n doi. do ponad 600 min doi. Główną 
przyczyną tego wzros tu dochodów i spo
dziewanego dalszego jes t fakt, że s tacje 
INTV w zasadzie dysponują nie ogran i 
czonym czasem na rek lamę . (NZZ z 16 III 
1978 s. 40) pd 
W. BRYTANIA. Trus t Associated Newspa
pers , wyda jący m. in. k o n s e r w a t y w n y 
dz iennik Daily Mail, zakupi ł a m e r y k a ń s k i e 
czasopismo Esquire — założone w 1933, 
obecnie mające n a k ł a d 1 min egz. (BZ 
1978 n r 3 s. 48) dkn 

REKLAMA 
MIĘDZYNARODOWE. Aus t r i acka badacz
ka Gabr ie la Kapl i tza doszła do wniosku , 
że oddz ia ływanie r e k l a m y te lewizy jne j 
jes t mnie jsze niż p r z y j m o w a n o i że do
ciera ona do n iewłaśc iwych odbiorców. 
Najbardzie j wy t rwa l i te lewidzowie to lu 
dzie s tars i i najgorzej uposażeni , podczas 
gdy osób z tzw. wyższych w a r s t w należy 
raczej szukać wśród czyte lników czaso
p i sm i magazynów. Nb . w RFN, by dotrzeć 
z rek lamą do tysiąca odbiorców, t rzeba 
uiścić w telewizji większe opła ty niż 
w czasopismach. (Spiegel 1978 n r 7 s. 200) 
pd 
AUSTRIA. Globalne w y d a t k i na r e k l a m ę 
wzrosły w 1977 o 21% i osiągnęły k w o t ę 
3,7 mi l i a rda szyl ingów. Na poszczególne 
media p rzypad ły nas tępu jące odse tk i : 

1976 1977 
dz ienn ik i 38,5% 37% 
tygodn ik i 8,5% 7% 
i n n e czasopisma 8,5% 9% 
radio до/,, цо/0 
te lewizja 29,5% 29% 
p l a k a t y 6% 7% 
(ZV + ZV 1978 n r 9 s. 318) p ö 



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 201 

RFN. W koncernie Springera wzrost 
wpływów reklamowych w r. 1977 wyniósł 
aż 18°/o; osiągnęły one kwotę 772 min ma
rek. (ZV + ZV 1978 nr 11—12 s. 409) pd 
USA. W czasopiśmie Advertising Age osza
cowano globalne wpływy z reklamy w ro
ku 1977 na prawie 38 miliardów doi., czyli 
o 12,7% więcej niż w roku poprzednim. 
Dziennikom przypadło przeszło 11 mld 
doi. (samym lokalnym 9,4 mld), czaso
pismom ок. 2/1, mld, prasie fachowej 1,18 
mld, telewizji ponad 7,6 mld, radiu ok. 2,6 
mld. Największy przyrost procentowy 
wpływów z tytułu reklamy zanotowały 
czasopisma kobiece — 26°/o, następnie ty
godniki i miesięczniki — po 19°/o. (ZV + 
+ ZV 1978 nr 3 s. 112) pd 

USA. Pobity został rekord reklamowy 
wśród czasopism: tygodnik TV Guide 
(18 min egz. jednorazowego nakładu) za
drukował w r. 1977 ogłoszeniami 3350 stron 
i skasował za to 175,7 min doi. Poprzed
ni rekord roczny z 1966 należał do Life 
i wynosił 3300 stron reklam przy wpły
wach 170 min doi. 

Aktualnie strona reklamy kolorowej 
w TV Guide kosztuje 56,5 tys. doi. (prze
szło 3 tys. więcej niż swego czasu w Life), 
strona czarno-biała 51,3 tys. doi. (ZV + ZV 
1978 nr 2 s. 81) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. W ciągu ostatnich 
15 miesięcy zginęło 24 dziennikarzy, a 57 
zostało rannych. Najbardziej są zagrożeni 
dziennikarze w Argentynie, gdzie w 27 in
cydentach zginęło ich 13, oraz we Wło
szech — 1 zabity, 5 rannych. (Borba 
z 29 III 1978 s. 3) Ip 

ANGOLA. Podjęto dezycję powołania do 
życia krajowego związku dziennikarzy, 
który będzie zrzeszać wszystkich zawodo
wych pracowników prasy. Głównym za
daniem nowej organizacji ma być kształ
cenie ideologiczne i profesjonalne. (Zurna-
list 1978 nr 2 s. 75) zl 

ARGENTYNA. Trwają prześladowania 
dziennikarzy. Jak doniosła gazeta Nacion 
aresztowano dyrektora i redaktora naczel
nego tygodnika Ultima Clave. Inny pra
cownik tego samego pisma zniknął bez 
śladu przed kilkoma miesiącami i dotych
czas nic nie wiadomo o jego losach. 
(Zurnalist 1978 nr 1 s. 70) zl 

FRANCJA. Dziennikarze są grupą zawo
dową o najwyższym poziomie bezrobocia. 
Spośród 14 700 dziennikarzy 17,5% stale po
szukuje źródła utrzymania. W samym tyl
ko Paryżu na giełdach pracy zarejestro-
wnaych jest 1800 twórczych pracowników 
prasy. (Gudok z 7II1978 s. 3) Ip 
FRANCJA. Paryski instytut badań poli
tycznych — jak informuje brukselska ga
zeta Drapeau Rouge — przeprowadził an-
Kietę wśród 120 dziennikarzy radia i tele
wizji. Okazało się, że 52% badanych jest 
ачш>?°Пу с п P i s a c wbrew swoim poglądom, 
? 7 ' , ,,biorąc pod uwagę koniunkturę" 
doo/ } * w ł a s n e materiały autocenzurze. 
ot* d z i e n n i ka rzy doznało otwartych naci-
&KOW ze strony świata biznesu, 40% — ze 
r « , , ^ , w ! a d z ' 300/o — kancelarii prezydenta 
i£Po l k l ' 27°/o — policji. (Za Rubieżom 
1978 nr 13 s. 16) Ip 

KOSTARYKA. Krajowy związek zawodo
wy dziennikarzy wejdzie oficjalnie 
w skład Federacji Dziennikarzy Ameryki 
Południowej. (BZ 1978 nr 2 s. 48) dkn 
RFN. Po raz pierwszy przyznano nagrody 
im. E. E. Kischa za reportaże, opubliko
wane w języku niemieckim w 1977 r. Ju
ry w składzie Joachim Fest (współwy-
dawca Frankfurter Allgemeine, autor zna
nego i u nas „Oblicza Trzeciej Rzeszy"), 
profesor retoryki uniwersytetu w Tybin
dze Walter Jens, futurolog prof. Robert 
Jungk, Hans Ulrich Kempski z Süddeu
tsche Zeitung, reporter Spiegla Hermann 
Schreiber oraz Henri Nannen — redaktor 
naczelny Sterna, którego redakcja ufundo
wała nagrody, rozpatrzyło ok. 500 nadesła
nych prac. Wśród nich był cykl o wojnie 
domowej w Irlandii Płn. z NRD-owskiej 
Neue Berliner Illustrierte, szwajcarski Ta-
ges-Anzeiger przedstawił tekst o fałszer
stwach podatkowych w swym kraju, wie
deńska Arbeiterzeitung reportaż o nie
zwykłych metodach w psychiatrii. 

Pierwszą nagrodę 25 tys. mk otrzymał 
Peter Sartorius z Süddeutsche Zeitung za 
reportaż z trzytygodniowego rejsu na ku
trze rybackim, drugą (15 tys.) — Marie-
-Luise Scherer ze Spiegla za opis własnej 
pomocy dla broniącej się przed nałogiem 
alkoholiczki, trzecią (10 tys.) — wolny pu
blicysta Roger Anderson za reportaż 
w magazynie Geo o borykającym się 
z codzienną egzystencją cyrkiem. Szerszy 
wybór najlepszych prac ukaże się jako 
specjalne wydawnictwo książkowe. (Stern 
1978 nr 9 s. 3) pd 
RFN. Po strajku drukarzy zawarto 20 
marca porozumienie między właścicielami 
drukarń i wydawnictw z jednej strony 
a Związkiem Zawodowym Drukarzy 
i Związkiem Dziennikarzy z drugiej. Re
guluje ono warunki pracy i płacy 
w okresie wprowadzenia nowych technik 
w przemyśle prasowym. 

Fachowcy drukarscy będą po przej
ściu na nowe techniki zatrudniani priory
tetowo przez 8 lat przy określonych czyn
nościach (m. in. montaż, korekta), otrzy
mując przez 6 lat wynagrodzenie wyrów
nawcze do poprzedniego poziomu zarob
ków. Linotypistom i fachowcom podobnej 
specjalności wyrównanie takie będzie pła
cone przez czas nieograniczony. Uregulo
wano sprawy higieny pracy (zwłaszcza 
wzroku) i systematycznych badań lekar
skich pr у pracy na nowych przyrządach, 
Pracownicy, którzy nie znajdą zatrudnie
nia przy nowych technikach zostaną za
wodowo przekwalifikowani przez zakład 
pracy, otrzymując w czasie przeszkalania 
poprzednie wynagrodzenie. 

Co się tyczy dziennikarzy, uzgodniono, 
że tylko ci, którzy dotychczas zgodnie 
z systemem pracy redakcyjnej pisali sami 
teksty na maszynie, mają je sporządzać 
nadal osobiście na maszynach przystoso
wanych ao iiowcj techniki. Nie wolno na
tomiast wrymagać od dziennikarzy, by spo
rządzali maszynopisy cudzych tekstów. 
(ZV + ZV 1978 nr 11—12 s. 406) pd 
RFN. Wśród przeszło 20 czasopism kobie
cych zdecydowaną większość retlagują 
mężczyźni. Zaledwie dwa tytuły — Emma 
oraz Courage — są robione ,,dla kobiet 
przez kobiety". Jednocześnie właśnie te 
dwa pisma nie mają charakteru komer
cyjnego, tzn. że utrzymują się głównie ze 
sprzedaży przy nieznacznych wpływach 
reklamowych. (Zeit 1978 nr 10 s. 21) pd 
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RPA. Ministerstwo informacji asygnowało 
znaczne środki w celu opłacania dzienni
karzy godzących się przychylnie pisać 
o polityce RPA. Jak podał londyński Ti
mes, w r. 1976, kiedy mówiono dużo 
o „niepodległości" bantustanu Transkei, 
ministerstwo wydało na „reklamę" 195 
tys. funtów szterlingów. Część tej sumy 
służyła przekupywaniu dziennikarzy. (SR. 
z 18 IV 1978 s. 5) Ip 

RPA. Donald Woods, redaktor i wydawca 
lokalnego dziennika z East London pt. 
Daily Dispatch (nakład 30 tys. egz.), bia-
'ły, anglojęzyczny obywatel RPA był przy
jacielem Steve Biko, murzyńskiego dzia
łacza politycznego zamordowanego w wię
zieniu. Działalność Woodsa zmierzająca do 
wyjaśnienia okoliczności tej śmierci spra
wiła, że sprawa Steve Biko stała się gło
si;:., ale sam Woods stał się „banned per
son" — osobą wyjętą spod prawa. Wy
rok sądowy izolował Woodsa od społe
czeństwa na 5 lat, zarazem pozwalając mu 
wśród niego pozostawać: Woods mieszkał 
z rodziną we własnym domu, ale nie wol
no mu było prowadzić życia towarzyskie
go; otrzymał swoją pensję, ale nie wolno 
mu było pisać, nawet pamiętników. Nie 
wolno również cytować jego wcześniej
szych tekstów ani żadnych wypowiedzi. 
Woods był śledzony, jego telefon na pod
słuchu, a tajna policja obserwowała jego 
mieszkanie. 

Po trzech miesiącach Woods nie wy
trzymał szykan i wybrał ucieczkę. Z po
czątkiem nowego roku udało mu się zbiec 
do Lesotho, a także, z pomocą przyjaciół, 
zorganizować ucieczkę rodziny. Bezpośred
nią przyczyną ucieczki stał się zamach na 
dzieci Woodsa, którym przesłano pocztą 
koszulki nasycone trującą substancją. 
Woods zamierza osiąść w Anglii i tam 
ukończyć książkę o Steve Biko. (Guar
dian z 3 stycznia 1978 s. 6 ; Time z 7 XI 
1977 s. 16) ar 

SZWECJA. Największy dziennik sztok
holmski Dagens Nyheter w ciągu ostatnich 
trzech lat zwolnił blisko 500 pracowników 
zatrudnionych przy redagowaniu. Obecnie 
dziennik zatrudnia — łącznie z persone
lem technicznym — prawie 3 tys. ludzi. 
(BZ 1978 nr 3 s. 48) dkn 

USA. Nowojorski uniwersytet Columbia 
przyznał ubiegłoroczną nagrodę dzienni
karską zbiorowo wszystkim uwięzionym 
Qj!pnnikar,;om na całym świecie. 

Represje w stosunku do dziennikarzy 
znacznie się rozprzestrzeniają, ogólna licz
ba przebywających w więzieniach prze
kracza już sto osób. (Interstages 1977 nr 
124 s. 21) zl 

USA. Z początkiem r. 1978 pracowało 
w Waszyngtonie 2549 zagranicznych kore
spondentów prasy, radia i telewizji, akre
dytowanych przez 2040 redakcji, rozgłośni 
lub agencji. (ZV + ZV 1978 nr 3 s. 128) pd 

W. BRYTANIA. Związek Dziennikarzy 
ukarał czterech łamistrajków — londyń
skich współpracowników wydawnictwa 
„Westminster Press", którzy z końcem 
r. 1977 wbrew pozostałym kolegom nie 
przerwali pracy. Każdy z łamistrajków 
został obłożony grzywną w wysokości 100 
funtów i na 3 do 6 miesięcy pozbawiony 
praw członkowskich. (Zeit 1978 nr 8 s. 2) 
pd 

W. BRYTANIA. Policja północnoirlandz-
ka aresztowała dyrektora służby informa
cyjnej wydawanej w Belfaście gazety 
Republican News Toma Hartleya i skon
fiskowała cały majątek należący do 
służby. Hartley jest osiemnastym pracow
nikiem Republican News aresztowanym na 
przestrzeni trzech tygodni. Gazetę wydaje 
legalnie działająca w Irlandii Płn. partia 
SiiKi l''din, która krytykuje politykę repre
sji stosowaną przez władze brytyjskie 
w Ulsterze. W połowie grudnia 1977 poli
cja skonfiskowała całe wyposażenie i do
kumenty redakcyjne. Aresztowań dokona
no na podstawie ustawy o „środkach nad
zwyczajnych". (Prawda z 7 I 1978 s. 4) Ip 

WŁOCHY. Dwu prezenterów niezależnego 
radia włoskiego pobiło światowy rekord 
antenowy: Enzo Constantini i Roberto 
Tondo — obaj po 19 lat prowadzili nie
przerwanie spikerkę przez 66 godzin i 20 
minut. 

W ciągu tych trzech dni obaj młodzi 
ludzie pozostawali pod kontrolą lekarza. 
(Interstages 1977 nr 124 s. 22) zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
ANGOLA. Rozpoczęły zajęcia pierwsze 
w historii Ludowej Republiki kursy przy
gotowujące dziennikarzy dla narodowej 
agencji informacyjnej Angola Press. (Iz-
wiestija z 14 II 1978 s. 4) Ip 
BUŁGARIA. Minęło 25 lat od rozpoczęcia 
studiów dziennikarskich na Uniwersytecie 
Sofijskim. W ciągu ćwierćwiecza wyższe 
wykształcenie w tej dziedzinie otrzymało 
868 absolwentów. (Zurnalist 1978 nr 3 
s. 65) zl 
MOZAMBIK. Otwarto pierwsze kursy ko
respondentów przy szkole partyjnej 
w Iniamizua. Słuchaczami są wyróżniają
cy się robotnicy, rolnicy, urzędnicy, ofice
rowie i żołnierze. (Zurnalist 1978 nr 1 s. 70) 
zl 

BADANIA 
I INSTYTUCJE NAUKOWE 
BERLIN ZACH. Powstał tu Międzynarodo
wy Instytut Mediów i Rozwoju, mający 
na celu gromadzenie dokumentacji, porad
nictwo i ocenę w zakresie rozbudowy te
lewizji w krajach rozwijających sie. Wła
śnie badania Instytut rrci prowadzić tyl
ko iia specjalne zlecenia. (ZV ;ZV 197:: 
nr 4 s. 163) pd 

RFN. Nagroda „in MEDIAS res" wydaw
nictwa ..Burda" w wysokości 25 tys. ml; 
za r. 1977 została przyznana prof. Eli h u 
Katzowi, amerykańskiemu badaczowi ko
munikowania, pracującemu od 15 lat w Iz
raelskim Instytucie Badań Społecznych. 
Przyznało ją jury w składzie: prof. prof. 
В. Badura (socjolog), С. F. Graumann 
('•i'.vcboi'v:.». W. Kaltefleitcr (polüolog) 
i W. R. Langcnbucher (prasoznawca). 

Nagroda „in MEDIAS res" będzie przy
znawana co 5 lat za szczególne osiągnię
cia w dziedzinie badań nad komunikowa
niem. (Wyd. okolicznościowe, Burda-Haus 
Offenburg) pd 
USA. Po rocznych przygotowaniach i nie
mal równie długiej akcji reklamowej 
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w październiku 1977 ukazał się n o w y mie
sięcznik poświęcony p rob lemom dzienni 
kars twa — Washington Journalism Re
view. Wydawcą jest Washington Media 
Educat ion Center , inc. P ierwszy n u m e r za
wiera 51 s t ron części redakcyjne j i 17 
stron ogłoszeń i r ek lam. Zyskał sobie po
chlebną opinię p isma o bl iźniaczym ty tu 
le _ Columbia Journalism Review. (CJR 
z l istopada—grudnia li;77 s. 11 i 14) ar 

W. BRYTANIA. F i rma wydawnicza Sage, 
wydająca m. in. kwar t a ln ik Communica
tion Research, pode jmuje nowe przeds ię
wzięcie edytorskie w dziedzinie k o m u n i k o 
wania masowego. Od marca 1978 ukazuje 
się kwar t a ln ik Communication Abstracts 
zawierający adnotacje o nowych książ
kach, a r tyku łach z czasopism i r apor t ach 
z badań. Kwar ta ln ik sięga do międzyna
rodowych źródeł, korzystając- z pomocy 
angielskich i zagranicznych firm w y d a w 
niczych, ośrodków uniwersy teck ich i in
stytucji zajmujących się badan iami P ie rw
szy n u m e r zawiera 250 abs t rak tów uszere
gowanych w 40 działach tematycznych . 
(Wg ulotki informacyjnej Sage Publ ica
tions) ar 

BIOGRAFIA 

NRD. Telewizja p rzygotowuje w k o p r o 
dukcj i z czechosłowacką TV ser ia l 
o s łynnym repor t e rze Egonie Erwinie Ki-
schu. Scenar iusz napisa ł Wal te r B a u m e r t , 
reżyserem będzie prof. Anton in Dvorak . 
Serial obejmie 13 odc inków opar tych na 
głośnych repor tażach lub zbiorach prac 
Kischa, z k tó rych wiele rozgrywa się 
w dzielnicach s tarej P rag i . Obecnie t rwają 
prace adap tacy jne n a d teks tem, zdjęcia 
mają się zacząć w 1979 r. (NDP 1978 n r 3 
s. 23) pd 

PRAWO 

MIĘDZYNARODOWE. Przed Europe j sk im 
Trybunałem P r a w Człowieka w S t ra sbur 
gu toczy się pos tępowanie w sprawie 
The Sunday Times. P rzedmio tem skargi 
wniesionej w styczniu 1974 do Europejskie j 
Komisji P r a w Człowieka przez wydawcę 
Times Newspapers Ltd., r edak to ra Haro l 
da Evensa i g rupę dziennikarzy The Sun
day Times jest zarzut, że w y r o k sądu 
brytyjskiego zakazujący p i smu ogłoszenia 
ar tykułu o dzieciach zdeformowanych na 
skutek zażywania przez ich ma tk i w ok re -
ciąży thal idomidu, s tanowi naruszen ie za
sady wolności informacji s formułowanej 
w art . io. Europejskie j konwencj i p r a w 
człowieka i pods tawowych swobód z 1950. 

Po ws tępnym zbadaniu sp rawy Komisja 
dopatrzyła się w niej naruszenia wolności 
informacji i w iipeu 1977 przekazała ja do 
merytorycznego rozpoznania przez T r y b u 
nał. 

We wrześniu 1972 Tliu Sundati Times 
opublikował a r tyku ł za ty tu łowany „Nasze 
dzieci tha l idomidu — powód do narodowej 
h a ń b y " i zapowiedział ogłoszenie d rug ie 
go a r tyku łu przedstawiającego his tor ię 
tragedii wywołanej przez thal idomid i śle
dzącego proces produkcj i i tes towania 
Kwestionowanego p repa ra tu . Na wniosek 
Producenta i dys t rybu to ra tha l idomidu 
w W. Brytani i — Distillers Company (Bio-
chemicals) Ltd. — p r o k u r a t u r a wystąpi ła 
0 0 sądu o wydan ie zakazu ogłaszania 

zapowiedzanego a r t y k u ł u z uwagi na to, 
że pos tępowanie sądowe w kwest i i odszko
dowania dla ofiar tha l idomidu nie zostało 
jeszcze zakończone. Sąd przychyl i ł się do 
tego w n i o s k u : w y r o k został wprawdz ie 
uchy lony przez sąd apelacyjny, lecz n a 
s tępnie u t r z y m a n y w mocy przez Izbę 
Lordów w 1973. (Council of Eu rope doc. 
H/78/3: Activities of the Council of Europe 
in the Field of H u m a n Rights in 1977. 
S t rasbourg , 11 I 1978 s. 9) asn 

EKWADOR. Rząd wyda ł dek re t o odpo
wiedzialności za d y s k r y m i n a c j ę rasową 
i p ropagande ideologii ras is towskie j . J a k 
podkreśl i ła gazeta Comercia, decyzję pod
jęto w związku z zaleceniami Zg roma
dzenia Ogólnego NZ w sprawie l ikwidacj i 
wszelkich form dyskryminac j i r a sowej . 
(Zurnalist 1978 n r 3 s. 65) Zl 

RODEZJA. Ogłoszono tu uzupełn ienie do 
wprowadzone j z początkiem roku nad 
zwyczajnej u s t awy o cenzurze . J a k za
pewniają dz ienn ikarze a k r e d y t o w a n i w Sa
l isbury, wraz z wprowadzen iem tych p rze 
pisów 90% p r z e k a z y w a n y c h przez nich in 
formacji podlegać będzie kontrol i władz. 
Tym, k tórzy naruszą pos tanowienia us t a 
wy, grozi ka ra więzienia do jednego roku 
i g rzywna w wysokości 1,5 tys . do larów 
a m e r y k a ń s k i c h . (Izwiestija z 29 11978 s. 3) 
tm 

USA. P ie rwszy p róbny przekaz te lewizy j 
ny procesu m o r d e r c y t r w a ł 25 godz. 
i t rzymał przy odbiorn ikach 80 tys . te le
widzów Florydy przez 8 kole jnych nocy. 
Przebieg t ransmis j i wywoła ł pro tes ty a d 
woka tów broniących oskarżonego, k tórzy 
uważali , że działalność telewizji jest ś rod
kiem nac i sku na niego. Sędzia p rowadzący 
proces oddalił j e d n a k te protes ty , choć ze 
swej s t rony zgłosił po zakończeniu t r a n s 
misji sporo uwag k ry tycznych zmierzają
cych do udoskona len ia tego typu s p r a w o 
zdawczości sądowej . (EP 1977 n r 42 s. 14) 
bg 

T E C H N I K A 

MIĘDZYNARODOWE. Z końcem ub . roku 
zaczął działa lność sa te l i ta i n fo rmacy jny 
indy jsko-pak is tańsk i , łączący Bomba j , K a -
raczi, New Delhi i I s lamabad. (NDP 1978 
n r 3 s. 26) pd 

KUBA. W paźdz ie rn iku 1976 telewizja n a 
dała p ierwszy p r o g r a m w kolorze . Obec
nie ICRT nada je w niedziele r egu la rny 
dwugodz inny p rog ram kolorowy. (NDP 
1978 n r 3 s. 24) pd 

MONGOLIA. Kombina t pol igraficzny im. 
Suche Batora w Ułan Ba tor d ruku je 11 
gazet cen t ra lnych (w tym dziennik Unen), 
25 innych w ydaw n ic tw per iodycznych, 
a także wydawnic twa książkowe. (Prawda 
y. 21 IV Ü37C s. Ô) In 

RFN. 85% gospodars tw d o m o w y c h posiada 
te lewizory, połowę z n ich s tanowią od
biorn ik i ko lo rowe . Wprowadzona w 1967 
ko lorowa TV przeżyła p rze łomowy wzrost 
w okresie o l impiady monachi jskie j w 1972. 
Na rok bieżący przewiduje się wyraźne 
przekroczenie granicy 50% wyposażenia 
w odbiorniki kolorowe ogółu gospodars tw 
domowych . Także w nas tępnych la tach 
spodziewana jest roczna sprzedaż 2,2 do 
2,4 min apa ra tów kolorowych, do tego ok. 
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300 tys. tranzystorowych. W roku 1980 
telewizory kolorowe ma mieć 70% gospo
darstw domowych, w dwa lata później 
przeszło 75°/o. (INP AL 8115) pd 
WĘGRY. W nowo wybudowanej drukarni 
budapeszteńskiej przechodzą na druk off
setowy gazety Népszabadsâg i Nepszavä. 
(NDP 1978 nr 3 S. 27) pd 
WĘGRY. W styczniu powstała przy pomo
cy specjalistów radzieckich i czechosło
wackich pierwsza węgierska stacja sateli
tarnej TV. (JVDP 1978 nr 3 S. 27) pd. 
W. BRYTANIA. Zakończono dwuletni eks
peryment teleprzekazu kolumn gazeto
wych. Za pomocą specjalnej przystawki 
tekst może być w dowolnym czasie poka
zany na ekranie do odczytania. Program 
przekazu gazet trwa do 20 godzin na do
bę, przesyłając 100—200 kolumn informa
cyjnych gazet. Obecnie nadaje się tym 
sposobem ostatnie wiadomości, pogodynkę, 
program kin, teatrów, imprez sportowych 
itp. Przystawka pozwala m. in. na zmianę 
przeczytanych tekstów (BZ 1978 nr 2 s. 48) 
dkn 

W. BRYTANIA. Po dwunastu latach pracy 
wytworzono miniaturowy odbiornik tele
wizyjny (dla programów czarno-białych) 
o wymiarach 15X10X3,8 cm i wadze 750 g. 
(NDP 1978 nr 4 S. 24) pd 
ZSRR. Ryga, Zaporoże, Omsk, Barnaul, 
Krasnojarsk i Duszanbe to kolejne mia
sta, do których przesyła się matryce gazet 
centralnych drogą telefotograficzną. Mię
dzy Moskwą a wymienionymi miastami 
przeprowadzono linie kablowe i łącza ra
diowe, na których co 250—300 km znajdu
ją się stacje korygujące przesyłane sygna
ły. Przekaz jednej kolumny trwa nie dłu
żej niż 2,5—3 min. 

Zakończono też eksperymentalne prze
kazy fotokopii dzienników centralnych 
z Moskwy do Chabarowska za pośrednic
twem sztucznych satelitów Ziemi. Podjęto 
normalną eksploatację linii, którą trans
mituje się 11 tytułów. Jednocześnie przy
gotowuje się uruchomienie podobnych li
nii do Irkucka, Magadanu, Władywostoku 
i Jużno-Sachalińska. (Prawda z 13II1973 
S. 4) lp 
ZSRR. W Erewaniu dokonano odbioru no-
wozbudowanej, ponad 300-metrowej wieży 
telewizyjnej. Nowa wieża zapewni nada
wanie czterech programów TV, w tym 
dwu programów centralnych. (Praihda 
z 3 XII 1977 s. 0) im 
ZSRR. Nowe studio dla kolorowej TV 
uruchomiono w Taszkiencie. Pod koniec 
bieżącej pięciolatki wszystkie programy 
Uzbeckiej Republiki Radzieckiej będą wy
świetlań!; w kolorze. (NDP 1978 nr 4 s. 24) 
pd 
ZSRR. Uwagę specjalistów zwraca ostat
nio „telewizja cyfrowa". Polega na cy
frowym kodowaniu obrazów telewizyj
nych (obecnie koduje się je analogow'o), 
co ukriwia obróbkę i przekaz sygnału te
lewizyjnego. .Stwarza też możliwości uzv-
skania aparatury telewizyjnej wyższe] ja
kości (Prawda z 21 II 1978 s. 3) lp 

ZSRR. Przewiduje się, że na Olimpiadzie 
w Moskwie będą pracowali przedstawi
ciele 130—140 kompanii telewizyjnych i ra
diowych (w Meksyku — 75, Monachium — 

95, Montrealu — 105). Będą dysponować 
ok. 20 kanałami kolorowej TV i 100 do
datkowymi kanałami komentatorskimi. Ze 
wszystkich obiektów olimpijskich będzie 
można prowadzić bezpośrednie transmisje 
TV i radiowe bądź je rejestrować za po
mocą 50—60 ruchomych stacji TV oraz po
nad IOÜO kaiMn dla komentatorów. Każda 
kabina zostanie wyposażona w dwa kon
trolne monitory kolorowe i pulpit dźwię
kowy. Realizacji programów narodowych 
i regionalnych posłuży Olimpijski Korpus 
Telewizyjno-Radiowy wzniesiony w pobli
żu wieży w Ostankino i Telewizyjnego 
Ośrodka Technicznego. W skład Korpusu 
w części telewizyjnej wchodzi 15 bloków 
(ze studiami i wszelkim wyposażeniem do 
realizacji programów narodowych) oraz 
3 kompleksy będące w rzeczywistości sa
modzielnymi ośrodkami TV do dyspozycji 
organizacji typu Interwizja i Eurowizja. 
(Radio 1978 nr 3 s. 12—13) lp 

ZSRR. W Taszkencie, przy jednej z cen
tralnych arterii tego miasta, rozpoczęto 
budowę wielkich zakładów poligraficz
nych. Będzie to nowy kompleks prasowy, 
którego projekt opracowali specjaliści 
z Instytutu ..Gipronipoligraf". (Izwiestija 
z 2 II 1978 S. 3) tm 

PAPIER 
USA. Prasa amerykańska zużywa coraz 
więcej papieru. We wrześniu 1977 zużycie 
papieru gazetowego w Stanach według 
szacunku ANPA (American Newspaper 
Publishers Association — Amerykańskie 
Stowarzyszenie Wydawców Gazet) wyniosło 
84Й tys. t. Odpowiedni wskaźnik z 1976 był 
o blisko 5% niższy. W ciągu pierwszych 
dziewięciu miesięcy 1977 zużyto w USA 
7.352 min t papieru gazetowego — o 5,7°/o 
więcej niż w r. 1976. (NP z grudnia 1977 
S. 52) ar 
USA. The Louisville Courier Journal, 
dziennik z Kentucky, zorganizował punkt 
zbiórki makulatury. Od czerwca 1976, czy
li od otwarcia punktu, do końca 1977 prze
ciętny tygodniowy efekt zbiórki wyniósł 
63 t makulatury. Dostarczyciele starych 
gazet otrzymują bony, za które mogą na
bywać różne przedmioty w specjalnym 
sklepie. Organizatorzy dumni z tego, że 
wg własnych wyliczeń udało im się urato
wać 57 tys. drzew, przewidują powstanie 
podobnych punktów w innych, gęsto za
ludnionych regionach Stanów, zwłaszcza że 
jak się powszechnie oczekuje, papier gaze
towy osiągnie wkrótce rekordową cenę 
420 dolarów za tonę. (NP z grudnia 1977, 
s. 3) ar 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. W wyniku wyda
rzeń politycznych i militarnych na 'Bli
skim Wschodzie, a zwłaszcza' w Libanie, 
wiele tamtejszych czasopism zmieniło 
siedzibę przenosząc się do Londynu lub 
Paryża. W niektórych wypadkach tłuma
czy się to również tworzeniem bliźniaczych 
wydań bądź koniecznością tworzenia no
wych tytułów dla sporej liczby czytelni
ków arabskich. (Interstages 1977 nr 124 
s. 22) zl 

BELGIA. W odpowiedzi na sugestie mi
nistra ::di4v.,via pubucirneąo. Rada Ad.^i-
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nistracyjna BRT zwróciła się z prośbą do 
swoich dziennikarzy i lektorów telewizyj
nych o niepalenie papierosów w studio 
w czasie przeprowadzania wywiadów 
1 dyskusji. (Interstages 1977 nr 124 s. 20) 
zl 
FRANCJA. Związek dziennikarzy francu
skich CGT zapytuje, czy pod określeniem 
„minister kultury i komunikowania" nie 
rekonstytuowano ministra informacji. Fakt 
jest tym bardziej niepokojący, że powie
rza się tę odpowiedzialność J. Ph. Leca-
towi, pełnomocnikowi Pałacu Elizejskiego, 
na tyle dobrze znającemu się na środkach 
informacji, że mógłby być organizatorem 
obalenia ORTF i drukarstwa francuskie
go — sądzi związek dziennikarzy CGT (/.e 
Monde z 18IV1978 s. 14) dkn 

HISZPANIA. Na mocy decyzji rządowej 
programy telewizji kończą się o godzinie 
23, czyli o godzinę wcześniej niż poprzed
nio. Celem zarządzenia jest oszczędność 
energii elektrycznej. (Zurnalist 1978 nr l 
s. 70) zl 

IRAK. Nakładem wydawnictwa Л1 Tarik 
al Dżadid ukazał się 2-tomowy zbiór pt. 
„W 1. Lenin o prasie". Jest to pierwsze 
wydanie tego typu pojawiające się w kra
jach arabskich. (PMS 1978 nr 4 s. 86) dkn 

NIGERIA. Konferencja komisarzy infor
macji wszystkich dziewięciu stanów Ni
gerii podjęła decyzję stworzenia Krajo
wej Rady d. s. informacji i Kultury. Or
ganizacja ta będzie opracowywać i wpro
wadzać w życie jednolitą politykę w za
kresie informacji. (Zurnalist 1978 nr 3 
s. 65) zl 

SZWECJA. W królewskim teatrze „Dra-
maten" w Sztokholmie odnosi wielki suk
ces sztuka, której akcja rozgrywa się 
w redakcji jednego z dzienników skandy
nawskich. Zjadliwie i bezlitośnie wyśmie
wa mechanizm burżuazyjnej propagandy, 
ośmiesza reklamowany mit o swobodzie 
prasy. (BZ 1978 nr 1 s. 48) dkn 
USA. Larry Flynt, świeżo nawrócony na 
ewangelizm wydawca pornograficznego 
pisma Hustler został ciężko ranny w kla
sycznym, gangsterskim napadzie. Do wy
chodzącego z sądu Flynta (ma proces 

o rozpowszechnianie pornografii) oddano 
serię strzałów z przejeżdżającego samo
chodu. Sprawców nie udało się zidentyfi
kować. (Guardian z 7 III 1978 s. 8). 

Flynt powoli rozbudowywał swoje 
„prasowe imperium", w którym najwięk
szą rolę odgrywał Hustler (nakład blisko 
2 :nln чцу... czysty zysk w 1977 wyniósł 13 
min doi. W ostatnich miesiącach nabył 
też Gazette w Atlancie, Monitor w ro
dzinnym mieście Cartera Plains oraz Free 
Press w Los Angeles. W tym ostatnim pi
śmie zajmował się zabójstwem prezyden
ta Kennedy'ego, oskarżając CIA i FBI 
o konspirację w celu ukrycia „prawdzi
wych sprawi-ow"'. Flynt w parę dni po wy
padku wystąpił z oskarżeniem (absurdal
nym, wg Tims'a), że napad na niego miał 
na celu wstrzymanie jego prywatnego 
śledztwa. (Time z 20 III 1978 s. 39) ar 
ZSRR. Do redakcji dziennika Krasnaja 
Zwiezda nadszedł list ze skargą czytel
nika na nieregularność w dostawie gazety 
dla prenumeratorów. Czytelnika poinfor
mowano na poczcie, że winę ponosi re
dakcja i drukarnia. List wywołał zdziwie
nie, gdyż czytelnik mieszka ok. 40 km od 
Moskwy, a gazetę dostarcza się rano 
w dniu wydania nawet do miast oddalo
nych o tysiące km od stolicy. W celu wy
jaśnienia sprawy postanowiono prześledzić 
drogę jednego numeru dziennika od dru
karni do skrzynki pocztowej prenumera
tora. Stwierdzono, że w wybranym pierw
szym z kolei dniu przesyłkę z gazetami 
dostarczono do węzła łączności miasta do
celowego już o godz. 4 rano, lecz dopiero 
o godz. fi zjawił się pracownik i przyjął 
korespondencję, o 7. nadeszli doręczyciele 
i przystąpili do jej dzielenia, by wyruszyć 
do swoich rejonów o godz. 8.45. Autor 
listu otrzymał swój egzemplarz ok. godz. 
11, co uznał za porę dość wczesną, zwłasz
cza w porównaniu z wypadkami nadcho
dzenia gazety nazajutrz lub w dwa dni 
po wydaniu. Wysłannicy redakcji podjęli 
się więc dalszego wyjaśnienia sprawy 
i wykryli, że zdarzało się otwieranie pa
czek z gazetami w dzień lub dwa dni po 
nadejściu; były też inne nieprawidłowości 
poczty w przekazywaniu prasy prenume
ratorom (dostarczanie niewłaściwych ty
tułów, niedostarczanie gazet w ogóle). Po 
ustaleniu faktów odbyli rozmowę z sekre
tarzem komitetu miejskiego partii. (KZ 
z 26 XI1977 s. 4) Ip 



РЕЗЮМЕ 

Ежи М И К У Л О В С К И Й П о м о р с к и й : ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНАЯ КОММУ
НИКАЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МНЕНИЕ 

Зависимость формирования общественного мнения от интерперсональной ком
муникации очень часто акцептируется в теоретических работах. Однако мало ве
дется эмпирических исследований по определению этих процессов. Как правило, 
интерперсональная коммуникация противопоставляется массовой. Эта тенденция 
замечается и в принципах многих исследовательских моделей. Только лишь в мо
дели грибницы Броувера и последних исследованиях типа agenda-setting учи
тываются взаимозависимости между этими двумя типами коммуникации. Иптер-
персональная коммуникация определяется здесь через содержание бесед, веду
щихся людьми с окружающей общественной средой. Как правило, считается, 
что они представляют собой прямую функцию индивидуальной заинтересованно
сти либо содержания групповых норм. Только в последних исследованиах стала 
подчеркиваться связь этих явлении с с и т у а ц и е й, в которой ведутся беседы. 
Автор статьи принял в качестве основных данных заявления опрошенных отно
сительно содержания бесед, ведущихся ими с окружающей средой. Такого рода 
заявления были и прежде предметом исследований. Анализ результатов разных 
исследований в этой области, проводившихся Центром печатоведческих исследо
ваний в Кракове на представителях всех общественных слоев, показал отчетли
вую связь между содержанием заявлений о беседах и общественно-демографи
ческими чертами опрошенных. Было также констатировано, что тематические 
преференции в ходе интерперсоналыюй коммуникации оказываются относитель
но прочными, не подвергающимися более существенным изменениям во времени. 
Анализируя этот вопрос на основании материала, накопленного в ходе исследо
ваний на общенациональной выборке в 1976 г. (N = 682), автор обнаружил 
отчетливое различие между полученным тогда порядком тематических преферен
ций и констатированными прежде закономерностями. Учитывая факт, что в пе
риод исследований 1976 г. польское общественное мнение концентрировалось 
прежде всего на вопросах внутреннего экономического положения страны, автор 
ставит гипотезу о зависимости этих тематических преференций от определенного 
исторической ситуацией климата общественного мнения. 

В ходе исследований старались также выяснить, чем различаются тематичес
кие преференции бесед, если опрошенные определят себя как собеседников, вы
ступающих в разных общественных р о л я х . Были применены показатели для 
9 ролей, причем было обнаружено сильное сходство тематики бесед у лиц, вы
ступавших в роли: товарища по работе, ровесника, собеседника в компании 
и подчиненного на работе. Сходными оказались также преференции бесед в ро
лях: соседа и собеседника в младшем возрасте, а также соседа и знакомого. 
Совершенно иной оказывается тематика бесед и разговоров, когда опрошенные 
выступают в роли супруга (любимого). 

Предпочтение, оказываемое определенным темам разговоров, связано со 
склонностью высказывать некоторые соображения насчет чувства личной безо
пасности и избранных международных проблем. Автор продробпо представляет 
собственную методологию анализа, результаты которого показывают наличие от
четливой взаимосвязи между склонностью к затрагиванию — при выступлении 
в определенной роли — некоторых конверсационных тем и содержанием некото-
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рых исследованных здесь мнений. Подчеркивается также, что некоторые темы 
бесед и разговоров способствуют высказыванию нонконформистических мнений, 
т. е. таких, которые не совпадают с мнением большинства опрошенных. 

Несколько заключительных замечаний посвящено месту интерперсональной 
коммуникации в эмпирических моделях массовой коммуникации и формирова
ния общественного мнения. (Резюме автора) 

Франтишек А д а м с к и й : КУЛЬТУРНЫЕ ЗАПРОСЫ И СТРЕМЛЕНИЯ РА
БОЧИХ СЕМЕЙ 

Автором подводятся итоги социологических исследований, посвященных куль
турной жизни рабочей семьи в Народной Польше. В работе использованы все 
более существенные опубликованные материалы, касающиеся различных аспек
тов культурной жизни рабочих и их семей, причем автор старается добиться 
более широких обобщений, которые отражали бы всю картину культурных за
просов, форм и пределов их удовлетворения, на фоне развития культурной жиз
ни в послевоенные годы и наличия некоторых традиционных элементов (куль
турные образцы, обычаи), нередко мешающищх многим потенциальным потре
бителям культурных благ воспользоваться имеющимися возможностями. 

Особое место в этом переплетении различных обусловленностей культурной 
жизни занимает свободное от работы время отдельных членов семьи, которые 
в настоящее время становится синонимом лично-культурной сферы жизни чело
века. При таком толковании свободного времени дело касается не только досуга, 
но и любых занятий, которым человек может посвятить время для отдыха, раз
влечения либо развития личности по своему усмотрению, вне обязанностей, вы
текающих из профессионального, общественного либо семейного положения. Дело 
касается также активного заполнения свободного времени, сознательного, орга
низованного его проведения. А это зависит от: 
— фактического времени работы отца и матери, 
— размеров семьи и связанных с этим обязанностей по воспитанию, 
— материального положения семьи, ее бытовых условий. 

Способы проведения свободного времени зависят, в частности, от культурного 
уровня данной семьи, который определяется: 
— уровнем образования родителей и детей, 
— характером их работы, 
— семейными традициями, 
— общественными связями и контактами. 

Ссылаясь на упомянутые обусловленности, автор характеризует культурную 
жизнь рабочей семьи в таких ее аспектах как: чтение прессы и книг; предпочте
ние, оказываемое тем или иным видам чтения; участие в мероприятиях, органи
зуемых культурными учреждениями (театр, кино); слушание радиопередач; те
левидение. Относительно к каждой из этих форм культурыпой жизни обсужда
ются пределы совместного переживания супругами их содержания. 

Во всех исследованиях подчеркивается, что супруги нередко жалуются на 
неудобства и затруднения в совместном проведении свободного времени. По 
обиходному мнению, эти затруднения вытекают главным образом из занятости 
жен, организации рабочего времени мужа (по сменам), избытка обязанностей, 
связанных с ведением домашнего хозяйства и воспитанем детей. Все эти об
стоятельства остаются в тесной взаимосвязи. Они углубляются также тем, что 
Для обеспечения соответствующего жизненного уровня семьи мужья в погоне за 
заработком довольно часто выполняют дополнительную работу, исчерпываю
щую их силы свыше нормальных границ, евледствие чего у них нет желания 
и даже возможности организовать общесемейный досуг, включаться в куль
турные мероприятия или заняться самообразованием. Известно, что тогда чаще 
всего люди ждут, чтобы их оставили в покое, и каждый охотно занимается 
самим собой. •" 

Проведенный автором анализ показывает, что вопрос совместного потребления 
культурных благ в раболей семье следует рассматривать в теснейшей связи 
с факторами экономического характера: чем больше времени и сил супруги, или 
одно из них, тратят на обеспечение материальных условий, тем сильнее сужи
вается сфера совместного культурного проведения досуга. Зачастую — и это 
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своеобразный парадокс — супруги сознательно ограничивают свое свободное 
время для того, чтобы приоблести предметы, служащие тому, чтобы сделать бо
лее приятным свободное время, обогатить его, хотя, естественно, его остается 
намного меньше. (Резюме автора) 

Генрик Cv век : ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬПОИ, РАДИО-
И ТЕЛЕРЕКЛАМЫ 

Па основании зарубежных и польских исследований автором проводится опыт 
синтетизировать накопленные до сих пор знания относительно эффективности 
рекламы в зависимости от того, передается ли она по радио, телевидению или 
же публикуется на страницах печати. Главным критерием оценки является рен
табельность рекламы для заказчика. Кроме того, существенное значение имеет 
критерий общественной пользы, так как в рассуждениях теоретиков под 
черкивается разница между рекламой в условиях социалистического пли же ка
питалистического сторя. Автором эти различия считаются не всегда существу
ющими на самом деле, а состоянием, к которому следует стремиться, чтобы 
можно было говорить о вполне социалистической рекламе. 

Проанализировав результаты различных исследований, автор приходит к вы
воду, что нынешние знания относительно рентабельности рекламы весьма скуд
ны. Даже точно не известно, вообще ли рентабельны такого рода действия. Кро
ме того, эффективность рекламы редко подвергается подробному анализу. Не
смотря па это, преобладает мнение, что стоит давать рекламу. Расходы в этой 
области постоянно растут. Возникновение телевидения повлекло за собой замет
ные изменения в структуре этих расходов. В пределах рассматривающихся здесь 
средств массовой передачи заметно увеличилась доля телевидения. Эти измене
ния в значительной мере вызваны тем, что телевидение начинало с нулевой точ
ки. После достижения определенного уровня динамика роста расходов па ре
кламу по телевидению стала падать. 

Неточность знаний относительно действенности рекламы вытекает из много
численности и разнообразия факторов, определяющих конечный эффект. Неко
торое значение имеет, в частности, отношение людей к рекламе и к разным сред
ствам передачи. В общем, реклама считается чем-то полезным, однало по мере 
нарастания ее интенсивности усиливается критическое отношение населения к ней. 
На большую эффективность телевизионной рекламы по сравнению с рекламой 
в остальных средствах передачи влияет в общем более положительное отноше
ние людей к телевидению. Результаты исследований показывают также, что мест
ные газеты — это средство, решительным образом доминирующее в обществен
ном сознании как источник информации о том, что касается сферы, самой 
близкой читателям по пространству. 

Несмотря на значительные расхождения в исследованиях, автор констатирует, 
что хотя реклама не является чем-то особо важным для простого жителя, тем 
не менее доходит до него благодаря разным средствам передачи. Больше воз
можностей доходить до сознания читателей имеют местные газеты, когда дело 
касается насыщенных информацией рекламных сообщений; журналы для жен
щин — относительно продуктов, которыми они особенно интересуются; профес
сиональные и специальные — когда содержание рекламы совпадает с содержа
нием издания. Реклама по радио выслушивается, как правило, мимоходом при 
выполнении других занятий, особенно это касается домохозяек, водителей и мо
лодежи. Реклама, передающаяся по телевидению, также воспринимается авто
матически, в частности тогда, когда она появляется в ходе особо интересных 
программ. Впрочем, она больше воздействует на эмоции телезрителей, чем 
газеты, в которых доминируют информационные функции. 

В свете различных исследований трудно определить перевес какого-то одного 
средства передачи. В определенных ситуациях, относительно некоторых товаров, 
а равно и определенной аудитории они действуют более или менее эффективно. 
Это обусловлено своеобразием восприятия публикой разных средств передачи. 
В статье приводится сопоставление своеобразных черт пользования рекламой 
в газетах, журналах, по радио и телевидению. Свойства различных средств пе
редачи весьма сходны и в то же время различны. Ими следует пользоваться та
ким образом, чтобы задачи были разделены между ними и чтобы возникло со-
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трудничество в этой области. Это относится, в частности, к условиям социалисти
ческого строря, в котором реклама должна способствовать осуществлению обще
ственных задач, пропаганде и экономическому воспитанию населения. (Резюме 
автора) 

Владимир К е л ь н и к : СОВЕТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАССО
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

Автором статьи, заведующим кафедрой истории печати факультета журнали
стики Уральского университета, обсуждаются основные проблемы и этапы иссле
дований в области специфики исторического развития, содержания и практики 
печати социалистических стран па примере, в частности, и польской прессы. 

Эти исселдования ведутся в Советском Союзе с 1955 г., когда впервые был по
ставлен вопрос о том, что советские работники средств массовой информации 
должны знакомиться с опытом своих коллег в странах народной демократии. 

Лекции по истории коммунистической и рабочей печати за границей стали чи
таться сперва в Московском университете, в следующем же десятилетии этот 
предмет был введен в качестве нормативной научной дисциплины на факульте
тах и отделениях журналистики остальных советских университетов. В то же 
время такой же предмет появился в программах отделений журналистики цеп-
тральной, республиканских и нескольких областных высших партийных школ. 

С этой инициативой выступил Союз советских журналистов, создавший в об
ластях и республиках общестевнные униеврситсты печати. 

В. Келышк приводит в качестве примера деятельность свердловского отделе
ния Союза журналистов СССР, организовавшего публичные лекции, посвящен
ные печати социалистических стран. В статье цитируются данные, полученные от 
местного отделения предприятия по распространению печати „Союзпечать", на 
основании которых определяются закономерности в популярность газет и жур
налов, поступающих на ураль из социалистических стран. По этим данным са
мыми популярными являются издания ГДР и Польши. Польская пресса читается 
прежде всего молодежью. Автор предполагает, что чтение журналов из стран 
социалистического содружества станет со временем довольно массовым явлением 
в повседневной общестевнно-политической и культурной жизни советских людей. 

Затем рассматриваются очередные этапы деятельности советских исследовате
лей печати в области углубления знаний о печати социалистических стран. (Ре
зюме редакции) 

Тадеуш Б е д н а р е к и й: ЗАМЕЧАНИЯ АДАМА МИЦКЕВИЧА О ПЕЧАТИ 

Статья посвящена вкладу самого выдающегося польского поэта эпохи роман
тизма, Адама Мицкевича (1798—1855), в развитие науки о печати в Польше. 
Поэт, широко известный и как главный редактор и публицист газеты Le Tribune 
des Peuples, издававшейся в Париже в 1849 г., представлен здесь прежде всего 
как создатель программ нескольких периодических журналов. Из публицистичес
ких высказываний, организационных планов, лекций и обширной переписки Миц
кевича в статье экспонируются главным образом те фрагменты, которые каса
ются программы журналов, соображений относительно создания издательского 
предприятия, вопросов цензуры и свободы печатного слова, этических проблем. 

Годы учебы в Вильнюсе, известном в то время центре польской печати, спо
собствовали повседневному контакту Мицкевича с прессой, дали возможность 
оценить ее положительные и отрицательные стороны. В составлявшихся Фило-
матами программах самообразования пресса учитывалась как важный источник 
знаний, Мицкевич же, будучи начальником I Отделения литературы и моральных 
наук Общества филоматов, составил в декабре 1818 г. инструкцию, определяв
шую порядок выписки журналов. Составленные им заметки о прочитанных жур
налах могут служит примером библиографического печатоведческого описания. 

Эта первая заинтересованность прессой сопровождалась соображениями отно
сительно создания журнала. Еще в январе 1819 г. Мицкевич представил правле
нию Общества Филоматов „Мысли о периодическом журнале", в марте 1820 г. — 
„Замечания о периодическом журнале", в которых четко сформулировал свои со-
М — Zeszyty Prasoznawcze 
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ображения насчет роли журнала как орудия общественного прогресса и транс
миссии общественного мнения, средства политического воспитания народа, опре
делил стиль, форму и тематику журнала. 

Составленные позже планы изданий (Iris — 1827, Pielgrzym Polski — 1833, 
Le Polonais — 1833, La Tribune de Peuples — 1849), имели более конкретный 
характер. В них определялись идейный характер и задачи журналов, тематика 
и содержание, язык и читательская публика, место печати с учетом информа
ционной базы, авторские кадры, запросы читателей, финансовая база, источники 
информации, частота издания, отношение к цензуре. По мере того как между
народное положение и ситуация внутри эмигрантских кругов осложнялись, про
граммы журналов обогащались такими элементами как направления воздействия 
на читателей, образцы поведения для редактора, общая тактика издания. 

Решение создать журнал возникло в результате чувства необходимости обла
дать собственным органом для передачи идей и мнений общества и удовлетво
рения запросов читателей. Мицкевич понимал значение финансовой базы, роль 
библиотечных и газетных фондов в создании авторской лаборатии, обращал вни
мание на надлежащий подбор материалов, предназначенных для публикации. 

Свободу слова Мицкевич считал выражением общественной честности: как 
власти, так и пресса должны соблюдать ее, ни одна из сторон не должна злоупо
треблять свободой слова. 

В области нравственных проблем Мицкевич требовал уважения для правды, 
цитирования источников информационных составов, добросовестности и честно
сти в оценках, соответствующих предрасположений авторов публикаций, осуж
дал плоские полемики, поощрял заинтересованность печати национальными во
просами. 

Мицкевич требовал, чтобы высказывание на страницах газеты или журнала 
было четким, разборчивым, метким, однозначным для любого читателя. Форма 
высказываний и стиль должны соответствовать определенному читателю. Жур
налист-практик. Мицкевич различал в своих теоретических и публицистических 
заметках широкий диапазон газетных жанров: известия и новости, сообщения 
о документах, полемики, письма, рецензии, а также литературные произведения, 
которым он приписывал и публицистические функции. (Резюме автора) 

Марек Я ж е м б с к и й : ГОЛОС В ДИСКУССИИ О ФЕЛЬЕТОНЕ 

Предметом рассуждений является фельетон как жанр. Автор стремится опре
делить — путем анализа текстов — также черты, на основании которых можно 
бы сформулировать поэтику этого жанра. 

Исследования ведутся в трех направлениях: во-первых, на обнаружение по
вествовательного слоя задач, которые должны исполнятся произведениями; во-
вторых, на характеристику изображаемой действительности и извлечение из 
нее значащих элементов, присущих фельетону, а также па определение типа 
языковой реализации; в-третьих, на олределепне элементов так называемой 
внешней формы, т. е. способов размещения текста в газете. 

В результате рассуждений автор приходит к выводу, что фельетон — это пу
блицистический жанр (из-за места публикации и выполняемых функций), скло
няющийся к художественной литературе вследствие применяющихся в нем спо
собов представления изображаемой действительности и языковой реализации. 
Характерной чертой жанра является его цикличность и своеобразный способ 
размещения в газете, позволяющий сравнительно легко идентифицировать его. 
(Резюме автора) 

Тереса Л и с и ц к а я : ПРИМЕЧАНИЕ К ДИСКУССИИ О ФЕЛЬЛЕТОНЕ 

Предметом полемики является заявление М. Яжембского о том, что им рас
сматриваются только черты, присущие фельетону. Опираясь на энциклопедичес
кие определения, автор настоящего примечания составляет описание фельетона, 
хотя и совпадающее с описанием, данным М. Яжембским, но состоящее исклю
чительно из черт других журналистских и литературных жанров. (Резюме ав
тора) 
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Адам Р о п а: ПРИМЕЧАНИЕ К ДИСКУССИИ О ФЕЛЬЕТОНЕ 

Статья представляет собой полемику с высказыванием М. Яжембского отно
сительно жанровой сути фельетона. 

Подвергается сомнению метод анализа фельетона, заключающийся в анализе 
текстов нескольких избранных авторов, считающихся самыми выдающимися 
представителями этого жанра, и уделение внимая прежде всего автотематичес
ким рефлексиям авторов фельетонов относительно их писательской лаборатории. 
В этой связи предлагается обращать внимание прежде всего на конкретные 
тексты, а не на неуловимое и неясное „сознание жанра". 

Затем ведется дискуссия с представленной М. Яжембским дефиницией фелье
тона. Сомнения относятся как к количеству, так и качеству составных элементов 
этой дефиниции: удельный вес отдельных элементов, указанных М. Яжембским 
в качестве конститутивных черт фельетона, неодинаковый, и поэтому их нельзя 
ставить на одном и том же уровне. В основном, это касается таких внешних 
черт самого текста как сжатость или цикличность и графическое оформление 
фельетона в колонке. Указанные автором такие черты фельетона как поверхност
ность и субъективизм слишком нечетки и неточны для того, чтобы их считать 
основанием для определения жанра. Принципиального характера сомнения вы
зывают отношение М. Яжембского к тематике фельетона и его замечания относи
тельно роли тематики в определении фельетона как жанра:только способы трак
товки темы, а не сама тема может иметь основное значение для определения 
этого жанра. Недостаточный вес придает М. Яжембский самым главным, по мне
нию автора настоящей статьи, композиционно-стилистическим определениям. 

В заключение подчеркивается, что фельетон представляет собой определенную 
структуру четко упорядоченных элементов. (Резюме автора) 

Войчех Г е л ж и н ь с к и й : ВСЕ ТРУДНЕЕ ОТКРЫВАТЬ АМЕРИКУ 

Автор, известный польский журналист, принадлежащий к кругу репортеров, 
специиализирующихся в зарубежной тематике, рассматривает на основании лич
ного опыта необходимые условия, позволяющие справиться со все возрастающи
ми требованиями в этой области. 

Первое, абсолютно непременное, условие — до репортерской командировки за 
границу приобрести максимальное количество знаний относительно предприни
маемой тематики. С этим связано предварительное условие: широкие знания 
в области многих дисциплин, а не только относящиеся непосредственно к тема
тике, которой намерен заниматься журналист. Подчеркивается значение этой 
подготовки: только новички могут рассчитывать на случайность, благодаря ко
торой им попадется интересный материал для репортажа. В настоящее время 
нельзя написать меткий актуальный политический репортаж без ознакомления 
с историей данной страны, ее географическим и климатическим режимом, этни
ческой структурой, силой воздействия традиционных элементов, расслоением об
щества, биографией и воззрениями известных деятелей, с образом мышления 
известных деятелей, с образом мышления народа, экономической проблематикой 
в самом широком смысле, международными отношениями. Основой подготовки 
к командировке должна являться личная библиотека корреспондентов и архив, 
составленный индивидуальным образом. 

Второе условие, от которого зависит сбор подходящего материала, — это 
предприимчивость в сообразительность во время пребывания за границей. Поиски 
местных источников информации должны проходить одновременно и путем 
официальных контактов с учреждениями, занимающимися иностранными корре
спондентами, официальных контаков с учреждениями, занимающимися интересу
ющей данного корреспондента проблематикой, и путем внешних наблюдений, ин
туитивных действий, тщательного чтения местной прессы, провоцирования кон
фликтных ситуаций, налаживания контактов с оппозиционными кругами. Важ
ную роль играет также случайность. 

Заключительная часть статьи посвящена обсуждению технических вопросов 
творческой лаборатории журналиста. (Резюме редакции) 

Перевод Д. ХОРОВИЧА 

14* 
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SUMMARY 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : INTERPERSONAL COMMUNICATION 
AND PUBLIC OPINION 

The full text of that article has been published in the present issue. (The 
Editors) 

Franciszek A d a m s k i : CULTURAL NEEDS AND CULTURAL TRENDS OP 
WORKING CLASS FAMILIES 

The author attempts to sum up the results of sociological research on cultural 
life of a working class family in Poland. He makes use of more important, 
published papers dealing with various aspects of cultural life of workers and 
their families. At the same time he endeavours to work out more general con
clusions presenting a global picture of cultural needs and of the ways and the 
extent to which they are satisfied. He refers to the development of different 
institutions of cultural life in post-war Poland as well as to some existing 
traditional factors (cultural patterns, customs, morals) which make it difficult 
for many potential consumers to take advantage of the existing occasions and 
opportunities. 

The leisure time of the individual members of the family plays an important 
part among all these conditions for cultural life and becomes today a synonym 
of private and cultural sphere of life of an individual. Talking of leisure time 
we mean not only having a rest but also all activities in which one may en
gage for recreation, entertainment and development of one's personality accord
ing to one's taste and independently of the duties of professional, social and 
family life. We mean here also an active and carefully planned way of filling 
in one's free time. This in turn depends on: 
— the actual time of work of parents, 
—• the size of the family and connected with it educational duties, 
— the financial situation of the family, its living conditions. 

The way of spending one's leisure time depends in the first instance on the 
cultural standard of the family determined by: 
— the education of parents and children, 
— the character of their professional work, 
— family traditions, 
— the social life. 

Referring to the above-mentioned conditions the author characterizes the 
cultural life of a working class family. The characterization comprises such 
aspects of cultural life as: readership of press and books, preferences of read
ers, attending cultural events (cinema, theatre), listening to the radio and 
watching television. In case of each of the above-mentioned forms of cultural 
life the author attempts to show to what extent married couples share the 
cultural experience. 

The author proves that all studies stress the fact that married couples dis
close many inconveniences and difficulties concerned with the joint spending 
of leisure time. According to wide-spread opinions the difficulties results from, 
first of all, the professional commitments of wives, then from the organization 
of time of work of husbands (working in shifts) and from the excess of home, 
family and educational duties. These circumstances are closely interrelated. In 
addition the situation is aggravated oy the fact, that in order to secure the 
family welfare, husbands frequently take an extra job. As a result they are 
overworked what, in turn, indisposes them for or even renders impossible 
a joint organization of recreational, cultural or self-educational activities. It 
is well known that in such a case one assumes most often a so-called "leave 
me alone" attitude and goes about one's own business. 

The author's analysis indicates the necessity of considering the problem of 
common cultural consumption in a working class family in close relation to 
economic factors. Thus, the more time and effort of both spouses, or of one 
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of them, is used to secure a material well-being for their family, the more 
they limit and impoverish the ways of the common consumption of leisure time. 
Paradoxically, the married couples frequently shorten their leisure time pur
posely in order to acquire things which are meant to make the way of spend
ing now substantially abridged leisure time more pleasant and atractive. 
(Author's summary) 

Henryk S i w e k : EFFECTIVENESS OF PRESS, RADIO AND TELEVISION 
ADVERTISING 

Basing on results of Polish and foreign research the author attempts to syn
thesize the up-to-date knowledge of the differences in the effectiveness of 
advertising depending on whether press, radio or television are used. The main 
criterion of the evaluation is the profitability of advertising for the advert
isers. Apart from the above the criterion of social usefulness is equally im
portant as the considerations of the theoreticians indicate the dissimilarity of 
socialist advertising to capitalist one. The author does not treat the differences 
as actually always existing but believes that we should try to reach this si
tuation in order to be able to speak of entirely socialist advertising. 

Examining the results of various studies the author arrives at the conclusion 
that we have little knowledge of the profitability of advertising. It is not even 
certain whether such activities are at all profitable. Moreover, the effectiveness 
of advertising is seldom analysed in detail. Despite of all this it is widely 
believed that advertising is a worth-while effort. The expenditure on advertis
ing is increasing. The appearance of television has brought distrinct changes 
in the structure of the expenditure. The share of television grew clearly if we 
consider press, radio and television. To large extent the changes are due to 
the fact that TV starting point was on the zero level. Having reached certain 
level the dynamics of growth of the expenditure on TV advertising began to 
slacken. 

The uncertainty of the information on the effectiveness of advertising 
results from the multiplicity of factors influencing the final outcome. Among 
other things, the attitude of people to advertising and to various media plays 
some part. In general advertising is regarded as samething rather useful. How
ever, as its intensity increases there is growing criticism of advertising in 
society. Generally more positive attitude of the public to television is a pre
requisite of a greater effectiveness of TV advertising as compared with ad
vertising via other media. The results of the studies also prove that local news
papers are the medium most dominant in public consciousness as a source of 
information on the spatially closest area. 

Despite great divergence of the research results the author states that alth
ough the advertising is not anything particularly important for an average ci
tizen it reaches the citizen via various media. The local newspapers have greater 
possibilities to get at people in case of very informative advertising bulletins, 
women's periodicals in case of the products of special interest to women, pro
fessional and specialistic periodicals when the advertisements correspond to 
the contents of the periodical. Radio advertising is picked up by housewives, 
drivers or young people most frequently incidentally while doing some other 
work. TV advertising is also watched automatically particularly when it ac
companies very attractive programmes. Compared with the news bulletins 
where informational functions prevail it appeals more to emotions. 

In the light of different studies it is difficult to show the superiority of any 
of the media. In certain situations, when certain goods are involved they in
fluence more or less successfully some particular recipients. It is a result of 
the specifity of reception of different media. The author lists specific features 
of the use of advertisements in dailies, periodicals, radio and television. The 
characteristic features of the different media are very similar but differ at the 
same time. It is worth while to use them in such a way as to achieve a distri
bution of tasks and a cooperation. It is particularly important in the socialist 
system in which advertising should serve the social purpose, propaganda and 
economic education. (Author's summary) 
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Vladimir V. K e i n i к: SOVIET RESEARCH ON SYSTEM OF MASS INFOR
MATION IN SOCIALIST COUNTRIES 

The author of the article, the holder of the Chair of History of Press at 
the Faculty of Journalism of Ural University, examines basic problems and the 
stages of the research on the specificity of historical development, contents 
and practice of press in socialist countries, using as an example, among other 
things, Polish press. 

Such a research has been carried out in Soviet Union from 1955. It was then 
when for the first time the question of the necessity of Soviet mass informa
tion media workers making themselves acquainted with the experience of 
their colleagues from People's Democracies was brought forward. 

Lectures on history of communist and workers' press abroad were given 
first at Moscow University. Then, during the next ten years the subject was 
introduced in faculties and sections of journalism of other Soviet universities 
as a normative branch of knowledge. Simultaneously, a similar subject ap
peared in the programmes of faculties of journalism in central, republican and 
in a few district party colleges. 

Such an initiative has been taken by the Soviet Journalist Association. As 
a results of it social universities of press have been organized in districts and 
republics. 

V. Kelnik uses an example of the activity of Swierdłowsk Branch of the 
Soviet Journalist Association which started organizing public lectures on press 
in socialist countries. At the same time he quotes data received from a local 
division of the distribution agency „Sojuzpieczat" in order to determine the 
patterns of readership of newspapers and periodicals coming to Ural from 
socialist countries. It is evident from them that the periodicals from German 
Democratic Republic and Poland are most popular. The young people are the 
main receivers of Polish journals. The author presumes that the readership 
of periodicals from socialist countries will become in the future a relatively 
common phenomenon of everyday socio-political and cultural life of the So
viet people. 

In the remaining part of the paper the author discusses the next stage of 
the activities of Soviet press specialists in the domain of studies of press of so
cialist countries. (Editorial summary) 

Tadeusz Zygmunt B e d n a r s k i : FROM THE TRADITION OF POLISH 
PRESS RESEARCH. ADAM MICKIEWICZ'S OPINIONS ON PRESS 

The author presents in this paper comments on the contribution of Adam 
Mickiewicz, the most prominent Polish romantic poet (1798—1855), to the Po
lish press research thinking. The poet widely known also as the editor-in-chief 
and the writer of "La Tribune des Peuples" published in Paris in 1849, has 
been shown here primarily as the author of programmes of several periodicals. 
From Mickiewicz's writings, his organization plans, from his lectures and many 
letters the author of the paper chose the excerpts concerning the programme 
of periodicals, comments on the subject of the organization of press enterprise, 
the censorship problems, the freedom of press and ethical problems. 

Studies in Vilnius, then an important centre of Polish press made an every
day contact with press and the evaluation of its merits and deficiencies easier 
provement programmes of the secret student societies at Vilnius University. 
Mickiewicz as the head of the First Section of Literature and Moral Studies 
of the secret student society ("Filomaci") wrote in December 1818 the directions 
regulating the system of lending periodicals. Preparing a report on a periodical 
he gave an example of a bibliographic and journalistis description. 

The first interests in pres were accompanied by the concepts of an organi
zation of a periodical. As early as January 1819 he presented to the authorities 
of the secret student society a paper entitled "Thoughts on a periodical" and 
in March 1820 he presented "Comments on a periodical". He precisely for
mulated in them suggestions concerning the role of a periodical as an instru
ment of the social progress and the public opinion transmission stimulating the 
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nation politically. He also determined the style, the form and the scope of 
the periodical. 

The programmes of the periodical of the later period (Iris — 1827, Piel
grzym Polski — 1833, Le Polonaise — 1833, La Tribune des Peuples — 1849) 
were more detailed and determined the ideology and the purpose of the pe
riodicals, as well as the thematic scope and the make-up, the language and 
the category of readers, the location of the printing houses and the justifica
tion of a particular choice on the account of information sources, the availa
bility of the authors or the readers needs, the financial basis, the frequency of 
publication, the relations with the censors. As the situation grew more com
plicated on the international scene and within the emigration circles such 
additions were made to the programmes as the evaluation of the ways of in
fluencing the readers, the lines of conduct for the editors or the patterns of 
the general tactics of the periodical. 

The decision to start publishing a periodical resulted from being in need 
of one's own organ to transmit ideas and opinions of the society and from the 
reading public needs. Mickiewicz appreciated the necessity of securing the 
finances, took into account the importance of the library and press resources 
as the authors' workshop. He paid attention to the proper selection of the texts 
sent to press. 

He regarded the freedom of press as a designation of the social uprightness 
obligating the authorities and the press to mutual respect for this privilege 
in order to avoid misuses. 

Stressing the moral problems of press Mickiewicz postulated the respect for 
truth, quoting the sources of news bulletins, honesty of opinions and the 
proper predispositions of those who judge. He condemned dull polemics, praised 
literature involved in the national cause. 

He demanded that the press item should be readable, clear, well-aimed, 
valuable and unequivocal for each reader. He subordinated the form and the 
style of the press item to the recipient of press. Being a journalist—practi-
tian he distinguished in his theoretical and journalistic comments a rich 
variety of press items: news, news bulletins of documents, disputes, letters, 
reviews, finally literary works to which he even attributed journalistic func
tions. (Author's summary) 

Marek J a r z ę b s k i : A VOICE IN THE DISCUSSION ON THE FEUILLETON 

The feuilleton as a genre is the subject of the present study. The aim of the 
study is to determine (using the content analysis) those features which would 
allow to express this genre's poetics. 

The studies have followed three different lines. Firstly, they aim at bringing 
out the narrative part of the objectives which should be attained by the feuille
tons. Secondly, they attempt to characterize the presented world and to get 
out of it the significant elements, characteristic of a feuilleton as well as to 
determine the type of the linguistic realization. Thirdly, the paper tries to de
termine elements of so-called external form — the way a text has been pu
blished in a newspaper. 

The studies lead to the conclusion that feuilleton is a journalistic genre (on 
account of the place of publication and its functions) leading towards belles-
lettres because of the way of presenting the world and the linguistic realiza
tion. Periodicity and a specific way of insertion of a feuilleton in a news
paper (enabling a relatively easy identification are the characteristic features 
of the genre. (Author's summary) 

Teresa L i s i c k a : A GLOSS TO THE DISCUSSION ON THE FEUILLETON 

The authoress disputes M. Jarzebski's declaration that he discusses only these 
features which are peculiar to the feuilleton. Using an encyclopaedia entries 
the authoress builds a description of the feuilleton which conforms to M. Ja
rzebski's description but is composed entirely of the features of other literary 
and journalistic genres. (Authoress' summary) 
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Adam R o p a : A GLOSS TO THE DISCUSSION ON THE FEUILLETON 

The paper controverts Jarzebski's opinion of the essence of feuilleton as 
a genre. 

The method of the analysis of the feuilleton used by M. Jarzębski is questioned 
The method consists in analysing the texts of some chosen authors recognized 
as the most prominent representatives of the genre and in selecting first of all 
those reflections of the feuilletons' authors which concern their own techni
que of writing. It is suggested that in the first place one should pay attention 
to definite texts and not to elusive and unclear "genre cognizance". 

Further on, the definition of the feuilleton given by M. Jarzębski is disputed. 
The doubts concern both the quantity and the quality of the components of 
the definition. We say that particular elements indicated by M. Jarzębski as 
the constitutive features of the feuilleton are not equally important and there
fore cannot be considered from the same point of view. It concerns mainly the 
external features of the text such as its conciseness or periodicity as well as 
the lay-out of the feuilleton in a newspaper column. We also believe that the 
characteristics mentioned by the author such as superficiality and subjectivity 
lack sufficient clarity and precision to form a basis of a genre definition. The 
way M. Jarzębski dealt with the subject matter of the feuilleton and his re
marks on the importance of the subject in determining the feuilleton as a genre 
give also rise to fundamential doubts. It is pointed out that it is only the way 
of dealing with the subject and not the subject itself that can play an essen
tial role in determining the genre. We also notice that an insufficient attention 
is payed to the most important, in our opinion, compositional and stylistic 
determinants. 

Finally, we suggest that the feuilleton is a definite structure of distinctly 
hierarchized components. (Author's summary) 

Wojciech G i e ł ż y ń s k i : IT IS INCREASINGLY DIFFICULT TO DISCOVER 
AMERICA 

Writing from his own experience the author, a well-known Polish journalist 
belonging to the group of reporters specializing in foreign matters, discusses 
conditions necessary to cope with the growing requirements in this field. 

The first sine qua non condition is to acquire a maximum knowledge of 
the subject in question before going abroad as a reporter. This condition is 
accompanied by a prerequisite: a good knowledge of many disciplines and not 
only of the one directly connected with the chosen subjects. The author 
stresses the importance of these preparations and claims that these are only 
beginners who expect that a happy coincidence will provide them with an 
interesting reporter's material. It is impossible, these days, to write a penetra
ting actual political report without knowing the history of the country, geo
graphical and climatic conditions, ethnical structure, the impact of traditional 
elements, social classes, biographies and opinions of outstanding personalities, 
national mentality, widely understood problems of economics and foreign re
lations. The preparations are based on one's own library and archives arranged 
in an individual way. 

Initiative and inventiveness during the stay abroad are the second condition 
of gathering good material. The penetration of local sources of information 
must include: official contacts with institutions supervising the foreign jour
nalists, official contacts with institutions engaged, in problems which are of 
interest to the reporter, an observation from the outside, intuitive activity, 
studying the local press, inciting to conflicts, knowing the opposition circles. 
Chance also plays an important role. 

The last part of the paper concerns the technical aspects of journalistic 
work. (Editorial summary) 

Translated by 
Janina Maczuga 
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