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STANISŁAW MOJKOWSKI 

12 SIERPNIA 1978 po długotrwałej chorobie zmarł w War
szawie wybitny dziennikarz i organizator życia prasowo-wy-
dawniczego w Polsce, prezes Robotniczej Spółdzielni Wydaw
niczej „Prasa-Książka-Ruch" (od 1972 г.), działacz Stowarzysze
nia Dziennikarzy Polskich (przewodniczący ZG tej organizacji 
w latach 1964—1974) i międzynarodowego ruchu dziennikar
skiego (wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji 
Dziennikarzy), wiceprzewodniczący Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych (od 28 III 1972), członek wielu rad re
dakcyjnych (m. in. Zeszytów Prasoznawczych od połowy 1966 
roku), wybitny działacz partyjny i państwowy: członek КС 
PZPR w latach 1968—1975, następnie członek Centralnej Ko
misji Rewizyjnej, poseł na Sejm PRL IV—VI kadencji 
(1964—1976). 

Za całokształt działalności społeczno-politycznej i zawodowej 
wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi polski
mi (Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
ski i in.) oraz zagranicznymi. 

Urodził się 18 lutego 1911 w Łomży w środowisku inteligen
ckim. Po ukończeniu liceum podjął studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego. Brał czynny udział w kampanii 
wrześniowej; okres okupacji spędził w obozie jenieckim w Wol
denbergu. 

Jego związki z dziennikarstwem sięgają lat przedwojennych. 
W dziennikarstwie powojennym podjął pracę natychmiast po 
wyjściu z obozu jenieckiego. 4 kwietnia 1945 zgłosił się w ze
spole redakcyjnym Dziennika Zachodniego. Należał do najbar-



dziej wziętych reporterów tej gazety. Jego liczne publikacje 
z życia odradzającego się Śląska i ziem zachodnich, a także ma
teriały dotyczące okrucieństwa hitlerowskiego (np. sprawa obo
zu jenieckiego w Łambinowicach), były często przedrukowywa
ne w ówczesnych polskich gazetach. W redakcji Dzienniku 
Zachodniego objął wkrótce obowiązki kierownika działu depesz, 
potem sekretarza redakcji. Zdobyte doświadczenia dziennikar
skie — jako reportera i organizatora pracy dziennikarskiej 
umożliwiły mu objęcie kierowniczych stanowisk w dziennikar
stwie (od 1952 — redaktor naczelny Dziennika Zachodniego. 
następnie Głosu W ybrzeża, Dziennika Łódzkiego, Głosu Robot
niczego). Od 1966 r. był zastępcą redaktora naczelnego Trybuny 
Ludu, a w roku następnym objął kierownictwo centralnego or
ganu КС PZPR. 

Wyrazem uznania dla Jego trudu publicystycznego i zdolno
ści organizatorskich było wybranie Go przez VI Zjazd Delega
tów SDP w grudniu 19t>4 na przewodniczącego ZG SDP. 

W 1972 r. został powołany na stanowisko Prezesa RSW „Pra
sa". Właśnie na stanowisku kierownika największego wydaw
nictwa prasowego w Polsce uzewnętrzniły się cechy Jego osobo
wości — pracowitość, dogłębna znajomość potrzeb środowiska 
dziennikarskiego, organizacji pracy dziennikarsko-wydawniczej. 
Ostatnie lata Jego pracowitego życia obfitowały w szereg istot
nych przedsięwzięć związanych z reorganizacją dotychczasowe
go systemu wydawniczego i kolportażowego. Był współautorem, 
współinicjatorem —a przede wszystkim koordynatorem — tych 
przedsięwzięć. 

1 stycznia 197o nastąpiło połączenie RSW ,,Prasa" ze Spół
dzielnią Wydawniczą „Książka i Wiedza" i Zjednoczeniem Upo
wszechniania Prasy i Książki „Ruch". Nowa organizacja RSW 
,,Prasa-Książka-Ruch" ma na celu uzyskanie większej sprawno
ści i efektywności wydawania i rozpowszechniania prasy, a tak
że stworzenia lepszych warunków dla wydawania literatury spo
łeczno-politycznej. Podjęto prace nad doskonaleniem funkcjo
nowania terenowych przedsiębiorstw „prasowskich" i powoła
no eksperymentalne przedsiębiorstwa wydawniczo-kolportażo-
we. Dalsze zmiany modelowe prasy polskiej były związane z re
organizacją systemu wydawania gazet terenowych w nowym 
podziale administracyjnym kraju. 



S. Mojkowski na wvst.awio fotografiki radzieckiej w Warszawie 
Fot. CAF 

Jego bliski współpracownik F. Lewicki tak kreśli we wspo
mnieniu pośmiertnym sylwetkę wybitnego dziennikarza, dzia
łacza, wydawcy : 

„...Wszystkim nam imponował właśnie doświadczeniem, umie
jętnością głębokiej refleksji w każdej sytuacji. A szefował nam 
w okresie i bogatym w znaczące wydarzenia, i niełatwym do 
prawidłowych ocen. Ale tu przychodziła z pomocą Jego inna 
niezwykła cecha: potrafił być wyrozumiały i tolerancyjny dla 
wszystkiego co ludzkie, a zarazem niesłychanie konsekwentny 
co do podstawowych zasad partyjnej polityki, norm społeczne
go współżycia, patriotycznej postawy. Wynikało to przede wszy
stkim z tego, że byî rasowym dziennikarzem i zawód ten rozu
miał na jeden tylko sposób: jako ofiarną służbę społeczną dla 
dobra socjalistycznej Polski. Stąd też potrafił od siebie i od 
swoich współpracowników dużo wymagać. Pamiętani kiedyś jak 
swoim charakterystycznym tonem cierpliwie tłumaczył jedne
mu z młodych kolegów, co uskarżał się na zdarzające się często 
w redakcji spiętrzenie obowiązków: «Redaktorze. To już taki 
zawód. To jak strażacy. Jak nie ma pożaru — siedzą i w war
caby grają. Ale jak jest pożar, to go gaszą i nie patrzą na ze-



garki i nie wąchają swego potu...» Sam nie miał czasu na war
caby, zawsze był u niego ów pożar. Zawsze pełno miał zajęć, 
obowiązków, wizyt, wyjazdów i lektur." (Nasze Problemy 1978, 
nr 9). 

Z Jego doświadczeń i społecznego zaangażowania, umiejętno
ści organizacji pracy, analizowania bieżących wydarzeń korzy
stało również polskie prasoznawstwo. Odnosił się z życzliwością, 
zainteresowaniem i zrozumieniem do wszelkich inicjatyw 
i przedsięwzięć środowiska prasoznawczego. Wpływał inspiru
jąco na to środowisko przez podpowiadanie tematów najbar
dziej aktualnych i potrzebnych dla bieżącej praktyki wydawni-
czo-prasowej, tematów potrzebnych nie tylko do analizowania 
dokonanych osiągnięć, ale również mogących współkształtować 
dalszy rozwój prasy. 

Za Jego prezesury wzrosła ranga Ośrodka Badań Praso-
znawczych w strukturze RSW, a także na arenie międzynaro
dowej. Dzięki Jego poparciu rozpoczął działalność Środkowoeu
ropejski Ośrodek Dokumentacji Badań nad Środkami Masowe
go Komunikowania. 

W osobie redaktora Stanisława Mojkowskiego polskie praso
znawstwo, Ośrodek Badań Prasoznawczych (którego członkiem 
Rady Naukowej był już w okresie kierowania Trybuną Ludu) 
traci życzliwego, wyrozumiałego, ale i wymagającego opie
kuna. Był sprawiedliwym, ale surowym krytykiem badań prar 
soznawczych; kryterium ich oceny była użyteczność dla prak
tyki dziennikarskiej i wydawniczej. 

Zespół Ośrodka Badań Prasoznawczych 
i redakcji Zeszytów Prasoznawczych 



R O Z P R A W Y i A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 H. XIX, nr 4 (78) 

JEEZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

MASOWE KOMUNIKOWANIE 
W ŚWIETLE WYBRANYCH PROBLEMÓW 

PSYCHOLOGII i SOCJOLOGII 

Doc. dr hab. J. Mikułowski Pomorski, socjolog z Akade
mii Ekonomicznej w Krakowie, dokonuje w tym artyku
le przeglądu tekstów psychologów i socjologów na temat 
masowego komunikowania. Ten fragment przygotowywa
nej przez autora książki publikujemy głównie z myślą 
o potrzebach wykładowców i studentów dziennik ar stw^a. 

1. Wstęp 

Schyłek zeszłego i pierwsza ćwierć tego stulecia były okresem wy
pracowania koncepcji naukowych, stosowanych do badania masowe
go komunikowania. Prace Sighelego, Le Bona, Tarde'a, Gumplowi-
cza, McDougalla, Freuda, Cooleya, George'a Herberta Meada, Tho
masa czy Znanieckiego były źródłem zapożyczeń i inspiracji. Nie 
sposób w tym krótkim tekście przypomnieć zasług tych osób dla 
rozwoju badań nad masowym komunikowaniem. Ograniczymy się 
Więc do przedstawienia wybranych ośmiu problemów, na których 
sformułowanie wpływ wywarli ci dawni myśliciele, a które stoją 
w centrum uwagi również i współczesnych uczonych. Te osiem pro
blemów jest przykładem podstawowych — naszym zdaniem — kon
trowersji, nurtujących do dziś badaczy masowego komunikowania. 
U podstaw tych kontrowersji leżą różnice w podstawowych założe
niach co do istoty relacji jednostka — zbiorowość. Warto tu podkre
ślić, że niektóre nieporozumienia wynikają z przyjętego założenia ja
koby relacje jednostki i społeczeństwa nie ulegały zmianom w toku 
historycznych przeobrażeń. Porozumienie byłoby łatwiejsze, gdyby 
badacze pogodzili się z faktem, że rzeczywistość społeczna, charak
teryzowana przez badania masowego komunikowania, jest ciągłym 



10 JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

procesem zmian i że różni autorzy wypowiadali się o nie tych sa
mych etapach społecznego rozwoju. 

Zajmiemy się tutaj rolą czynników świadomości i procesów pod
świadomości w odbiorze mediów, co znajdzie odbicie w paragrafach 
poświęconych instynktom, postawom i potrzebom, formom życia spo
łecznego na przykładach publiczności, masy społecznej i społeczeń
stwa globalnego, metodologii badań masowych ilustrowanych rozwa
żaniami Allporta o opinii publicznej, w końcu interakcją społeczną. 

2. Zygmunta Freuda nauka o instynktach 

Czy masowe komunikowanie apeluje do rozsądku i skłania czło
wieka do przemyślanych działań, czy też stanowi bodziec, który wy
zwala nieuświadamiane dyspozycje do zachowania? Oto pytanie, któ
re stawiano sobie od samego początku badań nad mediami. Obserwa
cja spontanicznych reakcji odbiorców na treści apeli przywódców 
tłumu czy dziennikarzy skłaniała badaczy zrazu ku drugiemu czło
nowi alternatywy. Nauka rozpoczęła swe studia nad skutkami ma
sowego komunikowania jako nad zjawiskami patologicznymi. W tej 
mierze szczególny wpływ na badaczy wywarła teoria instynktów, 
rozwinięta przez Zygmunta Freuda oraz Williama McDougalla \ 

W swej klasycznej koncepcji osobowości przedstawił Freud jed
nostkę ludzką jako dynamiczny układ trzech skonfliktowanych ele
mentów: id — stanowiący rezerwuar popędów biologicznych, ego — 
regulator między idem a trzecim elementem — superego (nadjażnią). 
która zawiera treści norm społecznych i działa w sposób represywny 
wobec idu. 

Popędy, stanowiące treść idu, w wyniku działania pozostałych ele
mentów osobowości zostają stłumione, lecz w pewnych warunkach 
mogą się manifestować. Warunki te — zdaniem Freuda — to m. in. 
sytuacja odbioru masowego komunikowania, bodźce, które wyzwa
lają popędy —- to treści przekazów. Treściami idu są instynkty. 

Instynkty dają o sobie znać w sytuacji, w której jednostka czuje 
się uczestnikiem zbiorowości. Im zbiorowość ta słabiej ustrukturali-
zowana, im mniejszą rolę odgrywają w niej społeczne normy, tym 
manifestacje instynktów są częstsze. U źródeł tego stanowiska leżało 
akceptowane przez wielu przekonanie, że jednostka reprezentuje sa
ma wyższy poziom rozwoju niż zbiorowość, że kieruje się rozsądkiem, 
gdy tamta pobudkami irracjonalnymi. Pisze o tym Hugh Dalziei 
Duncan: „Dla Durkheima, Le Bona, de Tocqueville'a jednostka jest 
racjonalną, a cały zagrażający jej irracjonalizm wrynika ze stowa
rzyszenia się z innymi... ludzie w grupach są jak stada, samotni jak 
bogowie" 2. 

1 W. M c D o u g a l i : Psychology. Oxford University Press. London 1912. 
2 H. D. D u n c a n : Communication and Social Order. The Bedminster Press 
New York 1962, s. 73. 
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Przekonanie to podzielał Freud. W swej pracy „Psychologia zbio
rowości i analiza ego" 3 ukazuje wpływ grupy na instynktowne dzia
łania jednostki. Jednostka znajdująca się w tłumie (zbiorowości) — 
twierdzi Freud — ulega regresji, działając w sposób wolny od naci
sku norm narzucanych jej przez superego. Zawdzięczamy to działa
niu zrepresjonowanych impulsów libidialnych, bowiem człowiek 
pragnie miłości rozumianej jako bycie w harmonii z grupą. Dąży 
więc do identyfikacji z innymi, przez co przyjmuje te same co inni 
zachowania, opinie, reakcje. Treść tych opinii narzuca grupie przy
wódca, którym może być demagog w tłumie, lecz także nadawca 
(dziennikarz) w masowym komunikowaniu. Przedmiot, z którym 
się identyfikuje, zajmuje miejsce idealnego ja. Jednostka w swym 
id posiada instynkt stadny. Działa on na zasadzie identyfikacji 
z równymi sobie, przy równoczesnym uznawaniu wyższości przy
wódcy. 

I chociaż samo pojęcie instynktu, wrodzonego sposobu zaspoka
jania potrzeb jest dziś WT nauce lepiej opracowane, koncepcja Freuda 
wywiera nadal wpływ na sposób myślenia w masowym komuniko
waniu. Usprawiedliwia ona założenia demokratycznej krytyki me
diów, czyni przywódcę (nadawcę) winnym dominacji nad masami, 
zaś w samym jego związku z publicznością upatruje t rudny do roz
platania węzeł uczuciowy, wynikły z istoty natury człowieka. Powo
duje to, że wyniki tej krytyki nie mogą prowadzić do wniosków po
zytywnych. 

Freud bardzo silnie podbudował teorię o irracjonalnych mechaniz
mach decydujących o procesach odbioru. Szczególnie wyraźnie do
strzegamy efekty recepcji myśli Freuda i instynktywistów we wcze
snych modelach masowego komunikowania, zwłaszcza w modelu 
sukcesu propagandowego. 

3. Postawy 

Pojęcie postawy, zaproponowane po raz pierwszy przez Williama 
Thomasa i Floriana Znanieckiego ' i definiowane wówczas jako „pro
ces indywidualnej świadomości określający rzeczywistą lub możliwą 
działalność jednostki wobec społecznego świata", zostało wprowa
dzone w badaniach masowego komunikowania w miejsce instynk
tów5 . Miało określać gotowość jednostki do umotywowanego działa
nia wobec przedmiotów, których dotyczyło masowe komunikowa
nie. Jego zastosowanie nie spotkało się z powszechną aprobatą 
i w gruncie rzeczy najpełniej wykorzystywane było przez badania 

8 Z. F r e u d : Psychologia zbiorowości i analiza ego. (W:) Poza zasadą przy
jemności. Tłum. J. P r o k o p i u k . PWN, Warszawa 1976, s. 269—358. 
4 W. I. T h o m a s , F. Z n a n i e c k i : Chłop polski w Europie i Ameryce. Tłum. 
M. Me t e l s k a . LSW, Warszawa 1976, t. 1, s. 55. 
' P o r . M. D e F l e u r : The Theories of Mass Communication. David McKay, 
New York 1970. 
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zapoczątkowane w latach czterdziestych (modele kategorii społecz
nych i uczenia). Równocześnie Lass well używał w tym charakterze 
pojęcia wartości, ku którym dążą jednostki °, zaś później w latach 
siedemdziesiątych zaczęto mówić o potrzebach 7. 

Postawa jest konstruktem pojęciowym 8, łączącym w pewną ca
łość trzy komponenty: poznawczy, wyrażający ludzką wiedzę 
o przedmiocie postawy; emocjonalny, wyrażający nastawienia uczu
ciowe wobec przedmiotu; oraz zachowaniowy, który rozumiany jest 
jako gotowość do określonego działania, lecz także jako dotychczaso
we doświadczenie w działaniu. Często wymienia się, jako konsek
wencję postawy, jej element czwarty zwany zachowaniem następ
czym (overt behavior), które oznacza działanie w kierunku wyzna
czonym przez postawę. 

W rzeczywistości spójność tych elementów nie jest łatwa do 
uzyskania, co wiedzie niektórych uczonych do mówienia o posta
wach niepełnych, obejmujących tylko niektóre z wyróżnionych ele
mentów 9. 

Zastosowanie koncepcji postaw w badaniach masowego komuni
kowania znajdujemy w szkołach Hovlanda i Lazarsfelda. 

W modelu uczenia (C. I. Hovland) odpowiadającemu działaniu 
w schemacie bodziec-reakcja (S -> R) przyjmuje się, że powodem 
działania odbiorcy są jego cechy indywidualne, dające się sprowa
dzić do różnych postaw wobec przedmiotu przekazu, jak też same
go przekazu oraz mediów jako takich. W prowadzonych przez ten 
kierunek eksperymentach, polegających na powodowaniu zmiany 
postaw, a w efekcie zachowań następczych, stosowano różne stra
tegie 10, działając na poszczególne elementy postawy oraz w różny 
sposób określając cechy jej przedmiotu. Szersze zastosowanie znaj
duje koncepcja postaw w badaniach szkoły Lazarsfelda. Tu jednak 
wyjaśnieniu miały być poddane role towarzyszących postawom czyn
ników, takich jak statusy społeczne, socjalizacja i opinie. Lazarsfeld 
wyróżnił pewne cechy społeczno-demograficzne członków audyto
rium, które pozwalały grupować ich według pewnych kategorii spo
łeczno-demograficznych. Kategoriom tym przypisywano różne prze
byte procesy socjalizacji i w efekcie odmienne postawy wobec 
przedmiotu komunikowania. Różnice te wynikały z cech statusów 

6 H . D. L a s s w e l l : The Structure and Functions of Communication in So
ciety. (W:) The Communication of Ideas. L. Byrson ed., Harper and Row, New 
York 1948. Thomas i Znaniecki łączą postawy ze sferą indywidualną, traktu
jąc je jako odpowiednik wartości w sferze zbiorowej. 
7 Por. fragment o potrzebach w niniejszym artykule. 
8 Postawa jest „zmienną hipotetyczną wyabstrahowaną z całości jednostko
wych przekonań, zachowań i działań wobec danego przedmiotu". M. F i s h-
b e i n : Readings in Attitude Theory and Measurement. W. Ley, New York 
1968, s. 483. 
9 Por. S. N o w a k : Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach spo
łecznych. (W:) Teorie postaw. Red. S. Nowak. PWN, Warszawa 1973. 
10 A. B a n d u r a : Strategies of Attitude Change, Principles of Behavior Mo
dification. Holt, Rinehardt, Winston, New York 1969. 



MASOWE KOMUNIKOWANIE... 13 

społecznych ". Badania Lazarsfelda w istocie gromadziły opinie. Wy
jaśnić więc należy, jaki jest wzajemny stosunek postaw i opinii. 
Lazarsfeld12 przyjmował, że opinie winny być traktowane jako te 
akty świadomości, które nie wynikają z uprzednich postaw, lecz 
powstają w rezultacie interakcji poprzez kontakty interpersonalne 
oraz masowe komunikowanie. Znaczyłoby to, że opinie występują 
wtedy, gdy postawy nie zostały zarysowane. Jest to jedna z możli
wych interpretacji jego badań. Druga, oparta na analizie tekstów 
Lazarsfelda przyjmuje, że opinie są po prostu wyrażaniem postaw. 
Podczas analizy propozycji Lazarsfelda rysują się więc dwa sposoby 
rozumienia relacji postawy — opinie: raz — opinie jako wyraz po
stawy, innym razem — jako wyrazy świadomości w sprawach nie 
objętych postawami. 

Ogólny schemat wnioskowania przedstawiałby się następująco 
(uwzględniając założenia modelu kategorii społecznych): 

Kategorie społeczno-demograficzne 
ï 

Statusy społeczne 

i 
Procesy socjalizacji 

l ' 1 
Postawy Opinie 

l 
Opinie 

Wzajemne relacje między postawami i opiniami nie wydają się je
dnoznacznie określone przez naukę 1S. 

4. Potrzeby 

Jeżeli koncepcja postaw wydaje się niedostatecznie zdefiniowana 
na użytek badań empirycznych, podobna uwaga dotyczy w jeszcze 
silniejszym stopniu potrzeb, które to pojęcie stosuje się współcześ
nie dla wyjaśnienia źródeł ludzkich dążeń. Pojęcie potrzeby jako 
stanu uświadomionego braku utrudniającego funkcjonowanie społe
cznej całości zarysował Bronisław Malinowski14. Abraham H. Mas-

u W. S c h r a m m : The Nature of Communication between Humans. (W:) The 
Process and Effects of Mass Communication. W. Schramm, R. F. Roberts eds. 
University of Illinois, Urbana 1971. 
u P. F. L a z a r s f e l d , B. B e r e l s o n , H. G a u d e t : The People's Choice. 
The Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. Columbia, Univer
sity Press, New York 1948, s. XXIV. 
u Por. R. A b e l s o n : Persuasion. Crosby, Lockweed, London 1960. 
14 B. M a l i n o w s k i : Szkice z teorii kultury. KiW, Warszawa 1958, s. 69. 
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low 15 wyróżnił potrzeby podstawowe, których zaspokojenie koniecz
ne jest dla życia jednostki i potrzeby rozwojowe, które jednostka 
zaspokaja na zasadzie dowolności, wybierając między celami i spo
sobami ich realizacji. W modelu nieskrępowanych reakcji jednostki, 
zwłaszcza w wersji użytkowania i zaspokojeń, określa się potrzeby 
jako źródła dążeń jednostek do wyznaczonych sobie celów. Chociaż 
wiemy, ku czemu jednostka dąży i jakie kierują nią motywy, me 
znaczy to jeszcze, że znamy przyczynę takiego dążenia. Przedsta
wiciele kierunku użytkowania i zaspokojeń ł i ; zdają sobie sprawę 
z niedostatku tego określenia. Niemniej proponują pojęcie potrzeb 
i dziś w badaniach masowego komunikowania pojęcie to jest po
wszechnie używane i niekiedy nadużywane. Problem ten ma po
ważne aksjologiczne implikacje. Jeżeli bowiem uznamy, że cele, ku 
którym dążą jednostki, wynikają z ich potrzeb, to sugerujemy, że 
realizacja tych dążeń jest konieczna dla właściwego funkcjonowa
nia jednostki. Tymczasem w przypadku masowego komunikowania 
zasadne jest podejrzenie, że pewne świadome dążenia jednostek nie 
wynikają z odczuwanych stanów niedostatku, lecz powstają w7 re
zultacie narzucanych jej kierunków zainteresowań, proponowanych 
przez media na zasadzie funkcjonowania tak zwanej „fałszywej 
świadomości". 

Problematyka komplikuje się, gdy zaczyna się mówić o potrze
bach społecznych. Ich status nie jest w nauce anglosaskiej zbyt ja
sno określony. Wielu badaczy przyjmuje, że potrzeby społeczne to 
te potrzeby jednostkowe, które mają powszechny charakter. Nie 
przyjmuje się przy tym założenia, że to, co jest konieczne dla ca
łości, nie musi być tym samym odczuwane jako potrzeba składają
cych się na całość jednostek. Philip Elliott zwraca uwagę, że mó
wienie o potrzebie „społeczeństwa jako całości" musi z konieczności 
opierać się na negowaniu wewnętrznych sprzeczności dzielących to 
społeczeństwo. Mianowanie potrzeb społecznych dokonuje się zwy
kle poprzez wybór między różnymi skonfliktowanymi interesami u. 

Karl Erik Rosengren 1S poddał krytycznej analizie sposoby stoso
wania pojęcia potrzeb w badaniach, mając tu na myśli podejście 
typu użytkowania i zaspokojeń. Zwraca uwagę, że koncepcja potrzeb 
nie jest w sposób zadowalający zoperacjonalizowana, co dzieje się 
się z przyczyn zbyt wielkiej abstrakcyjności tego pojęcia. Badacze •— 
twierdzi Rosengren — chętniej posługują się pojęciem motywów. 
dla których jednostki podejmują odbiór mediów, lub też problemów, 
jakie media im rozwiązują, nie zaś potrzebami. 
15 A. H. M a s l o w : . Teoria hierarchii potrzeb, (W:) Problemy osobowości i mo
tywacji w psychologii amerykańskiej. Red. J. Reykowski, PWN, Warszawa 
1964. 
16 E. K a t z , M. G u r e v i t c h , H. H a a s : On the Use of the Mass Media for 
Important Thingt American Sociological Review, vol. 33, April 1973, s. 179. 
17 Ph. E l l i o t t : Uses and Gratification Research: A Critique and Sociolo
gical Alternative. Leicester, 1973 (tekst powielony). 
18 К. E. R o s e n g r e n : Uses and Gratification : An Overview. Lund 1972 (tekst 
powielony). 
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Zdaniem samych przedstawicieli podejścia użytkowania i zaspo
kojeń kwestia, czy potrzeby wyprzedzają konsumpcję mediów, czy 
też konsumpcja mediów wyprzedza poczucie niedostatku, gdy czyn 
ność ta zostaje z jakichś względów przerwana, nie może być w świe 
tle danych badawczych rozstrzygnięta ". 

5. Charakterystyki! opinii publicznej przez Floy da H. Allporta 

W świetle ustaleń Lazarsfelda w badaniach typu masowego p o 
znajemy postawy poprzez analizę ludzkich opinii. Badania opinii p u 
blicznej rozwinięte zwłaszcza w systemie amerykańskim, były g e n e 
tycznie wcześniejsze niż badania masowego komunikowania2 0 . B a 
dacze mediów w początkowym okresie rozwoju swej dyscypl iny 
chętnie sięgali do teoretycznych propozycji badaczy opinii publ icz
nej. Stąd też warto przypomnieć stanowisko najkonsekwentniejsze-
go krytyka tych badań, Floyda H. Allporta, by zdać sobie sp rawę , 
jakie warunki winny one spełniać, by określić je jako naukowe. 
Przypominamy ten artykuł, by uzmysłowić czytelnikowi, że p o p r a w 
ne badania opinii są trudne do przeprowadzenia. Uwagi te dotyczą 
również tych badań nad masowym komunikowaniem, które p rocedu
rami takimi się posługują. 

Artykuł Allporta ukazał się w 1937 r.2ł Rozumie on opinię p u 
bliczną jako ten w^ypadek opinii jednostkowych, które są zgodne 
u większej liczby osób i dotyczą spraw publicznych. 

Istnienie opinii publicznej jest, według autora, uwarunkowane n a 
stępująco: 

a. Są to zachowania ludzkich jednostek, reakcje ludzkie wyraźnie 
się manifestujące; 

b. Wymagają werbalizacji; 

c. Są manifestowane przez wiele jednostek, co różni je od opinii 
prywatnych; 

d. Są kierowane ku powszechnie znanym przedmiotom, co w s k a 
zuje na to, że przedmiot opinii publicznej musi być znany badanym; 

e. Przedmiot lub sytuacja, której dotyczą, muszą być istotne d la 
wielu; ów wymóg powszechnej istotności (universal importance) jes t 
silnie podkreślany; 

19 Wypowiedź M. G u r e v i t c b . a podczas konferencji British Sociological Asso
ciation, Londyn, maj 1974. 
20 W. Al b ig : Two Decades of Opinion Study 1936—1956. Public Opinion 
Quarterly, 1967, nr 1, s. 14—22. 
21 F. H. A l l p o r t : Toward a Science of Public Opinion. Public Opinion Quar
terly, 1937, nr 1, s. 7—23. 
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f. Reprezentują działania lub gotowość do działań, których treścią 
jest aprobowanie lub odrzucenie jakiegoś sposobu postępowania lub 
celu; 

g. Są wyrażane ze świadomością, że inni reagują na tę samą sy
tuację w określony sposób, co potwierdzać ma zasadę, że opinia pu
bliczna jest wyrazem woli społecznej całości, zaś wypowiadający 
opinię określają swój stosunek do pewnej publiczności posiadającej 
opinię; 

h. Są wyrażane lub — co najmniej — jednostki są gotowe je wy
razić (chodzi tu o wymóg aktualnych manifestacji opinii, nie zaś 
możności ich krystalizowania pod wpływem pytań kwestionariusza); 

i. Mogą być wyrażane zarówno w obecności innych jak i bez ich 
biernego udziału, co podkreśla możliwość wpływów społecznych de
cydujących niekiedy o konformizmie pewnych opinii; 

j . Mogą mieć charakter zarówno trwały jak i przejściowy, co 
określa podatność niektórych z nich na zmiany; 

k. Są wyrazem starań o realizację pewnych celów lub sprzeciwia
nia się tym celom, co łączy opinie, podobnie jak postawy, z dzia
łaniem; 

1. Mają często charakter konfliktowy, wyrażają przeciwne stano
wiska; 

m. Są wystarczająco liczne i zdecydowane, by uprawdopodobnić 
przypuszczenie, że mogą skutecznie przyczyniać się do realizacji 
pewnych celów. 

Ten ostatni element podkreśla wagę opinii publicznej jako siły 
w ogólnym systemie demokracji parlamentarnej . 

Allport poddaje krytyce dotychczasowe rozważania nad podmio
tem opinii publicznej — publicznością. Wymieniając osiem fikcji, 
które są przyjmowane w dyskusji, by uprawdopodobnić istnienie 
jakiejś całości społecznej będącej podmiotem opinii, odrzuca wszyst
kie z nich. Przyjmuje, że co najwyżej możemy wyróżnić pewien 
agregat osobników podzielających określone stanowisko. Badania 
masowe nad opinią publiczną nie są w stanie objaśnić jej w sposób 
zgodny z tradycją socjologicznego myślenia. Stanowisko Allporta 
winno być brane pod uwagę przez badaczy masowego komunikowa
nia. 

6. Interakcja społeczna 

Wzajemne międzyludzkie oddziaływanie uważane jest za podsta
wowy proces społeczny. Interakcja, która jest nośnikiem znaczeń 
rozumianych i interpretowanych przez partnerów, zwana interakcją 
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społeczną " lub symboliczną -!, wydaje się dobrze spełniana przez 
proces komunikowania. Można by nawet postawić znak równości 
między komunikowaniem a interakcjami symbolicznymi, lecz t ru
dno właściwości takie przypisać komunikowaniu masowemu. Wymo
giem bowiem, interakcji jest wzajemność, a w komunikowaniu za 
pomocą mediów tej wzajemności miedzy nadawcą i odbiorcą można 
co najwyżej domniemywać. By tego dokonać, uznaje się szereg sy
gnałów dochodzących od odbiorcy do nadawcy za świadectwo owej 
wzajemności. Do nich zaliczane są badania audytoriów, listy do re
dakcji czy spotkania z czytelnikami. Niektórzy z autorów2 4 przyj
mują na tej podstawie, ze wzajemność owa następuje tylko z pew
nym opóźnieniem, co powoduje, ze dziennikarz prędzej czy później 
dowiaduje się, jak odbiorca zareagował na jego przekaz. Tarde 
utrzymywał, ze czynnikiem łączącym tych dwu partnerów jest swoi
ste poczucie aktualności w czasie przekazów i opinii odbiorców 2,\ 
Inni, jak Wiłmont Ilaacke - zakładają, ze dobry nadawca adresuje 
swe przekazy do osób sobie znanych, dla nich redaguje się gazety 
i ich reakcje, otrzymywane w drodze bezpośrednich kontaktów-, po
zwalają mówić o wzajemności komunikowania. 

Lecz inni jeszcze autorzy podkreślają, że nadawca stale żyje 
w niewiedzy co do skutków .-iwego przekazu 2T, a nawet, jak Warren 
Breed24, że dziennikarz, na ogół nieświadomy tych reakcji, nasta
wiony jest szczególnie na siedzenie tekstów swych kolegów w prze
konaniu, że w wyniku wspólnych działań mediów można przybliżyć 
sobie wiedzę o tym, co czytelnik myśli o przekazie. 

Słusznie też przyjmuje się, że umiejętność dziennikarska, swoista 
sztuka komunikowania bez sprzężenia zwrotnego, powoduje, ze mię
dzy nadawcą i odbiorcą utrzymuje się łączność, wspólnota semio-
tyczna. Problem owego sprzężenia zwrotnego jest niezwykle istotny 
dla komunikowania. W przypadku przekazu za pośrednictwem me
diów może bowiem zachodzie sytuacja, w której przekazy nie t ra
fiają do odbiorcy, nie wywołują jego reakcji i utrzymuje on kon
takt z mediami z przyczyn innych niż chęć poznawania tego, co 
dziennikarz ma mu do powiedzenia. W przypadku tego typu prze
kazów zachodzi zawsze obawa, by media nie stały się środkami ma
sowego niekomunikowania. 
22 R. A. N is be t : The Social Bond. A. Knopf, New York 1970, s. 50—51. 
28 H. BI u m er: Society as Symbolic Interaction. (W:) Human Behavior and 
Social Processes, A. M. Rose ed., Houghton Mifflin, Boston 1962, s. 179—192. 
24 J. and M. R i l e y : Mass Communication and the Social System, (W:) So
ciology Today, R. K. Merton, L. Broom. L. S. Coltrell eds. Harper and Row, 
New York 1959, s. 537—578. 
85 G. T a r d e : Opinia i tłum. Tłu m. К. S k r z y ń s k a . Gebethner i Wolf, War
szawa 1904. 
26 W. H a a c k e : Publizistik und Gesellschaft. K. F. Kochler, Stuttgart 1970. 
87 Р. С г o l l : Communication and Community. Leicester 1973 (tekst powielony). 
28 W. B r e e d : Newspaper ,,Opinion Leaders" and Process of Standardization. 
Journalism Quarterly, Summer 1955, s. 227 passim. 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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Jedną z koncepcji uzasadniającą zawiązywanie się owej wspól
noty między partnerami jest założenie, że media dzięki swym szcze
gólnym właściwościom tworzenia przekazu skutecznie pozorują do 
tego stopnia partnerstwo w komunikowaniu, że przekonanie to 
udziela się odbiorcy. Jest to koncepcja tak zwanych paraspołecznych 
interakcji zarysowana przez Donalda Hortona i Richarda Wohla 2H 

Nadawca nie korzysta z warunków sprzyjających utrzymywaniu 
uwagi partnera i jego uczestnictwa w dialogu, upodabnia się do po
staci fikcyjnej, jak w teatrze. Lecz są granice tej fikcji, bowiem 
sprawy, o których mówi, są realne. Dzięki temu sam mówiący 
nabiera ludzkich cech i staje się personą. „Persona" może być uzna
wana przez swe audytorium za przyjaciela, doradcę, pocieszyciela 
i modela, lecz, inaczej niż rzeczywisty znajomy, wyposażona jest 
w pewne właściwości (zbudowana zgodnie z „formułą" właściwą 
dla jej charakteru i występu) i ukształtowana według właściwego 
„produkcyjnego formatu"3 0 . „Persona" stwarza iluzję intymności, 
której ulega odbiorca, traktując ją jak osobę bliską, znającą jego 
problemy. Sztuczne interakcje, właściwe medium, pozorują rzeczy
wisty kontakt, lecz kontaktu tego nie zapewniają. Brak bezpośred
niej łączności z odbiorcą jest podstawową trudnością w rozważaniu 
masowego komunikowania jako rzeczywistego porozumiewania się. 

7. Masa społeczna 

Media określa się jako środki masowe, to znaczy posiadające licz
ne audytorium, traktowane przez nadawców jako układ wewnętrz
nie niezróżnicowany. Zrodziły się one w toku procesu przeobrażeń, 
czy — jak się wówczas wydawało — rozpadu społczeństwa klaso
wego. Kiedyś adresowane były do określonych publiczności, dziś do 
wszystkich. Masie przypisywano brak struktury. Była więc zbiorem 
jednostek anonimowych, wzajemnie od siebie izolowanych. Nadto 
odznaczających się dużą społeczną labilnością, brakiem więzów wy
wodzących się z tradycji i zwyczajów. W klasycznym dziś określe
niu Herberta Blumera 31 masa społeczna: 1. nie podlegała podziałom 
społecznym i wywodziła się ze wszystkich kategorii społeczno-de
mograficznych, 2. była anonimowa i składała się z anonimowych 
jednostek, 3. interakcje zachodzące między jej członkami miały cha
rakter powierzchowny, 4. była luźno zorganizowana i mogła dzia
łać tylko w postaci t łumu. Zainteresowania członków masy kiero
wały się poza wartości lokalne i grupowe i prowadziły ku szerszemu 

29 D. H o r t o n , R. R. W o l h : Mass Communication and Para-Social Interac
tion. Psychiatry, vol. XIX, August 1956, nr 3, s. 215—229. 
30 Ibidem, s. 216. 
31 H. BI u m e r : The Mass, the Public, and Public Opinion. (W:) Reader in 
Public Opinion and Communication. В. Berelson, M. Janowitz eds. The Free 
Press, New York 1966, s. 43—50. 
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Universum spraw abstrakcyjnych. Takie określenie dość trwale przy
legało do audytorium środków masowego komunikowania. Zakła
dano więc, że media adresowane są do wszystkich, niosą treści zho-
mogenizowane i nie mogą kierować się reakcjami odbiorców 3\ Rola 
mediów to dominowanie nad odbiorcą, kierowanie go ku ustalonym 
przez elity celom, określanie tych treści, które winny odbiorców in
teresować. W tym ujęciu rola mediów w twrorzeniu ludzkich potrzeb, 
czy to na drodze wychodzenia naprzeciw ich problemom, czy też 
poprzez kształtowanie tak zwanej „fałszywej świadomości" •— była 
podkreślana. 

I chociaż można przypuszczać, że w pewnych okresach historycz
nych masa najlepiej charakteryzuje typ odbiorców komunikowania 
za pomocą mediów, trzeba pamiętać, że jest to zjawisko zamknięte 
w czasie. 

Przyjmowanie koncepcji masy jako odbiorcy komunikowania za 
pomocą mediów było na rękę przedsiębiorstwom masowego komuni
kowania. Uzasadniało, że można utrzymywać na rynku dziennikar
ski produkt masowy bez poważniejszych prób jego różnicowania. 
Spór o to, czy społeczeństwa współczesne może być źródłem maso
wych audytoriów, utrzymuje się nadal. Próbą przeciwstawienia się 
temu stanowisku były zalecenia Raportu Pilkingtona33 , sformuło
wane w swej poważanej części przez wybitnego angielskiego bada
cza kultury robotniczej, Richarda Hoggarta. Odbiorców — głosi Ra
port — nie można dziś traktować jako masy społecznej. Stanowią 
oni publiczność o złożonym składzie i zróżnicowanych upodobaniach. 
Twórcy środków masowych traktują natomiast tę publiczność jako 
masę społeczną. Zakładają, że potrzeby jej są niskie i że ,,dają jej 
to, czego sama chce". Odbiorca będzie nabywał to, co jest mu do
stępne na rynku; jeżeli nadawca nie chce traktować go tak, jak na 
to zasługuje, odbiorca skazany będzie na jego wybór. Działa to de
struktywnie na stan społecznego oświecenia i przyczynia się do 
utrzymywania niskiego poziomu komunikowania. Dziennikarze po
winni dostosować się do przemian, jakie dokonały się we współ
czesnym społeczeństwie. Winni poznać rzeczywiste potrzeby odbior
cy i produkować takie treści, które potrzebom tym odpowiadają. 

' Hasła Raportu wywołały w Wielkiej Brytanii poważną debatę nad 
masowością współczesnego odbiorcy. I chociaż wielu uznało przed
stawione tu racje, kolejny Raport Annana 84 ukazuje, że koncepcja 
poprzedników nie odniosła pełnego sukcesu. 
*** 
w~-— 
w Por. szerzej A. K ł o s k o w s k a : Kultura masowa. PWN, Warszawa 1964. 
M Raport of Committee on Broadcasting. Presented to Parliament by the Po
stmaster General by Command of Her Majesty, Her Majesty's Stationery Of
fice. London, June 1962. 
u Raport of the Committee on the Future of Broadcasting. Presented to Par
liament by the Secretary for the Home Departament by Command of Her 
Majesty, Her Majesty's Stationary Office. London 1977. 
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Traktowanie odbiorców mediów jako zróżnicowanego audytorium 
o wyraźnie dokonującym się awansie kulturalnym pozostaje jedną 
z najważniejszych kwestii we współczesnym zachodnim systemie 
masowego komunikowania. 

8. Publiczność, audytorium, świai 

Wiele jest sposobów określenia publiczności środków masowych. 
Bliższa ich analiza ukazuje, że autorzy różnią się między sobą głów
nie sposobami postrzegania tego zjawiska. Przyczyn tych odmienno
ści najsłuszniej upatrywać w fakcie przemian, jakim publiczność me
diów ulegała w historii swego istnienia. W istocie bowiem autorzy 
opisują różne typy zbiorowości, takie jakie występowały i domino
wały w pewnych historycznych momentach. Zajmiemy się tutaj 
trzema koncepcjami charakteryzującymi odmienne formy publicz
ności. 

Pierwszą z nich nakreślił Gabriel Tarde w pracy „Opinia i tłum lf\ 
Odpowiadała ona społeczeństwu europejskiemu na przełomie stu
leci. Socjolog francuski ukazuje proces rozpadania się świata lite
rackiego bądź naukowego, który pod wpływem wzrostu liczby jego 
członków oraz ich przestrzennego oddalenia zakłada pismo specja
listyczne, pozwalające osobom zainteresowanym utrzymywać wza
jemne kontakty. Publiczność dla Tarde'a to ,,grupa jednostek fizy
cznie rozproszonych, lecz ściśle połączonych pokrewieństwem umy
słowym", wzmocniona przez „współmierność w czasie ich (uczestni
ków — JMP) przekonań i namiętności, świadomość każdego z nich, 
że daną myśl czy pragnienie podziela z nim równocześnie znaczna 
liczba ludzi" a,i. 

Podejście drugie reprezentuje Leo Bogart37. Mamy tu do czynie
nie z nowym typem publiczności, zwanym audytorium, będącym 
produktem funkcjonowania społeczeństwa masowego oraz prawdzi
wie masowych środków przekazu. Już wcześniej Leopold von Wie
se 3S podkreślał, że ta nowa publiczność jest pewną postacią społecz
nego rozproszenia osób i stosunków społecznych, nie posiadających 
wspólnego zunifikowanego zespołu wartości i norm, przeciwnie, re
prezentującego tak zwany pluralizm wzorów. Nie wyrasta ona na 
podłożu klasowym, lecz jedynie łączy ją wspólnota zainteresowań. 
Publiczność jest względnie jednolitym układem stosunków, w któ
rego skład pierwsza i następna jednostka ludzka jest częściowo włą-

35 G. T a r d e : Op. cit. 
38 Ibidem, s. 8. 
37 L. B o g a r t : Audience. (W:) International Encyclopedia of Social Sciences. 
D. L. Sills ed. Macmillan, London, vol. 3, s. 73 passim. 
88 L. v. W i e s e : Systematic Sociology. Adapted and translated by H. B e c k e r . 
J. Wiley, New York 1932. 
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czona; ich członkostwo jest zwykle ograniczone do podporządkowa
nych części ich osobowości, ,,tylko mały i nieistotny sektor socius 
jest zaangażowany". Dla Bogarta najlepszym synonimem audyto
rium jest widownia kinowa. Bierność ludzi zgroniadzonych w sali 
projekcyjnej jest gwarancją odbioru przekazu. Widz musi zachować 
ciszę, by nie przeszkadzać innym w odbiorze, winien pamiętać, że 
wszelkie jego reakcje i tak nie dochodzą do nadawcy, nie wpływa
ją na zachowanie tamtego, nie mają udziału, jak to się dzieje w t e 
atrze, w tworzeniu spektaklu. Zastosowanie terminu audytorium do 
tej postaci publiczności wydaje się najwłaściwsze. Tu Bogart powo
łuje się na analogię z instytucją monarszych audiencji. Król lub 
urzędnik wysłuchiwali milcząco adresów lub skarg nie wydając de
cyzji. Te dopiero miały następować po zakończeniu posłuchania. 
Podobnie audytorium środków masowych jest bierne, dopiero po pe
wnym czasie określa, czy przekaz mu odpowiadał. Podtrzymywanie 
odbioru jest dowodem przychylnej decyzji. 

Procesy restrukturalizacji społecznej pozwalają poszukiwać in
nych określeń publiczności. Masowi odbiorcy ulegli zróżnicowaniu. 
Dzieli ich różnica w poziomie zamożności i wykształcenia, a nade 
wszystko różnica zainteresowań. Znów pojawia się tu analogia do 
światów, które ludzie tworzą. Daje temu wyraz Timotsu Shibutani. 
Światy, jakie się pojawiają, to publiczności, mające dostęp do okre
ślonych kanałów komunikowania i tworzące grupy odniesienia, czyli 
zespoły, do których w opinii ich członków oraz innych ludzi przy
wiązane są pewne wartości i które to grupy stanowią wzory zacho
wania dla innych. Dostęp do różnych źródeł komunikowania decy
duje o możliwości przynależenia do publiczności. „Tak też ludzie 
z różnych klas społecznych rozwijają niepodobne sposoby życia nie 
dlatego, że istnieje coś wrodzonego w ich pozycji ekonomicznej, 
lecz ponieważ podobieństwo zawodów i ograniczenie ustanowione 
przez wysokość dochodów dopuszczają ich do pewnych zastrzeżo
nych kanałów komunikowania (...) Każdy świat społeczny jest obsza
rem kulturowym, granice którego nie są ustanowione ani przez tery
torium, ani formalne członkostwo grup, lecz przez granice efektyw
nego komunikowania".3" 

Różnicowanie się środków przekazu, reprezentowane dziś na przy
kład przez specjalistyczne radiostacje lokalne czy możliwości tele
wizji przewodowej, ukazuje aktualność koncepcji Shibutaniego. 

Różne definicje publiczności najlepiej rozpatrywać, pamiętając 
o rzeczywistościach społecznych, które opisywały. Te rzeczywistości 
poważnie się różnią. 

H T. S h i b u t a n i : Reference Groups and Social Control. (W:) Human Beha
vior and Social Processes. An Interactionist Approach. A. M. Rose ed. Houg
hton Mifflin, Boston 1962, s. 128—147. 
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9. Społeczeństwo masowe czy pluralistyczne? 

Spór o strukturę społeczeństwa globalnego wywiera znaczny 
wpływ na sposób traktowania mediów i ich badania. Przekonanie, 
że społeczeństwo współczesne jest zbiorem izolowanych jednostek 
połączonych tylko więzami władzy państwowej i korporacji ogólno
narodowych, przesądza o sposobie badań społecznych. W odniesie
niu do masowego komunikowania zwraca na to uwagę Elihu Katz: 
„Do niedawna wyobrażenia społeczeństwa w umysłach większości 
badaczy komunikowania to obraz zatomizowanych jednostek kon
taktujących się z mediami, lecz nie między sobą. Społeczeństwo — 
owo „audytorium" — było postrzegane jako zbiory wieku, płci, klas 
społecznych i tym podobnie, lecz niewiele poświęcano uwagi stosun
kom z tych układów wynikającym lub bardziej nieformalnym kon
taktom. Ważne jest, że badacze masowego komunikowania nie byli 
nieświadomi tego, że członkowie audytoriów mają rodziny i przyja
ciół, lecz że nie wierzyli oni, iż może to wpływać na rezultaty kam
panii propagandowej; nieformalne międzyludzkie stosunki były uwa
żane za nieistotne dla instytucji społeczeństwa współczesnego" 40. 

Przekonanie, że współczesne społeczeństwa Zachodu są społeczeń
stwami masowymi, utrzymuje się nadal, choć cor.az więcej słychać 
głosów przemawiających za dominacją innej już jego postaci. Nie
którzy tę nową postać nazywają społeczeństwem pluralistycznym 41, 
choć nie brak też stanowisk głoszących, że społeczeństwem plurali
stycznym był ład społeczny z okresu przedindustrialnego 42. My pozo
staniemy jednak przy pierwszej terminologii. 

Społeczeństwo masowe reprezentuje taki przypadek integracji 
społecznej, w której procesy kształtowania się więzi społecznej do
konują się na poziomie makrostrukturalnym społeczeństwa global
nego. Przejścia od zróżnicowanych form społeczeństwa przedindu
strialnego do nowej formy życia społecznego dokonują się poprzez 
zanik integracji na szczeblach mikro i meso, a narastanie jednokie
runkowej integracji — na szczeblu makro. Jednym z mechanizmów 
tego procesu są zjawiska konsensu społecznego, zgody na dokonują
ce się przemiany i stojące za nimi wartości uzyskiwane dzięki dzia
łaniu ogólnonarodowych środków masowego komunikowania. Louis 
Wirth pisał: „Masowe komunikowanie staje się szybko, jeżeli już nie 
jest, głównym układem życia społecznego" 4S. 

40 E. K a t z : Communication Research and the Image of Society. Convergence 
of Two Tradition. (W:) People, Society and Mass Communication. L. A. Dex
ter, D. M. White eds. Glencoe 1964, s. 113. 
41 W. K o r n h a u s e r : The Politics and Mass Society. Routledge and Kegan. 
London 1960. 
42 E. S h i l s : The Stratification System of Mass Society. (W:) Social and Eco
nomic Change. Essays in Honour of Prof. D. P. Mukerji. Allied Publishers, 
Bombay 1967, s. 163—177. 
43 L. W i r t h : Consensus and Mass Communication. American Sociological Re
view, February 1948, nr 13 s. 1—15. 
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Interesujące pod tym względem są poglądy jednego z twórców te 
orii społeczeństwa masowego, Edwarda Shilsa. Shils uważa, że spo
łeczeństwo masowe, społeczeństwo amorficznych publiczności „jest 
tworem przejściowym. Musi ono dokonać procesu integracji na po
ziomie społeczeństwa globalnego" 44. Zachodzi w nim wyraźne zróż
nicowanie na integrujące centrum i — będące w pewnej do niego 
opozycji — społeczne peryferie, które trwają jeszcze w pozostałoś
ciach dawnych układów społecznych. W miarę jednak badania 
współczesnego społeczeństwa (stwierdza Shils) okazuje się, że pro
cesom integracji na poziomie makrospołecznym towarzyszą procesy 
integracyjne na poziomie mikro. Co istotne, czynnikami skutecznie 
scalającymi ludzi są wartości inne niż te, które mają charakter inte
grujący na poziomie społeczeństwa globalnego 45. Małe grupy spo
łeczne pełnią w tym układzie nadal rolę podstawowych czynników 
połączenia. Podobne uwagi formułuje Eliott Friedsen46 , podkreśla
jąc rolę grup lokalnych w tym procesie. „Większość zachowań audy
torium następuje w złożonej siatce lokalnej aktywności społecznej". 
Joseph B. Ford 47 przypomina rolę grup pierwotnych. Mogą one być 
traktowane jako kręgi konwersacyjne, w których także dojrzewają 
i rozpowszechniają się ludzkie opinie. 

William Kornhauser 48 charakteryzował typy społeczeństw global
nych poprzez różne relacje między elitą i masami. Społeczeństwo 
masowe reprezentuje, jego zdaniem, ten typ hiperdemokracji, 
w którym wejście w skład elity jest łatwe przy równoczesnej łat
wości wywierania przez elity wpływu na masy. W społeczeństwie 
pluralistycznym wejście w skład elit jest łatwe, lecz ich wpływ na 
układy nieelitarne — utrudniony. 

Przeciwnicy koncepcji społeczeństwa masowego, jak Daniel Bell 
czy Thimotsu Shibutani, dostrzegają we współczesnym społeczeń
stwie siły, które odradzają s trukturę społeczną, nie tylko na pozio
mie makro, lecz również mikro i meso. Jeżeli kiedyś — dowodzi 
Bell49 — tradycyjna norma decydowała o porządku społecznym, 
to dziś powstają nowe stosunki na zasadzie umowy między uczestni
kami. Rekonstrukcja społeczna prowadzi do odtworzenia s t ruktur 
na nowej zasadzie. Na zasadę taką wskazywał Shibutani w swej 
koncepcji publiczności-światów 50. 

Spór między wizjami społeczeństw masowego i pluralistycznego 
to kontrowersja co do poziomu i kierunków integracji społecznej. 

44 E. S h i l s : Mass Society and Its Culture. Dedalus 1957. 
45 E. S h i l s : Primordial, Personal, Sacred and Civil Ties, British Journal of 
Sociology, June 1957, s. 130—145. 
46 E. F r i e d s e n : Communication Research and the Concept of the Mass. 
American Sociological Review, June 1953, nr 3, vol. 17, s. 313—317. 
47 J. B. F o r d. The Primary Group in Mass Communication. Sociology and 
Social Research, 1953, s. 152—158. 
48 W. K o r n h a u s e r : Op. cit. 
49 D. B e l l : Krytyka teorii społeczeństwa masowego. Tłum. S. J a s i ń s k i . 
Tematy. New York, lato 1962, nr 3, s. 21—44. 
50 T. S h i b u t a n i : Op. cit.. s. 134. 
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W obu tych poglądach szczególne miejsce wyznaczono mediom. 
W pierwszym śluzą one integracji społeczeństwa narodowego, w dru
gim stwarzają możliwości integracji również i na niższych pozio
mach. 

O tym, czy media funkcje takie będą pełnić, decyduje jednak ich 
treść. Oczekiwanie, by były one czynnikiem dynamizującym proce
sy społeczne, wydaje się złudne. Media masowe, zwłaszcza w syste
mie rynkowym, ostrożnie postępują wobec procesów społecznych 
urzemian. 
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A RZECZYWISTOŚĆ 

(Polska w Le Monde. FAZ, 1HT — Francja, RFN, USA 
w Trybunie Ludu) 

Jaki obraz Polski przedstawiały swym czytelnikom LE 
MONDE, FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 
i THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE oraz jaki 
był obraz Francji, Republiki Federalnej Niemiec i Stanów 
Zjednoczonych na lamach TRYBUNY LUDU w analo
gicznym okresie — oto temat analizy przeprowadzonej 
w Ośrodku Badań Prasoznawczych w pierwszym kwar
tale 1978. 

1. Cel i metoda budufi 

Materiał stanowiły wszystkie numery wymienionych gazet w pół
roczu od 1 września 1977 do końca lutego 1978, w sumie ok. 600 
numerów 4 dzienników analizowanych całościowo, poza kolumnami 
sportowymi. Pozwolił on zorientować się w źródłach, z których 
korzystają redakcje, w geografii wiadomości, w zestawie nazwisk 
ludzi, o których pisano, tematyce i metodach redagowania. Dostar
czył zbiorczych danych ilościowych dotyczących stosowanych gatun
ków dziennikarskich *. 

Całość materiału konfrontowana z wpływem uwarunkowań ideolo
gicznych, historycznych, psychologicznych, różnic w7 skali kraju, 
odmienności stosunków z Polską i innego typu dziennikarstwa, 
pozwoliła na pewne uogólnienia. Równocześnie opracowanie odpo
wiada na pytanie czy i o ile realizowane są przez redakcje zalecenia 
Aktu Końcowego konferencji helsińskiej w zakresie pogłębiania ten
dencji do wzajemnego zrozumienia. 

W oryginale raport z badań zawiera dokumentację w postaci pełnych zesta
wów użytych nazw geograficznych, nazwisk i tematów. 
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Wybór krajów podyktowany został ożywioną działalnością dyplo
matyczną między trzema państwami zachodnimi i Polską oraz wizy
tami przywódców: E. Gierka w Paryżu, a kanclerza H. Schmidta 
i prezydenta J. Cartera w Warszawie, co z reguły zwiększa zaintere
sowanie krajem partnerskim w środkach masowego komunikowania. 

Wybór okresu badań wypływa częściowo z tej samej przesłanki, 
spotkania na szczycie odbyły się w ostatnich miesiącach 1977 roku. 
Pozostałe dwa miesiące — styczeń i luty 1978 pozwoliły na obser
wację, jak kształtuje się polityka redakcyjna w okresie pozbawio
nym szczególnych wydarzeń zwracających uwagę na dany kraj . 

Wybór gazet wymaga pewnych wyjaśnień. W wypadku analizowa
nia trzech tytułów prasy kapitalistycznej i jednego w socjalistycznej 
Polsce, nie można poszukiwać odpowiedników. Trybuna Ludu jest 
organem partyjnym i pismem masowym o nakładzie sięgającym mi
liona egzemplarzy. Monde i FAZ mają charakter elitarny (nakłady 
w granicach 300—500 tys. egz.), węższe kręgi czytelnicze z górnych 
warstw społeczeństwa, zaś IHT nie rozchodzi się w ogóle na terenie 
USA. Równocześnie jednak istnieją motywy przemawiające za takim 
wyborem gazet. Trybuna jest największym i najpoważniejszym 
dziennikiem w PRL, w ciągu 30 lat istnienia ewoluowała równole
gle z rozwojem intelektualnym społeczeństwa polskiego i aktualny 
jej poziom nie ustępuje najpoważniejszym tytułom europejskim. Za 
Mondem i Frankfurter Allgemeine przemawiał fakt, że uznawane są 
za gazety poważne, mają znaczny wpływ na opinię publiczną, a tak
że cechują się stosunkowo umiarkowanym tonem wypowiedzi, co 
ogranicza do możliwego minimum elementy zacietrzewienia. 

International Herald Tribune jako reprezentant dziennikarstwa 
amerykańskiego wybrana została z innych przyczyn. Drukowana na 
kontynencie europejskim, zawiera stosunkowo najwięcej informacji 
z Polski i o Polsce, stanowiących całkowity margines w prasie ame
rykańskiej, która zagranicy poświęca w ogóle mało uwagi. Prócz 
tego IHT jest w pewnej mierze reprezentantem zbiorczym — nawet 
w subtytule gazety podkreśla się jej związki z Washington Post 
i New York Timesem. 

II. Wpływ uwarunkowań ogólnych 

W czasie badań należało zwracać szczególną uwagę na uwarunko
wania ogólne, które muszą wywierać wpływ na działalność poszcze
gólnych redakcji. 

Sprawa pierwsza to różnice ideologiczne — porównania objęły 
3 gazety ze świata zachodniego i polską z obozu socjalistycznego. 
Trzeba było więc założyć z góry odmienność zainteresowań tema
tycznych i interpretacji wydarzeń. 

Drugi czynnik korygujący oceny to historia wzajemnych stosun
ków między różnymi krajami, dająca o sobie znać w różny sposób 
w omawianych układach międzynarodowych. Do innych oczekiwań 
przymierzać należało np. publikacje prasowe, kiedy mieliśmy do 
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czynienia z zestawieniem polsko-francuskim. Wzajemne stosunki 
w tym wypadku charakteryzował zawsze brak poważniejszych kon
fliktów i niezmienne przyciąganie się i przenikanie kultur narodo
wych. Tym samym było wiadomo, że ostrość spojrzenia będzie 
mniejsza i spokojniejszy ton wypowiedzi. Przypuszczenia — w kon
tekście całości badań — potwierdziły się. 

Zupełnie inne kryteria przykładać trzeba do wzajemnych ocen 
i doboru informacji w układzie Polska — RFN. W tym szczególnym 
przypadku nakładają się na siebie w wyjątkowym wymiarze wszyst
kie uwarunkowania ogólne poczynając od historii, a na psychologii 
kończąc. Muszą one wpływać na treść, dobór tematyczny i ton pu
blikacji, nie powinny natomiast oddziaływać na wskaźniki ilościo
we, stanowiące odbicie wzajemnego zainteresowania, którego obu 
stronom na różny sposób nie brakowało. I tutaj hipoteza sprawdziła 
się. 

W układzie polsko-amerykańskim nie ma negatywnych czynników 
historycznych, nie powinno być i psychologicznych. Tylko skala 
wielkości kraju winna była dyktować różnice w stopniu zaintereso
wania. W tym wypadku założenie nie sprawdziło się, weszły w grę 
elementy dodatkowe. 

Ostatnim czynnikiem mającym obiektywny wpływ na działalność 
redakcyjną jest różnica tradycji dziennikarskich. Gazety zachodnie 
operują informacją zwięzłą, suchą, syntetyczną — Trybuna Ludu 
raczej opisową, szczegółową i obszerną. Szerzej powrócimy do tej 
sprawy w rozdziale mówiącym o metodach redagowania. W tym 
miejscu przypominanie tradycji jest o tyle niezbędne, że zadecydo
wała ona o kształcie danych zbiorczych przedstawionych w zesta
wieniu ilościowym. 

Różne są kryteria zwięzłości, odmienne szanse dają objętości i for
maty gazet: IHT ma przeciętnie 14 stron dużego formatu (w tym 
4 ceduł giełdowych), Monde 24—32 stron małego formatu (w tym 
średnio ок. 1/з ogłoszeń), FAZ ponad 30 stron dużego formatu (w tym 
niemal połowę stanowią ogłoszenia), Trybuna zaś 10—14 stron du
żego formatu bez ogłoszeń. Ponadto Trybuna stosuje do informacji 
duże, piętrowe tytuły, które stają się tym zwięźlejsze, im większy 
jest materiał publicystyczny — w gazetach zachodnich jest od
wrotnie. 

III. Zbiorcze dane ilościowe 

Ogólne proporcje ilościowe materiałów (zob. tabele na s. 27) 
kształtują się we wszystkich trzech omawianych zestawieniach na 
korzyść Trybuny Ludu; w przypadku porównania z Monde 3 : 1 , 
z FAZ ok. 1,5 : 1, z IHT — 4 : 1. W rozbiciu na pozycje gatunkowe 
W jednym tylko wypadku informacji poszerzonej i zdjęć FAZ za
mieszcza ich więcej niż Trybuna, równając się z nią niemal w ilości 
informacji i artykułów. Jest to zjawisko godne podkreślenia — 
świadczy w każdym razie o równomiernym wzajemnym zaintere
sowaniu. 
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dencje. A =- artykuły, P = przedruki, ZG ~ zdjęcia, grafika) 

IV. Szczegółowe dane porównawcze 

1. ŹRÓDŁA 

Podstawowe źródła, z których korzystają wszystkie omawiane 
dzienniki, to: informacje agencyjne, doniesienia własnych korespon
dentów, materiały redakcyjne (relacje specjalnych wysłanników, 
artykuły, opracowania zbiorcze, wywiady, recenzje, rzadziej felie
tony) oraz pozycje pozaredakcyjne (głównie listy czytelników, wy
powiedzi specjalistów, rzadziej repliki, jeszcze rzadziej publikacje 
autorów zagranicznych). Zestaw ten uzupełniają dwa źródła specy
ficzne. Pierwszym, posiłkowym jest prasa kraju, o którym się pisze, 
wykorzystywana zarówno przez agencje światowe, korespondentów 
jak i same redakcje. Drugim, na które trafiono w badanym materiale 
pochodzącym z gazet zachodnich, jest anonim. Figuruje on niekiedy 
w materiałach poświęconych Polsce pod kryptonimem „Polish sour
ces". W badanym okresie pojawiło się to enigmatyczne źródło 
w Monde przy 3 informacjach dotyczących personalnie A. Michnika 
i K. Turalskiego. W IHT posługiwał się nim L. Unger w najostrzej
szych fragmentach swoich artykułów o Polsce. W FAZ korzystania 
z anonimów nie stwierdzono. 

Materiały agencyjne na temat Polski w Monde pochodzą w więk
szości z AFP, częściowo z Reutera, rzadziej z UPI. W FAZ głównym 
ich dostarczycielem jest DPA i Reuter, agencje amerykańskie wyko
rzystywane są w stopniu minimalnym. IHT opiera się niemal wyłącz
nie na UPI i АР, а tylko kilka razy posługuje się Reuterem. Try
buna Ludu czerpie wiadomości z krajowej agencji informacyjnej 
PAP, powołując się czasem na AFP, Reutera, AP, nigdy •— w oma-
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wianym okresie — na DPA. W sumie redakcje danego kraju t rak
tują jako podstawowe źródło agencję narodową, uzupełniając ją lub 
zastępując jedną z agencji światowych, najpowszechniej Reuterem, 
który pojawia się we wszystkich 4 gazetach. Materiały agencyjne 
wykorzystuje się głównie przy wzmiankach i krótkiej informacji, 
wyjątkowo przy informacji poszerzonej. 

Ta ostatnia, jak również pozycje z pogranicza publicystyki i spra
wozdawczości, wychodzą przeważnie spod pióra własnych korespon
dentów redakcji pracujących w danym kraju bądź na szerszym ob
szarze, w skład którego on wchodzi. Tak więc Trybuna Ludu ko
rzysta z pracy swego korespondenta we Francji (W. Źrałek), w RFN 
(J. Moszczeński) oraz w USA (A. Stanek, zmieniony w badanym 
okresie przez W. Łozińskiego). W Monde przy tematyce polskiej po
wtarza się najczęściej nazwisko M. Lucberta jako ,,korespondenta 
z Europy Środkowej" bądź „Wschodniej". FAZ — jedyna z trzech 
badanych gazet zachodnich — dysponuje stałym korespondentem 
w Warszawie, co uwidacznia się m. in. w największej ilości mate
riałów z PRL w gazecie frankfurckiej (E. M. Bader). IHT nie ma 
tego ogniwra łączącego redakcję z tematyką polską, rola komenta
torów zdarzeń traktowanych zbiorczo przerzucona jest na publicy
stów. W okresie badanym zajmowali się nią: M. Getier, A. Andel-
man, B. Gwertzman a zwłaszcza L. Unger, wyraźnie traktowany 
jako redakcyjny ekspert w sprawach polskich. Redakcja przedsta
wiała go w tym czasie pod artykułami wpierw określeniem ,, a for
mer Warsaw journalist", ostatnio — już bez retrospekcji — jako ko
mentatora (columnist) tej gazety. 

Materiały pochodzące z samej redakcji to najtrudniejsza do zewi
dencjonowania mozaika źródeł. Nie ujawnia ich przeważnie publi
cysta pisząc artykuł, chyba że podejmuje polemikę z samym źród
łem lub posługuje się nim do snucia własnych wniosków. Nie da się 
rozszyfrować źródeł, którymi posłużył się recenzent, chociaż nie
jednokrotnie widoczne bywa głębsze rozeznanie niż mogłaby dać 
lektura omawianej książki, obecność na spektaklu czy seansie filmo
wym. W tej grupie znajdują się też specjalni wysłannicy redakcji, 
z natury rzeczy przygotowani uprzednio i obeznani z tematyką przed 
zbieraniem materiału na miejscu. Przy opracowaniach zbiorczych ko
rzysta się zawsze z ośrodków dokumentacyjnych redakcji. Jakim za
sobem dysponują, badacz może się tylko domyślać na podstawie pu
blikacji. 

Materiały pozaredakcyjne występowały na ogół pod postacią 
listów od czytelników (szeroko stosowanych na łamach FAZ na za
sadzie wolnej trybuny), artykułów fachowych (pojawiły się kilka
krotnie w Trybunę Ludu) bądź przedruków, zdarzających się we 
wszystkich czterech gazetach. 

W jakim stopniu przewija się przez łamy gazet prasa kraju o któ
rym się pisze? Korespondenci korzystają z niej konsekwentnie. Try
buna Ludu posługuje się nią w najszerszej skali, gdyż poważniejsze 
Wystąpienia krytyczne w tamtejszych pismach służą często polskiej 
gazecie jako punkt wyjścia, a nawet zamiennik własnej oceny. Przy-
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kładem mogą być tu ta j : przedruk z Le Monde na temat imigracyjnej 
patologii (30 grudnia 1977), przedruk z Die Tal o bojkotowaniu przez 
chadecję zalecenia w sprawie podręczników szkolnych (29 listopada 
1977) czy przedruk relacji New York Timesa „Jak CIA kontrolowała 
prasę amerykańską" (23 stycznia 1978). 

Zestawy gazet kraju opisywanego, z których korzystały redakcje 
w omawianym półroczu, przedstawiają się następująco: 

Monde pisząc o Polsce omawia i cytuje tylko 3 pisma: Zycie War
szawy i Politykę po 2 razy oraz Trybunę Ludu 1 raz. 

FAZ omawia, powołuje się i cytuje 8 pism polskich: najczęściej 
Życie Warszawy i Trybunę Ludu po 8 razy, Politykę 6 razy, Życie 
Gospodarcze i Słowo Powszechne po 2 razy oraz Zycie Literackie. 
Prawo i Życie i Glos Wybrzeża po 1 razie. Wskazanie na PAP jako 
źródło informacji miało miejsce dwukrotnie przy relacjonowaniu sta
nowiska polskiego wobec polityki ChRL oraz przy wiadomości o wy
roku w procesie szpiegów zachodnioniemieckich. 

IHT nawiązuje do treści 4 pism polskich: powołuje się na Trybu
nę Ludu 4 razy i wzmiankuje po 1 razie Zycie Warszawy, Politykę, 
Sztandar Młodych oraz agencję Interpress. Oficjalna P A P jako źró
dło pojawia się w tej gazecie tylko raz w wiadomości o konkursie 
śpiewających kanarków (!). 

Trybuna Ludu w tekstach poświęconych Francji powołuje się, 
cytuje, relacjonuje lub przedrukowuje publikacje 22 pism francu
skich. Najczęściej występuje Le Monde •— 11 razy, następnie Figa
ro — 8 razy, Humanité i Le Matin po 6 razy, Humanité Dimanche •— 
5 razy, L'Express, Le Diplomatique, Les Echos, Le Point — po 4 ra
zy, Aurore i Paris Match — po 3 razy, France Soir, Le Nouvel Ob
servateur, Tele 7 Jours, Les Nouvelles Littéraires i L'Expansion — 
po 2 razy oraz La Croix, Liberation, Le Soir, Quotidien de Paris, 
Minute i Vie Publique po 1 razie. 

W materiałach o RFN Trybuna Ludu powołuje się, omawia, prze
drukowuje, polemizuje i ustosunkowuje się krytycznie do publikacji 
30 pism zachodnioniemieckich: Frankfurier Allgemeine i Frankfur
ter Rundschau — po 7 razy, Spiegel — 6 razy (w tym dwukrotnie 
krytycznie), Süddeutsche Zeitung i Die Welt -— po 5 razy (w sto
sunku do tej ostatniej krytycznie 4 razy), Unsere Zeit i Kölner 
Stadt-Anzeiger — po 4 razy, Vorwärts, Bonner Rundschau i Stern — 
po 3 razy, General-Anzeiger, Bild (krytycznie), Schule und Wir (kry
tycznie), National-Zeitung (krytycznie) — po 2 razy, Westfälische 
Rundschau, Konkret, Der Gewerkschafter, Wirtschaftswoche, Capi
tal, Handelsblatt, Die Tat, Der Freiwillige (krytycznie), Freiheit und 
Recht (krytycznie), Der Schlesier (krytycznie), Neue Gesellschaft. 
Neue Ruhr Zeitung, Quick (krytycznie), Welt am Sonntag (krytycz
nie), Münchner Merkur i Die Zeit — po 1 razie. 

W publicystyce i informacji o Stanach Zjednoczonych Trybuna 
omawia, powołuje się, cytuje i przedrukowuje z 17 pism amerykań
skich: najczęściej występuje New York Times i Washington Post •— 
po 9 razy, Christian Science Monitor — 7 razy, U. S. News and 
World Report — 5 razy, Newsweek i Wall Street Journal — po 3 ra
zy, Time, Journal of Commerce i Business Week •— po 2 razy oraz 
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The New Republic, The Sun. International Herald Tribune, New 
York Post, Daily News, Los Angeles Times, Chicago Su7i Times 
i Aviation Week •— po I razie. 

W zestawieniu uderza duża liczba pism i skala omawianej w Try
bunie Ludu prasy zagranicznej. Proporcje są tu wymowne. W relacji 
z Monde kształtują się w granicach 7 : 1 , z FAZ 4 : 1, z IHT 4 : 1 na 
korzyść dziennika polskiego. Na liście prasy, którą się redakcja TL 
posługuje, figurują — co godne podkreślenia •— tytuły prasowe re
prezentujące wszystkie kierunki polityczne. Element polemiki wy
stępuje głównie wobec skrajnie prawicowych gazet RFN. 

W trzech badanych dziennikach zachodnich zestaw jest o wiele 
skromniejszy, a szczególnie ubogi w Le Monde. Obejmuje on wszę
dzie Zycie Warszawy, Trybunę Ludu oraz Politykę, inne pisma wy
stępują sporadycznie. Zwraca również uwagę brak powoływania się 
na polskie pisma katolickie w Mondzie i IHT. 

2. GEOGRAFIA 

Główna różnica między gazetami zachodnimi a polską wywodzi sie 
prawdopodobnie z różnych tradycji dziennikarskich. Uzewnętrznia
ją się one w gazetach zachodnich w braku paraliterackich elementów 
opisowych występujących w Trybunie Ludu. W tekstach na temat 
Francji znajdziemy tu np. „kwitnące mimozy Riwiery", „fioletowe 
mgiełki nad Paryżem" czy „białe urwiska Bretanii". W tekstach 
o USA też występują takie elementy opisu kolorytu lokalnego, choć
by w postaci „charakterystycznych wiatraczków studziennych sta
nowiących element krajobrazu na Południu" czy też — innego ty
pu — w określeniu Nowego Jorku jako „chorego molocha". Nie zna
leziono natomiast takich paraliterackich wyrażeń w tekstach Try
buny o RFN. 

W większych pozycjach Monde'u można znaleźć pewną analogię, 
np. „les pastels tendres de la vieille ville reconstruite" w Warsza
wie. W FAZ i IHT nie podrysowuje się tła. Nie miejsce tu by roz
strzygać, która forma jest słuszniejsza. Zapewne paraliterackie opi
sy w nadmiarze mogą prowadzić do grafomanii dziennikarskiej, 
w niewielkich dawkach jednak uplastyczniają obraz kraju i u t rwa
l a , jego lokalizację na mapie w świadomości czytelnika. 

Wielokrotność występowania wszędzie nazw stolic wiąże się w du
żym stopniu z jej zamiennym stosowaniem w miejsce nazw kraju 
(„stosunki Warszawa—Bonn", „stanowisko Waszyngtonu" itp.). Zna
cznie rzadziej kraj identyfikowany jest nazwą rzeki. Sporadycznie 
bywa stosowana z tą myślą nazwa: Vistule, Weichsel, Vistula River, 
nieco częściej w Trybunie jedyny Ren jako synonim RFN. Tylko 
gazeta polska operuje też szczegółowymi nazwami ulic i dzielnic. 
Paryskie Pola Elizejskie, La Defence, Créteil, Hale, Esplanada In
walidów i czołowe zabytki architektoniczne nie tylko stolicy, ale i in
nych regionów Francji przewinęły się wielokrotnie przez polskie 
łamy. Równie często Trybuna zatrzymuje uwagę czytelnika na dziel
nicach i ulicach Nowego Jorku, przykładowo: Manhattanie, Broad-
w ay 'u , Wall Street, Bronxie, Haarlemie, Brooklynie itp. 
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Sprawa nazewnictwa ujawniła się w czasie badań jako problem 
odrębny. Trybuna spolszcza nazwy najpopularniejsze, które ogólnie 
funkcjonują pod tą postacią w języku polskim. Czytamy więc 
пр. о Marsylii czy Sekwanie, Waszyngtonie czy Górach Skalistych, 
Norymberdze czy Szlezwiku Holsztynie. Do całej reszty stosuje na
zwy oryginalne bez transkrypcji. W gazetach zachodnich sytuacja 
komplikuje się. Monde na ogół używa nazw polskich poza Oświęci
miem, który występując jako były hitlerowski Konzlager nazywany 
jest w całej prasie zachodniej Auschwitz (i słusznie). FAZ czyni wy
siłek w kierunku stosowania nazewnictwa podwójnego (np. Stolp — 
Słupsk, Kolberg — Kołobrzeg itp.), często jednak nawykowo wraca 
do dawnej nomenklatury: Breslau, Alienstein czy Heilsberg. Dość 
uparcie w publikowanych listach czytelników powracają w FAZ 
dwie nazwy zupełnie anachroniczne: „Ostpreussen" i „polnische 
Korridor". 

O ile sprawa nazewnictwa regionów i miast w kontekście stosun
ków między Polską a RFN ma swoisty sens, to na łamach gazety 
amerykańskiej chyba tylko braki w orientacji geograficznej poten
cjalnych czytelników powodują, że używa się tu określeń uściślają
cych lokalizację jak np. „polish Silesia" choć powszechnie wiadomo, 
że innego Śląska jak polski nie ma, czy też „Gdynia on the Baltic 
coast". W IHT trwa również „Stett in" i „Danzig". 

Rozmieszczenie terytorialne informacji w omawianych gazetach 
podporządkowane jest wyraźnie czynnikom innego rodzaju. W Try
bunie decydującą rolę odgrywa formuła bardzo szerokiego informo
wania o całokształcie obszarów kraju, o którym się pisze. Choćby ze 
względu na dużą uwagę poświęconą tematom gospodarczym, mapa 
informacji rozszerza się na ośrodki uprzemysłowione i miasta porto
we, wiadomości z zakresu turystyki czy kul tury jeszcze ją rozbudo
wują. W przypadku Francji pojawia się więc w Trybunie Paryż nie 
tylko jako ośrodek władzy, ale i jako miasto z jego problemami 
urbanistycznymi i komunalnymi. Silne zainteresowanie północą 
Francji wywodzi się ze związków historycznych, te regiony wiążą 
się też z losami Polonii francuskiej. Turystyka to wymieniane dość 
często Lazurowe Wybrzeże i rejon nad Loarą. 

W rewanżu Monde ofiarowuje niewiele. Geografia Polski repre
zentowana jest na łamach bardzo skąpo, poza stolicą istnieje właści
wie tylko Kraków, Śląsk, Oświęcim i Gdańsk. 

Geografia RFN w Trybunie jest jeszcze bogatsza niż Francji, roz
kład informacji bardzo równomierny. Prócz Bonn — a raczej sumu
jąc różne nazwy z obszaru Zagłębia Ruhry — więcej niż Bonn in
teresują gazetę polską problemy głównego okręgu przemysłowego 
i znów, jak zwykle, miasta portowe. 

Porównanie z FAZ nie jest w wypadku geografii rażące, korespon
dent gazety frankfurckiej lepiej zna kraj swojej akredytacji. Mapa 
nie świeci pustkami, zwraca jednak uwagę koncentracja zaintereso
wań terenowych na pewnych obszarach Polski, biegnących łukiem 
przez województwa zachodnie i całe wybrzeże bałtyckie aż po bardzo 
często wymieniany „Danzig". Przypuśćmy, że to zainteresowanie 
Polską północno-zachodnią wiąże się z lepszą znajomością tych te-

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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renów i „zamówieniem czytelniczym". Lepiej by jednak było, 
w imię rzetelności informacyjnej, wyrównać proporcje wiedzy od
biorców o Polsce jako całości. 

Geografia Stanów Zjednoczonych — jak widać na mapie — odzna
cza się pewnym przeładowaniem, zwłaszcza w zestawieniu z wielką 
białą plamą, którą otrzymujemy w zamian od IHT. W dodatku geo
grafia Polski w tej gazecie z pozoru tylko niezwykle skromna, w rze
czywistości ujawnia podtekst dopiero w zestawieniu z treścią. Jest 
właściwie mapą „kontestacji" byłych, teraźniejszych, prorokowa
nych, nawet jednoosobowych lub zgoła wyimaginowanych. 

W sumie ilości występujących w badanych gazetach nazw geogra
ficznych kształtują się w relacji polsko-francuskiej jak 4 : 1 , polsko-
-zachodnioniemieckiej jak 1,5 : 1, a polsko-amerykańskiej aż 7 : 1 na 
korzyść Trybuny Ludu. 

Na podstawie uzyskanych danych odpowiedź na pytanie: w jakim 
stopniu geografia informacji i publicystyki przyczynia się do obiek
tywizacji obrazu drugiego kraju — nie jest jednoznaczna. Na pewno 
może spełniać takie zadanie, może jednak także obraz deformować. 

3. LUDZIE 

Częstotliwość występowania nazwisk, ich zestaw oraz naświetle
nie postaci na łamach omawianych dzienników daje możliwość 
stwierdzenia — i potwierdzenia — pewnych prawidłowości wyni
kających z polityki redakcyjnej. Podobnie jak przy nazwach geogra
ficznych powtarza się sytuacja mnogości nazwisk francuskich, za-
chodnioniemieckich i amerykańskich w Trybunie Ludu. Relacje 
w stosunku do Monde'u kształtują się w granicach ponad 2 : 1 
(162 nazwiska Francuzów w TL wobec 70 nazwisk Polaków w Mon
de), podobnie ok. 2 : 1 w zestawieniu z FAZ (168 wobec 69) oraz 3 : ! 
w wypadku porównania z IHT (172 nazwiska wobec 57). Stosunek 
ten można by uznać za normalny, zważywszy wspomnianą już for
mułę szerokiej informacji w Trybunie i rangę pozostałych państw. 
Za liczbami kryją się jednak bardzo zróżnicowane zainteresowania 
poszczególnych redakcji. Dopiero odpowiedź na pytanie: o kim, jak 
i dlaczego pisano w obserwowanym półroczu? — może dać bardziej 
wiarygodne rozeznanie. 

Postacie przywódców w zasadzie pozostają poza dyskusją. W Try
bunie Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt i J immy Carter 
traktowani są z całym należytym im szacunkiem, w tekstach nie od
najdzie się ani jednego słowa naruszającego nieskazitelność obrazu 
któregokolwiek z leaderów. Gazeta pisze o nich dużo. Tak np. 3—4 
razy w każdym numerze czytelnicy Trybuny spotykają się z J. Car
terem — o ile można się było zorientować — dwa razy częściej niż 
czytelnicy Monde'u czy FAZ i nie rzadziei niż czytelnicy amerykań
skiego IHT. 

W stosunku do Polski badane gazety zachodnie utrzymują na ogół 
podobną linię pozytywnego zainteresowania. Postać Edwarda Gierka 
naświetlana jest rzeczowo, z uwagą, w wypadku Monde'u z akcenta
mi najcieplejszymi, ujawniającymi się — przykładowo — choćby 
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w takim sformułowaniu: ,,M. Gierek avait et il a toujours un pro
gramme ambitieux..." 

Podstawową grupę nazwisk — we wszystkich gazetach •— tworzą 
postacie ze sfer rządowych i wyższych stanowisk politycznych. Tu
taj również otrzymuje się obraz jednolity, żadne z pism nie polemi
zuje, nie krytykuje, nie ocenia w badanym okresie poszczególnych 
ludzi z establishmentu, przeważnie operując w stosunku do nich 
czystą informacją. Rozbieżności rozpoczynają się dopiero poza elitą 
władzy. Inicjuje je punkt wyjścia o zasadniczym znaczeniu w kra
jach rządów parlamentarnych. Trybuna wymienia wielu ludzi 
w kontekście ich działania w Zgromadzeniu Narodowym i Senacie 
Republiki Francuskiej, w Bundestagu i Bundesracie czy w Kongresie 
Stanów Zjednoczonych. Czyni to bez minimalnego bodaj rewanżu. 
We wszystkich trzech gazetach zachodnich nie napotykamy ani jed
nego nazwiska publikowanego ze względu na działalność w Sejmie 
czy Radzie Państwa. Odtąd uwaga redakcji zachodnich i Trybuny 
idzie w przeciwstawnych kierunkach. 

Zjawisko to najłatwiej prześledzić, zestawiając dziennik amery
kański z polskim. W pierwszym z nich aż do końca listy ciągnie się 
litania nazwisk konstruowana na „nie" według tamtejszych pojęć. 
W kontekście politycznym — bo przecież nie religijnym — umiesz
cza się w tych ramach informacje dotyczące najwyższej hierarchii 
kościelnej w PRL, podróży, listów, kazań interpretowanych dowol
nie, ale za to kategorycznie przez niektórych komentatorów dzien
nika. Dziwnym zbiegiem okoliczności uszedł ich uwagi jeden tylko 
znaczący fragment wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego, bardzo ła
twy do odszukania. Jest to publikowany w Tygodniku Powszechnym. 
z 12 lutego autoryzowany tekst homilii z 6 stycznia 1978, w którym 
dwa fragmenty poświęcone są samym zainteresowanym. Pierwszy 
brzmi: „Może niekiedy prasa zagraniczna usiłuje wypowiedziom epi
skopatu w listach nadać odmienny od naszych intencji charakter..." 
Drugi: „tylko my rozumiemy w pełni nasze potrzeby, bo siedzimy 
w naszej rzeczywistości, co nie zawsze udaje się ludziom patrzącym 
na nas z pewnej odległości, zwłaszcza przygodnym reporterom 
i dziennikarzom zagranicznym..." Niech przemilczenie tych słów za
stąpi komentarz o metodzie. 

Ten sam cel poszukiwania „kontestacji" przyświeca powtarzaniu 
w gazetach zachodnich całej listy nazwisk „opozycjonistów". Zestaw 
ten jest najkrótszy w Monde, średnich rozmiarów w FAZ (jest to 
jedyna z omawianych gazet, która nie lansuje A. Michnika do rangi 
najpoważniejszych postaci w PRL, co można uznać za wyraz rea
lizmu redakcji) i najdłuższy w ШТ. Na tym też kończą się zaintere
sowania ludźmi wymienianymi z imienia w tym ostatnim tytule. FAZ 
oprócz tego dostrzega pewną liczbę postaci z dziedziny kul tury pol
skiej, Monde szeroko interesuje się również kulturą polską. 

W gazecie polskiej linia zainteresowań biegnie długimi zestawami 
s i e n n y m i przez różne dziedziny, od stosunków międzypartyjnych, 
Przez historię i naukę, kulturę, włącznie do mody francuskiej, hob
bystów zachodnioniemieckich i amerykańskich miłośników latają
cych balonów. Ilość i rozpiętość skali jest zaskakująca nawet dla 
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czytelnika polskiego, który spotykając się na co dzień ze swoją prasą 
nie dostrzega jej odmienności i zalet poznawczych. 

Jak natomiast polska gazeta naświetla problematykę opozycji — 
bo nie kontestacji — w 3 krajach zachodnich? Czyni to różnie. Od
nośnie do Francji, pewnych danych orientacyjnych dostarcza czę
stotliwość powtarzania się nazwisk z kierownictwa partii opozycyj
nych. Liczby są niemal idealnie wyrównane. Żaden przywódca żad
nej partii nie był personalnie ani razu naświetlony negatywnie, ani 
też w ogóle oceniany; przedstawiano tylko programy, nie tając także 
pragnienia konsolidacji lewicy francuskiej. 

Wobec RFN podobne podejście rysuje się w informacji i materia
łach o koalicyjnej FDP, a nawet opozycyjnej CDU, z tym że w sto
sunku do tej ostatniej Trybuna zachowuje większą rezerwę. Tylko 
F. J. Strauss i jego najbliżsi współpracownicy z CSU są krytyko
wani otwarcie i często. Podobnie formułuje Trybuna opinie o lu
dziach z RFN wymienianych z imienia, którzy nie zerwali z prze
szłością, reprezentowali ją ongiś i kontynuują. 

Jeśli chodzi o USA, problem opozycji sensu stricto na łamach Try
buny nie istnieje. Informuje ona o ludziach zgodnych i niezgodnych 
z linią postępowania administracji waszyngtońskiej na prawach nor
malnego przekazu, bez selekcji. Nie figurują też na bogatej liście 
nazwisk amerykańskich zamieszczanych w Trybunie żadni konkre
tni ulubieńcy, lansowani z okazjonalnych racji. 

Pozostaje jeszcze w tym punkcie badań zrelacjonować próbę odna
lezienia w publikowanych tekstach elementów ogólnego wzajemne
go obrazu nacji i charakteru narodowego. Niestety dość ubogi to ma
teriał, często stereotypowy, niekiedy żenująco uproszczony. 

Jakim np. jawi się Polak w ujęciu dziennikarzy z IHT A. D. 1977/ 
/1978? Jest „religious", „proamerican", „heroic", „nervous", a także 
„angry". Gazeta podkreśla często „Poles unswerving yearning for 
liberty and dignity", „patriotism", „vital forces of the nation". 
Szczególnie chętnie zajmuje się obliczeniami w dziedzinie konte
stacji dochodząc do rewelacyjnego wniosku, że jest to „a country 
of 34 milion dissidents". Podsumowując dochodzi do pointy, której 
składnikiem jest chyba także zaskoczenie, gdyż coś nie zgadza się 
ze stereotypem: „this is a colorful and a complex country". 

Jakim widzą Polaka dziennikarze z FAZ, na to brak wyraźnej do
kumentacji w tekstach, poza pojedynczym jednoznacznym stwier
dzeniem: „katolische Volk — Polen semper fidelis". Charakterysty
czne milczenie na temat charakteru narodowego Polaków można by 
nawet uznać za osiągnięcie na drodze wzajemnego zrozumienia, bo
daj staranie, aby nie mówić o sobie źle. Przemykają się tu jednak 
bokiem cienie starej niechęci, choćby w określeniach w rodzaju „ty
pisch polnische Methode", co nie oznacza oczywiście nic pozytyw
nego, „Viele Polen können vom Alkohol nicht lassen", o czym po
wiadomiono w tytule sporego artykułu: wyjaśnianiu czytelnikom, że 
„Bubel ist ein polnisches Wort, das nur in grösseren Wörterbüchern 
vorkommt, zumeist im Plural" — co jest łagodniejszą wersją „pol
nische Wirtschaft". Formą kamuflażu jest też stosowanie z dużą 
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konsekwencją w sylwetkach ludzi o polskich nazwiskach, a serdecz
nie przez FAZ nie lubianych, natychmiastowej odbitki ,,der Pole". 

Dziennikarze z Monde'u, korespondenci francuscy — podkreślam 
francuscy, gdyż występuje w tym piśmie kolizja przeciwstawnych 
ocen zależnie od tego, czy tekst wyszedł spod pióra francuskiego, 
czy z innych źródeł — zadają sobie sporo trudu, aby uaktualnić 
obraz Polaków. Uważają także, że jest to „une population sensible 
a l'influence de l'Eglise", ale równocześnie „une population qui 
souhaite mieux vivre". Zgłębiając polską „originalité politique" na
wiązują do tradycyjnych pozytywnych ocen i podkreślają patrio
tyzm („dans les bureaux toujours l'aigle polonais"), ale obserwują 
„mutation psychologique et sociale" i „la fureur de vivre". Wyraź
nie lubią polską „sérénité" i „multiples plaisanteries", podoba im 
się „la mode au rétro", ale potrafią dostrzec te niebezpieczeństwa, 
które można uznać za konkretne: „chez les adolencents la fascina
tion assez superficielle exercée par Occident", fakt, że młodzi są 
„moins sensibles que leurs aînés aux questions politiques et idéolo
giques" czy też, że istnieją tendencje do „embourgeoisement". Nie 
wyczuwa się w tych określeniach uprzedzeń. 

Elementów obrazu Francuza w Trybunie Ludu w omawianym 
okresie nie ma za wiele, raczej są to uzupełnienia. Wspomina się 
o „gościnności" i „kulturze życia", „radykalizacji nastrojów poli
tycznych kobiet" i ich „emancypacji". Piszący nie kryją, że „prze
ciętny standard życia, określony zarówno przez dostatek dóbr kon
sumpcyjnych jak i średnią dochodów jest wyższy niż w Polsce". 
Odnotowano także jako symptom „znaczny spadek spożycia chleba, 
zastępowanego przez biskwity". Aluzję o skłonności do wina łagodzi 
stwierdzenie, że w tej mierze „coś się zmienia w wyniku akcji pro-
pagandowo-wycho wa wcze j ". 

Niemal całkowitym milczeniem pomija Trybuna rysy natury ludz
kiej, pisząc o RFN. W zasadzie raz tylko wspomina się o swoistym 
kompleksie psychologicznym, uzewnętrznionym w ciągłych ankie
tach za granicą na temat sympatii czy antypatii do Niemców. Prócz 
tego nie ma żadnych uogólnień, krytyczne oceny są różnicowane. 

Zarys obrazu obywatela Stanów Zjednoczonych w gazecie polskiej 
jest dość wielostronny. Nie odnaleziono tu stereotypów. Pisze się 
o „tolerancji" ale i o „podziałach", o „kraju kontrastów", „cywili
zacji urbanistycznej" ale i oznakach „procesu dezurbanizacji", 
o „przeobrażeniach w postawach wewnętrznych", rewolucji obycza
jowej, która posunęła się zbyt daleko", ale i „cofaniu się wpływów 
kontrkultury" czy „powrocie do dawnych konwenansów". Nie uszły 
uwagi gazety „depresje młodego pokolenia", „stany frustracyjne 
społeczeństwa" i „kryzys starych wartości". W sumie daje to czy
telnikowi obraz dość mglisty, brak w nim na pewno wielu ważnych 
elementów, niemniej nie wyczuwa się ostrych przerysowań. 
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N a z w i s k a p o w t a r z a j ą c e s i ę w t e k s t a c h n a j e ż ę -
s с i e j 
Trybuna Ludu 

V. Giscard d'Estaing 
R. Barre 
J. Chirac 
G. Marchais 
F. Mitterand 

87X 
46X 
24X 
18X 
18X 

Le Monde 

E. Gierek 
5. Wyszyński 
A. Michnik 
A. Wajda 
P. Jaroszewicz 

126X 
24 X 
14X 
И Х 

" > • 

Trybuna Ludu 

H. Schmidt 
H. Wehner 
F. J. Strauss 
W. Brandt 
W. Scheel 

FAZ 

217X 
28X 
28X 
25X 
18X 

E. 
S. 
M. 
P . 
W 

Gierek 
Wyszyński 
Rakowski 

Jaroszewicz 
. Gomułka 

137X 
61X 
34X 
П X их 

Trybuna Ludu 

J. Carter 
C. Vance 
Z. Brzeziński 
G. Ford 
J. Powell 

IHT 

412X 
39X 
23X 

9 X 
9X 

E. 
S. 
W 
A. 
L. 

Gierek 
Wyszyński 

. Gomułka 
Michnik 
Kołakowski (emigr.; 

88 > 
25> 
10> 
10> 
9;-

4. TEMATYKA 

Znajomość realiów, wyczucie hierarchii ważności, różnorodność 
i wszechstronność informacji, szybkość reagowania na fakty, umie
jętność wnioskowania należą do podstawowych założeń dziennikar
stwa zawodowego pod każdą szerokością geograficzną. Zakres tema
tów poruszanych przez prasę codzienną stanowi dobrą podstawę kon
frontacji sposobów realizowania tych założeń w praktyce. 

Znajomość realiów życia krajów, o których się pisze, sprawdzić 
można na relacjach między aktualnymi wydarzeniami wszelkiego 
typu, ale znacznej rangi — a zestawem tematów powtarzających si<; 
najczęściej w badanej gazecie. W omawianych tytułach przedstawia 
się on następująco: 

T e m a t y p o w t a r z a j ą с e s i ę w t e к s t a c h n a j c z ę ś c i e j 

Trybuna ÏAidu O Francji 

Francja przed wyborami 
Więzy wzajemne 
Kontakty kulturalne 
Problemy gospodarcze Francji 
Problemy społeczne Francji 

Monde o Polsce 

Więzy wzajemne 
Polityka wewnętrzna Polski 
Stosunki państwa z Kościołem 
Problemy gospodarcze Polski 
Warunki życia i kontestacja 
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Trybuna Ludu o RFN FAZ o Polsce 

Problemy normalizacji stosun
ków 
Groźba neonazizmu 
Terroryzm 
Zbrodnie wojenne 
Problemy międzypartyjne 

Trybuna Ludu o USA 

Obecność USA na świecie 
Rozbrojenie i zbrojenia 
Prezydent 
Program energetyczny 
Meteorologia 

Dwustronne stosunki politycz
ne 
Atmosfera wizyty kanclerza 
Stosunki państwa z Kościołem 
Anomalie gospodarcze 
Kontestacja 

IHT o Polsce 

Kontestacja 
Rola Kościoła w Polsce 
Wewnętrzne trudności politycz
ne 
Trudności gospodarcze 
Dyplomacja Polski 

W jakim stopniu odpowiada to rzeczywistości? Gradacja akcentów 
w Trybunie na ogół nie nasuwa zastrzeżeń. W wypadku Francji wy
daje się niemal idealnie wyważona, w wypadku RFN koncentruje 
się na tych problemach, które są obiektem specjalnego zaintereso
wania Polaków. W wypadku USA pewną niespodzianką jest 3, 4 i 5 
pozycja. O szczególnej uwadze poświęconej prezydentowi już wspo
minano. Problemy energetyczne przytłoczyły po trosze inną tema
tykę gospodarczą i sprawy społeczne na ogół szeroko w Trybunie 
naświetlane. Zaskakuje awans meteorologii do tematów kluczowych 
Zapewne mamy do czynienia ze zbieżnością przypadków. 

Tematyka polska w Le Monde awansuje na pierwsze miejsce sto
sunki wzajemne i sprawy wewnętrzne Polski w dwoistym ujęciu. 
Informacja oparta głównie na serwisach agencji światowych profi
luje opinię czytelnika na „nie", publicystyka oscyluje wokół środ
ka, a trafił się także w tym okresie zdecydowany pozytyw (Une 
grande firme: le ministère polonais de l'industrie mécanique) •— 
jest to więc w sumie obraz niezbyt spójny, ale też nie pozbawiony 
dążeń do obiektywizacji. 

Tematyka polska w FAZ kształtuje się inaczej, ma wyraźnie dwa 
punkty koncentryczne: stosunki dwustronne ze szczególnym uwzglę
dnieniem klimatu, atmosfery i reakcji ze strony polskiej oraz wy
chwytywane skrupulatnie anomalie. ,,Kurioses aus Polen" są swois
tym hobby redakcji. Nie są kłamliwe — to dużo — ale zbyt uparcie 
kolekcjonowane, aby nie odbiło się to na wyobrażeniach czytelnika. 

IHT to jedyna z badanych gazet zachodnich, która generalnie roz
mija się z realiami, kładąc cały nacisk nie na fakty, lecz na własne 
wyobrażenia o nich. W ciągu pół roku, w ok. 150 numerach IHT zna
leźć można było tylko kilka informacji nie podporządkowanych ce
lom negacji lub co najmniej ośmieszania. 

Czemu przypisać to niezwykłe nagromadzenie zajadłości, która 
2 kraju żyjącego normalnym życiem, nie wolnego od problemów, ale 
mającego się czym bardzo szczycić, czyni w oczach czytelnika kary-
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katurę? „Mr. Carter would do well to note then that Poland has 
entered the stage of mockery and that this is always a dangerous 
stage in that country" — poucza prezydenta Stanów komentator ga
zety najgłębiej przekonany o własnej nieomylności. Co jest tego 
przyczyną? 

Na zasadzie porównań z pozostałymi gazetami sądzić można, że — 
jak wszędzie — sedno sprawy tkwi w autorstwie, a w wypadku ШТ 
w fobiach i kompleksach emigranckich. Przestają one być sprawą 
prywatną piszącego, gdy stają się wykładnią polityki redakcyjnej. 
Albowiem czytelnik może nie dostrzec braku powiązań logicznych 
w przedstawionych ciągach wypadków, może nie wychwycić sprze
czności ocen z biegiem wydarzeń, dezaktualizacji sądów, z miesiąca 
na miesiąc oddalających się od aktualnej rzeczywistości. Nie może 
jednak uchodzić to uwagi redakcyjnych dysponentów. 

Wyczucie hierarchii ważności problemów opisywanego kraju od
powiada na ogół tej samej ogólnej polityce poszczególnych gazet. 
Trybuna Ludu z natury interesuje się sprawami pryncypialnymi, 
nie szuka sensacji, obraca się głównie w sferze tematów politycz
nych i gospodarczych. Monde miesza rzeczy ważne z marginesowy
mi. FAZ z gazet zachodnich najbliższa wydaje się właściwemu stop
niowaniu, korespondent śledzi decyzje gremiów partyjnych i od
zwierciedla ich decydującą rolę niezależnie od własnej interpretacji. 
Polem jego obserwacji jest gospodarka, dopiero w dalszej kolejności 
kontestacja. Jest często złośliwy, nie jest jednak prymitywny. 
W IHT mamy do czynienia po prostu z generalną odwrotnością ran
gi: na czoło wychodzą zjawiska i ludzie mikroskali. 

W zakresie różnorodności informacji Trybuna nie ma konkuren
tów wśród badanych gazet. Ilość, rozrzut tematyczny, wielokierun-
kowość zainteresowań pozwalają jej na stworzenie czytelnikom 
szansy wyboru wiadomości zależnie od gustów. 

Szybkość reagowania jest słabszym punktem polskiej gazety. Try
buna reaguje na ogół z opóźnieniem w stosunku do gazet zachodnich. 
Jest to z punktu widzenia zawodowego dziennikarstwa oczywisty 
minus. 

Umiejętność wnioskowania jest po części pochodną omówionych 
wyżej czynników, ale jest równocześnie zależna od sprawy ogólniej
szej: różnic treściowych między prasą kapitalistyczną i socjalistyczną 
w relacjonowaniu wiadomości zagranicznych. Przy przeciwstaw
nych koncepcjach umiejętność wnioskowania musi być rozumiana 
w biegunowo odmienny sposób i nie można do niej stosować jednoli
tych kryteriów. 

5. METODY REDAGOWANIA 

O wielu zagadnieniach wchodzących w zakres kwestii warsztato
wych była już mowa w poprzednich rozdziałach. Dla uzyskania peł
niejszego obrazu przebadano dodatkowo: sposób relacjonowania 
przez 4 gazety wizyt przywódców jako przykład obiektywnych od
mienności w typie informowania, zdjęcia i politykę tytułową czyli 
syntetyzowanie treści jako przykład subiektywnego chwytu pro
pagandowego. 
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R e l a c j o n o w a n i e w i z y t 

Wizyta E. Gierka w Paryżu — w Trybunie zajęła ogółem ok. 3,5 
kolumny, w Monde ok. 2 kolumn małego formatu. Gazeta polska — 
we wszystkich przypadkach wizyt — publikuje szczegółowe spra
wozdania, pełne teksty przemówień i wspólnych deklaracji. Przy 
każdym fragmencie pobytu wylicza osoby obecne i towarzyszące obu 
stronom. 

Monde ma odmienną metodę działania. Sprawozdania są znacznie 
krótsze, przemówienia streszczane na podstawie fragmentów cyta
tów. Pomija się tu wszystkie kwestie protokolarne. 

Wizyta kanclerza Schmidta w Warszawie zajęła w Trybunie ok. 5 
kolumn, w FAZ ok. 2 kolumn. W polskiej gazecie znalazło się więcej 
zdjęć, życiorys gościa, liczniejsze komentarze, co wiązało się ze zna
czeniem pierwszej wizyty. FAZ reprezentuje inny styl: krótkie in
formacje przed wyjazdem, kilkakrotne relacje z wizyty, w których 
eksponuje słowa własnego przywódcy. Towarzyszą temu materiały 
dotyczące atmosfery spotkania. Podsumowaniem jest duży artykuł 
utrzymany już w tonie nieodświętnym. 

Wizyta prezydenta Cartera w Warszawie zajęła w Trybunie ok. 4 
kolumn. Prócz normalnych pozycji pełną stronę zajęła dokładna 
relacji z konferencji prasowej prezydenta. IHT wizyty w zasadzie 
nie relacjonowała. W dniu przybycia ukazał się ar tykuł utrzymany 
w tonie krytycznym oraz zdjęcie 2 sprzątaczek w pałacu wilanow
skim. Trzyszpaltowy artykulik „Welcomes Carter to Poland" nosił 
już sygnaturę Associated Press, czyli nie pochodził od redakcji. 

Nie będę wyrokować, która z metod relacjonowania jest najlep
sza z punktu widzenia dziennikarskiego. Jedna nie mieści się w ogó
le w pojęciach kul tury europejskiej, pozostałe wypływają zapewne 
z różnic tradycji zawodowych. Pewne czynniki obiektywne związa
ne z trudnościami papierowymi na całym kontynencie a przemawia
jące za oszczędnością słów i miejsca na łamach skłaniają ku złotemu 
środkowi i pomijaniu litanii protokolarnych na rzecz treściowej syn
tezy. 

Z d j ę c i a 

Tematyka zdjęć francuskich w TL: Paryż w śniegu, dzielnica La 
Defence, Créteil, Grenoble, narciarska góra La Saulire. 1 rysunek 
J. Effela w rocznicę jego urodzin. 

Monde nie zamieszcza zdjęć. Na jednym wykresie globalnym uw
zględniono dane dotyczące Polski. 

Tematyka zdjęć z RFN w TL: architektura Monachium, aparat 
elektroniczny, hobbysta z fonografem. 1 karykatura przedrukowana 
ze Spiegla. 

W FAZ zdjęcia z Polski: mapa Pomorza Zachodniego, Dźwirzyno, 
E. Gierek z robotnikami, poznańskie ciuchy, w fabryce Ursus, por
tret K. Kąkola. 

Tematyka zdjęć amerykańskich w TL: demonstracja przeciw zbro
jeniom, Kapitol, fotosy z 3 filmów amerykańskich, ulica nowojorska 
w słońcu, wieżowce N. Jorku, demonstracja studentów, niedziela 
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w Bronx, Groucho Marx, księżyc nad doliną Yosemite, wiatraczki 
studzienne. 1 mapa USA. Karykatura przedrukowana z Chicago Sun 
Times. 

W IHT z Polski: H. Schmidt w Oświęcimiu, portret E. Gierka, po
rządkowanie Wilanowa przed przyjazdem J. Cartera zatytułowane 
„Fit for a king". 

Zasadnicze rysy redagowania widoczne są i w tym ujęciu. Zdję
cia w gazecie polskiej albo dotyczą spraw pryncypialnych, albo mają 
charakter widokowy. W żadnym wypadku nie cechowała ich złośli
wość czy chęć ośmieszenia, czego nie można powiedzieć пр. о dobo
rze zdjęcia z Ursusa w FAZ, na którym dwu robotników stoi wpraw
dzie przy maszynie, ale po to tylko, by flirtować z blond dziewczyną. 
Ma to zapewne być synteza sugerowanych czytelnikowi pojęć o pol
skiej pracowitości. Równie charakterystyczną wymowę ma zdję
cie z pałacu wilanowskiego w IHT, gdzie na drugim planie widnieje 
historyczna rezydencja, za to plan pierwszy zajmują sprzątaczki — 
rzecz jasna z brzozowymi miotłami, w watowanych kufajkach i wa
lonkach. Trzeba było się dobrze napracować, aby znaleźć coś tak 
przylegającego do sugerowanego obrazu Polski malowanej w czar
nych kolorach. 

P o l i t y k a t y t u ł o w a 

Jeżeli przyjmiemy, że tytuły są kwintesencją treści gazet, to war
to przyjrzeć się liście czołowych pozycji publicystycznych zamie
szczonych w badanym półroczu w 4 omawianych gazetach. 

Zestawienie tytułów głównych artykułów imiennych 
Monde o Polsce 

1. La Pologne a la recherche de l'équilibre: a) La fureur de vivre 
(В. Brigouleix), b) Manoeuvre (M. Boyer), 2. M. Carter a choisi de 
visiter des pays qui jouent un ..role d'importance croissante dans 
les affaires mondiales" (M. Tatu), 3. Devant le comité centrai polo
nais M. Gierek dresse le bilan des difficultés économiques (M. Luc-
bert), 4. Le Vatican se félicite de la visite de M. Gierek au pape... 
mais n'accélère pas le rhytme du rapprochement (R. Sole), 5. L'aus
térité en Pologne (M. Lucbert), 6. Un partenaire privilégié a l'Est 
(M. Lucbert), 7. Une année cruciale pour M. Gierek a) Un nouveau 
dégel? b) Les écueils a franchir (M. Lucbert), 8. Une grande firme; 
le ministère polonais de l'industrie mécanique (M. Salvatorelli). 

Trybuna Ludu o Francji 

1. Spojrzenie z mansardy (Z. Broniarek), 2. Tkanka współpracy 
(Z. Broniarek), 3. Umacnianie się nowej tonacji (R. Wojna), 4. Lewi
ca —- konfrontacja stanowisk (W. Źrałek), 5. Nowy pejzaż miast 
(W. Źrałek), 6. Francja: liczenie atutów (W. Źrałek), 7. Kup pan... 
bombę (H. Morawska), 8. Co po wyborach? (W. Źrałek), 9. Rozważa
nia nad kieliszkiem wina (W. Źrałek), 10. Budżet robotniczej rodziny 
(W. Źrałek). 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung: o Polsce 

1. Der Staat steigt mit hinein in den Sumpf der Autospekulation 
(E. Bader), 2. Kleinere Brötchen für die Polen (E. Bader), 3. Rütteln 
an potemkinschen Fassaden (E. Bader), 4. Die Fliegenfänger gibt 
es dann im Spätherbst (E. Bader), 5. Fast komisch aber nicht zum 
Lachen (E. Bader), 6. Normalisierung im Atmosphärischen (E. Ba
der), 7. Nicht im selben Boot, doch auf demselben Fluss (E. Bader), 
8. Deutsche und Polen wollen nicht Verteidiger und Ankläger sein 
(H. Herles), 9. Warum Giereks polnisches Experiment nicht glückte 
(E. Bader), 10. An der Weichsel wird der Dollar noch geschätzt (E. 
Bader). 

Trybuna Ludu o Republice Federalnej Niemiec 

1. Realizm •— filar odprężenia (R. Wojna), 2. Manowce terroryzmu 
(J. Janicki), 3. Niepewność jutra zaczyna się w szkole (J. Moszczeń-
ski), 4. Frankfurt — metropolia kontrastów (J. Moszczeński), 5. Pod
ręczniki — problem polityczny i moralny (J. Moszczeński), 6. Róż
nice i bariery społeczne (J. Moszczeński), 7. Alibi handlarzy bronią 
(J. Moszczeński), 8. Interes zbijany na hitlerowskiej nostalgii (J. Mo
szczeński), 9. Z życia bezrobotnego — zasiłek nie zastąpi pracy 
(S. Albinowski), 10. Dla tych zbrodni nie ma przedawnienia (J. Mo
szczeński). 

International Herald Tribune o Polsce 

1. Poland's Crisis and the Cardmal (L. Unger), 2. Troubles and Ten
sions in Poland (L. Unger), 3. Polish Children's Hospital Gest We
stern Aid (J. Feron), 4. Polish Economic Hopes Ride on Visits by 
Carter, Kreps (M. Getier), 5. Assessing Poland's Gierek (L. Unger). 
6. No Mass for President Carter (L. Unger), 7. Carter 's Polish Host 
Gierek: Growing Stature in Red Bloc (M. Getier), 8. In Poland 58 
Names For a New Manifesto (L. Unger), 9. A Scent of Eurocommu
nism in Poland (L. Unger). 10. Polish Shoppers Illustrate Flaws in 
Comecon (D. Andelmanj. 

Trybuna Ludu o Stanach Zjednoczonych 

1. Drapacze i slumsy (A. Stanek), 2. Koncepcja rozwagi i koncepcja 
napięć (M. Berezowski), 3. Pęd na Południe (A. Stanek), 4. Sym
ptomy lepszej atmosfery (M. Berezowski), 5. Energetyczna próba sił 
(A. Stanek), 6. W stolicy agrobusinessu (A. Stanek), 7. Zrzucanie ba
lastu (M. Berezowski), 8. Wyprzedaż dobrych nadziei (W. Łoziński), 
9. Nowojorskie życie na kredyt (W. Łoziński), 10. SALT II — spory. 
wpływy i równowaga (M. Berezowski). 

Sprawdzian tytułów potwierdzi! proporcje tematyczne, relacje po
zytywów i negatywów i sposoby naświetlania zagadnień. W wypad
ku Trybuny Ludu widoczne są zarysy ogólnej koncepcji dziennikar
stwa polskiego: nacisk na poważniejsze, globalne problemy kraju, 
o którym gazeta pisze. W zestawieniu tytułów dotyczących zarów
no Francji, RFN jak i USA znajdujemy zawsze bodaj jeden materiał 
poświęcony codzienności. W każdym artykule związanym z polityką 



44 ZOFIA LEWARTOWSKA 

międzynarodową akcentowany jest optymizm, a w każdym razie 
górują elementy bardzo spokojnej, zrównoważonej oceny. 

Ta ostatnia cecha, niezwykle charakterystyczna dla Trybuny, wy
stępuje jeszcze wyraźniej przy pełnym przeglądzie gazety. Gdyby 
wziąć za przykład rokowania SALT II, tytuły informacji i większych 
pozycji na ten temat brzmiałyby następująco: „Znaczny postęp w ro
kowaniach SALT", „Perspektywy zawarcia porozumienia", „Opty
mizm w rokowaniach SALT", „Stały postęp w rokowaniach SALT", 
„Pomyślne prognozy" i „Rokowania SALT II — znaczne zbliżenie 
stanowisk". Cały ciąg jest może zbyt idylliczny, ale bardzo typowy. 

Lista tytułów o Polsce w Monde na tle pozostałych odbija prze
wagą akcentów pozytywnych, większą nawet niż na to wskazuje 
treść wszystkich materiałów. 

Na zestawieniu pochodzącym z gazety frankfurckiej ciąży specy
ficzny styl przekazu, oddziałujący w kierunku odwrotnym: FAZ 
preferuje w ogóle drwiąco błyskotliwą formę tytułów. Jeśli weźmie
my tę poprawkę, potwierdza się zainteresowanie polską gospodarką 
i gospodarnością oraz atmosferą towarzyszącą procesom normali
zacji. 

W tytułach IHT — nic nowego. W proporcjach odpowiadających 
treści pełny negatyw. 

Odpowiedź na pytanie, czy i na ile obraz Francji, Republiki Fe
deralnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych w polskiej gazecie odpo
wiada rzeczywistości, na podstawie zgromadzonego w naszych bada
niach materiału — należy zostawić drugiej stronie, jako lepiej zo
rientowanej w życiu własnych krajów. Badacz polski może mówić 
tylko o trzech zagranicznych ujęciach obrazu swojej Ojczyzny. Jest 
w każdej interpretacji inny: niezbyt klarowny w Le Monde, nie 
wolny od starych stereotypów w FAZ i z gruntu tendencyjny 
w IHT. 

Drugie pytanie zawarte w temacie badań: czy i na ile można mó
wić o realizowaniu przez gazety tendencji do pogłębiania wzajem
nego zrozumienia zgodnie z duchem konferencji w Helsinkach •— 
znalazło odpowiedź w całym zebranym materiale. Pozostaje jedynie 
zatrzymać się na kwestii dotyczącej metod i kierunków działania 
w przyszłości. Najogólniej sprowadza się ona do podkreślenia, że 
sprawa dobrej woli urasta do rangi pierwszoplanowej, a drogą do 
celu jest przede wszystkim wszechstronność informowania, która 
wiedzie zawsze do obiektywizacji obrazu. Można o sobie pisać lepiej 
lub bardziej krytycznie, ale w żadnym razie nie należy wywoływać 
duchów niedobrej historii. A stosowane w czasie teraźniejszym okre
ślenie „Iron Courtain" straszy jeszcze teraz z łamów IHT. 

* 
W rozdziale VII Aktu Końcowego KBWE widnieje m. in. nastę

pujące sformułowanie: 
„Sprzyjać za pomocą wszelkich środków, jakie każde z państw 

uważa za stosowne tworzeniu atmosfery zaufania i szacunku mię
dzy narodami..." 

Jak wskazuje cały zebrany materiał prasa różnych krajów reali
zuje te słowa w sposób odmienny. 
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ODRODZENIE POLSKI 
A PRASA LOTARYŃSKA W NANCY 

(1918—1919) 

Artykuł stanowi przyczynek do problematyki stosunków 
polsko-francuskich w chwili odzyskania naszej niepod
ległości przed 60 laty. O ile kontakty polityczne Polski 
г Francją są raczej wszechstronnie opracowane w litera
turze historycznej, to stosunek prasy francuskiej do od
rodzenia Polski jest mało przebadany. Autor, pochodzący 
ze środowiska polonijnego, absolwent wydz. historii uni
wersytetu w Nancy — wykorzystał w opracowaniu prasę 
lokalną, uwzględniając wszystkie reprezentowane przez 
nią kierunki ideowo-polityczne. Ogólnie biorąc, prasa ta 
wyrażała tendencje bardziej konserwatywne od prasy 
centralnej, co niejednokrotnie znajduje w cytatach wyraz, 
m. in, w ówczesnej terminologii, którą zachowujemy 
gwoli wierności historycznej. 

Nie będzie rewelacją stwierdzenie, że francuska (a w konsekwen
cji lotaryńska) opinia publiczna z opóźnieniem zainteresowała się 
kwestią polską, traktowaną tu przez dłuższy czas jako wewnętrzna 
sprawa rosyjska \ 

Idea niepodległej Polski zaczęła w rzeczywistości kiełkować 
W umysłach pod presją wydarzeń międzynarodowych (Rewolucja 
Październikowa i 14 punktów Wilsona). Zainteresowanie to stało 
się tym bardziej „spontaniczne", że sentymenty polonofilskie, które 
niezaprzeczalnie istniały wśród znacznej większości mieszkańców 
Lotaryngii, były zgodne z tamtejszą racją stanu. Szybko jednak 
sentyment ustąpił na rzecz rachunku politycznego i — jak to przy-

J. W. B o r e j s z a : De Sedan à Versailles (Esquisse des relations franco-po
lonaises 1870—1919). Acta Poloniae Historica 1971 nr 24, s. 73—99; por. także 
w - S l a d k o w s k i : Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej 
W latach 1914—1918. Ossolineum, Wrocław 1976. 
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pominą R. Bierzanek — od chwili rokowań na temat zawieszenia 
broni byliśmy świadkami zderzenia koncepcji alianckich co do roli, 
jaką miałoby odegrać nowe państwo polskie 2. 

Wydało mi się więc rzeczą interesującą prześledzenie w prasie 
reperkusji debat toczonych na temat granic Polski; usiłowałem tak
że zaobserwować, w jakim stopniu zdawano sobie sprawę z wyj
ściowej sytuacji II Rzeczypospolitej. Na tę analizę pragnę zwrócić 
uwagę czytelnika, jako że wizja Polski w oczach Lotaryńczyków 
odznacza się pewną oryginalnością. Być może nie ukształtowała się 
ona na poziomie lokalnej informacji; w rzeczywistości to wielkie 
agencje, a szczególnie agencja Havasa, zaopatrywała w wiadomości 
prasę regionalną. Z drugiej strony apelowała ona często do swych 
paryskich współpracowników o komentowanie informacji agencyj
ne j 8 . 

Oryginalność wizji lotaryńskiej jest zresztą głębsza, bazuje ona 
na przekonaniu bardziej lub mniej mglistym o szczególnych związ
kach Lotaryngii z Polską. Odwołanie się do stuletnich kontaktów 
między oboma krajami nadaje ton nieco odmienny ocenom. Równo
cześnie przypomnienie identycznej roli obu krajów jako zapory wo
bec germanizmu przyczynia się do rozwoju wśród Lotaryńczyków 
specyficznego sentymentu dla narodu polskiego. 

Nie wydaje się bezwzględnie konieczne przypomnienie w tej krót
kiej publikacji problemów metodologii oraz dotychczasowych roz
wiązań, żeby uniknąć tego, co J. Ozouf nazywa „dziecięcą chorobą" 
młodej historii — historii opinii \ Pozwalam sobie konkretnie położyć 
nacisk na wybór tytułów, które — jak sądzę — dają reprezentatyw
ny przekrój różnych nurtów życia politycznego w Nancy (patrz 
aneks). Pierwszą cechą charakterystyczną jest tu orientacja prawico
wa większości (70—75% wyborców zaakceptowało w wyborach listo
padowych 1919 slogan „Stop bolszewizmowi" i „Nieprzejednanie 
wobec Niemiec", oddając swe głosy na listę Bloku Narodowego). Pod 
wieloma względami Est Républicain, najbardziej wpływowy dziennik 
departamentu, który nazywa sam siebie „dziennikiem regionu" 5 od
zwierciedla ton tego konserwatyzmu społecznego, politycznego i umy
słowego. 

W pierwszych miesiącach jego egzystencji rozgrywały się losy 
nowego państwa polskiego. W okresie od października 1918 do 
lutego 1919 następuje w rzeczywistości konfrontacja koncepcji 

2 R. B i e r z a n e k : La Pologne dans les conceptions politiques des puissances 
occidentales en 1918—1919. Revue. d'Histoire Moderne et Contemporaine, t. XV, 
kwiecień-czerwiec 1968, s. 273—303. 
8 Nie zapominajmy, że cenzura wojskowa kontrolowała prasę aż do 30 paź
dziernika 1919. O ile można się zorientować, została ona złagodzona pod koniec 
tego okresu, niemniej w tych warunkach najważniejszą pozostaje samokontrola 
dziennikarzy, całkowicie niemożliwa do określenia. 
4 J. Ozouf: Mesure et démesure. L'étude de l'Opinion. Annales, Economies, 
Sociétés, Civilisations XXI, marzec-kwiecień 1966 s. 324—345. 
5 Wierny starej tradycji francuskiej przywiązania do ziemi, interesuje się on 
w rzeczywistości problematyką wiejską południa departamentu, ignorując te
matykę przemysłowej północy. 
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opracowanych przez różne partie na temat roli Polski w nowej Eu
ropie, na temat sposobu rozwiązywania kwestii narodowej i na te
mat natury wprowadzonego systemu społeczno-politycznegoG. To 
właśnie w tym okresie triumfuje definitywnie orientacja prawicowa, 
reprezentowana przez Paderewskiego, a zwłaszcza przez Piłsudskie
go. 

Jeżeli więc analizuje się zawartość informacji publikowanej przez 
dzienniki lotaryńskie na temat sytuacji Polski w czasie tych mie
sięcy decydujących o dalszej ewolucji II Rzeczypospolitej, to uderza 
fakt, że w żadnym momencie prasa ta nie doceniała znaczenia staw
ki, o którą toczy się gra. Wielu można doszukać się przyczyn wyja
śniających owo totalne nieporozumienie. 

Francja, która wychodzi z wojny nieszczycielskiej, pełnej ciężkich 
doświadczeń, ma inne, bardziej palące problemy do rozwiązania. 

W zrujnowanej Europie trudności komunikowania są bardzo po
ważne. Ponad tydzień trzeba, aby wiadomości z Warszawy dotarły 
do Paryża. Wypadki natomiast toczą się bardzo szybko. I tak np. 
powołanie rządu tymczasowego 7 listopada 1918 w Lublinie, na cze
le z Daszyńskim, zostało odnotowane na łamach Est Républicain 
dopiero 14 listopada, podczas gdy uwolniony Piłsudski po powrocie 
do Warszawy od 12 listopada sprawował już pełnię władzy. 

Nade wszystko jednak prasie brak dystansu niezbędnego dla zo
rientowania się w galimatiasie politycznym, który charakteryzował 
pierwsze kroki odrodzonej Polski. 

Polska sytuacja wewnętrzna jest wtedy bardzo niewyraźna. Róż
norodne koalicje tworzą się i równie szybko rozpadają. W jaki spo
sób prasa lotaryńska mogłaby odnaleźć się w takiej ilości nazwisk, 
partii, programów? Ta sama prasa, która mniej lub bardziej chęt
nie ignorowała aż do 1918 roku istnienie różnych nur tów i ugrupo
wań? Stojąc wobec tylu sprzecznych informacji Lotaryńczycy są 
zbici z tropu. Nie wiedzą, jak interpretować zmiany przeprowadzane 
przez rząd lub sztab generalny. Tak np. prefekt Nancy M. Mirman 
pragnął przez odsłonięcie pomnika podkreślić pamięć święta polsko-
francuskiego z 6 października 1918, kiedy to gen. Haller objął do
wództwo pierwszej polskiej dywizji stacjonowanej w Lunéville. 
W kilka dni później jednak, czytając dziennik paryski dowiedział 
się, że Piłsudski został dowódcą nowej armii polskiej. Zdumiony na
pisał wtedy do ministra spraw zagranicznych: 

„Zapytuję czy coś się nie zmieniło, czy ceremonia z 6 paździer
nika straciła już charakter symboliczny, co uważałem za pożytecz
ne podkreślić. 

Proszę więc o powiadomienie, czy w toku wydarzeń nastąpiło 
coś, co przekreślałoby realizację projektu, który spotkał się z je
dnogłośnym aplauzem" 7. 

H. J a b ł o ń s k i : Narodziny II Rzeczypospolitej (1918—1919). Warszawa 1962; 
**• Z i e l i ń s k i : Problèmes de la renaissance d'une Pologne indépendante 
}~ —1919. Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine t. XVI, styczeń-marzec 
1969, s. 105-113. 

List datowany 21 październik;: 1918. Archives Departementales de Meurthe-et-
Moselle, dossier 1 M 667: Fêtes en l'honneur de nations étrangères. 
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Opóźnienie i zamęt charakteryzują informacje nadchodzące z Pol
ski. Niedokładność i pominięcia są na porządku dziennym. Powsta
nie Komisji Likwidacyjnej, która przejęła władzę w Galicji 29 paź
dziernika 1918, od chwili załamania się dominacji austriackiej, i trak
towanie jej jako „pierwszej władzy polskiej w pełni niezawisłej na 
terytorium Polski" 8 — nie zostało nigdy odnotowane. Waga reform 
społecznych proponowanych przez manifest rządu lubelskiego (7—12 
listopada 1918) została całkowicie zignorowana przez dzienniki 
w Nancy. Można by nawet zapytać, czy dziennikarze -Est Républi
cain wiedzieli w ogóle o istnieniu miasta Lublin, jeżeli informacja: 
„dzienniki Lublina anonsują utworzenie rządu narodowego" ukaza
ła się pod tytułem: „Rząd Rzeczypospolitej ma siedzibę w Warsza
wie" 9. 

Podobnie już, kiedy prasa, powiadamiając o powrocie Piłsudskiego 
i jego negocjacjach z niemieckimi radami żołnierskimi na temat 
ewakuacji wojsk okupacyjnych nie ujawnia ani przez moment ry
walizacji między partiami polskimi i ich kierownictwami. Zadowala 
się manifestowaniem swej niezdolności zgłębienia natury tych walk 
i nadziei na wyklarowanie się sytuacji. 

„Istnieją w aspiracjach znękanego narodu, definitywnie unicestwio
nego w 1795 roku różne nurty i nie powstrzymana jeszcze rywa
lizacja, co nie sprzyja wytworzeniu wyraźnego obrazu przeznaczeń 
przyszłej Polski" 10. 

Jest sprawą jasną i stwierdzam to z przekonaniem, że niezwykle 
trudne i delikatne było analizowanie dzień po dniu ewolucji polityki 
polskiej i jej rządu "w większości socjalistycznego w 1918—1919, 
a następnie reakcyjnego w 1919" ". Jedynie w świetle badań histo
rycznych można pokusić się o sprecyzowanie natury stosunków mię
dzy rządem w Warszawie i Komitetem Narodowym Polskim w Pa
ryżu, ale ewidentne trudności tej walki o władzę całkowicie umy
kają zrozumieniu lotaryńskich czytelników. Jak uchwycić ważność 
zwrotu Polski na prawo od 5 stycznia 1919, daty (pozornie nieuda
nego) zamachu stanu zorganizowanego przez kręgi konserwatywne 12, 
jeżeli za całą informację służy ta lakoniczna i nieco mglista depe
sza: 

„Ministrowie aresztowani przez milicję zostali odnalezieni w szko
le gimnastycznej. Natychmiast uwolnieni odbyli konsultacje z Pił
sudskim. 

Książę Sapieca (sic!), który kierował spiskiem, został zatrzy
many" 1S. 

8 A. G i e y s z t o r , S. K i e n i e w i c z , E. R o s t w o r o w s k i , J. T a z b i r , 
H. W e r e s z y c k i : L'Histoire de Pologne, PWN, Warszawa 1972 s. 677. 
9 Est, 14 listopada 1918. 
10 Etoile, 12 stycznia 1919: „Le statut de la Pologne". 
11 A. K r i e g e l : Aux origines du communisme français 1914—1920. Mouton-
-Paris — La Haye, 1964, t. 2, s. 596. 
12 Histoire de Pologne, op. cit., s. 680—690. 
13 Impartial, 10 stycznia 1919. 
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Po ilości artykułów można sądzić, że prasa lotaryńska była lepiej 
zorientowana w aktywności ultralewicy polskiej. W rzeczywistości 
trzeba brać pod uwagę, że nie informowała ona absolutnie o wal
kach rewolucyjnych, które rozwijały się w rejonach uprzemysło
wionych, ale kontentowała się opisami mniej lub bardziej fantasty
cznymi i już bardzo oklepanymi od października 1917. 

„Ruch bolszewicki w Polsce jest pieniężnie wspomagany przez 
Rosję... W Warszawie organizuje się czerwona gwardia. Po do
mach urządza się składy broni, sytuacja wewnętrzna staje się 
coraz bardziej niepokojąca. Ekstermiści partii opozycyjnych z pra
wicy i lewicy zaczynają się bić. Strzela się z rewolweru do poli
tyków. Nastrój ulicy jest daleki od uspokojenia. 

Na prowicji bolszewizm rozwija się, głód nadciąga" u. 

Jeśli wewnętrzna sytuacja polska jest bardzo zagmatwana 
w oczach Lotaryńczyków, cóż mówić o sytuacji na granicach nowego 
państwa. W rzeczywistości „gdy w listopadzie 1918 roku zaczął fun
kcjonować w Warszawie pierwszy rząd niepodległości Polski, pań
stwo polskie i jego autorytet nie rozciągały się jeszcze na całość 
polskich prowincji" 15. Ze wszystkich stron Polska była już w kon
flikcie z sąsiadami: z Niemcami w Poznaniu, z Czechami o Księstwo 
Cieszyńskie, z Ukraińcami o Lwów, z bolszewikami i Litwinami 
o Wilno. 

Na ten temat także prasa rozpowszechnia wiedomości często prze
ciwstawne, zawsze mgliste, przy czym dominuje ton tragiczny: 
bzmartwychstanie Polski przebiega we krwi"16. Ponieważ trudno 
jest Lotaryńczykowi zorientować się w tej mozaice narodów, jaką 
jest Europa środkowa, informacje o konfliktach mają się tylko od
bić w sentymentach i niepokojach opinii publicznej. Tak więc 
Ukraińcy, którym nie zapomniano aliansu z państwami centralnymi, 
są bez przerwy potępiani i traktowani jak „barbarzyńcy". Liczne 
są opisy rusko-ukraińskich okrucieństw wobec Polaków 17. Aby stwo
rzyć opinię wystarczy przecież napisać: 

„I oto bandy ukraińskie, zapewne popychane przez Niemców, 
wtargnęły do Polski" 18. 

Podobnie na temat potyczek polsko-bolszewickich, dzienniki po
wtarzają od czasu do czasu bez komentarzy komunikaty o zwycię
stwach polskich, podliczają zdobycze na Armii Czerwonej lub dono
szą o wzięciu wsi o nazwach kompletnie przekręconych, które i tak 
nic nie mówią mieszkańcom Nancy. Nieregularność i komizm mi
mowolny cechują relacje prasy o powstaniu wielkopolskim (27 XII 

14 Impartial, 5 stycznia 1919. 
18 Histoire de Pologne, op. cit., s. 687. 
w Est, 1 stycznia 1919. 
17 Impartal, 28 lutego 1919 publikuje szczegółowy opis. 
18 Impartial, 26 stycznia 1919. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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1918—16 II1919), ale obawy dominują. Liczne artykuły podejmują 
hipotezę nowej grożącej wojny z Niemcami. Dostrzega się w kon
flikcie poznańskim przygotowanie odwetu militaryzmu niemieckie
go. Tytuły w rodzaju: „Walka znów się rozpoczyna"19 pozwalają 
czytelnikom w to wierzyć. 

O ile wielki zamęt panuje w informacjach z Polski, to zupełnie 
inaczej przedstawia się sprawa, gdy rzecz dotyczy definiowania roli 
wyznaczonej nowemu państwu polskiemu. Można rzeczywiście skon
statować, że prasa odbija szeroko poważną troskę większości Lota-
ryńczyków, troskę sprecyzowaną na Konferencji Pokojowej przez 
delegatów francuskich, a w szczególności przez Clemenceau. 

Wynikiem tego zainteresowania wyrażanego przez opinię publiczną 
jest wciągnięcie prasy do szerokiego komentowania stanowiska 
w sprawie zadań państwa polskiego, którego istnienie nie jest już 
kwestionowane przez nikogo, odkąd alianci postawili — z opóźnie
niem — w pierwszym rzędzie swych zasad prawo narodów do sa-
moistnienia. Co do tej zasady istniały mimo wszystko od otwarcia 
konferencji wersalskiej pewne zastrzeżenia, które rozwinięte zostaną 
znacznie później: 

„Za sprawą tego przeklętego prawa powstają wszędzie drobne 
twory państwowe, które... wszystkie dobijają się o zaszczyt posia
dania granic" 20. 

Przed inauguracją Konferencji Pokojowej rozpoczyna się to, co 
historycy zwykli nazywać „erą francuskich iluzji": 

„uważa się za pewne, że Francja zbierze bez trudu owoce swego 
zwycięstwa i że alianci pozostaną jej zawsze wierni, że jest zno
wu Wielkim Mocarstwem" 21. 

Tę pewność, że wszystkie rewindykacje francuskie są prostą kon
sekwencją „francuskiego zwycięstwa Prawa, Sprawiedliwości i De
mokracji" umacnia i rozprzestrzenia prasa. 

Dwie sprawy dominują w debatach, ale kwestia rosyjska pozosta
je jeszcze w zawieszeniu, w stadium bezpośredniej interwencji mi
litarnej i podtrzymywania armii białych. Później pojawi się teoria 
„kordonu sanitarnego" czy też — według równie obrazowego okre
ślenia Clemenceau — „drutu kolczastego". 

Jedynie prasa lewicy zajmuje stanowisko definitywne i stanowcze 
po krótkim wahaniu (świadczy o tym poryw sympatii do idealizmu 
Wilsona: „prezydent Wilson, którego wszyscy aprobują bez niedo
mówień..." 22). 

Szybko jednak francuski ruch robotniczy zmienił swój punkt wi
dzenia. 

19 Impartial, 4 lutego 1919. 
20 Est, 21 kwietnia 1919: „Propos de Paris", podpisany Leon de L a b r o u g u e . 
21 I. C h a s t e n e t : L'histoire de la Ill-e République, t. 3, Paris, nowe wy
danie 1974, s. 180. 
22 Réveil, 5 stycznia 1919. Por. także numer specjalny wydany przez Humanité 
z okazji przybycia do Paryża prezydenta Wilsona. 
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Czasy „świętej unii" minęły, entuzjazm dla Wilsona przeszedł 
w ostrą krytykę imperializmu aliantów. Ewidentnie ataki te kon
centrowały się na interwencji państw zachodnich w Rosji. Od tej 
pory wrogość wobec przywódców alianckich powiększa się. Oskarża 
się ich o intrygi imperialistyczne i chęć złamania rewolucji socja
listycznej. Jako przeciwuderzenie sympatia zwraca się ku ofiarom 
„oligarchów Wersalu", którzy chcą narzucić siłą „haniebny pokój". 
Ta „pobłażliwość" wobec zwyciężonego, która ostro kontrastuje 
z nieprzejednaniem prawicy — pozostaje zapewne także w zależ
ności od rozwoju ruchów rewolucyjnych w Niemczech, które pod
sycają wielkie nadzieje francuskiej klasy robotniczej. 

Dwie idee cechują pozycję Réveil Ouvrier: antymili taryzm i obro
na Rad, chociaż pismo wykazuje wielką ignorancję w wewnętrznych 
sprawach rosyjskich. 

Oto tekst, który pozwoli nam pokazać argumentację przywódców 
syndykalistycznych. Można już w nim dostrzec ton bardzo krytyczny 
wobec młodego państwa polskiego: 

„Tzw. wojna o prawo odpowiada imperializmowi i wprowadza 
konflikt wśród wczorajszych aliantów... wszystkie nowe narody 
powołane do życia przez Entente, Polacy, Czesi, Jugosłowianie 
zbroją się i kontynuują wojnę dla zaspokojenia swych apetytów 
imperialistycznych z krzywdą Rosji, Węgier i Niemiec. Przywódcy 
frymarczą narodami, nie racząc się z nimi konsultować i cena ży
cia wzrasta z każdym dniem... 

To także kontynuacja stanu wojny, interwencja w Rosji, na 
Węgrzech, utrzymywanie wojsk polskich... kolejne wydatki na za
opatrzenie, które spadają niemal wyłącznie na nasz kraj, powo
dując wzrost cen towarów konsumpcyjnych" 28. 

Widać dobrze ten proces: ponad prawem narodów strach 
przed nową wojną i ewentualną „remobilizacją" z jednej strony 
oraz opór przeciw zwiększeniu wydatków z drugiej, dyktują ka
tegoryczne oskarżenie wszelkiej interwencji militarnej. Przezna
czeniem ostatniego argumentu jest być może pognębienie ostatnich 
spadkobierców Proudhona, wrogich wszelkim akcjom natury poli
tycznej. Świadczy o tym poniższy tekst: 

„Te typy z mojej sekcji — mówił mi pewien kolejarz — nie pój
dą21, ponieważ twierdzą, że walka z interwencją w Rosji to poli
tyka. Skoro wielu tak jeszcze myśli, uważam za konieczne otwierać 
im oczy na ich sprawy, których nie rozumieją... 

Rząd żywi, odziewa, uzbraja i opłaca Jugosłowian, Czech osło-
waków, Polaków i Rosjan carskich. Jest spory rachunek do płace
nia i robotnicy to odczują. 

Ty nie robisz polityki, robotniku, mój bracie! Ale narzekasz 
na coraz wyższe podatki" *4. 

Jeżeli więc pierwszoplanową sprawą dla opinii lewicowej jest 
obrona Sowietów, co pociąga za sobą w konsekwencji bezapelacyjne 

u Réveil, 29 czerwca 1919: „Préparons nous à l'action" (E. J a c q u e m i n ) . 
Réveil, 27 lipca 1919: „Syndicalisme et politique" (V. L o q u i e r ) . 

4» 
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po tęp i en i e Po lsk i , opinia p r a w i c o w a , k t ó r a m a r z y jeszcze o z l ikwi 
d o w a n i u „g roźby b o l s z e w i c k i e j " k o n c e n t r u j e u w a g ę na p r o b l e m i e 
n i emieck im . I t u b a d a n i e p r a s y u m i a r k o w a n e j jes t b a r d z o poży t ecz 
n e dla s p r e c y z o w a n i a i z i l u s t rowan ia idea l i zmu asp i rac j i f r a n c u s 
k ich , k t ó r e p r zec iws t awia j ą się, n i e m a l we wszys tk i ch p u n k t a c h , r e 
a l i zmowi a n g l o - a m e r y k a ń s k i e m u . 

D w a s łowa p o d s u m o w u j ą pozyc ję f rancuską : odszkodowan ia i bez 
p i eczeńs two . G w a ł t o w n o ś ć dążeń r e w i n d y k a c y j n y c h jes t w y r a ź n i e 
mocn ie j sza n a obo la łych z iemiach p o g r a n i c z n y c h F r a n c j i , k t ó r e p o 
z n a ł y d w u k r o t n i e w ciągu 50 la t o k u p a c j ę n iemiecką . T e n s a m ton 
d o m i n u j e w e w s z y s t k i c h a r t y k u ł a c h r e d a k c y j n y c h : „Bezp ieczeńs two 
p r z e d e w s z y s t k i m " . T r z e b a za wszelką cenę obalić m i l i t a r y z m n ie 
mieck i , un iemoż l iwić Re ichowi r e k o n s t r u k c j ę si ły i u s u n ą ć wsze lk ie 
n i ebezp ieczeńs two o d w e t u . A b y j e d n a k to osiągnąć F r a n c j a p o t r z e 
bu je so juszn ika n a wschodz ie , k t ó r y s t a n o w i ł b y n iezbędną p r z e c i w 
w a g ę . L o t a r y ń c z y c y o d k r y w a j ą 

„znaczenie Europy wschodniej, gdzie odbudowana Polska jest prze
znaczona do roli osłony przeciw Rosji radzieckiej a zarazem dla 
postawienia Niemców przed groźbą wojny na dwa fronty, gdyby 
spróbowali wojny odwetowej" 25. 

Rozumie się w tej sytuacji troskliwość prasy o losy Polski. 

„Bariera Francji i Belgii i byt Polski oto dwie główne części 
składowe ogólnej rekonstrukcji bezpieczeństwa na kontynencie1'2(i. 

Historia w sposób naturalny przyszła z pomocą argumentacji fran
cuskiej. Częste akcentowanie — o czym już wspomniałem — „misji" 
przeciw inwazjom ze wschodu i przeciw ekspansji teutońskiej są 
formułowane dla wyjaśnienia opinii, czego się oczekuje od Warsza
wy i ujawnienia: 

„Jaka będzie przyszła rola Polski? 
Podobnie jak w przeszłości, stworzy ona tamę przeciw rosyj

skiemu bolszewizmowi niebezpiecznemu dla całej cywilizacji eu
ropejskiej. 

Równocześnie będzie ona trzymać w szachu Niemcy, gdyby 
chciały pewnego dnia rozpętać wojnę odwetową... 

Oto dlaczego Polska będzie sojusznikiem Francji, sojusznikiem 
cennym, ponieważ leży u wschodniej granicy Niemiec... 

W konsekwencji winniśmy pomóc Polsce, aby stała się praw
dziwie niezależna od Niemiec w sensie politycznym i ekonomicz
nym. Po to też trzeba, aby Niemcy zostały zmuszone do oddania 
natychmiast wszystkich prowincji zagrabionych kiedyś Polsce... 

Polska niezależna i potężna. 
Im będzie silniejsza tym spokojniejsza będzie Francja... 
Niezbędna jest odbudowa Polski silnej i niezależnej, z dostępem 

do morza, takiej, jakiej wymagają interesy Francji i ludzkości"27-

25 P. R e n o u v i n : L'histoire des relations internationales, t. 7 — Les crises 
du XX siècle. Paris 1957, s. 164. 
26 Impartial, 19 lutego 1919. 
27 Impartial, 24 marca 1919: „En quoi la Pologne intéresse la France". 
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Polska dość mocna, aby hamować Wschód i Niemcy — cytuje się 
tu często z pewną satysfakcją słowa Bismarcka: „Polska niepod
legła to armia francuska nad Wisłą". Za tę właśnie cenę Francuzi 
myślą, że osiągną pokój. Po to, aby Polska zdolna była odegrać pla
nowaną rolę, trzeba, aby objęła ponownie wszystkie swe dawne pro
wincje. Wyjaśnia to poparcie prasy prawicowej dla terytorialnych 
rewindykacji polskich. 

Nie należy też zapominać, że dla wielu Lotarynczyków i dla ich 
najwybitniejszego deputowanego Ludwika Marin rozbiór Reichu 
wydawał się pierwszym warunkiem bezpieczeństwa. Dlatego manife
stowana wola ujrzenia Niemców zwracających polskie prowincje 
jest tylko wstępem do projektu, który definitywnie miałby zlikwi
dować groźbę niemiecką. Impartial de l'Est wyjaśnia kwestię w ar ty
kule zatytułowanym „Dla osłabienia Prus" : 

.,Kiedy zostanie oddany Polsce Górny Śląsk (13 200 km kw. 
i 2 208 000 mieszkańców), Poznańskie (25 500 km kw. i 2 100 000 
mieszk), Prusy Wschodnie (29 000 km kw. i 1 704 000 mieszk.), War
mia i Mazury (13 000 km kw. i 600 000 mieszk.), ewentualnie re
szta Prus Wschodnich (24 000 km kw. i 1460 000 mieszk.), która 
w każdym wypadku zostanie odseparowana od Prus, to te osta
tnie zmniejszą się od strony wschodniej o 105 000 km kw, i o 8 
milionów mieszkańców. 

Można powiedzieć, że tego jeszcze nie dość. 
Możliwe jest pchnięcie dalej rozpadu starej monarchii pruskiej 

upadłych Hohenzollernów" 28. 

Trafiają się nawet ostrzeżenia pod adresem Polaków, jeśli nie 
wezmą udziału w grze. Tutaj manifestacyjnie prasa podejmuje hasła 
kierowniczych środowisk francuskich, pozostawiając Polakom wybór 
między „kijem a marchewką". 

„Można mieć nadzieję, że uczucia patriotyczne, przewyższające 
wszelkie inne względy pozwolą na stworzenie jednolitego rządu 
polskiego, którego pierwszym, najpilniejszym zadaniem będzie uni
fikacja Polski. 

Dopiero gdy taki rząd ukonstytuuje się, Polska, której tery
torium oddziela Moskwę od Berlina, będzie mogła odegrać zna
czącą rolę polityczną. Dopiero wtedy państwa Ententy będą mogły 
udzielić temu krajowi pełnego poparcia. Armia polska we Francji 
zostanie oddana do dyspozycji rządu w Warszawie, któremu nie 
poskąpi się pomocy" ïe. 

Jeżeli chodzi o same dyskusje na konferencji pokojowej, to o ile 
początkowo budziły one wielki entuzjazm, dość szybko zaczęto t rak
tować je z bardzo umiarkowanym zainteresowaniem. Dzienniki ogra
niczają się do publikowania oficjalnych komunikatów, upiększają je 
tytułem, mającym podtrzymać iluzję triumfu francuskiego punktu 
widzenia, ideału prostoty i szlachetności. Odnotujmy także w infor
macjach na temat prac konferencji poza artykułami redakcyjnymi 

M Impartial, 7 marca 1919. 
" Est 19 listopada 1918. 
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już wspominanymi, kilka pozycji anegdotycznych o kulisach konfe
rencji, którymi uraczono czytelników Etoile de l'Est. Np.: 

„Pan Dmowski po obiedzie zagrał małą partyjkę brydża, po czym 
wziął się do pracy" 80. 

Od marca 1919 delegaci zgromadzeni w Wersalu przystąpili do 
omawiania problemu polskiego. To w tym momencie komisja spraw 
polskich, zwana także od nazwiska swego przewodniczącego komisją 
Cambona, przedstawiła publicznie swe konkluzje. Ze wszystkich 
kwestii rozpatrywanych przez tę komisję bezwzględnie najdelikat
niejsza była sprawa statusu Gdańska, związana wprost z problemem 
powrotu armii polskiej z Francji. To przecież właśnie głównie Fran
cuzi, a szczególnie marszałek Foch, popierali tę rewindykację i wy
magali, by wyładunek armii Hallera odbywał się w Gdańsku. Armia 
ta była w ich mniemaniu obarczona określoną misją. 

„Od trzech miesięcy Polska oczekuje dywizji Hallera, nigdy też nie 
potrzebowała bardziej sił umożliwiających jej wytrwanie przed na
porem bolszewickim" 81. 

Wiadomo, że Niemcy sprzeciwiali się temu projektowi pod pretek
stem możliwości rozruchów. Nastąpiły długie dyskusje, w toku któ
rych prasa lotaryńska zaczęła z wolna zdawać sobie sprawę, że fran
cuski punkt widzenia nie spotka się z ogólną aprobatą Aliantów i że 
Niemcy skorzystają z różnicy zdań, aby się przeciwstawić: 

„Wróg poprawił jeszcze swą sytuację, przejmując inicjatywę pro
ponowania innych baz wyładunku. Po raz drugi w ciągu 15 dni 
Niemcy osiągają sukces dyplomatyczny" S2. 

W końcu znaleziono kompromis: oddziały wrócą koleją przez tery
torium Niemiec. Dziennikarze odzyskują nadzieję: 

„Dzień był częściowo korzystny w zakresie uregulowania afery 
Gdańska (armia Hallera)... 

Ostateczne losy Gdańska będą wiadome dopiero później, ale już 
obecnie istnieje pewność, że Alianci osiągną w tej kwestii zadowa
lające rozwiązanie" 3S. 

W umysły wkrada się jednak sceptycyzm. Popularność prezydenta 
Wilsona maleje, do świadomości dociera przekonanie, że Anglicy ma
ją na głowie inne sprawy. Lotaryńczycy, których kraj odczuł dotkli
wie operacje wojenne „czują się oszukani". 

„Zwycięstwo — jak się zdaje — nie przyniosło nam wzmocnienia, 
którego oczekiwaliśmy. Skąd płynie ten pesymizm? Przecież... 
Niemcy są zwyciężone i rozbrojone" 34. 

aU Etoile, 9 lutego 1919: „En marge de 1'histoire — les heures privées des pléni
potentiaires à Paris". 
31 Est, 31 marca 1919: „La question du débarquement des troupes polonaises". 
32 Est, 31 marca 1919. 
38 Impartial, 7 kwietnia 1919: „La conference de la paix — où nous en som
mes". 
84 Impartial, 11 kwietnia 1919. 
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Wszystkie gwarancje, które można proponować, nie są warte tej 
„jednej, tj... utworzenia dobrych granic, których korzyści strategicz
ne będą nie do zakwestionowania" 85. 

W jakiż sposób może ich zadowolić uregulowanie kwestii Gdańska, 
jeżeli odpowiada ono angielskim wymaganiom ekonomicznym i stra
tegicznym. Żeby posłużyć się formułą Eugeniusza Łyczko wskiego, te 
układy „nie tyle dadzą Polsce dostęp do morza, co dostęp do Polski 
potęgom Ententy, a przede wszystkim Anglii" 3r>. 

Dostrzec można nawet przy lekturze Etoile de l'Est podrażnienie 
sprowokowane rewindykacjami dla Polski, uważanymi za nadmier
ne, co — moim zdaniem — tłumaczy niecierpliwość w stosunku do 
konferencji ciągnącej się w nieskończoność, przy badaniu proble
mów, które wydawały się niektórym drugorzędne i opóźnianie roz
wiązania kwestii, interesujących zwłaszcza opinię lotaryńską: pro
blem odszkodowań. 

„Statystyka wykazuje, że aspiracje włoskie w stosunku do teryto
rium zamieszkiwanego również przez inne narodowości nie są bar
dziej przesadne niż np. Polaków" S7. 

Odtąd sprawy polskie schodzą na drugi plan, troski ekonomiczne 
i finansowe zajmują czołowe miejsce. Jest to początek nowych ilu
zji, ilustrowany przez slogan, kończący wszystkie artykuły redakcyj
ne: „Niemcy zapłacą". — Oto echa rozgłosu zrobionego wokół pro
testów niemieckich w wyniku zwłoki w opracowaniu traktatu poko
jowego: 

„Niemcy wydają krzyk bólu i zgrozy, cały świat nim rozbrzmiewa. 
Krzyk ten był do przewidzenia, powiedzmy nawet należało go 
oczekiwać. Jest częścią naszego zwycięstwa, uzupełnia je i pieczę
tuje. Krzyk ten sprowokowała całość, a także szczegóły traktatu 
pokojowego. Mieszkańcy podbitej Alzacji i Lotaryngii, Danii i Pol
ski odzyskują wolność i ojczyznę" 88. 

Mimo wszystko satysfakcja jest niepełna, a rezonans niewielki. 
Rozpatrywane przez Aliantów kontrpropozycje niemieckie wywo

łują małe zainteresowanie. Lotaryńczycy nie oczekują wielkich 
zmian, a w każdym razie żadnej nowej korzyści. Argumentacja pra
sy prawicowej nie uległa zmianie: potrzebna jest Polska silna, tym 
silniejsza, że interwencja militarna sprzymierzonych w Rosji ponosi 
fiasko. 

„Zapewnia się, że rozpatrywane modyfikacje nie będę niekorzystne 
dla Polaków... 

" P . R e n o u v i n : Le traité de Versailles. Paris 1969, s. 13; także P. M i q u e l : 
La paix de Versailles et l'opinion publique française. Paris, Flammarion 1970. 
* E. Ł y c z k o w s k i : Sprawa Gdańska na Paryskiej Konferencji Pokojowej 
W roku 1919. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza nr 67, Poznań 
1968, s. 298. 
j* Etoile, 27 kwietnia 1919: „La situation" (sygnowane „X"). 

Croix, 11 maja 1919: „La semaine" (sygn. Albué). 



56 ANDRÉ MARKIEWICZ 

Można tylko przypuszczać, że projekt plebiscytu nie zdobywa 
uznania (w sprawie Górnego Śląska — A. M.)... 

Istnieje więc nadzieja, że pierwotny projekt będzie utrzymany 
i że Górny Śląsk zostanie przyłączony do Polski. Interes ekonomicz
ny wskrzeszonego państwa wymaga tego co najmniej w tym stop
niu co prawo narodów. 

Zgodny on jest. z interesami całej Europy, która potrzebuje moc
nego bastionu na wschodzie" S9. 

Jeśli jednak nawet rząd francuski jest skłonny odrzucić en bloc 
zastrzeżenia niemieckie, to nie może się separować od delegacji ame
rykańskiej i angielskiej w kwestii rewizjonizmu niemieckiego. W pla
nach angielskich Niemcy — jak to często podkreślano — powinny 
przeciwdziałać ryzyku hegemonii francuskiej na kontynencie, ale 
także — i jest to punkt, nad którym moim zdaniem nie dość się za
stanawiano — one właśnie miały tworzyć główny hamulec ekspan
sji komunizmu. Stąd ustępstwa zalecane przez Lloyd George'a. 

„Ostatecznie więc jedynie kwestia Górnego Śląska jest rozpatry
wana. Clemenceau, zapewne przychylny, nie chciał osłabić Polski 
odgrywającej kluczową rolę w tworzeniu bariery między Niemca
mi a Rosją, ale zrezygnował, aby nie stwarzać trudności" 40. 

To, co wpłynęło zapewne także na francuski krok wstecz — tu po
wracam do tematu po dygresji w kierunku polityki zagranicznej 
potęg sprzymierzonych — to postawa opinii, która niecierpliwi się 
widząc, że traktat jeszcze nie jest podpisany. Oskarżenia są poważne: 

„Traktat polityczny nie jest jeszcze podpisany... doprawdy trzeba 
mieć cierpliwość! Obiecywaliśmy naszym rodakom, że traktat bę
dzie podpisany natychmiast po wojnie... 8 dni maksimum wystar
czyłoby... a od 7 miesięcy czytamy i jeszcze raz czytamy tytuły: 
na naradzie 4... 5... 10... To się powinno już wreszcie skończyć" 41. 

Z powodu tego opóźnienia, które drażni i irytuje, opinia zdaje się 
akceptować z większą łatwością korekty, które nie zagrażają całemu 
gmachowi traktatu wypracowanego w Wersalu, byle tylko go w koń
cu podpisano: 

„Przypuszczalnie trzeba będzie uciec się do plebiscytu. To, co daje 
najwięcej powodu do krytyki, to wejście w bliższym lub dalszym 
terminie Niemiec do Ligi Narodów"42. 

Toteż gdy 23 czerwca H. Müller, minister spraw zagranicznych 
Niemiec otrzymał zezwolenie na podpisanie, ulga jest wielka, ale 
atmosfera daleka od entuzjazmu: 

„A więc podpisują. 
To było do przewidzenia od momentu, gdy zastosowano wobec 

Niemców jedyny sposób, który robi na nich wrażenie: siłę... 

89 Est, 8 czerwca 1919. 
40 P. R e n o u v i n : Le traité de Versailles. Paris 1969, s. 92. 
41 Croix, 15 czerwca 1919: „La semaine" (sygn. Albué). 
42 Etoile, 22 czerwca 1919: „La situation" (sygn. „X"). 
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Ale to nie jest koniec... Dla każdego rozdziału traktatu będą 
mieć podejrzaną interpretację... Nie zrobią nic, do czego zostali zo
bowiązani, czego nie narzuci się siłą. 

Niemiec jest grzechem totalnym" 4S 

Le Réveil Ouvrier także konsekwentnie oskarża traktat podpisany 
pod presją i groźbą: „Cóż jest wart podpis uzyskany w takich wa
runkach? Kompletnie nic" 4\ 

Nawet na prawicy zdają sobie sprawę, że t raktat nie załatwia 
wszystkiego, że jego stosowanie zależy od niemieckiej dobrej woli, 
a zwłaszcza od utrzymania solidarności między zwycięzcami i że 
stała czujność będzie niezbędna. Krytyka ta i ta rezerwa rozwiną 
się w czasie debaty ratyfikacyjnej w Izbie Deputowanych, ale -— 
jeśli wierzyć Beau de Loménie — uwaga opinii skieruje się ku in
nym realiom: ,,w czasie tego lata najpilniejsze, najbardziej absorbu
jące sprawy dotyczyły czego innego" 45. 

Należy też pamiętać, że konferencja nie uregulowała wszystkich 
problemów, które przed nią postawiono. W wielu wypadkach roz
wiązania były odsunięte i jeśli konferencja ustaliła bardziej lub 
mniej dobrze zachodnie granice Polski — przy czym plebiscyt na 
Górnym Śląsku miał się odbyć dopiero w 2 lata po podpisaniu trak
tatu — to żadna definitywna decyzja nie została podjęta w innych 
sporach granicznych. 

Istniał z jednej strony konflikt polsko-czechosłowacki co do przy
należności Księstwa Cieszyńskiego. Ponieważ jednak równowaga 
europejska i bezpieczeństwo Francji nie były zakłócone tym lokal
nym konfliktem, prasa lotaryńska poświęcała mu bardzo mało miej
sca. Można co najwyżej wymienić artykuł Est Républicain przychyl
ny dla Polski, który odzwierciedla francuskie problemy strategiczne: 

,,To przede wszystkim motywy polityczne zdają się przemawiać na 
korzyść względów dla interesów polskich. Czechosłowacja własny
mi siłami nie może stawić czoła germanizmowi, chyba pod warun
kiem oparcia się o siostrzany naród, Polskę. Te dwa trzony syste
mu centralnego Europy muszą być znakomicie dopasowane. Inte
res Aliantów wymaga, aby Śląsk Cieszyński z wyjątkiem części 
etnograficznie czeskiej należał do Polski. 

Trzeba zdać sobie sprawę, że decyzje konferencji mają znacze
nie wykraczające poza interesy Polski. Chodzi o stworzenie solid
nej bariery od Bałtyku po Bałkany" 46. 

Raz jeszcze sprecyzowana została rola Polski: uprzywilejowany 
aliant Francji na wschodzie i główny czynnik jej bezpieczeństwa 
między Niemcami a Rosją. 

a Est, 24 czerwca 1919: ..Le péché intégral" (R. M e r c i e r ) . 
44 Réveil, 20 lipca 1919: „La farce de la signature" (G. A i r e l 1 e). 

E. B e a u d e L o m é n i e : Le débat de ratification du traité de Versailles. 
Paris 1945, s. 13. 

Est, 10 marca 1919: „Le problème de la stabilité de l'Europe". 
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W rzeczywistości jednak przede wszystkim brak ustaleń północnej 
i wschodniej granicy Polski stanowi największą lukę w traktacie 
pokojowym i największą groźbę. 

„Te właśnie luki traktatu są związane w znacznej mierze z tzw. 
kwestią rosyjską, która ciąży poważnie na uregulowaniu spraw 
europejskich" 47. 

Oto dlaczego uwaga opinii prawicowej zaczęła się stopniowo prze
suwać ku pograniczom wschodnim Polski, co nie oznacza zresztą 
désintéressement w sporach polsko-niemieckich. Przeciwnie, czuj
ność wobec Niemiec trwa. Teraz, gdy traktat pokojowy jest już pod
pisany, należy stosować wszystkie klauzule. Prasa Bloku Narodowe
go jako pierwsza okazuje nieprzejednanie, przekonana, że mental
ność „Boszów" nie może ulec zmianie: 

„Nielojalność Boszów trwa", „nie rezygnują oni ze swoich ambi
cji" 48. 

Nie ulega kwestii, że Niemcy czekają tylko na okazję, by zaprzeć 
się swego podpisu i zbrojnie obalić pokój aliancki — okazji dostar
cza I Powstanie Śląskie (18—25 sierpnia 1919). Dla Est Républicain 
dwulicowość Niemców jest ewidentna, uważa się, że pchnęli oni przy 
pomocy różnych represji słabo wyposażonych Polaków do akcji 
zbrojnej, aby uwolnić się od nacisku i posłużyć się tym pretekstem 
wobec Komisji Międzysojuszniczej49. 

Nie należy przy tym myśleć, że informacja w sprawach polskich 
poprawia się — we wszystkich artykułach widać to samo niezrozu
mienie realiów nowego państwa. 

Prawda bardzo prosta — jak sądzę — płynie z tej lekcji: Lotaryń-
czycy nie mają „autonomicznej" wizji Polski. Opinia patrzy na nią 
pod kątem własnych trosk i stąd bierze początek obojętność i totalne 
niezrozumienie wewnętrznej sytuacji kraju. 

Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o rolę, którą winna odgrywać 
Polska na arenie międzynarodowej, rolę, która interesuje przede 
wszystkim Francuzów. Tutaj każdy ma swoje sprecyzowane zdanie. 

Prasa lewicowa idzie po linii definitywnego potępienia, ponieważ 
Polska walczy przeciw ojczyźnie socjalizmu. Zaszeregowanie jej raz 
na zawsze po stronie militarystycznych agresorów uniemożliwia tej 
prasie bardziej obiektywne spojrzenie na spory polsko-niemieckie. 
Ten pożałowania godny aprioryzm ujawni się w sposób szczególnie 
jaskrawy w czasie powstań śląskich. 

W obozie prawicy Polska występuje tylko w połączeniu z bezpie
czeństwem Francji. Chodzi tu w rzeczywistości o kompletnie prze
starzałą analizę sytuacji międzynarodowej. Historia wykazała nicość 

47 P. R e n o u v i n : Le traité de Versailles. Op. cit., s. 104. 
48 Est, 4 września 1919. 
49 Est, 22 sierpnia 1919. 
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takich schematów, określających przede wszystkim granice mental
ności francuskiego drobnomieszczaństwa, na które spadają poważ
niejsze obciążenia. 

Aneks 50 

L'Est Républicain: dziennik założony w 1889 roku, dyrektor 
R. Mercier. „Pismo regionu", staje się w czasie I wojny pierwszym 
pismem departamentu z nakładem 60 tys. egz. w 1920 roku. Począt
kowo o tendencji radykalnej, przechodzi ewolucję, charakterystycz
ną dla wielu dużych dzienników prowincjonalnych, w kierunku for
muły mniej zaangażowanej. Unikając zajęcia zbyt wyraźnych po
zycji, preferuje czystą informację i dostosowuje się do punktu wi
dzenia większości z myślą o przyciągnięciu maksymalnej liczby czy
telników i o zdobyciu ogłoszeniodawców. Patrz C. H i r t z: L'Est 
Républicain 1889—1914 (Narodziny i rozwój wielkiego dziennika re 
gionalnego), Grenoble 1973. 

L'Impartial de l'Est: dziennik założony w 1839 roku, „republikań-
sko-umiarkowany", kierowany przez przemysłowców (np. Wendla) 
i polityków należących do Bloku Narodowego (L. Marin). Bardzo 
wpływowy przed wojną (40 tys. egz. nakładu w 1914), stracił wy
raźnie wpływy po 1918 r. 

La Croix de l'Est: konserwatywny tygodnik katolicki założony 
w 1894. Przestał się ukazywać podczas I wojny, wznowił działalność 
dopiero w maju 1919. Organ prawicy lotaryńskiej, podobnie jak po
krewny l'Eclair de l'Est — dziennik kontrolowany przez katolicki 
trust "La Presse Régionale". La Croix de l'Est drukuje przeciętnie 
20 tys. egz. każdej niedzieli. 

L'Etoile de l'Est: tygodnik radykalno-socjalistyczny, założony 
w 1901, administrowany przez Gineste. Ze względu na stopniowe 
zmniejszenie się nakładu poprzestaje na ogół na przedrukach ar ty
kułów z paryskich pism radykalnych, np. l'Ere Nouvelle. Zajmuje 
w latach 1918—1919 w zakresie polityki zagranicznej pozycje bardzo 
zbliżone do Bloku Narodowego. 

Le Réveil Ouvrier: organ unii syndykalistów robotniczych depar
tamentów Meurthe-et-Moselle, Mozy i Wogezów, założony w grudniu 
1918. Jedyne „pismo wojujące" departamentu, jak stwierdza raport 
prefektury dla ministra spraw wewnętrznych 51. Jest także jedynym 
tygodnikiem lewicowym regionu, odznaczającym się stabilnością, re-

M C . B e i l a n g e r , J. G o d e c h o t , P. G u i r a l , F. T e r r o u : Histoire 
générale de la presse française (t. 3), od 1871—1940. Paris, P.U.F. 1972. 

Raport z 16 kwietnia 1923, archiwum departamentalne Meurthe-et-Moselle, 
dossier I M. 603. 
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gularnością i pewnymi nieznacznymi wpływami. Równocześnie jei>o 
skromny, 20-tysięczny nakład wskazuje wyraźnie na słabość ruchu 
socjalistycznego w Lotaryngii, zwłaszcza południowej. Ześrodkowu-
jąc się głównie na aktywności lokalnej wykazuje pod względem ideo
logicznym duże pomieszanie pojęć 52. 

Przekład autoryzowany 
Zofia Lewartowska 

52 Patrz R. F i a n o n : Le mouvement ouvrier en Meurthe-et-Moselle. Lu
mières et Contrastes 1919—1920. Nancy 1989 (maszynopis). 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX. ni' 4 (78) 

MIECZYSŁAW KASPRZYK 

FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO 
CZYLI O EUFEMIZMACH W PRASIE 

Artykuł krakowskiego publicysty M. Kasprzyka traktuje \ 
o eufemizmach, które głównie mają na celu osłabienie j 
drastyczności wypowiedzi dziennikarskiej. Po przypom- \ 
nieniu nieodłącznie towarzyszącego eufemizmom tabu ją- i 
zykowego autor przedstawił charakterystyczne cechy j 
współczesnych eufemizmów prasowych, ich dodatnie j 
i ujemne strony, także w zakresie odporoiedzialności \ 
prawnej dziennikarza. ! 

„...oszczędzaj bliźniego. łagodząc 
kształt swoich wypowiedzi, nawet 
wtedy, kiedy masz prawo, kiedy 
musisz przekazać mu przykrą dla 
niego treść. Już starożytni trafnie to 
zauważyli, że można przecież wyra
zić się fortiter in re, suaviter in 
modo — w rzeczy mocno, w sposo
bie łagodnie. Trzeba tu postawy al-
truistyczno-sympatycznej, trzeba de
likatności i taktu językowego. Gru-
biaństwo, opryskliwość, uszczypli
wość, kpiarstwo nie są z pewnością 
sposobami przekonania, pouczenia, 
wychowania, pozyskania. To znaczy, 
że jeśli nie trafimy do kogoś sło
wem dobrym, uprzejmym i życzli
wym, to z pewnością nie podbijemy 
go ordynarnym i wrogim. Chamstwo 
językowe, jak wszelkie chamstwo, 
nie jest środkiem społecznie skutecz
nym." 

(Zenon K l e m e n s i e w i c z : 
Ze studiów nad językiem i sty
lem) 

W skazówka higieny językowej Z. Klemensiewicza wydaje się 
doskonałym wstępem do rozważań o eufemizmach, które 

w swej istocie mają na celu osłabienie drastyczności naszej wypo
wiedzi. Niech więc będzie ona mottem tego szkicu, który jest pierw-



62 MIECZYSŁAW KASPRZYK 

szą próbą zebrania wiadomości o eufemizmach w prasie, używania 
ich przez dziennikarzy, roli, jaką eufemizmy pełnią w różnych for
mach wypowiedzi na łamach dzienników, tygodników, czasopism. Nie 
sposób jednak tego tematu snuć bez kilku przypomnień tyczących 
historii języka, stylistyki i semantyki. 

ROZWAŻANIA OGÓLNE 

Tabu i eufemizm 

Język i mowa pozwalają nam poznać — czasem lepiej niż wyko
paliska archeologiczne — dzieje myśli ludzkiej: w wielu słowach, 
które i obecnie są w obiegowym użyciu, tkwią bowiem wiadomości 
o sposobach rozumowania ludzi innych epok. Dowiadujemy się 
o tym, analizując m. in. zjawisko tabu językowego. 
• Tabu pochodzi z języka polinezyjskiego i oznacza ,,święty, zaka
zany". Jest to mocno rozpowszechnione wśród ludów pierwotnych 
zjawisko magiczno-religijnego zakazu, którego niewykonanie mogło 
doprowadzić do wręcz okropnych skutków ze śmiercią włącznie. 
Pierwotne tabu miało szeroki zasięg i obejmowało różne przejawy 
życia społecznego, jak: zachowanie się, obyczajowość, gesty, mowę. 

W dawnych społeczeństwach przyczynami występowania tabu 
były m. in. wierzenia religijne, przesąd i strach. Ówczesny człowiek 
otaczające go tajemnicze twory przyrody utożsamiał z bogami, klę
ski żywiołowe przyjmował jako kary przez nich zesłane, obawiał się 
groźnych zwierząt, przed którymi musiał się bronić, a równocze
śnie — aby zdobyć pożywienie -— na nie polować. Wszystko to po
wodowało specyficzny sposób myślenia, człowiek ten podświadomie 
identyfikował nazwę przedmiotu (czy osoby) z samym przedmiotem 
(osobą); wyobrażał sobie, że magiczne zabiegi w stosunku do niego 
mogą być dokonane za pomocą jego imienia. 

1 Tabu językowe zawsze łączy się z eufemizmem. Tabu i eufemizm 
nawzajem się uzupełniają: tabu jest zakazem językowym, eufemizm 
zaś to słowo zastępcze podstawione w miejsce zakazanego. 

Pierwotny człowiek obawiał się przede wszystkim śmierci i — co 
ciekawe — najstarsza starogrecka nazwa śmierci zaginęła, zaś wyraz 
ten etymologicznie wywodzi się ze słów oznaczających „zaginięcie, 
zgaśniecie", została więc ona zastąpiona eufemizmem. 

Unikano również słowa „diabeł", używając różnego rodzaju defor
macji fonetycznych lub omówień leksykalnych, jak: „zły duch", 
„licho", „złe" itp. Podobnie było z nazwami dzikich zwierząt: głośne 
wywołanie ich imienia mogło je nagle przywołać lub przeszkodzić 
w polowaniu. Świadectwem myślenia ludzi tamtych czasów jest 
choćby używane do dziś przysłowie: „nie wywołuj wilka z lasu"; 
obecnie myśliwi mówią na zająca „szarak", na lisa „przechera" czy 
„rudzielec", a na niedźwiedzia „bury" lub „miodojad". 

Wraz z rozwojem cywilizacji tabu prymitywne zanika, a charak
ter religijno-magiczny staje się jedną z przyczyn zakazów języko
wych, które łączą się z etyką społeczną, częściowo zaś występuje 
(jako przeżytek) wśród prymitywniej szych warstw ludności. 
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Tabu językowe nie zamiera jednak, wręcz przeciwnie, istnieje na- * 
dal i rozprzestrzenia się na wiele innych nowych dziedzin. Zmieniło 
się tylko jego oblicze, założenia, na których się opiera, podstawy, dla 
których istnieje; przede wszystkim uległa zmianie społeczna moty
wacja tabu, które dziś możemy nazwać cenzurą językową. Zakaz 
uległ zmianie: najpierw obejmował to, co niebezpieczne, obecnie zaś 
to, co nie wypada, czego nie można. 

Dziedziny występowania eufemizmów 

Do niedawna przyjęło się wydzielać trzy dziedziny występowania 
tabu i związanego z nim nierozłącznie eufemizmu: 1) przesąd, 
2) uprzejmość, 3) przyzwoitość. Dziś jednak ten podział już nie wy
starcza, ponieważ zakres tabu znacznie się powiększył. 

Polski językoznawca, S. Widłak * wyróżnia cztery grupy przyczyn 
zakazu językowego. Podział ten pozwala na analogiczne ujęcie dzie
dzin występowania tabu i eufemizmów w językach nowożytnych: 

I. Zakazy mające swe źródło w wierzeniach religijnych, magii, 
strachu i przesądach. Do tej grupy, oprócz eufemizmów pierwotnych, 
należą też i takie, które powitały później na skutek odpowiednich 
uwarunkowań życia politycznego, gospodarczego czy społecznego; 
np. w okresie masowych zesłań na Syberię, po upadku powstania 
styczniowego, powstało określenie „pojechał polować na białe niedź
wiedzie"; podczas okupacji konspiratorzy używali pseudonimów 
(pewne analogie z zatajaniem imion wśród prymitywnych plemion), 
Niemców nazywano „szkopami", Hitlera „malarzem"; żołnierze na 
wojnie, chcąc pomniejszyć złowieszczą groźbę, używają żartobliwych 
eufemizmów w miejsce niebezpiecznych nazw, zamiast „wrogowie" 
mówią „oni", zamiast „walka" — „bal". 

II. Zakazy powodowane przyzwoitością, skromnością lub wsty
dem. Eufemizmy występują tu zamiast słów nieprzyzwoitych, cza
sem, co prawda, może to doprowadzić do niedomówień, lecz w ten 
sposób unikamy atmosfery skrępowania i niesmaku, a komunikatyw
ność języka nic na tym nie traci. Do tej grupy zaliczamy eufemizmy 
z dziedziny życia seksualnego („te rzeczy", „spać z kimś"), miłości 
(„przyjaciółka" zamiast „kochanka"), nazw pewnych części ciała 
(„posteriora", „półkule", „siedzenie"), nazwy określonych czynności 
fizjologicznych („iść tam, gdzie król piechotą chodzi", „zepsuć po
wietrze", „puścić pawia"), nazwy określające kobiety, które upra
wiają najstarszy zawód świata („panie lekkich obyczajów", „mew-
ki"). 

III. Zakazy mające źródło w delikatności, grzeczności, uprzejmo
ści, współczuciu lub litości. Chodzi o złagodzenie wypowiedzi, która 
mogłaby u słuchacza wywołać niemiłe czy też odrażające wrażenie; 
należą tu m. in. eufemizmy dotyczące: śmierci (zamiast „umrzeć" 
mówimy „odejść na zawsze", „zasnąć na wieki"), wieku osób (jest 
on raczej nie „podeszły", lecz „dojrzały", „złoty", „dostojny"), chorób 

1 S. W i d ł a k : Zagadnienia tabu i eufemizmu w językach romańskich. Kwar
talnik Neofilologiczny 1965 zesz. 1, s. 94. 
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(zamiast „gruźlica'' — „słabość płuc"), cech charakteru czy umysłu 
(zamiast „leniwy" mówimy „urodzony w niedzielę", zamiast „głu
pi" — „naiwny", „łatwowierny"). 

IV. Zakazy wynikające z megalomanii, roztropności, etykiety. 
sprytu, interesu i hipokryzji. W tej grupie znajdują się głównie eu
femizmy nowoczesne, które powstały i powstają w wyniku chęci 
przypodobania się komuś, zrobienia na kimś dobrego wrażenia. Wy
nikają one przeważnie z wyraźnej interesowności osoby mówiącej, 
która chce siebie, swe czyny lub też pewne sprawy przedstawić 
z jak najlepszej strony; np. zamiast „kelner" mówimy „szef", za
miast „milicjant" — ,,pan władza", zamiast „docent" — „profesor". 
dawnego „chłopa" nazywamy dziś „rolnikiem", „służącą" — „pomo
cą domową", „śmieciarza" — „pracownikiem MPO", „szofera" • — 
„kierowcą", „sklepikarza" — „ekspedientem", wiele sklepów zamie
niono w „magazyny", zaś pralnie i zakłady fryzjerskie w „salony"; 
wreszcie do tej grupy możemy włączyć eufemizmy należące do ję
zyka urzędowego i dyplomatycznego — raczej nie zwalnia się niko
go, lecz „dziękuje za współpracę" i „deleguje na inne stanowisko". 

Eufemizmy w języku 

Eufemizm to „wyraz lub zwrot językowy, którego dzięki neutral
nej uczuciowo treści używa się zastępczo w miejsce innego zakaza
nego przez tabu językowe (przyzwoitościowe lub magiczne)" \ mo
żemy też określić go jako figurę stylistyczną, która polega na „osła
bieniu drastyczności określenia przez omówienie" 3. Te dwie defini
cje przypomnieliśmy nie bez powodu, świadczą bowiem o tym, że 
zjawisko eufemizmów znajduje się w polu zainteresowania stylisty
ki i semantyki. Z jednej strony związane jest ono z dokonywaniem 
wyboru środków językowych w akcie porozumiewania się, z drugiej 
zaś strony wyrazy podczas ich wymiany często zmieniają sens. 

Gdy chcemy, aby nasza wypowiedź nie była zbyt drastyczna, gdy 
pragniemy wyrazić myśl delikatniej, to zwroty i wyrażenia nieprzy
zwoite, trywialne lub ostre w formie zastępujemy wyrazami łu.o 
związkami frazeologicznymi określającymi to samo tylko w sposób 
łagodniejszy, mniej dosadny, bardziej grzecznościowy. 

Eufemizmami mogą więc być synonimy, jeśli łagodzą naszą wy
powiedź. Chodzi tu o typowe eufemizmy słownikowe, jak np. „nie
prawda" zamiast „kłamstwo", „nie fantazjuj" zamiast „nie łżyj, nie 
kłam", „zgon" lub „zejście" zamiast „śmierć". 

Eufemizmy przyjmują też postać: konstrukcji peryfrastycznych 
(np. „mokra robota" zamiast „morderstwo", „cichy kącik'' łub 
„ustronne miejsce" zamiast „wychodek", „ustęp"), metonimii („iść 
do toalety" zamiast „iść do klozetu"), czy też, choć rzadko, metafor. 

Eufemizmy mogą być także tworzone droga zmiany fonetycznej 

2 Z. G o ł ą b, A. H e i n z, K. P o l a ń s k i : S łownik terminologii językoznaw
czej. Warszawa 1968. s. 164. 
5 S. S i e r o t w i ń s k i : Słownik terminów literackich. Wrocław 1966, s. 05. 
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wyrazu lub zmiany jego formy graficznej 'przykładem niech będu 
stylizacje Witkacego, np. na język angielski — ,,smrood"). 

Eufemizmem może być wreszcie litotes, jeśli powoduje on osłabie
nie drastyczności wypowiedzi. Litotes jest figurą stylistyczną, która 
polega na użyciu zaprzeczenia wyrazu o przeciwnym znaczeniu 
(np. „niedobry" zamiast ,,zły", ,,niemłody" zamiast „stary"). 

EUFEMIZMY W PRASIE 

Nie tak dawno, zajmując się szczegółowo tym tematem, zareje
strowałem kilkaset eufemizmów; kilkanaście z nich przedstawiam 
poniżej, omawiając charakterystyczne cechy eufemizmów występu
jących w prasie. Wybrałem je z uwagi na symptomatyczne właści
wości dla pewnych rodzajów i gatunków dziennikarskich, a także 
i z tego powodu, iż wiele z nich pełni konkretną funkcję w wypo
wiedziach autorów. Zdaję sobie sprawę, że niejeden sformułowany 
przeze mnie synonim (zamiennik), zamiast którego dziennikarz użył 
eufemizmu, mógłby się stać przedmiotem dyskusji. Trudno bowiem 
być pewnym, co autor miał na myśli, łagodząc swą wypowiedź. 
Przykłady podaję z ich większym lub mniejszym kontekstem; wów
czas dopiero widoczna jest bowiem w pełni istota użytego eufe
mizmu. 

Charakterystyczne cechy eufemizmów 

Przeglądając uważnie gazety i czasopisma, można znaleźć w nich 
dość dużo eufemizmów: po kilka, czasem nawet po kilkanaście 
w jednym numerze, bywa też, że jest ich po kilka w jednej wypo
wiedzi dziennikarskiej. 

W przejrzanym przeze mnie materiale prasowym i wybranych 
przykładach zdecydowanie przeważają eufemizmy słownikowe, fra-
zeologiczno-leksykalne i omówienia, czyli konstrukcje peryfrastycz-
ne. Takich eufemizmów spotykamy w prasie najwięcej. Należą do 
nich пр.: 

p r z y w ł a s z c z e n i e — kradzież 
»I straszna to nieraz męka patrzyć na ten wysiłek budowniczych cu
dzego autorytetu, jak się starają, pracują, napinają w sobie, a kan
dydat, bywa, psuje całą robotę — to niedyskretnym pijaństwem, to 
bagatelnym, lecz zauważalnym przywłaszczaniem publicznego do
bra." (Polityka 22/1976) 

s z t y w n e p r z e p i s y -7 biurokracja 
„Naczelnicy gmin zwrócili uwagę na trudności, jakich w wielu wy
padkach przysparzają im zbvt sztvwne przepisy..." (Echo Krakowa 
34/1975) 

g w a r a w ł a ś c i w a k o m u s niezrozumiały język, żargon 
naukowy 
»To, co zacytowaliśmy, stanowi drobną cząstkę wiedzy, którą 
uczniowie tych klas mają opanować, wiedzy bardzo dalekiej od ich 
doświadczeń językowych, mimo iż autorzy projektu w gwarze sobie 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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właściwej informują, iż «główną zasadą strukturyzacji materiału 
stało się wychodzenie od aktów mówienia»." (Literatura 45/1976) 

Bardzo częstym zjawiskiem w prasie jest litotes, пр.: 
n i e m ą d r e = głupie 

„Czyż nie obserwujemy tego na niemądrych polskich komediach? 
Mają one przecież sporą frekwencję..." (Kultura 9/1975) 

n i e n a j l e p s z e = złe, fatalne 
„Ciągle jeszcze na sytuację kobiety i rodziny ujemnie wpływa nie 
najlepsze zaopatrzenie rynku..." (Echo Krakowa 28/1975) 

n i e d o s t a t e c z n a = zła, fatalna 
„Dziś zajmiemy się sprawą niedostatecznej sieci sklepów i nieodpo
wiedniej jej lokalizacji..." (Echo Krakowa 49/1975) 

W porównaniu z omówieniami peryfrastycznymi w wypowiedziach 
prasowych występuje mniej metonimii, пр.: 

z b l i ż a ć s i ę d o k r e s u . . . = zbliżać się do śmierci 
„Мао wkracza w 82 rok życia i (...) zbliża się z powodów czysto bio
logicznych do kresu swej bujnej wędrówki doczesnej." (Kultur'a 
6/1975) 

c z ł o w i e k n i e d o ż y c i a = człowiek wymagający zbyt 
wiele 

A. Strońska w reportażu „Szybka gwiazda chirurga" przedstawia 
historię zwolnienia z pracy doskonałego lekarza i organizatora, dy
rektora Szpitala Okulistycznego w podkrakowskich Witkowicach. 
Autorka pisze: 
„Powiedziała mi jedna z sióstr: — Janotka lubił, żeby wszystko było 
czyste. Żeby grało. Salowe go nie znosiły. — A siostry? — Niestety, 
on lubił pracę (...) Sprawa sprowadza się do okoliczności mających 
swoją ustaloną nazwę w potocznym języku. Dr Janotka był czło
wiekiem nie do życia..." (Polityka 44/1976) 

Eufemizm raczej obniża ekspresyjność wypowiedzi, dlatego też 
w przebadanym materiale znalazłem tylko kilka metafor. Oto jedna 
z nich: 

b y ć b e z o g n i a = grać słabo, źle 
„Tak w piątek, jak i w sobotę «Wawelskie Smoki» były bez ognia. 
Za tym eufemizmem kryje się bardzo słaba gra całego zespołu." 

W artykule jest mowa o koszykarzach Wisły, których w Krako
wie nazywają «Wawelskie Smoki» i stad powyższa metafora. (Echo 
Krakowa 239/1975) 

Przy porównywaniu eufemizmów użytych w różnych rodzajach 
dziennikarskich nasuwa się następujący wniosek: w informacji eufe
mizm występuje najczęściej jako figura stylistyczna zwana litotes, 
natomiast w publicystyce mamy do czynienia z bardziej zróżnicowa
nymi środkami, jak: ciekawe stylistycznie omówienia peryfrastyczne, 
metonimie czy nawet metafory. 

Eufemizm, o czym już kilkakrotnie wspomniałem, ma złagodzić 
wypowiedź zbyt ostrą. Obecnie jednak spełnia on, moim zdaniem, 
również inną funkcję semantyczną. Tę kwestię stawiam jako hipo
tezę: niekiedy — chyba coraz częściej — spotykamy omówienia eu
femistyczne, które, osłabiając drastyczność wypowiedzi, równocze-
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śnie w sposób ironizujący podkreślają tę drastyczność. Oto przy
kład: 

d y w a g a c j e e s t e t y c z n e = idiotyzmy 
Aby w pełni uwypuklić ten bardzo złośliwy eufemizm (paradoks: 

złośliwy eufemizm!), trzeba zacytować dłuższy fragment felietonu 
KTT: 

„W innym miejscu swego felietonu zasłużony krytyk, omawiając 
«Murzyna z załogi Narcyza», powiada, że Conrad musi po kolei opo
wiadać o zachowaniu się ludzi, podczas gdy «film mógłby to wszyst
ko pokazać równocześnie w kilku ujęciach». Nareszcie dowiadujemy 
się na czym polega wyższość «Bitwy pod Grunwaldem» Matejki 
nad, na przykład, portretem «Starego Wiarusa» Michałowskiego: Ma
tejko namalował równocześnie największą ilość ludzi, koni i sprzętu, 
jaką udało się zgromadzić jakiemukolwiek malarzowi w malarstwie 
polskim! W konkluzji swoich dywagacji estetycznych krytyk powia
da..." (Polityka 44/1976) 

Dodatnie i ujemne strony używania eufemizmów 

Wprowadzenie do wypowiedzi prasowej eufemizmów i omówień 
eufemistycznych ma i dodatnie, i ujemne strony. Wykrycie pewnych 
prawideł z tym związanych posiada z kolei istotne znaczenie tak dla 
autorów, jak i w pracy redakcyjnej. 

' l . Złagodzenie wypowiedzi. Eufemizmy słownikowe, omówienia 
eufemistyczne, litotes są odmianami synonimów, ponieważ wprowa
dzamy je wymiennie do tekstu zamiast innych wyrazów lub związ
ków frazeologicznych. Wypowiedź ma w zasadzie to samo znaczenie, 
jednak staje się mniej drastyczna, zastąpiliśmy w niej bowiem zwro
ty i wyrażenia ostre w formie, wulgarne, nieprzyzwoite, żargonowe 
i obraźliwe wyrazami lub związkami frazeologicznymi łagodniejszy
mi, mniej dosadnymi. [I tak — stosując wskazówkę Z. Klemensie
wicza dotyczącą higieny językowej — możemy wyrazić się „fortiter 
in re, suaviter in modo" — mocno w treści, łagodnie w formie.] 

2. Wzbogacenie i zubożenie języka. O ile dziennikarz w swej wy
powiedzi używa eufemizmów niebanalnych lub do tekstu wprowa
dza omówienia eufemistyczne (peryfrazy, metonimie czy metafory), 
o tyle wzbogaca język prasowy. Niestety, w gazetach, głównie w in
formacji dziennikarskiej, często występują oklepane eufemizmy. Jest 
to zazwyczaj litotes, który, przez swą szablonowość, nie wnosi nic do 
ożywienia prasowych wypowiedzi, lecz tylko je zubaża. 

3. Pomoc w pracy adiustacyjno-redakcyjnej. Bardzo często redak
tor, adiustując tekst, musi zmienić — z różnych zresztą powodów — 
niektóre słowa czy sformułowania. Nierzadko dzieje się to wtedy, 
kiedy materiał jest już gotowy do druku i wówczas użycie eufemiz
mu jest nader pomocne w działalności redakcyjnej. Przykłady: 

d o s t o j n i k z c e n t r a l i = minister 
>,Przed rokiem, powiadają, gdy się budował dostojnik z centrali 
(w pierwotnej wersji było: minister •— przyp. M. K.), to nawet 
sprzęt i samochody z Wielkiej Budowy widziano..." W reportażu jest 

5* 
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mowa o budowie domków letnich na obrzeżu przyszłego zalewu 
w Dobczycach, gdzie według obowiązujących przepisów miała być 
strefa ochronna bez jakiejkolwiek zabudowy. (Echo Krakowa 
262/1976) 

g b u r = kapral 
„To po prostu ludzie nie dorastają do funkcji i stanowisk, które im 
powierzono, a dorwawszy się do nich zachowują maniery gbura 
(pierwotnie było: kaprala — przyp. M. K.), który prostactwem usi
łuje nadrobić brak autorytetu." (Echo Krakowa 287/1976) 

4. Odpowiedzialność prawna dziennikarza. Celem dziennikarza 
w jego codziennej działalności jest przedstawienie czytelnikom — 
w rozmaity zresztą sposób — otaczającego nas świata, opisanie go. 
Jeśli ten opis zawiera elementy subiektywne, to staje się oceną. Ta 
z kolei, o ile dotyczy ludzkiego działania, może zawsze zagrozić czci 
danej osoby, grupy osób lub instytucji. 

Cześć ludzka jest chroniona przez prawo, które rozróżnia dwoja
kiego rodzaju przestępstwa prasowe: zniesławienie i obrazę. Zniesła
wienie związane jest z tzw. czcią zewnętrzną (obiektywną), na którą 
składa się z jednej strony przekonanie człowieka o swojej wartości, 
a z drugiej — społeczne uznanie i poszanowanie jednostki; przedmio
tem zniesławienia jest osoba wskazana w wyraźny sposób, grupa 
osób (np. pracownicy jakiegoś zakładu pracy) lub instytucja. Obra
za jest natomiast działaniem, które narusza godność osobistą czło
wieka (tzw. jego cześć wewnętrzną); przedmiotem obrazy jest zawsze 
osoba fizyczna, nie zaś instytucja. Różnica między zniesławieniem 
a obrazą polega na semantycznym sformułowaniu zarzutu. Pewne 
pojęcia związane z ukształtowanymi stereotypami, które są możliwe 
do udowodnienia, będą zniesławieniem (np. „złodziej" czy „szuler"), 
natomiast określenia nie w pełni zracjonalizowane (np. „łajdak" czy 
„świnia") będą obrazą. 

O prawnych konsekwencjach przestępstw przeciwko czci mówią 
ar tykuły 178, 179 i 180 kodeksu karnego: pierwszy z wymienionych 
precyzuje kary za tego rodzaju przewinienia (pozbawienie wolności 
do lat 3). 

Podmiotem przestępstwa prasowego może być dziennikarz lub re
daktor 4. Niezależnie od odpowiedzialności karnej narażeni są oni na 
odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną, w tym ostatnim wypad
ku zgodnie z przepisami Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego. 

W tym miejscu przechodzimy do dość istotnej sprawy WT naszych 
rozważaniach o eufemizmach w prasie. Chodzi mianowicie o to, że 
dziennikarz (tym mianem obejmuję tak autora, jak i redaktora), 
używając eufemizmów, może uniknąć procesów sądowych. Roz
patrzmy to zagadnienie na dwóch przykładach: 

n i e r z e t e l n y p r a c o w n i k ~ złodziei 
4 B . M i c h a l s k i za dziennikarza w sensie prawnym uważa autora, który 
publikuje swe utwory za pośrednictwem środków masowej informacji, a za 
redaktora — osobę, która redaguje całość lub pewną część pisma (np. kolum
ny, specjalne rubryki itp.), mając tym samym wpływ na zamieszczane publi
kacje (por.: Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci obywatela 
w prawie karnym PRL. Toruń 1966, s. 33—34). 
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HAż wierzyć się nie chce, jak wielu jeszcze nierzetelnych pracowni
ków (w pierwotnym tekście było: złodziei — przyp. M. K.) próbuje 
poprzez różne machinacje zarobić dodatkowo kosztem naszej kiesze
ni..." (Echo Krakowa 69/1975) 

Autor artykułu, traktującego o sytuacji w krakowskiej gastrono
mii, zamiast określenia „złodzieje" użył eufemizmu „nierzetelni pra
cownicy". Gdyby dziennikarz nie złagodził swej wypowiedzi, to na j 
prawdopodobniej zostałby zaskarżony do sądu przez niektórych pra
cowników gastronomii w myśl art. 178 к.к. о zniesławienie, ponie
waż epitet „złodziej" z jednej strony narusza ich godność osobistą, 
a z drugiej mógłby narazić ich na utratę zaufania potrzebnego do 
wykonywania zawodu. W omawianym przypadku każdy z pracow
ników gastronomii (chodzi o zniesławienie pewnej zbiorowości) ma 
prawo do złożenia skargi indywidualnej. 

p r o d u k o w a ć z a d u ż o = chałturzyć 
„Stanowczo służą mu ostatnio większe formy, w przeciwieństwie do 
ulotnych wierszyków, których nadal produkuje przynajmniej o po
łowę za dużo..." (Echo Krakowa 33/1975) 

Autor recenzji tomu wierszy chwali poetę za dzieło, lecz równo
cześnie wytyka mu chałturzenie przy „produkcji" wierszyków. Re
cenzent zamiast napisać „chałturzy" wprowadził zgrabny eufemizm 
„produkuje za dużo" i tym samym osłabił, jeśli chodzi o formę, swą 
krytyczną ocenę. Określenie „chałturzyć" mogłoby być przyjęte 
przez poetę jako obraza, a — co za tym idzie — autor recenzji mógł
by się narazić na proces sądowy. 

Używanie przez dziennikarzy eufemizmów — tzn. łagodzenie for
my wypowiedzi, mimo iż pozostaje ona krytyczna i ostra w treści — 
powoduje zmniejszanie się ilości procesów. Ludzie, co jest widoczne 
i w życiu, i w praktyce redakcyjnej, są bowiem bardziej uczuleni na 
formę niż na treść. 

5. Dezinformacja. Niestety, bardzo często się zdarza, że używanie 
eufemizmów prowadzi do dezinformacji czytelników. Zwraca na to 
uwagę Olgierd Terlecki w recenzji z książki „Dzieje Polski": 
„już prof. Stefan Kieniewicz zarzucił autorom «Dziejów Polski» sto
sowanie eufemizmów. Eufemizmy stają się c z ę s t o z w y c z a j n ą 
d e z i n f o r m a c j ą (podkreślenie moje M. K.). I nie sądzę, by ope
rowanie eufemizmami (...), dopuszczała marksistowska metoda bada
nia zjawisk historycznych." (Zycie Literackie 19/1976) 

Od dezinformacji pozostaje już tylko jeden krok do zniekształce
nia rzeczywistości. I w ten to właśnie m. in. sposób powstają eufe-
fizmy i omówienia eufemistyczne, które wypaczają rzeczywistość, 
które zniekształcają historię. Sporo takich eufemizmów narodziło się 
u nas w połowie lat pięćdziesiątych, wystarczy przypomnieć choćby 
„kult jednostki", „okres błędów i wypaczeń", „trudności e tapu" 5 . 
Niestety, wiele z nich można znaleźć i dziś, i to w poważnych opra
cowaniach historycznych. 

' Osobom, które interesują się tym zagadnieniem, polecam rozprawę K. D ą-
b r o w s k i e j : Neologizmy słowotwórcze w publicystyce polskiej okresu O.i-
nowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu 1957 nr 4. 
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A czyż nie powstają obecnie podobne eufemizmy? Dziennikarze 
muszą pamiętać o tej , jakże ujemnej, stronie ich właściwego używa
nia, sami mogą bowiem przyczynić się do zniekształcenia rzeczywi
stości. 

Dziennikarz a eufemizmy 

Prasa odzwierciedla życie narodu i społeczeństwa w jego różno
rakich powiązaniach. Czytając uważnie gazety i czasopisma możemy 
się zorientować, co się kryje za znajdującymi się tam eufemizmami. 

Od sposobu posługiwania się słowem i konstrukcjami leksykalno-
-frazeologicznymi przez dziennikarzy zależy bardzo dużo. Trzeba 
jednak w tym miejscu przypomnieć i zarazem mocno podkreślić, iż 
znajdują się oni w wyjątkowo trudnej sytuacji. Mam tu na myśli 
ich rolę społeczną. Jest ona bowiem wypadkową wielu ról społecz
nych: rola twórcy splata się z rolą polityka; rola pracownika frontu 
ideologicznego z rolą męża zaufania czytelników, czyli społeczeń
stwa; rola oskarżyciela z rolą obrońcy. 

Nie jest więc łatwo dziennikarzom podołać tak wielu, często prze
ciwstawnym obowiązkom, spełnić tak liczne oczekiwania. Niejedno
krotnie może być im w tym pomocne użycie eufemizmu, jednak, nie
stety, nie jest to w żadnym wypadku regułą. 

Dziennikarz a eufemizmy... Przy rozpatrywaniu tego problemu na
suwa się sporo refleksji i pytań. Chodzi przede wszystkim o odpo
wiedzialność autora, który w swej wypowiedzi na łamach prasy 
używa omówień eufemistycznych. Chodzi też o to, w jakim stopniu 
jest on współtwórcą obiegowych eufemizmów, a w jakim zakresie 
tylko je przekazuje? I kolejne pytanie: w czyim imieniu je przeka
zuje i do kogo są one kierowane? Na te pytania trudno dać pełne od
powiedzi. Aby je otrzymać potrzebne są, moim zdaniem, wielostron
ne badania, głównie psychologów społecznych i socjologów, którzy 
zajmują się z jednej strony opinią publiczną, z drugiej zaś funkcjo
nowaniem organizacji politycznych: potrzebne są też badania pro
wadzone pod tym kątem przez językoznawców i prasoznawców. 

Wydaje mi się, że można jednak postawić następującą tezę: Wielu 
eufemizmom, które żyją we współczesnym języku niejako narzucone 
,,z góry i z dołu", dziennikarz nadaje tylko pewną formę, część z nich 
sam tworzy, będąc pod presją rozmaitych uwarunkowań. Przy ba
daniu przyczyn i dziedzin występowania współczesnego tabu i eufe
mizmu powinno brać się przede wszystkim pod uwagę: po pierwsze, 
to, co nie wypada (sfera obyczajowości), po drugie to, czego nie moż
na (sfera polityki, ideologii i gospodarki). 

Na zakończenie można śmiało stwierdzić, że eufemizmy odgrywa
ją doniosłą rolę w sztuce prowadzenia dyskusji. A czymże jest dzia
łalność propagandowa, jak nie dysputą władzy ze społeczeństwem? 
To samo można powiedzieć o prasie, z tym, że dziennikarz w tej 
dyskusji ma do wypełnienia niepoślednie zadanie. Umiejętność wła
dania eufemizmami jest mu więc w jego pracy nieodzowna. 
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Zeszyty PRAS02MAWC2E 
Kraków 1978 R. XIX, nr 4 (78) 

BOLESŁAW GARLICKI 

DZIENNIKARZ 
W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH 

Każdy doświadczony dziennikarz wie, jak wymagający 
i jednocześnie sprzeczni w żądaniach są czytelnicy: chcą 
być informowani jak najdokładniej, lecz protestują prze
ciw drastycznym szczegółom; domagają się publicznej 
krytyki odpowiedzialnych osób i instytucji, ale głos ne
gatywny o własnym środowisku odbierają z oburzeniem; 
wymagają od dziennikarza pełnego osobistego zaangażo
wania — i jednocześnie absolutnej bezstronności; chcą 
wszechstronnej informacji, ale w maksymalnie skróconej 
formie; pełnej wiedzy, lecz podanej w łatwo przyswajal
ny sposób. Jak godzi te sprzeczności dziennikarz, chcąc 
sprostać swym powinnościom zawodowym i społecznym? 
Jak postępuje w sytuacjach konfliktowych redaktor, kwa
lifikujący materiał do druku? Próbę odpowiedzi znajdu
jemy w artykule opartym na ankiecie sondażowej OBP. 

Z różnicowane cele działalności dziennikarza w połączeniu z nie
dostateczną znajomością swojego odbiorcy, sprzeczność oczeki

wań, jakim podlega, wprowadzają go często w sytuacje, w których 
podejmować musi decyzje, nie znając ich skutków. Cele dziennikar
skiej działalności bywają nie tylko różnorodne, ale często wręcz kon
trowersyjne. Musi się bowiem wczuwać w potrzeby zwykłego czło
wieka, ale zarazem powinien te potrzeby kształtować; uważany jest 
za przedstawiciela opinii publicznej, ale zarazem należy w jakiś spo
sób do aparatu władzy i przekazuje społeczeństwu jego poglądy; 
przesłanką właściwego docierania do społeczeństwa jest komunika
tywność i popularność przekazu, ale także niedostateczne wyspecja
lizowanie w określonym temacie budzi zastrzeżenia co do prawa za
bierania w tej sprawie głosu; wreszcie wszyscy czytelnicy domagają 
się odeń, by pisał ciekawie i atrakcyjnie, ale zarazem żądają wnikli
wości, precyzji i udokumentowania argumentów. 

Nie znając swoich odbiorców dziennikarz zdaje sobie jednocześnie 
sprawę z tego, że współczesny czytelnik sam jest pełen we wnętrz-
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nych sprzeczności. Wymaga, by go informować jak najdokładni с 
lecz gwałtownie protestuje, jeśli w prasie znajdą się jakieś drastycz-
niejsze szczegóły; jako osoba prywatna pomstuje, że za mało ma;:iv 
publicznej krytyki ludzi i zatrudniających ich instytucji, jako czło
nek tych instytucji czy środowisk zawodowych każdy głos negatyw
ny odbiera z oburzeniem i poczuciem zranionej dumy osobistej; do
maga się od dziennikarza pełnego zaangażowania w omawiane spra
wy — i zarazem absolutnej bezstronności: chciałby nowoczesnego 
podejścia — i poszanowania tradycji; wszechstronnego informowa
nia — w skrótowej postaci, wielkiego ładunku wiedzy — zdobywa
nej w sposób łatwy i przyjemny. 

W tych wszystkich — i jeszcze innych, o których potem — sprze
cznościach wikła się dziennikarz, chcąc pogodzić swoje powinności 
zawodowe i społeczne. Czym kieruje się w sytuacjach wymagają
cych rozstrzygnięć, jaki kierunek przybierają one w związku z funk
cjami, jakie pełni, a jednocześnie — co czyni, aby zmniejszyć skutki 
konfliktów wewnętrznych, które ze spełnianiem tych funkcji nie
rozłącznie są związane? 

Aby odpowiedzieć na te pytania, przeprowadzono w OBP badania 
ankietowe, które objęły 66 dziennikarzy (sekretarzy redakcji, depe
szowców, kierowników działów) oraz 34 studentów Podyplomowego 
Studium Dziennikarskiego UJ, przeważnie zatrudnionych już WT pra
sie. Przedstawiono mianowicie badanym 26 hipotetycznych, ałe 
prawdopodobnych i zdarzających się w redakcjach sytuacji i poleca
no im podejmować decyzje dotyczące zamieszczania lub wstrzymy
wania publikacji z nimi związanych. Oczywiście zdawano sobie spra
wę z tego, że deklaracje te nie zawsze będą pokrywać się z decyzja
mi, które podejmuje dziennikarz w rzeczywistości i na które wpły
wają dodatkowo różne, t rudne do przewidzenia względy uboczne. 
W badaniach jednak nie chodziło o ich wykrywanie i analizowanie, 
ałe o dostrzeżenie pewnych ogólnych tendencji przyświecających 
rozstrzygnięciom, o poznanie przyjętych w środowisku wzorów po
stępowania w określonych sytuacjach. Wydaje się, że zebrany ma
teriał upoważnia do ich zanalizowania i wysunięcia hipotez dotyczą
cych mechanizmów selekcji materiałów dziennikarskich. 

Współczynnik konfliktowości 

W niniejszym artykule podstawą analizy będą te sytuacje, w któ
rych tendencje rozstrzygnięć ujawniły się w najjaskrawszej formie 
w postaci wysokiego lub niskiego ,,współczynnika konfliktowości" 
(liczonego przy pomocy różnicy ilości postaw skrajnych: „zamiesz
czę" — „nie zamieszczę" — w stosunku do ich sumy). 

Pierwszy z zespołu pytań dotyczył konfliktu, jaki zachodzi między 
społeczną rolą dziennikarza, jako politycznego wychowawcy społe
czeństwa, a funkcją zaspokajania potrzeb czytelniczych — przez do
starczanie materiałów interesujących i atrakcyjnych. Zapytywano 
mianowicie badanych, jak postąpię, akceptując publikację do druku: 
,,-— jeśli wiem, że zwiększy to prestiż pisma u dysponenta politycz-
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nego, co może -ie przydać redakcji v.- przyszłości, choć publikacja 
jest dla odbiorcy mało interesująca? 

— jeśli podejrzewam, zt publikacja me spodoba się odbiorcy, wy
woła jego gwałtowną reakcję, a nawet może odstręczyć pewną liczbę 
czytelników od gazety, ale poruszony problem jest szczególnie spo
łecznie ważny?" 

W obu powyższych przypadkach „wskaźnik konfliktowości" był 
pozytywny (zdecydowanie zamieszczę). W pierwszym przypadku wy
nosił on 40,79, a w drugim :0 .91. Oznacza to, że dziennikarz wy
soko ceni swą funkcję wychowawcy społecznego, uznając ją za 
pierwszoplanowe zadanie swego zawodu. Gdy chodzi o propagowa
nie istotnych wartości społecznych, nie waha się on przed chwilową 
utratą łatwej popularności, zwłaszcza jeśli jest sam przekonany o po
żytkach swej działalności. Wśród tych pożytków widzi również grun
towanie prestiżu pisma, z którym jest związany. 

Ten prymat polityki w działalności dziennikarskiej dostrzegany 
jest zresztą również przez odbiorców. W ogólnopolskich badaniach 
OBP, obejmujących 1762 respondentów, na pytanie: „Kto decyduje 
o tym, co jest w prasie"? — 46% odpowiedziało: „społeczna ważność 
tematu", a 40%: „obecne cele propagandowe". W badaniach psycho
logicznych obejmujących wspomnianą grupę 66 dziennikarzy w obra
zie samego siebie na pierwsze miejsce wysunął się czynnik konfor
mizmu, a na drugie — uspołecznienia. 

Nie znaczy to jednak, że badani dziennikarze lekceważą opinie od
biorców dotyczące ich działalności - - również jako wychowawców. 
Wręcz odwrotnie, opinie te w sposób zasadniczy ciążą na ich decy
zjach, jak świadczy o tym drugi zestaw pytań i odpowiedzi dotyczą
cych sytuacji konfliktowych na linii: dziennikarz — czytelnik. Py
tania o decyzje dziennikarskie co do zamieszczenia publikacji 
brzmiały: 

„— jeśli tezy zawarte w publikacji podtrzymują prezentowany 
poprzednio konsekwentnie pogląd, choć napłynęły również inne opi
nie sprzeczne z nim, których wzięcie pod uwagę zachwiałoby zaufa
nie do opinii pisma? 

— jeśli wiem, że zdobycie informacji wymagało od ich autora 
olbrzymiego wysiłku, dalekich podróży, niewygód i żmudnych sta
rań, ale rezultat, nie z winy dziennikarza, jest do tego wysiłku zu
pełnie niewspółmierny i niezauważalny dla czytelnika, a sama wia
domość mało atrakcyjna?" 

W obu wspomnianych sytuacjach „współczynnik konfliktowości" 
jest negatywny (zdecydowanie nie zamieszczę) i wvnosi: dla pierw
szej —0,58, dla drugiej —0,17. 

Napływ sprzecznych opinii odnoszących się do publikacji świad
czy, że rozminęła się ona z poglądami i gustami odbiorców, co budzi 
niepokój nadawcy. Skoro głoszony konsekwentnie pogląd nie jest 
podzielany przez ogół odbiorców — a nie chodzi w tym przypadku 
o wyraźne cele polityczne — to upieranie się przy swoim zdaniu 
mogłoby trwale odstręczyć publiczność gazety i powiększyć społecz-
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ną bazę niezadowolonych z jej polityki. Protesty jej przedstawicieli 
mogą przy tym oznaczać, że opisywane zjawisko nie jest tak proste, 
jak to myślano w redakcji i być może ma nie znane dziennikarzowi 
„drugie dno". Badanie dogłębne takich zjawisk jest zarazem „ceną 
zawodową", jaką płaci dziennikarz w swej pracy. Cena ta zatem mu
si być wkalkulowana w koszty ryzyka zawodowego i nie można ich 
przerzucać na czytelnika, który ma prawo otrzymać pełnowartościo
wy produkt. 

Wartości społeczne i zawodowe 

W koszt ryzyka zawodowego wkalkulowane są również konflikty 
dziennikarza z różnymi instytucjami. Nasze zinstytucjonalizowane 
życie społeczne zmusza go do wchodzenia w różnego rodzaju kon
takty. Instytucje są bowiem ważnym źródłem informacji, a zarazem 
podstawowym obiektem krytyki. Instytucje starają się wpłynąć na 
kierunki działalności informacyjnej i publicystycznej — i zarazem 
same poddawane są, przy pomocy zamieszczanych w prasie opinii, 
naciskowi społecznemu. Jak zatem widzi dziennikarz swój do nich 
stosunek? 

Przede wszystkim można z grubsza podzielić instytucje, z który
mi wchodzi w kontakty, na dysponujące wobec redakcji pewnymi 
instrumentami nacisku oraz na pozbawione takich instrumentów. Do 
pierwszych z nich należą lokalne instancje partyjne oraz instytucje 
będące stałymi źródłami informacji. Oto pytania o decyzji dzien
nikarzy: 

„— jeśli po zamieszczeniu publikacji mogę spodziewać się w re
dakcji ostrej interwencji przedstawicieli lokalnej instancji partii, 
której jestem członkiem, gdyż koliduje ona z partykularnymi inte
resami tej instancji, choć moim zdaniem jest słuszna merytorycznie, 
potrzebna społecznie, gdyż zwraca uwagę na zjawiska negatywne 
i mieści się w ramach ogólnej polityki partii? 

— jeśli publikacja przedstawiająca instytucję, z której zwykle 
otrzymujemy cenne i niezbędne informacje, w niekorzystnym świe
tle może spowodować utratę ważnego źródła informacji, choć opubli
kowanie jej leży w interesie społecznym?'' 

W obu przypadkach „wskaźnik konfliktowości" jest pozytywny 
(zdecydowanie zamieszczę) — w pierwszym -f-0,82, w drugim +0,94. 

Wartości społeczne uznawane w redakcji i akceptowane w sensie 
teoretycznym przez dysponenta politycznego są główną wskazówką 
działalności również w odniesieniu do instytucji, z którymi dzienni
karz ma do czynienia. W ramach tych wartości mieści się również 
krytyczna ocena zjawisk społecznych uznawanych za niepożądane, 
w tym również nieprawidłowości w działaniu władz lokalnych — 
w postaci ochrony partykularnych interesów instytucji lub poszcze
gólnych osób, interesów, które w dodatku czasem kolidują z redak
cyjnym prawem do informacji. Połączenie egzekwowania owego 
prawa na użytek swoich czytelników z przestrzeganiem prawa do in-
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terwencji wszędzie tam, gdzie redakcja dostrzega nieprawidłowości 
i deformacje, powoduje właśnie u dziennikarzy pewnego rodzaju 
nadwrażliwość na działalność instytucji. 

Nadwrażliwość tę odczytać można również z analizy innego zesta
wu odpowiedzi dotyczących sytuacji konfliktowych: instytucje— 
dziennikarz. Oto pytania dotyczące zamieszczenia: 

„— jeśli publikacja budzi moją głęboką i zdecydowaną niechęć, 
bo słyszałem o niezbyt chwalebnych przejawach działalności przed
stawianych pozytywnie w publikacji osób, mimo że konkretnych 
zarzutów do publikowanych faktów nie mam? 

— jeśli publikacja, ukazując negatywne fakty jednostkowe, może 
poderwać prestiż instytucji w oczach czytelnika, skłonić go do nie
słusznego uogólniania tych faktów na wszystkich pracowników in
stytucji, ale jednocześnie skłonić dysponenta politycznego do grun
townego zbadania sprawy i usunięcia szerszych korzeni zła?" 

W odpowiedziach badanych „wskaźnik konfliktowości" wynosił: 
w pierwszej sytuacji —0,50 (zdecydowanie nie zamieszczę), w dru
giej zaś +1,00 (zdecydowanie zamieszczę). 

Dziennikarz, nie dysponując należytym aparatem badawczym, jest 
szczególnie uczulony na opinie przychodzące do redakcji kanałami 
nieoficjalnymi. Zdaje sobie sprawę z tego, że stanowić one mogą 
rodzaj sygnałów ostrzegawczych, które mogą go ochronić przed za
sugerowaniem się opiniami instytucji i w konsekwencji przed skom
promitowaniem w jakiś sposób w oczach czytelnika. Toteż negatyw
ne wrażenie, podświadome uprzedzenie bierze czasem za wskazówkę 
swojego działania, opierając na nich decyzje. Potwierdzają to odno
szące się do tej grupy badania psychologiczne, z których wynika, iż 
niewielka liczba badanych skłonna jest kierować się własnym zda
niem, wynikającym z poczucia niezależności. 

Kieruje się natomiast dziennikarz przyjętą na siebie rolą społecz
ną, której ważnym składnikiem jest właśnie funkcja „sygnalizato
ra negatywnych zjawisk". Cel, jaki nim w tym względzie kieruje — 
usunięcie korzeni zła przez odpowiedzialne za to instancje •—• uświęca 
w przekonaniu dziennikarzy środki, które do tego prowadzą w po
staci „przyczerniania" rzeczywistości czy uogólniania faktów jedno
stkowych. Przekonanie to budzi największy sprzeciw zainteresowa
nych instytucji i staje się często źródłem kolejnych konfliktów. Jak 
Wynika z badań, możliwość powstawania takich konfliktów nie zmie
nia przekonań dziennikarzy w tym względzie. 

Tak więc dziennikarz godzi się na konflikty ze swym otoczeniem 
społecznym, jeśli stoją za nimi powinności społeczne lub zawodowe. 
Inaczej rzecz wygląda, gdy konflikty te grożą integracji samego 
środowiska dziennikarskiego. Zadano badanym na ten temat dwa 
Pytania o akceptację publikacji: 

»-— jeśli zamieszczenie publikacji zaskoczy «konkurencyjne» pi
smo i usatysfakcjonuje odbiorcę, choć obaj autorzy umawiali się 
Prywatnie, iż publikacje pojawią się jednocześnie? 
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— jeśli wiadomość dotyczy niegodnego zachowania się kogoś ze 
środowiska dziennikarskiego, które zostało napiętnowane przez od
powiednie organa, przy czym fakty takie dotyczące ludzi innych za
wodów zwykle podaje się do publicznej wiadomości, ale z drugiej 
strony zdajemy sobie sprawę z nieprzychylnej dla ogółu dziennika
rzy, krzywdzącej środowisko reakcji odbiorców na taką wiadomość?" 

Pierwsza sytuacja otrzymała wskaźnik zdecydowanie negatywny 
(nie zamieszczę) —0,58, druga zaś względnie negatywny —0,07. 

Prestiż osobisty dziennikarza jest mocno związany z prestiżem ca
łego środowiska i prestiżem redakcji, w której pracuje. Jest ona dian 
czymś więcej, niż tylko miejscem zatrudnienia: jest platformą wy
miany i tworzenia się wspólnych opinii, które następnie będą wska
zówkami do jego pracy, jest płaszczyzną kontaktów towarzyskich, 
jest mocną ostoją we wszystkich konfliktach z otoczeniem. Wszyst
ko, co narusza spoistość środowiska, stwarza jednocześnie zagroże
nie dla pozycji zawodowej i społecznej dziennikarza, jest zatem przez 
niego ostro zwalczane, nawet jeśli koliduje to z konkurowaniem 
o względy czytelnika. Konkurencja ta — w warunkach stałego de
ficytu prasy — nie stała się jeszcze bodźcem do pracy zawodowej 
i to chyba różni stanowisko w tym względzie naszych dziennikarzy 
od środowisk zawodowych dziennikarzy w krajach mających inną 
sytuację na prasowym rynku. 

To, co dezintegruje, co budzi poczucie środowiskowego zagroże
nia, musi być zatem zneutralizowane; to, co może nastawić społe
czeństwo nieprzychylnie do dziennikarskiego zawodu, powinno być 
zlikwidowane w zarodku. Powyższe przekonanie stawiane jest wy
żej, niż przekonanie o konieczności informowania społeczeństwa 
możliwie szybko i możliwie wyczerpująco. 

Z drugiej jednak strony konieczności zawodowe, jeśli tylko nie 
kolidują z interesem środowiskowym, stawiane są bardzo wysoko 
w hierarchii redakcyjnych kryteriów. Świadczą o tym odpowiedzi na 
pytania o sytuacje konfliktowe w tych przypadkach, gdy zależności 
hierarchiczne czy też struktura organizacyjna mogą im sprzyjać. 

Jak postąpi decydent: 
„— jeśli wiem, że publikacja spodoba się naczelnemu redaktoro

wi i wprawi go w dobry humor, choć osobiście nie za bardzo mi się 
podoba i nie uważam poruszanego problemu za najistotniejszy? 

— jeśli wiadomość jest na tyle pilna i ważna, iż bezwzględnie 
należy natychmiast poinformować o tym czytelnika, ale zdaję sobie 
sprawę z tego, że powinien o niej wiedzieć odpowiedzialny jedno
osobowo za politykę pisma redaktor naczelny, z którym nie mogę 
się skontaktować?" 

Kryteria zawodowe (pilność, ważność) stanowią fundament decy
zji dziennikarskiej. Ich nadrzędna rola wobec zależności organiza
cyjnych podkreślona została przez badanych wysokimi „wskaźnika
mi konfliktowości". W pierwszej sytuacji wynosił on •—0,55 (zdecy
dowanie nie zamieszczę), w drugiej natomiast +1,75 (bardzo zdecy
dowanie zamieszczę). W zespole twórczym, jakim jest redakcja, ła
manie wszelkich formalnych zależności na gruncie wspólnie podzie-
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lanych kryteriów jest na porządku dziennym. W tych przypadkach 
zatrudnieni w redakcji dziennikarze uznają pełne partnerstwo w po
dziale odpowiedzialności za politykę pisma, co z jednej strony jest 
zjawiskiem pozytywnym, z drugiej zaś może prowadzić do daleko 
idącego chaosu organizacyjnego. Niechęć do wszelkich organizacyj
nych zależności pogłębiana jest niskim stosunkowo prestiżem kie
rownika redakcji (co w zespole twórczym jest rzeczą nieodosobioną 
i zrozumiałą). Zjawisko to odbija się na mniejszej, niżby to można 
było przypuszczać, jego roli w nadawaniu cech indywidualnych pi
smu. Przeciętny odbiorca nie zdaje sobie z tego sprawy, jak świad
czy o tym wspomniana już ogólnopolska ankieta OBP dotycząca te 
go, kto decyduje o tym, co jest w prasie. Kierownictwo redakcji 
znalazło się tam na drugim miejscu (33%) po komitetach partyjnych 
(47%), a przed czytelnikami (27%). 

Wnioski 

Omówione zestawy pytań dotyczyły tych sytuacji, których kon-
fliktowość zaznaczała się najmocniej i w których odpowiedzi zain
teresowanych wykazywały najmniej wahań i wątpliwości. Inne ze
stawy pytań potwierdzają tylko ten ogólny obraz, który scharakte
ryzować można następująco: 

Dziennikarz czuje się przede wszystkim wychowawcą społecznym, 
mającym silne poczucie polityczności swego zawodu, wskutek czego 
w decyzjach zakładających możliwość konfliktowości ról przedkłada 
zadania społeczne sugerowane mu przez dysponenta nad względy 
atrakcyjności dla odbiorcy, ogólne tendencje wychowawcze — nad 
zindywidualizowany wpływ na jednostki, prezentację pozytywnych, 
nawet jednostronnie dobranych wzorów — nad ukazywanie społe
czeństwa w całej jego złożoności. Ale zarazem, znajdując się w kon
flikcie interesów z czytelnikiem, bierze poważnie pod uwagę jego 
racje i zainteresowania, nawet wówczas, gdy w grę wchodzą zainte
resowania sprawami błahymi, o małym społecznym znaczeniu. 
W konflikcie interesów z instytucją skłonny jest oceniać krytycznie 
jej działalność, bez względu na to, jak pożyteczną ona jest placówT-
ką dla społeczeństwa i jak użytecznym źródłem informacji dla niego 
samego. Decyzje swoje opiera na własnym zasobie wiedzy o świecie 
i na własnych zainteresowaniach przebiegającymi procesami, a także 
na własnym doświadczeniu zawodowym, starając się nie ulegać 
Wszelkim naciskom zewnętrznym — tak wychodzącym z grona kole
gów, jak też z instytucji zainteresowanych. Skłonny jest ponosić za 
swoje decyzje daleko idące konsekwencje osobiste, jedynie groźba 
represji sądowych działa na niego hamująco. 

Przytoczony wyżej obraz zawodowy samego siebie odnosi się jed
nak do jednej tylko kategorii dziennikarzy — tych mianowicie, k tó
rzy zatwierdzają do druku materiały innych. Zmieniłby się on za
pewne nieco, gdybyśmy wzięli pod uwagę dziennikarzy „piszących", 
kwalifikujących do druku własne materiały. Tej kategorii jednak nie 
brano w badaniach pod uwago. 
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Z przytoczonych wyników wysunąć można parę hipotez. Oto one: 

W sytuacjach konfliktowych dotyczących akceptacji materiałów 
dziennikarskich zwiększają ilość decyzji pozytywnych: 

-— poczucie własnej roli społecznej, 
— własne silne przekonania i doświadczenia zawodowe, 
— kierowanie się względnie precyzyjnymi kryteriami zawodowymi. 

Zwiększają natomiast ilość decyzji negatywnych: 

— możliwość dezintegracji środowiska, 
— domniemany brak zainteresowania ze strony czytelnika, 
— groźba podważenia prestiżu pisma. 

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że podane po
wyżej zasady postępowania stanowią coś w rodzaju niepisanego ko
deksu redakcyjnego, którym kierują się dziennikarze w rozstrzyga
niu dylematów dnia codziennego. Uświadomienie ich sobie nie 
zmniejszy zapewne siły ich oddziaływania, gdyż stanowią pewnego 
rodzaju wzorce, samorodnie powstałe w wieloletniej praktyce re
dakcyjnej. Ale jednocześnie uświadomienie to może dopomóc w sa
mokontroli postępowania, którą powinien uprawiać każdy dzienni
karz na użytek prywatny, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, 
w jakie obfituje redakcyjne życie. 
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AUTENTYK W ODCINKACH 
Nieproporcjonalnie do miejsca zajmowanego w czytelnictwie pra

sy publikowane na jej łamach powieści w odcinkach pozostają na 
marginesie zainteresowań tak prasoznawców jak i dziennikarzy. Re
dakcja po prostu ,,odżałowuje" kawałek miejsca na kolumnie i dru
kuje to, co właśnie jest do dyspozycji. Prasoznawca tego typu lite
raturę na ogół przemilcza, jako że to w końcu nie jest dziennikarska 
forma wypowiedzi. W ten sposób powieści odcinkowe przelatują 
przez łamy naszych gazet trochę na zasadzie bezwładu. O tyle są 
warunkowane czynnikami zewnętrznymi, że w obecnej sytuacji, kie
dy popyt przewyższa podaż prasy, tracą rolę stabilizatora klienteli 
czytelniczej, jak to było przed laty. Ale mimo to wiele dzienników7 

zamieszcza je nadal. 
Wśród powieści odcinkowych zdecydowanie dominują utwory sen

sacyjne \ Są to dzieła o różnej wartości, często nie najwyższego lotu, 
a ponadto przeważnie wyrwane z naszej codziennej rzeczywistości, 
a co za tym idzie — z rzeczywistości gazety. Przeciętny, delikatnie 
mówiąc, poziom większości utworów zasługuje na jednoznacznie ne
gatywną ocenę. Dyskutować można o plusach i minusach ich oder
wania od rzeczywistości, jako że to z jednej strony rozrywka i po 
prostu oddech dla czytelnika, z drugiej jednak w pewnym stopniu 
odwracanie jego uwagi od poważnych treści i kwestii. Jest jeszcze 
jeden aspekt. W sytuacji, kiedy sensacyjne powieści odcinkowe sta
nowią istotne uzupełnienie rynku wydawnictw książkowych w tej 
dziedzinie (nakłady wysokie, ale tytułów mało), wszelka argumenta
cja wymierzona przeciwko nim pozostawałaby w kolizji z oczekiwa
niami czytelników. 

Istnieje jednak możliwość pogodzenia zapotrzebowania na inte
resującą fabułę z zachowaniem „prasowo-dziennikarskiego" charak
teru odcinkowych publikacji, a być może również podniesienia ich 
jakości. 

Por. Ewa J e s i o n o w s k a : Powieść w odcinkach na łamach dzienników 
Polskich. Zeszyty Prasoznawcze 1965 nr 3, s. 40 i n. Dane są co prawda sprzed 
kilkunastu lat, ale można założyć, że niewiele się pod tym względem zmieniło. 
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Powieści odcinkowe wyraźnie odcinają się — nomen omen — od 
reszty treści gazet codziennych (w przypadku czasopism nie jest to 
tak ewidentne) zasadniczo z powodu przekraczania linii dzielącej 
rzeczywistość i fikcję literacką, a więc z przyczyn gatunkowych. Od
rębność tkwi też jeszcze w czymś innym. Chyba niemal wszystkie 
utwory odcinkowe drukowane obecnie w polskich dziennikach po
wstają z myślą o publikacjach książkowych, nie zaś z przeznacze
niem dla prasy. Istnieją pewne przesłanki pozwalające myśleć 
o zmianie tej sytuacji. 

Stosunkowo niedawno powstał nurt pisarstwa zwany „nowym 
dziennikarstwem", którego bodaj najbardziej znanym przedstawi
cielem jest Norman Mailer. Autor znanej, zaliczanej do współcze
snej klasyki powieści „Nadzy i mar twi" przeszedł swoistą ewolucję 
ku literaturze faktu. W polu jego nowych zainteresowań znalazły 
się sprawy będące domeną prasy amerykańskiej. Wziął więc na 
warsztat wojnę w Wietnamie i życiorys Marilyn Monroe, lot ludzi 
na Księżyc i demonstrację antywojenną, w której został aresztowa
ny. Przy czym, jak zwróciła uwagę J. Radford2 , nie należy tego 
pojmować w kategorii porzucenia beletrystyki na rzecz dziennikar
stwa. Jest to posłużenie się trwałą wartością twórczości literackiej 
jako środkiem przemiany świadomości ludzi. Mailer mimo zmiany 
tematyki zachował swój dotychczasowy warsztat twórczy. 

Czyż zatem tego typu beletrystyka z pogranicza reportażu nie jest 
wręcz stworzona dla prasy? Owszem, nie t raćmy jednak z pola wi
dzenia odmienności wspomnianego warsztatu, innego dla dziennika
rza, a innego dla literata. Nie każdy, nawet dobry dziennikarz może 
uprawiać beletrystykę, nawet osadzoną w rzeczywistości znanej mu 
z zainteresowań zawodowych. Ale też nie chodzi o masowość tego 
typu pisarstwa. Na początek wystarczy, gdy będą się nim zajmować 
autorzy już piszący podobnie lub zbliżający się do tego gatunku. Je
śli bardziej świadomie będą się starali zmniejszyć dystans dzielący 
ich od beletrystyki, poruszając sprawy doniosłe i budzące żywe za
interesowanie opinii publicznej, otrzymamy znakomity substytut ga
zetowej powieści sensacyjnej. Pod warunkiem, rzecz jasna, dobrej 
jakości utworów trafiających w sedno problemów. 

Mogą w tym kierunku świadomie zadziałać twórcy. P o w i n n y 
ich do tego zachęcać redakcje, zajmując stanowisko mecenasa tego 
typu li teratury. Uzyskałyby przez to teksty w nowym praktycznie 
na naszym gruncie gatunku, które można by drukować zamiennie 
z „kryminałami". Nie bójmy się ewentualnej konfrontacji. Oba typy 
twórczości mogą na niej tylko zyskać. Na dziennikarskiej beletry
styce najwięcej może zaś skorzystać nasza samowiedza narodowa. 
Literatura ta ma bowiem szansę najpełniejszego oddania różnych 
złożonych problemów naszego socjalistycznego rozwoju bez uprosz
czeń nieuniknionych w relacjach dziennikarskich i bez uciekania się 
do postaci i zdarzeń fikcyjnych. 

Lesław Peters 

2 J. R a d f o r d : Norman Mailer. A Critical Study. Macmillan, 1975, s. 182. 
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Obyczaje I 

O SEZONOWYM WSTYDZIE 

Rok w rok, gdy tylko się zacznie kalendarzowe lato, nawiedzają 
nasz kraj goście i turyści zagraniczni. Jest to równoznaczne z hasłem 
powszechnego publicznego wstydu. Wstydzą się rodziny wobec 
krewnych, znajomi wobec przyjaciół, przygodnie poznani wobec 
przygodnie spotkanych. Wstydzą się publicyści i felietoniści, wsty
dzą się redaktorzy, drukujący listy czytelników z wyrazami wstydu. 

Wstydzimy się wszyscy wobec przybyłych do naszego kraju, a po
nieważ fala odwiedzających nas zagraniczników przypływa w sezo
nie — jest to wstyd sezonowy. W sezonie wstydzimy się wszelkich 
utrapień dnia codziennego: niefachowej (pożal się Boże) „informa
cji" ekspedientek (nawet w Pewexie, o zgrozo!); niegrzecznej obsłu
gi w gastronomii; fanaberii taksówkarzy; niemrawości panienek 
z międzymiastowej; wreszcie — last but not least •— stanu owych 
przybytków, do których nawet król piechotą chadza. 

„oglądając setki samochodów z zagraniczną rejestracją i słuchając 
wielojęzycznego gwaru w kawiarni, nęka mnie niepokój, ilu cudzo
ziemców w tym sezonie turystycznym opuści Polskę, mając w pa
mięci jej wizję poprzez pryzmat szaletów?" (To felietonistka Gazety 
Południowej 3 lata temu.) 

„głowa mi opada rzeczywiście, kiedy któryś z odwiedzających 
mnie gości zagranicznych musi niestety zajść do publicznej toalety." 
(To z korespondencji do Polityki w br.) 

Przepraszam bardzo, ale jestem przeciw wstydowi za te napraw
dę wściekle drażniące wszystkie nasze codzienne sprawy — przeciw 
sezonowemu wstydowi przez pryzmat zagranicy. Ekspedientka jest 
równie niekompetentna wobec gościa stamtąd jak wobec mnie, pa
nienka z międzymiastowej równie nieobowiązkowa, a szalet równie 
niechlujny. Chyba że przyjmiemy, iż wprawdzie wszyscy jesteśmy 
równi, ale goście zagraniczni są równiejsi. 

Wspiera mnie w tym przypuszczeniu felietonista Dziennika Pol
skiego (nr 171 z br.): „Argument w postaci konieczności zwanej hi
gieną przegrywa wobec efektywnego powołania się na przypadek 
zagranicznego turysty." 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Zamiast prasowych zawstydzeń wobec tych gości, osmarowujmy 
częściej i gęściej — na co dzień, nie od sezonowego święta — tych 
wszystkich, którzy na to zasługują. Mamy książki zażaleń i biura 
skarg? Mamy. Jest obowiązek usuwania skrytykowanych niedostat
ków? Jest. Są nadrzędne instancje i instytucje kontrolno-rewizyjne*? 
Oczywiście. Są rygory dla niepoprawnych, etc. e t c? 

Skoro tak nisko zwieszamy głowy w sprawie niby najbardziej 
wstydliwej, choć dotyczy najprostszych czynności, weźmy się w pra
sie za szalety. Niesławnej pamięci ostatni premier przedwojenny ma 
niebagatelną szansę chociaż jednej pozytywnej oceny za osobiste 
kontrole stanu „sławojek". Dziś rozliczmy z ich stanu gospodarzy 
każdej publicznej placówki. Na początek proponuję z własnego pod
wórka krakowski Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką", gdzie z WC 
korzystać należy z własnym papierem toaletowym, mydłem i ręcz
nikiem i najlepiej z tamponem na nosie. Jest za to co poczytać na 
drzwiach i ścianach. 

Wstyd? Jeszcze jaki, ale nie tylko przed bywającymi także „Pod 
Gruszką" zagranicznymi gośćmi, lecz przede wszystkim przed co
dziennymi bywalcami. Wstyd dla kierownictwa kulturalnego skąd 
inąd Klubu, które niech wreszcie zrobi, co do niego należy. 

Paweł Dubiel 
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PRIORYTETY ŚRODKÓW 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 

JAKO CZYNNIKA 
ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Artykuł dra S. A. Gunaratne z Capricornia Institute of 
Advanced Education został przedstawiony podczas dysku- i 
sji ekspertów na temat „Rozwój komunikowania — rola \ 
mediów", która odbyła się podczas seminarium pod naz
wą „Rozwój międzynarodowy — w perspektywie lat 
osiemdziesiątych". Seminarium odbyło się w Narodowym 
Uniwersytecie Australijskim w Canberze w dniach 16—18 
października 1977. 

Rola komunikowania w rozwoju została niedawno zdefiniowana 
na nowo. Stało się to w wyniku spotkania wybitnych uczonych 
w Honolulu, w styczniu 1975. Uczeni ci ocenili dorobek poprzednich 
dziesięciu lat dotyczący wykorzystania komunikowania w rozwoju 
i uznali stary paradygmat rozwoju za nieodpowiedni model na przy
szłość. 

Czym jest stary paradygmat rozwoju? 

Rozpoznać go można po czterech głównych elementach, które ak
centował Rogers („The Passing...", s. 50). Pierwszym z nich był na
cisk na wzrost ekonomiczny. Rozwój był mierzony kategoriami glo
balnego dochodu narodowego i dochodu na głowę ludności. Ale póź
niej przyszło „uświadomienie sobie, że nawet znaczne przyrosty glo
balnego dochodu narodowego nie powodują automatycznie poprawy 
Warunków socjalnych i rozwoju całego społeczeństwa" (Dube, s. 104). 
Brak było należytego docenienia ważności równego podziału. Zało
żono również, że wzrost będzie nieskończony, lekceważąc w ten spo
sób wpływ skażenia środowiska i niedoborów na jakość życia. 

6* 



84 SHELTON A. GUNARATNE 

Drugim elementem był nacisk na kapitałochłonny typ technologii. 
Ale przy tym „nie uświadomiono sobie, że stały wzrost nie może na
stąpić poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii w większych 
ośrodkach przy jednoczesnym zaniedbaniu szerokich rzesz trady-
c}gnych producentów" (Oshima, s. 18). Ponadto, popyt na kapitało
chłonne dobra ograniczony był wskutek niskich dochodów w sekto
rze tradycyjnym. Mówimy tutaj o kompleksowym rozwoju wsi cha
rakteryzującym się technologią wymagającą wysokiego nakładu siły 
roboczej i technologią pośrednią (Oshima, s. 22—23). Kapitałochłon
ny typ technologii pociągnął za sobą również zależność od krajów 
wysoko rozwiniętych. 

Trzeci element, to nacisk na planowanie zcentralizowane. Znalazł 
on odbicie w planach rozwojowych ustalanych przede wszystkim 
przez bankierów i ekonomistów. Według Rogersa („Communica
tion...", s. 215—216) pociągnęło to za sobą „inklinację w kierunku 
masowości" rozwoju, tzn., że musi on być planowany i realizowany 
przez rządy narodowe. Brakowało tutaj jednak rozpoznania poten
cjału autonomicznego samodzielnego rozwoju na szczeblu lokalnym. 

Czwartym elementem był nacisk na głównie wewnętrzne przyczy
ny zacofania gospodarczego. Winę zrzucano na tradycyjny sposób 
myślenia. Zakładano, że im mniej „tradycyjne" jest jakieś społe
czeństwo, tym bardziej zdolne jest do ciągłego wzrostu. Okazało się 
to błędem. Według Eisenstadta (s. 35) zrywanie z tradycją częściej 
prowadziło do dezorganizacji, przestępczości i chaosu niż do trwa
łego, nowoczesnego porządku. I znowu stary paradygmat nie wziął 
pod uwagę „wpływów międzynarodowej struktury sił, modeli han
dlu międzynarodowego i dystrybucji zasobów międzynarodowych 
jako czynników hamujących rozwój" (Inayatullah, s. 224). 

Schramm (s. 45—46) dodaje, że stary paradygmat traktował urba
nizację, rozwój systemu komunikowania oraz stopień politycznego 
zaangażowania jako zasadnicze wskaźniki społeczne; natomiast roz
wój empatii jako psychologiczny wstępny warunek unowocześnienia. 
Według niego, stary paradygmat jest bardziej opisem tego, co zda
rzyło się w krajach Zachodu, niż przepowiednią zmian w innych 
krajach. 

Nowa definicja rozwoju 

Wobec niedostatków pojęcia rozwoju rozpatrywanego w ramach 
starego paradygmatu, Rogers („Communication...", s. 225) zdefinio
wał rozwój w nowy sposób jako : 

„Proces zmiany społecznej w społeczeństwie, charakteryzujący 
się szerokim współuczestnictwem i mający na celu doprowa
dzenie do poprawy zarówno warunków społecznych jak i ma
terialny-JII (włączając w to równość, wolność i inne cenione 
wartości) większości ludzi przez zdobycie większej kontroli 
nad własnym środowiskiem". 
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Rogers (tamże, s. 222—223) przedstawił w ogólnym zarysie cztery 
główne elementy nowego rozwoju, przy czym szczegółowa kombina
cja tych elementów różniłaby się w zależności od rozpatrywanego 
kraju. Tymi elementami są: 

1. Równość rozdziału informacji, korzyści społeczno-ekonomicznych 
itd., ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi oraz bie
doty miejskiej. 

2. Powszechne współuczestnictwo w planowaniu i realizacji samo
dzielnego rozwoju, któremu towarzyszy zwykle decentralizacja 
pewnych czynności aż do szczebla wiejskiego. 

3. Samowystarczalność i niezależność we wzroście przy równoczes
nym położeniu nacisku na potencjał zasobów lokalnych tak, aby 
„każda narodowość, a być może każda osada, mogła się rozwinąć 
w sobie właściwy sposób". 

4. Integracja systemów tradycyjnych z nowoczesnymi tak, aby mo
dernizacja stała się połączeniem starych i nowych idei. przy czym 
byłaby ona cokolwiek różna w różnych miejscach. (Dopuszcza się 
tutaj możliwość, że same tradycyjne instytucje mogą przyczynić 
się do rozwoju.) 

JRoZa mediów 

O roli komunikowania w rozwoju szeroko dyskutowano w prze
szłości. Stary paradygmat zakładał, że rola ta polegała na: 

a. transferze innowacji technicznych z agencji rozwojowych do 
ich klientów oraz 

b. stworzeniu pragnienia zmiany przez wywołanie „atmosfery uno
wocześniania" wśród członków społeczeństwa (Rogers „The 
Passing...", s. 49). 

Środki masowego komunikowania jako część składowa ogólnych 
środków komunikacji mniej uwydatniały się w środowisku wiejskim. 
Trudno się więc dziwić, że badania środowiska wiejskiego nie dostar
czyły wyraźnego materiału dowodowego na oddziaływanie mediów 
(McNelly, s. 218). 

W ramach przedstawionego powyżej alternatywnego podejścia do 
rozwoju, Rogers („Communication...", s. 233) charakteryzuje rolę ko
munikowania masowego jako: 

a. dostarczanie informacji technicznej o problemach i możliwościach 
rozwojowych oraz odpowiednich innowacjach w odpowiedzi na 
lokalne zapytania oraz 

b. rozprowadzanie informacji o osiągnięciach grup lokalnych w dzie
dzinie samodzielnego rozwoju tak, aby inne podobne grupy mo^-y 
skorzystać z doświadczeń tamtych i być może zostały sprowoku-
wane do osiągnięcia podobnych rezultatów. 
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Powyższe dwie role dopasowano do strategii rozwoju, która umo
żliwia małym grupom na szczeblu lokalnym decydowanie o typie 
rozwoju potrzebnego w ich miejscowościach, planowanie własnych 
celów rozwojowych, otrzymywanie potrzebnych materiałów oraz re
alizację planowanych czynności. W ramach tego „oddolnego" proce
su rozwoju rola rządowych agencji rozwojowych polega głównie na 
udzielaniu odpowiedzi na lokalne inicjatywy, eliminując w ten spo
sób kampanie „odgórne". Środki masowego komunikowania dostar
czą natomiast ugrupowaniom lokalnym informacji naświetlających 
tło przedstawionych potrzeb oraz szczegółowych informacji o inno
wacjach związanych z tymi potrzebami. 

Jeśli przyjmiemy alternatywne drogi rozwoju i wynikającą z nich 
rolę mediów, wówczas bezpośrednim celem każdego rozwijającego 
się kraju musi być stworzenie sieci odpowiednich środków maso
wego komunikowania na szczeblu lokalnym. 

Aby określić odpowiednie środki masowego komunikowania, przyj
rzyjmy się aktualnej dostępności mediów w trzech rozwijających się 
regionach — Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. 

Radio jest najbardziej dostępnym środkiem masowego komuniko
wania dla największej liczby ludności w krajach rozwijających się 
(tab. 1). Jest to wynik rewolucji tranzystorowej lat sześćdziesiątych 
Założone przez UNESCO minimum — 5 odbiorników na 100 miesz
kańców, przekroczone zostało w Afryce i Ameryce Łacińskiej i blis
kie jest osiągnięcia w Azji. 

Tabela 1. Całkowita liczba jednostek komunikowania oraz liczba jednostek na 
1 tysiąc mieszkańców 

l iczba jednos tek 
(w tys.) 
Afryka 
Azja 
A m e r y k a Łac. 

l iczba jednos tek na 
1 tys. mieszkańców 
Azja 
Afryka 
A m e r y k a Łac. 

Odbiorn ik i 
r ad iowe 

18 483 
75 987 
49 850 

54 
41 

171 

Odbiornik i 
TV 

1 503 
7 110 

19 692 

4 
4 

68 

Liczba 
egzemplarzy 

gazet 
codziennych 

4 775 
21867 
18 073 

14 
20 
62 

Miejsca 
w Kinach 

1 351 
6 161 
6 284 

4 
в 

22 

Źródło: dane ankietowe UNESCO z „World Communication", 1975. 

Uwaga: Uwzględnione kraje rozwijające się ograniczone są do tych, dla któ
rych dostępne były dane UNESCO z r. 1973. Dlatego też w danych dla Azji 
nie zamieszczono Tajwanu i brak jest danych z Chin odnoszących się do prasy 
i miejsc w kinach. Japonia nie jest wykazana na liście krajów azjatyckich 
a Południowa Afryka — na liście krajów afrykańskich, ponieważ oba nie są 
krajami rozwijającymi się. 
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Gazety codzienne są następnymi w rzędzie najbardziej dostępnych 
środków masowego komunikowania. Wykorzystanie ich jest oczy
wiście znacznie wyższe niż wskazywałyby na to dane o nakładach, 
ze względu na znaczny obieg egzemplarzy „z ręki do ręki" w ośrod
kach wiejskich. Ale użycie drukowanych środków masowego komu
nikowania musi być rozpatrywane w kontekście umiejętności czyta
nia i pisania dorosłych: 26,3% w Afryce, 53,2% w Azji i 76,4% 
w Ameryce Łacińskiej (dane z 1970 roku). Nakład gazet codziennych 
nie zdołał osiągnąć ustalonego przez UNESCO minimum 10 egzem
plarzy na 100 mieszkańców w żadnym z trzech wymienionych re 
gionów. 

Telewizja jest najmniej dostępnym środkiem masowego komuni
kowania w Afryce i Azji. Jednakże w Ameryce Łacińskiej liczba od
biorników telewizyjnych przekracza nieco liczbę egzemplarzy gazet 
codziennych na 100 mieszkańców. Ameryka Łacińska jest zatem je 
dynym regionem rozwijającym się, który przekroczył ustalone przez 
UNESCO minimum — dwa odbiorniki telewizyjne na 100 mieszkań
ców. 

Orientacja mediów na publiczność miejską oraz ich koncentracja 
w rejonach zurbanizowanych są ważnymi czynnikami ich niemoż
ności uzyskania znaczącego wpływu na sektor wiejski, który stanowi 
77,8% ludności Afryki, 76.9% Azji i 43,9% Ameryki Łacińskiej (dane 
z 1970 roku). 

Wydaje się, że ze względu na możliwość udostępnienia w niedale
kiej przyszłości radia prawie całej ludności krajów rozwijających 
się (Tunstall, s. 212), pożądanym przedsięwzięciem byłoby założenie 
lokalnej radiostacji w każdym z wyznaczonych rejonów rozwojo
wych. 

Ponieważ wzorzec użycia radia przez ludzi w różnych regionach 
rozwojowych może różnić się w zależności od ich stylu życia, ko
nieczne byłoby upewnienie się drogą badań co do najlepszego czasu 
słuchania radia dla każdej miejscowości. Taki najlepszy czas mógłby 
być później przeznaczony na programy lokalne związane z progra
mem rozwoju. Programy owe mogłyby równie dobrze być wytwo
rem twórczej wyobraźni lokalnych grup zaangażowanych w proces 
samodzielnego rozwoju. Przy pewnej pomocy technicznej można by 
zechęcić mieszkańców do tworzenia własnych programów radiowych. 
(Nie różni się to zbytnio od koncepcji australijskich radiostacji ^ac
cess and community".) 

Odpowiednie programy narodowe mogłyby być nadawane przez 
sieć lokalnych radiostacji, jeśli i kiedy jest to konieczne. Programy 
narodowe byłyby początkowo nastawione na stworzenie wśród ludzi 
„klimatu zmian". 

Przeanalizujmy teraz drukowane środki masowego komunikowa
nia. Liczba dorosłych umiejących czytać i pisać w Azji i Ameryce 
Łacińskiej jest wystarczająco duża, aby uzasadnić założenie gazet 
lokalnych. Każdy obszar rozwojowy powinien mieć własną gazetę. 
Warunki rynku i reklamy mogą nie pozwolić na lokalny dziennik, 
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ale z całą pewnością pożądany jest wysoki wskaźnik tygodników 
i magazynów w stosunku do liczby ludności (Tunstall, s. 212). 

Efektywne wypełnianie zadań wyznaczonych przez tworzący się 
paradygmat może okazać się trudne w przypadku narodowych i sto
łecznych gazet ze względu na ich niewystarczającą penetrację obsza
rów wiejskich. Ale mogą one bardzo dobrze uczestniczyć w stwarza
niu „klimatu zmian". Mogą współuczestniczyć w rozwoju przez do
starczanie niezbędnych informacji, wykonywanie pracy wyjaśniają-
co-interpretującej, ustalanie programu, który powinien być przedy
skutowany przez społeczeństwo i ciągłe uprzytamnianie publiczności 
narodowych celów oraz narodowych osiągnięć (Moeller, s. 203—206). 
Mogą one również przedstawiać pomysły do realnego programu na 
nadchodzące lata. 

Gazety prywatne nie muszą stać się rzecznikami rządu, aby pomóc 
w procesie rozwoju. Rozwoju nie osiąga się przez bezkrytyczny sto
sunek do rządu. Istnieje zapotrzebowanie na odpowiedzialne dzien
nikarstwo, które poświęcałoby uwagę również aspektom rozwojo
wym. 

Jednakże rząd będzie miał do odegrania rolę w założeniu lokalnych 
tygodników w każdym rejonie rozwojowym, donoszących o specy
ficznych działaniach na ich obszarze. Taka lokalna gazeta powinna 
posiadać efektywny system dystrybucji, aby dotrzeć do każdego do
mostwa z umiejącą czytać osobą. Dziennikarze każdej takiej gazety 
muszą działać na terenie, na którym jest ona rozprowadzana. Muszą 
oni posiadać wnikliwą znajomość wszystkich zasadniczych warunków 
społecznych i kulturalnych na tym terenie (Oshima, s. 28). 

Lokalna radiostacja i lokalna gazeta mogą być prowadzone przez 
tych samych dziennikarzy przy aktywnym poparciu społeczeństwa. 
Jest to dziedzina, z którą na razie prywatne przedsiębiorstwa w kra
jach rozwijających się mogą sobie nie radzić. 

Rozprzestrzenianie się telewizji w krajach rozwijających się po
winno czekać na pełniejsze wykorzystanie radia i gazet. Chociaż sa
telity umożliwią bezpośrednią transmisję do wszystkich zakątków 
kraju i chociaż rozwinięty kraj może dostarczyć niezbędne oprzy
rządowanie (hardware), należy poświęcić wiele uwagi aspektom pro
gramowym (software). Produkcja programu telewizyjnego wymaga 
wysokich kwalifikacji i olbrzymich wydatków. Jeśli kraj rozwija
jący się ignoruje problemy programu (software), uzależni się on od 
importu gotowych programów o wątpliwej wartości, które są bez 
znaczenia dla podstawowego zadania — rozwoju. Użycie telewizji 
w celach rozwojowych może być stosowane w Ameryce Łacińskiej 
ze względu na większą dostępność odbiorników telewizyjnych. Jed
nakże rozprzestrzenianie się telewizji może w efekcie doprowadzić 
do utrwalenia schematu jednokierunkowego przepływu programów 
z anglosaskiej Ameryki do obszarów rozwijających się. Użycie zlo
kalizowanych programów na taśmie wideomagnetycznej na szczeblu 
lokalnym jest znacznie bardziej pragmatycznym i efektywnym środ
kiem komunikowania. 
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Dyskutowaliśmy dotychczas o roli środków masowego komuniko
wania w rozwoju, jak gdyby tylko te środki się liczyły. Pozwolę 
sobie zacytować ostrzeżenie Chiîdersa (s. 6): 

„W większości przypadków środki masowego komunikowania 
nie są podstawowymi narzędziami do transmisji informacji 
o rozwoju. Media działają w rozwoju tylko wówczas, gdy pozo
stają w ścisłym związku z pracą na najniższym szczeblu... Czyn
niki zmian na najniższym szczeblu mogą bez wątpienia być po
parte przez (środki masowego komunikowania) i — gdy raz 
praca zostanie wykonana — mogą używać mediów do wzmoc
nienia komunikowania; ale nie można osiągnąć rozprowadzenia 
i (lub) przyjęcia informacji na temat rozwoju jedynie przez 
użycie środków masowego komunikowania... Nie można t ran
smitować na ślepo i osiągnąć pożądanego wyniku..." 

Cytat z Childersa odnosi się do odgórnej techniki komunikowania. 
Ale rada jest stosowna i można ją zaadoptować do oddolnej metody 
rozwoju przedstawionej w niniejszej pracy. 

Na koniec niech mi będzie wolno podkreślić, że efektywne stoso
wanie środków masowego komunikowania dla potrzeb rozwoju po
ciąga za sobą nie tylko rozprzestrzenianie się mediów na szczeblu 
lokalnym, lecz także kształcenie dziennikarzy w propagowaniu roz
woju. Dziennikarz w kraju rozwijającym się musi być kimś znacz
nie więcej niż skrybą. Powinien on być absolwentem uniwersytetu 
kształconym w rzemiośle dziennikarskim, jak również w naukach 
społecznych. Dynamika rozwoju powinna być integralną częścią wy
kształcenia przyszłego dziennikarza. 

Aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych ludzi do zawodu 
dziennikarskiego (zarówno w prasie jak w radiu i telewizji), kraje 
rozwijające się muszą uczynić wszystko co możliwe, aby podnieść do 
Wyższej rangi zawód dziennikarski. Absolwenci dziennikarstwa po
winni zarabiać tyle samo lub więcej niż ci, którzy rozpoczynają pra
cę w administracji państwowej. 

Tłumaczyła 
Janina Maczuga 
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"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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WALERY PISAREK 

WIDZIANE I SŁYSZANE W USA 

B yło nas dziesięciu. Przyjechaliśmy z różnych krajów z czterech 
kontynentów. Znalazło się wśród nas dwóch ministrów infor

macji (z Liberii i Mauritiusa), czterech redaktorów gazet i czasopism 
(z Ekwadoru, Indii, Mozambiku i Rumunii), redaktor naczelny agen
cji MENA (Egipt), dyrektor wydawnictwa prasowego (z Nepalu), dy
rektor Szkoły Dziennikarstwa w Akrze (Ghana) a także dyrektor 
OBP z Krakowa. 

Spędziliśmy razem w USA miesiąc jako goście amerykańskiej 
Friendship Ambassadors Foundation i uczestnicy zorganizowanego 
przez nią programu „Rola i opowiedzialność masowych środków ko
munikowania we współczesnym społeczeństwie". 

Trasa wiodła z Waszyngtonu przez Columbus i Bloomington (In
diana), St. Paul i Minneapolis (Minnesota), San Francisco (Kalifor
nia), Santa Fe i Los Alamos (Nowy Meksyk), Atlantę (Georgia) do 
Nowego Jorku. W tych miejscowościach spotkaliśmy się z wydaw
cami, redaktorami, dziennikarzami i prasoznawcami amerykańskimi, 
a także z przedstawicielami świata polityki i przemysłu. Odwiedza
liśmy agencje, redakcje prasowe i radiowe, szkoły dziennikarstwa, 
zakłady przemysłowe, instytuty naukowo-badawcze, urzędy admini
stracji państwowej i ośrodki działalności społecznej. Przyjęła nas 
W Białym Domu p. Rosalynn Carter, ugaszczali nas obiadami dzien
nikarze i prasoznawcy w swoich prywatnych mieszkaniach, odwie
dziliśmy mieszkJańców wioski indiańskiej nad meksykańską granicą. 

Stany Zjednoczone są krajem, o którym można wypowiadać opinie 
Całkowicie przeciwstawne, a jednocześnie równie prawdziwe. Niby 
każdy wie, że o zmroku ulice Nowego Jorku wyludniają się i stają 
Щ niebezpieczne, a przecież na Broadwayu o północy panuje taki 
8ani ruch jak w południe, otwarte są nie tylko lokale gastronomiczne, 
^ e i większość sklepów. To prawda, że społeczeństwo amerykańskie 
Stanowi mieszaninę różnych ras, narodowości, wyznań i ideologii, 
8|e prawdą jest też to, że statystycznie jest ono pod względem gus
tów i stylu życia bardziej jednolite niż społeczeństwa większości kra
jów. Z całą pewnością USA z ich kilkunastu setkami dzienników, 
dziesiątkami tysięcy stacji radiowo-telewizyjnych i setkami kores-

Л 
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pondentów zagranicznych mają jeden z najbardziej rozwiniętych 
i sprawnych technicznie systemów komunikowania masowego, ale 
z drugiej strony ludzie w tym kraju zatrważająco mało wiedzą 
o świecie. Pamiętacie polemikę T. Gobana-Klasa z J. Zakrzewskim 
na temat telewizji amerykańskiej ? 1 Próbowałem dociec, który z nich 
miał wówczas rację i doszedłem do wniosku, że obaj pisali prawdę. 
Jedźcie do USA, to się sami przekonacie. 

Po miesiącu poznawania amerykańskich środków komunikowania 
masowego trudno mi się zdobyć na jakikolwiek uogólniający sąd 
o nich. Każdy wydaje się albo banalny, albo jednocześnie prawdziwy 
i fałszywy. Banalnych informacji i opinii powtarzać nie chcę (w osta
tnich latach ukazało się w Polsce co najmniej kilka wartościowych 
książek i artykułów o prasie, radiu i telewizji w USA), a uogólnień, 
których prawdziwości nie jestem pewien, też wolę uniknąć. Między 
innymi dlatego moja relacja ze Stanów Zjednoczonych ogranicza się 
do przekazania fragmentów tego, co widziałem na własne oczy, co 
słyszałem, czego dotknąłem własną ręką. 

Waszyngton, 3 maja. Spotkanie z Edwardem T. Pinchem, związanym 
obecnie z USICA (United States International Communication Agen
cy) pracownikiem naukowym Fletcher School of Law and Diplomacy 
i uczestnikiem konferencji „Międzynarodowe środki informacji a roz
wijający się świat", która się odbywała w Kairze 2—5 lipca 1978. 
Z różnymi wzmiankami o tej konferencji spotkałem się w czasie 
miesięcznego pobytu w USA wielokrotnie przy różnych okazjach. 
Zorganizował ją Wydział Komunikowania Masowego uniwersytetu 
w Kairze wspólnie z agencją MENA. Odbywała się w 5 miesięcy 
po sympozjum w Bagdadzie 2, dotyczyła mniej więcej tych samych 
problemów, ale — o ile mogę sądzić na podstawie list uczestników 
obu spotkań, znajomości części referatów i wyrywkowych informa
cji — może być potraktowana jako jego przeciwwaga. W Bagdadzie 
reprezentowane były głównie kraje arabskie, europejskie kraje so
cjalistyczne i te państwa Czarnej Afryki, w których rządy sprawują 
partie o orientacji anty imperialisty czne j ; w Kairze przeważali Egip
cjanie i Amerykanie (kiedy przeglądamy listę uczestników, uderza 
brak delegatów z krajów socjalistycznych i większości krajów arab
skich). W Bagdadzie znalazły wyraz tendencje antyimperialistyczne, 
0 czym zresztą świadczy przewodnie hasło tego sympozjum — deko-
lonizacji informacji; w Kairze przedstawiono także punkt widzenia 
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i USA. Jego rzecznikiem 
był tam właśnie m. in. E. T. Pinch, nasz prelegent z Waszyngtonu. 

Jego wystąpienie opierało się na dwóch analizach, z których jedna 
dotyczyła międzynarodowego Poolu informacyjnych agencji krajów 
niezaangażowanych, druga zaś — ilości i jakości zagranicznych in
formacji w prasie amerykańskiej i krajów trzeciego świata. Dowie
dzieliśmy się, że skargi krajów rozwijających się, jakoby znajdowa
ły się one w położeniu „biernych odbiorców stronniczej, niedokładnej 

1 Zeszyty Prasoznawcze nr 73, s. 108—112. 
2 Zob. Zeszyty Prasoznawcze nr 76, s. 137 i n. 
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i zniekształconej informacji pochodzącej z zachodnich agencji pra
sowych", są bezpodstawne. Zdaniem E. T. Pincha „rządy krajów 
«trzeciego świata» sprawują już niemal całkowitą kontrolę nad 
wszystkimi materiałami prasowymi napływającymi do ich krajów, 
a więc w żadnym wypadku nie są „biernymi odbiorcami". Ponadto 
oskarżenia zachodnich agencji o stronniczość i zniekształcenie infor
macji należy postawić pod znakiem zapytania. Jeśli zaś chodzi o Pool 
krajów niezaangażowanych, to w jego serwisach przeważają wiado
mości z kilku krajów (głównie z Jugosławii i Egiptu); większość tych 
wiadomości nie może liczyć na wykorzystanie w zachodnich mediach, 
jednakże ze względu na nikłą wartość informacyjną a nie anty ame
rykańską stronniczość. Wskutek tego Pool — zdaniem Pincha — nie 
stanowi dziś dla zachodnich agencji poważniejszej konkurencji; mógł
by im zagrozić wówczas, gdyby zaakceptował zachodni punkt widze
nia na informację prasową i korzystał z zachodniej technologii. Do 
zaskakujących wniosków doprowadziła Pincha analiza zawartości in
formacji zagranicznej w dziennikach krajów „trzeciego świata" 
i USA. Zadaje ona kłam twierdzeniom, że prasa „trzeciego świata" 
pisze głównie o wydarzeniach w Europie Zachodniej i USA, że ga
zety amerykańskie ignorują rozwój ekonomiczny „trzeciego świata", 
relacjonując stronniczo głównie negatywne wydarzenia zachodzące 
w krajach rozwijających się. 

Jak analiza zawartości, ciesząca się opinią obiektywnej techniki 
badawczej, mogła doprowadzić do wyników tak wyraźnie sprzecz
nych z doświadczeniem? Myślę, że spowodowały to trzy różne czyn
niki. Po pierwsze, prasę krajów „trzeciego świata" reprezentują w ba
daniach Pincha gazety o najwyższych nakładach, a prasę amerykań
ską gazety elitarne; po drugie, kategorie jego klucza kategoryzacyj-
nego były zbyt ogólne; po trzecie, negatywność informacji oceniali 
Amerykanie. Tymi zastrzeżeniami nie podzieliłem się z Pinchem. 
Zrewanżowałem się mu natomiast streszczeniem pracy Z. Lewar-
towskiej na temat obrazu Polski w prasie zachodniej. Okazał żywe 
zainteresowanie tą pracą. 

Waszyngton, 4 maja. Wizyta w centrali National Public Radio. Po
dejmuje nas dyrektor Działu Informacji Społecznej, James P. Bar
ret t z grupą redaktorów. Dowiadujemy się, że National Public Radio 
jest prywatną niekomercjalną korporacją, której celem jest produ
kowanie lub uzyskiwanie w inny sposób informacji, kulturalnych 
i oświatowych programów radiowych i dostarczanie ich publicznym 
radiostacjom w całych Stanach Zejdnoczonych. 

NPR powstało w r. 1970, a w kwietniu następnego roku podjęło 
działalność programową. W maju 1977 połączyło się z federalnym 
Stowarzyszeniem Rozgłośni Radia Publicznego, stając się jedyną 
ogólnokrajową organizacją niekomercjalnego radia w USA. Głównym 
źródłem funduszy na pokrycie kosztów działalności NPR jest Cor
poration for Public Broadcasting, nierządowa i niekomercyjna insty
tucja powołana do życia przez Kongres w 1967. Tłumaczono nam, 
że wyraz „public'', powtarzający się w nazwach niekomercyjnych 
organizacji radiowych i telewizyjnych znaczy ,,oświatowo-wycho-
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wawczy" („educational"). Obecnie NPR zrzesza 189 lokalnych sto
warzyszeń rozporządzających łącznie 207 radiostacjami. Prezesem 
NPR jest od sierpnia 1977 Frank Mankiewicz, były sekretarz praso
wy Roberta Kennedy'ego, a następnie George'a McGoverna. 

Co oferuje NPR swoim słuchaczom? Oczywiście przede wszystkim 
muzykę i wiadomości. Stara się jednak przestrzegać zasady, by jego 
programy dawały to, czego nie daje radio komercyjne. Zgodnie z nią 
w programach NPR znaleźć można dużo muzyki poważnej, a w do
borze wiadomości większą rolę odgrywa ich społeczna ważność niż 
atrakcyjność. W roku ubiegłym NPR podpisało umowę z operą w San 
Francisco, dzięki czemu wszystkie spektakle tamtego sezonu (ogó
łem 34 godziny programu) wzbogaciły taśmoteki 207 radiostacji. 
W roku 1978 za wielkie wydarzenie uznane zostało przez prasę ame
rykańską transmitowanie po raz pierwszy na żywo obrad Senatu 
nad traktatem panamskim. Oczywiście radiostacje zrzeszone w NPR 
w przeciwieństwie do radia komercyjnego nie nadają w ogóle re
klamy. 

Wizytę w NPR wspominam jako najsympatyczniejsze spotkanie 
z amerykańskim środowiskiem dziennikarskim. Może dlatego, że 
przypominało mi atmosferę panującą na spotkaniach w niektórych 
redakcjach polskich. Ludzie z NPR są nie tylko dziennikarzami, ale 
także działaczami społecznymi w najlepszym tego słowa znaczeniu. 
W dyskusji i deklaracjach nie wymachują sloganem „wolnego rynku 
idei". Myślę, że wiedzą z własnego doświadczenia, jak on wygląda 
w praktyce. Przynajmniej niektórzy z nich mogliby się przenieść do 
radia komercyjnego, nęcącego wyższymi zarobkami, ale nie czynią 
tego między innymi z pobudek ideowych. Są stosunkowo młodzi, co 
jest rzeczą zrozumiałą, bo i samo National Public Radio jest młode. 

Ambitne i poważne programy NPR nie mają zbyt licznej publicz
ności. W całych Stanach Zjednoczonych w skali tygodnia składa się 
na nią około 4 milionów osób. Jest to publiczność stosunkowo mło
da, ponadprzeciętnie wykształcona, a co za tym idzie — o ponadprze
ciętnie wysokich dochodach. Publiczność radia komercyjnego jest 
jednak co najmniej 15 razy liczniejsza. 

Columbus (Indiana), 7 maja. Wizyta w redakcji dziennika The Repu
blic. Mówi się, że Columbus to „typowe niewielkie miasto przemy
słowe Środkowego Zachodu (Midwest)". To prawda, że jest niewiel
kie (ok. 28 tys. mieszkańców). To prawda, że jest przemysłowe (tu 
znajduje się kwatera główna znanych w świecie zakładów Cummins 
Engine Company, produkujących silniki spalinowe; zakłady mają 
swe przedstawicielstwa we wszystkich częściach świata; dyrektor 
chwali się kontaktami z krajami socjalistycznymi). Nie spieram się 
z gospodarzami zaliczającymi Columbus do Środkowego Zachodu, 
choć z mapy wyraźnie wynika, że leży ono we wschodniej części 
USA. Przynależność jego do Zachodu tłumaczy się historycznie. Tru
dno jednak uznać Columbus za miasto t y p o w e dla tego regionu 
Stanów Zjednoczonych. Kiedy je porównuję z innymi miastami, oglą-
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danymi z okien autobusu, dochodzę do wniosku, że jest ono ponad
przeciętnie zamożne i ponadprzeciętnie czyste. Typowości Columbus 
przeczą również — powtarzane przez mieszkańców — słowa pani 
Bird Johnson, która je nazwała „Atenami Środkowego Wschodu". 
Na tę opinię zasłużyło sobie Columbus dzięki planowej polityce ar
chitektonicznej: w ostatnim 20-leciu wybudowano tu kilkadziesiąt 
budynków użyteczności publicznej według projektów tak znanych 
architektów jak E. Saarinen i I. M. Pei. Zewnętrzne powierzchnie 
wielu nowych budowu w śródmieściu pokrywa czarne lustrzane 
szkło, w którym się odbija ich otoczenie. Nie przypadło mi to do gu
stu. Może dlatego, że dzień był pochmurny i czarne lustra potęgo
wały ponury smutek przyrody. Mieszkańcy Columbus są jednak 
ogromnie dumni z nowoczesnej architektury swego miasta. 

W jednym z takich lustrzanych prostopadłościanów mieszczą się 
redakcja, drukarnia i służby wydawniczo-kolportażowe lokalnego 
dziennika The Republic, przeznaczonego dla ludności Columbus 
i okolic. Oto jego dane wydawnicze: nakład 20 tys. egz.; objętość 
średnia — 36 stron; ukazuje się we wczesnych godzinach popołud
niowych; 80% nakładu dostarczają prenumeratorom właśni kolpor
terzy. The Republic jest monopolistą na swoim terenie. Konkuren
cji gazet wydawanych w innych miastach się nie obawia z dwóch 
przyczyn: po pierwsze, czytelnicy nie znajdą w nich najbardziej po
szukiwanych lokalnych informacji i ogłoszeń, po drugie zaś, gazety 
sprowadzane z Indianapolis, Nowego Jorku czy Waszyngtonu są du
żo droższe (do ceny nominalnej dolicza się koszty transportu). 

Ponad 50% powierzchni The Republic (nie licząc 100-procentowo 
reklamowych wkładek) zajmuje reklama. Wiadomości o wydarze
niach zachodzących poza terenem rozprowadzania gazety oraz wia
domości zagraniczne czerpie redakcja z serwisów UPI. Na utrzymy
wanie własnych korespondentów w innych miastach, a tym bardziej 
za granicą, jej nie stać. Zdaniem kierownictwa redakcji nie byłoby 
to zresztą potrzebne. 

Zespół redakcyjny The Republic liczy 21 osób. Są to: redaktor na
czelny, sekretarz redakcji (managing editor), czterech kierowników 
działów i 15 reporterów. Działy są właściwie tylko 3, ale największy 
z nich — informacyjny — ma dwóch kierowników, z których jeden 
odpowiada za całość polityki informacyjnej, a drugi za wiadomości 
lokalne. Dwa pozostałe działy — to sportowy i „viva", w którym 
mieści się moda, poradnictwo wszelkiego typu i w ogóle tematyka 
panująca w naszym Magazynie Rodzinnym. Kiedy zestawimy wiel
kość powierzchni redakcyjnej gazety (ok. 8 kolumn po odjęciu rekla
my i materiałów agencyjnych) z liczbą dziennikarzy piszących, na
suwa się pytanie, jak to jest możliwe, że średnio każdy z nich zapeł
nia codziennie niemal pół kolumny druku. Sprawę tylko częściowo 
wyjaśnia jakość publikowanych tekstów. Oto w każdym numerze 
niemal całą kolumnę zapełnia Kronika policyjna, w której można 
znaleźć np. takie wiadomości: „5,20 po południu — Shirley Spears, 
1517 27, zameldowała, że jej 14-letnia córka, Louann, zaginęła. Cór
ka wróciła do domu o 6,45 wieczorem; była u koleżanki". „5,55 po 
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południu — policja dostała meldunek o awanturze domowej w bloku 
3200 przy Parskview". Inną kolumnę zajmują zawiadomienia rodzi
ców o zaręczynach córek. Każde zaopatrzone jest zdjęciem oblubie
nicy, a informuje nie tylko o tym, kogo ma ona poślubić, ale także 
do jakiej szkoły chodziła, gdzie pracuje, jakich ma wybitnych krew
nych itd. Zapewniano mnie, że nie są to płatne ogłoszenia, ale robo
ta dziennikarska, wysoko przez czytelników ceniona. Zgoda, że nie 
jest to dziennikarstwo wysokiego lotu, lecz wymaga czasu i s taran
ności; nawet najdrobniejszą pomyłką można się czytelnikom okrop
nie narazić. 

Wiele godzin przegadałem z J. Beachem, który jest właśnie auto
rem owej Kroniki policyjnej, a oprócz tego niemal do każdego nu
meru dostarcza materiałów często eksponowanych na pierwszej ko
lumnie. Pracuje w The Republic dopiero od paru miesięcy. Poprzed
nio był sekretarzem jednego z senatorów. Jak większość młodych 
dziennikarzy ma za sobą studia dziennikarskie. Zarabia 165 dolarów 
tygodniowo. To bardzo mało (za mieszkanie płaci miesięcznie 250 do
larów), ale samotnemu chłopcu, któremu rodzice kupili właśnie nowy 
samochód, wystarcza. Czas pracy ma nie unormowany, to znaczy 
pracuje albo jest w pogotowiu całą dobę, pozostaje bowiem w sta
łym kontakcie radiowym z policją, dzięki czemu może jednocześnie 
z nią znaleźć się zawsze na miejscu wypadku lub przestępstwa. Na
leży do pracowników, którzy objętościowo dostarczają najwięcej ma
teriału (tekstów i zdjęć) do druku. Nie ma to jednak wpływu na wy
sokość uposażenia. Dziennikarze pracujący w The Republic — a tak 
jest też w innych redakcjach amerykańskich — nie znają takiego 
pojęcia jak „honorarium za materiał przekraczający równowartość 
obowiązkowego materiału redakcyjnego". Jedynym bodźcem do wy
dajności — oprócz osobistej ambicji — jest możliwość podwyżki 
uposażenia zasadniczego oraz groźba zwolnienia. 

The Republic należy do gazet w wysokim stopniu skomputeryzo
wanych i zautomatyzowanych. Redakcja obywa się w zasadzie bez 
maszynopisów. Jako materiał dostarczony przez dziennikarza rozu
mie się tekst wystukany na klawiaturze końcówki redakcyjnego 
komputera. Cała obróbka redakcyjna — stylistyczna i techniczna — 
dokonywana jest na ekranie displaya. Zakwalifikowany do druku 
tekst kieruje odpowiedni redaktor do elektronicznego fotoskładu. Ze 
złamanych (ręcznie) kolumn sporządza się drukowe formy offsetowe. 
Arkusze gazety, opuszczając maszyny drukarskie, przechodzą przez 
automatyczne urządzenia wkładkujące, a stąd pasem transmisyj
nym — bez dotknięcia rąk — do urządzenia paczkującego odpowied
nie ilości egzemplarzy w folię i dalej na furgonetki, które rozwożą 
gazety do domów kolporterów. Każdy kolporter roznosi średnio 
60 egzemplarzy gazety wśród prenumeratorów mieszkających w są
siedztwie, za co otrzymuje miesięcznie ok. 60—70 dolarów. Skom
plikowany plan kolportażu opracowuje się oczywiście także za po
mocą komputera. Maszyny drukarskie ruszają koło 13.00. Przed go
dziną 16.00 niemal wszyscy prenumeratorzy mogą już czytać swój 
egzemplarz gazety. 
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Właścicielem i wydawcą The Republic jest p. Robert Brown. Ktoś 
z nas zapytał go, jak się mu układają stosunki z miejscową organi
zacją dziennikarzy i drukarzy. 

— W naszej gazecie nie ma żadnych związków zawodowych. Nie 
jest to nam potrzebne — odpowiedział z głębokim przekonaniem. 

Bloomington (Indiana), 9 maja. Wizyta w Wydziale Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Indiana. Tu studiował Ernie Pyle, którego korespon
dencje z frontów II wojny światowej wzruszały całą Amerykę. Jest 
to z całą pewnością jedna z nowocześniej wyposażonych szkół dzien
nikarstwa na świecie. W pracowniach widziałem studentów przed 
ekranami komputerów, uczących się stylistyki, redagowania, orto
grafii, układania nagłówków, łamania kolumn — a więc takich umie
jętności, których zautomatyzowanie wydaje się szczególnie trudne. 
Jak się przekonałem, jest jednak możliwe. Czy równocześnie po
trzebne? Tak, jeśli nie mamy dostatecznie wielu wykładowców o od
powiednio wysokich kwalifikacjach. Bądź co bądź żaden bardzo wy
bitny specjalista nie poświęci poszczególnym studentom tyle czasu, 
co komputer zaprogramowany przez niego raz na kilka lat. 

Wychowankowie Uniwersytetu Indiana, kiedy podejmą pracę 
w redakcji The Columbus, nie będą zaskoczeni jej elektronicznymi 
urządzeniami. Przyzwyczają się do nich w trakcie studiów, bo takie 
same mają w swoim warsztatowym dzienniku (!) na uniwersytecie. 
Pełni ten dziennik funkcje gazety ogólnouniwersyteckiej, ale reda
gują go i wydają studenci dziennikarstwa. Podkreślam: nie tylko re
dagują, ale i wydają. Dziennik jest ekonomicznie samowystarczalny. 
Jak każda „normalna" gazeta amerykańska opiera swoją egzysten
cję w znacznym stopniu na dochodach z reklamy, ale część wpły
wów pochodzi też ze sprzedaży nakładu. Potencjalna jego publicz
ność wcale nie jest mała: na Uniwersytecie Indiana studiuje ponad 
45 tysięcy osób. Doświadczenie zdobyte w uniwersyteckiej gazecie 
sprawia, że absolwenci z Indiany idą w świat bez złudzeń: wiedzą, że 
gazeta, aby przeżyć, musi się podobać czytelnikom i być aprobowa
na przez ogłoszeniodawców. 

Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Indiana oprócz czterolet
nich studiów podstawowych oferuje również studia magisterskie 
i doktoranckie. Pełna opłata za studia podstawowe wynosi około 
20 tys. dolarów. Przypomnijmy, że J. Beach, początkujący reporter 
z The Republic zarabia rocznie ok. 8,5 tys. dolarów. 

Od r. 1950 Uniwersytet Indiana organizuje corocznie trzy i pół-
miesięczne kursy dla dziennikarzy zagranicznych. Nie są to zresztą 
kursy w pełnym tego słowa znaczeniu. Po prostu corocznie zaprasza 
się 20—25 „wybijających się dziennikarzy" z różnych krajów i umoż
liwia im zbieranie materiałów do pogłębionych reportaży z Ameryki; 
zajęcia na uniwersytecie zajmują mniej więcej */з czasu spędzonego 
przez uczestników w USA. W latach 1950—1977 uczestniczyło w tej 
imprezie ponad 600 dziennikarzy z sześćdziesięciu kilku krajów 
świata. W jubileuszowej broszurze opublikowano sylwetki najzna
komitszych stypendystów; wśród nich zauważyłem młodego Bartosza 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Janiszewskiego. Szefem tych międzynarodowych kursów jest 
prof. Floyd G. Arpan. 

Oczywiście byłoby naiwnością sądzić, że cała ta impreza jest zu
pełnie bezinteresowna i pozbawiona zamiarów propagandowych. 
Główny kierunek perswazji daje się łatwo odczytać z okolicznościo
wych publikacji: „Obszary świata, gdzie można swobodnie myśleć, 
mówić i pisać, skurczyły się w ostatnim dziesięcioleciu. USA są jed
nym z krajów, gdzie wolność nadal istnieje. Dzięki temu Ameryka 
stwarza dziennikarzom z całego świata możliwość (...) zbierania in
formacji nie zakłóconej przez polityczne i wojskowe przeszkody". 
Mimo to sądzę, że korzyści z kursów organizowanych przez Uniwer
sytet Indiana są obustronne. Trzy miesiące spędzone w USA pozwa
lają przecież stypendystom zorientować się, że prawda o tym kraju 
jest znacznie bardziej skomplikowana niż jego obraz w propagando
wych deklaracjach. 

Saint Paul, 10—11 maja. Spotkania w World Press Institute. Przeko
nuję się tu, że Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Indiana nie 
ma bynajmniej monopolu na organizowanie kursów dla dziennika
rzy zagranicznych. Taką właśnie działalność prowadzi od 17 lat 
WPI w Saint Paul, założony przez Harry'ego Morgana, obecnego 
prezesa Friendship Ambassadors Foundation. WPI stara się o to, by 
„międzynarodową opinię o Stanach Zjednoczonych kształtowali 
dziennikarze, znający wszechstronnie Amerykę z własnego doświad
czenia". W tym celu zaprasza „wybijających się młodych dziennika
rzy z innych krajów na ośmiomiesięczną podróż po USA. Otwarta 
i nie skrępowana obserwacja społeczeństwa amerykańskiego w róż
nych dziedzinach umożliwia dziennikarzom po powrocie informowa
nie o sprawach amerykańskich i komentowanie ich z większą do
kładnością i głębszym rozumieniem". Od r. 1962 z zaproszeń WPI 
skorzystało 200 osób z 78 krajów. Aby takie zaproszenie otrzymać, 
trzeba znać angielski, być etatowym dziennikarzem, mieć za sobą co 
najmniej trzyletnią praktykę dziennikarską, nie więcej natomiast 
niż 35 lat życia. 

Gdybym był młodszy i gdybym został zaproszony do WPI, przy
jechałbym do Saint Paul pod koniec września. Spędziłbym tu 14 ty
godni, uczestnicząc w seminariach poświęconych historii Stanów 
Zjednoczonych, ich współczesnej ekonomii, polityce, socjologii, lite
raturze, kulturze i prasie. Od połowy grudnia do połowy stycznia 
pracowałbym jako stażysta w jakiejś prowincjonalnej gazetce albo 
rozgłośni radiowej. Następnie wziąłbym udział w 5-tygodniowej wy
cieczce po 14 południowych stanach. Pod koniec lutego zostałbym 
skierowany na praktykę w którejś z wielkich redakcji amerykań
skich. Mógłby to być Time albo Washington Post, NBC, CBS albo 
ABC, AP albo UPI. Potem spędziłbym z pięć tygodni w Bostonie, 
Nowym Jorku i Waszyngtonie, uczestnicząc w spotkaniach z wybit
nymi przedstawicielami świata polityki, przemysłu, nauki i prasy. 
Przez następne 2 tygodnie pisałbym pracę seminaryjną, która by 
została oceniona przez wykładowcę i kolegów. A później bym zwie
dził zachodnie wybrzeże USA od Los Angeles po Seattle. I wresz-
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cie przyjechałbym do Saint Paul na zakończenie kursu. Pod koniec 
maja wróciłbym do Polski. Tak by wyglądał mój pobyt w USA jako 
stypendysty WPI zgodnie z oficjalnym programem. Gdyby przypadł 
on na rok akademicki 1977/78 moimi kolegami byliby dziennikarze 
z Argentyny, Brazylii, Ekwadoru, Hong Kongu, Izraela, Japonii, Ka
merunu, Szwecji, Tajlandii, Tanzanii i Wielkiej Brytanii. 

Stypendystą WPI wprawdzie nie byłem, ale miałem okazję ucze
stniczyć w zakończeniu kursu 1977/78, czyli w tzw. Dorocznym Fo
rum WPI. Na jego program złożyło się spotkanie z laureatami Na
grody Pulitzera za r. 1978 oraz odczyt Leonarda H. Marksa „Wolność 
prasy w krajach «trzeciego świata»". Laureaci nie zrobili na mnie 
większego wrażenia — ich wystąpienia musiały być błyskotliwe, bo 
sala reagowała na nie bardzo żywo, ale widocznie zawarte w nich 
aluzje okazały się zbyt subtelne w porównaniu z moją znajomością 
realiów amerykańskich. Odczytu Marksa nie można było słuchać 
z obojętnością. 

L. H. Marks należy dziś do najbardziej aktywnych ideologów ame
rykańskiej koncepcji „wolnego rynku idei" w komunikowaniu mię
dzynarodowym. Z wykształcenia jest prawnikiem. Za prezydentury 
Kennedy'ego piastował wysokie stanowisko w Communications Sa
tellite Corporation, Johnson mianował go dyrektorem USIA, 
a Nixon — przewodniczącym Komisji Doradczej USA. Jest dziś dy
rektorem i skarbnikiem Światowego Komitetu Wolności Prasy. Jego 
odczyt był w istocie rzeczy jednostronną apologia amerykańskiej 
teorii i praktyki dziennikarstwa połączoną z równie jednostronnymi 
oskarżeniami rządów krajów rozwijających się o hamowanie prze
pływu informacji. Jego tezy i argumenty chwilami graniczyły z na
iwnością, chwilami przypominały poziom publicystycznych polemik 
z początku lat pięćdziesiątych. Słuchałem go z rosnącym niepoko
jem. Kiedy skończył, zabrało głos kilkunastu dyskutantów, ale nie 
znalazł się ani jeden, który by go poparł. Pod koniec dyskusji ktoś 
zadał pytanie: — Co Pan sądzi o wykorzystywaniu dziennikarzy 
przez CIA do celów wywiadowczych lub propagandowych? — Nic 
o tym nie wiem — odpowiedział Marks. Pytający nie musiał nawet 
skwitować tej odpowiedzi stwierdzeniem, że o współpracy niektó
rych dziennikarzy z CIA informowała amerykańska prasa. Cała sala 
trzęsła się ze śmiechu. I ten śmiech brzmiał optymistycznie, podob
nie zresztą jak i cała dyskusja. 

Minneapolis, 12 maja. Szkoła Dziennikarstwa i Komunikowania Ma
sowego Uniwersytetu Minnesota. Należy ona do najstarszych pla
cówek uniwersyteckiego kształcenia dziennikarzy na świecie: ma 
już ponad 60 lat. Jak wykazały badania, w 1974 razem z nowojorską 
Szkołą Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia cieszyła się opinią 
najlepszej uczelni dziennikarskiej w USA. Moim zdaniem, gwiazda 
Uniwersytetu Minnesota w dziedzinie kształcenia dziennikarzy osta
tnio nieco zbladła w porównaniu z latami sześćdziesiątymi, kiedy to 
dyrektorem szkoły był Raymond Nixon, a Minneapolis było siedzibą 
redakcji Journalism Quarterly. Nadal jednak dyplom ukończenia 
Szkoły Dziennikarstwa Uniwersytetu Minnesota ceniony jest w USA 
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znacznie wyżej niż większości spośród pozostałych 64 amerykańskich 
placówek akademickich tego typu, choć szkoła ta nie ma tak nowo
czesnego wyposażenia jak choćby Wydział Dziennikarstwa Uniwer
sytetu Indiana. 

Dobrą opinię zdobyła szkoła minnesocka udatnym połączeniem 
w programie studiów praktyki i teorii komunikowania masowego 
„w kontekście jego historycznego rozwoju i współczesnych proble
mów". Oprócz praktycznej nauki zawodu dziennikarskiego z uwzględ
nieniem jego swoistości prasowej, fotograficznej, radiowej i telewi
zyjnej program obejmuje takie przedmioty, jak historia dziennikar
stwa na świecie i w USA, literackie aspekty dziennikarstwa, środki 
masowe w społeczeństwie, komunikowanie międzynarodowe, teoria 
komunikowania masowego, techniki i metody w badaniach nad środ
kami komunikowania masowego itp. Zgodnie z tradycyjnym już sy
stemem amerykańskiego szkolnictwa dziennikarskiego szkoła minne
socka kształci również specjalistów w dziedzinie reklamy i public 
relations. Oferuje studia I stopnia (bachelor degree) oraz na poziomie 
magisterskim (master degree) i doktorskim (doctor of philosophy 
degree). Stopnie nadaje wydział humanistyczny (College of Liberal 
Arts), co oczywiście też świadczy o profilu minnesockiej Szkoły 
Dziennikarstwa. W roku akademickim 1977/1978 studia prowadzące 
do stopnia magistra kontynuowało ponad 3500 osób. 

Gospodarzem naszym był prof. Robert Lindsay, mój dobry zna
jomy z kongresów ÀIERI. Opowiadał między innymi o szkolnictwie 
dziennikarskim na świecie, bo właśnie ukończył większą pracę na 
ten temat. Mówił interesująco i ze znawstwem o nauczaniu dzienni
karzy nie tylko w Europie Zachodniej, ale także w Azji, Afryce 
i Ameryce Łacińskiej. O tym, co się robi w tej dziedzinie w krajach 
socjalistycznych, wiedział — jak się okazało — raczej niewiele. 

Na drugi dzień zaprosił mnie na swoje seminarium z komuniko
wania masowego, zapowiadając, że właśnie mają omawiać mój arty
kuł o marksistowskiej teorii prasy. Skwapliwie skorzystałem z za
proszenia. Na zajęcia przyszło kilkanaście osób, wśród których Ame
rykanie byli w wyraźnej mniejszości. Podyskutowaliśmy sobie 
z sympatyczną, młodzieńczą żarliwością, Lindsay z uśmiechem dole
wał oliwy do ognia, a pani Lindsayowa częstowała wszystkich wła
snoręcznie upieczonym ciastem. Zajęcia odbywały się bowiem 
w domku profesora. 
Berkeley, 15 maja. Szkoła Dziennikarstwa Uniwersytetu Kalifornii 
w Berkeley. Kalifornijski uniwersytet jest raczej systemem 9 uni
wersytetów znajdujących się na terenie tego stanu niż jedną uczel
nią. Składa się bowiem z 9 campusów rozmieszczonych w różnych 
miastach, często oddalonych od siebie o setki kilometrów. Campus 
w Berkeley ze swoimi 30 tysiącami studentów zajmuje w tej dzie
wiątce drugie miejsce po campusie w Los Angeles. Ogółem w całym 
kalifornijskim systemie uniwersyteckim studiuje ponad 127 tys. 
osób, z czego aż 9 tys. przypada na studentów dziennikarstwa. Po
nieważ liczba studentów traktujących dziennikarstwo (lub komuni
kowanie masowe) jako główny przedmiot wynosi w USA łącznie 
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ok. 64 tys., co siódmy student dziennikarstwa (lub komunikowania 
masowego) w tym kraju jest słuchaczem na którymś z campusów 
uniwersytetu kalifornijskiego. 

Po studiach o pracę w prasie, radiu, telewizji lub agencji praso
wej nie jest łatwo. W roku 1976 studia dziennikarskie ukończyło 
(tzn. uzyskało dyplom lub magisterium) w USA ok. 14 tys. osób 
(5 razy więcej niż w 1960). Pracę w dziennikarstwie bezpośrednio po 
studiach znalazły tylko 3 tys. absolwentów, tzn. ok. 20%. Jak wy
nika z sondażowych informacji o losach absolwentów campusu 
w Berkeley, ich perspektywy są znacznie lepsze. Prawdopodobień
stwo otrzymania pracy mniej więcej zgodnie z kierunkiem wykształ
cenia oceniane jest na 70%. Z sondaży wynika, że 72% absolwentów 
dziennikarstwa w Berkeley, którzy w ogóle podjęli pracę zawodową, 
pracuje jako dziennikarze; reszta znalazła zatrudnienie w reklamie, 
public relations, wydawnictwach książkowych itp. 

Formalnie kształcenie dziennikarzy w campusie Berkeley zaczęło 
się w r. 1936, ale przez wiele lat nie miało większego powodzenia, 
skoro liczba absolwentów dziennikarstwa przekroczyła 1000 dopiero 
po 30 latach, tzn. w 1965. W 1968 powstała obecna Szkoła Dzienni
karstwa ze studiami magisterskimi, z roku na rok poprawiało się jej 
wyposażenie, a także podnosił się poziom kadry wykładowców. Dziś 
wśród profesorów spotykamy tu m. innymi B. H. Bagdikana (autor 
głośnej książki „The Information Machines"), D. Littlejohna 
i E. R. Bayleya. 

Właśnie prof. E. R. Bayeley, który jest dziekanem Szkoły od 
r. 1968, pełnił wobec nas rolę gospodarza. Bezpośrednio od niego 
otrzymaliśmy informację o programie i celach nauczania dziennikar
stwa w Berkeley. Opiera się ów program na założeniu, że dzienni
karstwo nie jest zawodem w tym sensie co medycyna, architektura 
czy prawo. Jego zawodowość w USA zależy bardziej od postaw od
powiedzialnych praktyków niż od wyraźnie ustalonego zakresu wie
dzy, wymaganych dyplomów, kodeksów obyczajowych czy sankcji 
karnych. Żaden z opracowanych dotychczas testów nie potrafi też 
określić, kto jest potencjalnie dobrym dziennikarzem. 

Za najwłaściwsze rozwiązanie problemu kształcenia dziennikarzy 
uważa się tu podyplomowe magisterskie studia dla absolwentów kie
runków humanistycznych (liberal arts). Dwie trzecie programu tych 
studiów zajmują przedmioty czysto dziennikarskie (nacisk kładzie 
się zwłaszcza na umiejętność pisania). Pozostałą jedną trzecią wy
pełnia sobie każdy student zgodnie z własnymi zainteresowaniami, 
zajęciami z różnych dziedzin wiedzy: z nauk politycznych, pedago
giki, nauk ścisłych, historii sztuki. Dzięki temu jest przygotowany 
do pracy w redakcji, będąc jednocześnie specjalistą w jakiejś tema
tyce. Realizację tak pomyślanego programu umożliwia swoisty ame
rykański system zaliczania poszczególnych semestrów i lat, który 
pozostawia studentowi znaczną swobodę w wyborze wykładów i se
minariów. 

Przed 10 laty campus w Berkeley znalazł się nagle w centrum za
interesowania amerykańskiej opinii publicznej. Tu bowiem w roku 
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1968 ze szczególną siłą uzewnętrznił się studencki ruch protestu wo
bec zastanych układów. Przez dłuższy czas Berkeley było uważane 
za jego główne ognisko. Dziś pracownicy uniwersytetu z dumą po
kazują nam miejsce, gdzie przed 10 laty rozgrywały się dramatyczne 
sceny, wiece i bójki. Z równą dumą cytuje się słowa premiera Ka
nady, że Berkeley jest „miejscem, gdzie Ameryka odkryła na nowo 
wolność słowa". Po rewolucji studenckiej nie zostało nic prócz wspo
mnień. Widziałem wprawdzie kilkuosobową grupę studentów, masze
rującą przez dziedziniec z transparentem „Protagoniści", ale antago
nistów w pobliżu nie było. Wieczorem oglądałem w telewizji pro
gram przygotowany w 10 rocznicę rewolucji studenckiej we Fran
cji. Na pytanie amerykańskiego dziennikarza: — Kim są dziś ucze
stnicy zamieszek z 1968 roku...? — pada krótka odpowiedź: — 
Bourgeois. 

San Francisco, 16 maja. Wizyta w Newspaper Guild. Jest to raczej 
związek zawodowy pracowników prasy niż stowarzyszenie dzienni
karzy. Należą do niej nie tylko reporterzy, publicyści i redaktorzy 
z dzienników, czasopism i agencji, ale także pracownicy redakcyj
nych działów reklamy i kolportażu oraz personel administracyjny 
redakcji i wydawnictw. Powstała w roku 1933 w Waszyngtonie z ini
cjatywy znanego wówczas publicysty Heywooda Brouna, późniejsze
go jej prezesa. Pierwszy — jak by się to powiedziało u nas — układ 
zbiorowy z pracodawcą podpisała Newspaper Guild, już jako członek 
CIO (Congress of Industrial Organisation) w roku następnym: był to 
układ zbiorowy z dziennikiem Philadelphia Recofd. 

W cztery lata później analogiczny kontrakt został podpisany 
z agencją United Press. Obecnie Newspaper Guild zrzesza ponad 
32 500 członków, szczycąc się umowami zbiorowymi ze stu kilkudzie
sięcioma dziennikami (w tym m. in. z New York Timesem, Washing
ton Post, San Francisco Chronicie), dwudziestu trzema czasopisma
mi (m. in. Time i Newsweek) oraz jedenastoma agencjami (w tym 
AP i UPI). 

Do głównych statutowych celów Newspaper Guild należy m. in. 
popieranie ekonomicznych interesów członków, ochrona równości 
praw pracowniczych, podnoszenie poziomu twórczości dziennikar
skiej i dbałość o etykę zawodową. W praktyce na pierwsze miejsce 
wysuwa się sprawa zarobków, i w tej dziedzinie Newspaper Guild 
ma największe osiągnięcia. Widać je wyraźnie nie tylko wtedy, kie
dy się porównuje średnie wynagrodzenia dziennikarzy w roku 1933 
(ok. 30 dolarów tygodniowo) i 1978 (ok. 450 dolarów tygodniowo), 
ale także wtedy, kiedy się porównuje zarobki dziennikarzy w gaze
tach, które podpisały umowę zbiorową i które jej nie podpisały. Tak 
np. minimum tygodniowego wynagrodzenia reportera wynosi wg 
układu zbiorowego ok. 260 dolarów, a mój znajomy dziennikarz 
z Columbus Republic dostaje o 100 dolarów mniej. Pewne osiągnię
cia ma Newspaper Guild także w dziedzinie poprawy warunków 
pracy, skrócenia dnia roboczego, opieki lekarskiej, urlopów i praw 
emerytalnych. 
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Składka członkowska w Newspaper Guild wynosi 1—2% mie
sięcznego wynagrodzenia. Z uzyskanych ze składek funduszy, po
krywa się wydatki organizacyjne, a także koszty porad prawnych, 
badań środowiskowych i publikacji czasopisma związkowego Guild 
Reporter. Kilka godzin trwa nasza rozmowa z Larrym Hatfieldem, 
dziennikarzem San Francisco Examiner i działaczem Newspaper 
Guild, w dość obskurnym lokalu związkowym na 110. ulicy. Opo
wiada nam o sukcesach i trudnościach, z kolei my informujemy go 
o organizacjach i związkach ludzi prasy w naszych krajach. W toku 
dyskusji okazuje się, że wpływy Newspaper Guild ograniczone są 
właściwie do wielkich ośrodków prasowo-wydawniczych. Ogromna 
większość gazet lokalnych (a jest ich ok. 1500) nie podpisała dotych
czas układu zbiorowego. L. Hatfield i jego przyjaciele należą do tej 
samej kategorii ludzi, co zespół National Public Radio: chodzi im 
o coś więcej niż o wysokie zarobki. A tacy ludzie nie rodzą się w tym 
kraju na kamieniu. 

Atlanta, 22 maja. Odwiedziny w redakcji gazety Daily World. Przy
chodzimy tu niemal bezpośrednio ze spotkania z Halem Gulliverem, 
redaktorem wielkiego porannego dziennika The Atlanta Constitution 
(nakład 445 tys.). Drugim wielkonakładowym dziennikiem w stolicy 
Georgii jest popołudniowy The Atlanta Journal. Jeszcze 30 lat temu 
Constitution i Journal współzawodniczyły ze sobą, mając różnych 
właścicieli. W 1950 wieloletnia rywalizacja zakończyła się zwycię
stwem wydawcy Journala, Jamesa M. Coxa, który kupił Constitution 
i dołączył ją do swego koncernu, czyli — jak się teraz mówi — łań
cucha (chain), obejmującego kilka gazet poza Atlantą. 

A więc pożegnaliśmy się z eleganckim, sztywnym, świadomym 
swej władzy Halem Gulliverem i z kilkudziesięciostronicowymi 
egzemplarzami ostatniego wydania Atlanta Constitution, przeszliśmy 
przez halę redakcyjną imponującą nowymi displayami do szybko
bieżnej windy. Jeszcze mieliśmy okazję rzucić pożegnalne spojrze
nie na brązowe popiersie H. W. Grady'ego, redaktora Atlanta Con
stitution w latach 1880—1889. 

Jeżeli powiem, że Constitution tak się różni od Daily World, jak 
nowoczesna huta od wiejskiej kuźni, to przesada nie będzie wielka. 
Tam wielopiętrowy gmach — tu dwie izby, do których się wchodzi 
jak do sklepu wprost z ulicy; tam komputery — tu sfatygowane 
przedwojenne remingtony; tam dziesiątki reporterów, redaktorów, 
adiustatorów i stenotypistek — tu trzech pracowników i sekretarka, 
która zresztą jednocześnie pełni wiele różnych funkcji administra
cyjnych. Z całą pewnością nie ma w Polsce tak nowocześnie wypo
sażonej redakcji jak Atlanta Constitution, ale też chyba nasza naj 
skromniejsza redakcja gazety zakładowej nie pracuje w tak nędz
nych i prymitywnych warunkach, jak Daily World. A jest to jeden 
z 2 murzyńskich dzienników w całych Stanach Zjednoczonych. Za
łożony przez W. A. Scotta w 1928 jako tygodnik, w 1932 stał się 
dziennikiem, obecnie wychodzi 4 razy w tygodniu w nakładzie 
23 tys. egz. Jest najstarszą murzyńską gazetą codzienną w Stanach 
Zjednoczonych. 
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Na progu redakcji wita nas obecny właściciel, wydawca i redaktor 
naczelny, czyli C. A. Scott. Tęgawy, barczysty Murzyn tryskający 
rubaszną energią jest całkowitym przeciwieństwem chłodnego Gulli-
vera z Constitution. Usadza nas na wysłużonych krzesłach i zaczyna 
się rozmowa. Scott dowodzi, jak świetnie jego gazeta prosperuje, jest 
uosobieniem optymizmu i życzliwości, klepie nas po ramionach i ko
lanach, a przede wszystkim śmieje się żywiołowo z tego, co sam mó
wi, z tego, o co my pytamy. Sama radość i szczęście. Jego wesołość 
udziela się także gościom. Ja się jej jednak nie poddaję. Czuję, że 
tym rubasznym śmiechem pokrywa Scott świadomość, że razem ze 
swoim Daily World należy do innej epoki. 

Daily World redagują czarni dziennikarze dla czarnych mieszkań
ców Atlanty i okolic. Bohaterami większości tekstów i ilustracji (nie 
wyłączając reklamy) opublikowanych w gazecie są również głównie 
czarni. Daily World, walcząc o równouprawnienie dla czarnej spo
łeczności Atlanty, opowiada się za prawem i porządkiem w mieście 
i piętnuje aspołeczne zachowania czarnych obywateli. Kiedy cała 
prasa w USA donosi o ewakuacji b i a ł y c h z Kolwezi w Zairze, 
Daily World pisze o ewakuacji E u r o p e j c z y k ó w i A m e r y 
k a n ó w . 

Nowy Jork, 23 maja. Wizyta w American Civil Liberties Union. Mó
wi dyrektor Arych Neier: ACLU powstała w 1920 r. jako niezależna 
organizacja, aby bronić swobód obywatelskich w USA. Do dziś nie
zmiennie występuje przeciw wszelkim próbom ograniczania wolno
ści słowa i równości wobec prawa, a także przeciw gwałceniu sfery 
prywatnej. Występuje w obronie ludzi bez względu na ich rasę, 
wyznanie i poglądy, wskutek czego nie jest mile widziana przez 
rząd. Zdaniem ACLU rząd USA nie ma prawa decydowania, kto 
może, a kto nie może wypowiadać się publicznie. W imię wolności 
słowa ACLU popiera rozwój telewizji kablowej i publicznej. Dzia
łalność ACLU jest finansowana wyłącznie ze składek członkowskich. 
Należą do ACLU głównie prawnicy, lekarze, pracownicy naukowi 
i dziennikarze. Ogółem ma obecnie ok. 200 tys. członków. Ponieważ 
każdy z nich płaci średnio składkę 30 dolarów rocznie, budżet ACLU 
wynosi ok. 6 milionów dolarów. Ta kwota wystarcza na wydatki or
ganizacyjne, a także na pokrycie kosztów działalności propagando-
wo-wydawniczej i obrony w sądach ludzi, których wolność osobista 
została — według oceny ACLU — bezprawnie zagrożona. 

— Czy ACLU upomina się także o prawo do pracy i równy dostęp 
do nauki? — pytam. — Nie — odpowiada Neier. — Bronimy wol
ności politycznych, nie zaś ekonomicznych. Zwalczamy jednak dys
kryminację rasową w przyjmowaniu ludzi do pracy. Występowa
liśmy ostatnio na przykład w interesie czarnych kierowców, by na 
równi z białymi mogli jeździć na długich trasach. 

Są to przecież sprawy marginesowe. Podczas mego pobytu w USA 
ACLU była głównie zaangażowana w obronę homoseksualistów 
i amerykańskich nazistów przygotowujących się do demonstracji 
w Skokie wbrew protestom miejscowej ludności. Na pożegnanie do-
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staliśmy od p. Neiera broszurki wyjaśniające, „dlaczego ACLU broni 
wolności słowa dla nazistów, członków Ku-Klux-Klanu i innych, 
którzy propagują ideologie rasistowskie i totalitarne". 

Tego samego dnia spotkaliśmy się z kierownictwem nowojorskiego 
Foreign Press Center (jest to placówka USICA pełniąca wobec za
granicznych dziennikarzy funkcje zbliżone do naszego Interpressu) 
i złożyliśmy wizytę Williamowi Powellowi, dyrektorowi Wydziału 
Prasy i Wydawnictw ONZ. 

Nowy Jork, 24 maja. Spotkania w AP i Freedom House. Ten dzień 
zaczął się właściwie od wizyty w głównej kwaterze Associated Press, 
gdzie nas podejmował kierownik Działu Międzynarodowego Stanley 
Swinton. Dowiedzieliśmy się, że więcej niż miliard mieszkańców po
nad stu krajów korzysta pośrednio z pracy AP, „największej i naj
starszej agencji prasowej świata". Dzięki nowoczesnej technologii 
redakcje gazet w Singapurze, Buenos Aires, Londynie i New Delhi 
otrzymują jednocześnie serwisy informacyjne i fotograficzne „naj
wyższej jakości, w bezprecedensowej ilości i z bezprecedensową 
szybkością". Ze zdziwieniem usłyszałem, że AP „wyrażała wielo
krotnie swe poparcie dla koncepcji Poolu informacyjnego neutral
nych krajów Trzeciego Świata i oferowała swoje 125-letnie doświad
czenie młodym agencjom narodowym w formie konsultacji" oraz że 
główną przeszkodą, jaką AP napotyka w zbieraniu faktograficznej 
informacji w skali globalnej, jest ograniczony dostęp do źródeł, jaw
na lub niejawna cenzura i nacisk na korespondentów prowadzący 
w niektórych wypadkach aż do wydalenia". Oskarżeń o imperializm 
informacyjny AP nie przyjmuje do wiadomości. 

Freedom House mieści się na 40. ulicy w budynku sąsiadującym 
z siedzibą ACLU. Ta dziś zdecydowanie antykomunistyczna organi
zacja powstała w październiku 1941 w celu uświadomienia Amery
kanom groźby hitleryzmu i faszyzmu. Po wojnie wplątała się 
wprawdzie w zimną wojnę, ale już na początku lat pięćdziesiątych 
wystąpiła przeciw poczynaniom senatora Josepha McCarthy'ego 
i swoją działalnością przyczyniła się do skompromitowania zaincjo-
wanego przez niego polowania na czarownice. Ale to odległa prze
szłość. Obecnie Freedom House interesuje się bardziej tym, co się 
dzieje na świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się i socjali
stycznych, niż sytuacją w USA. Jego prezesem jest John Richard
son, w latach sześćdziesiątych szef RWE, a następnie przez 7 lat za
stępca sekretarza stanu do spraw oświaty i kultury. Wśród członków 
40-osobowego Komitetu Wykonawczego Freedom House widnieje 
nazwisko Zbigniewa Brzezińskiego (obecnie „na urlopie"). 

Już w hallu wprowadza nas w atmosferę Freedom House ogrom
na wymalowana na ścianie czarno-biała mapa świata. Jak głosi le
genda, jest to „Mapa wolności". Kolor biały oznacza kraje „free", 
czarny — kraje „not free" a przestrzeń zakreskowana — „partly 
free". Jest rzeczą oczywistą, że dla krajów socjalistycznych przezna-
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czono głęboką czerń. Ta sama mapa, ilustrująca ,,stan wolności na 
świecie w styczniu 1978", znajduje się w aktualnych wydawnic
twach propagandowych Freedom House. 

Obowiązki gospodarzy pełnią wobec nas: Leonard Sussman, dyrek
tor Freedom House, i Raymond Gastil, kierownik badań nad wol
nością, a więc tym samym główny twórca owej czarno-białej mapy. 
Spotkanie zaczyna się od referatu dra Gastila, który przedstawia 
raczej wynik badań niż ich procedurę. A potem wybucha burza 
protestów. Niemal wszyscy czują się dotknięci, bo ich kraje zostały 
uznane albo za ,,not free", albo za „partly free"; wyjątek stanowi 
przedstawiciel „wolnego" Mauritiusa. Ostro występuje Egipcjanin 
al Biali i Liberyjczyk Mc Lain oraz Rumun Munteanu; zastrzeżenia 
zgłasza Ghańczyk Ansah. W tej fali protestów nie może oczywiście 
zabraknąć i mego głosu. 

Rozpoczynam pół żartem pół serio, żem właściwie gotów zaapro
bować „mapę wolności" dra Gastila, gdyby zmieniono jej legendę. 
Określenie „free" zastąpmy przez „free to be bought", określenie 
„not free" przez „not for sale", a uzyskamy mniej więcej prawdziwy 
obraz sytuacji prasy na świecie. Potem już poważnie mówię o mono
polizacji rynku prasowego w miastach, które odwiedzaliśmy i o tym, 
że ograniczenie swobody korespondentów zachodnich w krajach roz
wijających się jest czasem jedynym narzędziem w walce z imperia
lizmem w komunikowaniu masowym. Sussman odpowiada mi, że 
w kupowaniu i sprzedawaniu prasy nie widzi nic zdrożnego, a mimo 
postępującej koncentracji prasy w USA odbiorcy mogą wybierać 
między nią i różnymi kanałami radia i telewizji. A wolność w jego 
rozumieniu — to możliwość wyboru. Nie mam już okazji do pu
blicznej repliki. 

Nowy Jork, 26 maja. Spotkanie w Szkole Dziennikarstwa Uniwersy
tetu Columbia. 

Poprzedniego dnia odbyliśmy wizyty w redakcjach dwóch sław
nych pism: New York Timesa i The Reader's Digest. Pierwsza wi
zyta ograniczyła się jednak tylko do zwiedzenia nowych pomieszczeń 
redakcyjnych i krótkiej rozmowy ze znanym publicystą międzyna
rodowym Tomem Wickerem. Druga miała charakter raczej towa
rzyski, ale dała okazję zobaczenia chyba jedynej w świecie redakcji 
pracującej w pałacowych wnętrzach, gdzie wiszą sobie całkiem zwy
czajnie oryginalne płótna Mattisse'a, Van Gogha, Modiglianiego, 
Braque'a i innych sławnych mistrzów. 

O tym, co widziałem w Pleasant ville — w głównej kwaterze 
Reader's Digest, czasopisma o największych nakładach na świecie — 
napiszę kiedy indziej. Teraz — witani przez dziekana Elie Abela — 
jesteśmy w Szkole Dziennikarstwa, która szczyci się tym, że została 
założona przez samego Josepha Pulitzera, a więc w Podyplomowej 
Szkole Dziennikarstwa Uniwersytetu Columbia. To ona zgodnie 
z ostatnią wolą J. Pulitzera przyznaje corocznie — oczywiście po 
wysłuchaniu opinii jury — nagrody jego imienia, wciąż jeszcze naj-
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bardziej cenionego wyróżnienia, jakie może spotkać amerykańskiego 
dziennikarza. 

Ta Szkoła Dziennikarstwa różni się wyraźnie od całego amery
kańskiego szkolnictwa dziennikarskiego. „Jej celem — jak czytamy 
w programie •— nie jest przygotowanie do pierwszej lub drugiej 
pracy w zawodzie dziennikarskim. Jej celem jest raczej wykształcić 
do zrobienia znaczącej kariery w dziennikarstwie (...) Chodzi nie 
tylko o to, by rozwinąć umiejętności dziennikarskie do poziomu dzi
siejszej praktyki, ale o to, by się przyczynić do podniesienia jej po
ziomu przez nowatorstwo w różnych dziedzinach dziennikarstwa". 
Nauka trwa tylko jeden rok i kończy się dyplomem magisterskim 
(Master of Science). 

Rozbieżność między ambitnym celem kształcenia wybitnych 
dziennikarzy a krótkością czasu nauczania jest ogromna. Mimo woli 
nasuwa się pytanie: Jak oni to robią? 

Myślę, że podstawowym warunkiem powodzenia jest bardzo sta
ranna selekcja kandydatów. Aby zostać studentem tej Szkoły trze
ba mieć dobre wyniki z poprzednich studiów, pomyślnie przejść test 
uzdolnień w posługiwaniu się językiem, wykazać się publikacjami 
w prasie studenckiej lub praktyką zawodową. Szczególną uwagę 
przywiązuje się do poziomu wiedzy humanistycznej (liberal arts) 
kandydata. Drugi warunek •— to intensywność studiów. Zajęcia 
trwają codziennie od rana do późnego popołudnia, a czasem prze
ciągają się nawet na noc. Tylko w ten sposób można sprostać wy
maganiom programu łączącego praktykę zawodową z teorią, socjo
logią, prawem, ekonomią i historią komunikowania masowego. 

Znaczną część zajęć odbywają studenci poza salą wykładową. 
Prawdziwym laboratorium jest miasto z jego urzędami, redakcjami, 
studiami radiowo-telewizyjnymi, bibliotekami, agencjami, stowarzy-

, szeniami, a przede wszystkim z jego ludźmi, zdarzeniami i proble
mami. Tam trzeba wykazać zmysł obserwacyjny, operatywność, ła
twość nawiązywania kontaktów, umiejętność pokonywania przeszkód 
w zdobywaniu informacji, a później sprawność myślenia i pisania. 

Opłata za 1 rok nauki w Podyplomowej Szkole Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Columbia (razem z domem akademickim i stołówką) 
wynosi 8800 dolarów. 

Nowy Jork, 27 maja. Spacer przez Manhattan. 
W sobotnie południe idę samotnie Broadwrayem przez Manhattan. 

Słoneczny weekend sprawił, że ruch jest mniejszy i wolniejszy niż 
zwykle o tej porze. Przyglądam się wystawom i przechodniom. Nie
oczekiwanie przecina mi drogę strumień ludzi z transparentami i fla
gami. To Czterdziestą ulicą, tą samą, na której się mieści Freedom 
House i American Civil Liberties Union ciągną pod gmach ONZ 
członkowie ruchu na rzecz rozbrojenia. Młodzi i starzy, biali i czar
ni, biedni i wystrojeni. Przyjaźnie machają do przechodniów. Ktoś 
podaje mi ulotkę. „Maszerujemy dziś do ONZ — czytam — by po
wiedzieć naszemu rządowi i wszystkim rządom świata, że chcemy 
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zakończenia wyścigu zbrojeń oraz bardziej racjonalnego i humani
tarnego wykorzystania naszych zasobów. Już czas, by rozbrojenie 
stało się sprawą publiczną (...) Każdego dnia USA wytwarzają 3 no
we bomby 'wodorowe. Ścigamy się ze śmiercią. Każda nowa broń 
zbliża świat do wojny i unicestwienia". 

Mój życzliwy uśmiech zostaje natychmiast podchwycony wielo
głosowym zaproszeniem: 

— Przyłącz się do nas! — Chodź z nami! 
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Jaki pożytek wynieść może polski czytelnik, dziennikarz i pracow
nik wydawnictwa z zajęcia się prasą właśnie Berlina Zachodniego 
i to tylko na przykładzie jednego, średniego pod każdym prawie 
względem dziennika? 

Zanim się do tego przystąpi, konieczne są pewne dygresje na te
mat samego miasta. Berlin Zachodni, odrębna jednostka polityczno-
-administracyjna na terenie NRD, pozostaje faktycznie pod okupacją 
wojsk Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych, a rządzona jest przez 
Senat i władze miejskie. Republika Federalna Niemiec jednostron
nie uważa Berlin Zachodni za jeden ze swoich Landów, czyli kra
jów związkowych, zmuszona jest jednak honorować status tego 
miasta, potwierdzony przed 6 laty czteromocarstwowym porozumie
niem, układami i porozumieniami między NRD, RFN i Senatem za-
chodnioberlińskim. Faktem jest jednocześnie pełna bez mała inte
gracja gospodarcza i kulturalna Berlina Zachodniego z RFN i świa
tem kapitalistycznym, utrzymywana przy pomocy korytarzy po
wietrznych, dróg, linii kolejowych i kanałów, wiodących przez tery
torium NRD. Wszystko to kształtuje warunki życia ludności, któ
rych mimo trwającej stabilizacji politycznej normalnymi określać 
nie można. Miasto, położone w środku terytorium NRD, liczy ponad 
2 miliony mieszkańców, w tym 200 tysięcy gastarbeiterów, utrzy
mujących miasto w czystości i ruchu, blisko 100 tysięcy młodzieży 
studiującej, w dużej części dorabiającej; ma najwyższy na świecie 
obok amerykańskiej Florydy odsetek rencistów i emerytów. A ga
zety usychają z braku roznosicieli, którzy by je rankiem dostarczyli 
prenumeratorom do domu. Nie godzi to w prasę bulwarową czy jesz
cze niżej — brukową, sprzedawaną głównie na ulicy, podcina nato-
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miast egzystencję tzw. Familienblattów, solidnych gazet mieszczań
skich, przeznaczonych dla stałego, tradycyjnego czytelnika. 

Jest to jeden z przykładów wiernego odbicia w prasie zachodnio-
berlińskiej złożonych problemów miasta. Wychodzi w nim 8 dzien
ników. Tylko jeden Die Wahrheit, jest formalnie związany ze stron
nictwem politycznym — Socjalistyczną Partią Jedności Berlina Za
chodniego (SEW), odpowiednikiem NRD-owskiej SED. 4 pisma na
leżą do osławionego koncernu wydawniczego Springera, tu mającego 
swą siedzibę, lecz sięgającego działalnością i na RFN. Springer, nie 
związany formalnie z chadecją, znacznie bardziej jeszcze na prawo 
stojący, jest tubą i forpocztą zachodnioniemieckiej reakcji i rewizjo-
nizmu, wrogiem postępu wewnętrznego, odprężenia międzynarodo
wego i wszystkiego, co tchnie lewicą bądź obiektywizmem politycz
nym. W Berlinie Zachodnim Springer wydaje 4 dzienniki: 2 bulwa
rowe — Bild i BZ, pisma najwyżej nakładowe, przesycone w formie 
i treści sensacją obyczajową i polityczną, obliczone na nie wyrobio
nego i pospiesznego czytelnika, dynamicznie wszakże łamane 
i sprawne warsztatowo. Zachodnioniemiecki demaskator, Guenther 
Walraff mówi (Polityka 1978 nr 21), że Bild robiony jest w sposób, 
pozwalający przeczytać całą gazetę w 15 minut. W tytułowej, sensa
cyjnej story na 45 wierszy nie ma miejsca na refleksję i niejasno
ści, wszystko musi być czarno-białe, a tendencja wyraźna. O BZ 
z kolei zachodnioberlińscy robotnicy na określenie jakiejś bujdy ma
wiają: „e tam, wyczytałeś to w BZ". Trzeci dziennik koncernu, Ber
liner Morgenpost, przeznaczony jest dla solidniejszej publiki, podob
nie jak czwarty — berlińskie wydanie Die Welt, RFN-owskiego 
dziennika o tym tytule. Pozostałe dzienniki, niezależne w sensie bra
ku powiązań z koncernami czy partiami, to Spandauer Volksblatt, 
wyrosły z tradycji jednej z dzielnic Berlina — Szpandawy (o zasięgu 
wszakże ogólnomiejskim), popołudniówka Der Abend oraz Der 
Tagesspiegel, o którym traktuje to opracowanie. 

Obie bulwarówki springerowskie oraz Abend i częściowo Welt 
sprzedawane są głównie w kioskach, pozostałe są pismami abonen
ckimi. Organy trzech partii politycznych: socjaldemokratycznej, cha
deckiej i liberalnej wychodzą w Berlinie Zachodnim jako dwuty
godniki. Prasa zachodnioberlińska nie wykracza na ogół poza gra
nice miasta. Tagesspiegel np. eksportuje zaledwie niecałe 2% swo
jego nakładu nie tylko do RFN, ale i innych krajów, gdzie mieszka
ją obecnie wierni czytelnicy pisma. 

Prawidła gospodarki kapitalistycznej dawno już zmniejszyłyby 
ten wachlarz prasy codziennej, gdyby dano im działać swobodnie. 
Większe możliwości koncernów w dziedzinie akwizycji ogłoszeń i re
klam, stosowanie nowoczesnej techniki w redagowaniu i druku, me
chanizacja kolportażu, powodują niższe zatrudnienie i koszty włas
ne. Grozi to ruiną pismom niezależnym i monopolizacją prasy w rę
kach Springera, co nie byłoby wszakże na rękę władzom miasta ani 
sojusznikom zachodnim. Koncentracja prasy i wpływu na opinię 
publiczną w takich rękach prowadziłaby do konfrontacji politycz
nych, głównie z NRD, do zaostrzenia stosunków klasowych i społecz-
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nych w mieście, unikanie czego leży w interesie wszystkich, oczy
wiście poza wciąż wpływowymi kołami rewizjonistycznymi w Niem
czech Zachodnich. Nie są mi znane sumy i technika subsydiów za-
chodnioberlińskiego Senatu na rzecz utrzymania pism niezależnych, 
przyjąć jednak należy, że odgrywa to istotną rolę w ich egzystencji. 
Uwzględnić też trzeba, że do Berlina Zachodniego docierają wszyst
kie inne dzienniki i czasopisma z niemieckiego obszaru językowego. 
Konkurencja w akwizycji reklam i na rynku czytelniczym jest za
tem zażarta, wymaga od gazety nie lada operatywności, znajomości 
swojego środowiska czytelniczego i trafiania do niego, często drogą 
kompromisów ideowych. Aż tylu dygresji wymaga specyfika Ber
lina Zachodniego, gdy chce się pisać choćby tylko na tematy redak-
cyjno-wydawnicze. 

Der Tagesspiegel czyli Zwierciadło Dnia, wychodzi od 33 lat. Już 
w roku 1945 Karl Franz Meier, przedwojenny adwokat berliński, 
nie związany z reżimem hitlerowskim, dziś 67-letni, uzyskał od 
amerykańskich władz okupacyjnych licencję na wydawanie gazety. 
W ciągu lat stał się nie tylko wydawcą ale i redaktorem, rzekł
bym — ideologiem linii swojego pisma. Gazeta i jej drukarnia sta
nowią własność K. F. Meiera, przy statucie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ma w nich bowiem większość udziałów. (We 
wrześniu 1978 21,5% akcji przejęła fundacja, od której statutowo 
zależy kontrola i decyzja we wszystkich istotnych sprawach wydaw-
niczo-własnościowych. W skład kuratorium fundacji powołano wy
łącznie „szczególnie zasłużonych współpracowników wydawnictwa 
i redakcji". — Red. ZP) Pozwala mu to, przy ustabilizowanej egzy
stencji pisma i własnej, na głoszenie niezależności od władz i ugru
powań politycznych, w myśl podtytułu gazety: „rerum cognoscere 
causam" (poznać rzeczy przyczynę), wyjaśnianie raczej niż na robie
nie polityki. Granic tej niezależności nie mogę oceniać, na zachodnio-
berlińskich stosunkach przez lata zęby zjadają korespondenci i dy
plomaci. Wizytę w piśmie składałem dla konkretnych, fachowych 
celów poznawczych. 

Od kilkunastu lat pismo nie ma redaktora naczelnego. Funkcje 
te pełnią równorzędnie trzej najstarsi stażem dziennikarze, kierow
nicy głównych działów redakcyjnych pod kierownictwem K. F. 
Meiera. Całe wydawnictwo (z kolportażem i biurem ogłoszeń, lecz 
bez drukarni) zatrudnia 250 osób, z czego redakcja — 45 pracowni
ków merytorycznych. W naszej nomenklaturze byłyby to etaty 
dziennikarskie, choć pojęcia te są nie w pełni porównywalne. Dzien
nikarzy piszących jest w Tagesspieglu niewielu ponad 30. Według 
oświadczenia p. Meiera żaden z nich nie piastuje funkcji w żadnej 
partii politycznej, nie zatrudnia on też nikogo z samym wykształ
ceniem dziennikarskim bez jednego, dwóch dyplomów fachowych. 
Spory udział w redagowaniu mają stali współpracownicy, formal
nie w piśmie nie zatrudnieni, na warunkach — po naszemu — ry
czałtowych. W dużej części dziennik opiera się na obsłudze agen
cyjnej (DPA, UPI. AFP, Reuter i lokalna agencja zachodnioberliń-
ska) oraz sieci korespondentów. Na własnych pismo tych rozmiarów 
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pozwolić sobie nie może. Korzysta więc z korespondentów, pracu
jących na rzecz wielu, oczywiście nie konkurujących tytułów. Z War
szawy np. Tagesspiegla obsługuje korespondent całej prasy socjal
demokratycznej i liberalnej, pismo nawiązało również kontakty z na
szym Interpressem. Coraz mniej tytułów, poza reprezentującymi po
tężne koncerny wydawnicze, może sobie pozwolić na własną sieć 
korespondetów krajowych i zagranicznych oraz własną kompletną 
dokumentację, korzysta więc z serwisów agencji prasowo-fotogra-
ficznych i usług korespondencyjnych bogatszych redakcji. Stąd po
zorna obfitość dzienników lokalnych, stanowiących zwłaszcza w wa
runkach zachodnioniemieckich tzw. Teilredaktionen, różniących się 
od siebie w gruncie rzeczy tylko wiadomościami lokalnymi, komen
tarzem redakcyjnym, kolumną listów i ogłoszeniami. 

Tagesspiegel nie posiada nie tylko redaktora naczelnego, ale i je
go zastępców ani też sekretariatu redakcji. Część tych ostatnich fun
kcji pełni ze swoimi pracownikami Chef vom Dienst, druga po wy
dawcy osoba w stopce redakcyjnej. Jest to odpowiednik anglosas
kiego Managing Editora, funkcja mniej związana z treścią pisma niż 
z jego produkcją. Chef vom Dienst rozdziela miejsce na działy, z któ
rych otrzymuje gotowe, zaadiustowane materiały do produkcji. 
W Tagesspieglu istnieje daleko idąca samodzielność działów, aż do 
łamania własnych kolumn włącznie. Jest to zbieżne z jednym z na
szych modeli silnych działów redakcyjnych, występującym u nas 
tylko w teorii organizacji. Przy aktualnym dzienniku, wychodzącym 
wcześnie rano, by dotrzeć do prenumeratorów przed wyjściem do 
pracy, zmniejszenie ilości instancji i etapów redakcyjnych ma zasad
nicze znaczenie. 

Pismo ma 8 działów: polityczno-informacyjny, gospodarczy, lo
kalny, naukowo-techniczny, oświatowy, listów (demokratisches Fo
rum), sportowy, felietonu (rubryki kulturalne i socjalne). Brak 
w tym modelu tematyki rodzinnej, młodzieżowej, religijnej, tury
stycznej; zajmują się nią redaktorzy innych działów według osobis
tych zainteresowań, hobby, wykształcenia specjalistycznego. Nosi to 
znamiona innego z naszych modeli organizacyjnych, opartego na 
predyspozycjach poszczególnych członków kolektywu redakcyjnego. 
Wynika z tego, że Tagesspiegel najdalszy jest od modelu silnego 
kierownictwa. Możliwe to jest tylko w gazecie rządzonej patriar-
chalnie przez wydawcę, w piśmie niezależnym nawet od akcjonariu
szy. Brak silnego sztabu kierowniczego czy merytorycznego sekreta
riatu umacnia rolę działów. 

Objętość gazety jest zmienna, zależna od ilości ogłoszeń i reklam, 
co jest podstawową cechą całej prasy kapitalistycznej. Przy 12 ko
lumnach redakcyjnych średnio w dzień powszedni, objętość pisma 
wynosi od 14 do 24 kolumn (przeważnie 16 do 20). Wydania niedziel
ne mają 54—58 kolumn przy 24 kolumnach treści redakcyjnej. Zwy
czajem berlińskim datującym się grubo sprzed wojny jest wydawa
nie dzienników w soboty i niedziele, bez wydania poniedziałkowego. 
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Gdzie indziej prasa codzienna przeszła na wydania łączone sobotnio-
niedzielne i szczupłe numery w poniedziałki. 

Przy ustabilizowanym nakładzie 120 tysięcy egzemplarzy (nakład 
ten wzrósł od 25 lat o 40%), cenie 40 fenigów (w niedziele 70 feni-
gów), wysokich kosztach produkcji w Berlinie Zachodnim i rabacie 
dla kolporterów oczywiste jest, że byt pisma zależy od wpływów 
z ogłoszeń i reklam. Pan Meier jest w stanie określić zysk lub stra
tę na każdym numerze dziennika. Ma też ugruntowane rozeznanie 
lepszych i gorszych miesięcy, tygodni, nawet dni dla ogłoszeń, ergo 
dla całego interesu. 

Tak zmienna objętość gazety wymaga pełnej dyspozycyjności ze-
cerni ręcznej, linotypów i rotacji. Drukarnia należy do Tagesspiegla, 
mieści się w tym samym gmachu co redakcja i wydawnictwo i na 
nasze wyobrażenie — to próżnuje. 64-stronicowa maszyna rotacyjna 
MAN 1963 pracuje 4 godziny na dobę, w nocy z soboty na niedzie
lę ze 6. Nie wykorzystuje przy tym całej szerokości wstęgi, ponie
waż falcowanie przy 64 stronach już zawodzi. Przy grubszych wy
daniach drukuje się więc gazetę w dwóch rzutach, wpierw kolumny 
mniej aktualne. Drukarnia posiada dwie bardzo sprytne maszyny 
do wkładkowania w każdy egzemplarz gazety luźnych ulotek o treś
ci reklamowej, nawet 8-stronicowych na kredzie do formatu A4, co 
jest operacją bardzo zyskowną. 

Drukarnia wyposażona jest równie przyzwoicie, co konwencjo
nalnie. Jedynym objawem postępu jest szybki skład przez maszy
nistki, dziurkujące tekst na taśmie perforowanej, z której odlewa się 
skład na linotypach DTS (technika stosowana i w Polsce od paru 
lat). Poza czterema maszynami do składu zarówno z taśmy jak i przy 
pomocy własnej tastatury, drukarnia posiada szereg zwykłych Hno-
typów i bogatą zecernię ręczną. Tradycyjność wyposażenia nie wy
nika bynajmniej z zachowawczych postaw wydawcy i młodych na 
ogół poligrafów. Jest wyrazem twardej walki klasowej w drukar
stwie, ścierającej się z rachunkiem ekonomicznym wydawnictw. No
woczesna technika fotoskładu sprzężonego z komputerem, z każdym 
miesiącem wprowadzana do coraz to nowych redakcji, bezlitośnie 
zmniejsza i wyrzuca na bruk kadrę zecerską \ Na tym właśnie tle 
wybuchł w RFN na wiosnę br. długotrwały strajk drukarzy, w cza
sie którego przez całe tygodnie brakowało w kraju prasy codziennej, 
tygodniowej, również magazynowej. 

W drukarni Tagesspiegla wiszą takie m. in. hasła: „Jak można do
prowadzić interes do ruiny? Przez kobiety — to sposób najpiękniej
szy, przez grę w karty — to idzie najszybciej, przez komputeryza
cję — to sposób najpewniejszy." Tagesspiegel jakoś tych konfliktów 
jeszcze unika. Maszynistki szybkiego składu są co prawda na eta
tach wydawnictwa, nie należą więc do wpływowego związku dru
karzy i nie mogą wraz z nimi strajkować. Korektorzy natomiast, ze 
strony których to nie grozi, są pracownikami drukarni, nie redakcji. 

1 O zagadnieniu tym pisałem szerzej w numerze 2/1978 Naszych Problemów, 
omawiając artykuł na te tematy z hambursłriego tygodnika Die Zeit 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Pan Meier zakładu swojego nie ma zamiaru unowocześniać tak długo 
przynajmniej, jak wytrzymują to finanse wydawnictwa. Jedyną in
nowacją w gazecie było przejście z cztero- na pięcioszpaltowy układ 
kolumny, co już trafiło na duże opory. Jest ona łamana zdecydo
wanie zachowawczo, jednolitym krojem tytułów do 20 punktów, 
przy stałym układzie rubryk. Redakcja wyposażona jest w proste, 
typowe meble metalowe i laminowane, gabinet szefa wyróżnia się 
staromodnym, XIX-wiecznym stylem. Na biurkach stoją nie video-
display'e, na których można redagować tekst od maszynopisu po go
tową szpaltę do druku, lecz zwykłe maszyny do pisania, w dużej 
części Continentale i Olympie z lat czterdziestych. Nikt tam nikogo 
do nowoczesności widocznie nie przymusza. 

Z racji zainteresowań ostrzyłem sobie zęby na dokumentację re
dakcyjną. Pan Meier uprzedził mnie lojalnie, żebym sobie za dużo 
nie obiecywał, ponieważ jego archiwum nie jest komórką pokazową. 
Autopsja okazała się jednak pożyteczna z wielu względów. Z sym
patią wspominam 7 archiwistów, w większości mężczyzn, wykonu
jących z zapałem i fachowością swoją mało wdzięczną pracę, w ciem
nym lokalu na parterze najstarszej części gmachu, przy regałach 
z desek sięgających do 4 metrów w górę, z drabinami prowadzonymi 
na szynach i przedwojennym umeblowaniem. Ani śladu nowocze
snego sprzętu i urządzeń zainstalowanych w innych, znanych mi re
dakcjach. 

Mimo to zasoby archiwum imponować muszą kompletnością, 30-
letnią z górą kontynuacją i rzemieślniczą wręcz starannością pro
wadzenia. Każdy archiwista ma swój zakres działania. Jeden — 
Berlin, poza tym wypadki i przestępstwa; drugi — zagranicę, w tym 
stosunki wewnątrzniemieckie; trzeci — biografie krajowe i zagrani
czne; czwarty — gospodarkę; piąty — kulturę, środki komunikowa
nia, oświatę, naukę, sprawy społeczne. Szósty prowadzi fotoarchi-
wum. Praca każdego obejmuje lektorat Tagesspiegla w swoim zakre
sie, typowanie, wycinanie i naklejanie wycinków, rozkładanie ich 
i udostępnianie. Każdy tnie tyle egzemplarzy Tagesspiegla, ile as
pektów w danym artykule uznaje za pożyteczne wydobyć, w sumie 
zużywa się na to dziesiątki, jeśli nie setki egzemplarzy dziennie. 
Z innych tytułów berlińskich robi się tylko wycinki uzupełniające 
treść własnej gazety. Każdy archiwista zawiaduje też częścią księ
gozbioru podręcznego ze swojej dziedziny, liczącego w sumie około 
2500 tomów. 

Archiwum prowadzi około 50 zszywek gazet niemieckich i zagra
nicznych (w tym Życie Warszawy w języku niemieckim) oraz 20 
magazynów, z czego lektoruje się tylko Spiegla. Archiwizuje się też 
dziesiątki tytułów urzędowych, wszelkie materiały Senatu, zarzą
dzenia, akty normatywne. Personel archiwum dzieli wreszcie prasę 
na całą redakcję (poza dziennikami berlińskimi). Reżim oszczędno
ściowy obowiązuje w całej pełni. Czołowych nawet gazet zachodnio-
niemieckich czy światowych magazynów przypada na redakcję i wy
dawnictwo po parę egzemplarzy (zwykle do trzech), z których każ
dy otrzymuje kartę obiegową i przechodzi przez kilka komórek, by-
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wa że i do sześciu. Każda komórka oznacza zapoznanie się z nume
rem i przesyła go dalej, ostatnią jest z powrotem archiwum, do któ
rego — o dziwo — prasa ta, przynajmniej po jednym egzemplarzu 
w komplecie wraca. Cenniejsze tytuły mają na karcie obiegowej rub
rykę na podpisy, jedna komórka kwituje je drugiej. 

Co zaś robi jedyny fotoarchiwista redakcji? Zawiaduje nieznaną 
nawet sobie bliżej ilością zdjęć, na oko jest ich z 50—100 tysięcy, za
klasyfikowanych po domowemu, według alfabetu od A (Ärzte, Astro
nomie, Autos) do Z (Zircus, Zoll, Zoologie). Wydzielone z alfabetu są 
jedynie działy: zagranica (wg krajów), RFN i NRD, ale tylko ich 
zagadnienia polityczne i portrety. Ten pragmatyczny hasłownik obo
wiązuje i dla wycinków, każdy archiwista zna swój na pamięć, 
pisany egzemplarz dawno się rozleciał i go nie ma. Świadczy to po
niekąd i o stałości kadry archiwum. Przy takim systemie każde 
zdjęcie, wycinek też zresztą, można zakwalifikować do kilku tema
tów. W każdej teczce znajduje się więc karta odsyłaczowa, gdzie 
odnotowuje się, w której teczce jeszcze znaleźć można zdjęcie (wy
cinek) na poszukiwany temat. 

Wydawca jest ze swego archiwum raczej zadowolony, wystarcza 
mu ono na bieżące potrzeby dziennika i poza planowanym przenie
sieniem do nowo urządzanej części budynku innowacji nie przewi
duje. Wychodzi mianowicie z założenia, że gazeta jest za mała, by 
stać ją było na własną kompletną służbę dokumentacyjną. Dzienni
karz w razie potrzeby musi postarać się o dokumentację i tak z wie
lu kompetentnych źródeł, pod ręką musi mieć tylko wycinki z włas
nego dziennika i księgozbiór podręczny. Poza tym pismo rozporzą
dza bogatym materiałem agencyjnym, tekstowym i zdjęciowym, 
który zapewnia mu aktualne i wiarygodne materiały. Tak np. agen
cja DPA dostarcza redakcji codziennie aż 100—200 zdjęć z fotofaxu 
w twardych odbitkach 13X18 cm, które mają co prawda ograniczo
ny czas przechowywania i archiwizowane są wg dat, bez rozkłada
nia, tylko przez parę miesięcy, ale starczą z naddatkiem do ilustro
wania typograficznej gazety. Własne fotoarchiwum służy raczej do 
ilustrowania części pozainformacyjnej i w nagłych wypadkach. Do 
dyspozycji jest też służba agencji wycinków „Globus" (co za dziwna 
zbieżność nazwy z naszą!), dostarczająca redakcjom wycinków na 
każdy żądany temat. 

Te ostatnie spostrzeżenia dają dużo do myślenia. Rodzą one pyta
nia, czy w naszych warunkach każda redakcja (myślę głównie o war
szawskich) ma dążyć do zwiększania własnych zasobów archiwal
nych i fotoarchiwalnych? Zapewnienie im zintegrowanej fachowej 
obsługi przez agencję dokumentacji i uporządkowane, błyskawicz
nie działające fotoarchiwum CAF-u (do czego przecież dojść musi) 
to na pewno wyższe formy obsługi, nie tylko tańsze dla wydawcy, 
lecz efektywniejsze dla użytkownika. Oczywiście wyłączam z tego 
potrzeby magazynów ilustrowanych i pism środowiskowych. Z wy
ciąganiem zbyt daleko idących wniosków z przygodnych wizyt w ob
cych ośrodkach wydawniczych trzeba być jednak ostrożnym. Co kraj 
to obyczaj, różne są funkcje prasy, organizacja pracy i nawyki perso-

8* 
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nelu, różny rachunek ekonomiczny i sieć kooperantów. Dotyczy to 
nie tylko dokumentacji. 

Ostatnim w kolejności, lecz pierwszym w stopniu ważności jest 
dla Tagesspiegla kolportaż. 15—20°/o nakładu rozprowadzanego 
w komisie nie stanowi zagadnienia. Podjeżdżają furgonetki zawodo
wego kolportera, który rozprowadza je po kioskach. Ale pozostałe 
75—80% trzeba dostarczyć abonentom do domów rankiem przez 
850 kolporterów, z których każdy obsługuje swój teren: pieszo czy 
rowerem. Lokomocja miejska jest bardzo droga nawet w abona
mencie, a pojedynczy przejazd autobusem czy metrem kosztuje 1,30 
marki. Do posiadaczy własnych samochodów kolporterzy raczej się 
nie zaliczają. Są nimi tradycyjnie starzy berlińscy majdaniarze. 
Wstać trzeba, również w soboty i niedziele, o 3 rano, studenci i bez
robotni do tej mało płatnej roboty się nie garną, a gastarbeiterzy 
pracują od rana w fabrykach i na budowach. Ile zresztą można za
robić przy 40 fenigach ceny pisma i 10—15 dkg wagi egzemplarza, 
w niedziele i 40 dkg? Kadra ta gwałtownie się wykrusza i p. Meier 
upatruje w tym czarny koniec niezależnej, tradycyjnej prasy swo
jego miasta. 

Czytelnik niechybnie już spostrzegł, że zajmuję się wszystkim 
poza politycznym wizerunkiem pisma: kogo i w jaki sposób ono 
reprezentuje, co głosi na swoich łamach, zwłaszcza w przedmiocie 
wydarzeń międzynarodowych i w stosunku do Polski. Zbyt słaba 
jest moja znajomość Tagesspiegla, bym ryzykował tu oceny własne 
na podstawie lektury dorywczych numerów. Oprę się tu na opiniach 
ustnych i publicystycznych oraz wypowiedziach p. Meiera na nie sta
wiane mu nawet pytania. W okresie zimnej wojny i w momentach 
zaostrzenia się kontrowersji wokół Berlina Zachodniego stanowisko 
Tagesspiegla w stosunku do NRD i całego obozu socjalistycznego nie 
odbiegało od reszty prasy zachodnioberlińskiej i zachodnioniemiec-
kiej. Berlin Zachodni zwany był przez długie lata „stolicą zimnej 
wojny". Tagesspiegel, pismo licencjonowane przez władze USA 
w Berlinie Zachodnim, był tubą państw zachodnich. Oględniejszy 
ton od prasy springerowskiej czy atmosfera wydarzeń, zmuszająca 
do polaryzacji stanowisk, nie zmienia tej linii pisma2. 

Gdy jednak z końcem lat sześćdziesiątych zarysowały się możli
wości odprężenia, Tagesspiegel stał się obiektywnym rzecznikiem 
Ostpolitik kanclerza Brandta i zaczął wyróżniać się tym od pozosta
łych gazet, nie licząc oczywiście stanowiska organu SEW — Die 
Wahrheit. Pan Meier twierdzi, że swoje publiczne wystąpienie sprzed 
lat 10 na temat celowości i konieczności nawiązania i uregulowania 
całokształtu stosunków z Polską mógłby wydrukować i dziś bez 
zmiany, jako dowód realizmu swoich ówczesnych poglądów. Układy 
Polski z RFN pismo przyjęło życzliwie, artykuły Tagesspiegla na 
tematy naszego kraju cechuje dziś rzeczowość, pragnienie unikania 
napięć i życzenie zacieśniania stosunków. Zamieszcza on nie tylko 
własne korespondencje z Polski, lecz także artykuły naszych publi-
2 Pisze o- tym m. in. Longin P a s t u s i a k w swej źródłowej książce: „Ame
rykanie w Berlinie Zachodnim*'. Czytelnik 1972. 
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cystów, dostarczane przez PA Interpress. Nie wszystkie poglądy 
i sformułowania pisma możemy akceptować, stoi ono przecież na po
zycjach obcych socjalizmowi. Żywienie doń za to pretensji byłoby 
jednak grubą przesadą, zważywszy wszystkie imponderabilia jego 
istnienia i problemów Berlina Zachodniego. 

Na koniec tego typu wizyty zadajemy sobie zwykle pytania, jak 
się żyje i ile się zarabia. Przytaczanie kwot w markach bez wyliczeń 
koszyka wydatków byłoby czystą dezinformacją. Berlin Zachodni 
jest jednym z najdroższych miejsc w Europie: mieszkanie, żywność, 
odzież, komunikacja, wszystko jest obłędnie kosztowne, nie tylko 
z punktu widzenia gościa z Polski, lecz i dla większości mieszkańców: 
starych ludzi żyjących z rent, emerytur czy opieki społecznej, licznej 
w mieście klasy robotniczej, urzędników i studentów, wreszcie dla 
200 tysięcy gastarbeiterów, w większości Turków z ich wielodziet
nymi rodzinami, dla których zarobki berlińskie stanowiłyby majątek 
w zestawieniu z Turcją, gdyby nie trzeba ich wydawać tu, na miej
scu. Nie ta publika szlifuje bruki Kurfürstendammu, reprezentacyj
nej arterii miasta, z setkami lokali rozrywkowych i obfitością wszel
kiego dobra na sprzedaż. Miasto jest wszakże subsydiowane od lat 
blisko 30 przez RFN w najróżrodniejsze sposoby, co pozwala mu na 
pozory życia nie odbiegającego od standardów zachodnioniemieckich. 

Zarobki w Tagesspieglu znacznie przewyższają średnią zachodnio-
berlińską. Pracownik wydawnictwa zarabia 2200—2800 marek, dzien
nikarz po 10 latach praktyki, ale na stanowisku poniżej kierownika 
działu 3000—3500 marek miesięcznie. Te pobory plus 13 i 14 pensja 
są jednak całością jego zarobków w gazecie z nikłymi, indywidualny
mi tylko możliwościami zewnętrznymi. Konkurencja w dziennikar
stwie i na rynku pracy jest bowiem zacięta. Żadnych honorariów 
dla pracowników własnych nie ma, nawet za prowadzenie ubocznych 
rubryk. Chyba, że ktoś zaprodukuje się w dziedzinie całkowicie ob
cej swojemu zakresowi pracy, wówczas może być potraktowany jako 
autor z zewnątrz. 

I tu nastąpiła moja z p. Meierem konfrontacja postaw. Ja, wycho
wanek systemu wierszowkowego, ciągle nie mogę pojąć, że przy bra
ku norm i funduszu honorariów własnych oraz niższym niż u nas za
trudnieniu gazeta ma zapełnione łamy i portfel redakcyjny, dzienni
karz jest w pełnej dyspozycji redakcji, a na dodatek stara się pisać 
lepiej i zamieszczać więcej niż inni. Pan Meier natomiast nie mógł 
się nadziwić, jak można redagować i wydawać gazetę w atmosferze 
walki o zarobki między kolektywem, nawet wewnątrz działu, czy 
konkurencja ta wpływa na jakość publikacji, jak czuje się dzienni
karz bez znajomości swojego miesięcznego i rocznego budżetu, na 
jakich wreszcie zasadach ocenia się i wycenia każdą pozycję dzien
nikarską. 

Na karb odmienności ustrojowych wszystkiego zrzucać nie można, 
granice odmiennych systemów płacowych nie tu przebiegają. Przy
dałoby się kiedyś solidnie i kompleksowo zbadać, jakie kraje, wy
dawnictwa i redakcje stosują odmienne systemy płacowe, jakie przy
nosi to korzyści i szkody dla pracodawców i pracobiorców. Wszystkie 
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dotychczasowe informacje i badania na te tematy są wyrywkowe, 
subiektywne, w zależności kto i po co je zbiera, i do żadnych prak
tycznych wniosków nie prowadzą. Jedno choćby nasuwa się pytanie: 
czy płaca starszego redaktora, równa zarobkom starszego referenta 
lub połowie zarobków inżyniera w produkcji przy teoretycznym za
łożeniu, że każdy dziennikarz może dorobić sobie honorariami, rze
czywiście premiuje jednostki zdolniejsze, o lepszym piórze, czy też 
daje pole do popisu co obrotniejszym jednostkom, stroniącym od 
funkcji, stosującym mniej pracochłonne formy pisarskie lub produ
kującym się gdzie popadnie? Nie myślę tego oczywiście o swoim ar
tykule na Waszych łamach. 

ZDZISŁAW KRZYSTEK 
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Sondaże OBP 

PROBLEMATYKA 
ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

W OPINIACH POLAKÓW 

Aktualność i ważność problematyki rozwoju gospodarczego skłoniła Ośro
dek Badań Prasoznawczych do postawienia reprezentatywnej dla ogółu do
rosłej ludności polskiej — 1100-osobowej grupie — zadania polegającego na 
wskazaniu najsłuszniejszej — strategii rozwoju gospodarczego. Strategię taką 
określał stosunek do inwestycji i związane z nimi pewne cele ważne ze spo
łecznego punktu widzenia. Określenie każdej z czterech strategii z podaniem 
ilości wskazań, jakie otrzymały, zawiera tabela 1. 

Wydaje się, że wskazania poszczególnych możliwości rozwoju można uznać 
za dobry wykładnik orientacji i nastawień społecznych w zakresie polityki 
gospodarczej. Sformułowanie streszczające — naszym zdaniem — najpełniej 
ideę manewru gospodarczego, wskazujące na potrzebę zmniejszenia tempa 
inwestycyjnego na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystania stworzo
nych już możliwości rozwoju gospodarki, zostało uznane za najwłaściwsze 
przez największą liczbę badanych (34,7°/o). Równocześnie jednak zbliżony od
setek (27,3°/o) badanych wskazał na potrzebę znacznych ograniczeń inwestycyj
nych, akcentując potrzebę i koncentrację środków na poprawę warunków 
życia. Dwie pozostałe „strategie" rozwoju gospodarki zgromadziły podobne 
i wcale niemałe odsetki wskazań. 

Charakterystycznych i ciekawych zróżnicowań przy wskazywaniu na po
szczególne orientacje rozwoju możemy dopatrzyć się w kategoriach miejsca 
zamieszkania, wykształcenia i aktywności politycznej (por. tab. 1). Przykłado
wo wśród mieszkańców dużych miast zwolenników strategii „aktywnego prze
grupowania" jest prawie dwa razy więcej niż wśród mieszkańców wsi. 
W skrajnych kategoriach wykształcenia różnica ta wzrasta aż trzykrotnie — 
co oznacza, że badani z wykształceniem wyższym 3 razy częściej niż badani 
z niepełnym podstawowym akceptują orientację rozwoju przez przegrupowa
nie sił i środków. Także aktywność polityczna — a zwłaszcza przynależność 
do PZPR — jest czynnikiem zwiększającym akceptację tej strategii. 
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Prawie dokładnie przeciwne zależności (co do kierunków wpływu omówio
nych czynników) obserwujemy w wypadku zwolenników orientacji „rozsze
rzonej konsumpcji" oraz dwu pozostałych. Relatywnie wyższe odsetki osób 
wskazujących na urzeczywistnienie takich strategii rozwoju odnotowujemy 
wśród mieszkańców wsi, osób z podstawowym i niepełnym podstawowym wy
kształceniem oraz wśród osób nie należących do organizacji społeczno-poli
tycznych. 

Ogólna postawa wobec strategii rozwoju gospodarczego nie wyjaśnia jeszcze 
wszystkich interesujących nas momentów. Zdając sobie sprawę ze złożoności 
treści, jakie zawarte są w haśle manewru gospodarczego, wybraliśmy 8 za
gadnień szczegółowych, do których badani określali swój stosunek, akceptując 
lub odrzucając pewne opinie dotyczące tych problemów. Pełną listę opinii, do 
których mieli ustosunkować się badani, zawiera tabela 2, prezentująca odsetki 
wskazań akceptujących prawdziwość i słuszność poszczególnych opinii w gru
pach zwolenników czterech strategii rozwoju gospodarczego. Przykładowo: 
zwolennicy orientacji nieograniczonego wzrostu bardzo mocno zaakceptowali 
konieczność selektywnego rozwoju gospodarki (wskaźnikiem dalszego rozwoju 
powinna być efektywność produkcji); podobnie mocno poparli rozwój eksportu, 
negując równocześnie przesunięcie środków inwestycyjnych na budownictwo 
nieprodukcyjne. Pozostający na biegunie przeciwnym zwolennicy orientacji 
„konsumpcyjnej" najniżej spośród wszystkich pozostałych ocenili potrzebę se
lektywnego rozwoju i potrzebę eksportu; poparli natomiast najsilniej program 
budownictwa mieszkaniowego. 

Interesująca nas najbardziej grupa zwolenników „aktywnego przegrupowa
nia" — utrzymując wskaźniki akceptacji między ekstremalnymi ocenami grup 
skrajnych — wykazała znaczne zdecydowanie oraz spójność orientacji i ocen 
w dwu momentach: nie zgadzając się na prymat ilości nad jakością i pod
nosząc problem zdolności produkcyjnych nowych zakładów i jakości tej pro
dukcji. 

Rozbieżność kierunków, w jakich badani sterowaliby rozwojem gospodar
czym i dość znaczne zróżnicowanie ocen konkretnych opinii na temat działań 
gospodarczych każe przypuszczać, że znajomość problematyki manewru gospo
darczego jest raczej bardzo słaba. Wydaje się, że dla kształtowania współod
powiedzialności każdego obywatela za gospodarczy rozwój Polski, rozumienia 
problemów tego rozwoju i konsekwencji konkretnych działań gospodarczych 
oraz mobilizowania do aktywnej, rzetelnej pracy w celu przeciwdziałania nega
tywnym zjawiskom gospodarczym — konieczne jest w znacznie szerszym niż 
dotychczas zakresie upowszechnianie istoty naszej polityki ekonomicznej. 

Stanislaw Nowicki 



Tabela 1 : Strategia rozwoju gospodarczego w opiniach mieszkańców Polski w rozbiciu na kategorie miejsca zamieszkania, wy
kształcenia oraz aktywności politycznej — zasięg popularności poszczególnych orientacji (dane w procentach; pro
centy nie sumują się do 100, gdyż pominięto „brak odpowiedzi") 

Orientacja rozwoju gospodarczego 

Nieograniczony wzros t n a k ł a d ó w i n w e 
s tycy jnych « „zwiększyć ilość w y d a 
w a n y c h ś rodków na inwestyc je i t e m 
po rozwoju gospodarki , bo ty lko to 
gwaran tu j e doścignięcie pańs tw n a j 
wyżej rozwin ię tych" 

Stabilizacja nak ł adów = „ u t r z y m a ć na 
do tychczasowym poziomie w y d a t k i i 
i t empo rozwoju gospodark i , bo ty lko 
to gwaran tu j e , że będzie n a m się żyło 
coraz lepie j ' ' 

A k t y w n e p rzeg rupowan ie «= . .ograni
czyć t rochę ilość w y d a t k ó w przeznaczo
nych na nowe budowy i z a k u p m a 
szyn, ale równocześnie dążyć do l ep 
szego wykorzys tan ia już is tniejących 
możliwości p r o d u k c y j n y c h " 

Konsumpc ja — „bardzo ograniczyć bu
dowę nowych i rozbudowę is tniejących 
zak ł adów: na tomias t cały wysi łek wło
żyć w poprawę w a r u n k ó w życia ludzi" 

Mam inne zdanie 

Liczebność 
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28 

6 
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Tabela 2: Współzależność strategii rozwoju gospodarczego i opinii o konkret
nych działaniach i problemach gospodarczych (odsetki akceptujących 
poszczególne opinie wśród zwolenników różnych strategii) 

Działania gospodarcze w opiniach 

Kierunki strategicznego rozwoju 

Nieogra
niczony 
wzrost 

nakładów 

Stabili
zacja 

nakładów 
Aktywne 
przegru
powanie 

Konsump
cja 

W szybkim stopniu i bez względu na 
koszty należy rozwijać tylko niektóre 
działy gospodarki — głównie te, które 
mogą przynieść duże zyski 
Najważniejsza jest produkcja na eks
port — dewizy są nam bardzo potrzeb
ne i dlatego klient krajowy musi się 
liczyć z brakami na rynku 
Jakość produkowanych towarów może 
być niższa, jeśli zapewni się taką ich 
ilość, która pozwoli je nabyć wszyst
kim chętnym 

Przedsiębiorstwa budowlane powinny 
w chwili obecnej budować wyłącznie 
mieszkania, sklepy, przedszkola itp. — 
a nie fabryki, kopalnie itp. 
W większości fabryk i miejsc pracy 
prowadzi się obecnie oszczędną go
spodarkę surowcami i energią elektry
czną. 

Zdecydowana większość nowo wybu
dowanych fabryk miała i ma nadal 
trudności z osiągnięciem planowej wiel
kości produkcji, a także z jej jakością 
Zakłady produkujące wyroby na rynek 
powinny być oceniane według wartości 
tego, co zostało sprzedane (co kupili 
ludzie), a nie tego, co wyprodukowano 
(1 co często leży w magazynach) 
Większe i lepsze jakościowo zaopatrze
nie sklepów zależy obecnie nie od no
wych maszyn, ale od wydajnej, su
miennej i uczciwej pracy ludzi 

Liczebność 

46 

26 

36 

20 

63 

35 

59 

31 

163 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1978 R. XIX, nr 4 (78) 

Sondaże OBP 

SPOŁECZNE I INSTYTUCJONALNE 
BARIERY DOSTĘPU 

DO MATERIAŁÓW KRYTYCZNYCH 

W badaniach sondażowych opinii publicznej — realizowanych na 1100-oso-
bowej reprezentatywnej próbie dorosłej ludności Polski — na temat proble
mów krytyki prasowej, jednym z interesujących nas zagadnień były zjawiska 
i postawy społeczne towarzyszące powstawaniu i przygotowywaniu materia
łów krytycznych. Badanych poproszono, żeby po zapoznaniu się z krótkim opo
wiadaniem określającym dość jednoznacznie potrzebę krytycznej interwencji 
przyjęli pewne postawy wobec dziennikarza zbierającego materiał krytyczny. 
Okazuje się, że tylko dwu na każdych pięciu badanych zgodziłoby się na roz
mowę z dziennikarzem, nie czyniąc dodatkowych ograniczeń. Co trzeci z ba
danych zgodziłby się na rozmowę, ale z zachowaniem anonimowości. I aż co 
czwarty nie podjąłby rozmowy w ogóle, uznając się za niekompetentnego lub 
zgłaszając całkowity brak zainteresowania problemem (por. tab. 1). 

Powyższe wyniki trudno interpretować jako pozytywne dla mechanizmu 
funkcjonowania krytyki oraz samej akceptacji krytyki jako środka kontroli 
społecznej. Społeczna świadomość, uogólniając doświadczenia indywidualne 
i opinie na temat krytyki, wykazuje istnienie pewnych nieprawidłowości w jej 
funkcjonowaniu, mogących stanowić zagrożenie dla jednostki. W opinii bada
nych czynnikiem zmniejszającym to zagrożenie jest zapewne poinformowanie 
przełożonych o wizycie dziennikarza zbierającego krytyczny materiał (por. tab. 
1). Tylko jedna grupa badanych — deklarująca chęć anonimowej współpracy 
z dziennikarzem — stosunkowo w małym stopniu wykazuje „lojalność" wo
bec przełożonych w miejscu pracy. 

Przedstawione postawy badanych, które można określić jako wynik istnienia 
społecznych barier dostępu do informacji — ulegają dalszym niekorzystnym 
zmianom w sytuacji, gdy w ramach instytucji pojawiają się wewnętrzne zarzą
dzenia normujące tryb kontaktów pracowników z dziennikarzami. Liczba de
klarujących pomoc w zbieraniu materiałów krytycznych zmniejsza się przeszło 
dwa razy. Podobnie zresztą jak wśród deklarujących współpracę anonimową. 
Istnienie instytucjonalnych ograniczeń informowania dziennikarzy zmniejsza 
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więc w sposób znaczny gotowość do podejmowania działań krytycznych i czyn
nej współpracy w przygotowaniu publikacji krytycznych. Społeczne oceny towa
rzyszące zarządzeniom kierownictw instytucji (por. tab. 2) nie są jednoznacz
ne w swej wymowie. Tylko mniej niż co drugi badany neguje zasadność wy
dawania takich zarządzeń — pozostali widzą ich celowość (co drugi badany), 
czasem nawet konieczność (blisko co piąty badany). 

Zasygnalizowane problemy tworzą wspólny wzmacniający się układ zależ
ności. Poczucie bezpieczeństwa przy podejmowaniu działań krytycznych, będą
ce niczym innym jak uogólnioną opinią na temat celowości i skuteczności kry
tyki oraz pozycja autora (inicjatora) krytyki w grupie odniesienia i w szer
szych układach społecznych — wyznaczają społeczne, często instytucjonalnie 
wzmacniane, bariery dostępu do materiałów krytycznych. O tym, że istnienie 
tych barier nie jest objawem korzystnym nie trzeba chyba nikogo przeko
nywać. 

Stanislaw Nowicki 



Tabela 1 : Postawy badanych wobec działań krytycznych 

Proszę sobie wyobrazić, że pracuje Pan (i) jako mistrz lub bryga
dzista w średniej wielkości zakładzie produkującym obuwie. Pro
dukowane w zakładzie wyroby są złej jakości, co jest wynikiem 

I dużego /użycia maszyn, złego surowca i nierytmicznych jego do
staw, a także niedbałej pracy części pracowników. Do zakładu 
przyjechał pewnego dnia dziennikarz, który interesował się przy
czynami tak dużej ilości braków w całości produkcji. Zwrócił się 
on du Pana (i) z prośbą o udzielenie kilku informacji dotyczących 
produkcji i opinii o produkowanych wyrobach. Jak zachował-
uv(abv; się Pan (i) w takiej sytuacji? 

Udzieliłbym (abym) potrzebnych dziennikarzowi informacji, 
nie zastrzegając tajemnicy nazwiska ani stanowiska 

Udzieliłbym (abym) potrzebnych dziennikarzowi Informacji 
prosząc- o zachowanie w tajemnicy mojego nazwiska i sta-

Ni ' zgodziłbym (abym) się na rozmowę — odsyłając dzien
nikarka i.io przełożonych lub dyrekcji 

N; ' podjąłbym(ęłabym) rozmowy w ogóle z dziennikarzem 
aa !C!l ti;mat 

Zachowałbym (abym) się inaczej 

N = 334 
=31% 

N = 223 
=-2i°/;. 

N = 59 
= 6% 

N = 34 
= 3% 

L'waga: P rocen ty nie sumują się do IDO, gdyż pominię to , ,brak odpo\ 

Czy o zgłoszeniu się 
do P a n a (i) dz ienni 
karza z prośbą o in
formacje o p rob le 
mach zak ładu i za
łogi po informował 
by (aby) P a n (i) p rze 
łożonych? 

J a k zachowałby (aby) się P a n (i) 
w takiej sytuacj i , gdyby d y r e k t o r 
zakładu wydał zarządzenie nie 
zezwalające bez zgody k ie row
nic twa na in formowanie dz ienni 
ka rzy o p rob lemach zakładu 1 j e 
go załogi? 

33 

G6 

29 
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Tabela 2: Opinie na temat zarządzeń wydawanych przez kierownictwa insty
tucji dotyczących informowania przedstawicieli prasy, radia i TV 
a ich konsekwencje dla zachowań badanych 

Czy w y d a w a n i e przez dyrekc je za
k ładów i ins ty tuc j i zarządzeń n ie 
pozwalających na informowanie 
dz iennikarzy o p rob lemach zakła
dów bez zgody dyrekcj i uważa 
P a n (i) z a : 

w pe łn i uzasadn ione i konieczne, bo 
s p r a w y zak ładu można i należy za
ła twiać w gronie załogi (kierow
nic two i pracownicy) . 

uzasadnione , ale ty lko w wyją tko
w y c h w y p a d k a c h (np. k iedy toczy 
się dochodzenie sądowe i dobro 
śledztwa tego wymaga) 

nie uzasadnione , ale często koniecz
ne , bo podan i e do publ icznej w i a 
domości może zaszkodzić ca łemu 
zak ładowi i załodze 

n iczym n ie uzasadn ione i n iepo
t rzebne , bo ty lko za in te resowanie 
wielu ludzi p r o b l e m a m i zak ładu 
może uzdrowić istniejącą sy tuac ję 
i zmienić ją na lepsze 

m a m inne zdanie 

Liczebność 

Gdyby dy rek to r zak ładu wydał 
zarządzenie n ie zezwalające bez 
zgody k ie rownic twa na informo
wanie dz iennikarzy o prob le 
m a c h zak ładu i jego załogi 
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Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, gdyż pominięto „brak odpowiedzi". 



R E C E N Z J E , O M Ó W I E N I A , N O T Y 

LITERATURA ROSYJSKA 
W PERIODYKACH XIX W. 

ZWIERCIADŁO PRASY. Czasopi
sma polskie XIX wieku o literatu
rze rosyjskiej. Pod redakcją Boh
dana G a l s t e r a , Janiny К а-
m i o n k i - S t r a s z a k o w e j , Kry
styny S i e r o c k i e j . Przy współ
udziale Anieli P i o r u n o w e j . 
Wydawnictwo PAN, Wrocław 
1977. S. 400. 

Systematyczne badania nad proble
matyką recepcji literatury rosyjskiej 
w Polsce rozpoczął Instytut Badań 
Literackich PAN zbiorowym opraco
waniem: „Pisarze i krytycy. Z recep
cji nowożytnej literatury rosyjskiej w 
Polsce" (1975). Cel następnego tomu 
z kręgu tej samej tematyki precyzuje 
w przedmowie jego współredaktorka 
jako „spojrzenie z perspektywy życia 
literackiego, próbę ukazania go tak, 
jak odbijało się ono w zwierciadle 
ówczesnej prasy literackiej i społecz-
no-kulturalnej". 

Wybór czasopism zbadanych pod 
kątem zainteresowania bieżącymi zja
wiskami literatury rosyjskiej od po
czątków wieku XIX aż po przełom 
XX-wieczny (mniej więcej do 1914) 
objął dwadzieścia jeden periodyków 
ze wszystkich trzech zaborów, z róż
nych względów zasługujących na spe
cjalną uwagę badacza związków kul
turalnych polsko-rosyjskich. 

„Chodziło głównie o wyeksponowa
nie obszaru, jaki dla badania związ
ków literackich stanowi prasa perio
dyczna, o włączenie ponowne w obieg 
naukowy tego istotnego źródła ukazu
jącego proces wymiany kulturalnej; o 
zasygnalizowanie tych możliwości do
pełnienia obrazu recepcji literatury 
rosyjskiej w Polsce, które wnosi sy
stematyczny przegląd zawartości cza
sopism i interpretacji wypowiedzi kry
tycznych w świetle programów i kie

runków działania poszczególnych re
dakcji oraz związanych z nimi zespo
łów autorskich i środowisk społecz
nych. «Zwierciadło prasy » ukazuje 
bowiem bardziej wyraziście niż inne 
źródła funkcjonowanie dzieł i opinii 
o nich w konkretnych sytuacjach i w 
konkretnym kontekście społecznym" 
(przedmowa, s. 6). 

Ze zrozumiałych względów najwię
cej miejsca zajęła prasa literacka 
zaboru rosyjskiego, skąd przebadano 
16 czasopism. Z zaboru pruskiego na
tomiast tylko dwa, a z zaboru austria
ckiego trzy. Opracowanie każdego 
składa się ze wstępu informacyjnego, 
z antologii tekstów krytycznych i z 
bibliografii przekładów oraz artyku
łów dotyczących literatury rosyjskiej 
na łamach danego periodyku. 

Każdy wybór jest dyskusyjny, tym 
bardziej tam, gdzie kierowały nim w 
decydującej mierze osobiste zaintere
sowania poszczególnych współpracow
ników i w pewnym stopniu również 
aktualny stan badań nad czasopiś
miennictwem. By się zanadto nie roz
praszać, wyłączono słusznie prasę co
dzienną, nastręczającą zresztą naj
większe trudności opanowania i reje
stracji zawartości. Dysproporcja w 
traktowaniu wybranych periodyków 
danych zaborów wydaje się również 
uzasadniona, gdyż najwięcej do po
wiedzenia miały tu lepiej zorientowa
ne czasopisma zaboru rosyjskiego, 
najbardziej miarodajne jako źródło 
informacji. Od tej strony uderza wła
ściwie szczególnie tylko brak Tygod
nika Ilustrowanego; co do reszty nie 
miałbym zastrzeżeń, istotnie są repre
zentatywne w ten czy inny sposób. 

Oba pozostałe zabory zostały tu 
ledwie zasygnalizowane, zainteresowa
nie też przedmiotem było tam w po
równaniu z zaborem rosyjskim mniej
sze. Dziwi jednak pominięcie tak nie
licznych i krótkotrwałych u nas perio
dyków poświęconych głównie i prze
de wszystkim problematyce słowian-
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skiej {Słowianin 1868—1871, Przegląd 
Słowiański 1880—1881), do czego się 
zresztą redakcja książki poczuwa. 
Skoro granice chronologiczne badane
go obszaru słusznie rozszerzono po 
pierwszą wojnę światową, musimy 
wytknąć istotną lukę w postaci kra
kowskiego Świata Słowiańskiego 
(1905—1914), najwyżej stojącego po
ziomem redakcyjnym i zasięgiem z 
czasopism tego specjalistycznego typu. 

Spośród przedstawionych w oma
wianym tomie periodyków pierwsze 
miejsce należy się Bibliotece War
szawskiej. Nie tylko z uwagi na dłu
gowieczność i wysoki ciężar gatunko
wy, lecz również znaczny wkład w 
popularyzację literatury rosyjskiej u 
nas. Ujemnie odbija od tego drugi 
najpoważniejszy miesięcznik warszaw
ski Ateneum, dziwnie wstrzemięźliwy 
w zakresie zaznajamiania czytelnika 
polskiego z rusycystyką. Natomiast 
wcześniejsze Athenaeum Józefa Igna
cego Kraszewskiego przy całym swym 
regionalnym zasięgu miało ambicję 
„przełamywania wzajemnych niechęci 
i ukazywania różnorodnych aspektów 
rosyjskiego życia narodowego i kultu
ralnego". 

Dla całego tomu instruktywne, choć 
rzucone mimochodem na s. 211 jest 
wyjaśnienie: „Społeczna recepcja lite
ratury rosyjskiej była chyba znacznie 
szersza i bardziej masowa dzięki po
wszechnej znajomości języka oraz do
stępności książek i czasopism rosyj
skich". Oczywiście dotyczy to ziem 
polskich, na których język rosyjski był 
państwowym i obowiązkowym w 
szkołach i urzędach. Tej kapitalnej 
różnicy między trzema zaborami w 
książce nie podniesiono. Nie wyciąg
nięto też żadnych ogólniejszych wnio
sków z przeglądu zbadanych czaso
pism i z warunków ich wydawania. 

Autor cennego artykułu o nowocze
snej literaturze rosyjskiej w lwow
skich Rozmaitościach Władysław 
Wierciszewski nie był kaznodzieją ka
tedry krakowskiej (s. 18). Jeśli w 
ogóle był duchownym, to chyba unic
kim. Analogiczny artykuł w Przeglą
dzie Poznańskim ukazał się nie dwa, 
lecz rok wcześniej i nie dostrzeżono 
na s. 155 jego podobieństwa do tam
tego. 

Spośród literatur obcych właśnie 
rosyjska była najbardziej eksponowa
na w petersburskim Kraju i w kra
kowskiej Krytyce. Mylna jest infor
macja, jakoby do redakcji Kraju kie

dykolwiek należeli: Baudouin de 
Courtenay, Tretiak i M. Zdziechow-
ski (s. 315). Natomiast członkiem re
dakcji był Tokarzewicz, nie tylko nie 
„związany z ruchem opozycyjnym 
wobec caratu", lecz przeciwnie — 
ugodowiec. 

Czesław Lechicki 

PRASA LUDOWA 
POD OKUPACJĄ 
Zbigniew J. H i r s z : TERENOWA 
PRASA KONSPIRACYJNA RU
CHU LUDOWEGO 1939—1945. Lu
dowa Spółdzielnia Wydawnicza, 
Warszawa 1977. S. 467 + nlb. 

Dotychczasowy stan badań nad dzie
jami prasy polskiej, a w tym prasy 
z okresu okupacji w czasie II wojny 
światowej upoważnia do stwierdzenia, 
że na tym polu — mimo osiągnięć — 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Kon
tynuowane badania zespołowe i indy
widualne nad prasą polską zmniejsza
ją luki w naszej wiedzy o tej dziedzi
nie, a w efekcie ocala się od zapo
mnienia wiele istotnych faktów skła
dających się na historię narodu. 
Książka Z. J. Hirsza jest niewątpli
wie wynikiem tych badań, a pod 
względem tematycznym musi budzić 
zrozumiałe zainteresowanie, ponieważ 
dotyczy zagadnienia nie interpretowa
nego jednolicie. 

Nie można się nie zgodzić z auto
rem, że prasa konspiracyjna (również 
ludowa) „odegrała doniosłą rolę w 
kształtowaniu postaw patriotycznych 
Polaków, mobilizowała do walki, bu
dziła wiarę w zwycięstwo, kształtowa
ła wizję nowej, wolnej Polski. Toteż 
znaczenie gazetek konspiracyjnych ja
ko źródła do badań historycznych nad 
okresem wojny i okupacji jest ogom-
ne, chociaż nie w pełni przez history
ków doceniane" (s. 5). Z tym więk
szym zadowoleniem należy przyjąć 
recenzowaną książkę, wyrażając przy 
tym nadzieję, że stanie się pomocna 
przynajmniej prasoznawcom. 

Zgodnie z tym, co podaje we wstę
pie autor, celem książki jest przed
stawienie całej problematyki ludowe
go czasopiśmiennictwa na terenie Ge
neralnego Gubernatorstwa, z jedno
czesnym ujęciem poruszanych w nim 
kwestii natury politycznej i społeczno-
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gospodarczej. Wydaje się, że wypo
wiedź twórcy jest raczej skromna, 
gdyż dzieło w rzeczywistości jest zna
cznie bogatsze w swej treści, bo choć 
jak zaznacza wydawca — zamierze
niem książki jest zobrazowanie (m. 
in.) życia politycznego w okupowanej 
Polsce", dodać by tu należało: w as
pekcie całokształtu sytuacji ówczes
nego państwa i rządu polskiego. 

Książka Z. J. Hirsza zasadniczo 
składa się z trzech części. Część 
pierwsza, „Konspiracyjne ośrodki wy
dawnicze ruchu ludowego", dotyczy 
problemów ogólnoorganizacyjnych. 
Autor omawia: strukturę organiza
cyjną czasopiśmiennictwa SL „Roch", 
ważniejsze ośrodki terenowej propa
gandy „Rocha", udział ludowców w 
wydawaniu pism innych organizacji 
narodowowyzwoleńczych oraz kolpor
taż prasy konspiracyjnej. 

Niejako rozwinięciem pierwszej jest 
część druga, „Życie polityczne Polski 
w świetle konspiracyjnej prasy ruchu 
ludowego. Dyskusje i programy". Zna
lazły tu odzwierciedlenie podstawo
we problemy związane z prasą ludo
wą i jej stanowiskiem wobec polity
cznego życia podziemnego, dyskusją 
nad rolą i kształtem Polski powojen
nej, z jednoczesnym uwzględnieniem 
stanowiska prasy wobec polityki rzą
du polskiego na emigracji, koncepcją 
polityki wewnętrznej, a także z pro
gramem reform społeczno-gospodar-
czych. 

Część trzecia, „Dokumentacja tere
nowej prasy ruchu ludowego", zawie
ra zestawienie terenowej prasy ruchu 
ludowego oraz wykaz czasopism soli
darnościowych wydawanych z udzia
łem ludowców. Ta część ma samo
dzielny charakter i dobrze opracowa
ne informacje typu encyklopedyczne
go. Nadto poza bibliografią książka 
zawiera: wykaz skrótów, indeks wy
dawców, redaktorów, autorów i współ
pracowników terenowej prasy ruchu 
ludowego; indeks miejscowości, w któ
rych wydawano prasę ruchu ludowe
go; skorowidz prasy terenowej ruchu 
ludowego i solidarnościowej z udzia
łem ludowców. Zamieszczono także 
wiele dokumentalnych zdjęć działa
czy i reprodukcje prasy konspiracyj
nej. Ogółem dokumentacja wraz z in
deksami, skorowidzami i wykazami 
zajmuje połowę książki; strony ze 
zdjęciami nie są numerowane. 

Mówiąc o terenowej prasie konspi
racyjnej ruchu ludowego trzeba zau

ważyć, że znaczenie tej prasy, szcze
gólnie w pierwszych latach okupacji, 
wiąże się z ówczesną strukturą spo
łeczeństwa polskiego. Znaczenie chłop
stwa było doceniane, skoro szef rzą
du na emigracji gen. Sikorski (cytuję 
za autorem) wyraził się następująco: 
„myśląc o przyszłej Polsce musimy 
zdać sobie sprawę, że rządy jej mu
szą się oprzeć na warstwach ludo
wych, a przede wszystkim na polskim 
chłopie, który jest naturalnym gospo
darzem kraju" (s. 159). Przedstawiony 
pogląd męża stanu — bynajmniej nie 
jedyny, duża liczebność chłopstwa 
oraz jego nastawienie niepodległościo
we stwarzały przesłanki decydujące 
o roli i znaczeniu omawianej prasy. 

Rozpatrując zagadnienie, autor 
przez cały czas przedstawia je na tle 
okupowanej Polski, dostrzegając przy 
tym ewolucję w poglądach ludowców, 
która następowała równolegle do bie
gu wydarzeń w kraju i na arenie mię
dzynarodowej. Autor zaznacza, że o ile 
początkowo wypowiedzi terenowej 
prasy konspiracyjnej o konstytucji w 
Polsce, a zatem i jej ustroju polity
cznym były raczej skąpe — chociaż 
ludowcy powszechnie opowiadali się 
za demokracją społeczną (s. 189—191) 
— o tyle w późniejszym okresie dają 
się coraz częściej zauważyć akcenty 
radykalne, postulujące: „aby już w 
warunkach okupacyjnych tworzyć 
blok chłopsko-robotniczy z wyelimi
nowaniem wszelkich sił reakcyjnych, 
znanych z tradycyjnej wrogości w 
stosunku do klas pracujących" (s. 
194). Toteż staje się zrozumiałe, że 
w świetle stwierdzonych tendencji le
wicowych zarówno w stronnictwie, 
jak i jego prasie konspiracyjnej ty
tuł „Polska Ludowa synonimem de
mokracji" jest najbardziej odpowie
dni, jaki mógł wybrać autor dla pun
ktu 2. rozdziału 7. swojej książki. Ma 
on poza tym także wymowę symbo
liczną w odniesieniu do płaszczyzny 
ideowej ludowców. 

Bibliografia pracy Z. J. Hirsza za
wiera źródła archiwalne, prasę i dru
ki konspiracyjne, dokumenty opubli
kowane i przedruki prasy konspira
cyjnej, pamiętniki, publikowane wspo
mnienia i relacje, opracowania, kata
logi i informacje. 

Co do strony technicznej i redak
cyjnej natomiast, można zwrócić uwa
gę na niezbyt udaną numerację roz
działów książki oraz na jej tytuł, któ
ry mógłby być bardziej uściślony, po-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nieważ sugeruje zakres terytorialny 
przedmiotu szerszy od tego, jaki wy
nika z treści książki. Wykazane drob
ne uchybienia w niczym jednak nie 
podważają wartości książki, która jest 
ważnym przyczynkiem w badaniach 
nad historią prasy polskiej. 

Marian Kowalski 

DZIENNIKARSTWO 
IMPERI ALISTYCZiN E 

2URNALISTIKA W BURŻUAZ-
NOM OBSZCZESTWIE. Izdatiel-
stwo „Mysi", Moskwa 1976. S. 
259 + 2 nlb. 

Książka jest pracą zbiorową a za
razem pierwszą publikacją z zaplano
wanych pięciu monografii w ramach 
zakrojonych na szeroką skalę w ZSRR 
badań nad dziennikarstwem państw 
niesocjalistycznych. Opracował ją ze
spół pracowników Katedry Historii 
Prasy i Literatury Zagranicznej na 
Wydziale Dziennikarstwa Uniwersy
tetu w Moskwie. Jak zaznacza wy
dawca w monografii, bo do takiej ka
tegorii kwalifikuje się omawiana ksią
żka, na bogatym materiale źródłowym 
rozpatrzono teoretyczne problemy 
dziennikarstwa w warunkach kapita
lizmu państwowomonopolistycznego. 
Współautorzy książki zaznajamiają 
czytelnika z systemem koncentracji i 
monopolizacji prasy zachodniej, doko
nują analizy sposobów kontroli poli
tycznej kapitału nad prasą, metod od
działywania na nią organów ustawo
dawczych, sądowniczych i wykonaw
czych państw niesocjalistycznych oraz 
wskazują na miejsce i rolę reklamy 
w ekonomice prasy tych państw. 

Zgodnie z tym, co zaznaczono we 
wstępie, „rozpatrując miejsce dzienni
karstwa w społeczeństwie burżuazyj-
nym dostrzega się, że w procesie roz
woju historycznego nieustannie wzma
cniała się kontrola kapitału, który w 
miarę wzrostu władzy burżuazji łą
czył się z kontrolą państwową" (s. 
4). Teza ta najwyraźniej legła u pod
staw rozdziału pierwszego pt. „Kapi
tał i dziennikarstwo". Jej właściwym 
zakończeniem jest następujące stwier
dzenie: „Kapitaliści — właściciele ma
sowych środków informacji — są wa
żnym komponentem władzy. Ich pra

sa znajduje się bądź ponad rządami, 
gdy spełnia funkcję kontrolera poli
tyki danej administracji, bądź równo
legle z nimi — jako współuczestnik 
i inspirator polityczny" (s. 123). Przy
toczoną w rozwiniętej postaci tezę 
autorzy książki udokumentowują licz
nymi przykładami. 

Badając koncentrację i monopoli
zację masowych środków informacji 
(w danym wypadku prasy) autorzy 
słusznie zaznaczają, że obydwa zja
wiska różnią się w poszczególnych 
państwach niesocjalistycznych. W naj
ogólniejszym zarysie ich podobieństwo 
dostrzegają w dwudziałowym układzie 
terytorialnym, w którym wyróżniają 
Europę Zachodnią wraz z Japonią 
oraz USA. Dla pierwszego układu, 
zdaniem autorów, właściwa jest prze
waga dużych, centralnych krajowych 
monopoli wydawniczych. Dla drugie
go — monopoli regionalnych. Za zu
pełnie nowy trend w procesie kon
centracji i monopolizacji prasy nie-
socjalistycznej w ogóle autorzy uwa
żają tworzenie się ponadnarodowych 
monopoli prasy (s. 36—37), co powo
duje, że w miarę zwiększania się ich 
liczebności, coraz większa część pro
dukcji narodowej przechodzi we wła
danie kapitału międzynarodowego. 

To, że koncentrację i monopolizację 
prasy w krajach niesocjalistycznych 
dyktują przede wszystkim względy 
natury ekonomicznej, nie wyjaśnia 
bynajmniej istoty omawianego zagad
nienia, jeśli chodzi o jego skalę. Pod 
tym względem autorzy słusznie zau
ważają, że w USA, na przykład, mimo 
najbardziej rozwiniętego kapitału pry
watnego proces koncentracji i mono
polizacji prasy nie odbywa się w kie
runku jej centralizacji, lecz regiona
lizacji. Dzieje się tak z powodu czyn
nika demograficznego. Zatem mówiąc 
o skali koncentracji i monopolizacji 
prasy, należy niewątpliwie brać pod 
uwagę również czynniki leżące poza 
sferą ekonomiczną. Za każdym jednak 
razem, bez względu na to, z jakim 
krajem niesocjalistycznym mamy do 
czynienia, równolegle do czynników 
ekonomicznych występuje, zdaniem 
autorów, dążenie właścicieli kapitału 
do pozbawienia swoich oponentów 
ideologicznych dostępu do masowych 
środków informacji i propagandy (s. 
35). 

Jeśli chodzi o tzw. transnarodowe 
monopole prasy, to wydaje się, że jest 
celowe zwrócenie uwagi na interpre-
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tację przez autorów książki niektórych 
kwestii związanych z istnieniem tych 
specyficznych tworów. Uważają oni, 
że mechanizm funkcjonowania mono
poli, a zwłaszcza ich ekspansja, są w 
dużej mierze podobne do monopoli 
krajowych. Sam zaś fakt tworzenia 
monopoli transnarodowych autorzy 
określają jako jakościowo nowy etap 
koncentracji prasy. Etap wykazujący 
duże podobieństwo do tego, który 
wiąże się z gigantycznymi międzyna
rodowymi superkoncernami w prze
myśle. A więc etap wielkiej cyrku
lacji i łączenia się kapitału w skali 
światowej, przy czym kapitału nie
kiedy z zupełnie odmiennych rodza
jowo i technologicznie dziedzin wy
twarzania, co autorzy książki określa
ją mianem dywersyfikacji (s. 38). Przy 
takim łączeniu się kapitału dla jed
nych współwłaścicieli monopoli prasa 
jest jedynym źródłem dochodu, dla 
innych — dodatkowym. 

Nie negując słuszności przedstawio
nych poglądów odczuwa się koniecz
ność uzupełnienia ich uwagą, że two
rzenie się transnarodowych monopoli 
prasy nie w mniejszym stopniu zwią
zane jest z ewolucją w polityce mię
dzynarodowej w ramach rozpatrywa
nego systemu oraz postępem techni
cznym. Obecnie, gdy wojna jako na
rzędzie polityki państw traci wyraźnie 
na znaczeniu, a antagonizmy polity
czne na płaszczyźnie międzynarodowej 
wiążą się głównie z występującymi 
różnicami ideologiczno-ustrojowymi, 
staje się zrozumiałe, że z punktu wi
dzenia państw niesocjalistycznych po
wstawanie tego rodzaju monopoli 
jest — bez względu na wynikające 
stąd konsekwencje — nie tylko mo
żliwe, ale wręcz konieczne. Pod tym 
względem istniejący poziom techniki 
jest tylko okolicznością sprzyjającą 
zaspokojeniu takiej potrzeby. Nie jest 
to zatem proces zawdzięczający swoje 
istnienie wyłącznie przejściu kapitału 
w nową fazę rozwojową. 

Odbywający się w państwach nie
socjalistycznych proces koncentracji 
i monopolizacji masowych środków 
przekazu, poza prasą jako podstawo
wym źródłem informacji, obejmuje 
również pozostałe ich rodzaje. Intere
sujące jest, że w USA, a więc w pań
stwie, dla którego charakterystyczna 
jest regionalna (pozioma) koncentra
cja i monopolizacja prasy, w przypad
ku agencji informacyjnych przybiera 
ona postać scentralizowaną (pionową). 

Zdaniem autorów, w ten sposób poza 
nielicznymi wielkimi gazetami pow
staje duża zależność poszczególnych 
prowincjonalnych wydawnictw praso
wych ocl agencji, jako — praktycznie 
rzecz biorąc — jedynego źródła infor
macji krajowych i zagranicznych roz
powszechnianych na terytorium USA. 
W tym stanie rzeczy o dalszym losie 
istniejących już gazet, bądź gazet ma
jących dopiero ewentualnie powstać, 
decydują w dużej mierze dwie naj
większe agencje: United Press Inter
national oraz Associated Press. W po
zostałych państwach danego systemu 
opisany proces, poza niektórymi od
miennościami w sposobie kontroli i fi
nansowaniu agencji, wygląda mniej 
więcej podobnie. W skali światowej 
do wyszczególnionych już agencji in
formacyjnych jako potentatów infor
macji należy jeszcze: Reuter, France 
Presse oraz Kyodo Tsushin. 

Wpływ kapitału na radiofonię i te
lewizję w poszczególnych krajach nie
socjalistycznych jest wysoce zróżnico
wany. Łączy się to z faktem, że w 
krajach tych występuje kilka form 
własności masowych środków infor
macji i propagandy. Z tego też wzglę
du, autorzy rozróżniają: kontrolę pań
stwową (Włochy, Francja), mieszaną 
(RFN, Japonia) oraz prywatną (USA). 
Jest zrozumiałe, że przedstawiony stan 
powoduje nierównomierność w tem
pie i kierunku rozwoju procesu kon
centracji i monopolizacji radia i tele
wizji. Warto pod tym względem za
sygnalizować spostrzeżenie autorów 
książki odnośnie do USA, że dla tego 
państwa właściwa jest tendencja two
rzenia się miejscowych monopoli 
wszystkich masowych środków infor
macji i że występujący w prasie pro
ces dywersyfikacji daje się i tu za
uważyć (s. 74). 

Odbywający się proces koncentracji 
i monopolizacji masowych środków 
informacji i propagandy powoduje 
pewne reperkusje natury moralnej i 
społecznej. Zaliczyć do nich należy: 
występujący antagonizm ze zmonopo
lizowanymi masowymi środkami prze
kazu prasy partyjnej, ostrą konkuren
cję, a w przypadku tzw. partii nie-
etablowanych (doktrynalnie krytyku
jących ustrój) — zwłaszcza partii ko
munistycznych — dyskryminację ich 
prasy (s. 209). 

Na ten temat autorzy książki za
mieścili w tabeli 3. dane, które wska
zują na znaczną dysproporcję między 
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wielkościami nakładów komunistycz
nych i niekomunistycznych gazet nie
których państw niesocjalistycznych — 
z korzyścią dla gazet niekomunistycz
nych. Analizując stan prasy komuni
stycznej w państwach niesocjalistycz
nych autorzy jednocześnie wskazują 
na pewne postępy, jakie notuje się w 
niektórych wypadkach. Według ich 
obliczeń z 16 państw, co do których 
dysponują informacją statystyczną, we 
Włoszech, RFN, Finlandii, Francji i 
Japonii nakład codziennej prasy ko
munistycznej kształtuje się powyżej 
średniej nakładu gazet codziennych 
ogółem (s. 259). Ponieważ inne maso
we środki przekazu w państwach nie
socjalistycznych praktycznie są nie
dostępne dla partii komunistycznych, 
tym większe znaczenie przypisują oni 
prasie. 

Jest zrozumiałe, że występująca 
koncentracja i monopolizacja środków 
przekazu w wielopartyjnych syste
mach państw niesocjalistycznych nie 
może przejść bez echa. Mechanizm 
neutralizacji i wygrywania antagoniz
mów społecznych przez wielki kapi
tał drogą włączania partii niemarksi-
stowskich do współudziału w rzą
dach — nie może — na płaszczyźnie 
rozpatrywanego tematu w sposób 
trwały rozwiązać żadnego problemu. 
Stąd też obserwuje się ostatnio istnie
nie wielu projektów reform maso
wych środków informacji, postulują
cych między innymi, aby prasa ko
mercjalna, będąca w swej istocie nie
zależną, miała obowiązek z mocy usta
wy w jednakowym stopniu drukować 
obiektywne materiały o działalności 
i założeniach programowych wszyst
kich partii politycznych (s. 207). 

Powstaje pytanie: czy w tym świe
tle można uważać, że autorzy książki 
poruszają w niej najbardziej istotne 
problemy związane z dziennikarstwem 
państw niesocjalistycznych? Odpo
wiedź należy dać raczej twierdzącą. 
Godzi się jednak zauważyć, że i dla 
znawcy przedmiotu i dla przeciętnego 
czytelnika bardzo pożyteczne byłyby 
zestawienia statystyczne z zakresu od
powiedzialności sądowej i autocenzu
ry organów informacji oraz admini
stracyjnego oddziaływania przez pań
stwo na masowe środki informacji. 
Dane liczbowe nie tylko wzbogaciły
by treść książki, ale i utwierdziłyby 
czytelnika w przekonaniu do wielu, 
jakże interesujących tez autorów. 

Marian Kowalski 

NAUKOWE STUDIUM 
O KAPITALISTYCZNEJ TV 
Nikołaj B i r i u k o w : BURŻUAZ-
NOJE TIELEWIDIENIJE I JEGO 
DOKTRINY. Moskwa 1977, s. 286. 

Książka jest interesującym, rzeczowo 
i przystępnie napisanym studium nau
kowym. Na poziomie i charakterze 
publikacji wyraźnie zaważyła nie tyl
ko rozległa erudycja autora, ale i je
go bogate doświadczenie zawodowe. 
Jest on bowiem znanym publicystą 
radzieckim, od wielu lat specjalizują
cym się w dziennikarstwie radiowym 
i telewizyjnym. 

Poza wstępem, zakończeniem i wy
kazem bibliografii praca dzieli się na 
dziewięć rozdziałów, których nazwy 
dość wiernie odpowiadają ich treści. 
Autor zgodnie z zapowiedzią zawartą 
w tytule nie wychodzi poza obszar 
świata kapitalistycznego, a ściślej — 
jego największych państw (głównie: 
USA, RFN, Japonii, Anglii i Francji) 
i z interesującej go problematyki 
omawia kolejno następujące kwestie: 

Podstawowe etapy rozwoju TV; TV 
w systemie masowych środków infor
macji i propagandy; Struktura głów
nych instytucji TV; Sposoby oddziały
wania monopolistycznej burżuazji na 
TV; Główne założenia ideologiczne 
TV; Metody badań nad TV; Doktry
na „bezstronności" jako forma ideo
logicznego komuflażu klasowej ten
dencji programów telewizyjnych; Dok
tryna „kultury masowej" i jej rola 
w przygotowaniu programów telewi
zyjnych; Doktryna „swobodnego prze
pływu informacji" a imperialistyczna 
propaganda na zewnątrz prowadzona 
za pomocą TV. 

W krótkim wstępie autor snuje 
ogólne rozważania o miejscu TV we 
współczesnym świecia jej swoistych 
cechach, które czynią z niej najefe
ktywniejszy czynnik kształtowania 
opinii publicznej w krajach kapitali
stycznych, oraz o jej znaczeniu dla 
toczących się aktualnie zmagań ide
ologicznych. Omawia również wydaną 
w Związku Radzieckim i na Zacho
dzie literaturę przedmiotu. W zakoń
czeniu, jeszcze krótszym, podsumowu
je dotychczasowe wywody, wysnuwa 
z nich najistotniejsze wnioski oraz 
uzasadnia przydatność analizy działal
ności TV rozwiniętych państw kapi
talistycznych w skutecznym przeciw-
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działaniu naporowi ideologii burżua-
zyjnej. 

W pracy, co stanowi szczególnie 
mocną jej stronę, wykorzystano bar
dzo bogaty materiał faktograficzny, 
wspierany niekiedy osobistymi obser
wacjami. Rozdziały I—IV są zwar
tym, konkretnym wykładem o historii 
rozwoju TV na Zachodzie, jej orga
nizacji oraz o relacjach między nią 
a innymi masowymi środkami komu
nikowania, a także o powiązaniach z 
grupami kapitału i rządzącymi par
tiami. Rozdziały V—IX zawierają 
charakterystykę badań naukowych 
prowadzonych nad telewizją w świe
cie kapitalistycznym oraz zwięzły 
przegląd rozpowszechnionych tam 
podstawowych koncepcji ideologicz
nych i doktryn, które wykorzystują 
dysponenci TV do osiągania określo
nych celów klasowych. 

W toku rozważań autor daje m. in. 
krytyczną ocenę wielu teorii i pojęć, 
które zapożyczone na ogół z literatu
ry anglosaskiej funkcjonują również 
i w naszym obiegu naukowym, jak 
np. „komunikowanie masowe", „kul
tura masowa" czy „formuła Lasswel-
la". Podważając naukową zasadność 
bądź ukazując klasową istotę kryty
kowanych teorii i doktryn, N. Biriu-
kow posługuje się bardzo rzeczową 
argumentacją i konsekwentnie unika 
taniej publicystyki oraz wszelkich 
emocjonalnych sformułowań. Fakt ten 
korzystnie wyróżnia omawianą ksią
żkę od niejednej bliskiej jej tematy
cznie publikacji i dowodzi, że pryn-
cypialność ideologiczna w tego typu 
sporach może i powinna iść w parze 
z rzeczowością, konkretnością i prze
konywającą argumentacją naukową. 

Andrzej Ślisz 

BIBLIOGRAFIA I 
PRASY MORAW 

Jaromir К u b i ć e k, Zdenëk S i-
m e ê e k : BRNËNSKE NOVINY 
A CASOPISY OD DOBY NEJ-
STARSI AŻ DO ROKU 1975 — 
Svazek 2 Bibliografie mësta Brna. 
Brno 1976. S. 596 i 16 kart ilustr. 
(54 ilustracje). 

W ramach analogicznej do naszej im
prezy bibliograficznej pt. „Bibliogra
fia Warszawy" — trzy instytucje kul

turalne Moraw: Biblioteka Uniwersy
tecka, Archiwum m. Brna i Zarząd 
Muzeów wydał pełną bibliografię ty
tułów gazet i czasopism wszystkich 
rodzajów, redagowanych i wydawa
nych w Brnie od drugiej połowy w. 
XVIII po 1975 r. włącznie. Brno jest 
dziś ważnym ośrodkiem gospodarczym 
i kulturalnym Czechosłowacji, a w 
przeszłości odgrywało jeszcze donio
ślejszą rolę polityczną w historii Mo
raw: od 1849 r. do upadku monarchii 
austro-węgierskiej stanowiło stolicę 
Moraw jako odrębnego kraju koron
nego. Szczególnie w XIX stuleciu ży
cie artystyczne, literackie, naukowe i 
oświatowe Brna pulsowało tętnem do
równującym Pradze. Nic też dziwne
go, że omawiana bibliografia zawiera 
2848 tytułów gazet, tygodników, mie
sięczników i wszelkich innych perio
dyków do półroczników włącznie (w 
tym 59 tytułów, które mimo zapowie
dzi i przygotowania redakcyjnego z 
różnych powodów nie ukazały się). 

Autorstwem tego niezwykle su
miennego i czasochłonnego dzieła po
dzielili się: niestrudzony badacz sta-
roczeskiej i XIX-wiecznej prasy czes
kiej i niemieckiej w krajach św. Wa
cława, znany dobrze w Polsce doc. dr 
Zdenëk Simećek, który opracował w 
części historycznej i bibliograficznej 
całość ruchu czasopiśmienniczego od 
XVIII w. do r. 1918 (tj. do rozpadu 
monarchii), i dr Jaromir Kubićek, 
który w obu tych częściach dał cha
rakterystykę historyczną i rejestrację 
periodyków od powstania Republiki 
Czechosłowackiej po koniec r. 1977. 
Obaj autorzy występują więc i jako 
historycy, i bibliografowie; obaj mu
sieli dokonać nie tylko żmudnych i 
sumiennych kwerend w księgozbio
rach (także poza Brnem) i archiwach 
Moraw, ale także ustosunkować się do 
(nielicznej co prawda) literatury 
przedmiotu w języku ojczystym i nie
mieckim. Opracowań w innych języ
kach, szczególnie polskim, tj. studiów 
o sytuacji prasy w monarchii hab
sburskiej XIX w. S. Czarnowskiego 
i W. Bruchnalskiego — nie uwzględni
li, choć niewątpliwie pomogłyby w 
charakterystyce ustawodawstwa pra
sowego, zwłaszcza w dobie józefiniz-
mu i rządów Metternicha. 

Wspólnym dziełem obu autorów 
jest periodyzacja dziejów prasy Brna. 
Całość tych dziejów podzielono na 
dziesięć okresów chronologicznych: od 
1755 do 1786 — okres pierwszy, 
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1789—1815 — drugi, 1815—1848 — 
trzeci; dwulecie 1848—1849 — wyróż
niono, i słusznie, jako etap czwarty. 
Lata 1849—1860 uznano jako fazę 
walki o rozwój prasy burżuazyjnej 
(okres piąty), w czterdziestoleciu 
1860—1900 — jako cechę wyodrębnia
jącą podkreślono nacjonalizm i ten
dencje ludowe (okres szósty), w la
tach zaś 1900—1918 — imperializm 
i zmiany polityczne związane z 
pierwszą wojną światową (okres 
siódmy). Trzy następne fazy prasy 
bmeńskiej: 1918—1938 (doba republi
ki). 1939—1945 (okupacja hitlerowska 
i druga wojna światowa), wreszcie 
1945—1975 (budowa ustroju socjali
stycznego) — związali autorzy wyraź
nie z cezurami politycznymi przemian 
i losów Czechosłowacji. 

Każdy podział periody żacy jny moż
na oceniać krytycznie; związanie z ty
mi cezurami prasy jednego ośrodka 
kulturalnego — w tym wypadku Brna — 
jeszcze bardziej utrudnia wykrycie 
cech specyficznych i wyodrębniają
cych proces rozwojowy prasy z cało
kształtu życia umysłowego kraju. Au
torzy starali się co prawda odnaleźć 
determinanty ewolucyjne prasy lokal
nej w poszczególnych wyżej wymie
nionych fazach rozwoju; atoli silny 
związek tych faz z życiem politycz
nym i społecznym nie tylko Moraw, 
ale i innych krajów św. Wacława, nie 
pozwalał na podkreślenie w periody-
zacji elementów ściśle prasoznaw-
czych jako cech wyodrębniających. 
Podobnie zresztą postąpili autorzy 
2-tomowej historii „Prasy polskiej 
1661—1918'*, co krytycznie oceniłem w 
obszernej recenzji1. 

Pod względem bibliograficznym 
obaj badacze prasy Brna byli w po
łożeniu o wiele szczęśliwszym od pol
skich kolegów. Murawy nie przeszły 
tylu burz wojennych, zniszczeń bi
bliotek i archiwów, rabunków i eks-
propriacji, co Polska w XIX i XX w. 
Widać je choćby na przykładzie tej 
części porozbiorowej Polski, która od 
1772 cio 1918 wchodziła, jak Morawy, 
w skład monarchii habsburskiej, a 
więc na zasobach starszej prasy gali
cyjskiej. Toteż zarówno Z. Simećek, 
jak i J. Kubićek mogli dokonać opisu 
bibliograficznego bez mała całego za
sobu 2848 tytułów z a u t o p s j i i z 
k o m p l e t ó w poszczególnych perio-

1 Kwartaln>i. nisianjczny 1977 z. 3, s. 685— 
690. 

dyków, czego w naszych warunkach, 
choćby właśnie prasy galicyjskiej — 
osiągnąć nie sposób. 

Dzięki autopsji i kompletności 
dzienników i czasopism brneńskich 
(tylko w bardzo nielicznych wypad
kach autorzy zmuszeni byli do poszu
kiwań w innych ośrodkach biblio
tecznych Czechosłowacji) — dzieło ich 
stanowi znakomity wzór tego rodzaju 
publikacji. Autopsja pozwoliła zarów
no na pełną rejestrację tytułów i peł
ny opis bibliograficzny (tytuł, podty
tuł i ich warianty, nazwiska wydaw
ców, czas ukazywania się, częstotli
wość, daty pierwszego i ostatniego nu
meru, mutacje i dodatki, określenie 
treści), jak i na wskazówki dla czy
telników, w których zbiorach znaleźć 
mogą komplety bądź części danego 
periodyku. Ponadto — jak zaznaczono 
we wstępie — przy tytułach XIX- i 
XX-wiecznych określono oblicze poli-
tyczno-ideowe organu w związku z 
konkretną partią czy organizacją wy
dającą. Dziwi tylko — przy takiej do
kładności opisu — pominięcie nazwisk 
redaktorów, jeśli nie byli nimi wy
dawcy, oraz rezygnacja z opisu roz
miarów (w centymetrach) bądź for
matu, co podaje się w niektórych na
szych bibliografiach 2. 

Z polskich tytułów i nazwisk wy
dawców czy redaktorów — mimo nie
wątpliwych powiązań naszych, zwła
szcza galicyjskich, śląsko-cieszyńskich, 
a w XX w. ostrawbko-karwińskich 
dziennikarzy polskiego pochodzenia, 
z prasą morawską — znajdujemy tyl
ko jedną pozycję: redagowane przez 
Eugeniusza S ł o t w i ń s k i e g o Gali
cyjskie Wiadomości (dziennik), wyda
wane dla uchodźców galicyjskich od 
grudnia 1914 do początku sierpnia 
1915 (ze zmianą tytułu w ostatnim 
miesiącu na Galicyjskie Nowości). Na
tomiast roi się od tytułów i nazwisk 
niemieckich. 

Kilka słów należy się konstrukcji 
i stronie edytorskiej omawianego 
dzieła. Dobrze nam wiadomo, że po
ligrafia czeska przewyższa naszą, i to 
nie od dzisiaj. Toteż o druku i stronie 
ilustracyjnej omawianej książki moż
na mówić tylko w samych superlaty
wach. Niezwykle przejrzysta jest rów
nież strona edytorska. Przedmowa (w 

- J. Ł o j e k : Bibliografia prasy polskiej 
1661—1831. Warszawa 1965; B. K o r c z a k " 
Bibliografia prasy polskiej 1832—1864. War
szawa 1968. 
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trzech językach: czeskim, rosyjskim 
i niemieckim) wyczerpująco informuje 
o zasadach, trudnościach (zresztą 
znacznie łagodniejszych niż u nas) 
i o źródłach całej pracy. Blisko 180 
stron poświęcono historii prasy brneń-
skiej, w układzie chronologicznym 
(wyżej omówionym) ; tę część opatrzo
no w najważniejsze przypisy. Znajdu
jemy w nich stosunkowo nieliczną li
teraturę dotyczącą ruchu czasopiś-
mienniczego w samym Brnie. Nato
miast obaj autorzy sięgnęli bardzo 
skrupulatnie do archiwaliów w Brnie, 
Ołomuńcu i Pradze i wyzyskali nie 
tylko urzędowe wykazy druków z lat 
1887—1925, lecz także wykazy nakła
dów periodyków wydawanych w la
tach 1918—1925 specjalne przeglądy 
prasy politycznej, ogłaszane od 1926 
do 1939. Dla orientacji użytkowników 
dzieła zaopatrzono je w indeksy wy
dawców (indywidualnych i instytucji) 
oraz rzeczowy, przejrzyście odsyłający 
do poszczególnych pozycji według po
działu typologicznego (prasa politycz
na, zawodowa, gospodarcza, oświato-
wo-naukowa, rozrywkowa, kobieca, 
sportowa, kościelna itp.). Strona ilu
stracyjna obejmuje winiety i kolum
ny tytułowe, podobizny najgłośniej
szych wydawców i redaktorów, a tak
że niektóre lokale redakcyjne. 

Warto zaznaczyć, że „Brnënskè No-
viny a Ćasopisy" ukazały się jako tom 
drugi szerszej publikacji pt. „Biblio
grafie Mësta Brna", stanowią zatem 
z tomem pierwszym tego wydawnic
twa znakomitą pomoc dla badaczy 
dziejów Moraw, a w poważnym stop
niu całej Republiki. 

Marian Tyrowicz 

JĘZYK PUBLICYSTYKI 
CZESKIEJ XVIII W. 

Adolf К a m i s : SLOVNl ZÄSO-
BA CESKË PUBLICISTIKY 18. 
STOLETÎ. Acta Universitatis Caro-
linae, Philologica, Monographia 
LII. Praga 1974. S. 128. 

Ze znacznym opóźnieniem ukazała się 
ostatnio w Pradze praca A. Kamisa 
o zasobie wyrazowym publicystyki 
czeskiej XVIII wieku, w której autor 
analizuje słownictwo pierwszych ga
zet wychodzących w języku czeskim 

w latach 1719—1795 1. W językoznaw
stwie czeskim najwięcej uwagi po
święcono dotychczas badaniom nad 
językiem staroczeskim, nad językiem 
szesnastowiecznym, a potem dopiero 
nad językiem dziewiętnastowiecznym 
z czasów odrodzenia narodowego. 
Okres upadku czeskiego języka lite
rackiego spowodowany przegraną bi
twą pod Białą Górą w r. 1620, trwa
jący do osiemdziesiątych lat XVIII 
wieku, pozostał stosunkowo mało zba
dany. Książka Kamisa dotyczy koń
cowego etapu tzw. „doby temna" 
(okres mroku) i początków czeskiego 
odrodzenia narodowego. 

Praca składa się z obszernego wstę
pu i trzech zasadniczych części. We 
wstępie autor zajmuje się początka
mi publicystyki czeskiej oraz podaje 
ogólną charakterystykę jej języka. 
Część pierwszą książki Kamiś poświę
cił analizie zasobu wyrazowego osiem
nastowiecznych czeskich gazet w za
leżności od kategorii znaczeniowych. 
Autor omawia tu terminologię praw
niczą, polityczną, wojskową, wodną 
(dotyczącą transportu rzecznego), 
społeczną, przemysłową, monetarną 
i literaturoznawczą. Właściwie jedy
nie w zakresie słownictwa prawnicze
go można było nawiązywać do sto
sunkowo rozwiniętej terminologii 
prawniczej z XVI wieku, tzw. złotego 
okresu rozwoju czeskiej kultury, lite
ratury i języka, w innych dziedzinach 
natomiast radzono sobie, przejmując 
wyrazy międzynarodowe, tworząc kal
ki oraz odnawiając stare, zapomniane 
wyrazy. Brak było jednak jednolito
ści i kodyfikacji. 

Sporo uwagi poświęca tu Kamiś 
terminologii wojskowej, ponieważ te
matyka wojskowa w osiemnastowiecz
nej publicystyce czeskiej zajmowała, 
podobnie jak dziś, wiele miejsca. Sta
re nazewnictwo wojskowe, do którego 
też sięgano, okazało się nie wystarcza
jące. Pożyczano więc terminy wojsko
we z innych języków, głównie romań
skich, przeważnie jednak za pośred
nictwem niemieckim. Według autora 
używana w XVII i XVIII wieku ter
minologia wojskowa utrzymała się w 
1 Sobotni (Outerni) Prazské Noviny z lat 
1719—21 — redaktor K. F. Rosenmüller; 
Prazské Ceské Noviny z г. 1782 — redak
tor F. Kozury; oraz Schànfeldské Cis. Krâl. 
Prazské Noviny z г. 1786, Krameriusovy 
Cis. Kral. Prazské Postovské Noviny z r. 
1789 i Krameriusovy с. к. Vlastenské No
viny 7. lat 1791—93 '— redaktor V. M. Kra-
merius. 
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zasadzie do r. 1918, kiedy to „se tvofi-
la nova ceskâ terminologie, na jejimż 
tvoreni mël velky podil E. Smetânka". 
Nie całkiem jednak można się zgodzić 
z tym twierdzeniem, ponieważ twórcą 
czeskiej terminologii wojskowej był 
już w XIX wieku Tomasz Burian, au
tor licznych prac czeskich z zakresu 
wojskowości, a także czesko-niemiec
kiego słownika terminów wojskowych, 
wydanego w r. 1848 jako część regu
laminu ćwiczeń. 

W części drugiej autor analizuje 
skład zasobu wyrazowego osiemna
stowiecznego języka publicystyki cze
skiej, specjalną uwagę poświęcając 
neologizmom, wyrazom pochodzenia 
obcego, kalkom, wyrazom odnowio
nym, dialektyzmom oraz zmianom 
znaczeniowym. Neologizmów w osiem
nastowiecznych gazetach używano z 
umiarem, czerpano je na ogół ze sło
wnika rękopiśmiennego V. Rosy2, z 
prac J. V. Pohla s oraz nieznanych 
bliżej źródeł, np. caslovec 'zegar', sa-
motov 'cmentarz', nosotra 'chustka do 
nosa' itp. W odróżnieniu od okresu 
humanizmu, kiedy to wyrazy obce 
przejmowano głównie z łaciny i gre
ki, w wieku XVIII źródłem zapoży
czeń był język niemiecki, co jest zro
zumiałe w związku z bilingwizmem 
ludności, następstwem wieloletniej 
germanizacji. Nawet wyrazy pochodze
nia romańskiego przejmowano za po
średnictwem niemieckim. O zapoży
czeniach słowiańskich w tym czasie 
nie było jeszcze mowy. 

Kalki dzieli autor na leksykalne i 
frazeologiczne. W ówczesnej prasie 
pojawiały się one często z powodu pu-
rystycznych tendencji niektórych re
daktorów. Kalki leksykalne, np. oko-
lostojicnost 'okoliczność', dobropiseb-
nost 'ortografia', pfipojenec 'adiunkt', 
tworzone były nie tylko według wzo
rów niemieckich, natomiast źródłem 
kalk frazeologicznych był wtedy wy
łącznie język niemiecki. Częste były 
kalki z czasownikami: brâti, vziti, dr-
zeti, nalézati se itp. U pewnych re
daktorów występowała widoczna ten
dencja do odnawiania starych wyra
zów, często nawet podawano ich źró
dło. Większość z nich stała się archa-

2 J. V. R o s a : Thesaurus linguae bohe-
micae I—IV (rękopis w Muz. Nar. w Pra
dze). 
' J. V. P o h l : Grammatica linguae bohe-
micae. Praga 1796; oraz: Pravopisnost feci 
ćechske. Praga 1786. 

izmami, trudno jednak stwierdzić, 
czy była nimi już w wieku XVIII. 

Interesujące i do pewnego stopnia 
zaskakujące jest stwierdzenie autora, 
że publicyści omawianego okresu, nie 
znajdując odpowiedniego wyrazu 
w języku literackim, stosunkowo rzad
ko sięgali do dialektyzmów, a prze
cież J. Jungmann, odrodziciel czeskie
go języka literackiego, jako jedno 
z podstawowych źródeł wzbogacania 
słownictwa podaje wyrazy ludowe. 
Być może jednak, że nie występowały 
one w osiemnastowiecznym języku pu
blicystycznym, natomiast w okresie 
czeskiego odrodzenia narodowego wy
korzystywano je w znacznym stopniu 
w nazewnictwie botanicznym i zoolo
gicznym. W wieku XVIII w odróżnie
niu od czasów późniejszych stosunko
wo rzadko dochodziło do zmian zna
czeniowych wyrazów. 

Część trzecia książki poświęcona 
została sposobowi tworzenia wyrazów, 
który w zasadzie nie różnił się od dzi
siejszego. Stosowano derywacje, złoże
nia i zestawienia. 

Autor dochodzi do wniosku, że 
słownictwo publicystyczne XVIII wie
ku cechowała stosunkowo mała dyna
mika. Jądrem jego był szesnastowiecz-
ny zasób wyrazowy. Język trzech ba
danych przez autora gazet różnił się 
jego zdaniem w zależności od indywi
dualności ich redaktorów. Najwięcej 
germanizmów występowało w gazecie 
Sobotni (Outerni) Praèské Nowiny z lat 
1719—1721, redagowanej przez Rosen-
miillera, z kolei redaktor Kozury. re
prezentujący gazetę Praèské Ceské 
Noviny z г. 1782, ulegając tendencjom 
purystycznym używał często ówczes
nych neologizmów i kalk, a także od
nawiał wyrazy stare, co czynił rów
nież z wielkim upodobaniem redaktor 
i wydawca Kramerius. Język jego ga
zet (1786, 1789, 1791—1795) odbiega 
znacznie od dwu poprzednich swoim 
poziomem. 

Czytelnikowi książki Kamiśa nasu
wa się jednak pytanie, czy w ogóle 
można mówić o czeskim języku pu
blicystycznym XVIII w. Bez porów
nania bowiem prymitywniejszy był 
język gazety wydawanej przez Rosen-
miillera w latach dwudziestych, okre
sie głębokiego „temna", od języka ga
zet redagowanych przez Krameriusa 
już w początkowym okresie czeskiego 
odrodzenia narodowego. Wysoki po
ziom jego gazet w znacznym stopniu 
przyczynił się do stabilizacji czeskiego 
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słownictwa. Gazety Krameriusa były 
wysoko cenione przez J. Jungmanna 
i wykorzystane jako jedno ze źródeł 
jego słownika. Wiek XVIII obejmuje 
dwa okresy rozwoju kultury i języka, 
znacznie się od siebie różniące. Co 
prawda autor mówi, że chodzi mu 
o konfrontację trzech płaszczyzn za
sobu wyrazowego publicystyki czes
kiej, a mianowicie z lat dwudziestych 
(Rosenmüller), osiemdziesiątych (Ko-
zury) i dziewięćdziesiątych (Krame-
rius), co w pewnym stopniu unaocznia 
nam rozwój czeszczyzny, początkowo 
gęsto przetykanej germanizmami, uży
wanymi w języku potocznym, z kolei 
nieco sztucznej i przeładowanej kal
kami w latach osiemdziesiątych i wre
szcie zdolnej już do wyrażania treści 
publicystycznych w latach dziewięć
dziesiątych. 

Praca Kamiśa stanowi poważny 
wkład do badań nad historią języka 
czeskiego i jego słownictwem, udo
wadnia bowiem wbrew na ogół roz
powszechnionym poglądom, że czesz-
czyzna w okresie poprzedzającym od
rodzenie narodowe mogła spełniać 
oprócz funkcji popularyzatorskiej (li
teratura religijna dla ludu) także 
funkcję języka publicystycznego, co 
stanowiło pewnego rodzaju etap przy
gotowawczy do pracy nad odrodze
niem czeskiego języka literackiego, 
którego ciągły rozwój został zahamo
wany z początkiem wieku XVII. 

Teresa Zofia Orłoś 

MEDIA W KRAJACH 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

John S a n d f o r d : THE MASS 
MEDIA OF THE GERMAN-
SPEAKING COUNTRIES. Oswald 
Wolff (Publishers) Ltd., London 
1976. S. X I I + 235. 

Przedmiotem analizy jest działalność 
masowych środków komunikowania 
w obu państwach niemieckich, Austrii 
i Szwajcarii. Książka nie traktuje ani 
o wszelkich niemieckojęzycznych 
masowych środkach komunikowania, 
gdyż pomija te, które działają poza 
wspomnianymi już państwami — ani 
wyłącznie o mediach, które posługują 
się niemieckim, skoro uwzględnia 
również działające w tych państwach 
media posługujące się innymi języka

mi. Ramy tematyczne autor oparł 
przeto o kryterium nie językowe, lecz 
geograficzne. Książka przedstawia hi
storię i obecną fazę rozwojową maso
wych środków komunikowania w każ
dym z omawianych krajów i trafnie 
wydobywa ich swoistość. 

Jest to ujęcie interesujące przede 
wszystkim dzięki temu, iż na tym 
„ogromnym obszarze Europy środko
wej" dostrzega autor nie tyle wspól
notę językową, co historycznie uwa
runkowaną „fascynującą różnorod
ność". Odmienne są zatem tradycje: 
Szwajcaria to nie tylko jedna z naj
starszych demokracji świata, lecz 
i wielowiekowa ciągłość rozwoju na
rodowej prasy, trzy pozostałe kraje 
mają natomiast za sobą „znacznie bar
dziej niespokojną przeszłość", wobec 
czego „ich masowe środki są obecnie 
niemal całkowicie wytworem lat po
wojennych". Odmienna jest rzeczywi
stość polityczna i ekonomiczna: 
..Szwajcaria i Austria są dwoma 
z «małych krajów» Europy, oba są 
przy tym neutralistyczne w swojej po
lityce zagranicznej; z drugiej strony, 
wschodnie i zachodnie Niemcy są gi
gantami ekonomicznymi i mają naj
wyższy poziom stopy życiowej w swo
ich połowach Europy. Ich wspólny ję
zyk i wspólna historia sprawiają, że 
Republika Federalna Niemiec i Nie
miecka Republika Demokratyczna są 
względem siebie jedynym w swoim 
rodzaju wykładnikiem różnic między 
światem kapitalistycznym i komuni
stycznym, które nigdzie tak wyrazi
ście się nie ujawniają, jak w całko
wicie odmiennych masowych środkach 
komunikowania obu tych krajów" 
(s. IX). 

Tę zasadniczą odmienność maso
wych środków komunikowania w obu 
państwach niemieckich zdołał autor 
właściwie ukazać. Wprawdzie najwię
cej miejsca poświęcono mediom 
w RFN, najmniej natomiast — w 
NRD, liczą się jednak nie tyle krzyw
dzące dla NRD same proporcje roz
ważań, ile ich ton i konkluzje. Książ
ka jest zresztą zaadresowana do czy
telnika z krajów anglosaskich, który 
zapewne najczęściej miewa styczność 
właśnie z RFN: jest ona nie tylko 
największym spośród czterech oma
wianych krajów — a przy tym po 
dwakroć ludniejszym niż trzy pozo
stałe razem wzięte — lecz również 
najbogatszym państwem Europy za
chodniej, dzięki czemu jej masowe 
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środki zyskują na Zachodzie na wpły
wach i znaczeniu. 

Zaleta pracy tkwi w tym, że oma
wiając media w NRD wykracza ona 
poza krąg banalnych w istocie spo
strzeżeń, iż brak w nich adoracji dla 
spraw trywialnych, seksu i przemocy. 
Po pierwsze, autor scharakteryzował 
podstawowe założenia marksistowsko-
-leninowskiej teorii masowych środ
ków i przedstawił ich realizację 
w praktyce politycznej NRD. Po dru
gie, wywiódł genezę masowych środ
ków komunikowania w pierwTszym 
niemieckojęzycznym państwie socjali
stycznym z postępowych i rewolucyj
nych tradycji prasy niemieckiej, star
szych przecież o całe stulecie od sa
mej państwowości NRD. Po trzecie, 
zakwestionował rozpowszechniony na 
Zachodzie schemat, jakoby masowe 
środki w państwach socjalistycznych 
w żadnym wypadku nie mogły konku
rować pod względem poziomu z me
diami na Zachodzie. 

Warto tu za autorem przytoczyć 
dwie oceny. Otóż prasa codzienna 
NRD jest „daleka od uniformizmu". 
gdyż każdy z wydawanych w tym 
kraju czterdziestu kilku dzienników 
jest — podobnie jak gazety na Zacho
dzie — adresowany do różnych śro
dowisk. „Taka specjalizacja w prasie 
zachodniej jest jednak mniej lub bar
dziej przypadkowym wynikiem naci
sków rynkowych gospodarki kapitali
stycznej. W NRD jest ona rezultatem 
świadomej polityki"' (s. 184—185). Na
tomiast zdaniem autora telewizja 
NRD jest „według wszelkich kryte
riów oceny" jedną z najlepszych na 
świecie. „Pod względem jakości pro
dukcji i urządzeń przewyższa wszyst
kie telewizje państw komunistycz
nych, a ogólny poziom programów 
i sposób ich prezentowania może wy
trzymać porównanie z wszystkim, co 
Zachód ma do zaoferowania" (s. 208). 

Omawiana pozycja traktuje o ma
sowym komunikowaniu raczej we
wnątrz poszczególnych państw, niż po
przez ich granice, niemniej są to pro
blemy ściśle się dopełniające. Masowe 
środki komunikowania mają w oma
wianych krajach 90 milionów odbior
ców^ i docierają do milionów czytel
ników, telewidzów i radiosłuchacz} 
żyjących poza granicami państw, 
w których media działają. Wspólny 
język, którego znajomość jest zresztą 
rozpowszechniona również poza ob
szarem czterech omawianych państw. 

w ogromnym stopniu sprzyja czytel
nictwu zagranicznej prasy, a przede 
wszystkim ułatwia odbiór ościennych 
programów radiowych i telewizyj
nych. Swoboda przenikania masowych 
środków komunikowania przez grani
ce rodzi skomplikowane problemy po
lityczne, społeczne i kulturalne. 

Sygnalizując ten temat, autor po
święcił najwięcej uwagi społecznym 
i politycznym reperkusjom przenika
nia przez granice państw programów 
telewizyjnych. Na omawianym obsza
rze i w jego przyległosciach jest to 
zjawisko o znacznym zasięgu. Progra
my telewizji RFN są masowo odbie
rane w Alzacji i Lotaryngii oraz 
w państwach Beneluksu. Poprawę ja
kości audycji telewizji holenderskiej, 
wprowadzenie telewizji kolorowej 
i dopuszczenie reklam przypisuje się 
skutkom sąsiedztwa Holandii z RFN. 
Programy telewizji RFN odbierane są 
również w Szwajcarii, Austrii i NRD — 
i vice versa. Audycje telewizyjne 
z obu państw niemieckich mają swoją 
stałą widownię w południowej Skan
dynawii i docierają do Czechosłowa
cji. Ocenia się, że widownia telewizji 
austriackiej jest potencjalnie większa 
poza Austrią, niż na jej terytorium! 
Programy odbierane są na Węgrzech 
(gdzie gazet}' drukują zapowiedzi au
dycji zarówno telewizji węgierskiej, 
jak austriackiej), w Czechosłowacji, 
Jugosławii, Włoszech, Szwajcarii i po
łudniowej części RFN — i vice versa; 
kształt Austrii jest przecież taki, że 
niemal całe terytorium kraju to regio
ny przygraniczne. 

Skłania to do stwierdzenia, że tele
wizja staje się obecnie w stopniu 
o wiele większym niż inne masowe 
środki instrumentem polityki zagra
nicznej, a treść i układ programów 
są coraz ściślej podporządkowane ra
cjom tej polityki. Tezę te można ła
two zilustrować zaczerpniętymi z ksią
żki przykładami. 

Republika Federalna Niemiec widzi 
zatem swoje posłannictwo w rozpo
wszechnianiu programów radiowych 
i telewizyjnych kierowanych bezpo
średnio do odbiorców w państwach 
socjalistycznych. Autor wskazuje, że 
ogromne sumy przeznacza się w RFN 
na specjalne programy dla Wschodu, 
nawet własne programy redagowane 
są z myślą o potencjalnych odbior
cach za Łabą, a kierunkowe anteny 
potężnych nadajników rozsyłają pro
gramy tak na kraj, jak na zagranicę. 
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RFN jest także siedzibą rozgłośni 
RFE-Liberty. 

,,W Austrii nic z tych rzeczy: jeże
li programy telewizyjne «uciekają» 
przez granice państwa i pojawiają się 
na ekranach ościennych odbiorników, 
dzieje się to za sprawą nieuniknio
nych względów geograficznych i tech
nicznych i nie wynika z rozmyślnej 
strategii politycznej" (s. 152). Progra
my te dla odbiorców z sąsiadujących 
z Austrią krajów socjalistycznych są 
swoistym „oknem na Zachód", lecz 
Austria skrupulatnie przestrzega 
i w tej dziedzinie neutralności. Tele
wizja austriacka spełnia więc rolę 
łącznika Eurowizji z Interwizją (pre
zentując swej własnej widowni, 
w równych podobno proporcjach, au
dycje z obu sieci europejskich), lecz 
w swoich własnych programach uni
ka jawnych koncesji dla zagranicz
nych odbiorców. Jedyny wyjątek do
tyczy ludności Górnej Adygi (zwanej 
przez Austriaków Południowym Tyro
lem) : mówiąca po niemiecku dwu-
stutysięczna społeczność regionu może 
odbierać programy telewizji austriac
kiej za pośrednictwem włoskich sta
cji przekaźnikowych; tę sytuację nor
muje porozumienie z 18 stycznia 1974. 

Z kolei przykład NRD dowodzi, że 
świadomie realizowana przez telewi
zję zachodnioniemiecką ekspansja te
rytorialna — rozpowszechnianie pro
gramów kierowanych do odbiorców 
zagranicznych nie tylko na tereny 
przygraniczne, ale — dzięki central
nemu położeniu Berlina Zachodnie
go — na cały niemal obszar NRD. 
przynosi w praktyce skutki odwrotne 
do zamierzonych. Otóż, jak stwierdza 
autor, „nie da się ustalić, do jakiego 
stopnia wysoki poziom telewizji 
NRD wynika z determinacji, by nie 
tracić telewidzów na rzecz stacji za
chodnich. Programy DFF * są jednak
że z pewnością wysoko cenione poza 
granicami NRD, skoro badania wyka
zują, że dla około miliona zachodnich 
Niemców telewizja NRD jest dostate
cznie atrakcyjna, by stali się jej sy
stematycznymi widzami, gdy tymcza
sem telewidzowie w Danii i południo
wej Szwecji wyszukując programy do 
oglądnięcia często nie spuszczają 
z oka zapowiedzi audycji DFF (s. 
208—209). 

DF'K — . .Deutscher Fem••eiiü-.in:;" (telcwi-
., NRD). 

Masowe środki komunikowania 
przenikają coraz łatwiej przez grani
ce, ale niemiecki obszar językowy jest 
politycznie zdezintegrowany, a w po
szczególnych państwach coraz silniej 
dochodzą do głosu pierwiastki własnej 
tożsamości kulturalnej. I chociaż 
wspólny język znacznie ułatwia ko
munikowanie między społeczeństwa
mi — odrębne systemy wartości i roz
bieżne aspiracje polityczne poszcze
gólnych społeczeństw okazują się zja
wiskiem trwałym i niepodatnym na 
unifikację. Taki wniosek wysnułem 
z lektury recenzowanej książki — nie
mniej żałuję, iż autor nie sformułował 
go expressis verbis. 

Andrzej S. Nartowski 

SZKICE DO TEORII 
I HISTORII PRASY 

PRESSE UND GESCHICHTE. Bei
träge zur historischen Kommuni
kationsforschung. Referate einer 
internationalen Fachkonferenz der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
und der Deutschen Pressefor
schung, Universität Bremen, 5.—8. 
Oktober 1976 in Bremen. Studien 
zur Publizistik. Bremer Reihe. Deu
tsche Presseforschung. Herausge
geben von Elger В 1 ü h m. Band 
23. Verlag Dokumentation, Mün
chen 1977. S. 240. 

Historia prasy zajmuje istotne miej
sce w zachodnioniemieckiej historio
grafii i badaniach prasoznawczych. 
Problemy warsztatowe historyków 
prasy w RFN, niezależnie od zasadni
czych różnic metodologicznych, zbli
żone są do problemów, jakie napoty
kają nasi badacze. Wynikają one stąd, 
że prasa jest specyficznym źródłem 
historycznym i tradycyjne metody ba
dań nie zaspokajają potrzeb history
ka prasy. Również metody prasoznaw
cze tylko w pewnym stopniu wzboga
cają warsztat historyka. Coraz częściej 
wysuwa się postulaty stosowania me
tod z pogranicza historii i prasoznaw-
stwa. 

Wśród wielu ośrodków badawczych 
w RFN z licznymi inicjatywami ba
dawczymi wychodzi Uniwersytet 
w Bremie. W październiku 1976 odby
ła sie ram międzynarodowa konferen-
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cja, z udziałem m. in. badaczy prasy 
z Krakowa, na temat „Wpływ prasy na 
rozwój społeczeństwa". Kilkanaście 
referatów z tej konferencji opubliko
wano w zbiorze „Prasa i historia", ja
ko dwudziesty trzeci tom serii histo-
ryczno-prasowej wydawanej przez 
Uniwersytet w Bremie. Na trzynaście 
publikacji zamieszczonych w tym 
zbiorze dwie są pióra gości zagranicz
nych — z Węgier i Holandii. 

Książka składa się z dwóch rozpraw 
teoretycznych i dziesięciu przyczyn
ków historyczno-prasowych oraz prze
glądu stanu badań nad historią prasy 
w Holandii. Zbiór otwiera rozprawa 
Winfrieda B. L e r g a „Historia pra
sy czy historia środków komunika
cji?". Autor zwraca uwagę na trud
ności badań prowadzonych nad prasą, 
uwarunkowane specyfiką dziennikar
stwa. Wyraża pogląd, że badania hi-
storycznoprasowe obejmują tylko je
den z wielu aspektów badań praso-
znawczych. Krytycznie ocenia historię 
prasy traktowaną wyłącznie jako 
składnik historii integralnej bez 
uwzględnienia osiągnięć współczesne
go prasoznawstwa i innych nauk 
społecznych. W konkluzji Lerg opo
wiada się za przekształceniem histo
rii prasy w historię masowych środ
ków komunikowania. Dla polskich hi
storyków prasy refleksje W. Lerga nie 
są przejawem nowatorstwa, lecz za
sługują na uwagę jako potwierdzenie 
ogólnych tendencji w badaniach hi
story cznoprasowy eh. 

Problemy historii społecznej w wa
runkach powszechnego obiegu infor
macji za pośrednictwem prasy są 
przedmiotem rozważań znanego bada
cza zachodnioniemieckiego Kurta 
K o s z y k a . Podkreśla on, że nauko
we pisarstwo historyczne oderwane od 
osiągnięć współczesnej socjologii uwa
ża się obecnie za przejaw konserwaty
zmu naukowego. K. Koszyk dokonuje 
bilansu badań niemieckich w XIX 
i pierwszej połowie XX wieku oraz 
prezentuje zasadnicze poglądy meto
dologiczne takich historyków prasy, 
jak Werner Con ze, Hans Mommsen, 
Otto Brunner. Autor zwraca uwagę 
na ścisłe powiązania prasy z historią 
społeczną. K. Koszyk odwołuje się do 
poglądów badaczy marksistowskich, 
zwraca uwagę na aspekty społeczne 
i gospodarcze jako ważne elementy 
badań historycznoprasowych. 

Następne przyczynki podejmują 
problemy rozwoju prasy niemieckiej 

od XVI do XX wieku. Wspólnym 
mianownikiem łączącym refleksje nad 
dziejami prasy niemieckiej są relacje 
między prasą a społeczeństwem 
w procesie dziejowym. Na uwagę za
sługuje artykuł Martina W i n с к 1 e-
r a „Rola prasy w przygotowaniu 
wojny niemiecko-francuskiej 1870/ 
1871", w którym autor przeprowadził 

analizę funkcji propagandowej prasy, 
zwłaszcza w rozniecaniu nastrojów 
militarystycznych w okresie poprze
dzającym wybuch wojny. 

Również interesujące są badania 
Hartwiga G e b h a r d t a prezentowa
ne w przyczynku „Prasa burżuazyjna 
i proletariacka. Badania empiryczne 
nad publicystyczną i polityczną funk
cją prasy codziennej na przykładzie 
gazet Bremy w r. 1903". Autor ukazał 
odbicie walki politycznej i klasowej 
na gruncie prasy, zastosował metody 
ilościowo-statystyczne oraz polityczną 
analizę treści. Na podstawie analizy 
nakładów pięciu gazet powiązanych 
z partiami i orientacjami polityczny
mi wyciągnął wnioski dotyczące od
działywania politycznego prasy wśród 
mieszczaństwa i klasy robotniczej 
Bremy. Prasa ta uczestniczyła w wal
ce wyborczej o mandaty do Reichsta
gu między socjaldemokracją a partia
mi burżuazyjnymi. Na podstawie ana
lizy treści przyczynek ten ukazuje 
związki między funkcjami ekonomicz
nymi i politycznymi gazet w repre
zentacji interesów swoich dysponen
tów politycznych. Szczególną uwagę 
zwrócił na gazetę socjaldemokratycz
ną Bremer Bürger-Zeitung. 

Dwa ostatnie przyczynki dotyczą 
problemów badań historii prasy na 
Węgrzech oraz w Holandii. Laszló 
M a r k u s przedstawia „Problemy 
oceny wpływu prasy na Węgrzech 
w pierwszej połowie XX wieku. Szkic 
programu badawczego". Temat ten 
jest jednym z podstawowych proble
mów węgierskich historyków prasy. 
Badania te mają charakter interdys
cyplinarny i obejmują aspekty histo
rii gospodarczej, politycznej, wkracza
ją w sferę ideologii, socjologii oraz 
psychologii społecznej. Badania histo-
rycznoprasowe obejmują m. in.: cha
rakterystykę prasy, analizę treści, ba
danie organów prasowych jako przed
siębiorstw gospodarczych, badanie 
form zewnętrznych prasy oraz relacji 
między prasą a jej odbiorcami. Autor 
zapoznaje z problemami periodyzacji 
dziejów prasy węgierskiej oraz oma-
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wia związki między prasą a nurtami 
politycznymi i strukturami społecz
nymi. 

Przyczynek badacza holenderskiego 
wskazuje, że badania historycznopra-
sowe w tym kraju znajdują się w sta
dium początkowym i są podejmowane 
z różnymi oporami przez historyków, 
którzy przede wszystkim interesują 
się prasą jako źródłem, a nie przed
miotem badań. W r. 1976 w Holandii 
był jeden docent zajmujący się dzieja
mi prasy. Główny wysiłek badaczy ho
lenderskich koncentruje się obecnie 
na gromadzeniu dokumentacji oraz 
zaplecza naukowo-badawczego. 

Omawiana książka jako zbiór drob
nych rozpraw będących pokłosiem 
konferencji jest niewątpliwie intere
sującym przyczynkiem do badań nad 
relacjami między prasą a społeczeń
stwem. Sięgną do niej zapewne z za
interesowaniem polscy badacze dzie
jów prasy. 

Jerzy Centkowski 

DYLEMATY SZKOLENIA 
DZIENNIKARZY 

Ralf S i e p m a n n : JOURNALI
STISCHE QUALIFIKATION UND 
GESELLSCHAFTLICHE KOMMU
NIKATION. Soziologische Prämis
sen reformierter Ausbildung für 
Kommunikationsberufe. Bochum 
1976. S. 302. 

Książka Siepmanna stanowi general
ną rozprawę z tradycyjnymi koncep
cjami zawodu dziennikarskiego jako 
powołania opartego na naturalnych 
talentach, na profesjonalnej intuicji 
i swoistym instynkcie. Punktem wyj
ścia jest dla autora przekonanie, iż 
współczesne dziennikarstwo jest za
wodem „wyuczalnym", że kształt jego 
zależy od stopnia rozwoju społeczeń
stwa, którego jest produktem, oraz że 
właściwości tego zawodu zależą nie 
tyle od indywidualnych cech osób 
uprawiających go, ile raczej od inten
sywnego procesu socjalizacji, jakim 
podlegają adepci pióra. 

Łączy się to ze zmianą samej kon
cepcji dziennikarstwa. Niegdyś rzeczy
wiście dziennikarz przyjmował na sie
bie społeczną rolę „następcy błazna" 
ku uciesze ograniczonej grupy odbior
ców, którym dostarczał ploteczek 

i ciekawostek z życia wielkich tego 
świata. Wraz z rozszerzaniem się bazy 
czytelniczej i podnoszeniem ogólnego 
poziomu wiedzy ogólnej i politycznej 
dziennikarz stawał się coraz bardziej 
ekspertem, doradcą, analitykiem spo
łecznym. Jednocześnie upadał mit 
,,wolnego zawodu" wykonywanego 
w oderwaniu od wszelkich sił poli
tycznych na zasadzie wielkopańskiego 
„niemieszania się do konfliktów spo
łecznych". Obecnie od dziennikarza 
wymaga się coraz bardziej „odpowie
dzialności za stan stosunków społecz
nych", przy czym w warunkach spo
łeczeństwa kapitalistycznego owe wy
magania, włączone do kodeksu etyki 
zawodowej, oznaczają odpowiedzial
ność za utrzymywanie stosunków 
burżuazyjnych. 

W ten sposób w praktyce przeja
wia się konflikt między tradycyjną, 
idealistyczną koncepcją dziennikar
stwa jako zawodu „wolnego" i „nie
zależnego", a wtłaczaniem go w wa
runki, jakim podlega wysoko zorgani
zowane przedsiębiorstwo typu kapita
listycznego. Drugim źródłem konflik
tów jest sprzeczność między bronioną 
zaciekle przez tradycjonalistów kon
cepcją „wolnego dostępu do zawodu", 
a praktyczną jej realizacją w postaci 
wolontariatów, którym patronują pra
codawcy, a które zakładają naukę po
staw konformistycznych. Takie tylko 
bowiem nagradzane są przyjmowa
niem do zawodu ludzi nie chronionych 
żadnymi formalnymi przywilejami 
i uprawnieniami i najczęściej będą
cych „produktem odpadowym" róż
nych kierunków studiów. 

Tradycjonaliści — twierdzi Siep-
mann — szermują demagogicznymi 
argumentami, że „akademizacja zawo
du", poprzedzanie dostępu doń żąda
niem zdobycia uprawnień w ramach 
wyższego wykształcenia pociągnie za 
sobą niezawodnie zwiększony wpływ 
państwa na reglamentację kadr dzien
nikarskich. Zastrzeżeń takich nie po
twierdza praktyka innych państw, 
które wprowadziły nauczanie dzienni
karstwa do wyższych uczelni (Wło
chy, Dania, Belgia). Problem tylko 
w należytym ukierunkowaniu studiów. 
Sprawą rozstrzygającą są w tym 
względzie — według Siepmanna — 
społeczne funkcje współczesnego 
dziennikarza. Spełnia on bowiem po
dwójną rolę: jest socjalizatorem 
przetwarzającym informacje na uży
tek innych lub w celu sterowania od-
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czuciami odbiorców — i zarazem sam 
podlega procesowi socjalizacji, gdy 
poglądy jego zostaną skonfrontowane 
z opiniami i oczekiwaniami tychże od
biorców. 

Ten właśnie czynnik socjalizacyjny 
odgrywa najistotniejszą rolę we 
współczesnej koncepcji komunikowa
nia masowego. Wynika to z dostrze
galnych zmian jego znaczenia w spo
łeczeństwie. Przede wszystkim, obec
nie same media powodują widoczne 
efekty socjalizacyjne. Po drugie, so-
cjalizacyjna rola mediów powiększa 
się o coraz to nowe obszary (progra
my dla dzieci, dla młodzieży, audycje 
dla szkół); ich wpływowi podlegają 
nawet tradycyjne dotąd środki socja
lizacyjne (programy dla nauczycieli, 
audycje dla rodziców). Po trzecie 
wreszcie, rola socjalizacyjna mediów 
coraz jawniej polega na stabilizowa
niu istniejących w danym społeczeń
stwie norm i wartości. 

W związku z tymi zjawiskami rów
nież szkolenie dziennikarzy musi się 
nastawiać na taką właśnie problema
tykę. Nie wystarczą dorywcze kursy 
„dobrego pisania" czy też „nowej 
technologii". Niezbędna jest wiedza 
o ideologicznej i ekonomicznej roli 
zawodowego komunikatora i jej de
terminantach, związkach społecznych 
funkcji dziennikarza ze strukturą 
i sposobami działania określonych me
diów, społeczno-wychowawczej roli 
dziennikarza jako socjalizatora. Tylko 
wysoko wykształcony dziennikarz po
trafi precyzyjnie dostrzec takie zjawi
ska występujące w prasie, radiu i te
lewizji RFN, jak stabilizacja społe
czeństwa klasowego środkami dzienni
karskimi, tworzenie „świadomości ryn
kowej" wśród odbiorców, przyspiesza
ni procesów odpolityczniania mas czy 
też zapewniania ich lojalności w ra
mach formalnej demokracji. Lansowa
ny obecnie powszechnie przez praso-
znawców zachodnich model profesjo
nalizacji zawodu dziennikarskiego (w 
postaci stworzenia jedynie formalnych 
wymagań i kryteriów), nie rozwiąże 
całkowicie trudnych dylematów 
kształcenia dziennikarskiego. 

Tezy główne Siepmanna dotyczące 
tego kształcenia można streścić nastę
pująco: 
— kwalifikowanemu wykształceniu 

musi towarzyszyć kwalifikowany 
dostęp do zawodu; 

— brak zgodności prasoznawców za
chodnich co do funkcji społecz-
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nych dziennikarza utrudnia stwo
rzenie kryteriów kwalifikacji za
wodowych i prowadzi do politycz
nych kompromisów; 

— możliwości sprecyzowania takich 
kryteriów ogranicza brak badań 
naukowych dotyczących komuni
katora i jego zachowań. 
Książka Siepmanna stawia pod zna

kiem zapytania nietykalne dotąd — 
w oczach teoretyków zachodniego pra-
soznawstwa — uniwersalne wartości: 
niezależność, indywidualność, obiek
tywność wypowiedzi dziennikarskiej. 
Wprowadza na ich miejsce pojęcie 
„funkcji wychowawczej" (prawda, że 
nie dość jasno sprecyzowane) dzienni
karza w ramach określonego społe
czeństwa, na określonym etapie jego 
historycznego rozwoju. Z tego właśnie 
pojęcia wyprowadza koncepcję kształ
cenia dziennikarza w oparciu o realia 
istniejące w społeczeństwie, do które
go należy, i które będzie umiał zana
lizować i ocenić. Stanie się zatem ta 
książka z całą pewnością istotnym 
czynnikiem w dyskusjach o modelu 
wykształcenia dziennikarskiego — 
dyskusjach, które zataczają coraz 
szersze kręgi i które dotyczą nie tylko 
wąskoprofesj onalnyeh zagadnień. 

Bolesław Garlicki 

POLEMIKA Z RECENZJĄ KSIĄŻKI 

W związku z ukazaniem się 
w nrze 1 Zeszytów Prasoznawczych 
z br. (s. 115—118) recenzji Pana 
J. Glenska z mojej książki o prasie 
polskiej na Śląsku Opolskim w latach 
międzywojennych, uprzejmie proszę 
o opublikowanie w najbliższym nu
merze Waszego kwartalnika załączo
nego tekstu. 

Mylić się jest rzeczą ludzką i nie 
miałbym nic przeciwko recenzyjnym 
poglądom Glenska, gdyby oparł je na 
solidnej znajomości zawartości książ
ki, którą recenzował i na takiejż zna
jomości omawianej w niej problema
tyki. Dlatego też czytelnikowi pozosta
wiam ocenę tego, co musi bardziej 
rozczarować specjalistę (jak pisze 
Glensk, s. 115), książka czy raczej re
cenzja. Glensk stawia na jednej płasz
czyźnie opracowania naukowe i publi
cystyczne. Nie zadał sobie trudu rze-
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telnego poinformowania czytelnika 
o zawartości książki (choćby tylko 
przez wyliczenie tytułów rozdziałów), 
a nawet o ilości stron, które się na 
nią składają. Mimo to sądzę, iż nie 
jest źle, jeśli w jakiejś recenzji domi
nują sprawy dyskusyjne, o ile przed
stawiono je z zachowaniem ogólnie 
przyjętych rygorów dyskusji nauko
wej. Recenzja Glenska warunku tego 
nie spełnia. 

Poglądom Glenska brakuje kon
sekwencji logicznego myślenia, np. jed
nym razem moje wcześniejsze arty
kuły określa jako „ambitne rozpra
wy", jako „oparte na wnikliwej ana
lizie polskich i niemieckich archi
waliów" i jako te, które „znacznie 
wzbogaciły dotychczasowy dorobek 
prasoznawczy", a innym — jako 
„przyczynkarskie" (s. 115). Wierutnym 
kłamstwem jest twierdzenie Glenska, 
iż „tytuł książki obiecuje więcej, niż 
zawiera, autor nie próbuje bowiem 
nawet zarejestrować wszystkich tytu
łów gazet i czasopism" (s. 115). Spe
cjaliści mają odwrotne na ten temat 
zdanie od Recenzenta. Jeśli nawet 
nie udało mi się wydobyć z archi
waliów jakiegoś tytułu, to dlaczego 
Recenzent go nie wymienił? Jego 
rejestr prasy śląskiej z lat między
wojennych zawiera bowiem mniej 
tytułów *, jeśli chodzi o Śląsk Opol
ski, niż moja książka. Kłamstwem 
jest też pogląd Glenska (s. 115) 
o braku w książce charakterystyki 
pism, które nie były przedmiotem 
szczegółowej analizy naukowej (zob. 
podrozdział pt. „Gazety drukowane na 
Śląsku Opolskim", s. 53—59). Nowiny 
tym głównie różniły się od Nowin 
Codziennych, że nie były dziennikiem 
i ukazywały się trzy razy w tygodniu 
(tamże). Były skróconą wersją Nowin 
Codziennych, choć szczegółowa anali
za pozwoli być może wydobyć dodat
kowe różnice. Glenskowi — praso-
znawcy powinno być też wiadomo, 
iż określenie Zdroju gazetą wcale nie 
jest — jak sądzi (s. 115) — „podsta
wowym błędem w terminologii" i to 
tym bardziej, że specjalistom znane 
są nawet takie miesięczniki, które 
w tytule swoim miały wyraz „gaze
ta", np. Gazeta Literacka, czasopismo 
kulturalne wydawane w Krakowie 
w latach międzywojennych najpierw 

* J. G l e n s k , Bibliografia opracowań 
p ra sy śląskiej , t. 1: do roku i915. Opole 
1973. 
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jako dwutygodnik, potem miesięcznik. 
Gazetą był też miesięcznik (od listo
pada 1933) polskich socjalistów w 
Niemczech Glos Ludu, o którym pi
sałem również w książce. Nic myl-
niejszego, jak sugestia Glenska zwią
zana z brakiem w książce indeksu 
czasopism, który rzekomo „odsłonił
by dodatkowo podstawową słabość 
książki" (s. 115). Nie ma go (i innych 
spraw) z powodu bardziej realnego, 
niż sugerowany i wspomniany juz 
rzekomy brak charakterystyki gazet 
ukazujących się na Śląsku Opolskim, 
tj. z racji ograniczonych możliwości 
papierowych Wydawnictwa. 

Brak logicznych związków myślo
wych w poglądach Glenska uwidocznił 
się też przy innej okazji. Montować 
można np. tłoki, a nie książkę. Spraw 
organizacyjno-wydawniczych nie mu
siałem „wtłaczać" w „jednolity tok 
wywodu" (s. 115), ponieważ poświęci
łem im osobny rozdział (s. 13—70). 
Tajemnicą Glenska pozostaje sposób, 
przy pomocy którego te rzekome nie
poradności i takież powtórzenia „mo
gły zostać zrekompensowane wydoby
ciem głównych tez, ujednoliceniem 
motywu przewodniego książki" (s. 
115). Główne tezy i wnioski znajdują 
się, jak w każdej chyba książce, w 
zakończeniu. Natomiast sugerowany 
przez Glenska „frontalny atak na 
prasową działalność Związku Pola
ków w Niemczech, a zwłaszcza 
jego kierownictwo", czyli „główny 
nurt publikacji", jest przecież — jak 
pisał wcześniej — „ujednoliceniem 
motywu przewodniego książki" (s. 115). 
Jednakże celem książki nie był jakiś 
„frontalny atak", ponieważ krytyki 
źródeł historycznych nie dokonywa
łem z punktu widzenia jakichś sym
patii czy antypatii. 

Glensk ma prawo polemizować z 
moimi poglądami na temat większej 
czy mniejszej skuteczności umiarko
wanej czy radykalnej koncepcji ru
chu polskiego w Niemczech w latach 
międzywojennych (s. 115—116), ale 
ma też obowiązek — choć tego nie 
zrobił — odeprzeć moje argumenty i 
przedstawić własne. Nie ma jednakże 
prawa pisać gołosłownie i zniekształ
cać ustaleń książki, np. na s. 23 nie 
pisałem o polityce represyjnej władz 
niemieckich, lecz w innym miejscu. 
Glensk usiłuje narzucić wybiórcze 
traktowanie źródeł historycznych i 
dlatego wstydzi się (s. 116) ujawnia
nia — znanego nie tylko z mojej książ-
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ki — faktu przyjmowania przez pra
sę ZPwN oblicza politycznego i ideo
logicznego sanacyjnego rządu polskie
go. Rzeczą zrozumiałą dla Glenska 
pozostaną zniekształcające treść książki 
recenzyjne uwagi (s. 116) na temat 
organizacji tzw. opozycjonistów i ra-
dykalizacji propagandy ich organu 
prasowego. Jest tak tym bardziej, że 
pomieszał radykalizację propagandy 
z radykalizmem narodowym. W oma
wianym tekście książki (s. 168) nie 
ma obelg pod adresem ZPwN, chyba 
że Glensk widzi je w realizacji kon
struktywnego postulatu przeciwników 
politycznego kierownictwa ZPwN w 
sprawie organizacyjnego rozszerzenia 
ruchu polskiego na wsi. Oceniając po
litykę prasową tzw. opozycji w ruchu 
polskim jako zręczniejszą i rozsąd-
niejszą od polityki ZPwN, opierałem 
się na analizie konkretnych wydarzeń 
związanych z reglamentacją wolności 
słowa w państwie hitlerowskim. 
Glensk natomiast jest odmiennego 
zdania, ale powołuje się tylko na ja
kieś „oczywiste fakty" (s. 116), któ
rych jednakże nie przytacza. Infan
tylne było nie tyle sprowadzanie przez 
Pawletę z Katowic do Opola zakaza
nej w Niemczech i nękanej w Polsce 
represjami antysanacyjnej i antyhit
lerowskiej Polonii, ile związane z tym 
faktem interpretacje Glenska (s. 116). 
Czy kolportaż antyhitlerowskiej prasy 
niemieckiej też był działalnością in
fantylną? 

Glensk pobieżnie czytał też dane 
liczbowe i fragmenty książki poświę
cone wpływom wydawnictw ZPwN i 
tzw. opozycyjnych. Nie przemawiają 
one i ich ewolucja na korzyść kon
cepcji ZPwN. Ponadto przez dłuższy 
czas tzw. opozycjoniści działali bez 
własnej organizacji i byli zorganizo
wani w ZPwN. Bardziej dostosowanej 
do warunków narodowych i ogólno-
politycznych w Niemczech koncepcji 
ruchu polskiego w wydaniu tzw. opo
zycji (ale nie mojej, jak sugeruje 
Recenzent na s. 116) wcale nie oba
la moje twierdzenie, iż „wysoki sto
pień świadomości narodowej miejsco
wych przywódców i działaczy rodził 
ruch tzw. opozycyjny". Odnosi się ono 
bowiem nie do berlińskich funkcjo
nariuszy ZPwN w Opolu, lecz do 
uczestników tzw. opozycji. Pogląd 
Glenska (s. 116) uznający moje twier
dzenie o stosunku władz hitlerowskich 
do ZPwN i tzw. opozycji za absurdal
ne jest uproszczony i oderwany od 

kontekstu całej książki (szczególnie od 
faktycznych wpływów poszczególnych 
koncepcji ruchu polskiego w latach 
1935—1937 i ich potencjalnych zwo
lenników, od polityki hitlerowskiej 
wobec prasy polskiej różnych orien
tacji i od polityki ekonomicznej pań
stwa polskiego względem Polaków 
w Niemczech). Pomija też całkowicie 
rozbieżności ustrojowo-polityczne mię
dzy prasą tzw. opozycyjną a ZPwN 
i Trzecią Rzeszą. 

Fałszywie przedstawił Glensk 
(s. 116) moje poglądy na temat bra
ku konsekwencji w działalności pra
sy ZPwN. Pisałem bowiem tak: „Pra
cy kulturalno-oświatowej również 
wśród zniemczonej częściowo ludnoś
ci polskiej, co propagowała prasa 
umiarkowana, gazety ZPwN przeciw
stawiły działalność jedynie wśród tej 
części ludności, która reprezentowała 
najwyższy stopień świadomości naro
dowej. Jednakże i w tym wypadku 
politykę prasy ZPwN cechował brak 
konsekwencji" (s. 170), czyli w wypa
dku stosunku prasy związkowej do 
ludności reprezentującej najwyższy 
stopień świadomości narodowej. Z tych 
powodów nie jest nadużyciem inter
pretacyjnym, jak sądzi Glensk (s. 116), 
moje twierdzenie o pozbawianiu man
datu polskości przez ZPwN tych Po
laków (tzw. opozycję), którzy nie 
zgadzali się z ideologiczną i politycz
ną orientacją kierownictwa ZPwN. 
Wcale nie przyznaję racji poglądom 
prasy ZPwN i Glenska (s. 116) o po
trzebie pozyskania dla ruchu polskie
go renegatów, ponieważ robienie ko
goś kimś, kim nie chce być, jest 
gwałtem. Nie podzielała tych poglą
dów ZPwN również prasa tzw. opo
zycyjna. W tym kontekście i na s. 112 
wcale nie piszę o wymyślonej przez 
Recenzenta metodzie psychicznego 
wstrząsu. 

Glensk zapomina, że „ogólnopolska 
orientacja" (s. 116—117) w wydaniu 
ZPwN zawężała organizacyjny ruch 
narodowy do jednej orientacji ideo
logicznej i politycznej, odpowiadają
cej rządowi II Rzeczypospolitej, i że 
istnienie scentralizowanego ośrodka 
propagandy polskiej w warunkach 
hitlerowskich nie raz pozbawiało Po
laków prasy w wyniku ułatwionej 
tym scentralizowaniem akcji władz 
państwowych. W sposób uproszczony 
przedstawił Glensk (s. 117) moje po
glądy na temat wykorzystania dla ru
chu polskiego pism religijnych 
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(s. 50—51). Pominął związane z tym 
uwagi o ewentualnym porozumieniu 
ZPwN z przynajmniej częścią kleru 
górnośląskiego. „Odkrycia" polskiej 
służby zagranicznej i kierownictwa 
ZPwN oraz Recenzenta w tej sprawie 
sygnalizowała już 1933 r. prasa tzw. 
opozycyjna (s. 146—147). 

Wyrywając z kontekstu twierdzenie 
prasy tzw. opozycyjnej o potrzebie 
uwzględniania w polityce ZPwN „ce
lów nie tyle doraźnych, ile wynika
jących z perspektywicznych potrzeb 
narodu" (s. 161), Glensk uważa 
(s. 117) w dodatku, że jest to moje 
twierdzenie. Trudno o większą nie
uczciwość. Przypisywanie ruchowi 
tzw. opozycyjnemu separatyzmu jest 
niczym innym, jak powtórzeniem od
wołanych jeszcze przed wojną twier
dzeń polskiej służby zagranicznej i 
ZPwN. Recenzent zapomina, że w ru
chu tym uczestniczyli też nie-Slązacy 
łącznie z najwybitniejszym działaczem 
polskim w tym czasie Kazimierzem 
Malczewskim. Czyż ruch ten żero
wał na antagonizmie chłopsko-inteli-
genckim, skoro patronowali mu wy
rośli z ludności śląskiej inteligenci i 
akademicy? To tylko jedno z pytań 
związanych z tym fragmentem recen
zji. Powtórzony za mną przez Glenska 
fakt umieszczenia w obozach koncen
tracyjnych Polaków bez względu na 
wyznawaną koncepcję ruchu polskie
go potwierdza mój pogląd (kwestio
nowany przez Recenzenta) o szkodli
wości praktyki ZPwN zawężania ru
chu polskiego do jednej orientacji 
ideologicznej i politycznej. 

Czy w przejmowaniu w uzasadnio
nych sytuacjach argumentacji sądo
wnictwa Republiki Weimarskiej tkwi 
błąd metodologiczny, jak sugeruje 
Glensk (s. 117)? Kwestionowane przez 
niego określenia („iluzoryczny" i „spe
cjalny") odpowiadają omawianym 
treściom. Myli się Glensk, jeśli twier
dzi, iż pozytywnemu oddziaływaniu 
prasy ZPwN i jej przeciwstawianiu 
się germanizacji poświęciłem tylko 
trzy zadania (zob. gł. rozdział o roli 
i znaczeniu prasy polskiej). Uważna 
lektura książki nie pozwoliłaby też 
na pozostałe, drobniejsze uwagi. Są
dzę, iż wystarczy znać trochę stosun
ki narodowościowe na pograniczu 
polsko-niemieckim w latach między
wojennych, by nie szukać archiwal
nych uzasadnień dla twierdzenia o 
większych korzyściach materialnych 
ludności polskiej w wypadku niepo-

10 — Zeszyty Pi-a;v.ł/n;iwiv.c: 

dejmowania pracy w instytuacjach 
narodowo-polskich, lecz niemieckich. 

Przyznaję Glenskowi rację jedynie 
w tym, z czego sam nie jestem za
dowolony, tj. z owej wyliczanki ma
teriału literackiego, który choć zna
lazł się w książce w okrojonej posta
ci na wniosek Wydawcy, może być 
przydatny dla literaturoznawcy (np. 
dla badań nad kształtowaniem stereo
typów narodowych za pomocą litera
tury). Szkoda, iż Glensk nie dostrze
ga tego. Myli się jednak znowu, kie
dy brak włączenia do indeksu osobo
wego autorów dzieł literackich wy
jaśnia opacznie charakterem tego za
ledwie trzystronicowego fragmentu 
książki. Pominięto w nim również 
autorów wykorzystanej bibliografii, 
co jednak Glensk przemilcza i wy
bacza wspaniałomyślnie autorowi z 
powodu braku możliwości wyjaśnienia 
tej — dla niego — zagadki. W świet
le całej recenzji nie jest to niestety 
jedyny przykład braku poprawnego 
myślenia Glenska. Czytając pobież
nie książkę nie dostrzegł nawet, że 
znajduje się w niej sporo treści, któ
rych nie omawiałem we wcześniej
szych artykułach, i że niektóre wcześ
niejsze ustalenia uległy modyfikacjom 
z uwagi na postęp badań. 

Szkoda, iż wysiłku recenzyjnego nie 
przeznaczył Glensk na uzupełnienia 
ewentualnych braków książki. Były
by one pomocne nie tylko autorowi. 

Leonard Smolka 

ODPOWIEDŹ NA ZARZUTY 
AUTORA 

Napastliwy ton polemiki młodego 
adepta wrocławskiej Klio można w 
pewnym sensie zrozumieć, gdy uw
zględni się fakt, że jeszcze przed po
jawieniem się mojej recenzji w druku 
spotkał Go cios o wiele dotkliwszy — 
oto Wojciech Wrzesiński, duchowy 
promotor procesu rehabilitacji opozy
cji śląskiej, ogłosił wnikliwą recenzję 
omawianej książki, wyraźnie zaniepo
kojony wyolbrzymioną i skarykatura-
lizowaną formą przedstawienia wy
ważonej niegdyś teorii *. Pojawiły się 
w tej recenzji nie tylko niektóre iden
tyczne cytaty wydobyte z recenzowa
nej publikacji; znawca problematy-
tyki rodłowej — specjalistą nie ośmie-

1 Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 
1377 n r 3, s. 398—403. 
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lam się uczonego nazwać, ponieważ 
Polemista zastrzegł sobie prawo ob
darzania tym tytułem badaczy podług 
własnego uznania — otóż znawca po
suwa się jeszcze dalej ode mnie, 
twierdząc niedwuznacznie, że ,,w stu
dium Smółki historia prasy polskiej 
na Śląsku Opolskim niejednokrotnie 
jest jakby tylko pretekstem do formu
łowania wniosków i ocen dotyczących 
najważniejszych problemów z historii 
polskiego ruchu narodowego w całych 
Niemczech w okresie międzywojen
nym" (s. 399). Trudno zaś, żeby pre-
tekstowość tego przedsięwzięcia nie 
została dostrzeżona przez prasoznaw-
cę, nawet jeśli jego zainteresowania 
nie koncentrują się na okresie mię
dzywojennym. Lecz niechybnie i ten 
cytat zostanie uznany za wyjęty 
z kontekstu. 

Rozpaczliwa metoda zanegowania 
w polemice każdego dosłownie za
strzeżenia prowadzić musi do ignoro
wania — znanych z pewnością Po
lemiście — różnic między bibliografią 
prasy, będącej możliwie kompletnym 
rejestrem tytułów, a bibliografią opra
cowań, w której wolno mi było po
mieścić w y ł ą c z n i e gazety i czaso
pisma o których opublikowano kon
kretną pracę. Toteż nieukrywana 
przechwałka, iż mój „rejestr prasy 
śląskiej z lat międzywojennych" (sic!) 
zawiera mniej tytułów niż omawiana 
książka — brzmi zgoła infantylnie. 

Zdemaskowanie nie ujętych tytu
łów uniemożliwia wręcz brak indeksu, 
o czym Autor doskonale wie, mimo to 
gotówem zaryzykować, że pominął ta
kie pisma, jak Nowy Przegląd, teore
tyczny organ KPP wychodzący niere
gularnie w Gliwicach w latach 1922— 
1936, centrową Zgodę (Gliwice 1921— 
1923), centrowy Glos Górnośląski 
(Gliwice 1924—1925), nie mówiąc już 
o kilku młodzieżowych czy zgoła 
szkolnych efemerydach. A może Au
tor — z perspektywy pogranicza — 
po prostu uznał Gliwice za wcielone 
do Macierzy już w 1921 roku? Nie 
tyle chodziło mi, rzecz oczywista, o 
sam proces odnotowania czasopism, 
ile krótkie bodaj scharakteryzowanie 
poszczególnych periodyków, co było 
możliwe choćby w oparciu o zanoto
wane w mej bibliografii opracowań 
pozycje. Mozolne szukanie mocno na
ciąganych precedensów dla usprawied
liwienia niezbyt fortunnie użytego 
sformułowania „gazeta" przy mie
sięczniku świadczy o niepojętym upo

rze Polemisty, dla którego ostatnią 
wyrocznią zdaje się być własne słowo 
użyte w druku. Zdrój, miesięczny or
gan Związku Stowarzyszeń Młodzieży 
Polsko-Katolickiej był bliższy nowo
czesnemu poradnikowi instruktażowo-
metodycznemu niż gazecie, dysponu
jącej (niezależnie od ukazywania się) 
mniej lub bardziej świeżym serwisem 
informacji politycznych. Zdrój nie 
miał ani w podtytule nazwy „gazeta", 
ani nią był w rzeczywistości. Zarzuty 
pod adresem mego „braku poprawne
go myślenia" z powodów takich „za
gadek" jak przemilczanie i wspania
łomyślne wybaczanie Autorowi braku 
w indeksie autorów wykorzystanej 
bibliografii, mogą tylko dziwić auto
rów naukowych dzieł, którzy coraz 
częściej spotykają się z tą praktyką. 

Głównie chodzi przecież o problem 
opozycji, o Związek Polaków na 
Śląsku, którego przedstawicieli Pole
mista zalicza w poczet najbardziej 
świadomych swej nacji Polaków. Po
nieważ zarówno polskie, jak i nie
mieckie archiwalia w dostatecznej 
mierze przeczą założeniom Smółki, 
powołuje się na znajomość stosunków 
narodowościowych na pograniczu pol-
sko-niemieckim w latach międzywo
jennych. 

Może z perspektywy pogranicza 
śląska opozycja — widziana dodatko
wo przez pryzmat „wielkiej polity
ki" — nabiera innych wymiarów. W 
Opolu, w centrum tego ruchu, nie ma 
się podobnych złudzeń czy iluzji, 
zwłaszcza gdy jako autochton miewa
ło się liczne okazje wcale nie od
świętnego kontaktowania się z repre
zentantami tego „zbuntowanego" od
łamu Polaków. Szermowanie zużytym 
straszakiem „sanacja" niewiele tu 
wyjaśnia, trzeba by bowiem powo
jenny nieufny stosunek części dzia
łaczy śląskich wobec centralnych 
władz tłumaczyć rezerwą wobec so
cjalizmu, co znów byłoby poważnym 
uproszczeniem. Wydaje się, że jedną 
z przyczyn ujawniających się z taką 
siłą w latach trzydziestych uprzedzeń 
do owych „panów" z Warszawy i Ber
lina było rozczarowanie do centrali
stycznych metod „władania" ludźmi 
wychowanymi w odmiennych warun
kach. Ślązacy, mimo sześciowiekowe-
go odcięcia od Macierzy, nigdy nie 
zerwali całkowicie więzi z Małopolską 
czy Wielkopolską, wyczuwając in
stynktowną łączność z tymi bratnimi 
dzielnicami kultywującymi prawie 
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identyczną gwarę i obyczaje. Zresztą 
w okresie Wiosnj' Ludów czy po kul-
turkampfie głównymi budzicielami 
politycznego odrodzenia narodowego 
są na Śląsku Krakowianie i Wielko
polanie. Warszawa urosła do rangi 
stolicy politycznej i kulturalnej w 
okresie, gdy Śląsk zdążył się już za
adaptować do nowych warunków, 
kierować swój wzrok ku Pradze i da
lej — ku Wiedniowi. Jeśli w czasie 
dwustuletniej uciążliwej pruskiej nie
woli sentyment kazał Ślązakom 
wrócić myślami ku utraconej Macie
rzy, ojczyznę symbolizował przede 
wszystkim Kraków, w mniejszej mie
rze Poznań. Czy na ten stan ducha 
wpływały tylko resentymenty histo
rycznej natury? Bynajmniej. Również 
w wysokim stopniu obcość mental
ności Mazowszan, poddanych wieko
wym naciskom Wschodu — Litwy i 
Rusi, a potem trzymanych w ponad 
stuletniej niewoli caratu. Mimo nie
podważalnych zalet tego plemienia, 
którego posłowie według obliczeń hi
storyków podobno nigdy osławionym 
„liberum veto" nie zrywali sejmów, 
posiadali dla ościennych plemion „sta
rej Polski", przyzwyczajonych do bar
dziej demokratycznego, bardziej za
chodniego sprawowania rządów wadę 
zasadniczą — wrodzony niejako auto-
kratyzm, który na Śląsku zwano „az
jatyckim" i rażące prostolinijnie my
ślącego Górnoślązaka, integralnie 
związane z osobliwą formą słowiań
skiego totalitaryzmu pierwiastki kabo-
tyńskie. Nawet widoczne opóźnienie 
gospodarcze i organizacyjne — dostrze
gane przez śląskich pielgrzymów już 
po przekroczeniu granic Królestwa w 
drodze na Jasną Górę — nie odstrę
czało od marzeń o ponownym zjedno
czeniu. Okres międzywojenny — a 
szczególnie wybujały autokratyzm sa
nacji, będący zresztą po części wyni
kiem umacniającego się na Zachodzie 
faszyzmu — doprowadzić musiał na 
Śląsku do zrozumiałej reakcji, zwła
szcza u osobników mniej zorientowa
nych w polityce, dla których wytę-
skniona Macierz nie mogła przeisto
czyć się w srogiego Ojca, dysponujące
go autorytetem władzy, który pogo
dzono się szanować w pruskim admi
nistratorze. Stąd nawet po wyzwole
niu niektórzy Ślązacy — powiedzmy 
Opolanie — dumali o tym, by stolicą 
Polski — tym bardziej że Warszawa 
legła w gruzach — został Poznań lub 
Kraków... 

Nie przeceniałbym roli motywów 
finansowych opozycji, choć twierdze
nie p. Smółki, że „Z punktu widze
nia doraźnych korzyści materialnych 
nierentowna była jakakolwiek akcja 
polska w Niemczech, w tym również 
prasowa. Lepsze ku temu warunki 
stwarzały ludności polskiej instytucje 
niemieckie" (s. 34) — jest przedwcze
sne i nieprzemyślane. Polemista zdaje 
się nie orientować, iż polski redaktor 
w Opolu — dzięki wsparciu m. in, 
konsulatu — zarabiał o wiele więcej, 
niż jego niemiecki kolega po fachu. 
A jaką na przykład szansę miał Pa-
wleta, aby wcielić się w rolę niemiec
kiego redaktora, że doprowadzimy na
szą myśl do absurdu? Zresztą ilu to 
drukarzy niemieckich wydawało w 
XVIII i XIX wieku książki i czaso
pisma polskie, właśnie kierując się je
dynie chęcią zysku. Złożyło się przed 
laty, że w kilku reżyserowanych prze
ze mnie filmach amatorskich — je
dyny zrealizowany na 16-milimetro-
wej taśmie („Epicedion") został 
20 sierpnia 1968 wyświetlony w ogól
nopolskim programie TV — głównym 
odtwórcą był Antoni Wilczek, skarb
nik Związku Polaków na Śląsku. Na 
planie nieraz nadarzała się okazja wy
pytywania starego działacza o „bez
zwrotne pożyczki", zapomogi i inne 
formy finansowania funkcjonariuszy 
ZPwN, które mogły stać się łakomą 
przynętą dla żyjących w więcej niż 
skromnych warunkach Opolan, prze
świadczonych o samowystarczalności 
organizacyjnej utworzonej komórki. 
Tolerowano w tym opozycyjnym ru
chu oczywiście Wielkopolan — z 
przyczyn już dostatecznie wyjaśnio
nych — lecz tylko nieliczni godzili się 
współdziałać z „buntownikami". Ka
zimierz Malczewski — nazwisko to 
przytacza jako koronny argument Po
lemista — znany działacz spółdzielczy, 
którego zaufanie zdołało nadużyć ty
lu łotrzyków, wykorzystując jego do
broduszną naiwność (do dziś krążą o 
tych psotach liczne anegdoty), nie mo
że w żadnym przypadku służyć za 
dowód akceptowania tego ruchu 
przez wysoko politycznie uświado
mione jednostki. Przecież nawet ad
wokat Paweł Kwoczek, rodowity Opo
lanin, wahał się tylko kilka dni, poj
mując skutki rozbicia organizacji. Ja
cy zatem inteligenci patronowali" opo
zycji? Akademicy? Ależ byli oni w 
przeważającej mierze złączeni pokre
wieństwem z „odszczepieńcami"; nie 

no 
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zostali jeszcze — posługując się ter
minologią Fromma — „odcięci od pę
powiny", przynależeli do klanu! 

Fakt umieszczenia w obozach kon
centracyjnych Polaków bez względu 
na wyznawaną orientację — wbrew 
sugestiom Polemisty zdania (nie bę
dącego wcale odkryciem) nie powtó
rzono za Nim, lecz za własnym opu
blikowanym referatem wygłoszonym 
na popularnonaukowej sesji praso
znawcze j z okazji 20-1 ecia Trybuny 
Opolskiej 8 stycznia 1972, a więc 
przed ukazaniem się artykułów p. 
Smółki — otóż fakt ten jeszcze żad
nego poglądu nie potwierdza, gdyż 
historia polityczna i dzieje religii do
wodzą, że można stać się męczenni
kiem mimo woli. Poza tym okres bun
tu był przecież w gruncie rzeczy epi
zodem w ich długoletniej działalno
ści — ujęto ich jako reprezentantów 
Związku Polaków w Niemczech. 

Przytoczone fakty i uwarunkowania 
historyczne pozwalają częściowo zro
zumieć „stan dusz" Opolan zrażonych 
do centralistyczno-biurokratycznego 
aparatu „glajchszaltującego" Polaków 
egzystujących na emigracji z tymi, 
którzy żyją na terytorium ojczystym, 
choć zniewolonym. Trudniej zrozumieć 
historyka identyfikującego się do tego 
stopnia z separatystycznie zorientowa
nym odłamem działaczy, że w pracy 
naukowej gotów w imię tej sympatii 
burzyć proporcje wpływów i ukazy
wać historię w krzywym zwierciadle 
bajora imitującego rzekę. A może 
buntowniczy ton prasy stwarza więk
sze szanse zainteresowania niedo
świadczonego badacza jej programem, 
zwłaszcza jeśli reprezentuje ona zde
cydowaną mniejszość walczącą w 
imię niepodważalnie słusznej sprawy 
i oceniana bywa na podstawie nie
licznie zachowanych egzemplarzy ga
zet, przechowywanych niemal jako 
jedyne ślady dawnych zmagań oraz 
subiektywnych wspomnień? Może si
ła przyciągania tych deklaracji jest 
wtedy ogromna, może omamiają mło
dego prasoznawcę prostotą sformuło
wań, uproszczonym ale atrakcyjnym 
sposobem polemik oraz dobitnością 
autentycznego zaangażowania? Czyż 
trudno ulec tym pokusom? Czyż prób
ki owego umiarkowanego „radykaliz
mu" nie przekazał nam p. Smółka 
również w polemice? 

A jednak w jednym sformułowaniu 
okazałem się chyba zbyt surowy — 
w przypadku krytycznego potraktowa

nia beletrystycznej wyliczanki. Jako 
historyk literatury z wykształcenia — 
autor prób zbadania trawestacji 
utworów naszych klasyków (m. in. 
Bolesława Prusa i Henryka Sienkie
wicza) w prasie śląskiej — nie wzią
łem pod uwagę faktu, iż autor recen
zowanej książki nie jest przecież polo
nistą, zatem z postulatu wydawcy 
mógł wywiązać się jedynie w takiej 
sprymitywizowanej formie, za co po
winniśmy wyrazić historykowi wdzię
czność. 

Rozbrajające są wreszcie pouczenia 
zirytowanego Polemisty pod adresem 
wirtualnego recenzenta, który — w 
przeciwieństwie do mnie — zadałby 
sobie „trud" wyliczenia tytułów roz
działów a nawet ilości stron, które się 
na książkę składają. Jako żywo choch
lik drukarski zmienił siódemkę w 
dwójkę i skrócił dorobek P. Smółki 
aż o ... pięć stron. Skoro pisałem, że 
„recenzowana książka stanowi w za
sadzie zebranie opublikowanych wcze
śniej szkiców", powinienem był je pe
dantycznie wymienić w kolejności w 
jakiej trafiły „zmontowane" do książ
ki (Polemista dowolnie zawęża lub 
poszerza zakres pojęcia zależnie od 
potrzeb z „zachowaniem ogólnie przy
jętych rygorów dyskusji naukowej"). 
Wymieńmy zatem: Wydawnictwa pol
skie na Śląsku Opolskim (1922—1939). 
Studia Śląskie t. 25: 1974, s. 11—52; 
Reglamentacja wolności prasy polskiej 
na Śląsku Opolskim (1922—1939). Ślą
ski Kwartalnik Historyczny Sobótka 
1973 nr 1, s. 53—82; Stosunek prasy 
polskiej Śląska Opolskiego do niemiec
kich partii politycznych 1922—1933. 
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobót
ka 1974 nr 4, s. 527—548; Oblicze ide-
owo-polityczne polskiej prasy socjali
stycznej w Niemczech w latach 1923— 
1937. „Studia i Materiały z Dziejów 
Śląska" t. 12; 1973, s. 215—283. Pro
blematyka państwa; narodu i społe
czeństwa w polskiej prasie Śląska 
Opolskiego (1922—1939). Studia Ślą
skie t. 23: 1973, s. 169—209. Czyniąc 
zadość bibliograficznej powinności po
winienem był zaznaczyć, że drugi i 
ostatni z wymienionych artykułów 
został omówiony na łamach Zeszytów 
Prasoznawczych (1974 nr 3, s. 153— 
154; 1973 nr 4, s. 167), a liczba pod
sumowanych stronic jest i d e n t y c z 
n a z objętością książki, przez co 
wcale nie zamierzam imputować ko
mukolwiek, iż Autor nie zadał sobie 
truciu dokoiTywania skreśleń i uzupeł-
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nień. Nie pytamy: czy dopisał? Ra
czej : o jaką materię wzbogacił skąd
inąd wartościowe — co silnie podkre
ślam — szkice? Twierdzi, że w książ
ce znajduje się sporo treści, których 
nie omawiał we wcześniejszych arty
kułach i że „niektóre wcześniejsze 
ustalenia uległy modyfikacjom z uwa
gi na postęp badań7". Owszem, z pra
cy Smółki dowiadujemy się nazwisk 
akcjonariuszy, jakie były zadłużenia 
gazet czy drukarń, nawet ile szyb i 
kiedy wybijano w budynkach redak
cyjnych i której nocy usiłowano zer
wać gablotki reklamowe gazet, że de
montowano kioski, zamalowano smo
łą reklamy itp. Niektóre informacje, 
szczególnie dotyczące zakładania po
szczególnych gazet (np. 36 -r 58, czy 
39 + 57) pojawiają się dwukrotnie, co 
świadczy o pospiesznym dokonywaniu 
„montażu" nie zawsze korespondują
cych ze sobą szkiców. Problem mody
fikacji z uwagi na „postęp badań" 
niezauważalny. L. Smółka obronił 
pracę doktorską 21 listopada 1972 
(notabene w tym samym miesiącu 
praca uzyskała nagrodę specjalną w 
ogłoszonym przez Wrocławskie Wy
dawnictwo Prasowe konkursie na naj
lepszą pracę naukową z dziedziny 
prasoznawstwa), wymienione artykuły 

# Rafał G e r b e r : STUDENCI UNIWER
SYTETU WARSZAWSKIEGO 1808—1831. 
Słownik biograficzny. Wrocław—Warsza
wa—Kraków—Gdańsk 1977. Zakład Narodo
wy Ossolińskich — Wydział Nauk Spo
łecznych Polskiej Akademii Nauk, S. 
LXVII i 506. 

Uniwersytet Warszawski już w pierw
szej fazie swych dziejów, fazie co prawda 
krótkiej, bo zaledwie 15-letniej (1817—1831), 
jeśli nie brać pod uwagę wyprzedzających 
go dwóch szkół: Prawa i Administracji 
(1808—1816) i Lekarskiej (1809—1817) — wy
kształcił tak liczny zastęp ludzi pióra, m. 
in. publicystów, dziennikarzy, redaktorów 
i wydawców, że żaden historyk prasy pol
skiej nie może nie korzystać ze świeżo 
opublikowanego leksykonu biograficznego 
R. Gerbera. Dzieło to tym bardziej musi 
się znaleźć na warsztacie każdego histo
ryka i dziennikarstwa, i publicystyki pol
skiej, gdyż zawiera — obok personaliów 
studentów — dane dotyczące całego życia, 
oczywiście w skrócie biogramowym i w 
skali osiągalnych źródeł i opracowań. Po-

wyszły drukiem w latach 1973—1974. 
W tak krótkim czasie trudno mówić 
o ..postępie badań", zwłaszcza że au
tor nie daje żadnych przykładów. Ale 
wykluczyć tego nie sposób. 

Po tych wszystkich czasochłonnych 
obliczeniach i wyjaśnieniach nasuwa 
się nieodparta myśl, czy jednak obu
rzenie Polemisty nie jest usprawiedli
wione: wszak znacznie prościej prze
rzucić kartki książki, wynotować ty
tuły rozdziałów, porównać proporcje, 
napisać co znajduje się w niej, a nie 
czego zabrakło, skrytykować najwyżej 
niski nakład względnie szatę graficz
ną... Sięgać po wcześniejsze utwory 
Autora, dokonywać porównań, cyta
tami wydobytymi z książki przekra
czać limit naukowej recenzji? Już 
Aldous Huxley zauważył nie bez ra
cji: „Z historią to tak jak z mięsnym 
pasztetem; nie należy się przyglądać, 
jak się go przyrządza." Niechaj to po
zostanie ostrzeżeniem dla innych re
cenzentów, którzy opętani dawno 
wyszła z mody manią perfekcjonizmu 
zrażają do książek bezkrytycznych 
czytelników a Szanownych Autorów 
prowokują do upokarzającego ekshi
bicjonizmu. 

Joachim Glensk 

nieważ autor wyzyskane przez siebie źród
ła (archiwalne i drukowane), opracowania 
i wydawnictwa pomocnicze zrejestrował na 
32 stronach, więc do każdego biogramu do
dana nota bibliograficzna zawiera przy
puszczalnie optymalny zasób informacji. 
Autor wyzyskał — oprócz przebogatej lite
ratury polskiej i edycji źródeł — zasoby 
archiwów innych uniwersytetów polskich 
i zagranicznych (w których Polacy kon
tynuowali studia), archiwów państwowych 
i kościelnych, zbiory rękopisów bibliotecz
nych i inne materiały. 

W tej zwięzłej zapisce wymienianie kil
kuset nazwisk spośród blisko trzech tysię
cy studentów, mianowicie nazwisk związa
nych z polskim czasopiśmiennictwem li
terackim, naukowym, politycznym, zawo
dowym i in., z polskimi imprezami wydaw
niczymi periodyków zarówno krajowych, 
jak następnie na emigracji polistopado-
wej — wydaje się zbyteczne. Wystarczy 
powołać z kręgów wychowanków Uniw ci -
sytetu nazwiska takie, jak: Maurycy Moch-
nacki, Wiktor Heltman, Leon Zienkowicz, 
Jan Alcyato, Feliks Okorski. Ludwik Orpi-

Noty o polskich nowościach wydawniczych 
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szewski, Ludwik Piątkiewicz, Paweł Popiel , 
Leonard Rettel. Bronis ław Tren towski i 
dziesiątki innych, by n a b r a ć przekonania , 
że Uniwersy te t Warszawski w wyksz ta ł 
ceniu p ionierów naszego dz ienn ikars twa w 
XIX w. rywal izował z Uniwersy te tem J a 
giel lońskim a nawe t przewyższał go g r o 
nem tych publ icystów, k tórzy dzięki 
udziałowi w powstan iu l i s topadowym, w 
Wielkiej Emigracj i i wydarzen iach r e w o 
lucyjnych 1846—1849 wyprzedzi l i w y c h o w a n 
ków Wszechnicy Krakowskie j pod wzglę
dem idei pos tępowych i nowocześnie poję
tej s łużby dz iennikarsk ie j . Uniwersy te t 
Warszawski posiadał pięć wydz ia łów: fi
lozoficzny, sz tuk p ięknych , p r a w a i admi 
nis tracj i , m e d y c y n y i teologii i z każdego 
z tych wydzia łów wyszli inicjatorzy per io
dyków specja lnych, n ieraz o d ługo t rwa łym 
żywocie. 

Kons t rukc ja s łownika s tuden tów jest 
ba rdzo przej rzys ta , a uk ład nazwisk w e 
dług wymien ionych fakul te tów — nie 
przeds tawia t rudnośc i w odszukaniu naz
wiska wobec alfabetycznego indeksu oso
bowego z podan iem wydziału i s t rony . 
P r z e d m o w a au to ra (s. VII—XIX) daje j a 
sny wgląd nie ty lko w dokumen tac j ę k a 
talogu s łuchaczy, ale t akże ich pochodzenie 
t e renowe i k lasowe, ich sy tuac ję f inansową 
i działalność w różnych dziedzinach po 
opuszczeniu ław uniwersyteckich . Szkoda 
ty lko , że do opisu bibliograficznego n iek tó 
rych w y d aw n i c t w zare jes t rowanych przez 
au to ra wkrad ły się nieścisłości, a nowego, 
poprawionego wydan ia t ak drogiego s łow
nika t r u d n o oczekiwać. 

mt 

ф H e n r y k M a r k i e w i c z : POZYTY
WIZM. P W N Warszawa 1977. S. 626, 
z 206 i lu s t r ac jami . 

Jes t to czwar ty tom ,,Historii l i t e ra tury 
po l sk ie j " w monograf iach, pomyślane j j a 
ko pomocnicze k o m p e n d i u m głównie dla 
wyk ładowców szkół akademick ich i dla 
dok to ran tów. Po renesansie , ba roku 
i Oświeceniu, a przed r o m a n t y z m e m , 
o t rzymal i śmy tom poświęcony pozytywiz
mowi, poprzedzony już zresztą czteroto
m o w y m „Obrazem l i t e ra tu ry polskiej w 
okres ie rea l izmu i natural izmu" ' . 

Prof. Markiewicz daje sys tematyczny 
przegląd rodzajów i ga tunków l i terackich 
całego okresu . Równolegle i równomiern ie 
z belet rystyką, d r a m a t e m , poezją i r óżny
mi działami p iśmiennic twa t r ak tu j e (i n a 
wet w y s u w a na pierwsze miejsce) publ icy
s tykę na tle rozwoju p rasy (s. 28—87). Za
czyna od emigracj i pos tyczniowej , p rzed
s tawia sy tuac ję ogólną prasy kra jowej 
i kolejno jej losy w e wszystk ich t rzech 
zaborach . Najwięcej uwagi w y m a g a ł y cza
sopisma warszawskie , najbardzie j znaczące 
z p u n k t u widzenia histori i l i te ra tury . S ta
łym sk ładn ik iem n u m e r u gazety zarówno 
w „ k u r i e r k a c h " , j ak w „gazetach poli tycz
n y c h " był tzw. felieton z ma te r i a ł em li
t e rack im rozmai tego rodzaju. Fel ie tonis tykę 
uprawia l i niemal wszyscy wybi tniejs i p i 
sarze tej epok i : Lam, Bałucki , Świę to
chowski , P r u s , Sienkiewicz, Gomulicki , J u -
nosza-Szaniawski , J ankowsk i . Ważna rola 
p rzypadła w ówczesnej pras ie tygodni 
kom i miesięcznikom. Najmniej swobody 
wypowiedzenia miały p isma zaboru ro sy j 
skiego. Na ogół j ednak dużą s tosunkowo 
swobodą wobec ogólnego k i e runku dzien
n ika cieszyli sie felietoniści. Obok p ra sy 
adresowanej do „intel igentnego ogółu" 
rozras ta ło się czasopiśmiennictwo specjal i 

s tyczne, w y d a w a n o tygodniki ludowe i dla 
młodzieży. P raca l i teracka staje się teraz 
d rug im źródłem ut rzymania , najczęściej w 
połączeniu z dz ienn ikars twem. Około 
dwóch trzecich pisarzy warszawskich było 
zarazem dz iennikarzami . Należy j e d n a k 
spros tować twierdzenie n a s. 22, j a k o b y 
oba te zawody okreś lano zazwyczaj tą sa 
mą nazwą „ l i te ra t" . Już bowiem we 
wspólnych organizacjach zawodowych 
przes t rzegano w ich nazwach odróżnienia 
dz iennikarzy od l i teratów. Wielorakie p o 
wiązania z prasą nie zawsze były dla l i
t e r a tu ry korzys tne , wpływ r edak to rów na 
au to rów nie zawsze szczęśliwy. 

W notach biograficznych uwzględniono 
ki lku dz iennikarzy (K. Bartoszewicza, Do
brzańskiego, Gadomskiego, Popławskiego , 
Rogosza, Sabowskiego, Wysłoucha, b r a k 
Wacława Szymanowskiego) . Wskazówki b i 
bliograficzne dotyczące publ icys tyki na tle 
rozwoju p ra sy (s. 527—529) n ie omijają 
żadnej ważnej pozycji . Rozdział o p ras ie 
zdobią 24 i lustracje , nad to wklejki książki 
podają winiety ty tu łowe dziesięciu ówcze
snych czasopism. cl 

ф Elżbieta H o r n o w a: PROBLEMY 
POLSKIE W TWÓRCZOŚCI MICHAŁA 
DRAGOMANOWA. Prace Opolskiego To
warzys twa Przyjaciół Nauk , Wydział Nauk 
His to ryczno-spo łecznych . Ossol ineum, Wro
cław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1978. 
S. 196. 

W publ icys tyce ukra ińskie j II połowy 
XIX w. odegrał M. D r a h o m a n o w rolę w y 
bitnie go wyróżniającą. Swą płodnością l i 
teracką i działalnością w odległych od s ie
bie ś rodowiskach pol i tycznych i dz ienni 
karsk ich przewyższył p rawie równie twór 
czo ruchl iwego Iwana F r a n k ę czy Michała 
Hruszewskiego. I niewątpliwie dzięki tej 
właśnie wybi tności wywołał w e współcze
snej sobie, a także późniejszej publ icys tyce 
i historiografii taką sprzeczność opinii o 
sobie, że do dziś nie pozwala ona na j ed 
noznaczną c h a r a k t e r y s t y k ę jego myśl i 
i działania. D r a h o m a n o w pozostawił po so 
bie obok rozpraw his torycznych, e tnogra -
f iczno-folklorystycznych, pedagogicznych i 
analiz l i terackich — idące w setki t y tu 
łów a r tyku ły i polemiczne pamfle ty w 
dziennikach i czasopismach ukra ińsk ich , 
rosyjskich, polskich (tych najmnie j ) , f ran
cuskich, niemieckich, angielskich i wło
skich, a obok tego tak rozległą ko re spon 
dencję, że n a w e t w wyborze wypełni ła ona 
17 tomów w edycjach specja lnych bądź 
dołączonych do innych publikacj i . S a m e 
jego u twory k r y t y k i l i terackiej p i śmien
nictwa ukra ińsk iego i rosyjskiego objęły 
4 tomy (1899—1903), 2 tomy — prace h is to
ryczno- l i terackie (Kijów 1970) i tyleż p u 
bl icystyka pol i tyczna powsta ła na emigra 
cji w Szwajcari i (1905/06). W 1876 wydawa ł 
i redagował D r a h o m a n o w pe r iodyk -a lma-
nach w Genewie Hromada, z k t ó r y m 
współpracowal i Ukra ińcy z Galicji. 

Nic dziwnego, że ten wie los t ronny p u b -
blicysta i k o n s e k w e n t n y bojownik u k r a i ń 
skiego odrodzenia narodowego, w okres ie 
s tudiów ki jowskich i na emigracj i ciągle 
s tykający się z Po lakami , ożeniony z 
Polką — t rak tował polskie dążenia n ie 
podległościowe i h is tor ię Polski ze szcze
gólnym za in teresowaniem, obok drugiego 
niepokojącego go p rob lemu — s tosunku 
ca ra tu do Ukra iny . Zagadnienia polskie 
w twórczości D r a h o m a n o w a wyras t a ły w 
tym zestawieniu na koncepcję kluczową w 
jego ideologii pol i tycznej . 
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Trudnego rozpatrzenia tego skompliko
wanego problemu w twórczości Drahoma-
nowa i jego działań sprowadzających się 
nie tylko do bliskich osobistych kontak
tów, sympatii i antypatii, współpracy 
i przeciwdziałania, ale także utrwalenia 
tych perypetii w druku i publicznych wy
stąpieniach — podjęła się niestrudzona 
badaczka kwestii ukraińskiej w XIX w., 
autorka szeregu studiów o samym Dra-
homanowie — E. Hornowa. Zadanie nie
łatwe. Sygnalizujemy je tutaj, ponieważ 
problematyka ta jest przede wszystkim 
analizą publicystyki i treści szeregu cza
sopism, bardzo sumiennie przeprowadzo
ną przez autorkę; także w podobnych for
mach przekazu polemizowali z Drahoma-
nowem publicyści polscy od Z. Małkow
skiego, B. Limanowskiego po W. Feld
mana i L. Wasilewskiego i rosyjscy od 
W. Łamańskiego po W. I. Lenina. Dopie
ro z początkiem obecnego stulecia, a 
szczególnie w jego drugiej połowie po
częły się pojawiać książkowe studia poś
więcone Drahomanowowi, ukraińskie i ro
syjskie: M. Pawłyka, I. Romaniczenki, 
R. P. Iwanowej i in. 

Już sama konstrukcja książki Hornowej 
ujawnia szerokość ujęcia przez nią po
glądów pisarza na dzieje polskie od ich 
zarania po lata postyczniowe i na emi
gracji i to w aspekcie porównawczym 
trzech zaborów, za główne walory pióra 
Drahomanowa w sprawach polskich uwa
ża autorka jego obiektywizm, zwłaszcza w 
odniesieniu do dziejów przedrozbiorowych 

ф Peter M. S a n d m a n , David M. R u-
b i n , David B. S a c h s m a n : MEDIA: 
AN INTRODUCTORY ANALYSIS OF 
AMERICAN MASS COMMUNICATIONS. 
The Second Edition. Prentice Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, New Jersey 197«. S. 
483 + IX. 

Jest to pozycja zaadresowana do ogółu 
świadomych odbiorców masowych środ
ków komunikowania. Omawia ona spo
łeczne i polityczne podłoże funkcjonowa
nia systemu masowego komunikowania 
w warunkach amerykańskich ze szczegól
nym uwzględnieniem dialektyM stosun
ków między mediami a „konsumentami" 
ich przekazów. Stosunki te, zdaniem au
torów, cechują się przemożnym, stale ro
snącym wpływem masowych środków ko
munikowania na życie społeczeństwa, w 
którym z kolei dojrzewa zrozumienie 
znaczenia i roli mediów. W ślad za tym 
zrozumieniem idą przeobrażenia dawniej 
biernej, obecnie coraz częściej aktywnej 
postawy konsumenta masowych środków 
komunikowania, a omawiana pozycja ma 
być środkiem jego edukacji. 

Amerykański system masowego komuni
kowania wyróżnia się, zdaniem autorów, 
kombinacją trzech szczególnych rysów. 
Każdy z nich spotykany jest również w 
innych państwach, lecz w żadnym wszy
stkie trzy nie występują w takim nasile
niu. Pierwszym rysem charakterystycznym 
jest wszechogarniający wpływ mediów na 
życie społeczeństwa: Amerykanie w stop-

Polski, oryginalność szeregu tez i wnik
liwość w charakteryzowaniu stosunku 
Polaków do Ukrainy. Z drugiej strony 
podkreśla jego nieufność do naszego ruchu 
niepodległościowego jako grożącego poli
tycznym wchłonięciem ambicji wyzwoleń
czych Ukrainy, niezrozumienie sprawy od
budowy Polski jako kluczowego zagadnie
nia o europejskim znaczeniu, pojmowanie 
wreszcie rozwiązania federacyjnego jako 
związku wyłącznie wschodnio-europejskich 
narodów z uznaniem autonomii ludności 
polskiej. Według Hornowej już wcze
śniejsi od niej badacze myśli Draho
manowa akcentowali jego przychylny 
stosunek do powstania 1863/4 (D. Za-
sławski), potępianie represji carskich. (R. 
Iwanowa) i poparcie dla współpracy pol
sko-ukraińskiej w ruchu robotniczym 
(M. Pawłyk). Według Lenina jednak Dra-
homanow nie rozumiał roli Polaków w 
rozbudzeniu ,,demokracji ogólnorosyjskiej", 
ponieważ w tych Polakach widział tylko 
panów. Także stosunek jego do socjaliz
mu i marksizmu — w świetle różnych au
torów — gubił się w pierwszoplanowej ro
li kwestii narodowej Ukrainy. Stąd też 
zrodziło się tyle kontrowersji w piśmien
nictwie współczesnym Drahomanowowi, a 
także w radzieckim. 

Rozpatrzenie tych zagadnień przez Hor
nowa jest w sumie wyjątkowo pożytecz
nym wkładem do dziejów stosunków pol
sko-ukraińskich, ważnym też dla histo
ryków prasy i publicystyki XIX i XX w. 

mt 

niu o wiele większym niż inne społeczeń
stwa są wytworami swych środków maso
wego komunikowania. Drugim jest wol
ność prasy, a ściślej — swoboda działania 
masowych środków komunikowania. Wpra
wdzie również w Stanach Zjednoczonych 
media są poddawane koniecznym ogra
niczeniom, niemniej enklawy wolności od 
ingerencji państwa są tu szersze niż w 
innych systemach masowego komuniko
wania. Trzecim rysem charakterystycznym 
jest całkowita komercjalizacja masowych 
środków komunikowania. Podobnie jak 
wielkie koncerny, amerykańskie media zaj
mują się przede wszystkim sprawami ak
cjonariuszy, dywidend i dochodów. Służ
ba publiczna jest na dalszym planie — 
brakuje na nią czasu i energii. Tam, 
gdzie zachodzi konflikt interesów, wzgląd 
na dobro społeczne ustąpić musi przed 
względem na zysk. 

Autorzy analizują ogólny układ sił po
między uczestnikami masowego komuniko
wania. Każdy z nich usiłuje wpłynąć na 
treść przekazów poddając je swojej kon
troli. W książce wyodrębniono siedem form 
takiej kontroli. Pierwszą jest samokontro
la, której narzędziem są normy etyki za
wodowej. Drugą jest kontrola wewnętrzna, 
mająca zapewnić zgodność rozpowszech
nianych przekazów z założeniami polityki 
redakcyjnej. Trzecią — kontrola mediów 
przez władające nimi monopole: ułatwia 
ona wykorzystywanie masowych środków 
komunikowania wbrew żywotnym intere
som społeczeństwa i prowadzi do ograni-

Noty o wydawnictwach zagranicznych 



152 RECENZJE , OMÓWIENIA, NOTY 

czenia konstytucyjnej zasady swobody 
głoszenia opinii. Czwartą — kontrola spra
wowana przez ogłoszeniodawców. Piątą — 
przez źródła informacji: udostępniają one 
mediom informacje, narzucając im swoje 
warunki. Szóstą formę kontroli sprawuje 
aparat państwowy. Siódmą jest kontrola 
społeczna: ponieważ istniejące kanały tej 
kontroli są mało efektywne, a nowe — 
rozwijane zbyt wolno, wpływ opinii pub
licznej na media jest bardzo ograniczony. 

Klasyfikując omawiane formy kontroli 
nad mediami od najbardziej do najmniej 
szkodliwej, autorzy przyjęli następujący 
porządek: 1 — zbyt wielki wpływ mono
poli, 2 — zbyt słaba kontrola społeczna, 
3 — zbyt wielki wpływ źródeł informacji, 
4 — niewłaściwie realizowana kontrola 
państwowa, 5 — zbyt słaba samokontrola, 
6 — zbyt silna i niewłaściwie realizowana 
kontrola wewnętrzna oraz — na koniec (!) 
7 — zbyt wielki wpływ ogłoszeniodawców. 

Swoistość amerykańskich masowych środ
ków komunikowania tkwi wobec tego, w 
tym, że „nigdzie indziej na świecie tak 
potężna siła społeczna nie jest w tak nik
łym stopniu kontrolowana przez rząd, a 
w tak wielkim przez własny interes", (s. 7) 

asn 

% Benno S i g n i t z e r : INTERNATIONA
LE KOMMUNIKATION. INTERNATIONAL 
COMMUNICATION. Arbeitsberichte 6, Salz
burg 1978. S. 60. 

Pracownik uniwersytetu salzburskiego 
Benno Signitzer przygotował z notatek 
własnych bibliografię komunikowania mię
dzynarodowego, uwzględniając prace opub
likowane w latach 1975—1977 w językach 
niemieckim i angielskim. Ta fachowo zro
biona bibliografia zawiera 418 pozycji i 
opatrzona jest indeksem rzeczowym. Fakt 
ukazania się w tych dwu strefach języ
kowych tak wielkiej ilości publikacji tylko 
w ciągu dwu lat dowodzi rozwoju tej no
wej dyscypliny badań nad masowym ko
munikowaniem. W jakim stopniu zgroma
dzone tu prace kwalifikują się do badań 
nad mediami — jest oczywiście sprawą oce
ny. Jeżeli jednak patrzeć na nie pod kątem 
tradycji tych badań oraz ich naukowego 
lub w każdym razie badawczego charakte
ru, wątpliwości narastają. Trudno bowiem 
spodziewać się by rzecz, której tytuł 
brzmi jak raport z pola walki, za
powiadała pracę prawdziwie naukową 
i obiektywną (np. Snijders M., „Lekcja z 
Nairobi: Jak bitwa z rezolucją UNESCO 
o rządowej kontroli mediów przebiegała i 
jak została wygrana", s. 42). Jest jednak 
właściwością owej dyscypliny, że częściej 
wyzwala emocje, niż naukowy obiekty
wizm. 

Żałować należy, że autor nie dysponował 
tytułami prac publikowanych w innych 
językach. Nadałoby to jego bibliografii 
bardziej międzynarodowy charakter, a czy

telnika przekonało, że nie tylko Niemcy 
czy Anglosasi zajmują się tymi sprawami. 
Lecz i tak owa prywatna bibliografia bę
dzie bardzo pomocna badaczom. jp 

% Stephen G r e e n : INTERNATIONAL 
DISASTER RELIEF. TOWARD A RESPO
NSIBLE SYSTEM. Mc Graw — Hill Book 
Company. New York 1977. S. XVIII + 103. 

Państwa ..trzeciego świata" nagminnie 
zarzucają zagranicznym agencjom i me
diom, że — goniąc za sensacjami — przed
stawiają problemy tych państw fałszywie 
i tendencyjnie, informując o trzęsieniach 
ziemi, lecz przemilczając programy roz
woju i postępu. Autor — ekspert w dzie
dzinie międzynarodowej pomocy dla ofiar 
katastrof żywiołowych — twierdzi jednak, 
że rozpowszechnianie informacji o tych 
katastrofach jest w najwyższym stopniu 
pożądane. 

Państwa „trzeciego świata" usiłują nie
kiedy zatajać przed społecznością między
narodową nawiedzające je plagi. Miewają 
one dwóch współwinowajców: przyrodę 
i człowieka. Rząd bywa skorumpowany, ad
ministracja niesprawna, planowanie nieu
dolne, a zaniedbania bywają celowe. Prze
milczając katastrofy żywiołowe, państwa 
kierują się troską o zachowanie prestiżu, 
albo obawą przed spadkiem eksportu pro
duktów żywnościowych lub wpływów z tu
rystyki. 

Dziennikarze zagraniczni działający na 
terenie nawiedzonym klęską są nie tylko 
źródłem informacji o kataklizmie i jego 
rozmiarach (często jedynym dostępnym dla 
świata zewnętrznego), lecz ponadto speł
niają dwie funkcje w procesie pomocy dla 
ofiar. Pierwsza polega na mobilizacji opi
nii publicznej i rządów do pomagania ofia
rom klęsk żywiołowych (pomoc rządu 
RFN dla ofiar głodu w Etiopii przypisuje 
autor długotrwałej, namiętnej kampanii 
Sterna) ; druga — na możliwości przedsta
wienia bezstronnej oceny efektywności 
programów pomocy. 

W miarę, jak rosło zainteresowanie ma
sowych środków komunikowania klęskami 
żywiołowymi, nasilały się ich oskarżenia 
pod adresem rządów i agencji świadczą
cych pomoc dla ofiar o nieudolność dzia
łania i dublowanie wysiłków, zaś system 
tej pomocy pod wpływem owych oskar
żeń zyskiwał na skuteczności. Roli ma
sowych środków na tym polu „nie da 
się, wprost przecenić", a zwiększa się ona 
tym bardziej, że światu grożą „megakata-
strofy" o większym niż dotąd zasięgu. Dy
lemat masowych środków polega nato
miast na tym, że wprawdzie ich działal
ność przyczynia się potencjalnie do złago
dzenia losu ofiar klęsk żywiołowych, lecz 
często przy tym narusza swoiście pojmo
waną w państwach „trzeciego świata" za
sadę suwerenności. 

asn 
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Publizistik 
II PÓŁROCZE 1977* 

Mało interesujący prasoznawczo 
jest zeszłoroczny ni* 3 omawianego 
kwartalnika. Helmut M. A r t u s , pi
sząc o kognicji filmów fabularnych 
twierdzi, że jest ona zależna przede 
wszystkim od środków formalnych 
(np. dramaturgii), nie zaś od systemu 
wartości uznawanych przez odbiorców 
czy nawet od ukazywanych treści. 
Fritz S ä n g e r zamieszcza przyczy
nek do historii Frankfurter Zeitung 
w okresie III Rzeszy. Arthur H o f e r 
omawia wyniki badań wśród 45 pra
cowników Radiofonii Bawarskiej w 
latach 1973—1974 na temat stopnia 
sformalizowania podejmowanych de
cyzji i dochodzi do konkluzji: „Im 
bardziej zapalny i potencjalnie kon
fliktowy temat, tym węższe będzie sa
modzielne i niezależne pole decyzji". 
Wreszcie Heinz P u r e r przedstawia 
sytuację w dziedzinie kształcenia 
dziennikarzy w Austrii, gdzie prze
widuje się powołanie specjalnego ku
ratorium koordynacji wszelkich stu
diów i kursów doskonalących, a w 
perspektywie — zorganizowanie „aka
demii mediów". 

Monotematyczny nr 4. poświęcono 
telewizji. Część artykułową otwiera 
wystąpienie Elihu К a t z a na temat: 
„Rozumienie wiadomości". Wygłosił je 
w listopadzie 1977 jako pierwszy lau
reat nagrody „in MEDIAS res" **. 
Wśród artykułów przeważają omówie
nia wyników badań nad odbiorem 
wiadomości telewizyjnych (cztery) oraz 

* Publizistik, 22. J a h r g a n g 1977. Heft 3, 
S. 257—354 + VIII ; Heft 4, S. 355—522 + VIII. 
** Por . osobne omówienie w r u b r y c e „No
ty o wydawnic twach zagran icznych" w 
poprzedn im numerze ZP (Red.). 

praktyczną przydatnością tych badań 
(o czym w dwóch artykułach piszą 
redaktorzy kierujący telewizją, je
den ze Szwajcarii), jest jedno bada
nie przeprowadzone wśród dziennika
rzy TV i jedna analiza zawartości te
lewizyjnych wiadomości filmowych 
podzielonych na 25 kategorii tema
tycznych. Poza wskazanym wyjątkiem 
szwajcarskim wszystkie pozostałe ar
tykuły dotyczyły telewizji w RFN. 

Jedna rozprawa wyłamuje się ze 
sprawozdań empirycznych i zasługu
je na bliższą uwagę. Klaus M e r t e n , 
asystent wydz. socjologii uniwersy
tetu w Bielefeld, omawia „Recepcję 
wiadomości jako kompleksowy proces 
komunikowania" (s. 450—463) na 
przykładzie wiadomości telewizyjnych. 
Rozpatrując definicje wiadomości au
tor doszedł do wniosku, że opierają się 
one głównie na dwóch czynnikach : in
formacji („news", zaskoczenie, zawar
tość informacyjna) oraz istotności 
(„news value", ważność, „Betroffen
heit", korzyść). Jego zdaniem, ani no
wość, ani istotność nie dają się 
zobiektywizować, gdyż odnoszą się 
zawsze tylko do d a n e g o recypien-
ta. Przedstawiane wydarzenia można 
też uzupełniać superlatywami, komen
tującymi przydawkami, sztucznie je 
aktualizować czasem i miejscem pu
blikacji, co dodatkowo uniemożliwia 
obiektywizację. W dodatku wydarze
nia aktualne można w każdej chwili 
podmienić aktualniejszymi lub uzna
nymi za takie. W efekcie Merten 
przyjmuje paradoksalne twierdzenie: 
„news is what newspapermen make 
it". Dochodzi tu do skrajnie subiek
tywnego idealizmu. Trudno natomiast 
kwestionować jego opinię, że selekcjo
nując wydarzenia — media informa
cyjne dokonują preselekcji tematów. 
Ale gdy dalej pisze: „W elementar
nym sensie rzeczywistość społeczna 
nie jest tym, co jest naprawdę, lecz 
tym, o czym mówią ludzie" — to zu
pełnie obnaża bezsiłę socjologii bur-
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żuazyjnej, nie potrafiącej wyjaśnić 
dialektycznego związku zjawisk, po
nieważ odrzuciła naukową teorię po
znania rzeczywistości poprzez jej od
zwierciedlenie w ludzkiej świadomo
ści. 

Przechodząc do zachowań odbior
ców Merten słusznie wskazuje, że pro
blem ten podejmuje się jako „badanie 
oddziaływania" (Wirkungsforschung). 
Tymczasem choćby stwierdzenia neu-
rofizjologii nakazują tu olbrzymią 
ostrożność, skoro przy ludzkiej możli
wości recepcji ok. 109 bit/sek. apercep-
cja wynosi tylko ok. 102 bit/sek., czyli 
wskaźnik selekcji równa się aż 107. 
Wśród najbardziej znaczących filtrów 
autor wymienia — obok sposobu ko
mentowania wiadomości i opiniowa
nia ich — wszelkie konteksty perso
nalne (wiarygodność nadawcy, status 
osób wypowiadających się itp.). 

W konkluzji Merten przyjmuje, że 
na zachowanie odbiorcze wpływają 
trzy związki zmiennych powiązanych 
wielowariantowo, mianowicie: socja
lizacja, warunki sytuacyjne i aktual
ność. Schemat unaocznia recepcję 
wiadomości we wzajemnie powiąza
nym, wieloczynnikowym, skompliko
wanym układzie zmiennych w proce
sie komunikowania (s. 459). 

Sprawozdania i recenzje w nume
rze 2. są podporządkowane monote-
matyczności, dotyczą badań nad TV. 

Oba zeszyty z drugiego półrocza 
1977 dotarły do nas bezpośrednio od 
wydawcy z półrocznym opóźnieniem. 
Wystarczy porównać datę odczytu wy
głoszonego przez E. Katza z publika
cją w numerze 2., by znaleźć jedną 
(tu: redakcyjną) przyczynę przewle
kłej edycji. 

Pawel Dubiel 

RUNDFUNK 

FERNSEHEN 
NR 3, 1977 

Dziennikarstwo w ostatnim dziesię
cioleciu ulega szybkim przeobraże
niom. Rozwijają się nowe gatunki pi
sarskie, powstają nowe techniki — 

wszystko to wymaga zasadniczych 
przemian w przygotowaniu do za
wodu. 

Krytycznie o gatunku kroniki tele
wizyjnej pisze Steffen-Peter В a 11-
s t ä d t (Grenzen und Möglichkeiten 
des Filmjournalismus in der aktuellen. 
Berichterstattung). Wbrew opiniom 
i dziennikarzy, i odbiorców obecne 
kroniki telewizyjne niewiele mają 
wspólnego z rzetelnym przekazem in
formacji politycznej. Jest to tym god-
niejsze rozważenie, że ten gatunek 
przekazu oceniany jest przez nadaw
cę wysoko i wypełnia połowę czasu 
nadawania serwisu informacyjnego. 
Jako jego zalety wymienia się: sty
mulację i motywację odbioru, zatrzy
mywanie uwagi odbiorcy, tworzenie 
wrażenia współuczestnictwa w wyda
rzeniach, wysoki stopień dokumenta
cji, a zatem większy stopień obiekty
wizacji przekazu. 

Zalety te są jednak wysoce iluzo
ryczne. Filmowane jest tylko to, co 
nadaje się do przekazu filmowego. 
Sprzyja to powierzchowności relacji 
i selektywności tematyki. Film poka
zuje oderwane, konkretne fakty, nie 
potrafi natomiast przekazać procesów, 
których są one zewnętrznymi przeja
wami. Historia — w ujęciu filmo
wym — jest ciągiem spotkań, wystą
pień osobistości państwowych, zostaje 
zatem spersonifikowana, co nie ma 
żadnego odniesienia do rzeczywistych, 
przebiegających w społeczeństwach 
procesów. Uzupełnianie obrazu tek
stem powoduje często, że słowo doty
czy czego innego niż obraz, co z kolei 
rzutuje na odbiór: odbiorca może być 
najczęściej albo widzem, albo też słu
chaczem. 

Drugim argumentem dowodzącym 
ograniczoności informacyjnej kronik 
telewizyjnych jest wzgląd na koniecz
ność montażu. Dla nadawcy dobry 
montaż staje się czasem celem samym 
w sobie, obróbka techniczna zatem 
tworzy coś w rodzaju „sztucznej rze
czywistości", która jest dla odbiorcy 
surogatem rzeczywistości właściwej. 
Często wzgląd na elementy atrakcyj
ności powoduje zachwianie rzetelności 
przekazu, przez co „rozrywka wysuwa 
się przed informację". W skrajnej po
staci prowadzi to do ucieczki od rze
czywistości i sprzyja wytwarzaniu od
biorcy pasywnego, niezaangażowanego 
w działalność polityczną. 

Trzeci argument przeciwko przece
nianiu relacji filmowej dotyczy same-
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go odbioru. Filmy w kronice telewi
zyjnej trwają krótko; zanim zdolność 
percepcyjna odbiorcy sprosta natłoko
wi obrazów, już nasuwają się inne. 
dotyczące innej tematyki, co doprowa
dza do zamętu i chaosu wrażeń. 

Oczywiście, wszystkie te uwagi kry
tyczne — oparte na analizie kronik 
wyświetlanych w Republice Federal
nej — nie mogą prowadzić do wnio
sku, iż ów popularny wśród widzów 
gatunek dziennikarski nie ma żadnych 
perspektyw. Autor wysuwa wnioski 
zmierzające do ulepszeń. Oto one: 

— jako wiadomości ilustrowane po
winny się ukazywać tylko takie, 
w których obraz sam w sobie stanowi 
element informacyjny; 

— obraz powinien nawiązywać do 
doświadczeń odbiorcy i uwzględniać 
jego możliwości percepcyjne; 

— obraz powinien sam w sobie za
wierać tyle treści, by słowo było tyl
ko dyskretnym uzupełnieniem, nie za
kłócającym jego odbioru. 

Techniki przekazu ulegają stałym 
przemianom — pisze Siegfried W e i-
s c h e n b e r g (Neue Techniken und 
publizistische Leistung). Jeszcze kilka 
lat temu mówiło się o środkach tra
dycyjnych i elektronicznych. Obecnie 
różnice techniczne zacierają się coraz 
bardziej. Elektrotechnikę wprowadza
ją do wyposażenia technicznego wiel
kie agencje światowe (UPI, AP), pla
nując w najbliższym czasie objęcie 
nią również swych placówek zagra
nicznych w Europie, Ameryce Łaciń
skiej. W 57% redakcji gazet amery
kańskich wideografy stały się czymś 
oczywistym. Za 10 lat w Republice 
Federalnej przewiduje się pełną elek-
tronizację redakcji. Czas zatem naj
wyższy, by za praktyką poszły bada
nia teoretyczne. Dotychczas bowiem 
znamy tylko niektóre zalety nowego 
systemu i słyszymy o jego pewnych 
niedoskonałościach. 

A więc na pewno elektronika 
zwiększa szybkość i zdolność przeka
zu (o 20°/o). Powoduje daleko idące 
przekształcenia w samej redakcji, 
w której rośnie rola przygotowania 
technicznego skryptów oraz wydłuża 
się z konieczności jego czas. Zwiększa 
się w sposób istotny kontrola redak
cji nad całokształtem produkcji gaze
ty, zwiększa się tendencja do koopera
cji między poszczególnymi wydawnic
twami. Skraca się czas produkcji i b. 
poważnie obniżają się koszty. Ułatwio
ny jest kontakt z archiwami. 

Jednocześnie nowa technika nasu
wa sporo kłopotliwych spraw. Przede 
wszystkim wymaga nowych i nie zna
nych dotąd dziennikarzom kwalifika
cji. Warunki pracy intensyfikują ich 
działalność, umożliwiając jej kontro
lowanie, a nawet normowanie (co spo
tyka się z zastrzeżeniami); zarazem 
nie znany jest ich wpływ na zdrowot
ność (cztrogodzinną nieprzerwaną 
pracę na wideografie uznaje się za 
nie szkodliwą dla zdrowia). Jednocze
śnie warunki te muszą być w nowych 
okolicznościach kontrolowane w spo
sób ciągły. Niezbędna jest staranniej
sza praca dziennikarzy nad własnymi 
manuskryptami ze względu na ograni
czone zdolności odcyfrowywania ich 
przez maszynę. 

Wszystko to powoduje, że przed ca
łościowym przeprowadzeniem nowej 
rewolucji technicznej w dziennikar
stwie konieczne są pieczołowite bada
nia jej okresu wstępnego za pomocą 
ankiet wypełnianych przez dziennika
rzy przed i po wprowadzeniu wideo-
grafu, obserwacji uczestniczącej oraz 
badań pism pod kątem zmian ich za
wartości i ukształtowania formalnego. 
Dopiero takie kompleksowe badania 
będą mogły odpowiedzieć na pytania 
o skutki nowej rewolucji dla pracy 
dziennikarskiej „redaktroników". Pań
stwa, które zaczęły wprowadzać elek
trotechnikę znajdują się w dobrym 
momencie do podjęcia takich badań. 
W Europie należy do nich właśnie 
przede wszystkim Republika Federal
na. 

W państwie tym trwa akurat in
tensywna dyskusja nad przyszłością 
kształcenia dziennikarzy. Istotny 
w niej jest głos Wolfganga D o n s b a -
c h a (Ausbildungs- und Legitima
tionsdefizite im Journalismus). Jesz
cze dziesięć lat temu Związek Dzien
nikarzy RFN potwierdził publicznie, 
że dziennikarstwo jest zawodem 
otwartym, opartym na wrodzonym ta
lencie. Obecnie w kręgach dziennikar
skich coraz ciszej mówi się o jednym 
i drugim — a coraz głośniej o facho
wości i wykształceniu dziennikarskim. 
Przeciwnicy profesjonalizacji opierają 
się na klasycznych określeniach za
wodu i twierdzą, iż nie można ich za
stosować do dziennikarstwa, ponieważ 
brak jest w nim: wiążącego systemu 
wykształcenia (jak w przypadku me
dycyny czy prawa), kompetencji spo
łecznej i łączącej się z nią autonomii 
zawodowej. 
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Autor stara się wysondować opinie 
praktyków w tych sprawach. Otóż od
powiadający na ankietę zgodnie 
stwierdzili, że : 

— talent jest bezwartościowy, jeśli 
nie uzupełniają go regularne studia 
(89°/« dziennikarzy prasowych i 85°,o 
telewizyjnych) ; 

— niezbędne jest wykształcenie 
akademickie przed podjęciem zawodu 
(79% dziennikarzy prasowych i 88°/o 
telewizyjnych); 

— wykształcenie ukierunkowane fa
chowo jest wartościowsze niż „ogól
ne"; 

— w wykształceniu dziennikarskim 
ważne miejsce powinno przypaść 
teorii odbioru i jego skuteczności. 

Można ten punkt widzenia uznać 
za wynik specyfiki warunków pracy 
dziennikarskiej w RFN. Większość 
pracujących dziś w redakcjach stano
wią ci, którzy nie ukończyli studiów 
i rozpoczęli pracę na zasadzie wolon
tariatu. Poczucie niedokształcenia 
wraz ze świadomością braku kontroli 
ze strony społeczeństwa rodzi szcze
gólną niepewność co do własnej roli 
społecznej. Stąd właśnie dziennikarze 
ci widzą w profesjonalizacji struktury 
wykształcenia oraz w uregulowaniu 
wstępu do zawodu i nasileniu badań 
nad skutecznością działania w jego 
ramach — środek do określenia swo
jej pozycji społecznej. 

Autor nie rozwiewa tego złudnego 
przekonania, ograniczając się do uka
zania stanu świadomości badanych 
dziennikarzy na ten temat. Świado
mości, która nie odbija głębszych, spo
łecznych przyczyn niepewności co do 
obrazu dziennikarskiej profesji w spo
łeczeństwie kapitalistycznym. 

Henryk Mozolowski 

Theorie 
und 
Praxis 
des sozialistischen 
Journalismus 

I PÓŁROCZE 1978* 

W październiku 1977 odbyła się na 
Sekcji Dziennikarskiej w Lipsku kon-

* Zesz. l s. 83; zesz. 2 s. 116; zesz. 3 s. Ï02. 

ferencja na temat twórczego zastoso
wania Leninowskiej teorii o prasie 
nowego typu w rozwoju socjalistycz
nego dziennikarstwa w NRD. W sesji 
uczestniczyło 355 osób, m. in. z КС 
SED, Akademii Nauk NRD, Wydz. 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW, redakcji prasy, radia, telewizji 
i agencji NRD oraz — oczywiście — 
instytucji organizującej spotkanie. Na 
tematy związane z historią dzienni
karstwa NRD wypowiedziało się kil
kanaście osób. Niektóre wystąpienia 
zajmują zasadniczą część pierwszego 
numeru dwumiesięcznika. 

Znajduje się w nim także drug; 
szkic poświęcony metodzie analizy za
wartości autorstwa Wulf a S к a u n a 
i Wolfganga T i e d k e g o * * , w któ
rym rozważają oni cechy istotne 
i możliwości (funkcje) tej metody 
(s. 42—50). 

Na wstępie stwierdzają, że nie uda
ło się jeszcze zespołowi pracującemu 
w Lipsku dać pełnej i szczegółowej 
odpowiedzi na wszystkie pytania, do
tyczące analizy zawartości. Autorzy 
wymieniają tu dwie przyczyny: 
I. W aspekcie historycznym dominują 
jeszcze teorie burżuazyjne dotyczące 
analizy zawartości wytworów dzienni
karskich. Jest dla autorów oczywiste, 
że jednoznacznie klasowy socjalistycz
ny bądź kapitalistyczny charakter 
dziennikarstwa określa także istotę 
i funkcję używanego przezeń lub na 
jego zlecenie instrumentu badawcze
go. 2. Dziennikarstwo socjalistyczne 
jest dopiero we wstępnym stadium 
koniecznego wypracowania systema
tycznej, zamkniętej marksistowsko-le
ninowskiej teorii i metodologii analizy 
zawaii.ości wytworów dziennikarskich. 
Dotychczas w bratnich krajach socja
listycznych zajmowano się — zdaniem 
autorów — głównie praktyczno-meto-
dycznymi problemami przeprowadza
nia analiz, a jakoby nieliczne bezpo
średnie wypowiedzi o istocie i funkcji 
metody posługują się w znacznej mie
rze określeniami burżuazyjnymi. 

Tu znowu, identycznie jak w kry
tyce pierwszej części ich studium, 
musimy wwtknąć prasoznawcom 
z Lipska nieznajomość podstawowych 
polskich opracowań na temat metody 
analizy zawartości, zwłaszcza zebra
nych w ,.Szkicach prasoznawczych"' 
Ï. Tetelowskiej, która od początku jed-

** Omówienie pierwszego w poprzednim 
numerze ZP. 
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noznacznie odwoływała się do marksi
stowskich kryteriów wartościowania, 
oceny przy interpretacji wyników 
analiz. 

Przechodząc do istoty analizy za
wartości autorzy trafnie stwierdzają, 
że wszystkie dotychczasowe jej okre
ślenia opierają się na pierwotnej de
finicji B. Berelsona, którą poddają 
merytorycznej krytyce, rozpatrując 
wyznaczające metodę cechy istotne. 

Ich zdaniem, obiektywność jest 
zredukowana do relacji „instrument 
badawczy — badacz", do dokładności 
metody badawczej, czyli do kryterium 
metodologiczno-statystycznego. Nie 
wystarcza to — piszą — dla zapew
nienia obiektywnych analiz zawarto
ści, które można uzyskać tylko wtedy, 
gdy także relacja „instrument badaw
czy — obiektywna rzeczywistość" (tu: 
wytwór dziennikarski lub odzwiercie
dlone w nim zjawiska) będą miały 
obiektywny charakter. To zaś może 
zapewnić jedynie naukowo ugrunto
wana podstawa światopoglądowo-teo-
retyczna i metodologiczna. 

Zgoda z tym, jak również z zarzu
tem, że burżuazyjni badacze uprawia
ją mniej lub bardziej czyste studia 
empiryczne, nie wyciągając głębiej 
sięgających wniosków teoretycznych, 
nie dając syntez. Ale i to znajduje się 
m. in. w dorobku polskich prasoznaw-
ców. Zgadzamy się też i zawsze zga
dzaliśmy się, że teoretycznie i meto
dologicznie najważniejsza, bo decydu
jąca o przebiegu całej analizy i wy
pływających z niej wnioskach, jest 
wstępna faza formułowania założeń 
teoretycznych, które przynajmniej w 
OBP były zawsze oparte na zasadach 
marksizmu-leninizmu. 

Co do drugiej Berelsonowskiej ce
chy — systematyczności — nie mają 
autorzy z Lipska tak dalece żadnych 
uwag, że nawet jej bliżej nie wyjaś
niają, jako „powszechnie uznanej". 
Różnie to jednak bywało i bywa 
z praktycznym stosowaniem systema
tyczności. 

Zgłaszają natomiast (co zrozumia
łe) zastrzeżenia do podejścia ilościo
wego. Zgadzają się, że tylko poprzez 
zliczalność zjawiska społeczne stają 
się mierzalne i porównywalne, ale 
uważają to — w pełni słusznie — do
piero za pierwszy krok ku obiekty
wizacji. Socjalistycznemu prasoznaw-
stwu zarzucają tu (cytując autorów 
radzieckich) ograniczenie się do jedy
nie definicyjnego określenia cechy ilo

ściowej. Od siebie stwierdzają, że 
marksistowsko-leninowska analiza za
wartości musi się odznaczać podej
ściem dialektycznym, nie ogranicza
jąc się wyłącznie ani do analizy ilo
ściowej, ani jakościowej, wyszedłszy z 
założenia, że nie istnieje sama w so
bie ani jakaś ilość, ani jakaś jakość, 
gdyż jakość wyraża się zawsze w 
określonych ilościach, a ilość w jako-
ściach. W pełni podpisuje się pod tym 
autor niniejszego omówienia w imie
niu polskich prasoznawców, stosują
cych w takim rozumieniu od lat ana
lizy zawartości. 

Gdy chodzi o czwartą cechę — ana
lizowanie jedynie wypowiedzi jaw
nych, nie „podtekstów" — to autorzy 
z Lipska wyraźnie zajmują pozycje 
Berelsona, odrzucają żądania analizo
wania treści „ukrytych" jako zupełnie 
obce marksistowsko-leninowskiej ana
lizie zawartości. I w tym potwierdzają 
wcześniejsze opinie większości pol
skich prasoznawców. 

Gdy w określeniu istoty analizy za
wartości dostrzegają częściowo zgod
ność między prasoznawstwem burżua-
zyjnym i socjalistycznym, to odnośnie 
do funkcji analizy widzą Skaun 
i Tiedke nieprzezwyciężalne przeci
wieństwa. Tu także stawiają zarzut 
(znów cytując opracowania wyłącznie 
radzieckie) bezkrytycznego akceptowa
nia tez burżuazyjnych w prasoznaw-
stwie socjalistycznym. I znowu musi
my ewentualny taki zarzut pod adre
sem naszego prasoznawstwa oddalić 
jako bezpodstawny. Jakie bowiem 
funkcje przypisują autorzy lipscy mar
ksistowsko-leninowskiej analizie za
wartości? Ma się ona przyczyniać do 
usprawnienia dziennikarstwa socja
listycznego w realizowaniu przez nie 
na coraz wyższym poziomie funkcji 
kolektywnego propagandysty, agitato
ra i organizatora; ma dostarczać do
kładnych danych o jakości wytworów 
dziennikarskich na podstawie różnych 
kryteriów treściowych, metodycznych 
i językowo-stylistycznych, by (przy
kładowo) odkrywać luki w przedsta
wianiu aktualnych problemów i pro
cesów politycznych lub braki gatun
kowe czy lingwistyczne; służy tym 
samym w sposób naukowo uzasadnio
ny rozwiązywaniu określonych prak
tycznych zadań dziennikarstwa, stano
wiąc dla praktyki także instrument 
kontroli i samokontroli; może wyja
śniać zjawiska historyczne poprzez 
analizę współczesnych im dokumen-
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tów; stwarza możliwości odkrywania 
sił i grup społecznych stojących za 
poszczególnymi mediami informacyj
nymi przeciwnika i określania ich 
ewentualnych zróżnicowań politycz
nych. Z wszystkim znów się zgadza
my, ale też wszystko to i wiele jeszcze 
innych nie mniej ważnych funkcji 
przypisywaliśmy teoretycznie i wydo
bywali praktycznie z analiz zawarto
ści. Raz więc jeszcze przychodzi wy
razić zdziwienie, że prasoznawcy lip
scy nie zechcieli się prawdziwie zapo
znać z doświadczeniami OBP i prze
byli prawie całą żmudną drogę nie
potrzebnie od nowa. 

Połowa rozpraw w numerze 2. zaj
muje się manipulacją i związanymi 
z nią zjawiskami (koncentracja, cen
tralizacja) w dziennikarstwie kapitali
stycznym, zwłaszcza zachodnionie-
mieckim. Pięcioma innymi wypowie
dziami o historii dziennikarstwa NRD 
kontynuowano tematykę z pierwszego 
numeru w roczniku. 

Numer 3. otwiera Karl-Heinz 
R ö h r szkicem o różnorodnych moż
liwościach oddziaływania gatunków 
dziennikarskich. Wystąpieniem tym 
zapoczątkował on międzynarodowe 
kolokwium w Lipsku we wrześniu 
1977. Röhr zaakcentował w konkluzji, 
że przy wyborze i kształtowaniu ga
tunku dziennikarskiego znacznie wię
cej uwagi trzeba przypisać czynnikom 
subiektywnie-twórczym. Z dyskusji 
podczas kolokwium zamieszczono 
m. in. wypowiedzi doc. E. I. P r o n i -
n a z Moskwy, dra Władimira K a 
l i n y z Pragi, doc. N. G. Z o r i n y 
i dr G. W. G o r e ł o w e j z Lenin
gradu. 

Cztery opracowania w numerze są 
poświęcone problemom dziennikar
stwa lokalnego. Harry G r a n n i c h 
pisze o jego specyfice i sile oddziały
wania politycznego, Dieter S c h m e -
k e 1 omawia analizę 33 działów lokal
nych w dziennikach w okresie 6 ty
godni, Werner I l l i n g e r wypowiada 
się na temat przedstawiania proble
matyki partyjnej na kolumnach lo
kalnych, a Dietrich L a n d e r zajmuje 
się występującymi na nich podstawo
wymi formami wypowiedzi. 

Zainteresowanych zaciekawi rzeczo
wy artykuł Horsta G r ü t z k e g o 
„Informacja/dokumentacja w zakre
sie mediów masowych" (s. 64—76). 
Autor omawia informację/dokumen
tację jako część informacji społecznie 
zorganizowanej, gdzie egzystuje — 

jako dziedzina dziennikarstwa — obok 
bibliotekarstwa, archiwów, muzealnic
twa, ruchu wydawniczego i księgar
stwa, filmu. Omawia istotę informacji 
dziennikarskiej, określa zapotrzebo
wanie na informację jako punkt wyj
ścia i cel działalności informacyjnej. 
Charakteryzuje następujące podstawo
we formy usług infromacyjnych : wy
powiedzi faktograficzne i rzeczowe, 
informacje porównawcze, informacje 
argumentacyjne. Opisuje strukturę i 
sposób pracy instytucji informacyjnej, 
jego racjonalizację drogą kooperacji 
i specjalizacji, konieczność kasacji 
przestarzałych danych. Na końcu zaj
muje się kwalifikacjami służby infor
macyjnej jako niezbędnym warunkiem 
jej nowej jakości. 

Czesław Biel 

ŻURNALISTIKA 
ROCZNIK 1978 

Ósmy rocznik Zurnalistiki konty
nuuje znaną nam od lat linię redak
cji. Historia prasy robotniczej w Sło
wacji opracowywana przez redakto
ra naczelnego rocznika Frańo R u 11-
k a y a obejmuje czas od roku 1914 do 
1918 i. Stała metoda autora — łączenia 
faktów prasowych z ogólniejszymi 
wydarzeniami w życiu narodu i od
wrotnie, dokumentowanie tychże zda
rzeń publikacjami prasowymi — oso
bliwie nobilituje tę prasę jako du
chowego przywódcę narodu. Po ukoń
czeniu będzie to monografia, jaką nie
wiele państw socjalistycznych będzie 
się mogło poszczycić. 

W następnej publikacji tenże sam 
autor pisze o pracy i życiu profesora 
Dalibora M. Krny2 . Ćwierć wieku, 
które profesor Krno poświęcił Wy
działowi Dziennikarstwa na Uniwer
sytecie w Bratysławie zaowocowało 
sporą liczbą pracowników naukowych 
i kadrą słowackich dziennikarzy. Na 
fundamentach położonych przez profe
sora rozwijają się obecnie katedry: 
teorii i historii dziennikarstwa, czaso
piśmiennictwa i agencji informacyj-
1 Slovenské robotnicke novlnârstvo v ob-
dobi prvej svetovej vojny (1914—1918), s. 
3—73. 
2 Priekopnfk novinovedy na Slovensku 
(K 75-mu vyrociu narodenia prof. D. M. 
Krnu), s. 77—109. 



W CZASOPISMACH 159 

nych, dziennikarstwa radiowego i te
lewizyjnego oraz nauko wo-badawczy 
gabinet teorii i historii; wespół są 
równorzędnym partnerem dla Wydzia
łu Dziennikarskiego w Pradze. Prof. 
D. M. Krno wielokrotnie podkreślał że 
pracę naukowo-badawczą należy łą
czyć z praktyką. Swą działalnością da
wał dowód słuszności tej tezy, jako 
wieloletni autor komentarzy między
narodowych w prasie słowackiej. Jego 
liczne książki, broszury, studia i arty
kuły, a zwłaszcza poświęcone prawu 
międzynarodowemu, są cenione i sze
roko znane. Stworzył wzór wszech
stronnego naukowca, zaangażowanego 
polityka, popularyzatora wiedzy, peda
goga i publicysty. 

Jubileuszowej publikacji doczekał 
się w swoje 55-lecie urodzin doc. dr 
Milos Marko, czołowy teoretyk dzien
nikarstwa słowackiego. Istotną część 
publikacji stanowi bibliografia jego 
prac8 . Przedstawia ona niezwykle bo
gaty — jak na stosunkowo młody 
wiek naukowca — i wszechstronny 
dorobek. Żywy udział w życiu spo
łecznym zaświadczają artykuły publi
cystyczne, działalność naukowo-peda
gogiczną — liczne podręczniki, a pra
cę naukowo-badawczą wydane książ
ki i studia, wśród nich rozprawa 
„Poznawczy i ideologiczny aspekt in
formacji" w Zeszytach Prasoznaw-
czych nr 1 z 1966 r. 

Opublikowany w tymże tomie ar
tykuł Milośa M a r k o o korzyściach 
płynących z semiotyki dla teorii 
i praktyki dziennikarskiej 4 dokumen
tuje trafność zarysowanej w artykule 
jubileuszowym przez Ludovita J a -
c z a sylwetki słowackiego naukowca. 

Milos Marko w swym studium za
mieszcza sporo spostrzeżeń dotyczą
cych dziennikarstwa telewizyjnego, 
szczególnie w zakresie relacji języka 
i obrazu. Dziennikarstwo telewizyjne 
musi uzwględnić bardziej złożone ka
tegorie niż środki przekazu, w których 
głównym nosicielem treści jest słowo. 
Obraz w telewizji nie jest dopełnie
niem słowa, lecz częścią składową spo
łecznej rzeczywistości. Niemniej doku
ment, tematyka polityczna w dzienni
karstwie telewizyjnym realizuje się 
również za pomocą słów i struktur 
werbalnych. Akcent położony jest na 
wizyjność, zobrazowanie treści musi 
3 Ludovit J а с z : Novinovedec, pedagog 
a publicista Milos Marko, s. Ш—126. 
* Impulzy semiotiky pre teóriu a prax 
żurnalistiky, s. 127—154. 

uwzględnić również i słowa — w 
przeciwnym wypadku komentowanie 
wydarzenia, jego klasowe zaszerego
wanie pozostawić trzeba by było in
nym mediom: radiu, prasie. W pro
gramach, w których z natury tematu 
przewagę musi mieć słowo, szczegól
nego znaczenia nabierają pierwiastki 
językowe. 

Semantyczne różnice występują — 
pisze autor — nie tylko w klasowym 
zrozumieniu słów, jak np. demokracja, 
swoboda, dyktatura, państwo, ale tak
że wśród odbiorców o różnym pozio
mie wykształcenia. Aby podsystemy 
języka były w równowadze u twór
ców i odbiorców, konieczne jest wy
znaczanie typologii grup odbiorców. 
Jeśli semantyczny „tezaurus" odbior
ców nie odpowiada poziomowi infor
macji, informacja jest bezskuteczna. 
Bywa również odwrotnie: gdy infor
macja nie jest pogłębiona — wyspe
cjalizowany w określonej tematyce 
odbiorca nie wyniesie z niej żadnej 
korzyści. Te „puste miejsca" zręcznie 
wykorzystują manipulatorzy w bur-
żuazyjnych środkach masowego ko
munikowania nadużywając słów 
o określonym znaczeniu, przesuwając 
ich treść w inny zakres znaczeniowy, 
np. Arbeitsgeber zamiast wyzyski
wacz, Palestyńczyk = terrorysta, Eu
ropa = Zachód. 

Właściwością informacji w dzienni
karstwie socjalistycznym jest jej pro
pagandowy charakter. Styl publicy
styczny — pisze autor — chyba się nie 
ujawnia nowymi jakościami leksyki 
i syntaksy, ale w treściowych kompo
nentach, semantyce słów, postulatyw-
ności, intencjonalności, a te dopiero 
odzwierciedlają leksyka i syntaktyka. 

Publicystyka telewizyjna rozwija
jąc relacje problemowe musi czerpać 
z wszystkich systemów naukowych. 
Dopiero z symbiozy pisma, słowa, 
dźwięku i obrazu powstają nowe ja
kości. Z tego względu autor postuluje, 
aby niektóre koncepcje z dziedziny se
miotyki przenieść do kompleksu nauk 
pomocniczych teorii dziennikarstwa 
socjalistycznego, co zwiększy jego sku
teczność działania. 

Ludovit J а с z, autor wspomnianej 
już publikacji o Milośu Marko, publi
kuje również swoją rozprawę teore
tyczną: „Spravodajstvo — vyznamny 
faktor angazovanosti v publicistike"6. 
Właściwa studium akademickiemu 

5 S. 155—176. 
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część poświęcona ustaleniu zakresów 
pojęciowych stosowanych w rozpra
wie terminów jest fascynującą lektu
rą. Chyba nawet wbrew zamierzeniu 
autora pobudza czytelnika, zwłaszcza 
obcojęzycznego, do wręcz metanauko-
wych refleksji. Sprawa na pozór ba
nalna i nie budząca — jakby się zda
wać mogło — wątpliwości, mianowi
cie znaczenie terminu „informacja" w 
dziennikarstwie, po zestawieniu odpo
wiednich terminów z prasoznawstwa 
socjalistycznego innych krajów wyka
zuje, jak dalece różnią się znaczenio
wo terminy przyjęte już w nauce 
i badaniach jako jednoznaczne. Im 
więcej autor powołuje autorytetów, 
tym wyraźniej zarysowuje się paląca 
potrzeba dokonania ustaleń terminolo
gicznych między współpracującymi i 
działającymi w obrębie jednej dok
tryny politycznej naukowcami. 

Problemy monopolizacji masowych 
mediów w krajach kapitalistycznych6 

wypełniają pozostałą część VII.I tomu 
bratysławskiej Zurnalistiki. 

Teresa Lisicka 

DEVELOPMENT FORUM — 
BUSINESS EDITION 

I PÓŁROCZE 1978 

Development Forum to jeden z naj
bardziej znanych tytułów wydawanych 
pod auspicjami ONZ. Pismo jest or
ganem Ośrodka Informacji Społecznej 
i Ekonomicznej ONZ (CESI) z siedzi
bą w Genewie, podejmującym głów
nie zagadnienia postępu społecznego 
i rozwoju (a w tym kontekście rów
nież problematykę komunikowania). 

DF ukazuje się 9 razy w roku. 
Pierwszy numer w języku angielskim 
wydano w lutym 1973; mutacja w ję
zyku francuskim pojawiła się w maju 
1973, w hiszpańskim — w październi
ku 1973, w niemieckim — w czerwcu 
1974. Mutacja serbo-chorwacka jest 
organem Centrum Informacji ONZ w 
Belgradzie, natomiast włoska powsta
ła z inicjatywy stowarzyszenia Mani 
Tese i pisma UAwenire. 

_̂  
• I . T o m a s o v : Specifikâ monopolizâcie 
prostriedkov masovej informacie v NSR, 
s. 177—275; J. V o j t e k : К problematike 
monopolizâcie anglickych spravodajskych 
agentur, s. 277—297. 

Jeszcze w 1975 na jeden numer 
DF — wydawanego w formacie ga
zetowym — składało się 12 kolumn. 
Ponadto co 2 miesiące ukazywał się 
wraz z DF suplement Action UNDP 
(organ Programu Rozwoju Narodów 
Zjednoczonych) w objętości przecię
tnie 4 kolumn; dwukrotnie w roku 
ogłaszano suplement opracowany 
przez Fundusz Narodów Zjednoczo
nych Pomocy Dzieciom (UNICEF), 
nieregularnie wydawano także suple
menty opracowywane przez inne orga
nizacje, jak Program Narodów Zjed
noczonych Ochrony Środowiska — 
UNEP lub Organizację Narodów Zjed
noczonych do spraw Rozwoju Prze
mysłowego — UNIDO. 

W następnych latach odczuwany 
również (a może przede wszystkim!) 
przez ONZ i jej agendy niedostatek 
papieru i środków finansowych do
prowadził do ograniczenia objętości 
pisma do 8 zaledwie kolumn. Action 
UNDP wydawano wprawdzie regular
nie, lecz inne suplementy przestały 
się ukazywać. 

Pomoc finansowa, jakiej ostatnio 
udzieliły pismu Bank Światowy 
(IBRD) i Program Rozwoju Narodów 
Zjednoczonych (UNDP) pozwoliła nie 
tylko na pokonanie trudności, lecz 
nawet na ekspansję. Idzie ona obec
nie w trzech kierunkach. Po pierwsze, 
w 1978 objętość numeru podstawowe
go wydania wzrosła do 16 kolumn; 
zaniechano przy tym suplementów 
redagowanych przez różne instytucje 
międzynarodowe, rozszerzono nato
miast na łamach obejmowaną nimi 
dotąd tematykę (w ślad za wzrostem 
objętości pisma wzrosła także liczba 
materiałów poświęconych komuniko
waniu). Po drugie, przygotowuje się 
dwie następne mutacje: arabską i ja
pońską. Po trzecie, podstawowe wy
danie periodyku zostało uzupełnione 
wydaniem specjalistycznym: Develop
ment Forum — Business Edition. 

DF — Business Edition jest dwu
tygodnikiem (pierwszy numer ukazał 
się 24 lutego 1978) adresowanym 
głównie do liderów świata finansów, 
handlu i przemysłu. Dwie trzecie spo
śród 12 lub 16 kolumn każdego nu
meru zajmuje publicystyka, ponadto 
pismo ogłasza obwieszczenia o kon
traktach Banku Światowego i pokrew
nych agend ONZ. 

Z dziesięciu ogłoszonych w I pół
roczu 1978 numerów DF — BE należy 
wynotować trzy szczególnie warto-
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ściowe publikacje poświęcone komu
nikowaniu. 

Juan S o m a v i a, dyrektor Insti-
tuto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales i członek powołanej 
przez UNESCO Międzynarodowej Ko
misji do Badań Problemów Komuni
kowania przedstawił w artykule „Ko
niec tendencyjnym informacjom" 
(nr 2. z 7 marca) analizę międzynaro
dowego przepływu informacji z punk
tu widzenia państw „trzeciego świa
ta". Jest to przepływ jednokierunko
wy — z krajów wysoko uprzemysło
wionych do państw rozwijających się. 
Agencje kładą nacisk nie na te in
formacje, które są najważniejsze dla 
państw „trzeciego świata", lecz na te, 
które najbardziej interesują odbiorców 
z państw wysoko uprzemysłowionych. 
Masowe komunikowanie w swojej 
obecnej postaci służy upowszechnia
niu ponadnarodowych wzorców kul
turalnych obcych lokalnym warun
kom. Przekazy z krajów rozwijają
cych się są nazbyt alarmistyczne, 
przedstawiają dążenia do zmiany 
istniejącego porządku jako groźbę dla 
rozwoju państw wysoko uprzemysło
wionych. Wysiłki postępowych jedno
stek, grup i rządów na rzecz zmian 
strukturalnych w społeczeństwach 
„trzeciego świata" przedstawiane są 
w krytycznym świetle. 

Ponieważ orędownicy przeobrażeń 
w obecnym systemie globalnego ko
munikowania traktowani są jako 
wrogowie ugruntowanych wolności — 
autor podkreśla, iż nie postuluje ogra
niczenia swobody przepływu informa
cji między państwami, ale jego udo
skonalenie. Nie jest przy tym rzecz
nikiem poddania tego przepływu kon
troli ze strony rządów, niemniej swo
boda działania masowych środków ko
munikowania powinna korespondować 
z ich odpowiedzialnością. Propono
wane zmiany to odejście od jedno-
do wielokierunkowych kanałów prze
pływu informacji między narodami, 
od etnocentryzmu do pluralizmu kul
turalnego i wielowymiarowej różno
rodności, od pasywnego odbioru do 
aktywnego udziału w procesach ko
munikowania — oraz od dominacji 
ponadnarodowych wpływów do wie
lonarodowej równowagi. 

Donald W h i t t a k e r omawia 
(nr 4. z 4 kwietnia) zalety i wady sa
telitarnych transmisji faksymiliów po
tocznie określanych mianem ,,fax" i 

nazywanych „ziemią obiecaną global
nego komunikowania". 

Dzięki sieci urządzeń do trans
misji faksymiliów można dokładnie 
kopiować na odległość rysunki, sche
maty, plany, zdjęcia, szpalty gazet, 
mapy, karty meteorologiczne, odciski 
palców, przekroje otworów wiertni
czych szybów naftowych itp. Można 
również przekazywać do centrali ko
pię uzgodnionego na miejscu porozu
mienia, by po chwili otrzymać ją z 
powrotem wraz z faksymile podpisu 
osoby (znajdującej się w danym mo
mencie choćby na drugiej półkuli) 
upoważnionej do podejmowania decy
zji w danej sprawie. Transmisja 
faksymiliów może służyć do przeka
zywania rękopisów lub maszynopi
sów sporządzonych w językach uży
wających alfabetu innego niż łaciń
ski, czego nie umożliwia dalekopis (o 
pożytkach stąd płynących świadczy 
fakt, że spośród 350 000 funkcjonują
cych obecnie na świecie kopiarek na 
odległość połowa działa w Japonii). 
Transmisja faksymiliów jest nie tylko 
dokładniejsza od teleksu, lecz nadto 
szybsza i tańsza. 

Przeciwko upowszechnieniu trans
misji faksymiliów — postępującemu 
znacznie wolniej, niż tego oczekiwa
no — przemawiają natomiast trudno
ści związane z odmiennymi parame
trami sprzętu produkowanego w róż
nych krajach (Międzynarodowy Do
radczy Komitet Telegraficzny i Tele
foniczny, ICCTT, przy Międzynarodo
wym Związku Telekomunikacyjnym, 
ITU, przystępuje dopiero do prac 
nad uzgodnieniem międzynarodowych 
norm technicznych), niedostateczna 
jakość łączy telefonicznych zwłaszcza 
w krajach „trzeciego świata", wciąż 
stosunkowo niewielka w porównaniu 
z dalekopisami ilość abonentów syste
mu kopiowania na odległość, wreszcie 
nieufność niektórych rządów obawia
jących się tego, że nie będą mogły 
roztaczać skutecznej kontroli nad tre
ścią transmitowanych na odległość 
faksymiliów/. 

John R o k e b y poświęcił swój ar
tykuł (nr 8. z 2 czerwca) znaczeniu 
telekomunikacji w procesie rozwoju. 
Wprawdzie rozwój państw „trzeciego 
świata" w ogromnym stopniu zależy 
od telekomunikacji, lecz przeznacza 
się na nią niewielką — i zmniejsza
jącą się stale — porcję środków z 
międzynarodowej pomocy rozwojowej. 
Jeszcze przed kilku laty lokowano w 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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tej dziedzinie ok. 8°/o nakładów in
westycyjnych Banku Światowego 
(IBRD), obecnie — zaledwie ok. l°/o. 
Zarówno rządy państw „trzeciego 
świata", jak instytucje finansujące ich 
rozwój skłonne są przeznaczać fun
dusze na takie inwestycje, które dają 
korzyści wymierne, doraźne i efek
towne; natomiast pożytki płynące z 
rozwijania narodowych systemów te
lekomunikacyjnych są wprawdzie nie
zaprzeczalne, lecz niemożliwe do za
księgowania. 

Dążąc do przezwyciężenia psycho
logicznych oporów przeciwko finan
sowaniu inwestycji telekomunikacyj
nych organizacje międzynarodowe 
z Międzynarodowym Związkiem Tele
komunikacyjnym (ITU) na czele, pod
jęły dwa interesujące tematy badaw
cze. Pierwszy dotyczy metod określa
nia bezpośrednich i pośrednich pożyt
ków telekomunikacji dla narodowego 
rozwoju gospodarczego, drugi — usta
lania kosztów porównawczych wpro
wadzenia łączności telekomunikacyj
nej w okręgach wiejskich systemem 
tradycyjnym i przy zastosowaniu sa
telitów telekomunikacyjnych. Sądzę, 

że wyniki owych badań będą i dla nas 
interesujące; autor zastrzega zresztą, 
że niedostatki rozwoju narodowych 
systemów telekomunikacyjnych nie są 
wyłącznie bolączką państw najbied
niejszych. „Pewne bogate państwo eu
ropejskie, które przez lata zaniedby
wało rozwijania i utrzymywania swo
jego wewnętrznego systemu teleko
munikacyjnego straciło w rezultacie 
szacunkowo 5 miliardów dolarów!" (!). 

Ponadto omawiane numery DF — 
BE przynoszą informacje: o składzie 
i zadaniach powołanej przez UNESCO 
Międzynarodowej Komisji do Badania 
Problemów Komunikowania (nr 2. 
z 7 marca) oraz o zorganizowanym 
przez Komisję wespół z rządem 
Szwecji seminarium w kwietniu 1978 
w Sztokholmie na temat komuniko
wania w „trzecim świecie" (nr 8. 
z 2 czerwca), o pracach zmierzających 
do utworzenia sieci łączącej agencje 
prasowe 17 państw Azji (nr 4. z 
4 kwietnia) oraz o wykorzystywaniu 
energii słonecznej przez telewizję Ni-
gru (nb. pierwszą w świecie — nr 5. 
z 18 kwietnia). 

Andrzej S. Nartowski 
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Artykuły z czasopism krajowych 

ф Antonina K ł o s k o w s k a : NAUKI 
SPOŁECZNE — OBOWIĄZKI I ODPO
WIEDZIALNOŚĆ. Nowe Drogi 1978 nr 5. 
S. 51—59. 

Szkic zawieraj aący bardzo wiele reflek
sji istotnych tak dla badaczy masowego 
komunikowania, jak i dla praktyków. Au
torka podkreśla m. in. znaczenie historyz-
mu marksistowskiego dla analiz jakościo
wych, które w ostatnim czasie wypierają 
jednostronne badania empiryczne. Da
lej czytamy: „Transmisja wiedzy i opinii 
skierowana do odbiorców i — co trzeba 
podkreślić — faktycznie do nich docierają
ca i rzeczywiście oczekiwana jest bez wą
tpienia najszersza w dziedzinie zagadnień 
o największym praktycznym znaczeniu 
społecznym. W Polsce transmisja ta czer
pie wiele z dorobku nauk społecznych 
i humanistycznych, jakkolwiek dziennika
rze są nie tylko użytkownikami osiągnięć, 
ale i liczącymi się partnerami specjalistów 
z zakresu nauk społecznych." Chociaż ana
lizy społeczne odnoszą się do spraw, 
„o których wszyscy wiedzą," a wiedza ta 
może być ważnym źródłem poznania, mo
że zawierać ważne intuicje i oceny — to 
jednak może również obejmować trady
cyjne uprzedzenia i błędne informacje. 
Wymaga zatem krytycznego rozpatrzenia 
i korekty poprzez ustalenia naukowe. 

Pisząc o ograniczonych możliwościach 
formułowania bezpośrednich wskazań dla 
praktyki przez nauki społeczne i wynika
jących stąd rozczarowaniach praktyki wo
bec ekspertyz, autorka wskazuje, że nie
które z nich „są zbiorem truizmów i ogól
ników". Podkreśla: „Nie przynosi nato
miast korzyści ekspery.za odpowiadająca w 
pełni życzeniom i oczekiwaniom zlecenio
dawców, lecz oparta na błędnej ocenie sta
nu faktycznego..." I dalej: ,,W rzeczywisto
ści długotrwałe korzystne skutki nigdy nie 
wynikają z przyjęcia błędnych twierdzeń 
za prawdę." 

Jeszcze jedna refleksja, niezmiernie istot
na dla prasoznawstwa : „Nauki społeczne 
pozostają w przeważającej mierze dyscyp
linami h u m a n i s t y c z n y m i . Nie wszy
stko, co stanowi przedmiot ich badania, 
można mierzyć i liczyć. To nawet, co jest 
mierzalne, podlega w ostateczności jakoś
ciowej interpretacji." 

Dodajmy, że wcześniej była mowa o 
przyjmowanych przez badacza kryteriach 
wartościowania i wynikających z nich im
plikacjach w jego pracy. 

pd 

ф Aleksandra T y m i e n i e c k a : TRY
BUN, TEORETYK, PRZYWÓDCA (W stu-
dziesięciolecie urodzin Adolfa Warskiego). 
Nowe Drogi 1978 nr 5. S. 70—80. 

Lenin w 1910 r. nazwał Warskiego 
„Doświadczonym publicystą, sumiennym 
marksistą, wspaniałym towarzyszem". Uro
dzony w Warszawie 20.IV.1868, w 1893 
wszedł w skład redakcji Sprawy Robotni
czej, uznanej następnie za organ SDKP. 
Należał do czołowych publicystów i przy
wódców SDKPiL. W 1906 wybrany do 
КС SDPRR, został też członkiem redakcji 
jej centralnego organu Socjaldemokrat. 
Zarazem organizował pracę wydawniczą 
SDKPiL. Na I Zjeździe KPRP wszedł do 
centralnej redakcji partyjnej pracując 
przy wydawaniu czasopism i publika
cji legalnych i nielegalnych. Główną 
trybuną wyrażania jego poglądów był 
teoretyczny organ partii — Nowy Prze
gląd, którego był współzałożycielem i 
współredaktorem. Jego publikacje w tym 
piśmie do dziś zasługują na baczną 
uwagę. M. in. uwypuklił zasługi SDKPiL 
jako partii marksistowskiej, rewolucyjnej, 
internacjonalistycznej. W cyklu artykułów 
polemizował z ultralewicą w KPRP i mię
dzynarodowym ruchu robotniczym. Wy
stępował też w sprawie chłopskiej. 

Po IV Konferencji Warski, ponownie wy
brany w skład КС КРР, kontynuował dzia
łalność publicystyczną i edytorską. Reda
gował legalne czasopismo partii — Trybunę, 
a następnie Trybunę Robotniczą. 

Usunięty w 1929 z КС, nigdy już do 
władz KPP nie powrócił. Zagrożony długo
letnim więzieniem i schorowany, został 
zmuszony do emigracji. W ZSRR opraco
wał cenne studia dotyczące kwestii naro
dowej w Polsce. Padł ofiarą niesłusznych 
zarzutów. 7, których oczyściła go rehabili
tacja w 1956 r. 

pd 

• Władysław L u b a ś: JĘZYK л OBIEG 
INFORMACJI. Nowe Drogi 1978 nr 5. 
S. 167—174. 

Pisząc o języku naturalnym jako pod
stawowym narzędziu przekazywania infor
macji, autor określa sztuczne kody jako 
pomocnicze formy pewnych (np. nauko
wych) grup. Typowy „sztuczny", „maso
wy" typ przekazu wykorzystuje techni
ko — druk, falową emisję głosu. Podsta
wowe znaczenie dla przekazu informacji 
ma jej zrozumiałość, ale wymaga ona 
przygotowania nadawcy i odbiorcy. „Gdy 
odbiorca jest masowy i anonimowy, moż-

11* 
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liwości rozdźwięku stają się wręcz nie
uniknione." Inna nieprawidłowość polega 
na stosowaniu hermetyczności — w wy
niku nadmiernej specjalizacji — także do 
tych obszarów informacji, które powinny 
być dostępne dla szerokiego odbiorcy. „Spo
tykamy więc nieznośny żargon publicy
styczny, który czytelnika czy słuchacza 
zniechęca swoją powtarzalnością, niby-
intelektualizmem i pseudooryginalnością... 
Hermetyczność i elitarność niektórych dzie
dzin nauki i kultury stwarzają sprzyjają
ce warunki do uprawiania naj zwyczaj niej -
szego w świecie bełkotu oprawionego w 
pesudonaukowe ramy scj en tycznej styli
styki." To wywołuje demagogiczne żąda
nia totalnej zrozumiałości wszystkich tek
stów w masowych środkach komunikowa
nia. „Szkodliwość ich (tych żądań —czb) 
polega na tym, że powszechną zrozumia
łość gwarantuje tylko najbardziej standar
dowa forma językowa, zbliżona do styli
styki informacji prasowej i doświadczeń 
wyniesionych z bezpośrednich kontaktów 
językowych, a upowszechnienie tych tylko 
form językowych wypowiedzi prowadziło
by do powszechnego zubożenia języka i 
pozbawiłoby mowę jednej z najważniej
szych jej funkcji, mianowicie poznawczej... 
Żądanie pełnej zrozumiałości bez wysiłku 
intelektualnego ze strony czytelnika (cho
dzi oczywiście o teksty ambitne) nie jest 
po prostu realne." 

W zakończeniu autor wskazuje szcze
gólnie szkodliwe maniery w środkach au
diowizualnych i postuluje zdecydowane 
wzmożenie kontroli wypowiedzi przezna
czonych dla środków masowego przeka
zu. 

czb 
0 Barbara Ewa K r a w c z y k , Marek 
K u s i b a : OCZERK. PROPOZYCJA GA
TUNKU. Kontrasty 1978 n r 7. S. 37—43. 

W interesującym eseju (?) znalazło się 
jednak kilka błędów lub niejasności. Dla
czego np. autorzy odczytali deklarację K. 
Koźniewskiego jako „zmianę frontu"? Ze 
postuluje reportaż, który „byłby wyjątko
wo pięknie napisany"? Nie jest to prze
cież równoznaczne z uznaniem stosowania 
w reportażu technik prozy artystycznej. 
Można pisać piękne i mniej piękne repor
taże, jak i utwory fabularne. Dalej, gdy 
chodzi o prawo do fikcji i granice gatun
ku, czytamy: „ ...spór jest mało istotny 
i z gruntu fałszywy, bo chodzi w nim 
o to j a k pisać, a nie с o pisać, a naj
ważniejsza wszak jest prawda, forma jest 
w reportażu rzeczą drugorzędną." Jakieś 
tu mamy rzeczy poplątanie. I jeszcze, gdy 
autorzy piszą, że krytyk, by „zweryfiko
wać" tekst o Hucie Katowice nie musi 
siedzieć tam rok, lecz wystarczy, jeśli 
w ogóle będzie kiedyś w hucie — to czyż 
nie dostrzegają, że jest wszystko jedno, 
kiedy i gdzie krytyk pozna hutnictwo, bo 
naprawdę w ogóle nie musi go znać? Do 
krytyka nie należy weryfikowanie realiów 
(nawet w reportażu), lecz kryteriów ga
tunkowych. 

Autorzy nie usiłują spolszczyć rosyjskie
go terminu oczerk (co istotnie może nie 
być najłatwiejsze, ale czy trudność może 
być usprawiedliwieniem? Np. wytknął to 
im M. A. Styks w Życiu Literackim, 
optując za odpowiednikiem szkic. Nb. w 
przypisie 17 niesłusznie mieszają niemiecki 
Essai i Skizze). Przedstawiając genealo
gię oczerka cytują m. in. jako przykład 
Majakowskiego „Podróże w głąb czasu", 
nie dostrzegając, jak bliski jest ten frag

ment np. stylistyce z reportaży amery
kańskich Kischa. Jaki to zatem przykład 
na rzecz (odrębności) oczerka? Zgoda, że 
jest to nadal gatunek „niedookieślony", 
tylko czy rzeczywiście już nie reportaż, 
a jeszcze nie powieść? 

pd 

ф Marta P i o n k o w s k a : PRAWO 
W WIEJSKIEJ PRASIE. Gazeta Prawnicza 
16 VI 1978. S. 5. 

Autorka omawia wyniki swych badań 
nad sposobami upowszechniania znajomo
ści prawa przez prasę wiejską. Analizą 
(„jakościową"; ilościowej nie przeprowa
dzano) objęto cztery tytuły: Chłopską 
Drogę, Gromadę — Rolnika Polskiego, 
Dziennik Ludowy i Zielony Sztandar. Ba
dania dotyczyły r. 1977 — a więc okresu, 
w którym problematyka prawna szczegól
nie zyskała na aktualności wobec uchwa
lenia przez Sejm ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym oraz innych świadczeniach 
dla rolników i ich rodzin. 

Ustawie tej i przepisom wykonawczym 
poświęcano też najwięcej miejsca. Ponad
to redakcje często wyjaśniały czytelniHom 
sprawy związane z obrotem ziemią i sto
sunkami własności oraz zagadnienia pra
wa pracy. Przeważają informacje lub po
rady, udzielane na ogół w formie odpowie
dzi na pytania czytelników; publicystyki 
prawnej jest w prasie wiejskiej niewiele. 
„Zapotrzebowanie" czytelnika wiejskiego 
na problematykę prawną nie jest więc, 
zdaniem autorki, w pełni zaspokajane; 
„ustawienie problematyki społeczno-praw
nej" oceniła ona jako „dobre" tylko 
w dwóch spośród czterech badanych pism, 
mianowicie w chłopskiej Drodze i Gro
madzie — Rolniku Polskim. 

asn 

f \ Eugeniusz G u z : KAPITALISTYCZNE 
RODKI MASOWEGO PRZEKAZU A OD

PRĘŻENIE. Nowe Drogi 1978 nr 5. S. 150— 
159. 

Autor stwierdza: „...nie można budować 
trwałych zrębów odprężenia, kiedy działa
nie środków masowego przekazu jest świa
domie destrukcyjne". Można to stwierdzić 
szczególnie, obserwując obraz Polski w pra
sie i tv RFN. Na tamtejszym rynku domi
nuje prasa brukowa, a sekundują jej pro
gramy operujące schematami. Dotyczyło 
to zwłaszcza kampanii wokół praw czło
wieka, gdy na „ławie oskarżonych" usiło
wano posadzić kraje socjalistyczne, a Za
chód przyznawał sobie wyłącznie rolę 
oskarżyciela. Jako szczyt perwersji pro
pagandowej, E. Gruz wskazuje systema
tyczne straszenie zachodniej opinii rzeko
mym zagrożeniem militarnym ze Wscho
du. 

Tymczasem: dywersyjna agencja wy
wiadowcza CIA finansowała ponad 50 
dzienników, agencji prasowych, rozgłośni 
radiowych w USA i za granicą. Co naj
mniej 22 instytucje prasowe w Stanach za
trudniały dziennikarzy będących na usłu
gach CIA. 

Dalej autor demaskuje rzekomy plura
lizm środków komunikowania w RFN, 
zwłaszcza przy podejmowaniu tematyki 
krajów socjalistycznych: „Obowiązuje tu
taj uniformizm bez względu na kierunki 
polityczne." Sprzyja temu wykruszanie się 
dziennikarzy o poglądach liberalnych. Nie 
mniejsze znaczenie ma koncentracja prasy. 
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Powszechnie znany jest gigantyczny kon
cern Springera, ale w jego cieniu pozo
staje koncern Bertelsmanna, należący do 
największych na świecie. Zatrudnia 25 tys. 
osób, wydaje czasopisma, książki, płyty. 
Pod względem obrotów wyprzedzają go 
tylko towarzystwo telewizyjne CBS, firma 
płytowa RCA i koncern EMI. 

ф Claude D u r i e u x: CAN A MONEY-
DOMINATED PRESS BE FREE? Council 
of Europe Forum 1978 nr 1—2. S. 36—37. 

Council of Europe Forum to kwartalnik 
wydawany od 1978 przez Radę Europy 
w czterech mutacjach językowych (angiel
ska, francuska, niemiecka i włoska) i za
stępujący dwa ukazujące się do tego cza
su, również w czterech mutacjach, specja
listyczne tytuły: magazyn problemowy 
Education and Culture i biuletyn Forward 
in Europe (fr. Ici l'Europe, niem. Mittei
lungen des Europarats, wl. Europa Infor-
mazioni). 

W ramach Rady Europy prowadzi się 
badania nad zagrożeniem swobody głosze
nia opinii, wywoływanym przez postępują
cą koncentrację własności prasy i jej ro
snącą komercjalizację. W sprawozdaniu 
przedłożonym na ten temat Zgromadzeniu 
Parlamentarnemu Rady przez duńskiego 
parlamentarzystę Arne Christansena ujęto 
problem w skali zachodnioeuropejskiej : 
omawiany artykuł dziennikarza Le Monde 
przedstawia sytuację we Francji. 

Swoboda głoszenia przez jednostkę opi
nii jest zasadą ustrojową uznawaną we 
Francji od niemal dwóch stuleci, niemniej 
w praktyce ma ona iluzoryczny charakter, 
skoro jednostce brak środków dla wciela
nia owej swobody w życie. Wprawdzie 
państwo usiłuje przeciwdziałać procesowi 
koncentracji prasy, lecz czyni to niekon
sekwentnie. Subsydia państwowe dla pra
sy, udzielane w związku ze wzrostem cen 
papieru, wyniosą w 1978 r. 299 808 000 fran
ków, natomiast świadczenia pośrednie 
(zniżki w opłatach pocztowych, ulgi podat
kowe itp.) zamkną się prawdopodobnie 
kwotą 245 000 000 franków. Spośród ukazu
jących się we Francji ok. 15 000 gazet 
i czasopism. 10 000 tytułów skorzysta z róż
nych form pomocy państwa — lecz naj
więcej skorzystają najbogatsi. Koncerny 
zaniżają swoje zyski wliczając w koszty 
własne wydatki na zakup mieszkań dla 
pracowników lub instalowanie w swych 
siedzibach marmurowych klatek schodo
wych — by środki uzyskiwane dzięki wy
nikającym z tych manipulacji ulgom po
datkowym przeznaczać na wykupywanie 
pism słabszych ekonomicznie. 

„Chociaż nie knebluje się we Francji 
swobody głoszenia opinii, przecież w rze
czywistości służy ona właścicielom gazet 
i tym ich poplecznikom, którzy trzymają 
rękę na kabzie. I wydaje się, że taki stan 
rzeczy utrzymywać się będzie tak długo, 
jak długo informacja traktowana będzie 
jako jeszcze jeden «towar»" — pisze С Du-
rieux. 

asn 

W zakończeniu czytamy o pracy ko
respondentów, warunkach pracy dziennika
rzy, przy czym na Zachodzie w ogóle nie 
mówi się o odpowiedzialności za słowo. 
Skoro my unikamy chwytów z arsenału 
wojny psychologicznej — mamy prawo li
czyć na zasadę wzajemności. 

czb 

ф Michael S с h u n с к е: DEK WERBE
TEXT ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND 
PRAXIS. ZV + ZV 1978 nr 22. S. 860—863. 

W pierwszej części artykułu — przy
pomnienie niektórych twierdzeń o percep
cji tekstów (w odniesieniu do reklamy). 
Zajmujący się psychologią reklamy O. W. 
Haseloff (opierający się na tezach R. F. 
Flescha) stwierdził, że najlepiej są rozu
miane zdania liczące od 3 do 8 słów, śred
nio rozumiane mają do 22 wyrazów, na
tomiast liczące więcej są przystępne tylko 
wąskiej grupie wysoko wykształconych 
osób. W przeciwieństwie do tego, Langer/ 
/Schulz v. Thun/Tausch (1974) kwestionują 
zależność zrozumiałości od długości zdania 
(nazywając to ,,teorią calówki") i główną 
rolę prz\rznają nagłówkowi. Autor artykułu 
preferuje zwięzłe teksty o krótkich zda
niach, typograficznie przejrzyście zbudo
wane, zawierające zawsze tylko jedną 
treść. 

Rozpatrując stosunek tekstu do ilustra
cji, powołuje się na psychologa W. Kroe-
bera-Riela (1978), omawiającego najnowsze 
poznania w zakresie systemu przetwarza
nia informacji w ludzkim mózgu. Lewa 
półkula przetwarza i gromadzi informacje 
słowne, prawa — obrazowe, uóie pracują 
niezależnie, ale na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego, informacje obrazowe oddziałują 
lepiej od słownych, przynajmniej w rekla
mie. Przyczyną tego jest kolejność postrze
gania, bodziec aktywizacji i zapamiętywa
nie obrazów. Konkluzja: ,.Przeżyte, kon
kretne wydarzenia są lepiej zapamiętywa
ne niż obrazy; obrazy są lepiej zapamię
tywane niż słowa; słowa konkretne są le
piej zapamiętywane niż abstrakcyjne". 

W dalszej części artykułu — omówienie 
badań przeprowadzonych na przełomie lat 
1977/1978. Objęły 8 czasopism ilustrowanych 
i jedno fachowe pismo reklamowe. Zanali
zowano ok. 700 ogłoszeń, 7 tys. zdań, 58 
tys. słów, zestawiając ilość rzeczowników 
(nazwy towarów i firm, nazwy własne), 
przymotników (przydawki, orzeczenia) 
oraz czasowniki (główne, pomocnicze). 

Stwierdzono, że liczba zdań w poszcze
gólnych ogłoszeniach poważnie się różniła 
i wynosiła przeciętnie od 8,7 (Brigitte) do 
13,2 (Quicfc). Długości zdań też się wyraź
nie różniły, od przeciętnie 7,9 słów (Spie
gel) do 9,1 (Brigitte). Dla rzeczowników 
relacja wynosiła od 0,5 (Stern) do 1,1 (Bri
gitte), dla przymiotników od 1,6 (Stern) do 
aż 3,0 (Bunte Illutrierte), dla czasowni
ków od 0,5 (Stern) do 0,9 (Frau im Spie
gel). W fachowym czasopiśmie Absatzwirt-
schaft przeciętne ogłoszenie liczyło: 19,l 
zdań o 8,2 wyrazach, przy czym wskaźnik 
dla rzeczowników wynosił 0,7, dla przy
miotników 3,0 a dla czasowników 0,9. 

pd 

Artykuły z czasopism zagranicznych 
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I. SVERIGES 200 STORTSA FOR ET AG. 
I I . LONSAMHETEN BRANSCHVIS. Vec-
kans Affarer 1977 n r 26 special . S. 24—33, 
41—43. 

Omówienie w formie tabe larycznej i opi 
sowej zawiera d a n e o 200 na jwiększych 
przeds ięb iors twach szwedzkich w r. 1977 
na pods tawie war tośc i sprzedaży w 1976. 
Cały n u m e r tygodnika poświęcono omó
wieniu ekonomicznych u w a r u n k o w a ń s u k 
cesu na jwiększych przedsiębiors tw. Wśród 
nich znajdują się również gazety oraz 
przeds iębiors twa p rasowe . I t a k : 39. pozy
cję zajmuje P r e s s b y r a k o n c e r n e n za t rudn ia 
jący 9933 osoby (odpowiednik polskiego 
„Ruchu" ) ; p ie rwszym dziennikiem na 
tej liście j e s t Dagens Nyheter AB — 82. 
pozycja — za t rudnia jący 3932 osoby; 186. 
pozycję zajmuje dz iennik Göteborgs Po
sten Nya AB za t rudnia jący 1076 osób 
i wreszcie 190. miejsce zajął dz iennik so 

c ja ldemokra tyczny Aftonbladet AB, w k tó 
r y m p racu je 1050 osób. Z zestawień l iczbo
wych w y n i k a również, że o pozycji p rzed
s iębiors twa na r y n k u k r a j o w y m decyduje 
ekspor t . Dla p r z y k ł a d u : P r e s s b y r a k o n c e r 
nen uczestniczył w eksporc ie w ilości 26,9 
min koron, Dagens Nyheter — w ilości 
12,9 min koron . Natomias t dzienniki Göte
borgs Posten i Aftonbladet nie były w r. 
1976 ekspor te rami . 

Równocześnie j e d n a k kolejność p rzed
siębiorstw prasowych , k tó r e osiągnęły 
największy profi t j es t o d m i e n n a : Afton
bladet , Dagens Nyheter , Göteborgs Pos ten . 
T łumaczy się to faktem, że mniejsze 
przedsiębiors twa uzyskały w okresie r ece 
sji gospodarczej większe możliwości zy
sku. Być może j e d n a k w y n i k a to z sys te 
m u subwencj i pańs twowych dla w y d a w 
ców mających największe t rudnośc i f inan
sowe. 

zs 
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XI Zgromadzenie Ogólne AIERI 
Warszawa, 5—8 września 1978 

XI Kongres AIERI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Komu
nikowaniem Masowym) poświęcony został rozważeniu związków między ko
munikowaniem masowym a kulturami narodowymi. Zgromadził on rekordo
wą liczbę uczestników — blisko 500 osób z 37 krajów. Na sesjach plenarnych 
wygłoszono 10 referatów, nad którymi dyskutowało ponad 40 uczestników, po
zostali zabierali głos na posiedzeniach stałych sekcji Stowarzyszenia (jest 
ich 4), 15 grup roboczych oraz specjalnie zorganizowanej połączonej sesji IOJ 
(Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy) i AEJ (Stowarzyszenia dla 
Kształcenia Dziennikarskiego). Udział Polski był znaczny: dwóch referentów 
(prof. К. Żygulski i doc. J. Mikułowski Pomorski), kilku dyskutantów (wśród 
nich doc. B. Gołębiowski), wielu uczestników dyskusji w sekcjach i grupach 
roboczych, wreszcie — last but not least — organizacyjne przygotowanie 
Kongresu, którym kierował efektywnie dr J. Olędzki. Następny Kongres od
będzie się w Caracas (Wenezuela) w 1980 roku na temat: „Nowy międzynaro
dowy ład informacyjny: rola badań". 

Celowo na wstępie w telegraficz
nej formie podałem tzw. obiektywne 
informacje o Kongresie, aby pozbyw
szy się zadania przedstawiania fak
tów przejść do ich interpretacji. Bo 
przecież — przypomnę Maksyma 
Gorkiego — „Fakt to jeszcze nie 
prawda". Powyższe wiadomości 
wprawdzie nie zakłamują prawdy 
o XI Kongresie, ale też jej nie ujaw
niają. Korzystając jednak z informa
cji zdobytych w trakcie pełnienia 
funkcji koordynatora i edytora co
dziennych sprawozdań Kongresu, mo
gę przedstawić nie kronikarski opis, 
ale ocenę jego roli w rozwoju na
szej i światowej nauki prasoznaw
cze j . 

Ad meritum 
Obrady plenarne zostały podzielo

ne na cztery sekcje: pierwsza zaty
tułowana „Środki komunikowania 
masowego i kultura — ideologie, teo
rie, metodologie" miała na celu 
przedstawienie najbardziej ogólnych 
związków między światem mediów 
a kulturą narodową i uniwersalną. 
W jej ramy włączono referaty 
K. Ź y g u l s k i e g o „Środki komu

nikowania masowego i wartości kul
turalne" oraz H. M o w l a n y (Wa
shington) „Ku integracyjnej teorii 
środków masowych i kultury". Sek
cja druga miała rozważyć inny 
aspekt tego samego problemu „Środ
ki masowe a kultura narodowa", 
a mianowicie zagadnienia struktury, 
treści, wartości i wpływu środków 
masowych na kulturę. Zmieściły się 
tutaj referaty: A. P a s q u a l i e g o 
(Wenezuela) (niestety, referat nie zo
stał wygłoszony, lecz jedynie rozpro
wadzony wśród uczestników), B. F i r-
s o w a (Leningrad) „Społeczno-kul-
turalne osobliwości rozwoju środków 
komunikowania masowego w ZSRR" 
oraz F. В a 11 e'a (Paryż) „Formy 
komunikowania społecznego: próba 
typologii". Trzecia i czwarta sekcja 
miała omawiać „Międzynarodowy 
i międzykulturowy przepływ", przy 
czym w sekcji trzeciej miano skon
centrować się na czynnikach poli
tycznych, ekonomicznych i politycz
nych (referaty: R. C r u i s e O'B r i e n 
(Brighton) „Czynniki technologiczne 
w komunikowaniu międzynarodo
wym" oraz J. M i k u ł o w s k i P o 
m o r s k i „Perspektywy badań nad 
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Prezydium Kongresu, od lewej: Francis Balie (Francja), Ramona Rush (USA), 
Walery Pisarek (Polska), Borys Firsow (ZSRR) 

mediami w dziedzinie Komunikowa
nia międzyruuodo\ve;j,o"). w czwartej 
zaś sekcji na elementach tieśei, war
tości i oddziaływania (referaty: 
Ch. S a r k a r ('New Déliai .,Między-
kullurowa wymiana i komunikowa
nie międzynarodowe —- z perspek
tywy sub-kontynentu''. ?vl. M а г к о 
(Bratysława) ..Międzykulturowe i mię
dzynarodowe komunikowanie" oraz 
P. H a r t m a n n. (Leicester) ,.Kul
tura popularna i rozwój: studium 
przypadku"). 

Cały czas pisałem, iż obrady zosta
ły podzielone na sekcje o określonym 
temacie, aby podkreślić, iż był to je
dynie zamiar organizatorów, nieste
ty nie zrealizowany w praktyce. 
Powtórzyło się to. o czym pisa.ł 
w odniesieniu do VIII Zgromadze
nia Ogólnego AIER1 w Buenos Aire-
w 1972 roku Walery Pisarek: „Nie
stety, przygotowanego wcześniej 
szczegółowego programu ramowego. 
zgodnie z którym każdy dzień miał 
być poświecony "innemu aspektowi 
głównej problematyki. ;•;-]<.• udało sic 
zrealizować; większość referató w. 
z reguły bardzo ogólnych, raczej 
w sposób sztucznie naciągany mieś

ciła się w ramach głównego tematu" 
[ZcsznUi Prasoznai^cze, w 1973 nr 1, 
s. 150).' 

Nie oznacza, to. że referaty nie by
ły interesujące i naukowo wartościo
we, przeciwnie - - wiele z nich za
wierało stwierdzenia o dużej donio
słości teoretycznej i poznawczej. Jed
nakże duża ich ilość, a poza tym 
takt, że zostały one rozprowadzone 
wśód licznej polskiej delegacji i są 
zatem dostępne dla zainteresowanego 
czytelnika Zeszytów, zwalnia mnie 
od obowiązku ich prezentacji. Chciał
bym jednak zwrócić uwagę na kry
stalizujące się tendencje w świato
wym prasoznawstwie. Oto dziesięć 
z nich. podanych jedynie dla przy
kładu, bez zamiaru ich ograniczenia 
do tej liczby : 

1. Badania prasoznawcze przeży
wają bujny okres swego rozwoju 
fco przeczy rozpowszechnianym na 
Zachodzie tezom o ..kryzysie nauk 
społecznych"), przy czym coraz wy
raźniej wyodrębniają się jako nowa, 
pełnoprawna dziedzina naukowa, od
dzielona od socjologu czy psycholo
gii, o statusie interdyscyplinarnym; 
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2. Następuje wyraźny wzrost zain
teresowania komunikowaniem między
narodowym i międzykulturowym, przy 
czym zaznacza się polityzacja badań 
(w sensie podejmowania problemów 
doniosłych politycznie, jak i proble
matyki aspektów politycznych środ
ków masowych); 

3. Kwestia stosunku do form i za
kresu regulacji środków masowych 
(ich zależności od ekonomiki i polity
ki) rzutuje w istotny sposób na trak
towanie wszelkich problemów komu
nikowania masowego — tak w skali 
międzynarodowej, jak i narodowej; 

4. Umacnia się, bliskie marksizmo
wi, choć z nim nie identyczne, ujmo
wanie systemu produkcji i dystrybu
cji informacji jako elementu pochod
nego od systemu polityczno-ekono
micznego danego społeczeństwa; 

5. Jakkolwiek w społeczności mię
dzynarodowej badaczy komunikowa
nia masowego są głęboko przeżywane 
wartości uniwersalne, ogólnoludzkie, 
a ich potrzeba jest powszechnie 
uświadamiana, to równocześnie my
ślenie kategoriami narodowymi, ra
cjami państwa, którego się jest oby
watelem, staje się coraz bardziej do
minujące; 

6. Analogicznie, umacnia się prze
konanie, że zasada otwartości kultu
ralnej, dostępności wytworów innych 
kultur, nie może prowadzić do nisz
czenia kultury własnej, rodzimej. 
Przypomina się powiedzenie Gandhie
go, który oświadczył, że pragnie, aby 
kultury całego świata odwiedzały je
go dom, ale nie chce, aby zwaliły go 
z nóg! 

7. Mimo że badacze komunikowania 
masowego — z racji swych zawodo
wych interesów — dostrzegają istotny 
wpływ środków komunikowania ma
sowego na wartości kulturalne, to jed
nak nie uznają go ani za jedyny, ani 
nawet przemożny. 

8. Zjawiska komunikowania maso
wego ujmuje się więc w coraz szer
szym kontekście społecznym, politycz
nym, kulturowym; 

9. Zwraca się coraz większą uwagę 
na zjawiska powiększania się dyspro
porcji różnego rodzaju (np. różnice 
poinformowania, tak w skali między
narodowej, jak i narodowej) wyni
kłych z działania środków masowych ; 

10. Prowadzi to do coraz powszech
niejszego popierania postulatów stwo
rzenia „nowego międzynarodowego ła
du w dziedzinie informacji" oraz 
przemyślenia koncepcji tzw. prawa do 
komunikowania (pojmowanego nie
zmiernie szeroko, w istocie jako pra
wo do partycypacji społecznej). 

Trudno oczywiście głosić, że wszy
scy na Kongresie zgadzali się z wy
żej wymienionymi stwierdzeniami. 
Przeciwnie, także i obrady były forum 
konfrontacji: ideologicznej i nauko
wej. Niemniej, ton nadawały wystą
pienia utrzymane w duchu tych 10 
punktów, wskazując na formowanie 
się pewnej opinio communis badaczy 
komunikowania, jeśli nie w sprawach 
szczegółowych przypadków, to przy
najmniej co do pewnych pryncypiów 
i priorytetów badawczych. 

Z kronikarskiego obowiązku muszę 
jednak napisać, że w kuluarach poja
wiała się opinia, że najbardziej inte
resujące były nie tyle sesje plenarne, 
co posiedzenia grup roboczych i przer
wy w obradach. Wówczas to spotyka
li się w nielicznym gronie specjaliści 
z określonych dziedzin, którzy — po
zbawieni presji publicznej prezenta
cji — naprawdę dyskutowali i uzgad
niali. Dyskutowali o problemach me
rytorycznych, uzgadniali plany ba
dawcze, wymiany naukowe. Natomiast 
funkcją obrad plenarnych było raczej 
prezentowanie osobowości, ustalanie 
hierarchii autorytetów oficjalnych, de
monstracja elokwencji itp. Sądzę jed
nak, że jest to opinia nadmiernie kry
tyczna, nie docenia bowiem np. waż
nej roli, jaką pełni rozprowadzanie w 
trakcie Kongresu różnych materia
łów — referatów, komunikatów z ba
dań, informacji naukowych. Chociaż 
z reguły nie są one nadmiernie od
krywcze, to przecież ujawniają: a) 
istnienie podobnych badań i placówek 
naukowych, co stwarza podstawę dla 
szerszej współpracy naukowej i wy
miany doświadczeń; b) działanie no
wo założonych lub po prostu mniej 
znanych ośrodków badawczych, co 
sprzyja przełamywaniu monopolu nie
licznych placówek, głównie amery
kańskich; c) możliwości nowych per
spektyw, problematyki, ujęć badaw
czych, tym samym pobudzając wy
obraźnię i inwencję naukową. 

Pro domo sua 
Należy także podkreślić, że dla pol

skiego prasoznawstwa duże znaczenie 
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miał fakt, że właśnie Polska została 
wybrana jako organizator światowego 
Kongresu. Był to z jednej strony wy
raz uznania dla polskiej obecności we 
władzach Stowarzyszenia (przypomnę, 
że prof. M. Kafel był jednym z zało
życieli AIERI, doc. W. Pisarek jest 
wiceprzewodniczącym i zarazem prze
wodniczącym bardzo aktywnej sekcji 
bibliograficznej, doc. B. Gołębiowski 
jest członkiem Rady Międzynarodo
wej), z drugiej zaś dowód zaintereso
wania naszym krajem i naszym pra-
soznawstwem. Wymowny jest w tym 
kontekście fakt, że przybyła na Kon
gres rekordowa liczba uczestników (to 
samo działo się na poprzednich kon
gresach, por. np. sprawozdania w Ze
szytach w 1977 nr 1 czy w 1974 nr 1), 
lecz że przyrost był tak znaczny (o 
200 osób więcej niż w Leicester w 
Anglii). Organizacja Kongresu w Pol
sce dała nam, tj. polskim prasoznaw-
com, możliwość przedstawienia pol
skiego dorobku — tak w formie refe
ratów na sesjach plenarnych (w in
nych warunkach mogliśmy liczyć co 
najwyżej na 1 referat), dyskusjach 
(ułatwionych przez uznanie języka 
polskiego za jeden z języków Kongre
su), a przede wszystkim w postaci 
specjalnych publikacji w języku an
gielskim: wymienię tu tylko przygoto
wany przez S. D z i k i e g o z zespo
łem „Światowy katalog czasopism pra-
soznawczych" (połączony z wystawą 
wybranych tytułów), „Informator o 
placówkach badań prasoznawczych w 
krajach socjalistycznych" oraz „Mar
ksistowsko-leninowską teorię i meto
dologię badań prasoznawczych" wy
dane przez OBP; wydany przez re
dakcję Zeszytów informator o polskim 
dziennikarstwie (w językach angiel
skim i rosyjskim) oraz zbiór prac z 
Instytutu Dziennikarstwa UW „Pol
skie środki komunikowania masowego 
a kultura narodowa". Do tego wypa
dało by doliczyć kilka referatów przy
gotowanych specjalnie na Kongres, 
m. in. Z. L e w a r t o w s k i e j przed
stawiający wyniki badań porównaw
czych nad materiałami zagranicznymi 
w prasie polskiej i obrazu Polski w 
prasie zagranicznej ; B. G a r l i c k i e -
g o poświęcony krytyce koncepcji 
dziennikarstwa precyzyjnego i postu
lowaniu rozwijania dziennikarstwa 
naukowego: W. P i s a r k a analizu
jący różnice języka w prasie socjali
stycznej i kapitalistycznej. 

Wyniki zwiększonego zainteresowa
nia naszym prasoznawstwem są już 
widoczne, jeszcze w czasie Kongresu 
otrzymaliśmy różne propozycje wspól
nych wydawnictw, wymiany publika
cji, badań porównawczych, kontaktów 
naukowych. Trudno jeszcze określić 
wyniki zainteresowania naszym kra
jem; można wnosić na podstawie 
składu uczestników, a w dużej części 
należeli oni do tzw. środowisk opinio
twórczych, iż przemyślenie i rewizja 
wielu stereotypów, jakie ciągle funk
cjonują w propagandzie zachodniej, 
korzystnie wpłynie na lepsze zrozu
mienie polskiej sytuacji i polskiego 
systemu komunikowania masowego, 
A przecież wzajemne poznanie się jest 
warunkiem lepszego komunikowania 
także wśród badaczy komunikowania! 

Ad futurum 
XI Kongres — mimo pewnych prób 

przeciwdziałania ze strony konserwa
tywnie nastawionych niektórych nau
kowców zachodnich — niewątpliwie 
wzmocnił Stowarzyszenie, ukazując 
zewnętrznym obserwatorom ilościową 
i jakościową rangę AIERI. Umocniło 
się ono w swej roli największej mię
dzynarodowej organizacji badaczy ko
munikowania masowego, rozszerzyło 
swe wpływy międzynarodowe (m. in. 
jako organ doradczy UNESCO). Gru
puje ono coraz więcej postępowych 
badaczy ze wszystkich krajów świata, 
tym samym bardziej zdecydowany 
jest generalnie postępowy charakter 
całego Stowarzyszenia. Wskazuje to, 
że i my powinniśmy przywiązywać 
większą wagę do udziału w pracach 
Stowarzyszenia. Dalsza obecność doc. 
W. Pisarka w Prezydium AIERI gwa
rantuje wprawdzie uczestnictwo Pol
ski w podejmowaniu najważniejszych 
decyzji, ale przecież nie przesądza na
szego udziału merytorycznego. Z pew
nością warto kontynuować prace roz
poczęte w ramach sekcji i grup robo
czych, popierając zwłaszcza kontakty 
/. badaczami z krajów rozwijających 
się. Doniosłe i warte szerokiego udzia
łu polskich badaczy są propozycje 
Sekcji Bibliograficznej przygotowania 
światowego informatora o placówkach 
badawczych z dziedziny środków ko
munikowania masowego, jak rów
nież sporządzenia międzynarodowego 
..Who's Who" w prasoznawstwie. Nie 
trzeba przecież prasoznawców przeko
nywać o doniosłej roli informacji nau-
kowej dla rozwoju wiedzy. 
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Międzynarodowa v j O D i S m Di iwczvch 

Jedną z wielu imprez towarzyszą
cych obradom warszawskiego' Kongre 
su AIERï była międzynarodowa wy-
s iawa czasopism prasoznawczycii zor
gan izowana przez Ośrodek Badań P r a -
soznawczyeh. To ambi tne przeusię-
wzięcie organiza torsk ie oyi ., ściśle 
związane z podjętymi przed 2 laty 
przez Sylwes t ra Dzikiego p racami nad 
sporządzeniem międzynarodowej bi
bliografii bieżących czasopism p rasc -
znawczych (jej wers ja próbna, re je
strująca ponad (K/0 tytułów ukazała 
sie w niskim nakładzie w jęz an.,a i-
skim pt. „World Directory ul Mass 
Communica t ion Periodicals") . 

Abs t rahując w tej chwili od p r - b 
analizy pojęcia с z a s o p i s m o p i a-
s o z n a w c z e , s twierdzę, iż aut; ' r bi
bliografii i ekspozycji po t rak tował je 
bardzo szeroko. Czasopismem prnso-
znawczym w koncepcji au tora jest za
równo tygodnik Radio i TeJeirizjct / 
jednej strony, j ak i — rzecz oczywi
sta — Zeszyty Prasoznawcze — z c-ru-
giej strony. Znalazły się więc na wy
s tawie — rzecz jasna w wyborze — 
wszelkie periodyki (od tygodnik;; с > 
wydawnictw7 n ieregularnych) związa
ne z p rob lematyką prasy, radia i tele
wizji, bądź też periodyki, k tórych in
stytucjami sprawczymi są organizacje 
dziennikarskie , szkoły dziennikarskie . 
bądź też ins ty tu ty naukowo-badawcze 
związane z p rob lematyką ś rodków 
masowego komunikowania . 

Na wys t awie eksponowano ponad 
300 ty tu łów z ok. 50 kra jów w kilku 
g rupach formalno- tematycznych: cza
sopisma naukowe tzw. akademickie . 
sprawozda wczo-badawcze, sprawoz-
dawczo-informaeyjne, fachowe (głów
nie organy s towarzyszeń dz iennikar 
skich, ale nie tylko), czasopisma b i 
bliograf iczno-dokumentacyj ne (ponad 
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W dwudziestolecie ,,Zeszytów Prasoznawczych'-

24 czerwca 1978 odbyło się posie
dzenie Rady Redakcyjnej i Kolegium 
Redakcyjnego Zeszytów Prasoznaw-
czych związane z jubi leuszem d w u 
dziestolecia pisma (pierwszy numor 
poprzedniczki Zeszytów — Prasy 
Współczesnej i Dawnej — ukazał się 
w m a r c u 1958). Obradom przewodni 
czył prof, dr Mar ian T y r o w i с z, 
który należał do członków pierwszego 
komi te tu redakcyjnej.;'.,1. 

Z okazji jubi leuszu dyrektor K r a 
kowskiego Wydawnic twa Prasowego 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" mgr Ry
szard S ł a w e с к i przekazał redakcj i 
adres gratulacyjny. 

Obrady były poświęcone głównie 
porównawcze j anal izie roczników 
1975—1977. M. in. podkreślono s tabi l 
ność tematyczną pisma jako wyraz 
jego okrzepnięcia (prof. M. T y r o-
w i с z, prof, dr Pawe ł R y b i c k i ) ; 
za in teresowanie nie tylko prasą, lecz 
także innymi ś rodkami komun ikowa
nia oraz dziedzinami pok rewnymi 
(red. Teresa L i s i c k a ) ; wysoki po
ziom pisma na tle obserwowanych po
dobnych w y d a w n i c t w krajowych i za

granicznych oraz pełnioną przez Ze
szyty rolę ogólnopolskiego forum p r a -
soznawczego (dr Tomasz G o b a n -
- К ! a s) : wysoką range pisma w śro
dowisku dziennikarzy i wydawców 
prasy, a także w skal: międzynarodo
wej , uzyskaną miedzy innymi dzięki 
przezwyciężaniu hermetyczności języ
ka, n u m e r o m monograficznym, edycji 
angielskiej (wiceprezes E d m u n d 
K r ó l ) . Równocześnie zgłaszano da l 
sze konk re tne postulaty tematyczne z 
zakresu teorii i metodologii, proble
mów warsz ta tu dziennikarskiego, m a 
ter ia łów riokumentacyjno-s taty stycz
ny cii, psy eh o! o'-_ 
skiej . p" 
żującej 
Zbignie\ 
b i с к i, 

W z w i. 
tu rę red. 
pełniącej 

etvki ci: 1СПГПКНГ-
:ne: uka-
i-asv (dr 

P. R y -

t'olematyki history с z 
rozwój dziejowy ,v 

T e m p s i ; i. p'of. 
prof. M. T y r o w i с z), 
yzku z odejściem na emery -

Zofii L e w a r t o w s к i e j , 
od końca 1972 r. obowiązki 

sekre tarza redakcji , serdeczne podzię
kowania za jej pełną zaangażowania 
i imc.jai.ywy pracę w tym okresie zło
żył redaktor naczelny Zeszytów, infor
mując jednocześnie, że red. '/.. Lewar -

Od prawej: prz 
biel. trwipraes 

P Du
rni 

http://imc.jai.ywy
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Od lewej: dr B. Garlicki, dr Z. Tempski. mgr W. Masłowski 

Od lewej: red. M. Russ, mgr H. Siwek, red. T. Lisicka, red. J. Kalkowski, 
dr T. Goban-Klas 

Zdjęcia: Wojciech Smolak 
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towska pozostaje nadal członkiem ko
legium redakcyjnego. Dyrektor KWP 
mgr R. S ł a w e c k i przekazał red. 
Lewartowskiej za blisko 30-letnią pra
cę dziennikarską specjalne podzięko
wanie wraz z nagrodą od prezesa 
RSW ,.Prasa-Książka-Ruch", a także 
adres okolicznościowy w imieniu wła
snym. 

Wieczorem w krakowskim Klubie 
Dziennikarzy „Pod Gruszką"" odbyło 
się spotkanie towarzyskie p ie rwsz}^ 
redaktorów' i współpracowników pi
sma z gronem obecnie je redagują
cym. Sekretarz generalny SDP red. 
Z. T e m p s к i wręczył zespołowi re
dakcyjnemu Zeszytów Prasoznaw
czych w składzie Paweł D u b i e l , 
Zofia L e w a r t o w s k a , Maria 
R u s s — nagrodę Klubu Prasoznaw-
czego SDP za rok 1977. 

Jeśli ranna konferencja zajęła się 
tym, co w piśmie aktualnie jest i być 
powinno, to spotkanie wieczorne upły
nęło pod znakiem wspomnień, jak 
dawniej bywało. Nie mogąc przybyć 
osobiście, gratulacje jubileuszowe i 
życzenia dalszej owocnej pracy prze

kazali redakcji: red. Tadeusz Z. Bed
narski [Gazeta Południowa), red. Ma
ria Czajkowska (Wydz. Dziennikar
stwa UW), doc. dr hab. Ryszard Dyo
niziak (Akademia Ekonomiczna w 
Krakowie), minister — kierownik 
Urzędu do Spraw Wyznań prof. Ka
zimierz Kąkol (Warszawa), doc. dr 
hab. Tadeusz Kupis (Wydz. Dzienni
karstwa UW), dyr. Tadeusz Legutko 
(Prasowe Zakłady Graficzne w Kra
kowie), wiceminister kultury i sztuki 
dr Władysław Loranc (Warszawa), 
prof, dr Henryk Markiewicz (UJ Kra
ków), dr Jerzy Parzyński (Echo Kra
kowa), doc. dr hab. Walery Pisarek 
(dyrektor OBP), prof, dr Adam Przy
boś (Kraków), prof, dr Jan Trzynad-
iowski (Wrocław), red. nacz. Zenon 
Wilczewski (Prasa Polska). 

Z grona pierwszych redaktorów i 
autorów czasopisma obecni byli red. 
Jan Kalkowski, dr hab. Jerzy Miku
łowski Pomorski, dr Ignacy Proch-
nicki, prof. Marian Tyrowicz i niżej 
podpisany 

Paweł Dubiel 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
dla Jana Kalkowskiego 

W związku z dwudziestoleciem Ze
szytów Prasoznawczych kierownictwo 
Krakowskiego Wydawnictwa Praso
wego spotkało się 12 sierpnia 1978 w 
siedzibie KWP z redakcją ZP. 

„Choć wydawać by się mogło, że 
20 lat Zeszytów Prasoznawczych to 
wiek młody, nie usprawiedliwiający 
uroczystości jubileuszowych — nie po
dzielam tego przekonania — stwier
dził dyrektor KWP mgr Ryszard 
S ł a w e c k i . — Jeśli bowiem spojrzeć 
na Wasz kwartalnik pod kątem jego 
dotychczasowego dorobku, zasługujecie 
w pełni na serdeczne słowa i na szcze
re gratulacje. Wasz niewielki zespół 
ludzi oddanych swemu pismu wiele 
zdziałał w minionych 20 latach dla 
prasoznawstwa polskiego i dla pol
skiej nauki. Kontynuujcie Wasze dzie
ło ku pożytkowi tej nauki, ku pożyt
kowi dziennikarstwa polskiego! Niech 
Wam będą drogowskazem uchwały 
XII Plenum naszej Partii, która przed 
nauką polską, a Wy pracujecie także 
w jej szerokich ramach, postawiła no

we, ambitne zadania na obecnym eta
pie budowy podstaw rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego." 

W imieniu władz życzenia zespoło
wi redakcyjnemu przekazał wicepre
zydent m. Krakowa dr Eugeniusz 
J a n e z a r s к i, mówiąc m. in. : „Cho
ciaż w Krakowie ukazuje się wiele 
pism. Zeszyty w ciągu minionego dwu
dziestolecia osiągnęły trwałą pozycję 
w środowisku naukowym nie tylko 
naszego miasta". 

W uznaniu zasług położonych przy 
powołaniu i rozwoju ZP oraz wielo
letniej pracy dziennikarsko-redakcyj-
nej od ćwierćwiecza w Przekroju red. 
Jan К a 1 к o w s к i został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski. Aktu dekoracji dokonał 
wiceprezydent dr E. Janczarski. 

Dyrektor mgr R. Sławecki wręczył 
redaktorowi naczelnemu Zeszytów 
Pawłowi D u b i e l o w i medal pa
miątkowy z okazji 30-lecia RSW 
„Prasa-Książka-Ruch". 
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Od lewej: red. J. Kalkowski, wiceprezydent E. Janczarski, dyrektor R. Sła-

Fot. Wacław Klag 

W spotkaniu dział wzięli m. in.: 
zastępca kierownika Wydziału Pracy 
Ideowo-Wychowawczej KK PZPR 
Franciszek D ą b r o w s k i , przewod
niczący krakowskiego Oddziału SDP, 
redaktor naczelny Gazety Południo
wej Zbigniew R e g u с k i , przewod
niczący Klubu Redakcyjnego SDP, 
redaktor naczelny Gromady — Rol
nika Polskiego Włodzimierz Chećko 
dyrektor OBP doc. dr hab. Walery 
P i s a r e k , przedstawiciele kierow
nictwa i organizacji społeczno-poli
tycznych KWP. 

Miłym akcentem było odnotowanie 
jubileuszu Zeszytów Prasoznawczych 
przez krakowską prasę: Dziennik Pol
ski, Echo Krakowa, Gazetę Południo-
wą, Przekrój, Tempo, Życie Literackie, 
a także Trybunę Ludu, Życie Warsza
wy, Słowo Che таги z Kielc i OTV 
Kraków. Gratulacje i życzenia sukce
sów nadesłali również: zespół i kie
rownictwo Rozgłośni Polskiego Radia 
w Krakowie, redakcja dwutygodnika 
Student oraz red. Andrzej Urbańczyk 
/. OTV Kraków. 

Józef Kozak 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 kwietnia — 30 czerwca 1978) * 

23IV — z udzia łem zas tępcy członka 
Biura Pol i tycznego КС PZPR, sekre ta rza 
КС J . Łukaszewicza w Gdańsku p l enum 
KW PZPR poświęcone efektywności p racy 
ideowo-wychowawcze j wojewódzkie j o rga
nizacji p a r t y j n e j . 

26IV — kole jne okresowe spotkanie 
I sek re ta rza КС PZPR E. Gierka z dzien
n ika rzami poświęcone a k t u a l n y m s p r a w o m 
społeczno-gospodarczym. 

26 IV — I sek re ta rz КС PZPR E. Gierek 
spotka ł się z cz łonkami P rezyd ium SDP. 
Nowo w y b r a n y przewodniczący ZG SDP 
J . Barecki po informował I sekre ta rza КС 
o n i ek tó rych p rob lemach p racy i w a r u n 
k a c h życia dz iennikarzy , a t akże o zamie
rzen iach organizacj i dz iennikarsk ie j wy
n ika jących z uchwa ł osta tniego Walnego 
Zjazdu. 

28 IV — zastępca członka Biura Pol i tycz
nego К С . I s ek re ta rz KK PZPR K. Barc i -
kowski spo tka ł się w Krakowie z k i e row
n ic twem Trybuny Ludu: J . Ba reck im — 
r e d a k t o r e m nacze lnym, M. Kuszewskim — 
zastępcą red. naczelnego i M. Misior-
n y m — k i e rown ik i em Działu Ku l tu ra lnego . 
Tego samego dnia z udziałem przeds ta 
wicieli Trybuny Ludu w „Kuźn i cy" spot
kan i e dyskusy jne na t e m a t publ icys tyk i 
k u l t u r a l n e j tej gazety . 

IV — z udz ia łem wiceprezesa ZG RSW 
„Prasa - Książka - R u c h " J . Karp ińskiego 
w KW PZPR w Płocku n a r a d a poświęcona 
p rob lemom czyte ln ic twa prasy . Region 
płocki na leży do przodujących w k ra ju 
w czytelnictwie prasy , zwłaszcza par ty jne j 
(rocznie sprzedaje się tu 36 m i n egz.). Wi
ceprezes J. Karp ińsk i wręczy ł meda le 
30-lecia RSW I sek re ta rzowi KW PZPR 
w Płocku K. Janiakowi, wojewodzie 
K. Gawłowskiemu i k i e rownikowi Wydzia
łu P r a c y Ideowo-Wychowawcze j KW 
J. Olszewskiemu. 

V — t e m a t e m posiedzenia Egzeku tywy 
KW PZPR w Bielsku-Białe j była ocena 
real izacj i uchwa ły Biura Pol i tycznego КС 
PZPR z lu tego 1977 w sp rawie doskona le 
nia działalności in formacyjno-publ icys tycz-
nej oraz umacn ian ia ideowo-wycr iowaw-
czej roli k r y t y k i w prasie , r ad iu i tv. 

13 VI — Kierownik Wydziału P rasv , Ra
dia i TV КС PZPR K. Rokoszewski spot
kał się z a k t y w e m dz ienn ika r sk im Lubli-

* Z uzupe łn ien iem za poprzednie Miesiące. 

na. Omawiano a k t u a l n e zadania ś rodków 
masowego k o m u n i k o w a n i a oraz k i e r u n k i 
rozwoju dz ienn ika r s twa w tym regionie . 

25 VI — w redakc j i Głosu Wielkopolski 
n a r a d a r e d a k t o r ó w nacze lnych dz ienn ików 
p o r a n n y c h i popo łudn iowych poświęcona 
roli i zadaniom tych gazet w procesie 
ksz ta ł towania zaangażowanych pos taw spo
łecznych. 

VI — w myś l porozumien ia zawar tego 
między min i s t r em nauk i , szkolnic twa wyż
szego i t echnik i , a p rzewodniczącym Ko
mi te tu d. s. Radia i TV w sp rawie współ 
pracy w ksz ta łceniu k a d r dz ienn ika r sk ich 
i a r t y s tycznych dla rad ia i tv , w Uniwer 
sytecie Śląskim powołano — j e d y n y w 
kra ju — Wydział Radiowo-Telewizyjny. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
11IV — w Belgradzie podpisano p ro to 

kół o wspó łpracy między S D P a Związ
k iem Dziennikarzy Jugos łowiańsk ich ; p rze 
widuje on w y m i a n ę g r u p dz ienn ikarsk ich 
oraz udział w semina r i ach i sympozjach 
w celu pogłębiania i wzbogacania infor
macj i o życiu i rozwoju obu pańs tw. 

IV — w Polsce p rzebywała delegacja 
Pańs twowego Komi te tu d. s. Radia przy 
Radzie Minis t rów NRD z p rzewodniczącym 
it. Singerem. Podpisan ie (7IV) u m o w y 
o wspó łp racy na lata 1978—79; p rzewidu je 
się dalsze rozszerzenie wspó łp racy w dzie
dzinie w y m i a n y informacj i , wspólnego 
p rzygo towywania audycj i r ad iowych . 

IV — w Klubie Dziennikarza w Łodzi 
wys t awa r y s u n k ó w sa ty rycznych wspó łp ra 
cowników radzieckiego Krokodyla; ekspo
zycja jest e fek tem wspó łp racy Krokodyla 
z łódzką Karuzelą. 

IV — w Warszawie p rzebywa ł d y r e k t o r 
gene ra lny ADN, agencj i p rasowej NRD 
G. Putsche , p rzeprowadza jąc rozmowy 
z k i e r o w n i c t w e m P A P na t e m a t rozsze
rzenia współpracy między obu agenc jami . 

4 V — w Warszawie podpisanie umowy 
o wspó łpracy na la ta 1978—1980 między 
SDP a związkami : Dziennikarzy Finlandi i 
oraz Dziennikarzy Radia i TV tego k ra ju ; 
umowa przewidu je dalsze pogłębianie róż 
nych form współpracy między związkami. 

1.4—21 V — w Bje lowar (Jugosławia) IV 
spotkanie r edak to rów pism za jmujących 
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się rozrywkami umysłowymi. W spotkaniu 
wzięło udział 22 redaktorów z 35 wydaw
nictw szaradziarskich. Polskę reprezento
wała delegacja Biura Wydawnictw SDP 
(wydaje ono Krzyżówkę, Szaradzistę, „Ka
lendarz Szaradzisty", „Relaks z krzyżów
ką" oraz Rozryu-ke). 

V — na zaproszenie dyrektora Departa
mentu Prasy, Współpracy Kulturalnej 
i Naukowej MSZ S. Staniszewskiego prze
bywał w Polsce dyrektor Departamentu 
Prasy radzieckiego MSZ — W. Sofiński. 
Gość został przyjęty przez kierownika MSZ 
wicemin. J. Czyrka i kierownika Wydzia
łu Prasy, Radia i TV КС PZPR K. Koko-
szewskiego. 

27 VI — z okazji 30-lecia słowackiego 
tygodnika satyrycznego Roftać w Czecho
słowackim Ośrodku Kultury i Informacji 
w Warszawie wystawa prezentująca doro
bek tego pisma. 

VI — na zaproszenie dyrektora general
nego Austriackiego Radia i Telewizji, 
przebywała w Wiedniu delegacja Polskie
go Komitetu d. s. Radia i TV z przewod
niczącym Komitetu M. Szczepańskim na 
czele. Podpisanie umowy o współpracy 
w dziedzinie radia i tv między obu kra
jami. 

VI — w Moskwie IX doroczne spotka
nie redaktorów naczelnych pism literac
kich z krajów socjalistycznych. Głównym 
tematem obrad były: problematyka współ
czesności na łamach czasopism i sprawy 
wychowania młodego pokolenia twórców. 
Dziennikarstwo polskie reprezentowali 
D. Horodyński (Kultura), J. Termer (Nowy 
Wyraz) i M. Orski (Odra). 

VI — w Syrii przebywała delegacja 
SDP; rozmowy na temat dalszej współpra
cy między związkami dziennikarzy obu 
krajów. 

VI — w Kopenhadze Kongres Fédéra
tion Internationale des Bureaux d'Ex
traits de Presse (FIBEP) — organizacji za
wodowej skupiającej najpoważniejsze biu
ra dokumentacji prasowych wszystkich 
kontynentów. Polska w pracach FIBEP 
uczestniczy od 1953 r. Na stanowisko wice
prezydenta FIBEP wybrano M. Zawad
kę — redaktora naczelnego Kroniki i Pra
sowego Wydawnictwa Dokumentacyjnego. 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 

II — powstanie Klubu Reportażu Ra
diowego; przewodniczącą zarządu wybrano 
A. Słabczyńską (Warszawa). 

5—7 IV — w Podkowie Leśnej — stara
niem Ośrodka Dziennikarstwa i Klubu 
Dzienikarzy Prasy Zakładowej — semina
rium poświęcone problematyce warsztato
wej oraz roli publicystyki w prasie zakła
dowej, modelowi zakładowej gazety. 

17 IV — z udziałem kierownika Wydzia
łu Prasy, Radia i TV КС PZPR K. Roko-
szewskiego plenarne posiedzenie ZG SDP. 
Przyjęcie pokojowego posłania dziennika
rzy polskich do ich kolegów, dziennikarzy 
krajów — sygnatariuszy dokumentu koń
cowego KBWE w Helsinkach. Nowym 
przewodniczącym ZG SDP został redaktor 
naczelny Trybuny Ludu J. Barecki. 

20—21 IV — staraniem Ośrodka Dzienni
karstwa i Klubu Dziennikarzy Sportowych 
seminarium poświęcone warsztatowi 
sprawozdawcy sportowego oraz zagadnie
niom prawnym i etycznym. 

6 VI — przy krakowskim oddziale SDP 
powołano Międzywojewódzki Klub Dzien
nikarzy Prasy i Rozgłośni Zakładowych 
(skupił on 80 dziennikarzy pracujących 
w 11 gazetach redagowanych w zakładach 
na terenie woj. krakowskiego, tarnowskie
go i nowosądeckiego). Prezesem Klubu 
został red. naczelny Głosu Nowej Huty 
M. Oleksy. 

9 VI — z okazji święta Trybuny Robot
niczej w Katowicach obrady — w rozsze
rzonym składzie — Prezydium ZG SDP. 
Głównym tematem była dyskusja nad za
daniami polskiej prasy w kampanii ideo-
wo-wychowawczej określanej hasłem: „Co 
zrobiliśmy i co trzeba zrobić, aby Polska 
rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej". 

5—6 VI — w Mosznie k. Opola sesja Klu
bu Reportażu poświęcona reportażowi 
w prasie terenowej. 

16 VI — zebranie sprawozdawczo-wybor-
cze Klubu Reportażu; w dyskusji omawia
no nowe formy pracy klubowej, sytuację 
reportażystów w redakcjach. Przewodni
czącym zarządu wybrano ponownie 
J. Roszkę (Przekrój). 

17 VI — z okazji święta Gazety Połud
niowej sesja Klubu Prasoznawczego po
święcona społecznej użyteczności badań 
prasozna wczych. 

23 VI — plenum ZG SDP poświęcone 
roli i zadaniom klubów twórczych. Ok. 
5,5 tys. członków SDP aktywnie pracuje 
w ponad 30 klubach. 

28 VI — przy Zarządzie Morskim SDP 
w Gdańsku powołano Międzywojewódzki 
Klub Redaktorów Prasy Zakładowej i Ra
diowęzłów. Przewodniczącym Zarządu zo
stał R. Kotłowski (Ostrowia — Gdańska 
Stocznia Remontowa). 

INICJATYWY REDAKCYJNE 

6 IV — z okazji 20-lecia Nowin Jelenio
górskich w miejscowym Klubie Międzyna
rodowej Prasy otwarto wystawę pn. „20 
lat Nowin Jeleniogórskich". 

13—14IV — we Wrocławiu doroczna se
sja naukowa pt. „Język, treść i funkcja 
publikacji prasowych", zorganizowana 
przez Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe 
i Klub Prasoznawczy SDP. 

24IV — 7. okazji 35-lecia Walki Mło
dych — staraniem FSZMP i Zakładu 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego se
minarium nt. „Rola prasy młodzieżowej 
w socjalistycznym wychowaniu młodego 
pokolenia". Obszerniejsze sprawozdanie: 
Walka Młodych, nr 20 s. 10. 

25—26IV — staraniem Wydziału Prasy, 
Radia i TV oraz Organizacji Społecznych, 
Sportu i Turystyki КС PZPR w Warszawie 
seminarium nt. roli prasy w wychowaniu 
młodzieży. W seminarium uczestniczyli 
przedstawiciele prasy młodzieżowej, publi« 
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cyści terenowych e,t;zet zajmujący się 
problemami wychowania młodzieży oraz 
przedstawiciele centralnych i terenowych 
instancji związków młodzieżowych. 

27 IV — tematem posiedzenia rady re
dakcyjnej Chłopskiej Drogi były główne 
zadania prasy wiejskiej w realizacji poli
tyki rolnej oraz upowszechniania postępu 
na wsi i w rolnictwie. W obradach uczest
niczył sekretarz КС PZPR J. Pińkowski. 

IV — z inicjatywy Rady d. s. Nauki 
i Kultury Stowarzyszenia ,,Pax" w War
szawie sesja poświęcona społeczno-wycho
wawczej roli środków masowego przekazu 
na przykładzie tv. Podstawą do dyskusji 

były referaty M. Szulczewskiego i Z. Lich-
niaka. 

5 V — w Katowicach — staraniem Za
kładu Dziennikarstwa UŚ — sesja popu
larno-naukowa nt. „Tendencje rozwojowe 
prasy na świecie". Referaty wygłosili m. 
in. doc. dr W. Skorochod (Wybrane zagad
nienia organizacji treści współczesnej pra
sy radzieckiej), red. Z. Krzystek (Reflek
sje polskiego publicysty nad prasą amery
kańską), dr J. Mądry (Proces koncentra
cji prasy w RFN, jego skutki i próby ła
godzenia kryzysu), dr Z. Bajka (Przyszłość 
prasy na świecie). 

Opracował: Sylwester Dziki 

12* 
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Skróty tytułów: 

CB-WRCD 

CJR 

EP 
NDP 
NZZ 
OZ 
UN PR 

— Cyprus Bulletin — 
Weekly Review of Cy
prus Development 

— Columbia Journalism 
Review 

— Editor and Publisher 
— Neue Deutsche Presse 
— Neue Zürcher Zeitung 
— Otazky Zurnalistïky 
— UN Press Release 

REDAGOWANIE 

ChRL. Po radiu pekińskim także telewizja 
wprowadziła programy oświatowe: kurs 
języka angielskiego, matematyki i techniki 
elektronicznej. Już w zeszłym roku pod
kreślano tu wielki sukces nauki angielskie
go prowadzonej przez radio. (Interstages 
1978 nr 126 S. 22) Zl 

IRAN. Radio i telewizja nadają co dzień 
4-godzinny program międzynarodowy 
w jęz. angielskim Niektóre audycje i biu
letyny informacyjne redakowane są po 
niemiecku, francusku i rosyjsku (Inter
stages 1978 nr 125 s. 21) zl 
KUBA. W piętnaście lat od swego po
wstania radio kubańskie przygotowuje 
47-godzinny program: 22 godz. będzie poś
więcone relacjom w języku hiszpańskim, 
12 godz. wypełni program w angielskim, 
4 godz. we francuskim i 3 w portugal
skim. Pozostały czas wypełni program w 
językach: arabskim, kreolskim i Indian 
południowoamerykańskich. Programy poś
więcone są wydarzeniom krajowym i za
granicznym. Jak się powszechnie uważa, 
Radio Hawana ma w krajach Ameryki 
Łacińskiej więcej odbiorców niż liczne ka
pitalistyczne stacje radiowe (OZ 1978 nr 2 
S. 53) tl 

SUDAN. 300 pracowników telewizji opra
cowuje codziennie 5-godzinny program. 
Przeważającą część zajmuje projekcja 
importowanych filmów. Wiadomościom po
święca się tylko 20 minut, z czego 70»/i zaj
muje problematyka krajowa. Reklama jest 
ograniczona do 15 min. (NZZ z 3 Vni 1978 
s. 29) pd 

W. BRYTANIA. Radiowe programy zag
raniczne „BBC External Services" są na-
dawnane od końca r. 1932. Do początku 
r. 1938 nadawano tylko jeden program po 
angielsku, dopiero potem doszedł pierwszy 
program w języku obcym — arabskim, 

potem portugalskim i hiszpańskim (dla 
Ameryki Południowej). 

Dla porównania: utworzony w listopadzie 
1929 program zagraniczny Radia Moskwa 
już w rok później emitował programy w 
30 językach. (NZZ z 22 VI 1978 s. 34) pd 
W. BRYTANIA. Program zagraniczny ra
dia BBC „World Service" jest nadawany 
od r. 1932 — obecnie w 39 językach, bez 
przerwy przez całą dobę. W tym czasie 
emituje się 17 razy dziewięciominutowe 
wiadomości, oprócz tego kilkakrotnie ich 
skróty. W redakcji centralnej pracuje 110 
dziennikarzy na trzech ośmiogodzinnych 
zmianach. Najważniejszym źródłem jest 
„Monitoring Service", nasłuch 100 zagra
nicznych stacji z całego świata. Innym 
ważnym źródłem wiadomości jest przeszło 
20 własnych korespondentów zagranicznych. 

Programy nadawane są przez 70 stacji 
dużej mocy na falach krótkich. Jedną z 
nich w Wooferton (Herefordshire) oddano 
do dyspozycji „Głosu Ameryki", nadają
cego stamtąd zwłaszcza do krajów Europy 
i Azji. O treści programów decyduje cen
trala BBC, rząd może jedynie ustalać, w 
jakich językach obcych i w jak długim 
czasie będą nadawane. Program zagranicz
ny finansowany jest z budżetu uchwala
nego przez parlament. W roku budżeto
wym zakończonym 31 marca 1976 opiewał 
on n a 26,5 m i n funtów. (NZZ Z 22 VI 1978 
s. 34) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Radio Wolna Europa 
ponownie uzyskało zezwolenie na emit o-
owanie programu z terytorium Portugalii. 
Amerykańska stacja radiowa będzie mog
ła nadal wysyłać oszczercze, antykomuni
styczne programy, oczerniające kraje so
cjalistyczne. (OZ 1978 nr 1 s. 56) tl 
FRANCJA. Przed 10 laty sprzedawano w 
Paryżu jeszcze 3,5 min dzienników — obe
cnie ponad milion egzemplarzy mniej. 
(Zeit 1978 nr 28 s. 21) pd 
FRANCJA. Za wyjątkowo niestabilny typ 
prasy na Zachodzie uznać można wszel
kiego rodzaju wydawnictwa młodzieżowe. 
Wymowny jest tu przykład francuski. W 
latach sześćdziesiątych znikły niemal wszy
stkie tytuły o charakterze pedagogizują-
cym, przy równoczesnej eksplozji czaso
pism poświęconych piosence, muzyce roz
rywkowej i płytom. Fala okazała się prze
mijająca. Klasyczny przedstawiciel „pra
sy idoli" Salut les Copaines miał w 1963 r. 
500 tys. nakładu, ponad milion w 1967, po 
czym zaczął spadać do poziomu poniżej 
500 tys. w 1976. Szczególnie wyraźnie wa
hania nakładów zaznaczyły się w 
i. 1972—li;76, kiedy zanotowano gwałtowne 
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zwyżki a następnie spadki zainteresowania 
młodych odbiorców. 

Aktualnie jest to jeszcze prasa licząca 
się, ale niezwykle krucha. Globalne jej na
kłady u progu młodzieżowej koniunktury 
w r. 1962 sięgały 292 min, u szczytu — 
382 min, a z początkiem 1977 — 285 min, 
czyli poniżej pułapu wyjściowego sprzed 
15 lat. (Monde z 19—20 IV1978 s. 12). zl 
HISZPANIA. Państwowa Television Espa-
ńola (TVE), nadająca tygodniowo 103 godz. 
programu na dwóch kanałach, ma 7 min 
odbiorców w 83°/o ogółu gospodarstw do
mowych. Liczbę odbiorników kolorowych 
szacuje się na pół miliona. 

Wśród 212 radiostacji (przeważnie lokal
nych) są 73 prywatne. (ZV + ZV 1978 nr 
27—28 s. 1026 i n.) pd 
LIBERIA. Amerykański Kongres zatwier
dził kredyt pozwalający na instalację 
4 nowych nadajników radiowych w Li
berii, które mają uzupełnić instalacje 
,.Voice of America" na przedmieściach 
Monrovii. Nowe urządzenia pozwolą na 
zwiększenie mocy i jakości techniczej au
dycji tej radiostacji przeznaczonych dla 
Afryki. (Interstages 1978 nr 126 s. 26) zl 
MONGOLIA. Na pogórzu ałtajskim i pu
styni Gobi w najbliższych latach będzie 
możliwy odbiór programu telewizyjnego. 
W nowej pięciolatce program centralnej 
telewizji mongolskiej docierać będzie do 
najodleglejszych obszarów republiki. (OZ 
1978 nr 1 s. 23) tl 
NORWEGIA. Nieco ponad 2 miliony egz. 
nakładu drukuje 157 dzienników krajo
wych. Daje to średnio ponad 1,5 egzemp
larza na gospodarstwo domowe. Przecięt
nie każdy mieszkaniec kraju powyżej 
15 lat czyta poranne wydanie konserwa
tywnego Aftenposten, rozchodzące się w 
215 tys. egz. Dalsze miejsca wśród gazet 
porannych zajmują: liberalna Verdens 
Gang ze 123 tys. egz. i socjaldemokra
tyczna Arbeiderbladet z 60 tys. egz. 
( ZV + ZV 1978 nr 18 s. 665) pd 

RFN. Aktualnie co trzeci mieszkaniec Re
publiki Federalnej jest skazany tylko na 
jedną gazetę z wiadomościami lokalnymi, 
podczas gdy w r. 1954 dotyczyło to jedy
nie co dwunastego obywatela (NZZ z 
15 VII 1978 s. 38) pd 
RFN. Nakłady wydawnictw Axela Springe
ra wynosiły porównawczo w pierwszych 
kwartałach 1977 i 1978 (w tys. egz.) : 
Gazety 
Bild 
Bild am Sonntag 
BZ 
Welt am Sonntag 
Hamburger Abendblatt 
Die Welt 
Berliner Morgenpost 
Bergedorfer Zeitung 
Elmshorner Nachrichten 
Czasopisma z programami rtv 
Hörzu 
Funk Uhr 

Wyraźny spadek daje się zauważyć w 
tytułach wysokonakładowych (miliono
wych, z których Funk Uhr po raz pierw
szy w r. 1977 osiągnęła przeciętny nakład 
powyżej 2 min egz.), stabilizację w pozo
stałych. 

4744 
2472 
335 
314 
286 
217 
190 
26 
12 

4073 
2133 

4580 
2371 
336 
312 
285 
216 
190 
25 
12 

3970 
1896 

1969 
40.2 
55,4 
35.2 
17.9 
53.4 
51,4 

obecnie 
21,2 
50,0 
24,8 
15,5 
49,3 
39.3 

Warto odnotować, że w ramach 4 serii 
powieściowych (romansów) wydawnictwo 
sprzedaje rocznie ok. 15 min egz. broszur. 
(ZV + ZV 1978 nr 29 s. 1078) pel 
SUDAN. Mniej niż 10% mieszkańców — 
1,2 min osób — posiada telewizory. Według 
oficjalnej statystyki co czwarty odbiornik 
odbiera wizje kolorową. (NZZ z 3 VIII 1978 
s. 29) pd 

SZWAJCARIA. Rząd zawiesił na 4 la
ta monopol państwowy w zakresie roz
powszechniania programów telewizyjnych. 
Stowarzyszenia prywatne uprawnione są 
do eksploatowania i dystrybucji audycji 
radiowych i telewizyjnych drogą kablową. 
Programy realizowane bezpośrednio przez 
te instytucje muszą zawierać 1/3 emisji o 
charakterze kulturalnym i politycznym. 
(Interstages 1978 nr 125 s. 22) zl 

USA. Sytuacja gazet popołudniowych 
bardzo się pogorszyła. Jak podało Audit 
Bureau of Circulation, ich nakłady w nie
których miastach zmalały -w dziesięcio
leciu następująco (dane w proc): 

Chicago 
Cincinnati 
Los Angeles 
Miami 
Si. Louis 
Washington 

Po Long Island Press, Washington Daily 
News, Hartford Times, Newark Evening 
News, Chicago Today uległa likwidacji z 
początkiem marca br. — po 102 latach ist
nienia — Chicago Daily News. Jej nakład 
spadł od r. 1957 z 614 tys. egz. do 329 je
sienią 1977, a straty od r. 1974 wyniosły 
21,7 min doi. 

Przyczyny trudności popołudniówek są 
różnorodne. M. in. wskazuje się na migra
cję zamożnych mieszkańców z wielkomiej
skich centrów do nowych dzielnic peryfe
ryjnych, gdzie konkurencją dla popołud
niówek są gazety lokalne, szczególnie w 
dziedzinie ogłoszeń i reklam. W przeci
wieństwie do gazet porannych, które do
starcza się do suburbii w nocy i wcześnie 
rano, popołudniówki są tam kolportowane 
w godzinach szczytu, co powoduje niere-
gularność dostawy. Jako czynnik zmniej
szający czytelnictwo wymienia się też póź
niejsze wychodzenie do pracy i tym sa
mym późniejszy z niej powrót oraz inne 
uwarunkowania. (ZV + ZV 1978 nr 15 s. 
522) pd 

USA. Aktualnie działa 4 tys. systemów 
TV kablowej (CATV) w 9 tys. "miejsco
wości. Liczba abonentów przekroczyła 
13 min, co oznacza ok. 40 min odbiorców 
i odpowiada 18V» gospodarstw domowych 
całego kraju. 

Znacznie zróżnicowana jest sieć poszcze
gólnych przedsiębiorstw CATV. Działający 
w całym kraju „Teleprompter" ma 110 
sieci lokalnych (1,1 min abonentów). Naj
większa sieć lokalna w San Diego liczy 
130 tys. abonentów, ale są także sieci nie 
mające nawet stu podłączeń. Z reguły 
CATV oferuje programy na 12 kanałach, 
a według przepisów wszystkie sieci CATV 
uruchomione po marcu 1972 powinny pra
cować na 20 kanałach — lecz tylko nie
liczne są w stanie respektować ten prze
pis prawny, chociaż w USA jako „próg-
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ram" liczy się już sygnał czasu, stan tem
peratury i prognoza pogody. (ZVZZ z 29 VI 
1978 s. 30) pd 
W. BRYTANIA. 181 głosami przeciwko 161 
Izba Gmin odrzuciła projekt ustawy, ma
jącej umożliwić bezpośrednie przekazywa
nie obrad przez telewizję. W debacie 
stwierdzono, że już w wyniku transmito
wania niektórych posiedzeń przez radio 
część posłów przemawia bardziej do słu
chaczy niż do parlamentarzystów. (Hori
zont 1978 nr 30 s. 19) pd 
W. BRYTANIA. W nowym osiedlu Milton 
Keynes, na północ od Londynu, działa od 
r. 1976 stacja TV kablowej „Channel 40' , 
która nadaje w tygodniu co najmniej 5 
godzin programu, poświęconego przede 
wszystkim informacji lokalnej. Podłączo
nych jest 10 tys. gospodarstw domowych, 
a kierownik stacji Michael Barrett twier
dzi, że 29V» z nich odbiera stale i 16°/c nie
regularnie ten program. (NZZ z 15 VI1978 
s. 38) pd 

WŁOCHY. Z początkiem roku 1978 praco
wało w kraju 400 stacji TV i blisko 2100 
rozgłośni radiowych (Po USA Włochy są 
krajem o najgęstszej sieci stacji nadaw
czych). Większość to przedsiębiorstwa ko
mercjalne, ostro konkurujące z lokalnymi 
stacjami o profilu politycznvm. (NZZ z 
15 VI 197« s. 38) pd 
WŁOCHY. Od czasu liberalizacji przepisów 
o prywatnych stacjach nadawczych w i. 
1976 liczba ich niesłychanie się rozmnoży
ła. Aktualnie zbliża się do 300 nadajników, 
z których część należy do telewizji zagra
nicznych: Francji, Monaco, Szwajcarii 
i Jugosławii. Zakłada się, że ok. 600/o 
ludności kraju odbiera owe „prywatne" 
programy wszystkich typów. 

Stacje te wcześniej niż włoska TV za
częły nadawać programy w kolorze, co po
ciągnęło za sobą istotną wojnę w eterze 
o rynek reklamy, zwłaszcza w uprzemysło
wionych regionach północnych. Aby ogra
niczyć zalew obrazów zamierza się wpro
wadzić nowe restrykcje: limitowanie za
sięgu nadajników prywatnych do 15 km. 
czasu reklamowego w programie oraz zo
bowiązanie stacji do produkowania co 
najmniej 50°/o audycji pozareklamowych. 
(Interstages 1978 nr 126 s. 24) zl 

ZSRR. Wielkie znaczenie w Związku Ra
dzieckim ma prasa. W roku 1976 ukazało 
się 3069 min egz. czasopism i 38,5 mld egz. 
gazet. Na każdą rodzinę przypada prze
ciętnie po cztery egzemplarze czasopism 
i gazet. (OZ 1978 nr 2 s. 53) U 

ODBIORCY 

FRANCJA. Na zlecenie sekretariatu sta
nu ds. młodzieży i sportu francuski In
stytut Środków Audiowizualnych przepro
wadził ankietę ni.: co sądzi o telewizji 
młodzież w wieku 8—14 lat. 

Jak wynika z badań, mniej niż 50°/o 
młodych ogląda programy TV codziennie. 
Czas słuchania zależy od poziomu kultu
ralnego rodziny, najdłuższy jest u dzieci 
rodziców posiadających tylko wykształce
nie podstawowe. 26°/o ocenia program jako 
bardzo dobry, 53°/o jako dość dobry. W tej 
ostatniej grupie mieszczą się głównie 
13—14-latki. najbardziej krytyczni odbior
cy TV. (Interstages 1978 nr 126 s. 25—26) Zl 

RFN. Instytut Demoskopu w Allensbachu 
przeprowadził wśród 2 tys. respondentów 
reprezentatywne badanie na temat ko
lumn i rubryk zawsze czytanych w dzien
nikach. J/4 zarówno kobiet, jak i mężczyzn wy
mieniło na pierwszym miejscu wiadomości 
lokalne. Informacje z terenu RFN wska
zało ogółem 59% (70°/o mężczyzn i 50»/e ko
biet), 48°/. — ogłoszenia (56"/i kobiet, 38°/« 
mężczyzn), 45'/« — wiadomości zagraniczne 
(58V« mężczyzn, 34Vo kobiet), 40°/o — do
niesienia ze sportu (бб"/« mężczyzn, 16»/« 
kobiet). Najmniejszy odsetek uzyskała po
wieść w odcinkach — 14°/« wskazań, głów
nie ze strony kobiet. (ZV + ZV 1978 nr 17 
s. 595) pd 
USA. Stan rodzinny, długość przebywania 
w określonym środowisku, zainteresowania 
polityczne — silniej wpływają na stan 
czytelnictwa niż cechy demograficzne. Do 
takiego przekonania doszli prasoznawcy 
amerykańscy, którzy dokonali anaUzy 
1352 wywiadów przeprowadzonych w la
tach 1972, 1974 oraz 1976. Celem tej anali
zy było opracowanie lepszych metod 
werbowania czytelników. Jak się okazało, 
nie ma trwałego zespołu charakterystycz
nych danych, któy by przesądzał o czy
telnictwie, a niektóre czynniki wykluczają 
się nawzajem. Tak więc: brak zaintereso
wania polityką charakteryzuje grupę nie 
czytających gazet; cechy demograficzne i 
wzory motywacyjne rozdzielają czytelników 
stałych od okazjonalnych; wyższe docho
dy skłaniają do codziennego czytania ga
zet, ale jednocześnie korelują z odrzuca
niem prasy lokalnej na rzecz ogólnokrajo
wej ; żonaci są stałymi czytelnikami, ale 
mniej od nieżonatych chętni są do czyta
nia gazet porannych i wieczornych razem; 
wyższe wykształcenie skłania do czytania 
wielu tytułów, ale raczej nie lokalnych. 
A więc strategia zdobywania nowych czy
telników wymaga uwzględniania wielu 
bardziej złożonych czynników, niż się to 
dotąd wydawało. (EP 1978 nr 12 s. 17) bg 

USA. Znaczenia telewizji nie trzeba już 
udowadniać, wystarczy proste porównanie: 
wyliczono mianowicie, że młody Amery
kanin, który ukończył szkołę średnią, spę
dził w klasie ogółem 11 tys. godzin, 
a 15 tys. godzin przesiedział przed telewi
zorem. Programy przeznaczone dla niego 
pozwoliły mu uczestniczyć w ok. 18 tysią
cach morderstw, nie licząc mnóstwa kra
dzieży, rozbojów, podpaleń, napadów zbroj
nych itp. (Interstages 1978 nr 126 s. 22—23) 
zl 

USA. Przeprowadzone w Kalifornii bada
nia wśród dzieci w wieku od 4 do 6 lat 
wykazały, że ponad trzecią część dnia 
spędzają one przed telewizorem. Na pyta
nie: „Kogo wolisz — tatusia czy telewi
zję?" — 44"» wskazało szklany ekran. (Ho
rizont 1973 nr 29 s. 20) pd 

WĘGRY. W krajach, w których odbiorcy 
telewizyjni są nieliczni, nie ma znaczenia, 
czy w danym dniu jest program TV czy 
też nie. Podział na „telewizyjnych" i „bez-
telewizyjnych" nabiera znaczenia tam, 
gdzie większość odbiorców TV organizuje 
swój czas w zależności od programu. Na 
Węgrzech dniem beztelewizyjnym jest po
niedziałek. W pozostałe dni większość go
dzin popołudniowych posiadacze telewizo
rów spędzają przed odbiornikiem. W „bez-
telewizyjne" poniedziałki większość ro
botników i pracowników umysłowych po-



INFORMACJE Z K R A J U I ZE ŚWIATA 183 

święcą czas domowi lub swoim zaintereso
waniom. Mniejszy wpływ dni beztelewi-
zyjne mają na życie rolników, gdyż ich 
codzienne prace nie mogą i tak być odło
żone. Poniedziałek na Węgrzech przypo
mina dni weekendowe. Większość obywa
teli poświęca czas dyskusjom, odwiedzinom, 
utrwalaniu kontaktów międzyludzkich. Po
niedziałkowe ożywienie społecznych kon
taktów charakterystyczne jest dla wszyst
kich grup społecznych. Podczas gdy w dni 
telewizyjne mniejszość nie oglądająca pro
gramu musi się podporządkować wieczor
nemu reżimowi oglądających, w poniedzia
łek brak jakiegokolwiek wpływu na rytm 
dnia. Nie zauważa się przy tym ani śladu 
rytmu pozostałych sześciu dni. Wieczór po
niedziałkowy różni się od pozostałych wie
czorów tygodnia całkowicie. (OZ 1978 nr 2 
s. 52) tl 

RUCH WYDAWNICZY 

CSRS. Ukazująca się od r. 1977 w edycji 
książkowej Rozhlasooa Praca stała się cza
sopismem. Jak podaje redakcja, pismo bę
dzie się zajmować przede wszystkim teo
retycznymi i praktycznymi zagadnieniami 
dziennikarstwa radiowego oraz problemami 
kierowania programem. Jego zadaniem jest 
twórczo reagować na aktualne, żywotne po
trzeby praktyki i tworzyć optymalne wa
runki dla jakościowego rozwoju twórczo
ści radiowej. Rozhlasooa Praca publikuje 
informacje i recenzje z książek i czaso
pism poświęconych radioznawstwu, dzien
nikarstwu radiowemu, językowi i stylowi, 
stosowaniu nowoczesnej techniki w twór
czości radiowej. (OZ 1978 nr 1 s. 55) tl 

CYPR. W Nikozji zaczęła wychodzić gaze
ta greckiej społeczności wyspy Elefteri 
Kipros, organ Partii Demokratycznej pre
zydenta Kiprianu. Artykuł wstępny zapo
wiada walkę o wolny, niepodległy i de
mokratyczny Cypr, wspólną ojczyznę 
wszystkich obywateli — zarówno Greków, 
jak i Turków. (Zurnalist 1978 nr 6 s. 72) 
zl 
FRANCJA. W połowie br przestał się uka
zywać Quotidien de Paris. (Zeit 1978 nr 28 
s. 21) pd 
HISZPANIA. W Madrycie ukazało się no
we czasopismo Araucaria de Chile wyda
wane przez emigrantów chilijskich. Celem 
jego jest połączenie sil wszystkich działa
czy kulturalnych w walce przeciw rządom 
junty, naświetlanie problemów życia spo
łecznego, politycznego i ekonomicznego 
kraju i całej Ameryki Łacińskiej. (Zurna
list 1978 nr 5 s. 72) zl 

KANADA. Lotta Unitaria jest nowym 
dziennikiem KP Kanady. Wydawany jest 
w jęz. włoskim, gdyż jest przeznaczony 
dla robotników włoskich, których w Kana
dzie znajduje się ok. 100 tys. (OZ 1978 nr 1 
s. 46) tl 
KUBA. Przestało się ukazywać wydawane 
tutaj pismo hiszpankach emigrantów Ho
ra de Espana. W ciągu 40 lat zaznajamiało 
swych czytelników z wydarzeniami w kra
ju, czerpiąc wiadomości głównie z pod
ziemnej prasy hiszpańskiej. W ostatnim 
numerze gazety redakcja zawiadomiła, że 
obecnie, gdy demokratyczna opozycja 
dysponuje wydawnictwami legalnymi, pi
smo straciło rację bytu. (Zurnalist 1978 
nr 5 s. 72) Zl 

USA. Popołudniowy dziennik Chicago Daily 
News, którego pierwszy numer ukazał się 
23 grudnia 1875 г.. przestał wychodzić 
4 marca 1978. Przez 102 lata, 2 miesiące 
i 12 dni gazeta przechodziła różne koleje 
losu. Słynna była druga strona pisma, po
święcona wiadomościom zagranicznym — 
komentarze i reportaże z tej strony zy
skały kilka nagród Pulitzera. Ale w ciągu 
ostatnich 15 lat utrzymywanie korespon
dentów zagranicznych stało się zbyt kosz
towne. Gazeta, przegrywając konkurencję 
z porannymi dziennikami chicagowskimi 
(Sun-Times i Chicago Tribune), a także 
z telewizją, mimo wprowadzanych zmian 
edytorskich traciła czytelników. Również 
rosnące koszty rozprowadzania przyczyni
ły się do tego, że popołudniówka zamiast 
zysków przynosiła blisko 5 min dolarów 
strat (rocznie). Zamknięcie pisma stało się 
koniecznością, i w ten sposób po raz 
pierwszy większe miasto amerykańskie 
zostało pozbawione popołudniowego dzien
nika. 

Co się stanie z ponad 300-tys. rzeszą 
czytelników Daily News? Większość z nich 
czytała równocześnie jeden z porannych 
dzienników, a dla pozostałych Sun-Times 
zaczął drukować dodatkowe, późnoporan-
ne wydanie. Drugi dziennik, Tribune, 
zwiększył nakład swoich wydań, ale jed
nocześnie, co dziwne, wycofał swoje naj
późniejsze, południowe wydanie. (CR 
maj-czerwiec 1978 s. 35—38) ar 

USA. Po trzech miesiącach zaledwie uległ 
likwidacji nowojorski dziennik The Trib, 
którego pierwszy numer ukazał się 9 sty
cznia 1978. Nakład początkowy 250 tys. 
Ł!gz. spadł pod koniec niżej 80 tys., ale 
główną przyczyną przeszło pięciomiliono-
wego deficytu był brak dopływu reklam 
z wielkich domów towarowych i niezwykle 
trudne warunki kolportażu w zimie. 

W wyniku likwidacji gazety pracę w 
niej utraciło 140 dziennikarzy. (ZV + ZV 
1978 nr 18 s. 665) pd 
WŁOCHY. Nowv miesięcznik Włoskiej Par
tii Komunistycznej Partito Oggi ukazał się 
w Rzymie. Poświęcony jest problemom 
organizacji pracy partyjnej, wyjaśnianiu 
jej polityki, naświetlaniu aktualnego poło
żenia kraju i spraw międzynarodowych. 
(Zurnalist 1978 nr 6 s. 72) Zl 

WŁOCHY. W Rzymie ukazał się pierwszy 
numer nowego tygodnika dla młodzieży 
komunistycznej La Citta Futura. (OZ 1978 
nr 1 s. 56) tl 

AGENCJE 

MIĘDZYNARODOWE. Podjęła działalność 
nowa agencja informacyjna — Gulf News 
Agency, z siedzibą w al-Manama, stolicy 
Bahrajnu. Oprócz tego państwa w agen
cji uczestniczą Arabia Saudyjska, Irak, Ka
tar, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arab
skie. (IVDP 1978 nr 5 s. 27) pd 

MAROKO. Prasowa agencja marokańska" 
Maghrcb-Arabe-Presse (MAP), która była 
dotychczas instytucją prywatną, otrzyma
ła nowy statut. Jest teraz przedsiębior
stwem publicznym w gestii ministerstwa 
informacji. (Interstages 1978 nr 126 s. 24) 

NIGERIA. W Lagos utworzono oficjalną 
agencję informacyjną NAN, która podej-
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mie działalność 1 październ ika 1978. (NDP 
1978 n r 6 s. 26) pd 

EGIPT. P r y w a t n a eg ipsko -amerykańska 
spółka akcy jna „Dina-Vis ion" o kap i t a l e 
założycielskim 1,2 min doi. o t rzymała od 
p a ń s t w a zezwolenie wyświe t lan ia w ciągu 
25 lat własnego p r o g r a m u telewizyjnego. 
(NDP 1978 n r 6 S. 27) pd 

FRANCJA. Pogłębia ją się t r udnośc i dz ien
n ików pa rysk i ch . Le Monde, j e d y n a dotąd 
r en towana gazeta codzienna stolicy, p r zy 
niosła w r. 1977 deficyt 217 tys . f ranków. 
Mimo zaciętej w a l k i wyborcze j w t y m r o k u 
sprzedaż spadła o 2,6e/e, podczas gdy r o k 
wcześniej zano towano wzrost o 3,3V«. (Zeit 
1978 n r 28 s. 21) pd 

IRLANDIA. Wychodząca w Dubl inie gaze
ta Sunday World przeszła w ręce nowego 
właściciela . Naby ł ją za mil ion fun tów 
szter l ingów mie jscowy finansista i obszar
n ik O'Reilly, do k tó rego należy t akże p r a 
sowy konce rn Independen t . Aktua ln ie 
O'Reilly m a decydujący wpływ na ponad 
połowę n a k ł a d u wszys tk ich tygodników 
ukazujących się w kra ju . (Zurnalist 1978 
n r 6 s. 72) zl 

RFN. Bi lans f inansowy roku 1977 był j ed
n y m z na j lepszych dla wydawn ic twa 
Spr ingera . Zysk w kwocie 45,5 m i n m k 
(3°/e obrotów) przewyższył o 21,9°/» zysk z 
1976 r. P rzede wszys tk im odnotowano 
wzros t wp ływów r e k l a m o w y c h o 17,7°/» do 
kwo ty 773,3 min mk , zaś w kolpor tażu w y 
dawnic tw o 10,4°/e do 741,4 min. 

Wydawnic two dysponuje kap i t a ł em 
w ł a s n y m w wysokośc i 137 min mk . Do r o 
k u 1980 są p l anowane Inwestycje technicz
ne na s u m ę 150 min . (ZV + ZV 1978 n r 29 
s. 1078) pd 

RFN. F e d e r a l n y Urząd K a r t e l o w y zabro
nił w y d a w n i c t w u Spr inge r nabyc ia więk
szości akc j i monach i j sk ich dz ienn ików 
Münchner Merkur i bu lwarowego tz. 

J u ż wcześniej (w lu tym) Urząd K a r t e 
lowy zakazał Spr ingerowi z a k u p u połowy 
akcj i h a m b u r s k i e g o Elbe Wochenblatt 
(232 tys . n a k ł a d u ) , a w kwie tn iu zabloko
wał zakusy największej zachodnioniemiec-
kiej f i rmy impor tu jące j p r a s ę — Ber te l s -
m a n n a z Güters loh — na Saa rbach G m h H 
w Kolonii . Urząd Kar te lowy działa n a pod
s tawie nowel i p r a w n e j , umożliwiającej m u 
sankc je już w tedy , gdy łączny obró t d o 
konujących fuzji wydawn ic tw p ra sowych 
wynos i 25 mil ionów m a r e k (w innych 
b r anżach — dopiero p rzy 500 mi l ionach) . 

Dotychczasowe i m p e r i u m p ra sowe 
Spr ingera pozostaje j e d n a k n i ena ruszone : 
nada l pos iada on 28,4V» gazet p o r a n n y c h . 
(Spiegel 1978 n r 30 s. 53 i n.) pd 
RFN. Koszt założenia ogó lnokra jowej sie
ci te lewiz j i k a b l o w e j szacuje się na 25 m i 
l iardów m a r e k . P o d s t a w o w y m zagadnien iem 
jes t re lac ja n a k ł a d ó w do korzyści , gdyż 
przy n ie zak łóconym odbiorze w zasięgu 
ty lko 25 k m s tosunkowo dos tępna by łaby 
ta fo rma p rzekazu głównie w re jonach 
gęsto za ludnionych . 

Dla Monach ium np . obliczona na 3 la
ta faza e k s p e r y m e n t a l n a przewiduje kosz
to rys 200 m i n mk . Sieć objęłaby 50 tys . 
gospodars tw domowych , k tó rych właśc i 
ciele uiścil iby 600 m k za podłączenie, m i e 
sięcznie płacil iby 10 m k abonen tu i koszty 
za us ługi zależnie od ich rodzaju i ilości. 
W okres ie e k s p e r y m e n t u abonen t mia łby 
możność korzys tan ia z 30 kana łów (dotąd 

j e d n a k nie wiadomo, co oferujących), za 
co mus ia łby zapłacić 3 do 4 tys . m a r e k . 
(Kulturbrief 1978 n r 6 s. 23 i n.) pd 

USA. Konce rn Time Inc . zamkną ł rok 
1977 czys tym zyskiem w wysokości 90,5 mi 
l ionów doi. przy obrocie 1,25 mi l ia rdów 
doi. J e d n a akcja dała 4,44 doi. zysku. . 

Czasopisma k o n c e r n u : Fortune, Money, 
People, Time i Sports Illustrated zwięk
szyły wp ływy z r e k l a m y o 27°/« (ogółem 
wpływy z r ek l amy 274 min doi.) i ze 
sprzedaży o 25%> (ogółem 183 min doi.) . 

Ponad to zysk i przyniosło wydawnic two 
ks iążkowe k o n c e r n u i znajdujące się w 
jego pos iadaniu media wizualne, j a k k a 
blowa TV w Manha t tan ie , s tacja te lewi
zyjna w G r a n d Rapids, wy twórn ia f i lmowa 
i in. (ZV + ZV 1978 n r 13—14 s. 461) pd 

USA. Washington Post, dziennik, k tó ry za
począ tkował aferę Wa te rga t e obchodzi ł 
100-lecie swego is tn ienia . Dzisiejsza gazeta 
różni się ba rdzo od demokra tycznego p i 
sma sprzed wieku . Nowa jego era rozpo
częła się w r. 1933, k iedy właścicielem 
stał się kal i forni jski b a n k i e r pochodzenia 
alzackiego Eugene Meyer . J ego córka Ca
ther ine G r a h a m rządzi dziś p r awdz iwym 
imper ium — poza Washington Post, k tó 
rego n a k ł a d dzienny przekracza 0,5 min 
egz., do g rupy należą tygodnik Newsweek, 
drugi dziennik Trenton Times, 4 stacje t e 
lewizyjne i 30°/« International Herald Tri
bune, dziennika amerykańsk i ego w y d a w a 
nego w Paryżu . (Interstages 1978 n r 126 
s. 26) zl 
W. BRYTANIA. A m e r y k a ń s k i k o n c e r n 
naf towy At lan t ic Richfields zakupi ł znany 
bry ty j sk i tygodnik Observer za 12 m i n do
larów. Wyższą s u m ę proponował a r absk i 
f inansista, jego oferta j e d n a k n ie została 
przyję ta . (OZ 1978 n r 2 s. 22) tl 

HISZPANIA. W y d a t k i r e k l a m o w e wzrosły 
z 24 mi l ia rdów peset w r. 1970 do 50 mld 
w r. 1977. Z ostatniej kwo ty p rzypad ło 
36<7» na dzienniki , 18»/« na czasopisma, 26e/« 
na TV, 8*/» na r ek l amę radiową. (ZV + ZV 
1978 n r 27—28 s. 1026) pd 

RFN. Według d a n y c h Cen t ra lne j Komisj i 
R e k l a m y (ZAW) — procen towe odse tk i r e 
k l a m o w y c h obro tów n e t t o w w y b r a n y c h 
med iach wykaza ły nas tępu jący t r e n d : 

1974 1975 1976 1977 

Gazety codzienne 
W y b r a n e czasopisma 

treści ogólnej 
Telewizja 
Radio 
Gazety niedzielne 
Kinotea t ry 

44,3 44,9 46,3 45,4 

16,2 15,2 16,7 19,9 
11,5 12,7 11,2 10,3 
3,8 3,0 2,7 2,9 
1,6 1,6 1,6 1,7 
0,8 0.9 0,9 0,8 

W r. 1977 uchwycone obro ty r e k l a m o w e 
ne t to wynios ły 8639,9 min marek , p r z e k r a 
czając o 12,5'/« obroty z roku poprzedn ie 
go. (ZV + ZV 1978 n r 21 S. 762, 764) pd 

SZWAJCARIA. Na zlecenie te lewizj i r e 
k l amowej w Bern i e ośrodek badan ia r y n 
ku PROOF przeprowadzi ł anal izę oceny 
r e k l a m y te lewizy jne j wśród mieszkańców 
Szwajcari i . Ogółem 60V« nas tawionych jest 
do niej pozytywnie , 30»/o sceptycznie a 10'/« 
nega tywnie . J e d n a k ocenę „bardzo dobrą 
lub co na jmnie j dość dobrą" przyznało r e 
k lamie TV ty lko 71*/» respondentów, pod
czas gdy r ek lamie rad iowej 78'/«, a p ra so 
wej 80»/i. (ZV + ZV 1978 n r 13—14 s. 454) pd 
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ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
FRANCJA. Wg danych francuskich związ
ków zawodowych aktualnie w kraju pozo
staje bez pracy 2453 dziennikarzy, czyli 
17,5% ogółu pracowników tej branży. W 
samym tylko Paryżu na giełdzie pracy za
rejestrowano oficjalnie ok. 1800 byłych 
dziennikarzy prasy, radia i TV. (Zurnalist 
1978 nr 6 s. 72) zl 
FRANCJA. Jak wynika z ankiety przepro
wadzonej przez Ośrodek Badań Życia Po
litycznego i Fundację Nauk Politycznych 
wśród dziennikarzy telewizyjnych, głów
nym źródłem ich informacji i inspiracji 
jest prasa drukowana (93*/o), plasująca się 
nawet przed agencjami prasowymi (92°/o). 
W dalszej kolejności wyliczano: kontakty 
osobiste (72Vo), nasłuch radiowy (62e/o), in
ne kanały TV (58»/»), dyskusje z kolegami 
(5lV«) oraz materiały służb oficjalnych 
spraw międzynarodowych. (Interstages 
1978 nr 126 s. 23) zl 

MOZAMBIK. W połowie kwietnia obrado
wała w Maputo konferencja założycielska 
krajowej organizacji dziennikarzy ONJ. 
(NDP 1978 nr 6 s. 27) pd 
NIKARAGUA. Na swym pierwszym zjeź
dzie 130 dziennikarzy założyło związek 
UPN (Union de Periodistas de Nicara
gua). Nosi on imię zamordowanego przez 
reżim Somozy opozycyjnego polityka Pe
dro Joaquina Chamorry. (NDP 1978 nr 5 
s. 26) pd 

USA. Do wszystkich redaktorów sporto
wych większych gazet amerykańskich ro
zesłano kwestionariusz z pytaniami o zmia
ny i tendencje zmian uwidaczniające się 
w reporterce sportowej i zawodzie spra
wozdawcy. Odpowiadający uznali za głów
ną zmianę pogłębioną reporterkę (33*/» od
powiadających) oraz skłonność do jej 
ubarwiania (12e/»). W przyszłości widzieli 
konieczność dalszego pogłębiania wypo
wiedzi oraz większego zainteresowania 
sportem kobiecym. Jako najgroźniejszego 
rywala redaktorzy cytują telewizję (54«/«) 
oraz rozwój czynnego zainteresowania 
sportem amatorskim (20Vo). Jako najważ
niejsze kwalifikacje na redaktora sporto
wego zapytywani podają: umiejętność pi
sania (95*/»), doświadczenie zawodowe 
(91»/»), wiedzę o sporcie (82°/»), wyższe wy
kształcenie (59V«). Doświadczenie własne w 
sporcie cytuje zaledwie 5°/« ankietowanych. 
W działach sportowych zatrudnionych jest 
najczęściej mniej niż 5 osób (55°/» bada
nych), 6—9 osób (17»/«), 10—12 osób (14Vo), 
13—20 osób (10*/»). Znikomą jest liczba ko
biet i przedstawicieli ludności kolorowej 
zatrudnianych w działach sportowych. 
Większość с >rawozdań opiera się na obsłu
dze własnej (90'/« badanych więcej niż po
łowę materiałów opiera na obsłudze wła
snych dziennikarzy, a 32*/» do 75*/» mate
riałów ma własnych), w gazecie zajmują 
one najczęściej 10—15*/» powierzchni (46*/« 
badanych) lub 16—20*/» powierzchni (410/» 
badanych). Około 85*/» odpowiadających na 
kwestionariusz redaktorów sportowych uży
wa do sporządzania skryptów nowej tech
nologii (wideografy), widząc jej pozytyw
ne skutki w przyspieszaniu produkcji 
zmniejszeniu ilości błędów i lepszej kon
troli nad drukiem, a negatywne — w 
zwiększeniu czasu przeznaczonego na reda
gowanie i w awariach technicznych. (EP 
1978 nr 11 s. 13) bg 

USA. Jak podaje Editor and Publisher, 
zainteresowanie masowych mediów wia
domościami zagranicznymi stale maleje, 
wbrew wzrastającej ich podaży. Wiąże się 
to z malejącą liczbą korespondentów za
granicznych: gdy w r. 1963 było ich jesz
cze 913 (w tym 515 obywateli Stanów 
Zjednoczonych), to w 1975 już tylko 676 
(429 Amerykanów). Za przyczynę tego 
trendu uważa się wzrastające koszty utrzy
mania korespondenta za granicą, sięgające 
rocznie 150 tys. doi. Oprócz tego wymie
nia się ..zanikające zainteresowanie * czy
telników wiadomościami z jakiegokolwiek 
innego kraju", preferowanie przez redak
torów wiadomości krajowych (lokalnych), 
oszczędzanie miejsca oraz zalew aktual
nych informacji zagranicznych. (ZV + zv 
1978 nr 23 s. 915) pd 

Amerykańscy czytelnicy, w opinii re
daktorów wielu gazet, są znudzeni ..nie
rozwiązywalnymi problemami w krajach 
i miejscach, których nazw nie sposób na
wet wymówić". Ta opinia sprawia, że ame
rykański korespondent zagraniczny staje 
się zagrożonym, wymierającym gatunkiem. 
Jedynie New York Times, Washington Post 
i Los Angeles Times mają więcej niż 
garstkę korespondentów za granicami Sta
nów. Inne pisma natomiast zmniejszają 
liczbę swoich korespondentów, korzystając 
wyłącznie z serwisów agencyjnych. Nawet 
prosperujące grupy prasowe (newspaper 
chains), jak Newhouse (29 tytułów o łącz
nym nakładzie ok. 3,5 min egz.) czy Ga-
nett (łączny nakład 77 tytułów — ok. 3 
miliony egz.) nie mają ani jednego kore
spondenta zagranicznego. (Time z 12 czerw
ca 1978 s. 51) ar 

USA. Sąd Najwyższy stanu New Jersey 
większością głosów 5 : 1 skazał Myrona 
Farbera, reportera, New York Times na 
pobyt w areszcie do czasu, aż wyda sado
wi materiały, na podstawie których opu
blikował sprawozdanie z procesu o mor
derstwo. Ponadto jego redakcja musi pła
cić za każdy dzień zwłoki grzywnę 5 tys. 
doi. Wydawca New York Times, Arthur 
Oehs Sulzberger oświadczył, że jest gotów 
uiszczać tę kwotę „za utrzymanie przywi
lejów wolnej prasy". (Zeit 1978 nr 32 s." 2) 
pd 

WŁOCHY. Sąd apelacyjny w Rzymie za
twierdził wyrok czterech miesięcy więzie
nia dla dziennikarki Oriany Fallaci, która 
w serii artykułów twierdziła że słynny re
żyser filmowy Pasolini został z premedy
tacją zamordowany przez bandę zabijaków, 
prawdopodobnie inspirowanych przez rady
kalne ugrupowania prawicowe. Dziennikar
ka — zasłaniając się tajemnicą zawodo
wą — odmówiła ujawnienia informatorów. 
(Horizont 1978 nr 25 s. 21) pd 

W. BRYTANIA. Wiceprzewodniczący Na
tional Union of Journalists D. MacShane 
stwierdził, że dziennikarze brytyjscy prasy 
prowincjonalnej są opłacani gorzej niż ich 
koledzy w innych krajach zachodnioeuro
pejskich. (NDP 1978 nr 6 s. 27) pd 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

BUŁGARIA. Z inicjatywy ,;krajowego 
związku dziennikarzy i MOD otwarto 
Międzynarodowy Instytut Dziennikarstwa 
im. G. Dymitrowa. Zadaniem jego będzie 
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kształcenie kadr specjalizujących sią 
w problematyce rolnej rozwijających sią 
krajów Afryki, Azji i Ameryki Pld. (Zur-
nalist 1978 nr 5 s. 72) zl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Narada sekretarzy 
państw socjalistycznych w 197:; ustanowi
ła zasady współpracy w naukach społecz
nych. IX narada przedstawicieli akademii 
nauk w krajach socjalistycznych, która 
odbyła sie. w listopadzie 1975 w Berlinie, 
utworzyła MtSON. Centralnym ośrodkiem 
MISON jest Instytut Naukowej Informacji 
Nauk Społecznych Akademii Nauk ZSRR 
(1NION), również główny wydawca publi
kacji informacyjnych MISON. Zadaniem 
MISON jest przede wszystkim współdziała
nie w sprawie zwiększenia sprawności 
służb informacyjnych w naukach społecz
nych, pomaganie przy likwidowaniu niepo
trzebnej podwójnej działalności o groma
dzeniu i opracowywaniu informacji nauko
wej, usprawnianie podziału i koordynacji 
pracy nad dokumentami prymarnymi. 
1NION jako wydawca MISON regularnie 
wydaje publikacje referatowe, bibliografie 
i przeglądy z prac naukowych publikowa
nych w krajach socjalistycznych. (OŻ 1978 
nr 2 s. 51) tl 

MIĘDZYNARODOWE. Od r. 1974 UNESCO 
prowadzi badania nad rolą środków ko
munikowania w stosunkach międzynarodo
wych. W kwietniu 1978 odbyło sią 
w Sztokholmie sympozjum dotyczące po
prawy wymiany informacji między agen
cjami światowymi i regionalnymi. W kon
ferencji uczestniczyły m. in. agencje AFP, 
AP, Reuter, Sinhua, TASS. UPI, telewi
zyjna agencja „Visnews", pool agencji 
krajów niezaangażowanych i liczne agencje 
krajowe. Sprawozdanie wykorzystujące do
robek konferencji, na której dyskutowano 
przede wszystkim zarzuty krajów „trze
ciego świata" dotyczące braku równowagi 
informacji na temat krajów uprzemysło
wionych i rozwijających sią (z niekorzy
ścią dla tych ostatnich) w serwisach agen
cji zachodnich, bądzie przedstawione na 
konferencji UNESCO w listopadzie 1978 
w Paryżu. (ZV -f- ZV 1978 nr 18 s. 658) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Wspólnota Narodów 
(The Commonwealth) aktywnie rozwija 
działalność w dziedzinie komunikowania. 

W ramach Wspólnoty działa, jako jej 
instytucja wyspecjalizowana zrzeszająca 
rządy większości państw członkowskich, 
Organizacja Telekomunikacyjna Wspólnoty 
Narodów (Commonwealth Telecommunica
tion Organization). Organizacjami pozarzą
dowymi działającymi w ramach Wspólnoty 
na polu komunikowania są: Związek Prasy 
Wspólnoty Narodów (Commonwealth Press 
Union) i Stowarzyszenie Radiowo-Telewi
zyjne Wspólnoty Narodów (Commonwealth 
Broadcasting Association). 

Podczas sympozjum Wspólnoty poświę
conego komunikowaniu, jakie odbyło sią 
w Nikozji od 8 do 12 maja 1ST» /, udziałem 
dziennikarzy i przedstawicieli rządów 30 
państw Wspólnoty, postanowiono utworzyć 
Instytut Filmu i Telewizji Wspólnoty Na
rodów (Commonwealth Film and TV In
stitute). Działając niezależnie od rządów 
państw członkowskich, Instytut ma być 
płaszczyzną współpracy na r z e z rozwija
nia narodowych kinematografii i produk
cji telewizyjnej od kształcenia kadi po

cząwszy po dystrybucją filmów i progra
mów. Ustanowienie Instytutu powierzono 
grupie roboczej, na czele której stanął 
przewodniczący Rady Zarządzającej Insty
tutu Wspólnoty Narodów sir David Hunt. 
Na siedzibę Instytutu proponuje się Cy#r., 
a wybitny reżyser Michael Cacoyiannis 
ofiarował już tej placówce kopie wszyst
kich swoich filmów. 

W toku sympozjum postulowano po
nadto utworzenie Stowarzyszenia Dzienni
karzy Wspólnoty Narodów (Commonwealth 
Association of Journalists). Dotychczas 
w ramach wspólnoty zrzeszeni byli jedy
nie wydawcy gazet i czasopism — w dzia
łającym od 1909 Związku Prasy (do 1951 
nosił nazwę Imperial Press Union), 

Inne zgłoszone na sympozjum propozy
cje zmierzają do rozszerzenia wymiany in
formacji między krajami Wspólnoty i roz
wijania współpracy działających w tych 
krajach instytucji radiowych i telewizyj
nych, m. in. przez utworzenie banku pro
gramów audio-wizualnych i uzgodnienie 
zasad regulujących wymianą programów 
radiowych i telewizyjnych. Krytykowano 
natomiast przedsięwzięcia zmierzające do 
powołania międzynarodowej agencji infor
macyjnej krajów „trzeciego świata" stwier
dzając, że ich celem jest nałożenie restryk
cji na międzynarodowy obieg informacji, 
a nie jego usprawnienie (głos redaktora 
naczelnego Eastern Press Agency, Golama 
Rasula Mallicka z Bangladeszu). 

Do 1949 Wspólnota nosiła nazwę Brytyj
skiej. Dzisiaj wprawdzie nie może być mo
wy o p o l i t y c z n e j dominacji Wiel
kiej Brytanii w gronie państw Wspólnoty, 
lecz w dziedzinie eksportu informacji 
i wartości kulturalnych W. Brytania za
chowała przecież dominującą pozycję we 
Wspólnocie. Propozycje z Nikozji zmierza
ją w tym kierunku, by temu stanowi rze-
czy nadać ramy instytucjonalne. {CBWRCD 
Vol. XVI nr 17 s. 1—2 i nr 18 s. 4—5) asn 
CSRS. Dział Informacji Naukowej przy In
stytucie Naukowym Dziennikarstwa w cza
sie swojej wieloletniej działalności zgroma
dził rozległe zbiory książek, czasopism, prze
kładów, materiałów archiwalnych i infor
macyjnych, jak np. kartoteki z informa
cjami z dziedziny komunikowania maso
wego czy dyscyplin pokrewnych. Dział In
formacji Naukowej wyszukuje, gromadzi 
i opracowuje informację naukową ze 
źródeł krajowych i zagranicznych. Tworzy 
zasady informacji o funkcjach i podsta
wach ideowych dziennikarstwa, działalności 
masowych środków komunikowania, pro
pagandzie, kontrpropagandzie, teorii i hi
storii dziennikarstwa, języku prasy, od
biorcach, zagadnieniach wydawniczych 
i innych. Z tych zasobów korzystają na
ukowcy i studenci oraz zainteresowani za
gadnieniami komunikowania masowego. 
Wydawany jest rocznik bibliograficzny 
Docurn.enta Bibliographica, informator za
wierający przekłady z zawartości czaso
pism zagranicznych z zakresu komuniko
wania masowego oraz sporządza sią ru
bryki bibiiograficzne w czasopismach: 
Oidzki/ Zumalistiky, Okresne Nouiny, DO' 
wsovatel', Podntkova Tlać. (OZ 1978 nr 2 
s. 51—52) tl 

RFN. Doroczna nagroda w dziedzinie ba
dań nad komunikowaniem ,,in MEDIAS 
res" za rok 1978 została przyznana amery
kańskiemu socjologowi, prof. Ervingowi 
G o f f m a n o w i. (O nagrodzie — patrz 
ZP nr 77 s. 154). (ZV + ZV 1978 nr 24 s. 298) 
pd 
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RFN. Die te r S t o 1 t e z ZDF zestawił l i 
t e r a t u r ę , t r ak tu jącą o k r y m i n o g e n n y m 
c h a r a k t e r z e ak tów przemocy przeds tawio
n y c h w TV (Medienforschang 1978 n r 21). 
Doszedł do konkluzj i , że za równo opinie o 
s tymulu j ącym cha rak te rze p o k a z y w a n y c h 
gwał tów (jakoby zachęcających do naś la 
downictwa, j ak i o ich oddzia ływaniu 
„ roz ładowującym" wewnę t r zne p redyspozy
cje nie mają dostatecznej siły p r z e k o n y w a 
nia. (Kulturbrief 1978 n r 6 s. 27) pd 

USA. National Opinion Poll Magazine to 
nowy miesięcznik poświęcony w y n i k o m 
badań opinii pub l iczne j . Wg dek la rac j i r e 
dakcj i ma on dawać A m e r y k a n o m szanse 
wyrażan ia opinii w kwest iach nur tu jących 
na ród . P ierwszy n u m e r p isma ukazał się 
w s tyczniu br . i... rozczarował poważnych 
k r y t y k ó w z Columbia Journalism Review. 
Glos opinii publicznej na ł amach p isma 
jes t ty lko głosem subskryben tów, k tórzy — 
choć liczniejsi niż większość prób w ty
powych badan iach opinii ( a rgument r e d a k 
cji NOPM) — nie są przecież dobran i 
p r zypadkowo , losowo (argument CJR). Ba 
dania NOPM nie są reprezen ta tywne , n ie 
można wyliczyć błędu, do jakiego docho
dzi przy t ak im ustawieniu badań , za tem 
ich walor j e s t wyłącznie e iekawostkowy. 
(CJK, maj—czerwiec 1978. s. 5 i 9) ar 

USA. Columbia Journalism Review p rzed
s tawia nas tępu jące rozliczenie swoich fun
duszy: dochód ze sprzedaży pisma p o k r y 
wa ok. 55% kosztów, dalsze 30V> pokrywa 
dochód z r ek lam i wreszcie pozostałe 15V« 
pokrywają dotacje, da ry i dochody ok re 
ś lane j ako różne. Pismo, p rzypominamy, 
j e s t w y d a w a n e przez s tud ium dziennikar
skie Uniwersy te tu Columbia (Graduate 
School of Journa l i sm, Columbia Universi
ty ) . (CJR, maj—czerwiec 1978, s. 20) ar 

BIOGRAFIA 
NRD, 28 kwie tn ia 1978 zmar ł prof, d r Her
m a n n Budzis lawski . Ur. 11 lutego 1901, 
w okres ie Republ ik i Weimarskiej był 
współpracownik iem prasy soc ja ldemokra
tycznej i komunis tyczne j . Po przejęciu 
władzy przez hi t lerowcw kontynuował na 
emigracj i w Pradze (pod ty tu łem Neue 
Weltbühne) edycję s łynnego w la tach 
1926—1933 pod redakcją Ossietzky'ego cza
sopisma Die Weltbühne. Następnie był in
t e r n o w a n y w obozie uchodźców we F r a n 
cji, skąd udało mu się zbiec przed hi t le
rowcami do USA. Współpracował t am do 
końca wojny ze s łynną koment . i torką Do
ro thy Thompson. W 1948 powrócił do NRD, 
gdzie pracował wpierw j a k o wykładowca, 
nas tępnie dziekan Wydz. Dziennikarskiego 
na Uniwersytecie w Lipsku. Ogłosił m. in. 
podręcznik p rasoznaws twa pt. ..Sozialisti
sche Jou rna l i s t i k" (1966). W latach 1967— 
1971 ponownie objął k ierownictwo tygodni
ka Die Weltbühne. 

Pełnił liczne funkcje społeczni . '-politycz
ne, m. in. wiceprezydenta Światowej Fe 
deracj i Naukowców, członka Prezydium 
Komite tu UNESCO w NRD. posła do Izby 
Ludowej . Posiadał wysokie odznaczenia 
pańs twowe. 

W czasie p racy w Sekcji Dziennikar
skiej _ w Lipsku spotykał się c/.osto z pol
skimi p rasoznawcami na konferencjach 
międzynarodowych. (Weltbühm it<78 n r 19 
s. 577 i d.; inf. wł.) pd 

ONZ. Jugosłowiański dziennik...:. ' Rudolf 
S ta jduhar objął 1 lipca 1578 funkcję dy

r ek to r a Wydziału P ra sy i Pub l ikac j i 
w Biurze Informacj i Publ icznej ONZ. 

Po wstąpieniu w 1966 do służby ONZ 
R. S t a jduha r był kolejno d y r e k t o r e m 
Ośrodka Informacj i ONZ w New Delhi 
(1966—1973), rzecznikiem sił pokojowych 
ONZ na Bliskim Wschodzie (1973—1975) 
i jednocześnie rzecznikiem ONZ na Cy
prze (1974). wreszcie — zastępcą dy rek to ra 
Wydziału P r a s y i Publ ikac j i i jednocześnie 
rzecznikiem sekre ta rza genera lnego ONZ 
(1975—1978). 

Przed wstąpieniem do służby ONZ 
R. S ta jduhar , k t ó r y w 1947 ukończył s tudia 
ekonomiczne na Uniwersytec ie w Zagrze
biu, przez 21 lat p racował w agencji T a n -
jug , za jmując m . in. s t anowiska r edak to ra 
naczelnego agencji (1952—1960) i k i e rowni 
ka b iura Tan jungu p rzy ONZ w N o w y m 
J o r k u (1960—1966). W la tach 1953—1957 
R. S t a jduha r był sek re ta rzem gene ra lnym 
Jugos łowiańskiego Stowarzyszenia Dzienni
k a r z y ; należał też do założycieli Jugos ło 
wiańskiego Ins ty tu tu P ra sowego (UN PR 
SG/A/60 — BIO/72, 29 VI1978) asn 

W. BRYTANIA. Zmar ł os ta tn i z b r y t y j 
skich „ lo rdów p r a s o w y c h " — wicehrab ia 
R o t h e r m e r e , w wieku la t 80. 

P o odziedziczeniu p o s w y m wuju, lor
dzie Northcliffe dziennika Daily Mail, roz 
budował wydawnic two Associa ted N e w s p a 
pers , k t ó r y m kierował w la tach 1937—1971. 
Nas tępnie przekazał j e (obejmuje obok 
Daily Mail t akże Evening News) s w e m u 
synowi, V. Harmswor thowi . 

Po wycofaniu się z b r a n ż y gazetowej 
Astorów i Beaverbrookow, zgonie lorda 
Thomsona i obecnie Ro the rmere ' a — Fleet -
Street opanowały wielkie koncerny , dla 
k tórych prasa jes t ty lko j e d n y m z wielu 
źródeł biznesu. (ZV + ZV 1978 n r 29 s. 1084) 
pd 

PRAWO 

PERU. Nowa us tawa p rasowa anulowała 
zarządzoną w r. 1974 nacjonal izację s iedmiu 
najważniejszych dz ienników. Wydawcy 
otrzymają odszkodowanie , a gazety zosta
ną p rzekazane spółkom akcy jnym. Dawni 
wydawcy i p racownicy gazet mogą pos ia 
dać do 25°/» akcji, inne osoby — do - 5*/«. 
przejśc iowo — na okres roku — us tawa 
zawarowała dla rządu p r a w o głosu w k ie 
rowaniu dziennikami. (Horizont 1978 n r 32 
s. 19) pd 

JĘZYK 

CSRS. W czechosłowackim radiu rozpoczę
to pracę nad s łownikiem terminologicz
nym. P r a c a m i k ie ru je pańs twowa komisja 
terminologiczna, w której sk ład wchodzą 
zarówno pracownicy radia, j ak i eksperci . 
Przv pomocy współpracowników ustalono 
juz zespół ponad 500 haseł r ad iowych i r o 
zesłano je au to rom do opracowania . Słow
nik bodzie miał ok. 180 s t ron i ma się 
ukazać jeszcze w tym roku (OZ 1978 nr 1 
s. 2,4) tl 

TECHNIKA 

MIĘDZYNARODOWE. W Austr i i wypro 
d u k o w a n o już 260 tys . te lewizorów odbie
rających kolor, w Belgii 510 tys., w Hisz
panii 295 tys. , we Franc j i 1 025 tys. , w RFN 
2 500 t y s . w Jugosławii 60 tys . (OŻ 1978 
nr 1 s. 4u) tl 
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JAPONIA. Wytwórnia Sharp opracowała 
prototyp małego telewizora o głębokości 
zaledwie 5 cm, tak że można go płasko 
wieszać na ścianie. Trwają prace nad 
większą wersją, przystosowaną do odbioru 
również obrazu kolorowego. {Spiegel 1978 
nr 30 s. 145) pd 

JAPONIA. Instytut Badań Elektronicznych 
Uniwersytetu w Sapporo jest autorem no
wego systemu natychmiastowej transfor
macji języka mówionego na pismo. Ma
szyna rejestruje podyktowany jej tekst 
z marginesem 7'/» błędów. 

„Elektroniczna maszynistka" pojawi się 
na rynkach światowych z końcem przyszłe
go roku. Powinna wprowadzić rewolucję 
w systemach urzędowania, eliminując z li
sty zawodów jeszcze jedną mało produk
tywną specjalność i likwidując zmartwie
nia o słabe kwalifikacje maszynistek, nie 
mówiąc o potanieniu kosztów. (Interstages 
1978 nr 126 S. 24) Zl 

KUBA. W prowincjonalnym mieście Guan-
tanamo rozpoczęła pracę największa 
i najnowocześniejsza drukarnia w Amery
ce Łacińskiej. Wyposażenie i technologię 
druku offsetowego dostarczyła NRD. 
W drukarni pracuje blisko 1100 osób, z któ
rych 40*/« stanowią kobiety. 113 specjalistów 
ma dyplomy zawodowe, 225 uzyskuje kwa
lifikacje w szkole zawodowej Alfreda Lo-
peza w Hawanie. 13 inżynierów i specjali
stów przygotowywało się na praktyce 
w NRD, a 2 w ZSRR. Drukarnia jest 
w stanie wydrukować w ciągu roku 23 min 
książek, czasopism i broszur. (OZ 1978 nr l 
s. 54) tl 

ZSRR. W stolicy Armeńskiej Republiki 
Erewanie ukończono montaż wieży tele
wizyjnej wysokości 311,7 m. Po nadajni
kach Moskwy, Kijowa i Leningradu jest 
to czwarta co do wielkości wieża telewi
zyjna w Związku Radzieckim. (OZ 1978 nr 1 
s. 56) tl 

PAPIER 
FRANCJA. Z myślą o oszczędności surow
ców i poparciu kampanii na rzecz ochro
ny środowiska naturalnego rząd francuski 
drukować będzie w przyszłości Le Journal 
Officiel oraz inne dokumenty administra
cyjne na papierze wtórnym. (Interstages 
1978 n r 125 s. 20) zl 

HISTORIA 
RFN. Wydawnictwo Athenäum przygoto
wało reedycję tygodnika polityczno-kultu-
ralnego Die Weltbühne z lat 1918—1933. 
Założony przez krytyka Siegfrieda Jacob-
sohna jako przegląd teatralny, został przez 
wydawcę przekształcony w okresie nad
ciągającej rewolucji roku 1918 w czasopi
smo polityczne. Po śmierci założyciela 
w roku 1926 redakcję przejął Carl v. Os-
sietzky przy współpracy Kurta Tuchol-
sky'ego. W tym czasie Weltbühne zdobyła 
renomę międzynarodową, a jej nakład do
szedł do 15 tys. egz. 

Obecna reedycja 16 roczników obejmie 
25 tys. stron. Filmy do reprodukcji fotome-
chanicznej wydawnictwo uzyskało z NRD. 
Edycja ,.kieszonkowa" będzie kosztowała 
375 marek, biblioteczna 850 marek. (Zeit 
1978 nr 27 S. 42) pd 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Redaktorzy naczelni 
i wydawcy z 12 państw europejskich 
i z Izraela powołali w kwietniu 1978 Mię
dzynarodowe Stowarzyszenie Prasy So
cjalistycznej i Demokratycznej (IFSDPO). 
Do komisji koordynacyjnej powołano 
przedstawicieli wydawnictw prasowych 
z Danii, Hiszpanii, Luksemburga, RFN 
i Włoch. (ZV + ZV 1978 nr 17 s. 601) pd 

GRECJA. Pewien rolnik grecki rozwście
czony komentarzem w dzienniku telewi
zyjnym rzucił się z pochyloną głową na 
mały ekran. Słowo dziennikarskie zamil
kło, ale gorzej wyszedł niezrównoważony 
telewidz, którego przewieziono do szpitala. 

Telewizja jest, jak widać, rzeczywiście 
niebezpieczna. Zwłaszcza wtedy, gdy od
biorca zapomina o istnieniu znakomitego 
urządzenia, jakim jest wyłącznik aparatu. 
(Interstages 1978 nr 125 s. 21) zl 

KOLUMBIA. Tygodnik Komunistycznej 
Partii Kolumbii La Voz Proletaria ukazuje 
się już ponad 24 lata. Jest jedynym orga
nem prasowym w tym kraju, który praw
dziwie ukazuje ruch rewolucyjno-demokra-
tyczny. La Voz Proletaria budzi wielkie 
zainteresowanie społeczeństwa. W 1976 
średni jednorazowy nakład osiągnął 43 tys. 
egz. Od lat czterech ukazuje się w nowej 
szacie graficznej i rośnie jego nakład. Co
miesięczny dodatek tygodnik poświęca mło
dzieży. (OŻ 1978 nr 1 S. 46) tl 



РЕЗЮМЕ 

Ежи М и к у л о в с к и й П о м о р с к и й : МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
В СВЕТЕ ИЗБРАННЫХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

Анализируя развитие теоретических взглядов в исследованиях массовой ком
муникации на Западе, автор обсуждает несколько проблем общественных наук, 
решение которых существенным образом влияет на ход этих исследований и их 
результаты. В настоящей статье рассматривается восемь таких проблем. Пер
вая — из области психологии — касается роли подсоздания в процессе 
восприятия. Вопрос этот обсуждается на примере концепций инстинктивности. 
Затем рассматриваются недостатки концептуализации в исследованиях воззре
ний, причем подчеркивается, что здесь продолжают выступать вопросы, затраги
вавшиеся инстинктивистическим направлением. Потребности — ныне самый ак
туальный вид этого общего вопроса — создают серьезные затруднения в позна
нии. Говоря о мнениях и об общественном мнении, как особой версии проблемы 
роли сознания в восприятии, автор напоминает критику этих исследований, про
веденную в 1937 г. флойдом Г. Аллпортом, поддерживая выдвигавшиеся тогда 
упреки. Следующая группа проблем связана с социологическим подходом в ис
следованиях массовой коммуникации. Автор напоминает спор, разгоревшийся 
относительно употребления понятия интеракции в анализе массовой коммуника
ции, затем рассматривает концепцию общественной массы. Вопросы множества 
воспринимателей представлены автором как противопоставление трех концепций: 
публики, аудитории и мира, причем подчеркиваются различия в их структурах 
и условия, в которых выступают описываемые ими явления. Толкование прин
ципиального спора относительно характера современного общества — является 
ли оно массовым или же плюралистическим — приводит автора к выводу, что 
имеем здесь дело с видами общественного порядка разных исторических перио
дов. При переходе — в условиях рыночной системы — от одной фазы к другой, 
массовые средства не исполняют функции активного фактора, скорее следуя 
за процессами перемен. (Резюме автора) 

Зофия Л е в а р т о в с к а я : КАРТИНА РАЗНЫХ СТРАН НА СТРАНИЦАХ 
ПЕЧАТИ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ (Польша в изображении газет Ле Монд, 
франкфуртер аллгемейне цейтунг и Интернэйшнл геральд трибюн — Франция, 
ФРГ и США в Трибуне люду) 

Анализ картины Польши в газетах Монд, Франкфуртер аллгемейне цейтуинг 
и Интернэйшнл геральд трибюн, а равно и картины франции, федеративной Рес
публики Германии и Соединенных Штатов на страницах Трибуны люду за время 
от 1 сентября 1977 до 28 февраля 1978 г., проведенный в Центре печатоведчес-
ких исследований с учетом общего положения, идеологических различий, истории 
взаимоотношений, величины данной страны и журналистских традиций показал 
принципиальные различия в подходе к данной теме. Количество публикуемых ма
териалов, источников, географических названий, фамилий лиц, затрагиваемой про
блематики представляется в среднем в следующих пропорциях: около 3 : 1 по 
сравнению в газетой Монд, 1,5 — с ФАЦ и 5 : 1 — с ИГТ в пользу польской 
газеты. 
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В отношении источников все редакции пользуются сообщениями агентств пе
чати, собственных корреспондентов, редакционными и внередакционными публи
кациями. Несколько раз в газетах Монд и ИГТ появляются анонимные источни
ки, чего нет в ФАЦ и Трибуне люду. Пресса страны, о которой пишут газеты, 
используется всеми редакциями. Реже всего па нее ссылалась Монд — 3 поль
ских заглавия, ИГТ — 4, ФАЦ — 8. Трибуна люду ссылалась на 22 французские 
газеты, 30 западногерманских и 17 американских, причем иностранные газеты, 
цитируемые Трибуной люду, представляли всякие политические направления. 
Полемические элементы выступали здесь главным образом по отношению 
к крайне правым газетам ФРГ. 

География информации показывает, что отдельные редакции стремятся подчи
нить ее различным целам. Трибуна люду пишет обо всех регионах Франции, 
ФРГ и США, в частности — о промышленных районах. Монд замечает в Поль
ше — помимо столицы — только лишь несколько городов. Из западных газет 
больше всего географией Польши интересуется ФАЦ, основное внимание уделяя 
однако западным землям и побережью. В ИГТ география Польши представляет 
собой лишь фон для представляемых читателям вопросов. 

Руководители ощениваются во всех газетах положительно, во всяком 
случае — не критически, как и эстаблишмент, представляемый в чисто ин
формационном плане. Принципиальные различия замечаются в остальных груп
пах. О людях, действующих на парламентской арене Франции, ФРГ и США 
Трибуна люду пишет часто, много внимания уделяя также представителям науки, 
культуры, различных политических партий. Критика за рассматриваемое время 
касалась только Христианско-социалного союза и ревизионистских кругов ФРГ. 
Ни в одной из западных газет не упоминались фамилии депутатов польского 
парламента или членов Государственного Совета. Монд и ФАЦ проявляли не
который интерес к польской культуре. Во всех западных газетах постоянно по
вторяются фамилии политических противников, так называемых контестаторов. 
либо людей, считающихся такими. 

Картина поляка — как вытекает из текстов — оказывается в Монде двоякой: 
положительной и более богатой в оценке французских корреспондентов и отри
цательной в материалах из других источников. В ФАЦ не было прямых оценок, 
хотя и замечались отрицательные стереотипы. В ИГТ картина оказывается упро
щенной, подчас — прямо примитивной. Трибуна люду избегает сокращенных син
тезов, скорее добавляя аналитические подробности. Речь здесь может быть ско
рее о пополнениях, чем о картине. 

По отношению к Франции Трибуна люду занималась главным образом предвы
борной тематикой, политическими и культурными связями между обеими страна
ми, хозяйственными и общественными проблемами этой страны. Монд уделяла 
основное внимание по отношению к Польше взаимным связям, внутренней и хо
зяйственной политике, взаимоотношениям между государством и католической 
церковью, проблематике политических противников. 

Трибуна люду по отношению к ФРГ: нормализацией отношений, угрозой нео
нацизма, терроризмом, военными преступлениями и межпартийными воспросами. 
ФАЦ по отношению к Польше: двухсторонними политическими отношениями, 
атмосферой визита канцлера в Польшу, отношениями между государством и ка
толической церковью, хозяйственными аномалиями и контестацией. 

Трибуна люду по отношению к США: их ролью в мире, разоружением и гон
кой вооружений, президентом, энергетической программой и метеорологией. ИГТ 
по отношению к Польше: контестацией, ролью католической церкви, внутренними 
политическими и хозяйственными затруднениями и диплоиматией. 

Если в польской газете тематика характеризуется в общем знанием реалий 
жизни и далеко продвинутым объективизмом, то относительно западных газет 
это отчасти только можно отнести к ФАЦ и Ле Монд. На страницах ИГТ ма
ния искать лишь только отрицательные явления приводит к полному искажению 
картины Польши. 

Относительно разнообразия информации Трибуна люду на находит среди рас
сматриваемых газет соперника. Самым крупным ее недостатком является бы
строта передачи информации. 

Методы редактирования газет изучались дополнительно на способах представ
ления визитов на высшем уровне, на снимках и заглавиях. В первых проявились 
различия в способах информирования — более сжатого и сборного в западных 
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газетах и подробного, протокольного в Трибуне люду; в снимках проявилось 
различие между принципиальностью политических снимков и статическим ха
рактером снимков, с видами разных оран в Трибуне люду и случаями злостных, 
нарочно подобранных снимков в ФЛЦ и, в частности — ИГТ. 

Поверка заглавий более крупных публикаций, послужившая верификации на
блюдений, не внесла каких-либо изменений. В Трибуне люду и в этой области 
заметны черты общей концепции польской журналистики: нажим на основные про
блемы страны, о которой идет речь, на происходящие процессы, а не на отдель
ны, единичные факты. В отличие от занадых газет Трибуна люду характеризует
ся оптимизмом, в ней преобладают элементы очень спокойной, выдержанной 
оценки. (Резюме автора) 

Андре М а р к е в и ч : ВОЗРОЖДЕНИЕ ПОЛЬШИ И ЛОТАРИНГСКАЯ ПРЕС
СА 1918—1919 ГГ. В НАНСИ 

Основанием для настоящей статьи послужил анализ 5 газет, издававшихся 
в Нанси, достаточно представительных для отражения разнообразия мнений от
носительно первых шагов получившей независимость Польши. По отношению 
к внутреннему положению проявляется глубокое незнание лотарингского населе
ния, не разбиравшегося в реалиях польской жизни. К тому же не предпринима
лись какие-либо усилия для того, чтобы понять весьма сложное политическое 
положение Польши, ее экономические и общественные проблемы. В области ана
лиза международного положения Польши дело обстояло иначе — лотарингская 
пресса имела более точно определенное мнение, в котором проявлялись чаяния 
и волнения жителей Лотарингии. Для лагеря правых Польша являлась лишь 
фактором безопасности Франции; она должна была служить двойным защитным 
валом — с одной стороны, против возможного реванша со стороны Германии, 
с другой — против Советской России. Левая пресса клеймила милитаризм Поль
ши, с самого начала включившейся в империалистическую игру, атаковавшей 
Страну Советов. Эти вопросы живо занимали население Лотарингии (как и, впро
чем, всех французов) во время мирной конференции, в частности — в ходе дис
куссии на тему границ Польши, причем решающим чувством было изнурение 
и нетерпение, вызванное чрезвычайно медленным темпом работ по заключению 
мирного договора. В заключение подчеркивается отсутствие полной картины 
Польши на страницах лотарингской прессы. (Резюме автора) 

Мечислав К а с п ш и к: FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO, ИЛИ ОБ 
ЭВФЕМИЗМАХ В ПРЕССЕ 

Первая часть заглавия — это латинская максима, переводящаяся следующим 
образом: на деле сильно, по способу мягко. Вместе с указанием Зенона Клемен-
севича относительно гигиены языка, эта максима представляет собой мотто ста
тьи, в которой говорится об эвфемизмах, задача которых смягчать остроту вы
сказывания. 

В первой части статьи приводятся основные сведения о языковых табу и со
путствующих им неотлучно эвфемизмах, определяются области применения со
временных эвфемизмов, обсуждаются способы их образования, связи со стили
стикой и семантикой. 

В начале второй части очерка рассматриваются характерные черты эвфеми
змов, встречающихся на страницах газет и журналов, положительные и отри
цательные стороны их применения журналистами. В частности, эвфемизмы смяг
чают острую форму высказывания, они могут обогащать, но и обеднять речь, 
они помогают при редактировании предназначенных для публикации материалов, 
нередко охраняя журналистов перед правовой ответственностью; наконец, их не
правильнее употребление может привести к дезинформации, иногда — к искаже
нию действительности. 

Многим эвфемизмам, бытующим в современном языке и как бы навязанным 
„сверху и снизу", журналист придает только определенную форму, часть из них 
он создает сам под влиянием различных условий. (Резюме автора) 
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Болеслав Г а р л и ц к и й : ЖУРНАЛИСТ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦ, ЯХ 

Опрос, проведенный Центром печатоведческих исследований среди 66 журна
листов и 34 студентов кафедры журналистики Ягеллонского университета в Кра
кове, показал, что в конфликтных ситуациях, возникающих по случаю одобре
ния для печати журналистских материалов, проявляются некоторые общие об
разцы поведения. Журналист, вынужденный принять определенное решение, пред
почитает общественно-воспитательные задачи, выдвигаемые политическим диспо
нентом, сображениям привлекательности для читателя, общие образовательные 
тенденции — индивидуальному влиянию на отдельных лиц, представление поло
жительных (даже односторонне подобранных) образцов — представлению об
щества во всей его сложности. Но в то же время, находясь в конфликте с чита
телем, он должен считаться с его мнением и заинтересованностью, даже в том 
случае, когда эта заинтересованность относится к малозначащим и не имеющим 
общественного веса вопросам. Попадая в конфликт с учреждениями, предприя
тиями, общественными организациями и т. п., журналист склонен оценивать их 
критически, независимо от степени их общественного значения и от степени лич
ной зависимости от них (местные власти, источники информации). Принимая то 
или иное решение, журналист руководствуется своим собственным жизненным 
опытом, своей заинтересованностью, учитывая при этом общепринятые в журна
листской среде критерии (значение, актуальность вопроса); старается не подда
ваться нажиму как со стороны окружающей общественной среды, так и со сто
роны товарищей по работе или начальства; он склонен принимать в конфликтных 
ситуациях ответственность на себя как в административном, так и политическом 
плане. Только лишь угроза судебного процесса влияет на него воздерживающим 
образом. Таким же образом действует на него все то, что может привести к де
зинтеграции журналистской среды или к потере престижа. В своей работе жур
налист отождествляет престиж газеты со своим личным, стремится к повышению 
этого престижа путем выполнения важных общественных и воспитательных функ
ций, избегает конфликтов с общественной средой и ненужного отталкивания чи
тателя непривлекательным содержанием газеты. (Резюме автора) 

Шелтон А. Г у н а р а т н е : ПРИОРИТЕТЫ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУ
НИКАЦИИ КАК ФАКТОРА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Австралийский исследователь печати высказывается о проблемах обществен
ного развития и роли массовых средств, критически оценивая существующие до 
сих пор концепции относительно роли массовых средств в процессах обществен
но-экономического развития стран третьего мира. По сути дела, эти концепции 
скорее удовлетворяли интересы экспортеров новых технологий, не учитывая 
реальных возможностей и потребностей этих стран. 

Автор, опираясь на публикации 70-х годов, показывает принципиальные ошиб
ки, допущенные в то время, предлагает новые решения, задача которых: внедрить 
технологии, указанные в программах развития, приспосабливать их к требованиям 
стран, которые должны их применять, популяризировать положительные примеры 
употребления массовых средств в деле развития этих стран. (Резюме редакции) 

Валерий П и с а р е к: УВИДЕННОЕ И ИСЛЫШАННОЕ В США 

Директор Центра печатоведческих исследований в Кракове, доцент Валерий 
Писарек, оказался одним из десяти участников встречи, посвященной „Роли и от
ветственности средств массовой коммуникации в современном обществе", пригла' 
шенных американской фриндшип амбассадорс фундатион. 

Публикуемый здесь материал — это его записи о месячном (май 1978 г.) пу
тешествии по США, совершенном вместе с группой соучастников встречи. Трасса 
путешествия вела из Вашингтона, через Колумбус, Блумингтон, Ст. Паул, Мин
неаполис, Сан Франциско, Санта фе, Лос Аламос, Атланту в Нью Йорк. Везде 
они встречались с американскими издателями, редакторами, журналистами и ис
следователями печати, а также политическими деятелями и представителями про
мышленных кругов. 
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В этих записках находим, в частности, рассуждения, связанные с посещением 
кафедр журналистики университетов Калифорния, Колумбия, Миннесота; Уорлд 
пресс институт в Ст. Паул; редакций газет Републик (Колумбус), Даилы Уорлд 
и Атланта Конституэйшн (Атланта); Нейшнл публик радио (Вашингтон); Аме-
рикен цивил либертиес унион и фридом хоуз в Пью Йорке, а также агентства 
Ассошиэйтед пресс. (Резюме редакции) 

Здзислав Кш и с т е к : КАРТИНА ЗАПАДНОБЕРЛИНСКОЙ ГАЗЕТЫ 

Автор представляет западноберлинскую газету Дер Тагесшпигель на фоне 
других газет, издающихся в этом городе. Это описание — результат личных впе
чатлений, посещений редакций, бесед с ее шефом и издателем Карлом Францем 
Мейером. 

Газета Дер Тагесшпигель сопутствует сложной истории Западного Берлина уже 
33 года. Она рекомендует себя и считается либеральной, независимой от властей 
и политических партий, направленной на мыслящего читателя, главным обра
зом — из средних классов общества. Своим принципом ома считает не „делать" 
политику, а толковать ее. О таком именно облике свидетельствуют ее распро
странение в 85°/о путем индивидуальной подписки, традиционные редакционные 
формы и оформление, постоянный 120-тысячный тираж, характер объявлений 
и реклам. 

До второй половины 60-х годов эта газета, выходившая с разрешения амери
канских военных властей в их секторе Западного Берлина, была рупором по
литики западных держав по отношению к проблемам города и ГДР. Однако до
вольно рано газета стала поддерживать Остполитик канцлера Ерандта и раз
рядку напряжения относительно Западного Берлина, в противовес доминировав
шей в городе прессе сторонника холодной войны Шпрингера. Также в представ
лении вопросов, связанных с Польшей, газета Дер Тагесшпигель положительным 
образом выделяется среди большинства западноберлинских изданий. 

Автором рассматриваются организационная структура редакции,процесс созда
ния газеты, ее производства и распространения, вопросы кадров и платы, роль 
объявлений и рекламы для существования газеты. Затем обсуждаются состояние 
и обращение документации в редакции. На этом основании представляются связи 
между тематикой, объемом и средствами, которыми располагает газета, и раз
мерами и степенью самостоятельности отдельных отделов редакции. На примере 
газеты Дер Тагесшпигель обсуждаются новые причины нарастающего кризиса 
традиционных мещанских газет, распространяющихся в основном путем подписки. 
В крупных скоплениях жителей все сильнее ощущается нехватка разносчиков, 
которые бы ранним утром — и по субботам и воскресеньям — приносили бы га
зету на квартиру подписчика. Вследствие этого преимущества добиваются массо
вые газеты бульварного типа, продающиеся в киосках и на улице; это способ
ствует дальнейшей концентрации прессы в руках издательских концернов круп
но-капиталистического характера. В условиях Западного Берлина этот процесс 
особенно опасен. (Резюме автора) 

Перевод Д. ХОРОВИЧА 

S U M M A R Y 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : MASS COMMUNICATION IN THE 
LIGHT OF CHOSEN PROBLEMS OF PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY 

Analysing the development of the theoretical approach to mass media 
research in the West, the author takes into consideration some problems of 
social sciences since the solution of these problems seriously affects the process 
of research itself and the results. Eight such problems have been discussed in 
the article. The first of the problems from the field of psychology is the role 
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of the subconscious in perception processes discussed here using the example 
of the instinctivistic approach. Next, the author discussed the deficiencies of 
conceptualization in research on attitudes and pointed out that the problems 
encountered here are basically the same as those formulated in the instincti
vistic approach. Needs which represent the most up-to-date form of this gene
ral problem create serious cognitive difficulties. Writing about opinions and 
public opinion as a special version of the problem of the role of the conscious 
in perception, the author recalls criticism of these researches made by 
Floyd H. Aliport in 1937 and upholds the then raised objections. The next 
group of problems is connected with the sociological approach to mass media 
research. The author recalls the controversy about the usage of the concepts 
of interaction in the analysis of mass communication and then describes the 
concept of a social mass. He presents the problems of a community of recipients 
as an opposing interaction of three concepts: public, audience and the world. 
He pays particular attention to the differences in their structures and to the 
conditions in which the phenomena described by them appear. An explanation 
of the basic argument on whether the modern society is a mass society or 
a pluralistic one, leads the author to the conclusion that in this case we deal 
with forms of social order from different historical periods. He also points out 
that in the market economy media do not function as an active factor in the 
transition from one phase to another but they rather follow processes of 
changes. (Author's summary) 

Zofia L e w a r t o w s k a : IMAGES OF COUNTRIES PRESENTED IN THE 
PRESS AND THE REALITY (Poland as presented in Le Mande, FAZ and 
IHT; France, FRG and USA as presented in Trybuna Ludu) 

Research on the image of Poland as presented in Le Monde, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung and the International Herald Tribune and the image of 
France, Federal Republic of Germany and the USA as presented in Trybuna 
Ludu, was carried out by the Press Research Centre in the period of 1 Sep
tember 1977 untill 28 February 1978. The influence of general conditions, ide
ological differences, the history of mutual relations, the size of the countries 
and differences in journalistic traditions have been taken into consideration in 
the research work. The studies indicate the existence of basic dissimilarities 
of approach to the subject. The average quantitative proportions of published 
materials, sources, geographical names, people's names and subjects are to the 
advantage of the Polish newspaper — in the case of Le Monde the proportion 
is 3 : 1 , FAZ — 1,5 : 1 , and IHT — 5 : 1 . 

Agency information, reports from own correspondents, editorial and extra-
-editorial publications are the sources for all editorial offices. In a few cases 
an anonymous article appears in Le Monde and IHT as a sources of informa
tion, but no instances of use of anonymous sources have been found in FAZ 
and Trybuna Ludu. The press of the country in question has been used by all 
editorial offices; most seldom by Le Monde — 3 Polish titles, then IHT — 4, 
FAZ — 8. Trybuna Ludu quoted 22 French papers, 30 West German and 17 
American, and at the same time, the foreign newspapers discussed in TL re
presented all political trends. An element of polemics appeared there mainly 
in relation to ultra rightist FRG newspapers. 

The geographical factor of the information has a tendency to be used by the 
editorial offices to various purposes. TL writes about all regions of France, 
FRG and USA and particularly about industrial centres. Apart from the capital, 
Le Monde writes about several towns in Poland. Among Western papers, FAZ 
has the largest scale of geographical interests in Poland although it concent
r a t e s its attention mainly on Poland's west regions and the sea-coast. In IHT 
the geography of oPland is only a map of contestations suggested to a reader. 

In all newspapers the leaders are shown in a favourable light, and anyhow, 
not crically, similarly as the establishment on which only facts are reported. 
Diametrical differences occur in the remaining groups. Trybuna Ludu writes 
a lot about people active in the parliamentary scene of France, FRG and USA 
as well as about representatives of science and culture and representatives of 
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various parties. In the examined period, it criticized only CSU and revisionist 
circles in the FRG. None of the Western newspapers published any name 
connected «with the Polish Diet or the People's State Council. Le Monde and 
FAZ were more interested in Polish culture. In all Western newspapers there 
recurs the whole list of names of "oppositionists" or people coming within this 
concept. 

The image of a Pole as presented by Le Monde has been dual: positive and 
more complete when seen by French correspondents and pejorative when pre
sented in materials coming from other sources. In FAZ no direct opinions have 
been noted but it contains pejorative stereotypes. In IHT we deal with a simp
lified image, almost primitive. Trybuna Ludu avoids shortened syntheses and 
it adds rather analytical details. We should talk here about a complementary 
image rather than about the total image. 

In the period covered by the research the main topics in Trybuna Ludu 
referring to France were as follows: France before elections, mutual political 
and cultural bonds, France's economic and social problems. As far as Poland 
is concerned, mutual bonds, domestic and economic policy, relations between 
the state and the church, and contestation were given the priority in Le Monde. 

The main subjects in Trybuna Ludu about the FRG: normalization of rela
tions, the danger of neo-nazism, terrorism, war crimes and problems of 
relations between parties; in FAZ about Poland: bilateral political relations, the 
atmosphere of Chancellor's visit, relations between the state and the church, 
economic problems, contestation. 

The main subjects in Trybuna Ludu about the USA: the presence of the 
USA in different parts of the world, disarmament and armaments, the Presi
dent, energy programme, and weather; in IHT about Poland: contestation, the 
role of the church, internal political and economic difficulties and diplomacy. 

While the subjects discussed in the Polish newspaper are characterized by 
a good knowledge of realia of life and a considerable impartiality, those fea
tures in the case of Western newspapers can be found only partially in FAZ 
and Le Monde. The obsession of IHT of searching for negative sides of life 
causes a complete deformation of the image of Poland. 

As far as the variety of information is concerned, Trybuna Ludu is unri
valled in this group of newspapers. Speed of reaction is in tum a weaker point 
of the Polish newspaper. 

Methods of editing have been also discussed comparing the way of reporting 
the leaders' visits, the pictures and headlines. The comparison of the ways of 
reporting the leaders' visits revealed the differences in ways of informing — 
more consice and comprehensive in Western newspapers and more detailed and 
formal in Trybuna Ludu. The comparison of pictures indicates the differences 
between the dogmatism of political pictures, the statical character of landscape 
pictures in Trybuna Ludu and the cases of biassed photographs in FAZ and 
particularly in IHT. 

The results of the analysis of headlines verify the conclusions of the content 
analysis. Also here on the example of Trybuna Ludu one can see a general 
trend of Polish journalism: paying more attention to the fundamental problems 
of the country in question, to processes rather than to separate facts. Contrary 
to the Western newspapers, the tone of Trybuna Ludu is optimistic, in any case 
very even-minded opinions are here dominant. (Authoress' summary) 

André M a r k i e w i c z : THE REVIVAL OF POLAND AND THE LORRAINE 
PRESS IN NANCY 1918—1919 

The article is based on an analysis of five dailies published in Nancy and 
sufficiently representative to depict the variety of existing opinions. It descri
bes the attitudes of inhabitants of Lorraine towards the first steps of the newly 
indepentent Poland. As regards internal affairs the article reveals a serious 
ignorance of the Lorraine public opinion which was not well informed about 
the Polish reality. No attempt was made to • understand a very complicated 
political situation in the country, its economic and social problems. As far as 
the analysis of the position of Poland on the international scene is concerned 
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the situation is different. In this case the Lorraine press presents a more deter
mined point of view. The reasons for this are the expectations and worries of 
the inhabitants of Lorraine. The rigth wing groups regard Poland merely as an 
element of French security. They see Poland's role as creating a double pro
tection: on one hand against an eventual German retaliation, on the other 
hand against the Soviet Russia. The left wing press condemns Polish milita
rism which from the very beginning of independence is involved in imperia
listic plots atacking the Soviet Union. These are problems in which the 
Lorraine society (similarly to the rest of French society) is interested during 
the proceedings of the Peace Conference and particularly during the discussion 
on the Polish borders. The decisive factors behind this interest were weariness 
and impatience of French public opinion in face of the prolonged duration of 
work on a Peace Treaty. Concluding, the author stresses a lack of a complete 
image of Poland in the Lorraine press. (Author's summary) 

Mieczysław K a s p r z y k : FORTITER IN RE, SUAVITER IN MODO OR ON 
EUPHEMISMS IN THE PRESS 

The first part of the title is a latin proverb which means: stronger in con
tents, gentler in manner. The proverb together with remarks of Prof. Zenon 
Klemensiewicz on the subject of purity of language are the theme of this 
article devoted to euphemisms in the press. The euphemisms are basically 
meant to decrease drastic forms of expression. 

In the first part of the article the author recalls the basic information on 
linguistic taboo and euphemisms which are unseparately connected with it. 
He classifies the areas of occurence of modern euphemisms, he also describes 
the way they are being created and their connections with stylistics and se
mantics. 

The second part of the article opens with the description of the characteri
stic features of euphemisms used in newspapers and periodicals. Next, the 
author discusses the positive and negative aspects of their usage by journalists. 
First of all, the euphemisms are used to substikite some more polite form of 
expression for a harsh or rude one, they may enrich but also improverish 
the language of the press, they are useful during the revision of the manu
scripts which are to be printed. In many cases they protect the journalists 
against any legal charges. Finally, their improper usage may lead not only to 
cases of misinforming but it may also result in a false portrayal of reality. 

Many euphemisms in modern usage which are in a way imposed from "the 
top or from the bottom" are only formed by a journalist. Being subject to 
various pressures a journalist himself creates certain number of euphemisms. 
(Author's summary) 

Bolesław G a r l i c k i : A JOURNALIST IN CONFLICT SITUATIONS 

Surveys carried out by the Press Research Centre among 66 journalists 
dealing with editing and among 34 students of the post-graduate School of 
Journalism of the Jagiellonian University revealed that certain common pat
terns of behaviour emerge in conflicts occurring during accepting journalistic 
material to be printed. A journalist made to adopt a certain rule of conduct 
gives priority to social and educational aims suggested to him by his political 
disposer over the regards for attractiveness to the recipient. Similarly he gives 
priority to general educational trends over individualistic influencing people, 
to presentation of beneficial even one-sidedly chosen examples over showing 
the society with its full complexity. At the same time, however, once in conflict 
with the reader, the journalist seriously considers the reader's motives and 
interests even when the interests he deals with are trivial and without social 
importance. When in conflict with an institutionalized social environment he 
is open to critical evaluation of the institutions regardless their social usefulness 
and the degree of personal dependence upon them (local authorities, sources of 
information). His decisions are based on his own knowledge of the world and 
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his own interests. They are also based to a large extent on criteria commonly 
accpeted in journalistic circles (like importance and immediate interest). The 
journalist tries not to give in to external pressures coming from social environ
ment, from his colleagues or the editor in chief. In cases of conflicts he is 
ready to accept responsibility and to bear consequences as well of the admi
nistration as political if he believes them to be serving a private cause. Only 
the threat of legal proceedings is a deterrent. Everything which might lead to 
a disintegration of the journalistic circle or to loss of its prestige is also a de
terrent. In his professional work the journalist identifies the prestige of his 
newspaper with his own, he endeavours to build the prestige performing im
portant social and educational functions, avoiding professional conflicts and 
unnecessary estranging readers by the lack of attractiveness of the newspaper. 
(Author's summary) 

Shelton A. G u n a r a t n e : MASS MEDIA PRIORITIES FOR SELF-DEVE
LOPMENT 

The author, an Austrialian researcher, discusses the problems of social de
velopment and the role of mass media. The author criticizes the hitherto 
existing concepts of the role of mass media in the processes of socio-economic 
development of the Third World. In fact, the concepts suited more the in
terests of the exporters of new technology and failed to consider real possibi
lities and needs of the Third World countries. 

Gunaratne, using an example of the literature of the seventies, shows the 
basic errors made at that time. Against this background he offers new solutions 
aiming at : adapting technology used in development programmes to demands 
of the countries which will use it and at disseminating positive examples of 
the use of mass media for development. (Editorial summary) 

Walery P i s a r e k : SEEN AND HEARD IN THE USA 

The Director of the Press Research Centre in Cracow, Doc. Dr Walery Pi
sarek was one of the ten participants in the programme "role and responsibility 
of mass media in present society" invited by the American Friendship Ambas
sadors Foundation. 

The article published in this issue is a written account of events, experien
ces and observations made during his one month's trip in the USA with a group 
of the participants in the programme. Itinerary led from Washington via Co
lumbus, Bloomington. St. Paul, Minneapolis, San Francisco. Santa Fe, Los 
Alamos, Atlanta to New York. In each of the above-mentioned places the 
travellers met American publishers, editors, journalists and press researches 
as well as representatives of the world of politics and industry. 

In notes taken by Dr W. Pisarek and published in this issue we find, among 
other things, reflections after the visits to the schools of journalism of the 
universities: California, Columbia, Minnesota; World Press Institute in St. Paul; 
to the editorial offices: The Republic (Columbus), Daily World and Atlanta 
Constitution (Atlanta); to National Public Radio (Washington); to American 
Civil Liberties Union and Freedom House in New York as well as to Associat
ed Press. (Editorial summary) 

Zdzisław K r z y s t e k : A PICTURE OF A WEST-BERLIN NEWSPAPER 

The author presents a monograph of the West-Berlin daily Der Tagesspiegel 
against a background of the remaining dailies published in this city. This is 
a picture built from author's own witnessing, from his visits to the editorial 
office and conversations with its manager and the editor of the newspaper, 
Karl Franz Meier. 

Der Tagesspiegel goes together with the history of West Berlin for 33 years. 
It declares itself as being a liberal newspaper and it is considered as such, 
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independent of authorities and political parties, directed to open-minded citi
zens — mainly to middle classes. Explaining politics and not making politics 
is the maxim of the newspaper. The above-mentioned characteristic features 
of the daily are attested by the fact that 85% of its circulation is sold to indi
vidual subscribers, by its traditional editorial and typographic forms, fixed cir
culation of 120 thousands, the character of the announcements and adver
tisements. 

Until the late sixties the newspaper, licensed by the American military 
authorities in their West-Berlin sector, was the mouthpiece of the Western 
powers' policies with respect to the problems of the city and the GDR. Re
latively early, however, the newspaper started supporting the Ostpolitik of 
Chancellor Brandt and détente tendencies in the problems of West Berlin. 
Such an attitude contrasted with that of the press of the cold-war Springer's 
syndicate dominant in the city. Also, as far as presenting Polish matters is 
concerned, Der Tagesspiegel distinguishes itself against a background of the 
majority of the West-Berlin press. 

The author deals with the organizational structure of the editorial office, 
the proces of the newspaper's editing, its production and distribution, problems 
of staff and salaries, the vital dependence of the existence of the newspaper on 
announcements and advertisements. Then, he discusses the state and circulation 
of documents in the editorial office and shows on this example the relations 
between the subject matter, size, funds of the newspaper and the size and 
the extent of self-dependence of the editorial staff. Using the example of Der 
Tagesspiegel he also pays attention to new reasons for a growing crisis of 
traditional bourgeois newspapers, distributed mainly through a subscription. 
In large agglomerations of people there is a growing shortage of distributors 
who would deliver a newspaper to a subscriber's house early in the morning, 
also on Saturdays and Sundays. Such a situation favours the mass, of the boule
vard type dailies, being sold in the streets and by news-agents and it promotes 
further concentration of the press in hands of big capital publishing houses. 
This process is particularly dangerous in the case of West Berlin. (Author's 
summary) 

Translated by 
Janina Maczuga 
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