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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty 
Kraków 1979 R. X X , nr 3(81) 

J E R Z Y T U S Z E W S K I 

RADIO GRA, 
CZYLI PROLEGOMENA 

DO ISTOTY SZTUKI SŁUCHOWEJ 

Jerzy Tuszewski — znany słuchaczom radiowym m. in, 
jako autor i realizator magazynu MEDIUM, poświęcone
go teoretyczno-warsztatowym zagadnieniom sztuki słu
chowej w Polsce i na świecie — przygotowuje do druku 
książkę „Porozmawiajmy o sztuce radiowej", której 
fragment przedstawiamy. 

Autor dokonał tu po raz pierwszy próby przystosowa
nia do medium słuchowego tezy o „reprodukcji tech
nicznej" Waltera Benjamina, niemieckiego teoretyka li
teratury z lat trzydziestych. Wyrazem zainteresowania 
dla nowatorstwa idei Tuszewskiego było zamówienie 
u niego przez Westdeutscher Rundfunk w Kolonii eseju 
radiowego pt. „Kunst und Radio", w którym przedstawił 
te problemy — obok prekursorskich koncepcji teoretycz
nych Tadeusza Peipera w odniesieniu do sztuki radiowej 
i stechnicyzowanej kultury XX wieku. Feature Tuszew
skiego, emitowany na antenie WDR-3 23 kwietnia br. 
spotkał się z dużym zainteresowaniem w kraju Benja
mina. 

Maszyna wkroczyła do sztuki 

Tadeusz Peiper 

I Co stanowi o szczególnej swoistości przekazu radiowego? Jakie 
są jego właściwości? I wreszcie, jak należałoby ogólnie scha

rakteryzować dzieło radiowe w szerokim znaczeniu tego pojęcia? 
Oczywiście zagadnienia te rozpatrywać będziemy zawsze w kontek
ście genetycznej przynależności radia do mediów technicznych. 

Istnieją cztery ważne cechy określające pewien ogólny, estetyczno-
społeczny charakter przekazu radiowego, który z jednej strony —-



odróżnia go zasadniczo od innych aktów komunikowania artystycz
nego, jak dzieło literackie czy teatralne, a z drugiej — wskazuje na 
rodowodową wspólnotę ze sztuką kina i telewizją. 

Cecha pierwsza — ujawniona zostaje przez rolę „soczewki" zdolnej 
wyłowić z ruchliwego ogromu rzeczywistości tylko te szczegóły i te 
fragmenty, zazwyczaj trudno zauważalne, które mają w danym mo
mencie wyjątkowe znaczenie, a więc pełnią określoną funkcję dra
maturgiczną. Innymi słowy, chodzi tu o szczególną twórczą selek
tywność „ucha mikrofonu", która również — w odniesieniu do „oka 
kamery" — stała się jednym z fundamentów języka k ina 1 , a potem 
także telewizji. Z tym, że owa selektywność w przypadku „ucha mi 
krofonu" bywa znacznie precyzyjniejsza, ze względu chociażby na 
swoistą jednorodność znaku radiowego (dźwięk). Wydawać się to 
może paradoksalne, ale tylko wówczas, jeśli ktoś uparłby się udo
wadniać, że ów znak foniczny bywa semantycznie wieloaspektowy 
(nawet jeśli dotyczy tekstu zwerbalizowanego), nie zawsze łatwo roz
poznawalny, nie tak konkretny jak znak ikoniczny w kinie czy te
lewizji. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że niejako z natury 
medium słuchowe oddziałuje na jeden tylko zmysł — na zmysł słu
chu, ten zaś posiada — wbrew pozorom — o wiele większą zdolność 
selektywnego odbioru aniżeli zmysł wzroku. „Ucho jest nietoleran-
cyjne, zamknięte, wyłączne...". 

Istnieje druga cecha, która przejawia się w roli jakby „szkła po
większającego", w możliwości natychmiastowego przybliżenia tej 
dźwiękowej „pars pro toto" zewnętrznego świata (rzeczywistego lub 
wykreowanego przez twórcę) tylko pojedynczemu z reguły odbior
cy w jego domu, w sposób intymny i bezpośredni, choć za pomocą 
całego instrumentarium radiowego. 

Stąd cecha trzecia, która właśnie wskazuje niejako na możliwość 
istnienia dwóch poprzednich. Cecha ta wyznaczona jest podwójną 
rolą owego instrumentarium, ezyli techniki; raz — warunkuje ona 
funkcjonowanie przekazu w procesie komunikowania, ustalając swo
iste role nadawcy i odbiorcy, przy czym pośredniczy tu swego ro
dzaju „nośnik" lub „transporter", drugi raz — co jest znacznie waż
niejsze, bierze integralny udział w konstytuowaniu się samego prze
kazu w swoistym akcie reprodukcji technicznej 2. Słowem — cecha 
ta ujawnia podstawową właściwość, którą najtrafniej Tadeusz Peiper 
niegdyś objaśnił: „Maszyna wkroczyła w sztukę"!. A więc apara
tura staje się organicznym składnikiem przekazu radiowego, co — 
jak wiadomo — niesie w sobie określone skutki estetyczno-społeczne. 

Wreszcie czwartą cechę wyznaczają dość istotne zjawiska poza-
materialne : nieustanny r u c h 3 , uwarunkowany przemiennością 
1 Jest to ta słynna zasada „pars pro toto" (część z całości), lasnowana w swej 
estetycznej wartości w początkach lat dwudziestych przez Karola I r z y k o w 
s k i e g o i rozwinięta w jego „X Muzie", a wprowadzona do kina w postaci 
„zbliżenia" i techniki montażu przez jego twórców: D. W. G r i f f i t h a, 
a następnie S. E i s e n s t e i n a . 
2 Pojęcie „reprodukcji technicznej" po raz pierwszy sformułował w 1936 r. 
Walter B e n j a m i n ; zostanie omówione pod koniec tego szkicu. 



związków czasowo-przestrzennych oraz wieloelementową strukturą 
przekazu. Piszę: „pozamaterialne", gdyż zjawiska te są nam dostępne 
wyłącznie słuchowo. Rozpatrzmy najpierw kwestię ruchu. Istnieją 
tu dwa aspekty tego zjawiska. Przede wszystkim mówimy o „ruchu 
wewnętrznym", jaki dokonuje się — niczym w muzyce — w trak
cie rozwoju struktury danego przekazu w określonym czasie i prze
strzeni, w chwili jego nadawania; a więc ów „ruch" ma wpływ na 
wewnętrzną, dramaturgiczną organizację samego przekazu. I nie cho
dzi w tym przypadku wcale o kojarzenie z ruchem w przestrzeni 
realnej lub wyobrażonej tych czy innych postaci bądź przedmiotów 
występujących w danym utworze radiowym. Z jednej strony mamy 
tu bowiem na uwadze pojawianie się i znikanie nowych faktów lub 
przedmiotów dźwiękowych czy co raz to innych struktur brzmienio
wych (głos, szmer, muzyka); z drugiej zaś — ruch zmieniających 
się lub nakładających się na siebie planów dźwiękowych, polifo
niczne rozwijanie się wielu dźwięków i głosów w sposób harmonicz
ny, kontrapunktyczny czy nawet dysharmoniczny, w różnym czasie 
i w różnej przestrzeni akustycznej (podobnie jak w muzyce mówi 
się o różnych formach „ruchu", o tzw. przebiegach czasowo-prze
strzennych różnorodnych tworów muzycznych). Trzeba tu jeszcze raz 
podkreślić, że przestrzeń akustyczna, w której ów „ruch wewnętrz
ny" się odbywa, nie ma nic wspólnego ani z jakąś wyobrażoną prze
strzenią realną, ani też przestrzenią studia radiowego; na podobień
stwo „przestrzeni muzycznej" — ową przestrzeń akustyczną niejako 
wysłuchujemy w czasie odbioru „ruchomego" przekazu radiowego. 

Drugi aspekt tego zjawiska przejawia się w pojęciu „ruchu zew
nętrznego", dotyczącego ciągłości i różnorodności programowej me
dium radiowego, w którym to ciągu uplasowany jest dany przekaz. 
I ma to ogromne znaczenie m. in. dla charakteru jego percepcji. 
Ważne bowiem jest, w jakim kontekście całego ciągu programowego 
konkretny przekaz jest odbierany — co jest przed nim i co nastę
puje po nim? I czym wobec tego staje się sam przekaz lub jego ele
menty pod wpływem tego uwarunkowania zewnętrznego? Zachodzi 
bowiem ścisły związek jakościowy między „ruchem wewnętrznym" 
a „zewnętrznym", ścisłe wzajemne uzależnienie tych dwóch „prze
biegów czasowo-przestrzennych". 

Głównymi współczynnikami (choć nie jedynymi!) tego uwarunko
wania są rytm i tempo, czyli określona struktura czasowa 4 każde-

3 Posługując się pojęciem „ruchu" dla wyrażenia pewnej kategorii estetycz
nej, chciałbym w nim wydobyć te aspekty, które wiążą się ze swoistą dyna
miką przekazu, tak jak jest ona rozumiana, zarówno w odniesieniu do tek
stów literackich, jak i do innych dzieł sztuki (np. muzyki, ale tu nie należy 
mylić pojęcia „dynamiki" w sensie natężenia brzmienia, którego zazwyczaj 
używa się w muzyce) w strukturalnym badaniu dzieła. Dynamika wszak jest 
immanentną cechą każdego przekazu, którego elementy pozostają w określo
nych stosunkach, napięciach, opozycjach, czyli znajdują się właśnie w ciągłym 
„ruchu" jeśli idzie o przekaz, spełniający się w czasie i przestrzeni, jak 
w przypadku przekazu radiowego, bez względu na jego zawartość treściową 
i formalną. 
4 Pojęcie „struktury czasowej" jest może równie istotne w muzyce, jak 
w sztuce radiowej, tylko że w tym drugim rodzaju sztuki jest ono wieloaspek-



go przekazu radiowego. Na niezwykłą rolę tych współczynników 
w konstytuowaniu się przekazu słuchowego zwrócono uwagę już 
w okresie „niemowlęcym" sztuki radiowej. W Polsce wskazywał na 
„rytm jako ważny czynnik dramatycznego i nastrojowego stopnio
wania" Zenon Kosidowski, kiedy podkreślał powinowactwo struktu
ralne artystycznych utworów radiowych z symfoniczym dziełem mu
zycznym w swojej pierwszej rozprawie teoretycznej o słuchowisku 
w roku 1928. Ten aspekt podnosił wielokrotnie również Witold H u 
lewicz, niezwykły wprost animator oryginalnej twórczości radiowej 
do roku 1939, duchowy ojciec przedwojennego Teatru Wyobraźni 
Polskiego Radia i autor pierwszego w Polsce słuchowiska oryginal
nego. Pod koniec lat trzydziestych wybitny radiowiec belgijski — 
Théo Fleischmanna napisze, iż „należy wnieść rytm zarówno do ca
łości nadawanego słuchowiska, jak i do interpretacji każdej rol i" . 5 

W ogóle — zdaniem belgijskiego twórcy — powinno się mówić o ist
nieniu „rytmu radiowego". Narzuca się on bowiem wszystkim ro
dzajom emisji, niezależnie od tego, czy jest to zwykły monolog pre
legenta, dyskusja, recytacja czy teatr. Rytm ten musi być stale utrzy
mywany i szybki. 

A więc i rytm i tempo określają w pewnym sensie charakter tego 
„ruchu" radiowego. 

Wydaje się jednak, że o ile w filmie i muzyce (w każdej z tych 
sztuk na swój sposób) zagadnienie „ruchu", rozumianego w kate
goriach estetycznych, stało się częścią składową teorii tych sztuk, 
0 tyle w sztuce radiowej problem ten nie został jeszcze, zarówno 
przez teoretyków, jak i praktyków wystarczająco poważnie potrak
towany, chociaż zjawisko „ruchu" z jego wieloaspektowością stanowi 
cechę immanentną tej sztuki i po wielekroć zajmowano się nim 
w przeszłości. Ale, jak sądzę, jest to kwestia określonej tradycji kry
ty czno-badawczej, która m. in. polega na przykładaniu do dzieła ra
diowego niemal wyłącznie miar estetycznych, zapożyczonych albo od 
literatury z jej tradycyjnym właśnie nurtem badawczym, albo od te
atru scenicznego, gdzie chodzi przecież o zupełnie inny rodzaj czy 
charakter „ruchu"; lecz to już jest sprawa osobna. 

Wyżej omówione cztery cechy przekazu radiowego pozwalają więc 
nam z jednej strony — zorientować się w jego ogólnym charakterze 
estetyczno-społecznym, czyli w zakresie możliwości wyrazowych 
1 strukturalno-kompozycyjnych oraz w sposobie ich funkcjonowania 
w procesie nadawczo-odbiorczym (co daje już pewne wskazówki do 
zgoła odmiennego podejścia krytyczno-badawczego wobec przekazu 
radiowego); z drugiej zaś — dokonać wreszcie próby odpowiedzi na 
pytanie: czym właściwie jest dzieło radiowe? 

towe, dotyczy kilku różnych płaszczyzn estetyczno-strukturalnych, m. in. or
ganizacji czasowo-przestrzennej dzieła radiowego jako ważnego elementu dra
maturgicznego. 
5 Cyt. za Rogerem С 1 a u s s e m: La radio huitième art. Bruxelles 1945. 
T. F l e i s c h m a n n — wielki animator teatru słuchowego, a jednocześnie 
do roku 1940 — dyr. generalny Radia Belgijskiego (1'INR). 



Wbrew pozorom, nie jest to pytanie łatwe. Podobnie jak trudno 
jest zdefiniować ogólnie pojęcie „dzieła sztuki" przez jedną, uniwer
salną formułę, aczkolwiek prób takich dokonywano dziesiątki razy, 
począwszy od starożytności po dzień dzisiejszy. W latach pięćdzie
siątych pojawiły się w krajach anglosaskich poglądy, które nawet 
w artystycznej Europie znalazły spory oddźwięk. Jedni więc twier
dzili, że definicja dzieła sztuki jest w ogóle niemożliwa, tak jak po
noć nie ma ogólnych reguł, standardów, sprawdzianów, kanonów czy 
praw, które by można było stosować do wszystkich dzieł sztuki. We
dług innych — są takie pojęcia, które powinny zostać nazwane „ot
wartymi" i do takich właśnie należy „dzieło sztuki" wraz z całą ga
mą pojęć estetycznych. Niektórzy wyrażali pogląd, że ewentualnie 
można mówić o „podobieństwach rodzinnych" różnych dzieł. Tak 
dałoby się skrótowo przedstawić owe poglądy uczonych angielsko-
amerykańskich z połowy lat pięćdziesiątych, które stały się m. in. 
wodą na młyn wielu awangardowych tendencji, jak happening w w i 
dowisku, aleatoryka w muzyce czy konceptualizm w plastyce. 

I chociaż w zasadzie jest wiele słuszności w owych poglądach — 
jak powiada Władysław Tatarkiewicz 6 — wcale nie wynika z nich 
niemożliwość definicji sztuki. Albowiem konsekwencją wielorakości 
sztuki nie powinna być rezygnacja z definicji — twierdzi polski uczo
ny — lecz szukanie innej definicji, najbardziej trafnej, uwzględnia
jącej aspekt historyczny. Tatarkiewicz wychodzi z niezwykle słusz
nego założenia, iż dzieło sztuki określać należy poprzez intencje twór
cy (nadawcy). A zatem np. jego intencją jest „bądź potrzeba utrwa
lenia rzeczywistości, bądź potrzeba kształtu, bądź potrzeba ekspresji. 
Będzie to więc definicja alternatywna". Ale na tym nie koniec, de
finicja dzieła sztuki musi liczyć się bowiem nie tylko z intencją dzie
ła, ale także z jego oddziaływaniem, czyli ze zdolnością wzbudzania 
przeżyć estetycznych i określonych emocji lub postaw intelektual
nych, łącznie — moim zdaniem — z funkcją informowania, która 
w mniejszym lub większym stopniu uaktywnia się w sztuce, nawet 
w dziele czysto abstrakcyjnym, jak muzyka. Więc siłą rzeczy — 
twierdzi Tatarkiewicz — „będzie to definicja nie tylko alternatywna, 
ale podwójnie alternatywna". 

Lecz jeśli mielibyśmy pójść śladem rozumowania Tatarkiewicza, 
chcąc dokonać próby możliwie pełnego zdefiniowania dzieła sztuki 
radiowej, należałoby, jak sądzę, liczyć się również z trzecim warun
kiem, mianowicie: ze swoistym zespołem właściwości procesu na
dawczo-odbiorczego, który ujawniają poznane wcześniej cztery ce
chy przekazu radiowego. Więc liczyć się tu musimy nie tylko z in 
tencją dzieła, nie tylko z jakością jego oddziaływania, ale także ze 
sposobem funkcjonowania dzieła w procesie nadawczo-odbiorczym. 
Stąd też, wychodząc od formuły Tatarkiewicza, chciałbym zapropo
nować definicję dzieła radiowego „potrójnie alternatywną", która 
by jednocześnie uwzględniała: różnorodność typów dzieł (gatunków 



i rodzajów), mieszczącą się w ogólnym pojęciu sztuki radiowej, ist
niejące kierunki lub tendencje o charakterze estetyczno-struktural-
nym, jak również bronioną przeze mnie tezę, iż „nie ma niedrama-
tycznych audycji". 

A zatem : dzieło radiowe, będąc swoistą kontaminacją tekstu7 

dźwiękowego, aparatury i przezwyciężenia przestrzeni (działania na 
odległość), a więc swego rodzaju artefaktem reprodukcji technicznej, 
jest bądź odtwarzaniem rzeczy lub zjawisk, bądź konstrukcją form 
dźwiękowych, bądź wyrażaniem myśli lub przeżyć, bądź wreszcie 
wszystkim tym jednocześnie; jednakże tylko takim odtwarzaniem, 
taką konstrukcją, takim wyrażaniem, które, osobno lub razem, speł
niając się w określonej strukturze czasowej i przestrzeni akustycznej 
oraz w warunkach intymności i indywidualnej bezpośredniości, są 
zdolne — obok informowania — zachwycić bądź wzruszyć, bądź 
wstrząsnąć, bądź wzbudzić określoną postawę intelektualną 8. 

Ale, jak każda definicja — jako pewien model — tak też i ta, któ
rą wyżej zaproponowałem, daje nam tylko ogólny pogląd na istotę 
dzieła radiowego i jego miejsce w układzie nadawczo-odbiorczym 
medium słuchowego, nie tłumacząc wcale procesów, jakie zachodzą 
w dziele między jego poszczególnymi elementami, nie wyjaśniając 
także charakteru wzajemnych uwarunkowań i wpływów, jakie wy
wierają one na siebie, zarówno po stronie nadawczej, jak i po stronie 
odbiorczej ciągu komunikacyjnego. 

Kluczem do rozszyfrowania tych zjawisk jest pytanie o funkcje, 
ponieważ dopiero w perspektywie w pełni uświadomionych funkcji 
samego medium, mechanizmu nadawczo-odbiorczego oraz poszcze
gólnych składników dzieła możemy dotrzeć do istoty differentia spe
cif ica sztuki radiowej, a tym samym poznać jej podstawowe założe
nia estetyczne. W ogóle, jak sądzę, pytanie o funkcje powinno być 
pytaniem centralnym w badaniu wszystkich niemal aktów komuni
kowania społecznego: i tradycyjnych, jak literatura czy teatr, i no
woczesnych, jak media techniczne. Oczywiście, to pytanie dotyczy 
obu stron układu komunikacyjnego. Ale tu poprzestańmy na przy
jęciu punktu widzenia strony nadawczej tego układu — interesuje 
nas wszak w tym szkicu charakter samego przekazu radiowego, 
w aspekcie twórczych możliwości i ich uwarunkowań. 

7 Wyraz „tekst" rozumiany jest tutaj szeroko — oznacza każdy semantycznie 
powiązany ciąg znaków (werbalny i awerbalny). 
8 Niektórzy teoretycy radia próbowali dojść do określenia dzieła radiowego 
np. przez mniej lub bardziej trafną definicję słuchowiska, typowej formy dla 
sztuki radia (por. Michał K a z i ó w : O dziele radiowym. Ossolineum 1973). 
Wydaje się to jednak pomyłką. Nie można bowiem szczegółowej definicji ga
tunku czy formy sprowadzać do jakiejś uniwersalnej formuły dzieła sztuki, 
które przecież z natury niejako jest pojęciem mniej lub bardziej „otwartym" 
i wieloaspektowym, mieszczącym w sobie różne formy, w jakich raz te, a raz 
inne elementy czy funkcje przeważają. Trudno by więc było zawężać czy 
ograniczać możliwości, jakie istnieją lub jakie jeszcze mogą zaistnieć w przy
szłości. 



O Rzecz zasadnicza — to konieczność uświadomienia sobie po-
^ dwójnej natury radia jako medium technicznego. Determinują 
ją dwie podstawowe funkcje. 

Pierwsza nastawiona jest na informację, w szerokim sensie tego 
pojęcia, na upowszechnienie określonych treści pochodzących z róż
nych obszarów i źródeł oraz na kształtowanie opinii. Mieści się tu 
zatem ogromny program, a właściwie kilka potężnych programów, 
jak: tworzenie i przekazywanie informacji, upowszechnienie myśli 
polityczno-społecznych, popularyzacja wiedzy i kultury wraz z całym 
pozaradiowym obszarem literatury i muzyki. Funkcja ta nosi cha
rakter usługowo-społeczny i można ją nazwać: „transmisyjną", 
„przekaźnikową" lub w przypadku sztuki — „reprodukcyjną". Wła
śnie poprzez tę funkcję radio spełnia rolę technicznego środka prze
kazu, a niekiedy określa się je wręcz jako medium transmisyjne, co 
wywołuje szereg kłopotliwych implikacji i nieporozumień, o których 
za chwilę. 

Druga natomiast funkcja nastawiona jest zarówno na sposób prze
kazywania, jak i na własną ekspresję artystyczną — można więc ją 
nazwać funkcją kreacyjną lub „autokreacyjną". To właśnie dzięki 
niej, „zamiast powtarzać, możemy mówić za siebie, zamiast naśla
dować, możemy tworzyć" — jak niegdyś powiedział Tadeusz Peiper, 
głosząc pochwałę „maszyny, która wkroczyła do sztuki". Dzięki tej 
funkcji możemy tworzyć własne wartości ideowe i formalne, tak 
w dziedzinie informacji, jak i w zakresie wypowiedzi artystycznych; 
dzięki niej spełnia się m. in. rola kulturotwórcza radia. To wreszcie 
na skutek tej kreacyjnej natury medium techniczne (kino, radio, te
lewizja) zdolne jest do samookreślenia artystycznego jako autono
miczna sztuka, do narzucania nadawcy — w zależności od rodzaju 
tworzywa — własnych reguł czy zasad kształtowania wypowiedzi, 
które, jak wiemy, zwykło się określać dramaturgią lub niekiedy 
poetyką danego medium; i to bez względu na to, czy w danej chwili 
mamy do czynienia z „treściami" spoza jego obszaru, podległymi fun
kcji informacyjno-przekaźnikowej, czy z wypowiedzią przeznaczoną 
wyłącznie dla tego kanału komunikowania, a podporządkowaną ka
nonom własnej ekspresji artystycznej; słowem — bez względu na to, 
z jakim rodzajem dzieła radiowego obcujemy, choć nie w każdym 
rodzaju funkcja kreacyjna uzyskuje przewagę nad informacyjno-
przekaźnikową. 

Charakterystyczne dla obu funkcji jest to, iż żadna z nich nie 
ujawnia się samodzielnie, nie występuje „na wydzielonych planach". 
Zachodzi między nimi ścisła korelacja, współzależność czy wresz
cie — wzajemne oddziaływanie, przy czym raz ta, a raz inna domi
nuje, będąc w ścisłym związku z całym zespołem funkcji, określo
nych bądź przez poszczególne elementy dzieła, bądź przez sposób 
i styl jego odbioru; a zatem w stałym uzależnieniu od rodzaju ko
munikatu, jego ostatecznego celu i sposobu wewnętrznej organizacji 
oraz charakteru postawy odbiorczej. 



Jednak wielu jeszcze ludzi (są wśród nich krytycy, pisarze, dzia
łacze propagandowi i społeczno-kulturalni, a niekiedy nawet i bada
cze sztuki) ciągle zapomina o tej podwójnej naturze mediów tech
nicznych. I o ile skłonni są kino — nawet to dokumentalne — uznać 
za autonomiczną sztukę, o tyle już np. w medium radiowym (a czę
sto i telewizyjnym) usiłują dostrzec jedynie cechy „wehikułu", służą
cego do „transportowania" tzw. innych treści lub innych dóbr ku l 
turalnych. Mówią więc chętnie o radiu, że należy je traktować jako 
„tubę" informacji, literatury i muzyki; słowem — jako masowy in 
strument dystrybucyjny. 

Myślę, że wiele z tych nieporozumień bierze się stąd, iż niezbyt 
chętnie próbujemy sobie zdać sprawę z odmienności sytuacji, w jaką 
wpędziły nas media techniczne. Bo jakkolwiek prawdą jest, że radio 
służy jako „środek przewozowy" innym sztukom czy innym pozara-
diowym tekstom z różnych obszarów kultury, to działa ono — jeszcze 
raz chcę to powtórzyć wyraźnie — także jako „czynnik modyfikują
cy", jako twórczy czynnik w stosunku do przekazywanych treści. 
Rzecz przecież w tym, że medium radiowe jako „środek przewozo
wy" dysponuje specyficzną technologią transportu. I żeby mogła się 
spełnić jedna z ważnych funkcji społecznych: przekazywać i oddzia
ływać skutecznie, nie może owa „technologia transportu" nie stawiać 
przed zespołem nadawców określonych warunków, które m. in. zmu
szają do nowego ukształtowania każdej wypowiedzi pochodzącej 
z zewnątrz. W ten sposób — jak powiada Jean Tardieu — „środki 
transmisji" stają się „środkami ekspresji". To dlatego właśnie może
my mówić o istnieniu specyficznie radiowej dramaturgii obowiązu
jącej wszystkie przekazy w tym medium 9 i jednocześnie o działa
niu funkcji kreacyjnej radia. Jej to wszak zawdzięczamy mniejszy 
lub większy wpływ na przemianę samej fizjonomii przekazywanych 
tekstów; i często do tego stopnia, że nie jest to już np. „literatura 
w radiu", lecz po prostu — ośmielę się rzec — literatura radiowa, 
określone dzieło radiowe. (Podobnie jak „Popioły" czy „Wesele" 
Andrzeja Wajdy lub „Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawale
rowicza przestały być w pewnym momencie zwykłą transformacją 
tekstu literackiego Żeromskiego, Wyspiańskiego czy Iwaszkiewicza 
w kinie, stając się po prostu dziełem filmowym, w którym funkcja 
kreacyjna zdominowała jego funkcję przekaźnikową.) 

Tu ujawnia się jedna z postaci kulturotwórczej roli sztuki radia 
(czy w ogóle mediów technicznych), przez wywieranie wpływu na 
inne sztuki, na ich rozwój i ukształtowanie ich formy. Nie bez kozery 
od lat mówi się o twórczym oddziaływaniu dramaturgii radiowej na 

9 Jest to jednocześnie jeden z koronnych argumentów dla bronionej przeze 
mnie tezy, iż „nie ma niedramatycznych audycji". Öw proces metamorfozy 
mieści również pojęcie radiofonizacji — czy jak dziś chętniej mówimy: adap
tacji radiowej, w przypadku tranformowania większej formy literackiej 
v/ kształt słuchowiska. A zagadnienie to jest tak stare, jak... radio albo na
wet starsze, jeśli w ogóle będziemy mówil i o adaptacji, czyli o przystosowy
waniu tekstów jednego medium do „technologii transportu" medium innego. 



artystyczne struktury innych mediów, nie wyłączając teatru i . . . ksią
żki. Tak jak nie sposób pominąć od dziesiątków lat notowanego wpły
wu dramaturgii kina na inne media i sztuki, nie wyłączając samego 
radia. Takie zjawisko stałego krążenia pewnych form i treści w obu 
kierunkach jest z socjologicznego punktu widzenia cechą immanen-
tną kultury w ogóle, a kultury masowej w szczególności. W kontek
ście zaś nieustannej modalności i wzajemności oddziaływania na sie
bie dwóch podstawowych funkcji medium technicznego " może się 
również okazać bardziej zrozumiały słynny paradoks McLuhana, że 
„medium staje się przekazem". Aczkolwiek w „takiej kulturze, jak 
nasza, z dawna przywykłej do dzielenia i rozdrabniania zjawisk" — 
pisze myśliciel z Toronto — „wydawać się może szokujące przypom
nienie, że sam rodzaj informacji, sam sposób jej przekazywania, jej 
technologia jest w tym wypadku ważniejsza od treści" 1 0. Liczy się 
tutaj forma, struktura wypowiedzi, „gramatyka" języka, którym się 
posługuje dane medium. Liczy się też sposób odbioru. Chcąc zrozu
mieć w pełni zasadę funkcjonowania tych mechanizmów, należy so
bie np. uprzytomnić — twierdzi McLuhan — że medium techniczne, 
zmieniając formę uczestnictwa w kulturze przez sposób wyrażania 
jej treści, stworzyło nową sytuację: stało się ono jak gdyby składo
wą tych „treści", stało się samym przekazem. „To nie nowe treści 
sztuki filmowej przyczyniły się do kinowego szaleństwa, które opa
nowało Europę i Amerykę lat dwudziestych" — zwraca uwagę kana
dyjski teoretyk mediów. Kino, dzięki nowemu sposobowi wyrażania 
„starych" treści samo stało się jakby nową treścią dla masowego 
odbiorcy. Ale także i radio, przez swoistą, celową organizację prze
kazu i uaktywnienie w nim techniki oraz przez intymny, osobisty 
sposób kontaktu odbiorcy dzięki przezwyciężeniu przestrzeni, samo 
stało się częścią przekazu, wywierając tym samym przemożny wpływ 
na jakość „treści". Albowiem, jaki wiadomo, już sam wybór określo
nych środków formalnych jest znakotwórczy zarówno w sferze ide
ologii, jak i nadbudowanych treści. W takim sensie należy rozumieć 
głośny paradoks McLuhana. 

Zatrzymajmy się jeszcze przez chwilę nad zagadnieniem, które 
wyraźnie łączy się z naszymi rozważaniami o estetycznych aspek
tach podwójnej natury medium technicznego. 
1 0 To właśnie m. in. tak postawiona kwestia stała się przedmiotem ataków 
ze strony licznych oponentów McLuhana. Sądzę, iż sporo jest w tych reak
cjach zarzutów niesłusznych, chociażby tylko z dwóch powodów. Po pierw
sze — to wcale nie kanadyjski myśliciel jest „odkrywcą" poglądu, że sposób 
komunikowania w wyższym stopniu kształtuje percepcję aniżeli sama treść 
danej informacji, gdyż prawda ta znana jest od czasów Arystotelesa. Po 
drugie — reakcje opozycjonistów wypływają głównie z tradycyjnego i mocno 
już postarzałego punktu widzenia na proces komunikowania społecznego, któ
ry z reguły pomijał ważne ogniwo tego procesu, a mianowicie: sposób komu
nikowania, interesując się wyłącznie tym, co kto mówi iz jakim rezultatem? 
A więc, określonymi „treściami" i skutecznością ich oddziaływania, podtrzy
mując uparcie martwą opozycję treści i formy. Ale wszak dawno już z tego 
rodzaju poglądem rozprawiła się choćby współczesna lingwistyka i nowocze
sna teoria propagandy oraz mediów masowego oddziaływania. Niemniej praw
dą jest, że stare przyzwyczajenia umierają z trudem. 



Mam na względzie próbę rozszyfrowania istoty pojęcia „repro
dukcji technicznej", które m. in. stało się częścią składową naszej 
definicji dzieła radiowego. Trudno bowiem nie zwrócić uwagi na 
rolę, jaką mogłoby to pojęcie — w znaczeniu określonej kategorii 
estetycznej — odegrać w całkowicie nowym podejściu do teorii 
sztuki radiowej, czy w ogóle do teorii sztuk stechnicyzowanych, k tó
re wciąż jeszcze, jak się wydaje, są obciążone tradycyjnym myśle
niem estetycznym. 

3 Autorem terminu „reprodukcja techniczna" w odniesieniu do 
dzieła sztuki jest bezsprzecznie Walter Benjamin Ale samo po

jęcie, a właściwie jego wieloaspektowa zawartość semantyczna jest 
nieco starszej daty. Rzecz polega — mówiąc najogólniej — na zgoła 
odmiennym potraktowaniu funkcji techniki w dziele sztuki, niż 
w klasycznej, renesansowej czy dziewiętnastowiecznej przeszłości, 
a nawet w obecnej wciąż „kulturze druku i typografii". Bezwzględ
ne pierwszeństwo w postawieniu tego odwiecznego, w gruncie rze
czy, problemu w całkowicie nowym ujęciu przysługuje Tadeuszowi 
Peiperowi, bo uczynił to na kilkanaście lat przed Benjaminem 1 2 . Co 
jednak wcale nie oznacza, bym w czymkolwiek ujmował oryginalno
ści myśli niemieckiego krytyka i teoretyka literatury. 

O ile bowiem Peiper w początkach lat dwudziestych pierwszy 
z europejskich twórców i teoretyków sztuki zwrócił publicznie uwa
gę na kulturotwórczy, estetyczno-społeczny aspekt funkcji techni-
ki-maszyny w procesie komunikacji artystycznej, kreując w ten 
sposób poetycko-publicystyczną wizję wielostronnych skutków 
„wkroczenia maszyny do sztuki", o tyle Benjamin, oparłszy się na 
tym samym kryterium technicznym i podobnym kontekście histo
rycznym, poszedł jak gdyby o krok dalej, gdyż zawarł w jednym 

1 1 Walter B e n j a m i n — ur. w roku 1892 w Berlinie. Tam studiował filo
zofię, a po I wojnie uzyskał stopień doktora w zakresie historii literatury nie
mieckiej w Szwajcarii. Do przewrotu hitlerowskiego związany ze środowi
skiem lewicy intelektualnej we Frankfurcie nad Menem, z takimi wybitnymi 
nazwiskami w socjologii niemieckiej, jak: Theodor W. Adorno, Siegfried Kra-
cauer, Max Horkheimer, Erich Fromm, Herbert Marcuse i in. Po roku 1933 
osiedla się w Paryżu i nawiązuje na powrót kontakt z tymi uczonymi już na 
emigracji, drukuje w paryskiej wersji pisma frankfurckiego Zeitschrift für So
zialforschung (1936 nr 1) s łynny esej pt. Dzieło sztuki w dobie technicznej re
produkcji („Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar -
keit"). Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Francji próbuje ucieczki przez 
granicę hiszpańską. Schwytany przez frankistów, popełnia samobójstwo we 
wrześniu 1940, w obawie przed wydaniem go gestapo. Por. W. B e n j a m i n : 
Twórca jako wytwórca. Wyd. Poznańskie, 1975 — pierwszy polski wybór pism 
tego krytyka i teoretyka literatury, wybitnego reprezentanta niemieckiej lewi
cy intelektualnej lat trzydziestych. Jednym z pierwszych, który w Polsce zwró
cił uwagę na intelektualną nośność idei Benjamina w odniesieniu do teorii 
mediów audiowizualnych, był Aleksander K u m o r (por. Telewizja-teoria, 
percepcja, wychowanie. Warszawa 1973). Próby przystosowania tezy Benja
mina o „reprodukcji technicznej" do medium słuchowego dokonuję tu po raz 
pierwszy i niezależnie od sugestii A. Kumora. 
1 2 T. P e i p e r : Miasto. Masa, Maszyna. Zwrotnica nr 2 — VII 1922 oraz ko
mentarze i notatki zamieszczone w „Tędy", Warszawa 1930. 



niemal eseju całą, dość uporządkowaną koncepcję teoretyczną w za
kresie kultury i tendencji rozwojowych w sztukach współczes
nych. 

Na czym polega zasada tej koncepcji? Po pierwsze — u podstaw 
wszelkich przeobrażeń w sztuce i kulturze leży rozwój środków 
technicznych, które zmieniają „warunki produkcji" w takim sensie, 
w jakim rozumiała je marksistowska nauka ekonomiczna. Po dru
gie — punktem zwrotnym w tych przeobrażeniach jest moment, 
w którym owe „warunki produkcji" zostają zdeterminowane przez 
całkowicie nowy proces „reprodukcji technicznej", ujawniony w po
wstaniu takich mediów, jak: fotografia, fonograf (czy dyskografia) 
i wreszcie kino, od którego — zdaniem Benjamina — rozpoczyna się 
w kulturze nowa „epoka reprodukcji technicznej" 1 8 (doniosłość zja
wiska, polegającego w sformułowaniu Peipera na tym, że „radio 
jest adwokatem tej samej sprawy", jakby się Benjaminowi wy
mknęła!). Przy czym ów proces reprodukowania implikuje odmien
ne spojrzenie na dzieło sztuki nie tylko w aspekcie kulturowo-este-
tycznym, ale przede wszystkim społecznym, mając na względzie za
sadniczą zmianę warunków percepcyjnych, sposobów oddziaływa
nia, a więc i zmianę postaw odbiorczych. Właśnie ta zmienność wa
runków percepcyjnych stała się dostrzegalna w pełni dopiero w me
diach elektronicznych, w których jedną z dominujących cech jest 
komunikowanie na odległość (na co znów nie zwrócił uwagi Benja
min!). 

Nie mniej zadziwiająca jest zbieżność głównych założeń koncep
cji Benjamina, zarówno z podstawowymi tezami prekursorskiej po-
etycko-teoretycznej wizji Peipera, jak i z przewodnią myślą esei
stycznych wywodów kanadyjskiego filozofa „ery elektronowej", 
McLuhana, ogłoszonych dopiero przed kilkunastu laty. Mimo nie
wątpliwych różnic, czy to w niektórych założeniach ideowych, czy 
to w szczegółowym traktowaniu pewnych elementów zjawisk ku l 
turowych oraz kierunku ich uwarunkowań, łączy jednak tych 
trzech myślicieli przede wszystkim umiejętność całościowego spoj
rzenia na dzieje tudzież rzeczywistość kultury światowej; i do tego 
jest to spojrzenie z dużej perspektywy. Zagłębiają się oni bowiem 
nie tyle w drobiazgowe analizy, ile dążą do syntezy, do wizji kom
pleksowej, globalnej. (Pięknie tę zasadę ujął niegdyś Peiper: „Nie 
o zerwanie gałęzi mi szło, ale o wiedzę: jak rosną lasy", kiedy uza
sadniał istotę swoich wszechstronnych studiów zagranicznych.) 
Wszyscy trzej kładą nacisk na techniczne podstawy rozwoju cywi l i -
zacyjno-kulturowego i na motoryczną, twórczą funkcję techniki, za
równo w odniesieniu do samej sztuki, jak i do sposobów jej percep-

1 8 Epoka ta — zdaniem Benjamina — charakteryzuje się g łównie takimi prze
obrażeniami społeczno-kulturowymi, jak zanik kultu dla sztuki, dewaluacja 
unikatowej wartości dzieła sztuki i jego desakralizacja oraz fragmentaryczne, 
dystraktywne, rozproszone obcowanie ze sztuką. Wydaje się, że wiele z tych 
spostrzeżeń Benjamina dopiero w naszej „elektronicznej" epoce nabrało szcze
gólnej aktualności. 



cji, udowadniają przy tym, że wskutek tych metamorfoz ulega zmia
nie w równym stopniu istota sztuki, co jej odbiór i odczuwanie 
świa ta 1 4 . 

Kto wie, czy właśnie ta zaskakująca zbieżność myśli teoretycznej 
nie byłaby nam w stanie wskazać drogi do ogólnej, syntetycznej 
teorii sztuk stechnicyzowanych? 

Ale powróćmy do samego pojęcia „reprodukcji technicznej" — jak 
dzisiaj należy je rozumieć w kontekście medium radiowego? 

Sprawa pierwsza. Główną cechą „reprodukcji technicznej" jest 
jej podwójna natura, ujawniająca się w dwóch podstawowych pro
cesach wzajemnie uwarunkowanych; jednym o charakterze jako
ściowym, drugim — ilościowo-jakościowym. 

Rozpatrzmy to na prostych stosunkowo przykładach. Weźmy ra
diowy przekaz muzyczny. Pierwszy proces reprodukcji powstaje 
z chwilą wykonania lub odtworzenia przez orkiestrę czy solistę 
utworu muzycznego w studiu radiowym przed aparaturą nagrywa-
jąco-odtwarzającą. Początkiem drugiego procesu jest już zapis 
dźwiękowy tego utworu na taśmie magnetofonowej, noszący w so
bie cechy reprodukcji w znaczeniu powielania, którego ostateczny 
rezultat konkretyzuje się z chwilą odtworzenia zapisu elektromag
netycznego dzieła muzycznego w czasie emisji radiowej w milio
nach otwartych odbiorników i w momencie percepcji danego prze
kazu radiowego 1 5 . 

O ile pierwszy proces reprodukcji ma charakter czysto jakościo
wy, powodujący skutki przede wszystkim estetyczne, o tyle drugi 
jest zjawiskiem o charakterze ilościowo-jakościowym, które należy 
rozpatrywać w kategoriach kulturowo-społecznych. Implikuje ono 
bowiem określone skutki kulturowe i społeczne, wiążąc się z me
chanizmem rozpowszechniania, czyli ze sposobami dotarcia do spo
łeczeństwa wielokrotnie powielonych reprodukcji. 

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę radiowy przekaz określonej 
rzeczywistości — np. bezpośrednią transmisję meczu piłki nożnej — 
będziemy mieli do czynienia jednocześnie z dwoma procesami: 
a) z reprodukcją w znaczeniu odtwarzania rzeczywistości, dokonanej 

1 4 Nie bez znaczenia jest również pewna okoliczność. Pierwsza połowa lat 
sześćdziesiątych przynosi ponowne „odkrycie" technicystyczno-społecznej kon
cepcji kultury Benjamina, dzięki wznowieniu w RFN zbioru jego szkiców z lat 
trzydziestych („Illuminationen", Frankfurt a/M. 1961). Głośne publikacje Mar
shalla McLuhana, jak „Gutenberg Galaxy" i „Understanding Media" przypa
dają na ten sam okres: 1962—1964. Mniej więcej w odstępie lat dziesięciu 
ukazuje się w Krakowie pierwszy tom zbiorowej edycji dzieł Tadeusza Pei
pera pt. „Tędy. Nowe Usta" (1972). Wydaje mi się, że warto o tej względnej 
zbieżności faktów wydawniczych pamiętać, założywszy oczywiście, że kon
cepcje teoretyczne Peipera nie wykroczyły, jak dotąd, poza granice naszego 
kraju. 
1 5 W przypadku fonografii — ten drugi proces reprodukcji ujawnia się w wy
produkowaniu (powieleniu) wielotysięcznego nakładu płyt gramofonowych lub 
magnetofonowych kaset oraz dotarcia tych płyt lub kaset do odbiorcy. 



przy pomocy aparatury nadawczo-odbiorczej i sprawozdawcy spor
towego oraz b) z reprodukcją w sensie natychmiastowego powiele
nia i upowszechnienia milionowemu audytorium. 

Zjawisko nakładania się tych dwóch pozornie odrębnych proce
sów reprodukcji: jakościowego i ilościowo-jakościowego — notuje
my we wszelkich przekazach radiowych (i telewizyjnych) dokony
wanych w bezpośredniej emisji, w tzw. audycjach czy programach 
,,na żywo" (np. transmisja koncertu z filharmonii lub właśnie me
czu sportowego). 

Następna sprawa istotna — to właśnie zagadnienie „reprodukcji 
rzeczywistości", a zwłaszcza jej aspekt estetyczno-społeczny. W me
dium radiowym (a także w kinie i telewizji) jest to niejako z natury 
fundamentalny problem „reprodukcji technicznej". 

Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że wchodzi tu w grę nie 
tylko reprodukowanie tzw. rzeczywistości realnej, ale również okre
ślonej rzeczywistości artystycznej, rzeczywistości fikcyjnej. Innymi 
słowy: wszystko to, co staje się przedmiotem „reprodukcji technicz
nej" w radiu albo inaczej — co wchodzi w zakres programu infor
macyjnego i artystycznego. Przy czym wzajemne relacje dwóch 
podstawowych procesów reprodukcyjnych, odtwórczego i powiela
jącego, układają się podobnie jak relacje funkcji kreacyjnej i infor-
macyjno-przekaźnikowej, o których mówiliśmy wyżej. Więcej — 
procesy te poddają się modalności tych funkcji, są z nią jakby sprzę
żone, oddziałują wzajemnie na siebie, co sprawia m. in., że „środki 
reprodukcyjno-transmisyjne" stają się „środkami ekspresji", ujaw
niając w ten sposób aspekt estetyczno-społeczny reprodukcji rzeczy
wistości. 

Ten właśnie aspekt uwarunkowany jest ściśle następującymi 
czynnikami: technicznym, psychologicznym i kulturowo-społecz-
nym. Dotyczą one zarówno strony nadawczej (reprodukującej), jak 
i strony odbiorczej układu komunikacyjnego. 

Jak to należy rozumieć? Mówiąc najogólniej, ostateczny rezultat 
dwóch podstawowych procesów reprodukcyjnych, czyli w tym wy
padku końcowy efekt dzieła radiowego, zależy: po pierwsze — od 
właściwości technicznych urządzeń reprodukujących (aparatury na
dawczo-odbiorczej), które, jak wiemy, stają się w pewnym momen
cie integralną częścią przedmiotu reprodukowanego (dzieła radiowe
go). Druga zależność — to zaprogramowanie tych urządzeń technicz
nych; a więc idzie tu o złożone funkcje sterownicze człowieka (ze
społu nadawców), panującego nad procesami reprodukcyjnymi, ich 
technicznymi ograniczeniami i możliwościami oraz o jego właści
wości natury psychologicznej (zakres umiejętności i wiedzy, rodzaj 
zdolności czy talentu). Zależność trzecia — o charakterze kulturowo-
-społecznym — wyraża się po stronie nadawczej: określonymi „sto
sunkami produkcji", panującymi w danym zespole nadawczym; 
z góry założonymi przesłankami programowymi w sensie ideowo-ar
tystycznym lub społeczno-politycznym; wyborem ostatecznego ce-



lu, jaki ma spełnić dane dzieło radiowe w określonym audytorium 
oraz czasu i miejsca emisji w tym czy innym paśmie programowym. 
Natomiast po stronie odbiorczej mamy do czynienia, uwzględniając 
udział czynnika psychologicznego, z rodzajem i stylem percepcji, 
a w i ę c z charakterem postawy interpretacyjnej l e , co wiąże się z ko
n i e c z n o ś c i ą u ś w i a d o m i e n i a sobie s ł u c h o w y c h w ł a ś c i w o ś c i u k ł a d u na
dawczo-odbiorczego (komunikowanie bezpośrednie, jednostronne, 
intymne, indywidualne i na odległość, ale z poczuciem więzi spo
łecznej). 

Przyjrzyjmy się bliżej owym specyficznym właściwościom tech
nicznym aparatury reprodukcyjnej, jako pierwszemu czynnikowi, 
mającemu decydujący wpływ na ostateczny rezultat procesów re
produkcji w interesującym nas aspekcie estetyczno-społecznym. 
Chodzi tu przede wszystkim o charakter i zakres zmian czy mody
fikacji, k tórym ulega materia reprodukowanej rzeczywistości. 

Jaki jest ogólny charakter tych zmienności? 
Zachodzą tu trzy podstawowe zjawiska. Pierwsze — to zjawisko 

r e d u k c j i ; sprawia ono, że w przedmiocie reprodukowanym 
(przekazie radiowym) ulega generalnemu zmniejszeniu ilość bodź
ców zmysłowych w stosunku do danych nam w rzeczywistości bez
pośredniej. Wszak przekaz radiowy dysponuje wyłącznie bodźcami 
natury dźwiękowej, oddziałującymi jedynie na zmysł słuchu. A więc 
docierają do nas — oprócz tworów czysto dźwiękowych, jak muzy
ka — tylko głosy i „przedmioty dźwiękowe" — rzeczywistość jak 
gdyby obrysowana dźwiękiem. Z tym, że przyjmujemy ją w ogra
niczonym zakresie, fragmentarycznie, wycinkowo, jej „pars pro to
to" w szerokim znaczeniu tego pojęcia — nie tylko w aspekcie este
tycznym, ale i fizycznym. 

Stąd właśnie m. in. biorą się dwie pierwsze cechy przekazu ra
diowego, które, jak wiemy, polegają na określonej selektywności 
,,ucha mikrofonu" i zdolności przybliżenia owej słuchowej „pars 
pro toto" indywidualnemu odbiorcy w klimacie intymności. W ogó
le implikacje zjawiska „redukcji" są z natury wielostronne. Z jed
nej strony bowiem określa ono charakter tworzywa oraz granice ar
tystycznej penetracji rzeczywistości, z drugiej — narzuca sferę od
działywania, a przez to dyktuje niejako sposób percepcji. I wresz
cie w pewnym sensie warunkuje kolejne zjawisko. 

Jest nim t r a n s f o r m a c j a . Zjawisko to, niczym wektor siły, 
wyznacza kierunek procesu jakościowego reprodukcji, którego isto
tą jest zamiana jednego systemu znaków w drugi — z ikonicznego 
w słuchowy. Co powoduje z kolei — w dziedzinie adaptacji poza-
radiowych form artystycznych — konieczność przekształcenia jed-

1 6 Często wchodzi tu w grę rodzaj naiwnej postawy odbiorczej, który utoż
samiamy z przeświadczeniem o swego rodzaju s łuchowym obiektywizmie czy 
autentyczności reprodukowanego przedmiotu sztuki. Objawia się to m. in. 
w .traktowaniu bohaterów fikcyjnych jako rzeczywistych lub też uznawaniu 
akcji fikcyjnej za wziętą z rzeczywistości realnej. 



nej struktury rzeczywistości w inną, zastępując np. kryteria lite
rackie lub sceniczne, przywiązane do ikoniczności znaków, kryte
riami ze sfery dźwięku i wrażliwości słuchowej. Inaczej mówiąc: 
zjawiska transformacji i redukcji stanowią w zasadzie o fonosfe-
rycznej istocie sztuki radiowej, którą najlepiej chyba oddają dwa 
sformułowania poetyckie: „wszystko, co żyje, oddycha dźwiękiem" 
(F. Billedoux) i „bo to był głos i tylko głos i nic nie było oprócz 
głosu" (B. Leśmian). 

Trzecie wreszcie zjawisko — d e f o r m a c j i , wiąże się ściśle 
z poprzednim choćby przez to, iż stanowi o zakresie zniekształceń 
bodźców zmysłowych na skutek redukcyjnych zmian cech fizycz
nych rzeczywistości reprodukowanej, zdeterminowanych przestrze
nią i czasem. Mam tu na myśli właśnie ową „jednowymiarowość" 
perspektywy przestrzenno-czasowej dzieła radiowego w wyniku 
procesów reprodukcyjnych. Rzecz wydaje się bardziej zrozumiała 
w połączeniu z czwartą cechą przekazu radiowego, wyrażającą się 
w ciągłym „ruchu", w określonych przebiegach przestrzenno-czaso-
wych i pojęciu przestrzeni słuchowej. Ale będzie tu także szło 
0 zniekształcenia spowodowane bądź świadomą, celową organiza
cją czasu i przestrzeni określonej struktury radiowej przy pomocy 
techniki montażu, bądź również celowymi procesami manipulacyj
nymi poszczególnych elementów materiału dźwiękowego (werbal
nego lub pozawerbalnego) przy pomocy urządzeń nagrywająco-od-
twarzających. 

Jak widać z powyższego, wszystkie te trzy zjawiska są co naj
mniej dwuaspektowe. Z jednej bowiem strony — ukazują istotę 
reprodukcji w jej aspekcie technicznym, z drugiej — przy celowym 
ich wykorzystaniu — przyjmują postać „środków ekspresji", a więc 
należy je rozpatrywać w aspekcie estetycznym. Zwłaszcza właści
wość deformacyjna reprodukcji technicznej kryje w sobie nieprze
brane źródła siły kreacyjnej medium radiowego. I do tego w stokroć 
większym stopniu, niż w mediach audiowizualnych: kinie i telewizji. 
A to ze względu chociażby na dwie poprzednie właściwości: reduk-
cyjno-transformacyjne, sprowadzające medium radiowe do twórcze
go funkcjonowania dwóch sfer: fonicznej i słuchowej, które uwal
niają od dosłowności ikonicznej obrazu. 

Wydaje się także, iż w kontekście przedstawionych pokrótce nie
których ważniejszych zasad teoretycznych reprodukcji technicznej, 
jaśniejsza i głębsza stanie się zarówno nasza „potrójnie alternatyw
na" definicja dzieła radiowego, jak i zwięzła jego charakterystyka, 
zawarta w formule: „swoistej kontaminacji dźwięku, aparatury 
1 przezwyciężenia przestrzeni", o którą niegdyś pokusił się wrocław
ski teoretyk literatury, Jan Trzynadlowski, omijając teorię repro
dukcji technicznej. Jakikolwiek jednak byłby nasz stosunek do tej 
technicystycznej koncepcji sztuki, a nawet kultury, jeden jej atut 
uważam za bezsporny: kryterium reprodukcji technicznej pozwala 
nam nie tylko pełniej i wnikliwiej zrozumieć mechanizm tego „gra-



jąco-gadającego pudełka", ale również poznać właściwy rodowód 
radia jako sztuki, tudzież jego miejsce w rodzinie sztuk stechnicy
zowanych i w całokształcie zjawisk kultury współczesnego świata. 
A że przy okazji można by stworzyć fundament lub cząstkę tego 
fundamentu pod nie napisaną dotąd teorię, zaczynającą się na przy
kład od tego, iż: „Na początku było Słowo i Technika...", to już inna 
historia... 
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BRONISŁAWA L I G A R A , A N N A RUSOWICZ 

DIALOG TELEWIZYJNY 
PRÓBA TYPOLOGII 

Jak funkcjonuje język w środkach masowego komuni
kowania? Zagadnienie to jest przedmiotem badań zespo
łu pracowników IFP UJ kierowanego przez prof, dr hab. 
Zofię Kurzową, a przedstawiona niżej próba typologii 
dialogu TV stanowi fragment tych badań, opierających 
się na wynikach dotychczasowej pracy zespołu. 

P owszechne jest przekonanie, że telewizja jako jeden ze środków 
masowego komunikowania ma duży — choć dotychczas nie zba

dany wpływ na kształtowanie się języka ogółu mówiących. Najczę
ściej, w potocznym odczuciu, uważa się, że wpływ ten — zwłaszcza 
na odmianę ogólną i potoczną polszczyzny — jest ujemny. Zarzuca 
się telewizji napuszony styl, rozpowszechnianie błędnej wymowy, 
dziwacznych i niepoprawnych neologizmów, błędnych wzorców fra
zeologicznych i składniowych oraz powielanie utartych wzorców 
wypowiedzi, nabierających charakteru sztampy dziennikarskiej \ 
Można by listę tych zarzutów powiększać. Rzecz przy tym ciekawa: 
na język masowych mediów nie tylko zwykli użytkownicy języka, 
ale też i lingwiści patrzą w kategoriach poprawnościowych; ocenia
ją, co w tych przekazach jest poprawne, co nie, a wzorcem, do któ
rego się odwołują, jest jedyna dotychczas skodyfikowana norma ję
zyka literackiego — norma języka pisanego. ^ 

Przyczyn takiej oceniającej postawy upatrywać można w trady
cyjnych poglądach na język, według których jedynym godnym na
śladowania wzorcem jest język literatury pięknej, a co za tym idzie, 
inne językowe realizacje, szczególnie odmiana mówiona, są trakto
wane jako gorsze niż odmiana pisana, ponieważ zdarzają się w nich 
odchylenia od norm języka literackiego oceniane jako błędy. 

1 B . W i e c z o r k i e w i c z : Sztuka mówienia. Red. naukowa i uzupełnienia 
Z. K u r z o w a . Wyd. IV, Warszawa 1977. S łowo wstępne, s. 3—7. 
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Ôw a priori negatywny stosunek do języka mówionego ogranicza 
spojrzenie na język używany w TV tylko do zagadnień poprawno
ściowych, a usuwa z pola widzenia podstawowe dla językoznawcy 
pytanie: jak funkcjonuje język w środkach masowego komuniko
wania. 

Przystępując do badania języka używanego w przekazach telewi
zyjnych, stanęliśmy przed szeregiem podstawowych problemów me
todologicznych. Należało przede wszystkim sprecyzować obiekt na
szych badań. I tutaj natuwa się pytanie, czy istnieje odmiana języ
ka polskiego „polszczyzna telewizyjna", różna np. od języka mó
wionego w sytuacji naturalnej bądź od języka pisanego, czy może 
należy mówić o „języku w telewizji"? 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ostateczną odpowiedź na to py
tanie będzie można uzyskać a posteriori, po przeprowadzeniu szcze
gółowych badań. Już teraz jednak, nawiązując do pracy W. Miodunki 
Uwagi o roli i uwarunkowaniach środków językowych w przekazach 
telewizyjnych 2 , przyjęliśmy następujące założenia: 

ф Przekazy spontaniczne powstające w sytuacji naturalnej zo
stały przeciwstawione przekazom opracowanym powstającym 
w sytuacji sztucznej, oficjalnej. Te ostatnie przekazy mogą 
funkcjonować samodzielnie (jako teksty pisane) oraz niesa
modzielnie (z elementami akustycznymi — w radiu, graficz
nymi i ilustracyjnymi — w prasie, komiksach itp.). 
Do przekazów opracowanych zaliczamy właśnie elementy 
językowe zawarte w telewizji. 
Odrzuciliśmy tym samym tradycyjną opozycję język pisa
ny • język mówiony, ponieważ jest ona w stosunku do tele
wizji nieadekwatna. Wprawdzie przekazy słowne T V są rea
lizowane przede wszystkim w postaci mówionej, ale nie jest 
to nigdy taki sam język mówiony jak w sytuacji naturalnej. 
Występujący w T V ma świadomość obecności mikrofonu i ka
mery, a to ogranicza zasadniczo spontaniczność jego wypo
wiedzi 3. 
Sytuacja, w jakiej powstaje przekaz telewizyjny, jest więc 
sytuacją sztuczną, ponieważ między telewizyjnym nadawcą 
a telewizyjnymi odbiorcami nie ma bezpośredniego kontaktu 
i bezpośredniej wymiany informacji. Brak natychmiastowej 
kontroli ze strony odbiorcy nie daje nadawcy wskazówek, czy 
jego przekaz został odebrany i prawidłowo zrozumiany; prze-

2 W. M i o d u n k a : Uwagi o roli i uwarunkowaniach środków językowych 
w przekazach telewizyjnych Zeszyty Prasoznawcze 1979 nr 1. 
3 Por. ibid.: Mowa spontaniczna ma miejsce tylko w sytuacji naturalnej przy 
zachowaniu następujących parametrów: 
1. Nadawca i Odbiorca obecni, 
2. Między N i O, następuje wymiana informacji, 
3. Komunikowanie bezpośrednie i natychmiastowe, 
4. Kanał akustyczny, 
5. Elementy gestykulacyjno-mimiczne. 



kaz ten musi więc być wcześniej przygotowany i opracowa
ny. Ponadto w T V elementy słowne i akustyczne funkcjo
nują wspólnie z elementami ikonograficznymi (z obrazem), 
które powinny współtworzyć przekaz T V i których obecność 
odróżnia T V od radia. A więc w T V mamy do czynienia z ję
zykiem mówionym, ale opracowanym, o bardzo znamiennych, 
swoistych cechach, odróżniających język T V od innych — 
uznanych przez językoznawców (np. Z. Klemensiewicza, 
S. Urbańczyka, K . Dejnę, A . Furdala) — odmian polszczyzny. 

Ф Z faktu, że język w T V jest językiem opracowanym, powsta
jącym w sytuacji sztucznej, wynika jego podstawowa cecha: 
jest on swoistą realizacją parole w konkretnych sytuacjach 
i przez konkretne osoby. Zakłada to konieczność znajomości 
sytuacji, która ową parole współtworzy, a także kompeten
cji językowych osób, które przekaz językowy opracowują 
i przedstawiają. 

ф Przedmiot badań ograniczamy do tych telewizyjnych przeka
zów słownych, które są specjalnie dla tego środka masowego 
komunikowania przygotowane i których funkcjonowanie po
za telewizją jest niemożliwe. Eliminujemy z zakresu naszych 
zainteresowań te przekazy, które mogą być przedstawiane 
również poza telewizją (w teatrze, w kinie, na estradzie) i ja
ko takie nie są telewizyjne sensu stricto 4. 

ф Elementy językowe występujące w przekazach telewizyjnych 
klasyfikujemy w sposób następujący: (patrz schemat na 
s. 24.) 

W dalszej części pracy interesować nas głównie będą takie prze
kazy telewizyjne, które są realizowane w dialogu. Od strony 

językowej jest to najbardziej złożony typ przekazu słownego w T V . 
Gdy w pozostałych odmianach na zachowanie językowe nadawcy 
ma zasadniczy wpływ świadomość mówienia do kamery i potencjal
nego odbiorcy, bez sprzężenia zwrotnego z nim, to w przekazach 
0 formie dialogowej na zachowanie językowe rozmówców wpływa 
dodatkowo obecność partnera rozmowy w studio (mówiący kieruje 
swój przekaz jednocześnie do potencjalnego odbiorcy telewizyjnego 
1 do swoich rozmówców). 

Niniejsze rozważania mają więc na celu wstępne przedstawienie 
problematyki związanej z wypowiedziami dialogowymi w T V . Cho
dzi nam o uchwycenie cech charakterystycznych tego rodzaju wy
powiedzi i ewentualne stwierdzenie, czy istnieje odrębna, telewi
zyjna odmiana dialogu. Ewentualną swoistość dialogu telewizyjnego 
najłatwiej będzie uchwycić badając opozycję, w której członem nie-
nacechowanym będą wypowiedzi dialogowe powstałe w sytuacji na
turalnej, a nacechowanym — wypowiedzi dialogowe w T V . Bliż-

4 W. P i s a r e k : Typologia programów telewizyjnych. Zeszyty Prasoznawcze 
1974 nr 1, s. 23—32; A. R o p a : Próba klasyfikacji występujących w telewizji 
odmian języka. Zeszyty Prasoznawcze 1979 nr 1. 



Kryterium podziału: 

l. 'УР sytuacji aktu 
mowy 

Zbiór tekstów 
w języku polskim 

mówione w 'sytuacjach 
naturalnych 

teksty spontaniczne 

tworzenie w sytuacjach 
sztucznych 

1 
teksty opracowane-

2. stopień samodzielności 
elementów językowych 

przekazy językowe 
funkcjonujące samodzielnie 

przekazy, j ę z y k o w e funkcjonujące 
z elementami ikonograficznymi 
i (lub akustycznymi) n ie języko-
wymi (przekaz = tekst + x) 

S. istniejący uprzednio 
tekst pisany 

4. sposób tworzenia tekstu 
przez nadawcę lub na
dawców TV 

5. obecność tekstu pisanego 
w przekazie telewizyjnym 

monologowe 

elementy językowe zawarte 
w przekazach telewizyjnych 

+ tekst 

wtórnie 
m ó w i o n e 5 

/ \ 
+ tekst — tekst 

I ! 
czytane odtwarzane 

z pamięc i 

5 Występujące w tej klasyfikacji odmiany: czytana i odtwarzana z 
odtwarzane z pamięci składają się na język literacki (literatury 
na który składają się teksty rozpowszechniane przez prasę, radio 
zyjnej (por. M i o d u n k a : op. cit.). 

pamięci odpowiadają odmianom wydzielanym tradycyjnie; teksty 
pięknej), natomiast odmiana zwana czytaną, to język sensu largo, 
i TV, którym daje O B R A Z , a to stanowi o ich swoistości telewi-



szego opisu wymaga pierwszy człon opozycji, ponieważ badania l ig -
wistyczne są tu właściwie w stadium początkowym. Wiąże się to ze 
stosunkowo niedawną tradycją badań nad językiem mówionym, do
tychczas bowiem konkretne wypowiedzi językowe — a więc płasz
czyzna parole — były traktowane (choć się o tym wprost nie pisze) 
tak, jakby miały formę monologu, a tymczasem podstawową reali
zacją aktu mowy w sytuacji naturalnej jest właśnie forma dialo
gowa. 

Potrzeba bliższego przyjrzenia się temu zagadnieniu została wy
sunięta przez przedstawiciela praskiej szkoły strukturalnej. J . M u -
kafovskiego, którego artykuł „Dialog a monolog" stanowi bazę dla 
naszych rozważań 6. 

Każda wypowiedź językowa musi się zrealizować bądź w dialogu, 
bądź w monologu, a zatem mówiący musi dokonać wyboru między 
nimi. Dialog i monolog stanowią więc dwie podstawowe konwencje 
językowe wchodzące ze sobą w opozycję dla badań językoznawczych 
równie istotną, jak np. opozycja język mówiony : język pisany. 
W opozycji tej członem nienacechowanym będzie dialog. Wynika to 
ze schematu komunikowania językowego, w którym nadawca prze
kazuje bezpośrednio odbiorcy jakąś informację. 

Każdy opis komunikowania językowego w ujęciu współczesnego 
językoznawstwa zawiera elementy składowe, takie jak: nadawca, od
biorca, kod, przekaz, ale kończy się na momencie dotarcia przekazu 
do odbiorcy i nie przedstawia analizy równie istotnej fazy komuni
kowania, jaką jest reakcja odbiorcy na ów przekaz7 przejawiająca 
się w postaci repliki. W sytuacji naturalnej nadawca otrzymuje od 
odbiorcy sygnały, czy przekaz językowy jest dla niego zrozumiały 
i jaki jest stosunek odbiorcy do tego przekazu. Widoczna jest bezpo
średnia kontrola nadawcy przez odbiorcę, zaznaczana sygnałami 
o charakterze językowym oraz pozajęzykowym (gesty, mimika). Mo
nolog natomiast będzie dialogiem pozbawionym replik. 

Spróbujmy teraz wyznaczyć parametry, których obecność lub brak 
decydować będzie o dialogowym lub monologowym charakterze wy
powiedzi. W wypowiedzi dialogowej bierze udział dwóch rozmów
ców, a przekaz słowny jest adresowany do jednego, konkretnego od
biorcy. Odbiorca jest aktywny i przejmuje rolę nadawcy. Tak więc 
funkcje nadawcy i odbiorcy wymieniają się, co można przedstawić na 
schemacie: 

N O 
vj, zmiana roli 

O N 
zmiana roli 

N O 

° J . M u k a f o v s k y : Dialog a monolog. (W:) Wśród znaków i struktur. 
Warszawa 1970, s. 183—227; J. L a 1 e w i с z: Komunikacja językowa a lite
ratura. IBL, Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1975, s. 36—41, 53—61. 
7 Natomiast filozofia języka podkreśla nastawienie na partnera. Pisze o tym 
G. B a u e r : „Das Sprechen zielt auf einen Partner, ist überhaupt aus der 
„Anrede" hervorgegangen. Es setzt mindestens die Möglichkeit einer „Ent-



Natomiast w wypowiedzi monologowej, nawet przy fizycznej 
obecności partnera, rola odbiorcy jest bierna, a w wypadku obec
ności ki lku osób monolog najczęściej nie jest skierowany do poje
dynczego odbiorcy. 

Według Mukafovskiego dialog jest szczególną konstrukcją zna
czeniową obliczoną na maksimum zwrotów znaczeniowych 8. Wy
stępują w nim charakterystyczne tzw. momenty zwrotne, pojawia
jące się na styku replik. One to właśnie powodują zmianę funkcji 
odbiorcy i nadawcy, a tym samym warunkują ciągłość dialogu. Prze
kaz słowny formułowany jest tak, że „prowokuje" niejako odbior
cę do odpowiedzi. Jaskrawym tego przykładem są dwie nakładające 
się na siebie repliki dialogu: odbiorca przerywa nadawcy wypowiedź 
i jakby w nią „wpada" — czasem po prostu kontynuując rozpoczę
tą przez niego myśl. 

Momenty zwrotne realizowane są na różnych płaszczyznach: 
— semantycznej: każda następna replika jest semantycznie 

uzależniona od poprzedniej 9, 
— leksykalnej: np. podstawowe wyznaczniki leksykalne po

stawy negującej — nie, aprobującej — tak itp., 
— prozodycznej, fonologicznej: intonacja, modulacja głosu itp., 
— pozajęzykowej: gesty, mimika. 

Ich występowanie jest dowodem na to, że jeden wspólny temat 
dialogu jest przez rozmówców traktowany swoiście, a więc ich wy
powiedzi tworzą samodzielne całości sensu. Płynie to z faktu, że 
ostateczny sens dialogu jest rezultatem wzajemnego „odnoszenia 
się" do siebie replik par tnerów rozmowy, modyfikacji tez, ścierania 
się ich poglądów 1 0. 

B adania dialogu od strony językowej muszą uwględnić także 
czynniki odnoszące się do płaszczyzny parole, warunkujące po

wstanie takiej wypowiedzi, a więc: 
a) pozajęzykowe okoliczności prowadzące do zaistnienia dialogu, 
b) zewnętrzną, przedmiotową sytuację, w której dialog się od

bywa. 

Uwzględnienie tych czynników pozwoliło Mukafovskiemu wy
dzielić pewne aspekty, występujące w każdej wypowiedzi dialogo
wej, jedynie z różnym nasileniem 1 1 . I właśnie szczególne nasilenie 

sprechung" voraus. Es ist selbst Handlung und schafft oder beeinflusst Ver
hältnisse'". Zur Poetik des Dialogs. Leistung und Formen der Gesprächs
führung in der neueren deutschen Literatur, Darmstadt 1969, s. 1; podobnie 
J. L o h m an: „(...) jeder lebendige, natürliche sprachliche Akt einen Eingriff 
in eine zwischen — menschliche Situation darstellt" (podkr. aut.), ibid. 
8 J . M u k a f o v s k y : op. cit., s. 218. 
9 „Der 'sprachliche Kontakt' beruht auf einer keineswegs selbstver ständ
lichen, vielmehr für jeden sprachlichen Akt erst herzustellenden Entsprechung 
zwischen Verstehen und Sprechen". G. B a u e r : op. cit., s. 3. 



jednego aspektu decyduje o charakterze wypowiedzi dialogowej. 
Aspekty dominujące stały się podstawą typologii dialogu, która ma 
dla nas przede wszystkim wartość poznawczą, ponieważ w rzeczy
wistości dialog jest zjawiskiem niepodzielnym i całościowym. Dwa 
pierwsze aspekty wypływają z zewnętrznych okoliczności, w jakich 
zachodzi dialog, a trzeci tkwi immanentnie w samym dialogu: 

I aspekt charakteryzuje się relacją „ja" do „ty", która powoduje 
napięcie między nadawcą a odbiorcą. Temat jest określony z ze
wnątrz. 

Środki językowe uwidoczniające ten aspekt to: zaimki osobo
we (ja, ty, my, wy) i dzierżawcze, wołacz, formy osobowe cza
sownika, tryb rozkazujący, zdania pytające, afirmacja (tak), ne
gacja (nie), przeciwstawność (a jednak, ale), przyzwolenie (mimo 
to, niemniej, przeto). 

Jest to osobisty typ dialogu, w którym dominują elementy 
uczuciowe, wolicjonalne. Najbardziej ewidentnym jego przeja
wem jest kłótnia 1 2. 

II aspekt wypływa z realnej, zewnętrznej sytuacji przedmioto
wej, która może warunkować dialog: 
a) bezpośrednio — wraz ze zmianą sytuacji zmienia się rozmo
wa, a samo wskazywanie na sytuację może niekiedy zastąpić re
plikę; 
b) pośrednio — gdy sytuacja staje się tematem dialogu; 
c) minimalnie — gdy temat rozmowy jest od sytuacji odległy, 
ale i tak tkwi w niej potencjalnie. 

Środki językowe charakterystyczne dla tego dialogu stanowią: 
zaimki wskazujące, przysłówki miejsca i czasu, czas teraźniejszy. 
Jest to dialog sytuacyjny, w którym nie ma napięcia między roz
mówcami 1 S , ale tylko wzajemne przekazywanie informacji; obec
ne są gesty wskazujące, mogące zastąpić repliki. 

III aspekt wypływający z samego dialogu polega na istnieniu 
odmiennych kontekstów znaczeniowych wypowiedzi dwóch roz
mówców, które się wzajemnie przenikają. Przez kontekst zna
czeniowy rozumiemy stosunek rozmówcy do tematu, stopień 
znajomości tego tematu i sposób jego językowego potraktowania. 
Jak już wspomniano, wypowiedzi rozmówców traktują temat 
swoiście i tworzą samodzielne całości sensu. Jako środki języ
kowe występują tu przede wszystkim leksykalne przeciwstaw-
ności o charakterze oceniającym. 

1 1 Można je porównać z trzema funkcjami mowy K. B i i h l e r a — symbolicz
ną, ekspresywną i impresywną — obecnymi nierozerwalnie w każdej wypo
wiedzi, tylko w różnym nasileniu, przy czym uznanie danej wypowiedzi za 
np. ekspresywną nie oznacza, że dwie pozostałe funkcje w niej nie wys tę 
pują. 
1 2 W terminologii B a u e r a jest to „ungebundenes (= konventionssprengen-
des) Gespräch". Op. cit., s. 35. 
1 3 W terminologii B a u e r a — „gebundenes (= konventionstreues) Gespräch". 
Op. cit., s. 30. 



Jest to konwersacja, czyli dialog swobodny, niezależny od ze
wnętrznych okoliczności; temat wyłaniany jest drogą swobodne
go wyboru, a rozmówcy schodzą się tylko dla samej rozmowy. 
Jest to każdy dialog bez bezpośredniej utylitarności, nie wynika
jący z konieczności życiowej, rozmowa nastawiona na siebie sa
mą, zabarwiona estetycznie. W przeciwieństwie do kłótni i dia
logu sytuacyjnego jest w niej wiele sztuczności (np. wybór te
matu, sposoby podtrzymywania rozmowy). 

Nie sposób tu pominąć stosunku do bezpośredniej rzeczywi
stości, w której się odbywa rozmowa, ale też nie kładzie się na 
nią nacisku; widoczne jest dążenie do uogólnienia rzeczywistości 
i asocjacyjne nawiązywanie replik 1 4. 

Wymienione typy dialogu naturalnego, jak dialog osobisty, sytua
cyjny oraz konwersacja nie stanowią pełnej klasyfikacji wypowiedzi 
dialogowych. W rzeczywistości występują bowiem również pośrednie 
odmiany dialogów, powstałe z nałożenia się cech poszczególnych ty
pów. 

I tak: dyskusja łączy w sobie cechy dialogu osobistego i konwer
sacji; brak w niej silnego napięcia między „ja" i „ty", gdyż przeciw-
stawność osób zastąpiona jest przeciwstawnością tez, tzn. kontekstów 
znaczeniowych; rozmowa, pogawędka stanowi połączenie odmiany sy
tuacyjnej dialogu i konwersacji: obowiązkowy, choćby tylko formal
ny związek z sytuacją przedmiotową wiąże ją z dialogiem sytuacyj
nym, a asocjacyjne nawiązywanie replik — z konwersacją. 

Zaznaczono już, że w każdym akcie mowy nadawca dokonuje wy
boru między dwiema konwencjami językowymi, m. in. w zależności 
od swego stosunku do odbiorcy. Oznacza to, że przy powstawaniu 
wypowiedzi językowej dialog i monolog są w świadomości mówią
cego obecne; występuje między nimi nieustanna oscylacja, układ dy
namiczny polegający na tym, że dialog może się przerodzić w mono
log i odwrotnie. Stąd pytanie, gdzie w konkretnym akcie mowy jest 
cezura między dialogiem a monologiem. Otóż Mukaf ovsky stwierdza, 
że takiej ostrej granicy nie ma; przynajmniej nie w każdej wypo
wiedzi, gdyż „monolog i dialog nie mogą być (...) rozumiane jako 
dwie obce sobie nawzajem formy wypowiedzi językowej, które zdol
ne są jedynie występować w liniowym następstwie, ale jako dwie s i 
ły nieustannie walczące ze sobą o przewagę w przebiegu każdej wy
powiedzi" 1 5. 

P rzedstawiona wyżej klasyfikacja dialogu w języku spontanicz
nym jest punktem wyjścia do opisu dialogu w telewizji, który 

przecież powstaje w sytuacji odmiennej od naturalnej sytuacji ko
munikowania językowego. Przystępujemy więc do opisu drugiego 

1 4 „In der gesellschaftlichen Konversation ist es nicht erforderlich, dass das 
Gesagte in seinem genauen Sinn aufgefasst wird". G. B a u e r : op. cit., s. 62. 



członu ustalonej we wstępie opozycji, jaką stanowiło przeciwstawie
nie dialogu naturalnego dialogowi telewizyjnemu. 

Uwzględniając parametry wymienione przy klasyfikacji dialogu 
w języku nieopracowanym, dialogiem w telewizji nazwiemy taki akt 
mowy, w którym: 

a) występują dwaj partnerzy rozmowy, 
b) przekaz językowy jest skierowany do jednego, konkretnego 

uczestnika rozmowy (do „ty", „Pan", „Pani" itd.), 
c) role nadawcy i odbiorcy są wymienne. 

Ponadto, klasyfikując wypowiedzi dialogowe w telewizji, bierze
my pod uwagę dwa podstawowe czynniki sytuacyjne, charaktery
styczne dla tego środka masowego przekazu, a mianowicie : 

— wpływ sytuacji telewizyjnej na wypowiedź w dialogu, tzn. 
czy odbywa się on w studio, czy poza studiem, 

— obecność na ekranie obrazu, tematu dialogu, czyli réfèrent. 

Jeśli teraz dialog telewizyjny spróbujemy porównać z opisanymi 
typami dialogu naturalnego (osobisty, sytuacyjny, konwersacyjny), 
okaże się, że typ dialogu osobistego występuje w telewizji rzadko. 
Toczy się on zazwyczaj poza studiem, czyli wtedy, gdy jest bezpo
średnią reprodukcją rzeczywistości. Natomiast w studio rzadko istnie
je rzeczywiste napięcie między rozmówcami. Jest ono zniwelowane 
brakiem sytuacji naturalnej (która umożliwia powstanie wypowiedzi 
spontanicznych), obowiązującą konwencją towarzyską i poziomem 
intelektualnym rozmówców, które nie pozwalają na „kłótnię". 

W studio najczęściej przeciwstawność osób jest zastąpiona przeciw-
stawnością tez, zatem ten dialog — to dyskusja, typ pośredni między 
dialogiem osobistym a konwersacją. 

Rozbudowany jest natomiast w telewizji dialog sytuacyjny. Wy
różniamy tu dialogi: 

a) sytuacyjny bezpośredni, gdy sama zewnętrzna, przedmiotowa 
sytuacja jest tematem rozmowy. Będą to rozmowy prowadzo
ne poza studiem, najczęściej połączone z pokazywaniem róż
nych obiektów przemysłowych, kulturalnych, będących te
matem rozmowy, np. rozmowa z rolnikiem — ceglarzem: 

R O L N I K : postawiłem stodołę dwadzieścia pięć metrów 
RED. : tak 
R O L N I K : długości dziewięć szerokości obora piętnaście metrów 
i i i sześć szerokości // i teraz zamierzam mieszkanie jest dobre 
jeszcze murowane ale będę chciał nowoczesne postawić jak to 
teraz w dzisiejszych czasach // 
RED. : czy również z tej cegły // 
R O L N I K : tak samo // z tej cegły // 



RED. : a glina co znajduje się tuż pod warsztatem pracy // 
R O L N I K : pod pokładem // tu trzeba jakieś z półtora sztycha zie
mi jest a pod tym potem glina // ale to już za głęboko to już nie 
ma // 
R O L N I K II: ... się bierze a zaś trochę marglu a zaś to już zno
wu glina no ale się takich dołów się nie kopie bo po co ... je
ziora porobić // 
R O L N I K : tak // bo to już szkoda // 
R O L N I K II : to się kopie dalej a to się równa // 
RED. : tak // a co później się robi z takimi dołami // 
R O L N I K II: a równa się i si... nazad 
R O L N I K — jednocześnie: a później się spycha spycha i zarów-
nuje się 
RED. : czyli natychmiast po wypaleniu 
R O L N I C Y : tak // 
R O L N I K : no proszę bardzo tu są buraki o // 
R O L N I K II: to już jest pokład już już to wybrane to ta ta zie
mia z wierzchu na tym a tu zaś można zaś 
RED. : t ak / / 1 6 

b) sytuacyjny pośredni, gdy sama zewnętrzna sytuacja nie jest 
wprawdzie bezpośrednim tematem rozmowy, ale ją zainspiro
wała (jest np. pretekstem do przeprowadzenia wywiadu), 
np. wywiad prowadzony na boisku sportowym z K . Deyną 
po wręczeniu mu „Złotych butów": 

D E Y N A : chciałem koniecznie zdobyć te złote buty bo w końcu 
wiadomo że nie mam dwudziestu lat i raczej już niedługo za
kończę karierę i po prostu chciałem osiągnąć te złote buty które 
prowadzi jak wiadomo Sport Katowice i bardzo sobie z tego to 
cenię // 
RED. : o tym niedługim kończeniu kariery będziemy rozmawiali 
niebawem ja mam teraz do pana następujące pytanie zawodnik 
by być w dobrej formie musi oczywiście dużo trenować prowa
dzić higieniczny tryb życia / / b y wygrać mecz zawodnicy muszą 
być w dobrej formie no i realizować założenia taktyczne / / n o 
ale niekiedy chyba nie wiem czy to nie jest najważniejszy aspekt 
sprawy a mianowicie atmosfera w zespole / / c o pan powie o at
mosferze w zespole jako kapitan naszej reprezentacji narodo
wej // 
D E Y N A : no ja mogę powiedzieć że atmosfera jest bardzo po
trzebna w zespole uważam że to jest połowa zwycięstwa sądzę 

1 6 W przytoczonych przykładach dialogów telewizyjnych nie stosuje się tra
dycyjnej interpunkcji; znakiem // oznaczone są granice jednostki zwanej wy
powiedzeniem, którą wyodrębnia się na podstawie kryterium intonacyjnego. 
Przykłady z zarejestrowanych na taśmie magnetonowej audycji I programu T V 
z roku 1977. 



że jeśli w drużynie zawodnicy się rozumieją jeżeli jest zgodność 
trener zawodnik uważam to ci zawodnicy którzy wychodzą po 
prostu na plac dają z siebie wszystko i wtedy raczej o wynik 
zawsze jestem spokojny ja po prostu dotychczas co jestem kapi
tanem reprezentacji w każdym meczu byłem bardzo zadowolony 
że właśnie zawodnicy którzy wychodzili dawali z siebie wszyst
ko i tak jak pamiętam to większość meczy w zasadzie kończyła 
się zwycięstwem // 
RED. : panie Kazimierzu no właśnie większość zwycięstwem te 
w eliminacjach mistrzostw świata wygrane no ale te towarzy
skie nie zawsze kończyły się naszym sukcesem ostatnio // 
D E Y N A : no oczywiście ja uważam po prostu tutaj nie można do 
tego specjalnej wagi przykładać bo mecze towarzyskie są po to 
żeby trener mógł sprawdzać różnych zawodników prawda różne 
koncepcje gry i uważam że automatycznie czasami u nas nie był 
najsilniejszy zespół i stąd te uważam takie porażki // ... 

c) dialog ze zneutralizowanym wpływem sytuacji, gdy sytuacja 
zewnętrzna nie jest tematem rozmowy; należą tu dialogi to
czące się w studio telewizyjnym, np. wywiad z W. Fibakiem: 

RED. : dobry wieczór państwu // w studio gościmy Wojciecha F i -
baka który wyrusza na kolejny cykl turniejów panie Wojciechu 
sympatycy tenisa odczuwają pewien niedosyt jeśli chodzi o wy
niki pana w tym sezonie chociaż chociaż ja przyznam się szcze
rze bardzo precyzyjnie obserwuję pana tegoroczną karierę jeśli 
tak można powiedzieć i muszę przyznać że szalenie wysoko pan 
jest notowany bo w ósemce w Dallas w ósemce w Paryżu w sze
snastce w Foresthill i wcześniej w szesnastce w Wimbledonie 
nigdy pan tak wysoko nie był w poprzednich sezonach jak pan 
to ocenia // 
FIB A K : tak to ciekawe że ten sezon nie jest taki błyskotliwy 
jak jak zeszłoroczne bo wtedy właściwie wszystko osiągałem cią
gle awansowałem wszystko było pewnego jakimś zaskoczeniem 
moje wyniki a teraz apetyty wzrosły i ten rok wydaje się słab
szy rzeczywiście w tej chwili grałem słabiej w Stanach nato
miast początek roku był całkiem niezły // doszedłem do finało
wej ósemki WCT i właśnie w tych większych turniejach grałem 
lepiej niż w zeszłym roku natomiast może nie miałem takiej 
dobrej średniej tegorocznej // 
RED. : czy zgadza się pan z teorią że w zbyt wielkiej ilości tur
niejów startował pan w tym sezonie a nie jak pana koledzy kon
centrowali się tylko na najważniejszych // 
FIB A K : no niewątpliwie tutaj mam trochę inną politykę star
tową nie gram tylu pokazówek co moi koledzy nie gram również 
w tym cyrku miast amerykańskich tak że liczba moich turnie
jów jest większa niż moich właśnie mniej więcej kolegów będą
cych na tym samym poziomie // ci z wyjątkiem Villasa i Gott-
frieda którzy grają w olbrzymiej liczbie turniejów inni właśnie 



grają więcej takich meczy takich nieturniejowych // wydaje mi 
się że nie... Villas grał grał bardzo dużo ale Borg Borg miał wie
le różnych meczy pokazowych również grał w tym team tennis 
czyli w tym cyrku amerykańskim w lidze miast natomiast jeśli 
chodzi o mnie wydaje mi się, że muszę grać dużo i właśnie jeżeli 
nie będę trenować jeżeli nie będę grać w turniejach to nie będę 
dobrze grać //... 

Drugim z czynników sytuacyjnych, według których klasyfikujemy 
wypowiedzi dialogowe w tv, jest obecność na ekranie tzw. révèrent, 
czyli przedmiotu, tematu dialogu (szerzej zagadnienie to dotyczy 
innego istotnego problemu: roli obrazu w przekazach telewizyj
nych). Stosując do naszych potrzeb to kryterium, otrzymamy trzy 
typy dialogów telewizyjnych: 

1) temat (referent) rozmowy w ogóle nie został przywołany w po
staci obrazu; ma to miejsce w wypadku niektórych rozmów, 
dyskusji prowadzonych w studio, którym nie towarzyszą f i l 
my czy eksponaty; 

2) temat (rérérent) rozmowy przywołany był wcześniej; ma to 
miejsce w wypadku rozmów, dyskusji toczących się najczę
ściej w studio po wcześniejszej projekcji filmu, reportażu, 
spektaklu itp. Mówiący rozmawiają wtedy o widzianym 
uprzednio obrazie; 

3) temat (referent) pojawia się na ekranie równocześnie z uczest
nikami rozmowy; dialog taki ma formę językową zbliżoną do 
formy dialogu sytuacyjnego bezpośredniego, ze względu na 
występowanie zaimków deiktycznych oraz gestów wskazują
cych. 

0 ile typ 1. różnić się będzie od dialogu radiowego prawdopodob
nie tylko możliwością obserwacji zachowania pozajęzykowego uczest
ników dialogu, o tyle typ 2. i 3. są już specyficznie telewizyjne, gdyż 
stają się niezrozumiałe bez obecności obrazu. 

Przedstawiona typologia dialogu telewizyjnego miała na celu wy
kazanie, jak sztuczna sytuacja oraz obecność obrazu decydują o po
wstaniu właściwych telewizji typów dialogu. Wśród nich pojawiają 
się pewne odmiany o specyficznej formie (a może nawet poetyce), 
takie jak: wywiad, dyskusja, rozmowa. Byłoby rzeczą interesującą 
zbadać, czy te odmiany są dla telewizji na tyle swoiste, żeby można 
mówić o telewizyjnych gatunkach wypowiedzi dialogowych. Nasze 
obserwacje zdają się potwierdzać to przypuszczenie. 

1 tak na pewno swoistym gatunkiem wypowiedzi dialogowej bę
dzie w telewizji wywiad. Jak wykazują nasze dotychczasowe bada
nia, większość telewizyjnych wywiadów nie spełnia jednego z trzech 
formalnych wyznaczników dialogu. Niekiedy zachowany jest tylko 
postulat obecności na ekranie dwóch uczestników rozmowy, a nie ma 
między nimi wymienności ról nadawcy i odbiorcy, koniecznej dla 
zaistnienia dialogu. 



Schemat takiego wywiadu wygląda następująco: 

_>Q > O T V 
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Jak widać, brak tu momentów zwrotnych, które pojawiają się 
wówczas, gdy rozmówca nawiązuje tematycznie do poprzedniej wy
powiedzi partnera czy też wyraża swój do niej stosunek. Wywiady 
takie przypominają sytuację egzaminacyjną typu: pytanie — odpo
wiedź, w której ta ostatnia jest przecież monologiem. Można nawet 
wtedy „wyciąć" pytanie prowadzącego wywiad (najczęściej dzienni
karza czy spikera), a odpowiedź rozmówcy i tak będzie zrozumiała, 
bo sama stanowi zamkniętą całość. Powodu tego stanu rzeczy można 
szukać oczywiście w samej sytuacji telewizyjnej, która narzuca nie
jako rozmowie sztuczność, ale przyczyna zasadnicza leży w braku 
autentycznego partnerstwa między dziennikarzem prowadzącym wy
wiad a jego interlokutorem. Obniża to wartość wywiadu jako dia
logu. 

Te obiektywne przeszkody mogłyby być częściowo choćby usunięte 
przez : 

— naśladowanie dialogu nieoficjalnego, naturalnego, 
— przygotowanie się prowadzącego do wywiadu tak, aby orien

tował się on w dziedzinie, o której z uczestnikiem wywiadu 
będzie rozmawiał — rzeczywiste partnerstwo między roz
mówcami zlikwiduje sytuację „szkolną". 

Podobnie specyficzną postać ma w telewizji odmiana konwersacyj-
na dialogu. Decyduje o tym wcześniejsze opracowywanie przekazów 
telewizyjnych. Będzie to zawsze rozmowa na temat z góry przewi
dziany, w miarę tylko improwizowana, odbywająca się głównie 
w studio, często przechodząca w monolog (przy dłuższych wypowie
dziach jej uczestników), a nawet w polilog 1 1. Niekiedy brak w niej 
wyraźnych reakcji na repliki partnerów i bezpośredniego skierowa
nia wypowiedzi do pojedynczych jej uczestników. Spójność tego ro
dzaju konwersacji zagwarantowana jest istnieniem jednego wspól
nego tematu. 

Pozostaje jeszcze pytanie, jaką funkcję pełnią wypowiedzi dialogo
we w całości programu telewizyjnego. Występują one w progra
mach odtwarzających rzeczywistość samodzielnie lub towarzysząc 
odmianie monologowej, czytanej czy odtwarzanej z pamięci. Wynika 
to oczywiście z konieczności urozmaicenia form podawczych w tele-

1 7 B a u e r nazywa go (za O. L u d w i g i e m ) dialogiem polifonicznym: 
„(...) ein 'polyphoner' Dialog (...) ein Nebeneinander von mehreren selbständi
gen Stimmen, die sich nicht nach einem durchgehenden Gegensatz ordnen 
lassen". Op. cit., s. 71. 



wizji, ale nie tylko z tego. Odmiana dialogowa — tak jak i inne for
my podawcze — s łuży bądź informacji, bądź perswazji. Sygnali
zujemy tu następny problem, który w naszych badaniach nie był je
szcze brany pod uwagę. Chodzi mianowicie o to, jak odbiorca tele
wizyjny odbiera funkcję dialogu. 

Interesujące jest bowiem zagadnienie, czy np. funkcja perswazyj
na zamierzona przez te lewizję jest nią w istocie dla telewizyjnego 
odbiorcy, czy też odbiera on ją jako informacyjną. 
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STANISŁAW L E G U T K O 

NIEKTÓRE PROBLEMY 
CZASOPIŚMIENNICTWA ROLNICZEGO 

W rozważaniach nad środkami poprawy stanu naszego 
rolnictwa swoistą rolę mogą odegrać wnioski płynące 
z analizy rolniczej prasy fachowej wychodzącej w PRL. 

Dr S. Legutko, inżynier-rolnik z Instytutu Zootechniki 
w Krakowie, skoncentrował uwagę na czasopismach 
przeznaczonych dla producentów-rolników oraz służby 
instruktorskiej i organizatorów produkcji. Artykuł po
wstał na kanwie badań ankietowych przeprowadzonych 
przez OBP w roku 1978. 

I. WSTĘP 

Fachowa prasa rolnicza istnieje w Polsce od dawna; niektóre cza
sopisma z tej dziedziny mają już ponad stuletnie tradycje. Choć jej 
udział w rozwoju praktyki rolniczej jak i postępie nauki jest nieza
przeczalny i od dawna uznany, jako całość nie była dotąd analizowa
na szczegółowo pod kątem przydatności dla odbiorców. Dotychczaso
we badania szły w kierunku rozpoznawania kręgu czytelników. 
W szczególności niewiele interesowały badaczy takie pytania jak: 
czy i w jakim stopniu prasa rolnicza spełnia oczekiwania potencjal
nych grup odbiorców; czy i w jakim stopniu treść publikacji zgodna 
jest z założonym profilem (kierunkiem tematycznym) danego czaso
pisma; czy wszystkie najważniejsze gałęzie produkcji rolnej mają 
wystarczającą reprezentację w prasie fachowej; wreszcie w jakim 
stopniu czasopisma fachowe wpływają na rozwój i wzrost poziomu 
produkcji. 

Jedną z podstaw do przeprowadzenia analizy tych zagadnień była 
ankieta rozesłana w r. 1978 przez Ośrodek Badań Prasoznawczych do 
ponad 70 redakcji. Jako kryterium doboru czasopism przyjęto ich 
profil; wzięto pod uwagę czasopisma przeznaczone dla producentów 
rolnych i ich doradców (służba inżynierska i organizatorzy produk-
cji)*• 
1 Pominięto całkowicie w analizie czasopisma o charakterze hobbystycznym 
oraz pozycje przeznaczone dla pracowników leśnictwa i rybołówstwa. Nato-



W rezultacie zgromadzono sporo materiału, określającego: 
— nakład, rodzaj odbiorcy, zasięg i kolportaż czasopism, 
— skład rad programowych i zespołów redakcyjnych, 
— warunki pracy redakcji. 
51 otrzymanych w sumie odpowiedzi starano się zweryfikować przy 
pomocy analizy zawartości roczników pism. 

W niektórych przypadkach jednak autor uznał za konieczne zana
lizowanie czasopism, których redakcje nie nadesłały odpowiedzi na 
ankietę. W związku z tym liczba czasopism podana w tabelach nie 
zawsze jest stała. 

Na podstawie materiałów ankietowych i wyników analizy zawar
tości, dokonano w stosunku do badanych tytułów oceny następują
cych spraw: 
— zgodności faktycznej tematyki pisma z profilem deklarowanym 

przez redakcję, 
— przeznaczenia konkretnych publikacji, tj. ich przystępności dla 

odbiorców o różnym przygotowaniu fachowym i ogó lnym wy
kształceniu, 

— proporcji publikacji na tematy fachowe w stosunku do ogółu pu
blikacji, 

— formuły graficzno-redakcyjnej pisma i jego poziomu technicz
nego. 

II. F A C H O W A P R A S A ROLNICZA J A K O ŹRÓDŁO INFORMACJI 
N A U K O W O - T E C H N I C Z N E J 

Czytelnictwo różnego rodzaju publikacji fachowych jest podstawo
wą formą zdobywania i bieżącego uzupełniania wiedzy w każdej dzie
dzinie. Specyficzna rola przypada tu czasopismom. 

Podobnie jest oczywiście w dziedzinie rolnictwa. Przedstawiając 
całość prasy fachowej z tego zakresu, a więc czasopisma naukowe, 
popularnonaukowe i specjalistyczne oraz ogólnoinformacyjne, trzeba 
przede wszystkim odnotować narzucające się spostrzeżenie, że jej ro
la jako źródła informacji naukowo-technicznej jest zróżnicowana 
i uzależniona od tego, do jakiego kręgu odbiorców czasopismo jest 
adresowane. 

Poziom wykształcenia odbiorców tej prasy jest wyjątkowo zróżni
cowany. Najliczniejsza ich grupa (ok. 2,5 min) to oczywiście rolni-
cy-producenci, często na bardzo niskim poziomie wiedzy ogólnej 
1 umiejętności fachowych. Mniej już liczna jest kadra inżynieryjno-
-techniczna (ok. 50 tys.), kadra doradców rolników oraz organizato
rów produkcji. Najwęższą grupę potencjalnych czytelników tworzą 
pracownicy nauki (ok. 8 tys.) o wysokim stopniu wyspecjalizowanego 
przygotowania fachowego 2. 
miast z grupy czasopism naukowych, społeczno-gospodarczych i przeznaczo
nych dla pracowników oraz kadry przemysłów rolnych, wybrano tylko po
jedyncze, najbardziej reprezentatywne tytuły. 
2 Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . Warszawa 1978, 
s. 25, tabl. 7(15), s. 38, tabl. 6(33). 



Podstawową rolą czasopism naukowych jest włączenie w społecz
ny obieg wyników najnowszych badań oraz informowanie o kierun
kach rozwoju różnych dyscyplin wiedzy rolniczej w kraju i za gra
nicą. 

Inno zadania mają do spełnienia czasopisma specjalistyczne. Ich 
głównym celem jest popularyzacja wiedzy elementarnej, a także 
przekazywanie czytelnikom najnowszych zdobyczy nauki w postaci 
zaleceń dla praktyków wybranej gałęzi produkcji. Niektóre z nich 
czynią to w formie dostępnej tylko dla producentów posiadających 
już pewien zakres wiedzy fachowej (np. Owczarstwo, Trzoda Chlew
na, Poradnik Plantatora, itp.). 

Wreszcie ogólnoinformacyjne czasopisma rolnicze obejmują cało
kształt tematyki rolniczej. Ich celem jest dotarcie do najszerszego 
kręgu rolników, nie wyłączając nawet tych, którzy nie mają pra
wie żadnego przygotowania fachowego (Plon, Spółdzielczość Pro
dukcyjna, Agrcchemia itp.). Do tej grupy należałoby także zaliczyć 
pisma treści ogólnej, czasopisma i gazety, których tematyka obejmu
je przede wszystkim całokształt zagadnień polityki rolnej. Tematy
kę fachową traktują one dość fragmentarycznie i płytko, ale nie 
sposób nie docenić siły i zakresu ich oddziaływania, cieszą się one 
bowiem największą poczytnością wśród rolników (np. Gromada — 
Rolnik Polski, Chłopska Droga, Wieści). 

Omówione grupy pism nie wyczerpują całości prasy, która stano
wić гаЛо źr''di~ wiedzy fachowej, penie waż tenia ty rompre peru
se a także сеплraina i legicnainc. ~~>race codzienna o/a z rr 'neao rc~ 
dzaju czasopisma li ości ogólii^i. 

? punktu widzenia fach ./we." , :\ ' / c a ' l n ; znaczenie ma prasa po
pularnonaukowa i specjalistyczna. Wajczę^cie;" jest > na — szczegól
na dla przeciwnego го~п;кг.-рз aducc-nte, aie nier aćko także d'à 
£?а."Ъу reine 0 i kadry fachowej - pic-iwszyrn ź ^ d ^ / m iiifoimacji 
o nowościach i^lniczych. 

' u kih:a uwag egćmych. I-\:-ewaga czasopism nad Innymi źrćdła-
ird :yr^ macu fachowej ma wielorakie espel;tp, w zajeznośei <d ;e-
ae? L jakimi innymi dostępnymi n Irrikov i zrôdiarni v, iedzy będziemy 
je porównywTać. I tak np. wiadomo, że rolnik chętniej sięgnie po cza
sopismo niż p~ książkę, gdyż znajdzie w nim in ar: ma с pa przede 
wszystkim aktualne, potrzebne w danej chwili, zwalniające go od 
konieczności poszukiwań, a ponadto podane w formie przystępnej, 
atrakcyjnej i — co bardzo ważne — krótko. Warto podkreślić, że 
wiedząc o tym, redakcje czasopism fachowych starają się dawać na 
łamach dużą ilość praktycznych zaleceń i materiału instruktażowe
go. Zaletą czasopism jest też różnorodność drukowanych tu materia
łów, spośród których można wybierać w zależności od konkretnych 
potrzeb i zainteresowań. 

Należy nadmienić, iż bardzo ważną funkcją czasopism rolniczych 
jest ich udział w upowszechnianiu postępu. Oddziaływanie prasy fa
chowej w tym zakresie jest zróżnicowane w poszczególnych eta
pach procesu wdrażania. 



Zanim dany element postępu zostanie wprowadzony do gospodar
stwa, proces jego przyswajania przechodzi przez kilka kolejnych 
faz uświadamiania: 

— zetknięcie się z innowacją, etap zaznajamiania i obserwacji, 
— bliższe zapoznanie się z zagadnieniem, proces uczenia się, 
— podejmowanie decyzji i działanie 3. 

Potwierdzeniem w p ł y w u prasy fachowej na proces zaznajamiania 
się z nowośc iami i ich adaptacją w poszczególnych fazach, są bada
nia przeprowadzone w Instytucie Zootechniki w Krakowie (1974) 4, 
których wyniki obrazuje tabela 1. 

Tabela 1: Wpływ źródeł informacji zawodowej w poszczególnych fazach za
znajamiania się i adaptowania nowości (N = 515) — w procentach 

Zetknięcie się 
z innowacją 

Zaznajomienie się 
z innowacją 

Źródła bezpośrednie 
poprzedzające 

wprowadzenie nowości 

1. Czasopisma — 95 1. Czasopisma — 44 1 Służba rolna — 78 
2. Radio — 90 2. TV — 35 2 Czasopisma — 77 
3. TV — 76 3. Szkolenia 3 Szkolenia — 54 
4. Broszury, kursy — 34 4 Radio — 44 

ulotki — 75 4. Radio — 31 5 TV — 31 
5. Książki — 55 5. Książki — 

6. Demonstr. 
22 6 Sąsiedzi i inni 

rołn. — 24 
i pokazy — 16 7 Praktyka 

7. Sł. rolna — 14 
8 

i dośw. własne — 19 
Demonstracje 
i pokazy — 12 

Respondenci mogli wskazać k i l k a źródeł, stąd procenty nie sumują się do 100. 

III. OGÓLNA C H A R A K T E R Y S T Y K A P R A S Y ROLNICZEJ 
W POLSCE 

W naszym kraju ukazuje się ponad 300 różnego rodzaju facho
wych czasopism rolniczych 5. Najliczniejszą spośród nich grupę two
rzą czasopisma przeznaczone dla odbiorców o średnim poziomie 
przygotowania zawodowego (służba instruktorska, kadra inżynieryj
no-techniczna instytucji rolniczych sektora państwowego i spółdziel
czego, wybitni rolnicy indywidualni, wyspecjalizowani w konkret
nej gałęzi produkcji). Cechą charakterystyczną tej grupy pism jest 
bardzo zróżnicowany jednorazowy nakład: od kilkuset do ki lku ty
sięcy egzemplarzy. Są to periodyki o stosunkowo małej częstotliwo
ści. Przeważają kwartalniki i miesięczniki (np. informatory i porad-

s E. i vi. Rogers: Diffusion of innovations. New York 1962. 
4 S. Legutko: Gospodarstwa wdrożeniowe i przykładowe w systemie upo
wszechniania postępu w rolnictwie regionu krakowskiego, Kraków 1975, s. 151. 
5 Wykaz wydawnictw ciągłych dotyczących gospodarki żywnościowej i leś
nictwa. Warszawa 1974. 



niki dla s łużby rolnej: w tej grupie licznie reprezentowane są 
np. biuletyny ins ty tu tów branżowych i ośrodków naukowo-badaw
czych). Zdarzają się — ale jest ich bardzo niewiele — dwutygodni
ki (typowy przykład — Przegląd Hodowlany). 

Stosunkowo mniej liczną grupę czasopism tworzą t y t u ł y o cha
rakterze czysto naukowym (wydawnictwa naukowe P A N i akade
mii rolniczych oraz ins ty tutów naukowo-badawczych), często o bar
dzo wąskie j specjalności . 

Trzecia wreszcie grupa czasopism rolniczych liczy niewiele tytu
łów, ale mają one bardzo duże nakłady jednorazowe (niejednokrot
nie powyże j 200 ty s i ęcy egzemplarzy). Są to pisma dla ro ln ików-
-praktyków, uniwersalne albo poświęcone wybranym specjalno
ściom produkcyjnym. 

I. Wydawcy 

Większość rolniczych t y t u ł ó w fachowych wydaje pięć przedsię
biorstw wydawniczych. Udział poszczególnych przedsiębiorstw 
w wydaniu czasopism rolniczych ilustruje tabela 2. 

Tabela 2: Główne przedsiębiorstwa wydawnicze rolniczej prasy fachowej 

Lp. Wydawca 
• 

Liczba wydawanych tytułów 
w jednorazowym nakładzie 

1 PWRiL 38 
2 RSW „Prasa-Ksiażka-Rucrr 6 
3 WCT NOT 5 
4 CZSR „Samopomoc Chłopska" 9 
5 Wyd. ZSL 4 

W zestawieniu p o w y ż s z y m nie uwzględniono wydawnictw P A N 
i A R ze wzg lędu na ich swoistość. Pewną liczbę tytułów wydają po
nadto „edytorzy niewyspecjalizowani", przede wszystkim woje
wódzkie ośrodki postępu rolniczego (WOPR). Wiele z tych ostatnich 
wydaje systematycznie we własnym zakresie czasopisma informa
cyjne dla s łużby rolnej, a także wydawnictwa dla rolników, od tzw. 
„druków ulotnych" do mater ia łów ins truktażowo-szkoleniowych. 
Sporą grupę „n iewyspecja l i zowanych edytorów" tworzą akademie 
rolnicze i instytuty naukowe. 

2. Ośrodki wydawnicze 

Trzy miasta w kraju liczą się jako ośrodki wydawnicze czasopism 
rolniczych o zasięgu ogólnopolskim. Jest to przede wszystkim War
szawa, w której wydaje się kilkadziesiąt pism z grupy najbardziej 
popularnych pism rolniczych. Ponadto Poznań i Kraków wydają po 
kilka takich ty tu łów. Inne czasopisma wydawane są (po jednym) 
w wielu mniejszych miejscowościach i wsiach s tanowiących siedzi
by ins ty tu tów naukowych lub instytucji rolniczych. 



Jak widać, mamy w tej dziedzinie do czynienia z ogromnym scen
tralizowaniem; zdecydowaną przewagę w tym względzie ma ośro
dek warszawski. 

Sytuacja ta daje podstawy ao zastanowienia się i krytycznych 
przemyśleń . Jak wiemy, większość rolniczych p lacówek naukowych 
znajduje się poza Warszawą, nieraz w znacznej odległości od niej. 
Jedyny np. instytut branżowy prowadzący całokształt badań z za
kresu zootechniki w Polsce znajduje się w Krakowie. Ale w mieśc ie 
tym nie wydaje się ani jednego czasopisma fachowego z zakresu 
produkcji zwierzęcej . Podobnie z innymi ośrodkami naukowymi. 
Zwracam też uwagę , że nie wykorzystane są w pełni stuletnie tra
dycje wydawnicze ośrodka poznańskiego. Warto nadmienić , że Po
znań jest nie tylko bardzo silnym ośrodkiem naukowym, ale też ja
ko region od dawna przoduje w produkcji rolnej. 

3. Kolportaż 

Czasopisma rolnicze docierają do czytelnika na drodze prenume
raty, rozprowadzania nieodpłatnego (w tym „prenumeraty fundo
wanej" lub „ instytucjonalnej") oraz wolnej sprzedaży w kioskach. 
Tę ostatnią, jak powszechnie wiadomo, prowadzi Przedsiębiorstwo 
Upowszechniania Prasy i Książki RSW „Prasa-Książka-Ruch", pre
numeratą zaś zajmuje się także Poczta. Część fachowych pism rol
niczych, tych. które docierają do czytelnika nieodpłatnie, rozprowa
dzają wśród czy te ln ików sami wydawcy na zasadzie tzw. prenume
raty fundowanej. Dotyczy to głównie informatorów i poradników 
WOPR oraz biuletynów różnych in s ty tutów brązowych, ośrodków 
badawczo-rozwojowych itp. Tylko 20°/», a więc zdecydowanie mało 
czasopism dociera do odbiorców w drodze sprzedaży kioskowej. 

Fundowana forma rozprowadzania czasopisma zwalnia czytelnika 
od ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym w y d a t k ó w . Te po
noszą instytucje państwowe lub spółdzielcze. Pozwala to na dość 
efektywne propagowanie wartośc iowych wydawnictw, z różnych 
względów nie znanych lub mało jeszcze znanych rolnikom, k t ó 
rzy — jak wiadomo — nie są skorzy do samodzielnego sięgania po 
l i teraturę fachową. Nie są skorzy m. in. z p o w o d ó w finansowych 
(choć nie tylko). Wobec mnogości różnych czasopism oferowanych 
odbiorcom, nie każdy z nich może kupować wszystkie wydawnic
twa, które przydałyby mu się w codziennej pracy. Także z uwagi 
na to, że wiele publikacji z trudem i nieregularnie dociera na w i e ś 
normalną drogą (za pomocą „Ruchu"). Ma jednak ta forma rozpro
wadzania czasopism również i negatywne strony. Nie daje np. ja
kichkolwiek możl iwośc i rozeznania i oceny poczytności kolporto
wanych ty tu łów, pozbawia też redakcję czynnika mobi l izującego do 
stałego ulepszania pisma, usuwania ewentualnych niedociągnięć: 
niezależnie od zawartości i poziomu pismo i tak przecież dotrze do 
czytelnika. Trzeba podkreślić, że ujemne skutki prenumeraty fun
dowanej najwyraźnie j widać w instytucjach p a ń s t w o w y c h i spół 
dzielczych. Pisma tą drogą otrzymywane są tu często odkładane „na 
półkę", niekiedy nawet bez odczytania tytułu, nie mówiąc już o za-



poznaniu się przez kogokolwiek z treścią. I tu bowiem — nie tylko 
wśród odbiorców indywidualnych — spotkać się można z podświa
domym przekonaniem o mniejszej wartości wszystkiego, co otrzy
muje się nieodpłatnie. 

Szczegółowe dane dotyczące kolportażu czasopism rolniczych 
ilustruje tabela 3. 

Ł Częstotliwość 

Nie mamy w kraju fachowych pism rolniczych ukazujących się 
codziennie. Gromada — Rolnik Polski, Chłopska Droga czy Zielony 
Sztandar ukazują się kilka razy w tygodniu i zajmują się proble
matyką fachową rolnictwa jedynie częściowo. 

Typowe czasopisma w Polsce mają znacznie mniejszą częstotli
wość. Są to mianowicie: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, 
kwartalniki oraz półroczniki i roczniki. 

5. Druki ulotne 

Warto jeszcze przy okazji zwrócić uwagę na pokrewną czasopiś
miennictwu grupę publikacji rolniczych, której jednak nie zalicza 
się do prasy. Są to tzw. wydawnictwa seryjne. Istnieje także sporo 
tzw. „druków ulotnych". Są to publikacje nieperiodyczne o objęto
ści do 4 stron, o bardzo różnej treści i formie. Są one rozpowszech
niane masowo i najczęściej bezpłatnie. W praktyce codziennej dru
kami ulotnymi nazywa się także zwięzłe publikacje o charakterze 
broszur, zawierające instrukcje wdrożeniowe, zalecenia technolo
giczne itp. popularyzujące nowoczesne metody produkcji rolnej. 
Wydaje je systematycznie ponad 30 instytucji, najwięcej Przedsię
biorstwo Zbytu Nawozów Sztucznych „Agrochem", wojewódzkie 
ośrodki postępu rolniczego i Centralna Biblioteka Rolnicza — Re
sortowy Ośrodek Informacji, poszczególne departamenty i zjedno
czenia podległe Ministerstwu Rolnictwa. Ponadto Centrala Rolni
czych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", spółdzielczość ogrodni
cza, mleczarska i inne instytucje i organizacje rolnicze, wśród któ
rych wymienić należy uczelnie rolnicze oraz biura studiów i projek
tów budownictwa wiejskiego. Trzeba podkreślić, że są to wydaw
nictwa masowe, mogące wręcz konkurować z czasopismami. Wg da
nych z roku 1976 6 wykonano ich w nakładzie globalnym — 
26 G00 000 egzemplarzy! Nakłady poszczególnych czasopism zostały 
оо.'алс Y 'i.f.bel" Г. (ne wklejce го s. 48). 

6\ Tematyka 

Ze względu na problematykę, którą się zajmują całkowicie lub 
w przeważającej części, polskie czasopisma rolnicze podzielić można 
na 6 grup. Są to czasopisma poświęcone: 

5 F. Maciejewski: Czynniki wpływające na czytelnictwo literatury rolniczej. 
Rozprawa doktorska, SGGW Warszawa 1975, maszynopis s. 105. 



1. produkcji roś l innej , 
2. ogrodnictwu, 
3. produkcji zwierzęcej wraz z weterynarią , 
4. mechanizacji i budownictwu, 
5. problematyce ogólnorolniczej . 

Grupa szósta to inne pisma nie mieszczące się w okreś lonych w y ż e j 
kategoriach. 

Zdecydowanie najliczniejsza jest w Polsce grupa czasopism o cha
rakterze ogólnorolniczym. Następne miejsca co do ilości t y t u ł ó w 
zajmują kolejno wydawnictwa dotyczące produkcji zwierzęcej i we
terynarii, ogrodnictwa i produkcji roś l innej . Tylko 4 t y t u ł y poświę 
cone są mechanizacji rolnictwa i budownictwu inwentarskiemu 
(szczegółowo obrazuje to tabela 3). 

W grupie czasopism o charakterze ogólnorolniczym około 50% to 
pozycje o zasięgu regionalnym, z czego większość wydawana jest 
przez WOPR dla s łużby rolnej. Czasopisma z dziedziny produkcji 
zwierzęcej i weterynarii brane w całości obejmują w zasadzie wszy
stkie podstawowe kierunki i spełniają potencjalne oczekiwania czy
te ln ików, jakkolwiek czasopismo poświęcone problematyce hodowli 
i chowu bydła zostało powołane dopiero na początku 1979 r. Tak 
więc jedna z najważnie jszych dziedzin produkcji zwierzęcej nie 
miała dotąd u nas swojego forum prasowego. Lukę w y p e ł n i a ł y nie
które pozycje wT czasopismach ogólnorclniczych, ale b y ł y to ujęcia 
fragmentaryczne i na pewno nie zadowalające wyspecjalizowanych 
producentów. 

Czasopisma dotyczące produkcji rośl innej i ogrodnictwa spełnia
ją w zasadzie potrzeby zarówno producentów jak i zainteresowanej 
tymi sprawami kadry fachowej. 

Tematyka ta omawiana jest zresztą dość szeroko w czasopismach 
ogólnorolniczych (szczególnie produkcja roślinna). 

Warto zwrócić uwagę, że najbardziej wyczerpująco problemy pro
dukcji traktują czasopisma ogrodnicze. Tę wąską dziedzinę specjal
ności „obsługuje" aż 7 t y t u ł ó w 7 . Nie o d w a ż y ł b y m się jednak sfor
m u ł o w a ć tezy, że któryś z nich jest zbędny; ich nakłady i powodze
nie WOOCO. CZyiCi i l l . - ' OW SWiaCCZą O CZyniS Z U С-'i:. i l lC i l^rr / i i i . VVć«.'. .Л- ti'1 
jednak zastanowić, dlaczego jest ich tak relatywnie (np. w stosunku 
do pism, poświęconych o wiele szerszej przecież problematyce pro
dukcji zwierzęcej) dużo? Odpowiedź, jak sądzę, zawiera się w tym, 
iż ogrodnictwo jako specjalizacja rolnicza zaczęło się u nas rozwijać 
jeszcze w okresie m i ę d z y w o j e n n y m , miało więc niejako czas na zor
ganizowanie odpowiedniego „nacisku" na prasowy rynek. 

Można s formułować przy okazji tezę, że w miarę i lośc iowego i ja
kośc iowego rozwoju specjalizacji podobnie będzie w pozostałych 
dziedzinach produkcji rolniczej. 

7 Uwzględniono wyłącznie czasopisma o charakterze bardzo specjalistycznym, 
a mianowicie: Sad Nowoczesny, Co nowego w sadownictwie, Hasło Ogrod
nicze, Owoce, Warzywa, Kwiaty, Ogrodnictwo, Kwiaty, Pszczelarstwo. 



IV. CZASOPISMA D L A WYODRĘBNIONYCH G R U P ODBIORCÓW 

Na podstawie wymienionego wyżej wykazu wydawnictw ciągłych 
w gospodarce żywnościowej 8 można dokonać następującego podzia
łu ilościowego prasy rolniczej w zależności od poszczególnych grup 
odbiorców: 

— czasopism wiejskich, ogólnoinformacyjnych, fachowych dla rol-
ników-praktyków oraz fachowych dla organizatorów produk
cji — 82, 

•— czasopism naukowych i wydawnictw ciągłych — 122, 
— wydawnictw zaplecza naukowego rolnictwa — 22, 
— wydawnictw informacyjno-dokumentacyjnych oraz bibliogra

ficznych — 7 4 , 
— wydawnictw doraźnych — 26. 

Z punktu widzenia deklarowanego i rzeczywistego profilu a tak
że poziomu, na jakim pisma są realizowane, można je pogrupować 
następująco: 
— czasopisma dla producentów, 
— czasopisma dla służby instruktorskiej, 
— czasopisma naukowe, 
— inne. 

Podziału tego dokonano na podstawie analizy 9 oraz oceny wybra
nych czasopism pod względem treści (tematyki) i jej przystępności 
dla czytelnika. Szczegółową analizę wykonano na wybranych tytu
łach, kierując się stopniem ich przydatności dla producentów rol
nych oraz rolnej służby instruktorskiej i organizatorów produkcji. 

A oto bliższa charakterystyka pism, pogrupowanych wg ich po
tencjalnego odbiorcy. 

1. Czasopisma dla producentów 

Jest to najliczniejsza grupa spośród czasopism, które były przed
miotem analizy. W jej obrębie znajdują się czasopisma o bardzo 
zróżnicowanym poziomie, a tym samym przeznaczone dla odbior
ców o rożnym stopniu przygotowania fachowego. Są to więc pisma 
ogólnoinformacyjne o poziomie popularnym, dostępne dla wszyst
kich, jak np. Gromada Rolnik Polski, Chłopska Droga: są tez p i 
sma reprezentujące nieco wyższy poziom fachowy, np. magazyny 
ilustrowane takie jak Plon, Młody Rolnik, Owoce, Warzywa, Kwia
ty; wreszcie czasopisma kierowane do wąskiej ale wysoko wyspe
cjalizowanej grupy producentów, jak np. Sad Nowoczesny, Wiado
mości Melioracyjne i Łąkarskie. Najwyższy poziom zarówno facho
wy jak też i redakcyjny reprezentują w tej grupie 2 pozycje: Ho
dowla Roślin i Drobiarstwo. 
8 Patrz przyp. 5. 
9 S. Legutko: Rolnicza prasa fachowa, Ośrodek Badań Prasoznawczych, ma
szynopis, s. 24—67. 



Osobnego potraktowania wymagają czasopisma o zasięgu regio
nalnym, spośród których analizowano m. in.: Poradnik Gospodarski, 
Naszą Wieś, Rolnika (Lubelskie), Rolnika Dolnośląskiego. Pisma te 
stanowią bardzo istotne uzupełnienie wydawnictw o zasięgu ogól
nopolskim, uwzględniają bowiem cechy specyficzne danego regio
nu, takie jak warunki glebowo-klimatyczne, dominujące kierunki 
produkcji rolniczej, tradycje gospodarowania itp. 

W tej podgrupie nie zauważa się tak dużego zróżnicowania po
ziomu fachowego i redakcyjnego jak wśród czasopism o zasięgu 
ogólnopolskim. Wyróżnia się wśród nich Poradnik Gospodarski, cza
sopismo przeznaczone dla rolników z regionu Wielkopolski, Pomorza 
Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Jego cechą charakterystyczną jest 
bardzo trafny sposób przekazywania zaleceń dla rolników-prakty-
ków w zwięzłej a zarazem precyzyjnej formie i uwzględnianie naj
nowszych zdobyczy nauki oraz ściśle dostosowanych zaleceń do po
ry roku. 

2. Czasopisma dla służby instruktorskiej 

W tej grupie analizowano 26 czasopism, z których aż 11 jest re
dagowanych przez v/ojewodzkie ośrodki postępu rolniczego. Ich te
matyka jest bardzo zróżnicowana. Obok jednorodnych tematycznie 
(Życie Weterynaryjne, Ochrona Roślin) funkcjonują czasopisma po
ruszające dość szeroki zakres zagadnień fachowych, jak np. aktualne 
zagadnienia polityki rolnej, metodyki pracy instruktorskiej, chowu 
zwierząt gospodarskich, agrotechniki i uprawy roślin itp. (Służba 
Rolna, Poradnik Służby Rolnej). Zróżnicowana jest także częstotli
wość omawianych wydawnictw: mieszczą się one w przedziale od 
dwutygodników do kwartalników. 

Obserwuje się też duże różnice w staranności redakcji zarówno 
pod względem materiału, jak i stopnia trzymania się przyjętej kon
cepcji redakcyjnej. W grupie czasopism wydawanych przez WOPR 
korzystnie wyróżnia się Poradnik Służby Rolnej, k tóry najkonse-
kwentniej realizuje przyjęty profil. Kwartalnik ten jest jednym 
z argumentów na poparcie tezy, iż wyższy poziom reprezentują te 
pisma, które mają dobrze działającą radę programową, a w swoim 
składzie zawodowych dziennikarzy. 

W zakresie tematyki omawianej grupy czasopism stwierdza się 
zasadniczy niedobór publikacji dotyczących budownictwa inwen
tarskiego. Dużym mankamentem większości tych wydawnictw jest 
też zła jakość druku i słaby poziom reprodukcji fotograficznych, 
a także mała dbałość o językową stronę wypowiedzi. 

Część wydawnictw WOPR nie wyodrębnia działów tematycznych, 
co w czytelniku może wywołać wrażenie pewnego chaosu i przy
padkowości w doborze tematyki. 

I ostatnia sprawa: niektóre pisma WOPR nie prowadzą działów 
korespondencji, w których czytelnicy, służba rolna, mogliby dzie
lić się swymi doświadczeniami i pisać o istotnych dla ich pracy 
sprawach. Nie ulega zaś wątpliwości, że między innymi w ten spo
sób pełnić one winny funkcję pewnego rodzaju trybuny wymiany 
poglądów swych czytelników. 



3. Czasopisma naukowe 

Jest to specyficzny rodzaj czasopiśmiennictwa o szczególnej roli 
i bardzo wąsk im kręgu czytelniczym, redagowanego przez pracow
ników nauki przy niewielkim udziale redaktorów technicznych. P i 
sma tej grupy wyróżniają się wysokim poziomem fachowym publi
kacji. Różni je tematyka i sposób jej ujęcia. Jedne koncentrują się 
wokó ł wybranej grupy zagadnień (np. Zeszyty Naukowe Zootech
niki), inne obejmują bardzo szeroki zakres problematyki (Postępy 
Nauk Rolniczych). Wydają je przeważnie p lacówki naukowe, pre
zentujące w nich w ł a s n y dorobek. 

Największy zakres zagadnień obejmują wydawnictwa Wydzia łu 
Nauk Rolniczych i L e ś n y c h P A N (ponad 20 s ta łych pozycji wydaw
niczych). Na drugim miejscu należałoby w y m i e n i ć akademie rolni
cze, które wydają serie ze szy tów naukowych. Własnymi wydaw
nictwami naukowymi dysponują także instytuty branżowe Mini
sterstwa Rolnictwa, Ministerstwa P r z e m y s ł u Spożywczego i Skupu 
oraz Ministerstwa Leśnictwa. 

W grupie wydawnictw ins ty tu tów branżowych ca ły szereg pozy
cji o charakterze naukowo-technicznym ma formę tzw. b i u l e t y n ó w 
informacyjnych. Za ich pośrednic twem przedstawia się najnowsze 
wyniki badań naukowych poszczególnych p lacówek kadrze specjali
stycznej i kierowniczej w poszczególnych działach gospodarki naro
dowej. Poziom publikacji w tego typu biuletynach jest z zasady do
stosowany do potrzeb fachowców-praktyków przy zachowaniu wa
lorów naukowych. Ogółem ta grupa wydawnictw liczy ponad 100 
pozycji. 

V. UWAGI O O D D Z I A Ł Y W A N I U F A C H O W Y C H CZASOPISM 
R O L N I C Z Y C H 

Zasięg oddziaływania czasopiśmiennictwa uwarunkowany jest 
w dużym stopniu liczbą t y t u ł ó w i wielkością nakładów. Przyjrzyj
my się, jak te dwie sprawy wyglądają w interesującej nas tu dzie
dzinie. Jak podaje Rocznik Statystyczny GUS z r. 1977 w roku 1976 
na 2327 czasopism rozprowadzonych przez RSW „Prasa-Książka-
-Ruch" — 162 czasopisma b y ł y poświęcone tematyce rolniczej (oko
ło 7% ogółu). Na leży zaznaczyć, że statystyka nie daje tu pe łnego 
obrazu, ponieważ nie obejmuje większości wspomnianych biulety
nów, wydawanych przez placówki naukowo-badawcze, informato
rów dla s łużby instruktorskiej i innych tego typu wydawnictw pe
riodycznych rozprowadzanych poza Przeds ięb iors twem Upowszech
niania Prasy i Książki. Dane statystyki na leży opatrzyć jeszcze jed
nym zastrzeżeniem: jak wynika z różnych badań i obserwacji, jesz
cze zbyt wielu mieszkańców wsi w ogóle nie czyta czasopism fa
chowych. Zostało to m. in. potwierdzone w badaniach nad czytel
nictwem prowadzonych przez Ośrodek Badań Prasoznawczych 
w r. 1978, mających zasięg ogólnopolski . Ich wyniki przedstawia 
tabela 4. 



Tabela 4: Korzystanie z prasy rolniczej przes mieszkańców wsi w Polsce 
(N = 1512 osób) 

Lp. j Wyszczególnienie j % 

1 Xic czytają prasy rolniczej 
2 Podaje, co wykorzystali z prasy rolniczej 
3 Twierdzą, że wykorzystali, ale nia podają co 
4 Nie podają 
5 Brak danych 

50 
20 

2 
24 

4 

Przytoczone w tabeli wyniki odnoszą się do ogółu mieszkańców 
wsi, a jak powszechnie wiadomo, nie wszyscy z nich utrzymują się 
z rolnictwa. Nie wszystkich można więc brać pod uwagę jako poten
cjalnych odbiorców rolniczej prasy fachowej. 

W toku dociekań nad czytelnictwem pism rolniczych stwierdzono, 
że ważnym czynnikiem kształtującym jego poziom jest: wykształ
cenie odbiorcy, specjalizacja oraz stopień zaangażowania w działal
ności społeczno-politycznej wsi. 

Nie bez znaczenia jest też oddalenie odbiorcy od większych sku
pisk miejskich i stopień — umownie mówiąc — nowoczesności wsi, 
w której mieszka 1 0. 

A oto dane (z r. 1978) zebrane przez Ośrodek Badań Prasoznaw
czych na temat źródeł wiedzy fachowej, z jakich korzystają rolnicy: 
Tabela 5 : Źródła zdobywania wiedzy fachowej przez rolników * 

Lp. Źródło Procent 
N=1512 

1 Rodzina 27 
2 Książka fachowa 21 
3 Audycje T V 19 
4 Szkoła 18 
5 Prasa fachowa 17 
6 Instruktor gminnej służby rolnej 16 
7 Nie korzysta z żadnego 10 
8 Audycje radiowe 8 
9 Inne źródła 5 

10 Nie dotyczy, nie pracuje zawodowo 13 
11 Brak odpowiedzi 24 

* Respondenci mogli podać 2 źródła, stąd suma procentów nie daje 100. 

Prasę fachową stawiają respondenci wśród dostępnych sposobów 
uzupełniania swej wiedzy fachowej dopiero na 5 miejscu, co na 
pierwszy rzut oka — jeśli rzecz zestawić z podanymi wcześniej 
stwierdzeniami na temat roli prasy fachowej jako jednego z głów
nych źródeł wiedzy rolników — zaskakuje. Ale jest tu potrzebny 
dodatkowy komentarz. Należy mianowicie uwzględnić, stwierdzany 
na podstawie różnych badań i obserwacji f a k t n , że około 50% 
mieszkańców wsi nie czyta żadnych czasopism fachowych. 
1 0 J. Turowski i A. Bornus: Drogi modernizacji wsi. Warszawa 1970, s. 125. 
1 1 W. Makarczyk, A. Olszewska-Krukowa, H. Siwek, M . Tr a wińska: Czytel
nictwo prasy na wsi. OBP Kraków 1969, s. 45. 



W świetle tego faktu dane zawarte w tabeli można zaakcepto
wać: nie podważają one mianowicie roli prasy fachowej jako jed
nego z podstawowych nośników wiedzy, nowoczesności i postępu 
w rolnictwie. 

Stwierdzając wysoką pozycję czasopiśmiennictwa rolniczego w sy
stemie przekazywania producentowi aktualnych informacji nau
kowo-technicznych należy przeanalizować dokładniej nie tylko pro
blem jego czytelnictwa ale i praktycznego wykorzystania. Oto da
ne — również z OBP z r. 1978 — dotyczące kilkunastu wybranych 
tytułów: 

Tabela 6: Czytelnictwo czasopism rolniczych 

Procent osób (N=1512) 
Lp. Tytuł Lp. Tytuł 

czytających wykorzystujących 

1 Plon 11,6 5 
2 Agrochemia 11,2 8,7 
3 Gospodyni 10,4 2,1 
4 Nowa Wieś 9,7 0,5 
5 Młody Rolnik 6,7 2,2 
6 Nasza Wieś 3,5 0,9 
7 Razem 3,0 0Д 
8 Owoce, Warzywa, Kwiaty 1,7 1,2 
9 Robotnik Rolny 1,7 0,1 

10 Rolnik Spółdzielca 1,5 0,6 
11 Hasło Ogrodnicze 0,9 0,4 
12 Zarzewie 0,5 

i 

Jak już wspomniano, czytelnictwo czasopism fachowych uwarun
kowane jest wieloma czynnikami. Umownie można podzielić je na 
2 grupy: 

— uwarunkowania społeczne, 
— uwarunkowania merytoryczne i organizacyjno-techniczne. 

W pierwszej grupie czynników wyróżnić należy: warunki mate
rialne czytelników, potrzeby społeczne, wpływ grup środowisko
wych, poziom wykształcenia i stopień specjalizacji. W grupie dru
giej istotne są następujące zagadnienia: 
— dobór merytoryczny i komunikatywność tekstu, 
— intensywność i efektywność kontaktów organizatorów produk

cji, i służby instruktorskiej z rolnikami-producentami, 
— poziom graficzny czasopism (ilość i jakość różnego rodzaju re

produkcji, zdjęć itp.), 
— dostępność dla czytelnika (wielkość nakładu, możliwość zakupu 

w miejscu zamieszkania). 

Najważniejsze z wymienionych wyżej czynników, zasadniczo 
wpływające na stan czytelnictwa prasy to dobór merytoryczny tre
ści i jej komunikatywność oraz poziom graficzny czasopism. W wa-



runkach naszej wsi zwłaszcza pierwsze z wymienionych uwarunko
wań ma zasadnicze znaczenie, ponieważ znaczny odsetek społeczno
ści wiejskiej legitymuje się ciągle niepełnym wykształceniem pod
stawowym 1 2. Spis powszechny z roku 1970 wykazał, że ponad 50% 
nie ma ukończonej szkoły podstawowej, a dalszych przeszło 40% 
ukończyło tylko szkołę podstawową. Jak widać, ponad 90% naszych 
rolników nie ma żadnego teoretycznego przygotowania zawodowe
go, pogłębiają jedynie umiejętności praktyczne, wwniesione z kon
taktów z rolnictwem od najmłodszych lat. 

Z przedstawionego wyżej stanu oświaty rolniczej na wsi wyni
kają określone zadania co do doboru treści i formy publikacji zmie
rzające do maksymalnego uproszczenia materiałów i dostosowania 
ich do poziomu odbiorcy. 

Ten niski stan oświaty powoduje, że nie mają oni możliwości ko
rzystania z publikacji, które reprezentują nieco wyższy poziom. 
Z tych samych względów także i strona graficzna czasopism nabie
ra dużego znaczenia w7 odniesieniu do tego specyficznego typu od
biorcy. W przypadku mniej wyrobionego czytelnika dobra ilustra
cja — czy to w formie zdjęcia, czy też rysunku lub odpowiedniego 
zestawu barw — może mieć dużo większe znaczenie niż najlepszy 
nawet tekst. 

Wymownym tego potwierdzeniem są przytoczone już wyżej re
zultaty badań, z których wynika, że najbardziej poczytnym czaso
pismem rolniczym jest Agrochemia. Jak wiadomo odznacza się ona 
wysokim poziomem graficznym, a także przystępnością tekstu 1 3 . 
Jednakże sprawa szczegółowych badań nad wpływem czasopism bę
dących przedmiotem naszego zainteresowania na sposób i wielkość 
produkcji rolnej — pozostaje nadal otwarta. 

VI . WNIOSKI 

W artykule tym pominięto całkowicie część szczegółową opraco
wania, tj. analizy poszczególnych tytułów czasopism rolniczych. 
W związku z tym niektóre sformułowane tu wnioski nie są całko
wicie udokumentowane. Należy jednak podkreślić, że wszystkie są 
wynikiem badań, których rezultaty przedstawiono w szerszym 
opracowaniu 1 4. A oto wnioski: 

1. Czasopiśmiennictwo rolnicze jest w dość szerokim zakresie repre
zentowane przez liczne tytuły obejmujące swą tematyką więk
szość gałęzi rolnictwa. Można też stwierdzić, że uwzględniają one 
w zasadzie potrzeby różnych grup potencjalnych czytelników 
w zależności od stopnia przygotowania zawodowego. 

1 2 Z. Jeżewski: Wykształcenie rolników indywidualnych w Polsce na tle in
nych grup ludności. Wyd. 1ER Warszawa, Październik 1978 zeszyt 46, s. 8. 
1 3 Cz. Maziarz: Rola czasopism rolniczych w upowszechnianiu wiedzy i po
stępu w świetle badań krajowych i zagranicznych. Informacja Rolnicza nr 11 
1970 r. S. 127. 
1 4 Patrz przyp. 9. 



Lp 

Dział 

'y lui 

Produkcja roślinna 
Agrochemia 

2 J Hodowla Roślin 
3 j Ochrona Roślin 
4 j Poradnik Plantatora 
5 i Wiadomości Tytoniowe 
6 i Wiadomości Zielarsi;ic 

Л 'ус 

I 
I Rok 

Inicjator wydania i powsta-
! nia 

Zasięg Sposób rozprowadzania 

Często
t l iwość 

•"otei 

! ogólno 
i krajowy 

I cjalni 
regio- odbiorca 
nalnv ! 

Nakład i 
w tys. jprenurne-; prenu-

egz. 1 rata i merata 
: w tys. J fundo-
; egz. ! war.a 

sprzedaż 

ogółom 
w tys. 

egz. 
w tym 
eksport 

PWRiL ; Min. Przemyślu 
; Chemicznego 

i Min. Rolnictwa 
PWRiL ' ZHRiN 1 

PWRiL I Min. Rolnictwa 
PWRiL J Z P R O 2 

WCT-NOT I NOT 
WCT-NOT , NOT 

11)58 

1970 
1959 
1952 
1956 

2 m 
m 
m 
m 
m 

S.K.N 
S,K.N 
R, К 
S. К 
S 

351,7 

2:5,7 
38,0 
20,6 

9.1 

318.5 

1,2 
23,5 

19,5 
8,6 

38,0 
0,5 

0,2 

l ' , 5 

129 

278 
161 

40Ü 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
11 
12 
13 
14 

Ogrodnictwo 
Со погседо iv sadoimüciwv-

Działko iciee 
Hasto Ogrodnicze 

К wiały 
Од rodnia wo 
Owoce, Warzywa, Kuria i у 
Sad Nowoczesny 

Produkcja zwierzęca i weterynaria 
Bilde!.yn Inf. IZ 
Drobiarstwo 
Gospodarka Rybna 
Gospodarski Chów Zwierząt 
Hodowca Drobnego Inweniar:-. 
Inseminator 
Koń Polski 
M cd у с у n a W eieryn с r yjn о 
Nowości Weterynarii 

Ю ! Owczarstwo 
51 j Przegląd Hodowlany 

12 i Pszczelarstwo 
I Trzoda Chlewna 

l ' * j Zycie Weterynaryjne 

Mechanizacja i budownictwo 
Budown ictwo Rolnicze 
Mechanizacja Rolnici wa 
Maszyny i Ciągniki Rolnic:: 
Traktor 

Ogólno-rolnicze 
Agronom Zach-Pomorski 
Chłopska Droga 
Gospodyni 
Gromadę — Rolnik Polsk-i 
Międzynarodowe С roso pismo Rolr.. 
Młody Rolni!: 
Nasza Wieś 
Nowe Rolnictwo 
Plon 

Poradnik Gospodarski 
Poradnik Służby Rolnej 
Postęp w Rolnicticic 

Postei:-y Neu!; Rolniczych 
Rolnik wyd. A. 
Rolni!; wyd. В 
Służba Rolna 
SpóIdzieInia Produkcyjnс 
W га d o mość i Za chód n i с 
Zagadnienia Ekonomiki Roln. 

Inne 
DziennUi Ludowy 
Głos Lasu 
Las Polski 

Nasz Sklep 
Przegląd Mleczarski 

Rolni!;. Spółdzielca 
Robotnik Rolny 
Spółd:ielczość Pracy 
Spółdzielczość w Szlcolc 
Trybuna Sp ó łd ziele za 
Wiadomości M elio ro.cyj » e Lu karsk 
Wieś Współczesna 
Wieści 
Zielony Sztandar 

! Wydawnictwa WOPI1 
1 j Demeter 

2 j Informator dla Służby Rolnej 
i 

3 j Infor runu, r d! a Służby Rolnej 

4 i Informator Rolniczy 

5 i Rolnici u.-o—Informator 

Instytut Instytut j m>2 icw : • - i S, к : • > 1 9 1 2,0 i — 
Sadown. Sadown. i i 1 i i 
1W-CRZZ CRZZ 1949 m ; - ! R i 70,0 To.o ; — i 12 

PWRiL Tow. Ogrodnicze : 19:32 1 O'iiN m : i R. К • 
: l ' ; 

55.0 54,9 ; — 0.1 j 41 

PWRiL C Z S R 8 197:; kw j ! R ! 13,7 10,5 ; 8,2 i 43 
WCT-NOT SITO г c s o 4 1900 m \ R.K.X i 4,2 3.2 — • 1,0 j — 
PWRiL c s o 1901 1 — R. К 111,7 105,3 ! — м ! 503 
PWRiL CSc; i i ) 7 2 i-л : i S, К 1 -' ,9 14.8 — од ; 42 

PWRiL 
PWRiL 
WCT-NOT 
PWRiL 

PWRiL 
PWRiL 
NOT 
PWRiL 

PWRiL 
RSW 
PWRiL 
RSW 
PWRiL 
PWRiL 
RSW 
PWRiL 
PWRiL 

PWRiL 
PWRiL 
PWRiL 

PWRiL 
CZSR 
CZSR 
PWRiL 
RSW 
RSW 
PWRiL 

WOPR V i 

PZPR 
PWRiL 

RWPG - M Roi. 
ZSMW -, MRol. 

PWRiL 
C / K R 

I WZKR Po/nań 
! WOPR 
! Z G SITR -

CBR 1-1 

i PAN 
i WZKR Lublin 
I WZKR Lublin 
i Min. Rolnictwu 
i C Z R S P u 

i i PAN, 1ER, PTE 

ZSL 
PWRiL 
PWRiL 

CZSR 
CZSR 

CZSR 
RSW 
CZSR 
CZSR 
CZSR 
WCT-NOT 
ZSL 
ZSL 
ZSL 

WOPR 
Szepietowo 
WOPR 
Bratosze
wice 
WOPR 
Sie linko 
WOPR 
Końsko
wola 
WOPR 
Lubań 
Sta."e pole 
SITR — 
Gdańsk, 
Elbia.« 

ZSL 
Min. Leśnictwa 
SITLiD 1 1 

CZSR 
( ZSM 

CZSR 
ZZPR '"' 
CZSR 
CZSR 
Nacz. Rada Spól. 
SITMW « 
ZSL 
ZSL 
ZSL 

WOPR 
Pzepie' owo 
WOPR 
Bratoszewice 

WOPR Sielinko 

WOPR 
Końskowola 

Objaśnienie skrótów 

w sektorze uspołecznień; 

o ty,;, niza to г/, y produkcj i 

R — rolnicy indywidualni i p racu jący 
S — rolnicy specjal iści 
К — kadra kierownicza, służba rolna, 
N — pracownicy naukowi 

1 — Zjednoczenie Hodowli Roślin i Nasiennictwa 
2 — Związek P l a n t a t o r ó w Rośl in Okopowych 
3 — Centralny Związek Sp-ni Roln iczych „ S a m o p o m o c Chłopsk 
4 — Stowarzyszenie I n ż y n i e r ó w i T e c h n i k ó w Ogrodnictwa 

Centrale Spółdzielni Ogrodniczych 
5 — Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich 

1953 
1952 
1904 
1905 

IZ ! List. Zootechn. 1951 kw 
PWRiL PWRiL Ш5 1 m 
PWRiL PWRiL 1949 m 
CZSP '• C Z S M 3 1957 m 
PWRiL ; KSHDI ••• 1953 m 
PWRiL : Min. Rolnictwa .1904 lew 
PWRiL PWRiL 198<" kw 
PWRiL ! P T N W 7 1945 m 
BW Ziedn. Przem. 1971 к w 
..Chemia" Farm. „Polfa'" 
PWRiL C Z K R - Z H O * i i 977 m 
PWRiL PWRiL 1927 2 t 

1940 
PWRiL •: PZ Pszczel. ! 1950 rn 
PWRiL ; PWRiL •ооо m 
PWRiL : ZLiTW — NOT 9 : 1943 ni 

m 
2 1 

1900 к w 
1945 2Xt 
1957 t 
1947 2 • t 
1957 2 m 
1957 
1900 t 
1952 2 t 
i9.« 
1950 

L 

1 гъ> 2 t 
1902 kw 
1900 m 

1949 2 m 
1957 2 t 
1957 2 t 
1974 m 
1950 
1957 t 
1952 2 m 

1945 dz 
1970 m 
1921 2 t 
1940 
1957 m 
1390 к w 
19 47 
' 'J 18 t 
1951 t 

2 m 
1957 :n 
;954 m 
1958 m 
1957 'c 
1931 2 t 
1944 

I.X8 kw 

1971 kw 

i:; ••;> к w 

l'i04 2 X 
w г. 

1973 к w. 

К. N 
S.K.N 
S, К 
R 
S,K.N 
К 
S, К 
К. N 
К, N 

S.K.N 
К, N 

R, К 
R, К 
R, К 

К 
К 
К, N 
R 

199,3 
10,7 
14,3 
7.0 
4.0 

4,9 
10,1 

44, 

12,4 
23,5 

2;5 
33,9 

1?,1 
1,8 

199,3 
10,6 
14,3 
4.0 
3,8 

4.9 
16.0 

27,3 
43,6 

4,0 

12,2 
23,3 

2,5 
32.6 

К 1.5 —. 
R 152.5 103,2 
R. К 316,0 ; 235,0 
R 413,6 : 334,7 
К, N 2,9 2,9 
R nr, .-, ' 

l ' , ' ) , 58.7 
R У LO i 82.7 
S.K.N 2i,0 20,9 
R i 115,4 101,5 

R i 21,6 20,3 
К 1 5,6 — 
К i 40.0 — 
К, N 1 2,2 2.1 
R I 26,2 25.5 
R ! 5.4 5,4 
K. N ! L';,:-: 11,8 

! К ; 22,6 22,1 
R ! 28,6 4,4 

! K, N i :> 1 1 2,0 

R i 190,5 72.0 
К 29,6 29,5 
S, К ! 12,5 12/2 

К : 61.4 61.4 
К , 12.0 

I 
12,5 

R, К j 121,0 121,0 
H. К ! 92,3 51,0 
К 29,9 29,9 
К 18,6 
R, К i 10,4 18.2 
К i 4' .5 4 2 
R. К 12,2 11,5 
К 1 Î2O.0 19.5 
р 81,5 

К 
i 

i 1.5 

к 0,9 
i 

— 

К 0,6 -

iv 1.5 — 

К 
i 
; 1,5 

1,5 

д. o 
10,0 

1,5 

0,9 

0,3 

1,5 

1,5 

Krajowa Spółdzielnia Hodowli Drobnego Inwjniarza 
Polskie Towtirzysiwo Nauk Weterynaryjnych 
Centralny Związek Kołek Rolniczych — Związek Hodowców Owiec 
Zrzeszenie Lekarzy i Techn ików Weterynari i 
Wojewódzki Ośrodek Pos tępu Rolniczego 
Zarząd Główny Stowarzyszenia I n ż y n i e r ó w i Techn ików Rolnictwa. 
4- Centralna Bibl ioteka Rolnicza 
Centralny Związek Rolniczych Spółdzie lni Produkcyjnych 
Polska Akademia Nauk. Instytut Ekonomik i Roln . , Polskie Tow. Ekonom. 
Stowarzyszenie Inżyn ie rów i T e c h n i k ó w Leśnic twa i Drzewnictwa 
Związek Zawodowy P r a c o w n i k ó w Rolnych 
Stowarzyszenie Inżyn ie rów i T e c h n i k ó w Wodnych i Melioracyjnych 

-
0.1 

88 i 
0,2 160 i 

28 i 
0,1 9 9 1 

7 , 
3,0 134 
0,2 216 

. . . 20 

— 
0,1 96 

0,5 416 
1,0 
0,6 

0,2 202 
0,2 189 

31 

49,3 834 
81,0 16 124 
78,9 160 i 
— 

14 j 18,6 17 ! 
11.9 8 i 0.1 119 ! 
.13,9 225 

1,3 8 1 

0,1 126 
0,7 l 
— 1 
1,5 •> 

0,5 и 
24,2 5 

0,1 108 

118,5 566 
0,1 
0,3 245 

26 
0,1 78 

— 63 
/1,2 1 221 
— 10 

•> 
0,2 185 
0,3 — 
0,7 233 

100.5 26 
f9,7 4 642 

(Opracowano na podstawie sptawozdania RSW . .Prasa-Książka-Ruch*' . ankiet z poszczególnych redakcji oraz bezpośrednie!! informacji uzyskanych z wydawnictw). 



2. Istnieje duża liczba czasopism o charakterze regionalnym, co ma 
ten korzystny aspekt, że tematyka publikacji może w większym 
stopniu zaspokajać potrzeby lokalne, a wiadomo, że w rolnictwie 
czynnik zróżnicowania regionalnego odgrywa niebagatelną rolę. 

3. W szerokim zakresie uwzględnione są potrzeby służby instruk
torskiej, która ma swoje czasopismo o zasięgu ogólnopolskim, 
a także szereg informatorów i poradników wydawanych naj
częściej przez WOPR. 

4. Liczbę czasopism ogólnorolniczych można uznać za wystarcza
jącą, natomiast co do ich tematyki, należy stwierdzić, iż w za
sadzie uwzględniają ogólne zainteresowania czytelników. Wy
daje się jednak, że winny w większym stopniu niż dotychczas — 
w tym także ilustrowane magazyny wiejskie — spełniać rolę 
propagatora pozytywnych stron życia na wsi i zawodu rolnika 
oraz szerzej podejmować problemy najnowszych osiągnięć bio
logii, techniki i ich zastosowań we współczesnym rolnictwie. 

W drugiej grupie wniosków pragnąłbym wyszczególnić kilka 
problemów, które być może są dyskusyjne i wymagają jeszcze 
wielostronnego rozpatrzenia. Wydaje się, że uwzględnienie przy
najmniej niektórych byłoby korzystne dla odbiorców prasy rol
niczej. 

5. Nie zawsze jest przestrzegana zasada wierności założeniom pro
gramowym czasopism. Trzymanie się zadeklarowanego profilu 
ma poważne znaczenie w branży rolniczej, ze względu na ogro
mne zróżnicowanie producentów w zakresie wykształcenia ogól
nego i zawodowego. 

6. Napotkano zjawisko niemal klasycznego dublowania przez nie
które czasopisma tematyki przeznaczonej dla tego samego krę
gu odbiorców. W tych przypadkach celowe byłoby zastanowienie 
się nad zmianami w profilu niektórych pism rolniczych. 

7. Stwierdzono, że niektóre działy produkcji rolniczej nie są w do
statecznym stopniu reprezentowane przez odpowiednie czasopi
sma fachowe. W zbyt małym zakresie reprezentowana jest 
w prasie fachowej tematyka z dziedziny budownictwa inwentar
skiego. Chodzi tu głównie o popularyzację nowych projektów 
typowych przeznaczonych dla gospodarstw7 chłopskich — indy
widualnych i zespołowych — oraz o projekty modernizacji 
istniejących budynków inwentarskich. 

8. Pewien niedosyt odczuwa się w stosunku do prasy fachowej 
z zakresu mechanizacji rolnictwa. Istniejące czasopisma z tej 
dziedziny nie obejmują całego kręgu zainteresowanych. Mecha
nizacja Rolnictwa przeznaczona jest i dostosowana do potrzeb 
kadry specjalistycznej i kierowniczej oraz częściowo służby rol
nej. Natomiast Traktor, który w zasadzie ma być pismem dla 
rolników indywidualnych i traktorzystów, nie spełnia swojego 
zadania w obecnej formie (niedobór publikacji z zakresu eks
ploatacji, konserwacji i napraw sprzętu, mechanizacji produkcji 
roślinnej i zwierzęcej). Tak więc rolnicy-praktycy i traktorzy
ści pozbawieni są praktycznie czasopisma o sprawach mecha
nizacji. 



9. Przy analizie poradników i informatorów dla s łużby instruktor
skiej oraz druków ulotnych wydawanych przez WOPR stwier
dzono bardzo duże rozproszenie w y s i ł k ó w zarówno redakcyj
nych jak i wydawniczych. Powoduje to wzrost i lośc iowy tytu
łów przy jednoczesnym niezbyt wysokim poziomie edytorskim 
i nie zawsze w ł a ś c i w y m doborze treści oraz na pewno niepo
trzebnym wzroście kosztów. Dlatego wydaje się celowe skon
centrowanie w y s i ł k ó w na dobrym redagowaniu już istnieją
cych pozycji, a także wspó lne wydawanie druków ulotnych, 
które powinny obejmować swym zasięgiem nieco w i ę k s z y ob
szar (np. kilka województw) . W ten sposób można by skomple
tować zespoły redakcyjne z prawdziwego zdarzenia, w których 
skład obok n a u k o w c ó w i specja l i s tów-praktyków weszliby eta
towi dziennikarze, zapewniający odpowiedni poziom redakcyj
ny. Jak stwierdzono, współpraca specjal is tów z dziennikarza
mi — tam gdzie istnieje — przynosi pozytywne rezultaty. 

10. Należa łoby poddać pewnej weryfikacji nakłady poszczegó lnych 
ty tu łów. Chodzi tu o działanie w dwóch kierunkach, jako że są 
pozycje, których nakład jest za duży, jak też i odwrotnie. Ko
nieczne jest tu zastrzeżenie, że dopiero na podstawie zbilanso
wanych sondaży regionalnych można by określić potrzebne na
kłady. 

Jak w y k a z a ł y w y ż e j przedstawione wyniki badań, zapotrzebowa
nie ro in ików-producentów, kadry inżynieryjno- technicznej na lite
raturę fachową zmienia się, generalnie rzecz biorąc — stale rośnie, 
co jest wwnikiem rozwoju gospodarczego i kulturalnego kraju. Nie 
ulega wątpl iwości , że powinna im w tym towarzyszyć systematycz
na ewolucja treści i formy czasopism fachowych. Niestety, obser
wacje dowodzą, że wzrostowi produkcji i czytelnictwa nie zawsze 
towarzyszy odpowiedni wzrost poziomu fachowych publikacji. To 
zjawisko domaga się podejmowania s ta łych i wielokierunkowych 
w y s i ł k ó w w celu systematycznego doskonalenia wydawnictw, a po
stulat ten dotyczy treści fachowej i poziomu redakcyjno-technicz-
nego oraz kolportażu. 



D Y S K U S J E 

Zeszyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X , nr 3 (81) 

M A C I E J C H R Z A N O W S K I 

PERYFERIE KRYTYK! LITERACKIEJ? 

Jaką funkcję pełni recenzja literacka w gazecie co
dziennej? Czym różni się od zamieszczonej w czasopi
smach? Czym charakteryzuje się jej konstrukcja i ję
zyk? Jakie są jej związki z literaturą, a jakie z publi
cystyką? 

Mgr M. Chrzanowski, pracownik naukowy OBP, sta
ra się znaleźć odpowiedzi na pytania charakteryzując 
w ten sposób jeden z istotnych gatunków prasowych. 
Czy należy tę odpowiedź uznać za pełną i zamkniętą? 
Problem wydaje się godny dyskusji. 

R ecenzja jest formą wypowiedzi krytycznoliterackiej ukształto
waną wraz z rozwojem prasy. Zarazem jej charakter jest bar

dzo wyraźnie uzależniony od miejsca publikacji, modelu i adresatów 
periodyku drukującego daną recenzję. W zależności od owego miej
sca publikacji, recenzje — realizując na różne sposoby właściwe im 
funkcje — upodabniają się do innych form wypowiedzi krytycz
nych. W prasie specjalistycznej zbliżają się często do rozpraw bądź 
studiów, w pismach społeczno-kulturalnych, literackich przybierają 
niekiedy kształt eseju, w prasie codziennej miewają charakter wy
łącznie informacyjny, dziennikarski. I właśnie prasa tego ostatniego 
typu ukształtowała najbardziej specyficzny typ recenzji, model naj
ściślej związany z charakterem pisma, a owe związki są tu dużo 
wyraźniejsze niż w przypadku innych wypowiedzi literackich spe
cjalnie przeznaczonych do publikacji w dziennikach (np. powieści 
w odcinkach). Zarazem recenzja z prasy codziennej, w swym histo
rycznym rozwoju, coraz wyraźniej traci cechy wypowiedzi krytycz
noliterackiej i przekształca się w rodzaj gatunku dziennikarskiego, 
gatunku informacyjno-argumentującego. 

Janusz Sławiński wyróżnił cztery podstawowe funkcje, jego zda
niem, spełniane przez każdy tekst krytycznoliteracki: poznawczo-
-oceniającą, postulatywną, operacyjną i metakrytyczną *. Wszyst-
1 Janusz S ł a w i ń s k i : Funkcje krytyki literackiej. (W:) Dzieło, język, tra
dycja. Warszawa 1974, s. 171—202. 



kie te funkcje są równoczesne, ale nie równorzędne, a swoistość 
krytyki literackiej zasadza się na ich charakterystycznym zespole
niu. Przyjęcie takiego wyróżnika krytyki literackiej stawia pod zna
kiem zapytania przynależność do niej recenzji z gazet codziennych, 
określanych przez Sławińskiego mianem „prymitywnych przekazów 
krytycznych". Postawmy wobec tego kolejne pytanie: czy recenzja 
z prasy codziennej jest „prymitywnym przekazem krytycznym" — 
czy też stanowi specyficzną formę wypowiedzi dziennikarskiej, ty l 
ko genealogicznie związaną z krytyką literacką? 

Słownikowa definicja krytyki literackiej określa ją jako dział 
piśmiennictwa, którego przedmiotem jest literatura i którego zasad
niczym wyróżnikiem jest to, że zmierza on nie tylko do opisu dzieł 
i sytuacji literatury, ale że zakłada bezpośrednie oddziaływanie na 
jej rozwój, formowanie się nowych s ty lów 2 . Powyższa definicja 
szczególnie mocno eksponuje postulatywny charakter krytyki , jej 
ambicje projektowania literatury, wyznaczania kierunków zmian, 
nie zaś ograniczanie się wyłącznie do samego opisu faktów już 
istniejących, ich interpretacji. Tak rozumianej postulatywności 
(traktowanej jako jeden z podstawowych wyróżników krytyki) nie 
znajdziemy w recenzjach z prasy codziennej. Nie odszukamy 
w większości z nich również wyraźniejszych elementów metakry-
tycznych, zdań o regułach, środkach i zadaniach krytyki . Propono
wany przez J . Sławińskiego podział, niewątpliwie słuszny w przy
padku tekstów krytycznoliterackich sensu stricto, w odniesieniu do 
recenzji prasowych wydaje się schematem zbyt obszernym, recenzja 
w zbyt małym stopniu reprodukuje modelową sytuację krytyki . 
Porusza się ona na „obszarach peryferycznych" krytyki , prawie 
nigdy nie zbliżając się jednak do działalności twórczej, pozostając 
wyłącznie wypowiedzią czysto dyskursywną. Wydaje się zatem, że 
recenzje z prasy codziennej wymagają innego, bardziej zawężonego 
uporządkowania funkcyjnego. Punktem wyjścia do naszych uwag 
może tu być następujące, reprezentatywne i dla innych recenzji pu
blikowanych w dziennikach, omówienie z Trybuny Ludu, które 
przytaczam w całości: 

„Edward Kopczyński nie jest zawodowym pisarzem, nie utrzy
muje się z pióra. Jest lekarzem, mieszka w Łodzi, a pracuje jako 
organizator służby zdrowia w woj. sieradzkim. 

Ten fakt ma istotne znaczenie dla jego twórczości: fabuły opo
wiadań i powieści czerpie wprost z życia, z bliskiego otoczenia. Nie 
są one wymyślone, nie zawsze niosą pogłębioną analizę psycholo
giczną, ale odznaczają się zwykle ujmującą realnością i rzeczowo
ścią. Cechy te są, jak widać, cenione przez duże kręgi czytelników: 
pisarstwo Kopczyńskiego jest swoistą odmianą literatury, która mo
że być określona jako «popularna». 

Jego nowa powieść pt. «Miłość i medycyna » wydana została przez 
Wydawnictwo Łódzkie od razu w sporym nakładzie, co świadczy, 
że edytor i jej rokuje powodzenie. Nie bez racji: jest to chyba naj-
8 Zob. пр.: Słownik terminów literackich. Red. Janusz S ł a w i ń s k i Wro
cław 1976, s. 205—206. 



ambitniejsza pozycja w dotychczasowym dorobku Kopczyńskiego, 
a przy tym bodań najwyraźniej odznaczająca się wspomnianymi ce
chami. 

Akcja jej toczy się nader wartko, bohater-lekarz w średnim wie
ku, stojąc wobec najważniejszych w swym życiu decyzji, dotyczą
cych spraw osobistych i zawodowych — narysowany jest zdecydo
wanymi i przekonywającymi kreskami, a realia jego życia i pracy 
wzięte są wprost z rzeczywistości (istotną sprawą w powieści są 
np. konsekwencje niedawnej reformy administracyjnej w kraju, 
zmieniającej w pewnym stopniu sytuację bohatera). 

Kryzys małżeński, nowa niezbyt udana miłość, zawodowe sprawy 
środowiska lekarskiego, wreszcie socjologiczno-ideologiczne proble
my kariery i stabilizacji materialnej na dość wysokim poziomie 
standardu życiowego — to główne plany tematyczne powieści. Wy
starczająco nośne merytorycznie i psychologicznie, by książka ta 
zdobyła wielu czytelników". 

W powyższej recenzji łatwo dostrzeżemy znaczne uproszczenie 
proponowanego przez J . Sławińskiego schematu funkcyjnego. Cy
towany tekst nie zawiera wyrażonych wprost elementów postula
ty wności i refleksji metakrytycznej. Funkcja poznawczo-oceniająca 
jest tu w zasadzie sprowadzona do streszczenia książki, streszczenia 
zawierającego cechy wartościowania. Łatwo czytelny jest natomiast 
specyficzny aspekt operacyjny recenzji, odniesienia do tych zjawisk, 
które autor uznaje za charakterystyczne dla aktualnej sytuacji lite
ratury, dominujących w niej preferencji. Funkcji operacyjnej są 
podporządkowane wspomniane elementy poznawczo-oceniające: 
streszczenie fabuły książki służy uwypukleniu jej czytelniczej 
atrakcyjności, podkreśleniu spodziewanego zainteresowania tomem. 
Recenzja nie stwarza zarazem sytuacji dialogowej wobec autora 
książki, nie lokuje się w schemacie autor—dzieło—odbiorca, lecz 
wyłącznie w układzie dzieło—czytelnik. To odejście od modelowej 
zawartości przekazu krytycznego skłania nas do zaproponowania 
innego podziału funkcyjnego, podziału dostosowanego już do kształ
tu typowej recenzji z prasy codziennej. 

Proponowane uporządkowanie obejmuje tylko dwie funkcje: in
formacyjną i perswazyjną. 

Istnienie funkcji informacyjnej wynika z samej sytuacji komu
nikowania literackiego. Całe społeczeństwo jest bowiem odbiorcą 
książek, ale ze względu na daną, konkretną książkę jest tylko po
tencjalną publicznością czytającą. Różnica między potencjalną 
a faktyczną publicznością książki — dużo większa niż w przypadku 
prasy codziennej — wynika głównie z tego, że ta rozszerzona prze
strzeń obiegu stwarzana jest nie przez książkę, l i teraturę, lecz przez 
środki masowego przekazu. W grę wchodzi nie powszechna obecność 
przekazu (jak w przypadku prasy, radia, telewizji), lecz powszech
na dostępność oferty 8. Owa oferta, czyli informacja o książce, opie-
8 Zob. Janusz L a 1 e w i с z: Literatura w epoce masowej komunikacji. (W:) 
Kultura, komunikacja, literatura. Studia nad X X wiekiem. Wrocław 1976, 
s. 114. 



ra się na elementarnym założeniu, że czytelnik recenzji zamieszczo
nej w dzienniku nie zna jeszcze prezentowanej mu książki. Taka 
recenzja jest ukierunkowana na samą książkę — omówien ie czaso-
piśmiennicze (z tygodników czy mies ięczników) , włącza tekst lite
racki w obieg całej literatury, jej s ty lów, konwencji, lokuje go 
w konkretnej sytuacji literackiej. Recenzja czasopiśmiennicza za
kłada podjęcie dialogu z czytelnikiem książki i z jej autorem, pro
ponuje czytelnikowi skonfrontowanie własnego odczytania z kon
kretyzacją dokonaną przez krytyka. Natomiast recenzja z gazet co
dziennych wyłączn ie informuje o ukazaniu się książki. Ważne jest 
tu zaistnienie samego faktu, a nie jego konsekwencje dla całości l i 
teratury. Niekiedy owa informacja bywa rozciągnięta i na inne fak
ty, wykraczające poza sam tekst literacki — mogą to być np. uwa
gi o szacie graficznej książki czy też informacje o jej autorze (jak 
w przypadku w y ż e j cytowanej recenzji). 

Funkcja perswazyjna recenzji z prasy codziennej opiera się na 
w y s t ę p o w a n i u zabiegów o charakterze reklamowym bądź antyre-
kiamowym. Można na marginesie zauważyć , że funkcja perswazyj
na, zbliżona do tego, co J . S ławiński nazywa funkcją operacyjną, 
w prasie codziennej s łuży częściej zachęceniu niż zniechęceniu po
tencjalnego odbiorcy do lektury recenzowanej książki. Autor recen
zji zakłada tu istnienie całościowej grupy zwanej publicznością lite
racką, zakłada znajomość jej preferencji gus tów czytelniczych i wy
stępując z pozycji członka owej grupy przeprowadza elementarne 
oceny teks tów literackich. W przytoczonej recenzji taki charakter 
mają np. następujące uwagi: ,,Cechy te są, jak widać, cenione przez 
duże kręgi czyte ln ików" czy też „wystarczająco nośne merytorycz
nie i psychologicznie, by książka ta zdobyła wielu czyte ln ików". 
Niekiedy również z pozycji wspomnianej publiczności literackiej re
cenzent dokonuje konfrontacji omawianego dzieła ze społecznie 
przyjętymi , potocznymi kryteriami i iterackości czy poetyckości (wi
dać to np. w drugim akapicie cytowanej recenzji). Owa l i terackcść 
stanowi często, zdaniem recenzentów, cechę negatywną , osłabiającą 
wartości poznawcze książki; zjawisko to ukazuje również przyto
czona recenzja. 

Wyże j wyróżn ione funkcje są realizowane przez specyficzną re
torykę recenzji z dzienników, retorykę obejmującą zasób stale po
wtarzających się nazwań, tropów, figur stylistycznych, s ł o w n y c h — 
stosowany system pojęc iowy stanowi tu korelat obu funkcji. Jak to 
pokazuje rozprawa Wojciecha G ł o w a l i 4 , na n iektórych poziomach 
krytycznej refleksji o literaturze (g łównie właśnie w recenzjach 
z dzienników) komunał stanowi nieraz trzy czwarte całości wypo
wiedzi. Operowanie s ta łymi konstrukcjami frazeologicznymi decy
duje o małe j wartości poznawczej analizowanych recenzji. Nie ma 
przy tym w recenzjach z prasy codziennej ostrych granic m i ę d z y 
sferą t e r m i n ó w krytycznych a obszarem innych rodzajów pojęć, 
np. charakterystycznych dla publicystyki społecznej , politycznej, 

4 Wojciech G ł o w a l a : Ze „Słownika współczesnych komunałów krytyczno
literackich". Teksty 1972, nr 2, s. 132—143. 



kulturalnej. Stosowane tu terminy często objawiają brak systemo-
wości. Kry tyka jest wypowiedzią komplementarną wobec litera
tury — recenzja z dzienników jest najczęściej komplementarna nie 
wobec literatury, lecz wobec publicystyki, np. społecznej, kultural
nej. 

Język i poetyka, dominacja określonych funkcji analizowanych 
recenzji są zdeterminowane głównie nie przez aktualną sytuację l i 
teratury, rozpoznania krytycznego, lecz przez specyficzne wymogi 
formy wydawniczej prasy codziennej. Jan Trzynadlowski mianem 
gatunku dziennikarskiego określa taką wypowiedź, która „ujawnia 
swą pełną żywotność i aktywność wyłącznie w prasowej formie wy
dawniczej" 5. Recenzje dzieł literackich z prasy codziennej całkowi
cie spełniają — jak się zdaje ten warunek i bardziej prawomocne 
jest chyba zaliczenie ich do gatunków dziennikarskich niż do form 
wypowiedzi krytycznoliterackich, nawet lokowanych na ,,obszarach 
peryferycznych" krytyki . 

3 Jan T r z y n a d l o w s k i : W kręgu gatunkowych wyznaczników form dzien
nikarskich. „Prace Literackie", Wrocław 1968, t. X, s. 180. 



Zeszyty P R A S O Z N A W C Z F 

K r a k ó w 1979 R. X X , nr 3 (81) 

Moc słusznych zaleceń zawiera ar tykuł Zbigniewa T e m p s k i e -
g o o warsztacie publicysty w poprzednim (80) numerze Zeszytów. 
Omija on wszakże nie tylko termin, ale i treść tego, co zwie się do
kumentacją redakcyjną, co porusza mnie nie tylko z racji skłonno
ści zawodowych, lecz praktyki dziennikarskiej. Twierdzę bowiem, ze 
korzystanie z zasobów archiwalnych, gromadzonych przez lata cu
dzą, nie samego autora-publicysty pracą, jest jednym z podstawo
wych elementów warsztatu każdego publicysty, obojętnie jaką te
matyką by się zajmował: międzynarodową, społeczną, ekonomiczną, 
kulturalną, środowiskową. Zakłada to oczywiście i autor uwag, już 
na wstępie odcinając się od czystej kartki papieru, kawy i wieczoro
wej pory jako właściwych atrybutów dobrej twórczości publicysty
cznej. Gdy jednak zaleca wykorzystywanie rozlicznych źródeł, ma
teriałów, nie wgłębia się w sposoby, technikę i praktykę tego lub 
propaguje równie tradycyjne co przebrzmiałe formy samoobsługi 
dziennikarskiej. Zważmy zaś, że ar tykuł przeznaczony jest przede 
wszystkim dla terminujących w zawodzie dziennikarskim i studen
tów. Być może, w niektórych redakcjach i mniejszych środowiskach 
usługi archiwalno-dokumentacyjne, poradnictwo bibliograficzne 
i inne formy pomocy na rzecz piszącego publicysty są jeszcze tak 
słabo rozwinięte, że samoobsługa pozostaje złem koniecznym. Wy
siłkiem instytucji i setek ludzi przestało to wszakże w ostatnich la
tach był koniecznością, a w żadnym wypadku nie powinno być 
uważane za cnotę warsztatową. 

Autor zaleca wykorzystywanie biuletynów prasowych, zawierają
cych informacje, jakie mogą zainteresować publicystów, podobnie 
jak głosów prasy i innych środków przekazu. Jedyne remedium jed
nak upatruje w tym, by dobrze organizujący swój warsztat publicy
sta miał zawsze w podręcznym archiwum wycinki z ar tykułami 
0 tematyce z kręgu jego zainteresowań i sięgał po nie w razie po
trzeby. Ogranicza się też do sformułowań, że dokumenty i materiały 
warto gromadzić, że publicysta powinien mieć pod ręką sporo doku
mentów o znaczeniu historycznym, że winien interesować się 
1 książkami, poznawać określone pozycje czy ich fragmenty, po
trzebne do gromadzenia materiału do ar tykułu itd. 

J a k jednak dochodzić do tych źródeł i gromadzić je do swych 
doraźnych celów, często dla jednego artykułu, by trud ten zaowoco-



wał w jakości publicystyki, mieści ł się w okreś lonych terminach 
: opłacalności pracy publicysty? Owe ..domowe" archiwa w y c i n k ó w , 
własnoręczne wertowanie i gromadzenie literatury tematu, z bie
giem lat ograniczyło się do wąsko specjalistycznych publ icys tów, 
którzy też chętnie i eoiaz częściej idą na ułatwianie irn pracy przez 
zorganizowaną dokumentację instytucjonalną. Znakomita większość 
dziennikarzy korzysta już z mater ia łów gromadzonych dla nich 
przez archiwa i komórki dokumentacji, redakcyjne i międzyredak-
cyjne, zawoclowo-usługowe w rodzaju COPD PAP, Polskiego Radia, 
INTE, informacje z sieci bibliotecznej, uczelni i instytucji nauko
wych, branżowych ośrodków p r z e m y s ł o w y c h i wielu innych. Po
w s t a ł y one i działają właśnie dla pośredniczenia między lawinowo 
rosnącymi materia łami informacyjnymi a ich użytkownikami , w tym 
i dziennikarzami. 

Wbrew s ta łym utyskiwaniom na braki i utrudnienia w7 tym za
kresie, n iekompletność , n iefachowość i opieszałość w udostępnianiu 
dziennikarzom wszelkich materia łów, codzienna praktyka wyka
zuje, że co najmniej równorzędną przyczyną tego stanu jest nie
umiejętność korzystania ze źródeł, dezinformacja o możl iwośc iach 
zdobycia w P R L każdego bez mała potrzebnego materiału , doraź-
ność i brak perspektywicznego stawiania w y m o g ó w , brak n a w y k ó w 
korzystania ze źródeł zastanych, permanentnie słaba znajomość j ę 
z y k ó w obcych, nieopłacalność ż m u d n y c h prac studyjnych w zesta
wieniu z ulotną wartością wytworu publicystycznego. Znamionuje 
to wielu jeszcze naszych dziennikarzy. Uświadomienie sobie korzy
ści, p łynących z dokumentacji może być ważną częścią ich warszta
tu, co właśnie chc ia łbym dorzucić do cennych uwag Z. Tempskiego. 
Efektywność specjalistycznych arch iwów podręcznych takich auto-
ryterów, jak M . Podkowiński , M . Wańkowicz , S. Albinowski, 
W. Giełżyński , A. Sroga, wymienionych w notce redakcyjnej do 
omawianego artykułu, którzy gromadzili je nakładem kosztów, 
miejsca i czasu dla ce lów publicystyki również pozagazetowej, 
z myś lą o swoich wydawnictwach ks iążkowych i określonej specja
lizacji nie powinna stanowić jedynego wzorca dla adeptów i prakty
k ó w naszego zawodu. 

ZDZISŁAW KRZYSTEK 

O ŹRÓDŁACH INFORMACJI 
Gdyby nie jedno A L E , podpisa łbym się z p e ł n y m przekonaniem 

pod wywodami Zdzisława Krzystka. Przypomnia ły mi one jednak 
zdarzenie sprzed kilku lat. 

Zawiodła pamięć. W jednym z ar tykułów w y s t ę p o w a ł o nazwisko 
czo łowego emigracyjnego działacza politycznego i publicysty. Gdzieś 
kołatało się jakby wspomnienie wiadomości -nekrologu. Fakt to, czy 
złudzenie? Trzeba sprawdzić. 



Będąca pod ręką Kronika — wydawnictwo Dokumentacji Praso
wej RSW — w tym przypadku nie pomogła. Nie uwzględnia bądź 
nie indeksuje danych biograficznych. Zwracamy się więc telefo
nicznie do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Prasowej przy P A P . 
Nie ulega wątpliwości, że ma on świadczyć usługi informacyjne dla 
prasy w całym kraju *. Tymczasem — obustronne zdziwienie: dane 
0 działaczu emigracyjnym, do tego reakcyjnym? Raczej nie będą 
mogli nic powiedzieć, bo czerpią wiadomości t y l k o z prasy kra
jowej, nie z emigracyjnej. (Czyli co P A P poda, to CODP przy P A P 
zarejestruje. Ktoś to wymyślił na zasadzie kręćka.) Doradzono nam 
jednak zadzwonić do Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną 
w Warszawie, telefon 21-44-21. Pełni wątpliwości, po co „Polonia" 
miałaby gromadzić dane o reakcjonistach, dzwonimy jednak, by się 
dowiedzieć, że CODP co najmniej od dwóch lat nie łączył się z nu
merem 21-44-21, gdyż od takiego czasu dysponuje nim... Desa. 

Dzwonimy więc do redakcji tygodnika polityczno-informacyjne-
go, ściślej: do tamtejszego działu dokumentacji, k tórym kieruje wy
trawny specjalista. Rozmówczyni jest wyraźnie zmartwiona, że nie 
może odpowiedzieć na nasze pytanie, ale nie odkłada słuchawki. Po 
konsultacji z kolegą radzi zwrócić się do znanego publicysty w War
szawie (podaje telefon, adres) lub bliżej —- do pewnej redakcji 
w Krakowie 2. 

I rzeczywiście: sekretarka kieruje do redaktora X . Ten nie jest 
całkiem pewien (,,u nas jest podział pracy, ja się zajmuję sanacją, 
kolega Z endecją"). Od redaktora Z dowiedziałem się nie tylko, że 
ów emigracyjny działacz żyje, zaoferował także jego adres i telefon. 
W Londynie. 

Tak oto uzyskaliśmy p e w n ą informację, ale nie tam, gdzie 
przede wszystkim szukaliśmy jej i gdzie powinniśmy ją znaleźć. 

Przed dwoma laty zakomunikowano, że „w RSW zostanie utwo
rzona Agencja Dokumentacji Prasowej (...). Powołanie do życia tej 
placówki nastąpi w drodze połączenia Centralnego Ośrodka Doku
mentacji Prasowej P A P oraz Prasowego Wydawnictwa Dokumen
tacyjnego R S W " 3. 

Jak wobec tego przyjąć żarliwy protest dokumentalisty? Już za
cząć płakać, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z Kroniką 
1 CODP, z których ma powstać Agencja Dokumentacji Prasowej? 
Może jeszcze nie, ale pod warunkiem, że jej potencjalni kierownicy 
i pracownicy przed rozruchem nieco poczytają, popytają dziennika
rzy o ich faktyczne potrzeby i odbędą praktykę w poniektórych re
dakcjach, gdzie mają pod ręką potrzebne informacje. 

PAWEŁ DUBIEL 
1 Por. Rajmund B o r k o w s k i : Informacyjne agencje prasowe. „Biblioteka 
Dziennikarza", t. VII. OBP Kraków 1976, s. 154. 
2 Nazwa i adres znane naszej redakcji. 
3 Nasze Problemy 1977 nr 5, s. 57. 
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J E R Z Y S. M A C 

CZASOPIŚMIENNICTWO STUDENCKIE 
W PIERWSZYCH LATACH 

POLSKI LUDOWEJ 
(Kilka uwag na podstawie analizy statystycznej) 

Prasa studencka — obszar nie poddający się definityw
nym ocenom i wyznaczaniu precyzyjnych granic wciąż 
zaskakuje badaczy jej historii nowymi odkryciami. Je
rzy S. Mac rozpoczynał swą pracę dziennikarską wła
śnie w prasie studenckiej — stąd zapewne dzisiejsze za
interesowania dla jej dziejów, w szczególności dla ich 
pierwszego powojennego rozdziału. 

W 35 lat od ukazania się pierwszych pism studenc
kich niełatwo dotrzeć do historycznych już egzemplarzy, 
niełatwo odtworzyć pełny obraz studenckich inicjatyw 
dziennikarskich. Toteż odnalezienie przez autora dwóch 
nie uwzględnianych dotąd w rejestrach pism i propo
zycje innej niż dotychczasowa periodyzacji — są cennym 
przyczynkiem do badań nad dziennikarstwem okresu 
35-lecia PRL. 

M ówiąc o „pierwszych latach Polski Ludowej" mam na myś l i 
okres odpowiadający pierwszemu etapowi powojennych dzie

jów prasy polskiej, a w ięc lata 1944—1948/9 w e d ł u g periodyzacji 
A . S ł o m k o w s k i e j 1 . Cały ten okres traktuję tu łącznie, nie widząc 
uzasadnienia dla rozbijania go na dwa odrębne etapy: I — lipiec 
1944 —maj 1945 i II — lata 1945—1948, jak to czyni J . Skrzypek 2, 
gdyż w tak w y o d r ę b n i o n y m I etapie dziejów prasy Polski Ludowej 
nie u k a z y w a ł y się żadne — znane dzisiaj — czasopisma studenckie. 
Z tego samego wzg lędu nie ma swej reprezentacji w prasie studen
ckiej I podokres I etapu w e d ł u g podziału S łomkowskie j , zamykają-

1 A . S ł o m k o w s k a : Ze studiów nad rozwojem prasy w 30-leciu PRL. Kul
tura i Społeczeństwo 1975 nr 1, s. 198 i n. 
2 J. S k r z y p e k : Etapy rozwojowe prasy w Polsce Ludowej. Zeszyty Pra
soznawcze 1964 nr 3, s. 21. 



су się 1 stycznia 1945 utworzeniem Ministerstwa Informacji i Pro
pagandy w Rządzie Tymczasowym. W swoich rozważaniach będę się 
natomiast starał wykazać, że podział na pozostałe dwa podokresy 
(II — lata 1945—1946, III — od utworzenia Rządu RP 6 lutego 
1947 do granicy całego ï etapu) właściwy jest również wT odniesieniu 
do prasy studenckiej. 

-ЭЛгг. granica I t/lapu dziejów pic^y studenckiej Polski Ludowej 
vyzneczona jest proco czymrk , t v V у worry: moment ukazania się 
/ i c \ ; ç . " j v (wg dzisiejszej: s'anu wkj-.y) ezrsrpisma studenckiego, 
- y j " Г C Z 4 L : 1 : Wicc-o nk. 'f)'5, kiecy Aa'Io J z i c u ; : ujrzał tygodnik 
- ' o ' - r ^ : k — o-gan Bratniej Pomocy ci îu ai nt'. w Uniwersytetu War-
ь ^ w r k > r ... G.anr J g'ono dla piasy т к Л Jeżowej, W tym i studen-
.'woj, wyznc.czc, 22 lipca 1048 — oata zjedn-czenia ruchu młodzie-
ч% :e<± Wprawdzie Dołączenie organizacji studenckich w Związek 

Akadcmick 1 lodziecy ruskiej nastąpiło trzy cni wcześniej, jed-
n A i e dwa przynajmniej względy przemawiają za tym, ażeby tej 
daty — 10 lipca 1948 — me p zyjmować za punkt graniczny w roz
ważaniach na temat prasy studenckiej. Po pierwsze: połączenie or
ganizacji studenckich nie było aktem samoistnym, lecz integralną 
częścią procesu zjednoczenia całego ruchu młodzieżowego, jako że 
trzy spośród czterech ideowych związków studenckich wchodziły 
w skład odpowiednich organizacji ogóinomłodzieżowych i również 
utworzony przez nie Z A M P stał się autonomiczną częścią Związku 
Młodzieży Polskiej. Po drugie: niewielki, trzydniowy zaledwie dys
tans dzielący te dwa akty zjednoczeniowe sprawił, że periodyki stu
denckie odnotowały je łącznie, w tym samym numerze, a zatem na 
łamach prasy studenckiej obie te daty — punkty graniczne I i II 
etapu dziejów prasy Polski Ludowej — połączone są jedną, nieco 
tylko pogrubioną linią. 

Mianem „czasopisma studenckie" nazywam — częściowo za 
A . K . Waśkiewiczem 3 — te wszystkie wydawnictwa periodyczne 
i jednorazowe, które: 1) redagowane były przez zespoły, 2) miały 
zewnętrzne cechy czasopisma, tj. nie stanowiły zamkniętej całości 
i posiadały graficzny układ czasopisma, 3) miały lub zamierzały 
mieć kontynuację bądź też były planowane jako jednodniówki, 
4) publikowały teksty noszące cechy aktualności, a zarazem spełnia
ły kryterium „studenckości", tj. były: a) czasopismami oficjalnymi 
organizacji studenckich lub b) wydawane dla studentów, lub c) wy
dawane przez studentów. Zaliczyć tu należy również dodatki stu
denckie — samoistne i niesamoistne 4 — a więc także wyodrębnione 
kolumny studenckie lub miejsca na kolumnach innych gazet co
dziennych i czasopism, zaopatrzone w stałą winietę, czasem także 
numerację i mające w istocie charakter rubryk. Analizując czaso
piśmiennictwo studenckie w pierwszych latach Polski Ludowej bra
łem pod uwagę wszystkie wydawnictwa samoistne i niesamoistne 
odpowiadające tym kryteriom. 

3 A. K. W a ś к i e w i с z: Czasopisma studenckie w PRL. (W:) Czasopisma 
studenckie w Polsce 1945—1970. Warszawa 1975, s. 8. 
4 Zob. hasło „dodatek do gazety, czasopisma" (W:) Encyklopedia wiedzy 
o prasie. Wrocław 1976, s. 63. 



уГ apewne nie sposób dziś dociec, ile dokładnie inicjatyw wydawni-
czych uwieńczonych powodzeniem podjęto w tamtym okresie na 

terenie akademickim. Nieomal z każdym rokiem odnajdywane są 
nowe, nie znane dotąd tytuły czasopism studenckich z tamtych lat, 
już to w postaci pojedynczych egzemplarzy samych czasopism, już 
to w formie wzmianek — w prasie, publikacjach książkowych, do
kumentach archiwalnych — o istnieniu takich tytułów. A . Pacz
kowski, sporządzając w 1964 r. statystykę prasy młodzieżowej wy
chodzącej w latach 1944—1948 odznalazł 25 czasopism, jakie ukazy
wały się w tym okresie ,,na terenie uczelni całego kraju" 5. Wydana 
wr 1975 r. monografia czasopism studenckich w Polsce Ludowej, 
obliczona — jak głosi wstęp — ,,na zgromadzenie jak największej 
ilości materiału faktograficznego"6, odnotowuje w tymże okresie 
istnienie już 54 czasopism studenckich, z czego 12 odnalezionych 
zostało już w trakcie trwających cztery lata prac redakcyjnych 
i drukarskich. Autor niniejszej analizy odnalazł jedno dalsze, nie 
wymienione w tamtych publikacjach i najprawdopodobniej nie 
znane dotąd czasopismo studenckie: miesięczny Biuletyn Zarządu 
Głównego Akademickiego Związku Walki Młodych „Zycie" (nr 1 
z marca i nr 2 z kwietnia 1947 r . ) 7 oraz wzmiankę o następnym: 
jednodniówce studentów Studium Dziennikarskiego w Łodzi Kon
tury, wydanej w 1947 r. 8 Ponadto uważna analiza dwóch innych, 
szerzej znanych czasopism skłoniła mnie do wciągnięcia ich również 
na listę prasy studenckiej tamtego okresu, jako odpowiadających 
wymienionym wyżej kryteriom. Są to: 1) wydawany w okresie 
25 VIII 1946—15 III 1947 dwutygodnik Pokolenie, redagowany przez 
studentów — byłych członków A K , ,,którzy krytycznie oceniali 
politykę emigracyjnego rządu londyńskiego i jego krajowych 
ekspozytur" 9 i do nich głównie adresowane; oraz 2) Młoda Demokra
cja — pismo redagowane przez studentów-członków Kół Akademic
kich Związku Młodzieży Demokratycznej. Uwzględniając nadto fakt, 
że dwa czasopisma studenckie odnotowane w pracy Paczkowskiego: 
organ Z N M S Płomienie i organ ,,wiciowców" Młoda Myśl Ludowa 
nie zostały z niewiadomych powodów odnotowane w monografii 
„Czasopisma studenckie..." — należy przyjąć, że wedle dzisiejszego 
stanu wiedzy w latach 1945—1948 ukazało się co najmniej 60 pol
skich czasopism studenckich. Z tej liczby 58 zaczęło się ukazywać 
przed 22 lipca 1948, a więc ściśle w pierwszym etapie dziejów prasy 
studenckiej Polski Ludowej — i te były przedmiotem analizy. 

Owe 58 czasopism firmowanych było przez 54 różnych wydaw
ców, których pogrupować można następująco: 

• partie polityczne Bloku Demokratycznego — 4, 

5 A. P a c z k o w s k i : Prasa młodzieżowa w Polsce 1944—1948. Pokolenia 
1964 nr 2—3, s. 122—123. 

6 Czasopisma studenckie w Polsce..., op. cit., s. 16. 
7 Centralne Archiwum КС PZPR. Zespół A Z W M „Życie" 419/7. 
8 (ba): Kontury. Prasa Polska 1947 nr 6—7, s. 24. 
9 A. L e ś n i e w s k a : Łódzka organizacja A Z W M „Życie" w latach 1945— 
1948. Łódź 1963, s. 61. 



® organizacje ogólnomłodzieżowe związane z Blokiem Demokra
tycznym — 5, 

® studenckie organizacje ideowo-wychowawcze i ich komitety po
rozumiewawcze — 9, 

® Bratnie Pomoce Studentów — 13, 
• koła naukowe — 8, 
® Wydawnictwo „Czytelnik" — 6, 
Q inne — 13. 

M n o g o ś ć i r o z m a i t o ś ć w y d a w c ó w prasy studenckiej 
idzie w parze z jej ogromnym zróżnicowaniem formalnym i treścio
wym, co jest prostą pochodną rozbicia ruchu studenckiego tamtego 
okresu — podstawowej okoliczności określającej charakter czaso
piśmiennictwa studenckiego pierwszych lat Polski Ludowej. W roz
biciu na poszczególne lata, w których podejmowano inicjatywy wy
dawnicze (data edycji pierwszego numeru) kształtuje się to jak 
w tabeli 1. 
Tabela 1 

Wydawca 
Lata 

Suma Wydawca 
1945 1946 1947 1948 

Suma 

Partie polityczne 
PPR — komitet wojewódzki 
PPS — komitet centralny 
PPS — komitety wojewódzkie 

1 
2 

1 

1 

Organizacje ogólnomłodzieżowe 
ZWM — zarząd główny 
ZMW „Wici" — zarząd główny 
ZMW „Wici" — zarząd terenowy 
ZMD — zarząd główny 

1 
1 

1 

1 

1 • • 
5 

Studenckie organizacje ideowo-wychowawcze 
A Z W M „Życie" — zarząd główny 
A Z W M „Życie" — zarządy terenowe 
ZNMS — zarząd główny 
Komitety porozumiewawcze organizacji stu

denckich 

1 1 
1 

1 

3 
1 

1 9 

Bratnie pomoce 3 6 1 3 13 

Kola naukowe 2 1 2 3 8 

Wydawnictwo „Czytelnik" 1 4 1 • 6 

inne 

uczelnie 
wydziały 
związki narodowościowe studentów 
koła katolickie 
grupy nieformalne 

1 
1 

3 

1 

1 

1 
2 
1 
1 

1 

13 

Suma 12 24 14 8 58 



Należy nadmienić , że rola obu partii i Wydawnictwa „Czytelnik" 
jako w y d a w c ó w czasopism studenckich była czysto formalna i spro
wadzała się do udostępnienia ł a m ó w wydawanych przez siebie gazet 
(organów partyjnych i dz ienników „czyteinikowskich") na niesamo-
istne dodatki, redagowane przez określone grupy s tudentów. 
W przypadku organów prasowych PPS redagującymi te dodatki 
byli działacze Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej: Za
rząd G ł ó w n y tej organizacji redagował nieregularny dodatek do 
Robotnika — Akademika Socjalistę (w okresie 17 IV 1946 — 22 VII 
1948), zaś zarządy terenowe w Toruniu i we Wrocławiu — dodatki 
do tamtejszych organów wojewódzk ich PPS: Życie Akademickie ja
ko dodatek do Robotnika Pomorskiego (w okresie 1 XI 1946 — 18 III 
1948) i Ostrze na Ostrze jako dodatek do Naprzodu Dolnośląskiego 
(w okresie 4 V 1946 — 31 V 1947). Dodatek do Sztandaru Ludu, or
ganu wojewódzk iego PPR w Lublinie, z a t y t u ł o w a n y Sztandar Aka
demika, redagował lubelski zarząd terenowy A Z W M „Życie". Na
tomiast dodatki do dz ienników „czyte łn ikowskich" (Słowa Polskie
go, Dziennika Bałtyckiego, Głosu Wielkopolskiego) r edagowały nie 
powiązane ściśle z żadną konkretną organizacją ideowo-wychowaw-
czą ani partią pol i tyczną grupy s tudentów (np. „kolegium studen
ckie uczelni Wybrzeża" 1G), które określić można mianem nieformal
nych. Uwzględniając to, należałoby liczbę t y t u ł ó w z pozycji „par
tie polityczne" tabeli I dodać do liczby t y t u ł ó w wydawanych przez 
odpowiednie organizacje studenckie, zaś liczbę t y t u ł ó w wydawa
nych przez „Czytelnika" — przydać pozycji ostatniej, z zastrzeże
niem, że b y ł y to dodatki niesamoistne, wydawane na garnuszku ob
cego edytora. Podobnie wydawane b y ł y też: redagowany przez Z G 
A Z W M „Życie" dodatek niesamoistny do Walki Młodych pt. Z ży
cia akademickiego (18 X 1945 — 18 II 1946), w tabeli I zawarty w po
zycji „ZWM — zarząd g ł ó w n y " oraz redagowany przez koło akade
mickie Z M W „Wici" w Łodzi dodatek do dwutygodnika łódzkich 
w i c i o w c ó w Wiciowa Droga, za ty tu łowany Wiciarz Akademik (9 V 
1946 — 11 1947). 

D rugą zatem — obok mnogości w y d a w c ó w — cechą czasopism 
studenckich tamtego okresu jest ich n i e s a m o i s t n o ś ć . 

Obrazuje to tabela 2. 
Tabela 2 

Rok Czasopism zainicjowa
nych ogółem 

W tym dodatków 
niesamoistnych W % ogółu 

1945 12 3 25 
1946 24 8 33 
1947 14 2 14 
1948 8 1 12 

Suma 58 14 

10 Bałtycki Przegląd Akademicki, dodatek do Dziennika Bałtyckiego w okre
sie 13II—6 VII 1946, nry 1—7. 



W objaśnieniu tabeli 1 podano na prawach przykładu kilka tytu
łów czasopism studenckich wraz z okresem ich wydawania. Łatwo 
na tej choćby podstawie dostrzec trzecią cechę określającą typ cza
sopism studenckich pierwszego czterolecia Polski Ludowej. Cechą 
tą jest e f e m e r y c z n o ś ć inicjatyw wydawniczych. Charaktery
zuje ona nawet wspomniane dodatki niesamoistne, które dyspono
wały przecież, jako jedyne czasopisma studenckie tamtego okresu, 
normalnymi środkami wydawniczymi (drukarnia, papier, pomoc re
dakcyjna i techniczna macierzystej gazety). W przypadku czaso
pism wydawanych własnym sumptem (dotyczy to czasopism wy
dawanych przez Bratnie Pomoce, koła naukowe, uczelnie, wydzia
ły, związki narodowościowe studentów) cecha ta oznaczała nierzad
ko jednorazowość inicjatywy wydawniczej — zamierzoną (wtedy 
mamy do czynienia z jednodniówką) lub niezamierzoną, kiedy pi 
smo, zamyślane jako periodyk, zakończyło żywot na pierwszym nu
merze. Ilustruje to tabela 3. 

Tabela 3 

Rok powstania 
Okres wydawania Suma Okres wydawania 

1945 1946 1947 1948 

jednodniówka 3 4 5 12 
do 1 miesiąca 3 4 1 • 8 
ponad miesiąc do pół roku 3 8 4 1 16 
ponad pół roku do roku • 4 1 5 
ponad rok do 3 lat 4 5 3 2 14 
ponad 3 lata 2 1 3 

Suma 12 24 14 8 58 

Z efemerycznością czy też ulotnością czasopism studenckich 
tamtego okresu wiąże się ściśle ich kolejna cecha: n i e r e g u l a r -
n o ś ć ukazywania się tytułów, zamyślonych jako periodyki o okre
ślonej częstotliwości wydawania kolejnych numerów. Cechy tej nie 
sposób odwzorować tabelarycznie, dość jednak stwierdzić, że na 46 
periodyków (wyłączone jednodniówki) tylko 9 ukazywało się przez 
cały swój żywot ze stałą, zgodną z zamierzeniem redakcyjnym czę
stotliwością, określoną w winiecie lub stopce. 5 dalszych nie miało 
określonej częstotliwości wydawania lub było w sposób zamierzony 
„nieregularnymi" („wychodzi kiedy chce i może"). Pozostałe 32 
periodyki — od tygodników po dwumiesięczniki — ukazywały się 
z przerwami trwającymi tygodnie, a nawet wiele miesięcy. Najbar
dziej typowe przykłady: tygodnik Akademik pojawił się z począt
kiem września 1945, zakończył żywot 231 1947 na kolejnym nu
merze 25. Echo Akademickie, tygodniowy dodatek do Echa Krako
wa wydawany w okresie 21 IV — 7 VII 1946 — ukazało się 7 nume
rów. Pismo Koła Medyków Uniwersytetu Łódzkiego Eskulap, za
mierzone jako dwumiesięcznik — w okresie czterech lat (1945—-
1949) wydano 10 numerów. 



K olejną cechą konstytuującą typ czasopiśmiennictwa studenckie
go pierwszych lat Polski Ludowej jest t e c h n i k a p o l i g r a 

f i c z n a stosowana przy produkcji tych czasopism. W przypadku 
dodatków niesamoistnych była ona taka, jaką drukowano tytuły 
macierzyste — a więc typografia (żadna pozycja prasowa tamtego 
okresu, udostępniająca swe łamy na studenckie dodatki, nie była 
drukowana we wklęsłodruku ani offsecie). Czasopisma samoistne — 
w liczbie 44 — ukazywały się albo w formie drukowanej (typo) albo 
w powielaniu. Wzajemne relacje obu technik poligraficznych przed
stawia tabela 4. 

Tabela 4 

Rok Druki Powielacze Brak danych Suma 

1945 4 4 1 9 
1946 3 9 4 16 
1947 5 6 1 12 
1948 3 2 2 7 

Suma 44 

Technika poligraficzna bezpośrednio określa nakład czasopisma. 
Dodatki niesamoistne miały siłą rzeczy nakład taki, jak gazeta ma
cierzysta, a więc ki lku — kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy 
(Walka Młodych w styczniu 1946 — 50 tys., Sztandar Ludu w l u 
tym 1948 — 60 tys., Robotnik w 1946 ok. 100 tys.). Nakład wydaw
nictw powielanych wahał się od kilkudziesięciu do kilkuset egzem
plarzy (Chochoł, pismo Koła Naukowego Polonistów i Slawistów 
Uniwersytetu Wrocławskiego wydawane w okresie 2 5 I V — 1 5 X 
1948 — 50—100 egz., Medicus, jednodniówka Koła Medyków 
U M C S z marca 1947 — 300 egz., Student, miesięcznik studentów 
W S A H w Częstochowie wydawany w roku akademickim 1946/47 — 
500 egz.) Nakłady samoistnych czasopism drukowanych podawane 
były rzadko, lecz w tych przypadkach, gdzie je podano, nie prze
kraczały ki lku tysięcy egzemplarzy (Eskulap — 2000, Politechnika, 
ogólnopolski — zjawisko wyjątkowe — miesięcznik naukowo-tech
niczny studentów Politechniki Warszawskiej mający 6 ekspozytur 
krajowych, wydawany od maja 1946 do czerwca 1948 — 5000 egz.) 

Na podstawie tych danych można pokusić się o ogólną charakte
rystykę czasopiśmiennictwa studenckiego w pierwszym etapie dzie
jów prasy Polski Ludowej, częściowo tylko zgodną z tą, której do
konał — nie analizując głębiej poszczególnych cech, raczej intuicyj
nie niż statystycznie — A . K . Waśkiewicz n . Traktuje on cały okres 
1945—1948 łącznie i dostrzega w nim pięć prawidłowości, z których 
jednakże tylko dwie wytrzymują próbę analizy w rozbiciu na po
szczególne lata. Są to: 1) wewnętrzne zróżnicowanie — formalne 
i treściowe — czasopiśmiennictwa studenckiego lat 1945—1948 jako 

1 1 Czasopisma studenckie w Polsce..., op. cit., s. 8—9. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 



prosta pochodna rozbicia ruchu studenckiego oraz 2) mała poligra
fia jako dominująca technika poligraficzna i determinowana przez 
nią małonakładowość wydawnictw samoistnych. Zwłaszcza ta ostat
nia cecha zachowuje swoją właściwość dla całego okresu 1945—1948, 
albowiem można bez ryzyka przyjąć, że ty tuły zawarte w kolumnie 
„brak danych" tabeli 4. były również powielane. „Brak danych" 
oznacza tu, że czasopisma te nie zachowały się do chwili obecnej 
i znane są jedynie ze wzmianek i opisów, w których pomija się m i l 
czeniem technikę druku. Fakt, że żaden egzemplarz tych czasopism 
nie przetrwał do dziś, może świadczyć, że wydano je w bardzo ma
łych nakładach — a więc najprawdopodobniej na powielaczu. 

Pozostałe cechy czasopiśmiennictwa studenckiego pierwszego eta
pu dziejów prasy Polski Ludowej wykazują dużą zmienność w cza
sie, widoczną szczególnie wyraźnie, jeśli ująć łącznie lata 1945— 
1946 i porównać je z dwuleciem następnym. Upoważnia to do po
stawienia tezy, którą zasygnalizowałem na wstępie, że granica dzie
ląca ten etap dziejów prasy polskiej na przedziały czasowe 1945—46 
i 1947—48 przechodzi wyraźnie również przez prasę studencką. 

O d początku września 1945, kiedy to ukazał się pierwszy numer 
tygodnika Bratniej Pomocy Studentów U W Akademik, do 

końca 1946 r. podjęto w środowiskach studenckich 36 znanych dziś 
inicjatyw wydawniczych, uwieńczonych edycją przynajmniej jed
nego numeru nowego czasopisma. W dłuższym o kwartał okresie 
od początku 1947 do 22 lipca 1948 podjęto tylko 22 takie inicjaty
wy — choć liczby ośrodków akademickich, uczelni, wydziałów, jed
nostek organizacyjnych zrzeszeń studenckich, a także ogólna licz
ba studentów były wówczas o wiele wyższe niż w dwuleciu 1945— 
1946. Można przy tym zasadnie przyjąć, że w latach 1945—1946 
podjęto znacznie więcej niż w latach następnych inicjatyw wyda
wniczych, o których nic nie wiemy, biorąc pod uwagę, że ogólna 
stabilizacja i wyższy stopień zorganizowania życia społecznego lat 
1947—1948 lepiej przecież sprzyjały zachowaniu śladów tych in i 
cjatyw niż chaos pierwszych lat powojennych. Zatem od strony ilo
ściowej —• pierwszy podokres dziejów czasopiśmiennictwa studenc
kiego w Polsce Ludowej cechował się mnogością inicjatyw wydaw
niczych, a ich szczególne nasilenie przypadło na pierwszą połowę 
1946 roku, kiedy poczętych zostało 17 znanych dziś tytułów. W ro
ku 1947, a zwłaszcza w 1948, nowe inicjatywy wydawnicze są już 
znacznie rzadsze. 

W latach 1945—1946 częstym zjawiskiem są studenckie dodatki 
do gazet wysokonakładowych, wydawanych przez przedsiębiorstwa 
prasowe, w tym do gazet będących organami partii politycznych 
i organizacji ogólnomłodzieżowych. W r. 1945 stanowią one 25%, 
zaś w 1946 aż jedną trzecią ogółu zainicjowanych w latach pism 
studenckich (tabela 2). Mało jest (zwłaszcza w r. 1945 — tylko jeden 
tytuł : dwutygodnik Zycie, pismo łódzkiej organizacji A Z W M ) cza
sopism wydawanych samodzielnie przez studenckie związki ideowo-
-wychowawcze. Dużą aktywność wydawniczą wykazywały nato
miast stowarzyszenia bratniackie, które w pierwszych łatach nie 



ograniczały się wyłącznie do statutowej działalności samopomoco
wej, lecz próbowały łączyć ją z szerszym oddziaływaniem, także 
ideowym (raczej klerykalno-konserwatywnym niż postępowym) na 
środowisko studenckie. Liczne są również inicjatywy czasopiśmien-
nicze podejmowane przez różne nieformalne, nie związane z żadną 
organizacją grupy studenckie, które wydawały swe pisma własnym 
nakładem (My o sobie — grupa studentów S G G W w 1945 г., Wśród 
młodych — Akademicki K l u b Literacki w Krakowie w 1946 r.) 
bądź przy pomocy dzienników „czytelnikowskich". 

W miarę jak krystalizowały się na przełomie lat 1946/1947 kon
cepcje masowych ideowych organizacji studenckich, rosły ich sze
regi i wzrastały wpływy w środowisku — wzrastała również ich 
samodzielność wydawnicza. W listopadzie 1946 ukazał się pierwszy 
numer miesięcznika Z N M S Płomienie, od stycznia 1947 zaczęły wy
chodzić czasopisma Zarządu Głównego A Z W M „Życie" — jedno
cześnie te dwie czołowe organizacje studenckie przestawały korzy
stać z gościny prasy partyjnej i ogólnomłodzieżowej (tabelal). Rów
nocześnie spadała aktywność edytorska Bratnich Pomocy (w roku 
1947 już tylko jedno nowe czasopismo — miesięczny Biuletyn In
formacyjny Bratniej Pomocy Studentów UMCS — wobec 6 w roku 
poprzednim), które — w znacznym stopniu opanowane przez ak
tyw organizacji ideowych — zajmowały się już tylko działalnością 
ekonomiczną, zgodnie ze swymi statutami. Pewne ożywienie aktyw7-
ncści edytorskiej „bratniaków" w roku 1948 — 3 nowe tytuły — 
prawidłowości tej nie zakłóca, gdyż są to w dwóch przypadkach ju 
bileuszowe jednodniówki, sumujące kilkuletnią działalność samopo
mocową tych stowarzyszeń, wydane z zasiłków Ministerstwa Oświa
ty (Trzy Lata Pracy — jednodniówka B P studentów UŁ i Wczoraj 
i dziś — jednodniówka B P studentów uniwersytetu i politechniki 
we Wrocławiu). Nie podejmują nowych inicjatyw wydawniczych 
również grupy nieformalne i koła zainteresowań: tylko jeden do
datek niesamoistny do Słowa Polskiego — Słowo Akademickie. 

W miarę zawiązywania się organów porozumiewawczych i komi
tetów współpracy organizacji ideowych — zaczynają one również 
wydawać własne pisma. Od listopada 1946 ukazuje się Biuletyn 
Międzyuczelnianego Komitetu Współpracy Studentów Ośrodka 
Łódzkiego, od lutego 1947 — Przegląd Akademicki, organ Krajowe
go Komitetu Koordynacyjnego Polskich Organizacji Studenckich, 
a później, po jej utworzeniu — Federacji Polskich Organizacji Stu
denckich. 

W latach 1947—1948 obserwuje się też względny spadek ulotności 
inicjatyw wydawniczych podejmowanych w środowiskach akade
mickich. Podczas gdy tylko 24% periodyków zainicjowanych 
w r. 1946 miało żywot dłuższy niż roczny, zaś żaden — ponad trzy
letni, to wśród periodyków, które zaczęły się ukazywać w r. 1947 
żywot ponad roczny miało 44%, zaś wśród jeszcze o rok młod
szych — 67%. 

Zjawiskiem charakterystycznym dla lat 1947—1948, które 
w okresie poprzednim zaczęło się dopiero sporadycznie pojawiać, są 
jednodniówki, które stanowiły 45% ogółu tytułów wydanych w tych 



latach, zaś tylko 8% tytułów zainicjowanych w dwuleciu 1945— 
1946 (tabela 3). 

Najistotniejsze różnice między typem czasopiśmiennictwa stu
denckiego w drugim (lata 1945—1946) i w trzecim (lata 1947—1948) 
podetapie I etapu dziejów prasy Polski Ludowej w skrócie przed
stawia schemat: 

Lata 1945—1946 

1. Mnogość i rozproszenie inicja
tyw wydawniczych. 

2. Mała samodzielność wydawnicza 
inicjatorów, zjawisko dodatków 
niesamoistnych. 

3. Mała aktywność wydawnicza 
związków ideowych, zwłaszcza 
ich centralnych organów. 

4. Duża aktywność wydawnicza 
Bratnich Pomocy i grup niefor
malnych. 

5. Nietrwałość inicjatyw wydawni
czych, efemeryczność wydaw
nictw intencjonalnie periodycz
nych. 

Lata 1947—1948 

1. Zubożenie i lościowe i pewna 
koncentracja inicjatyw wydaw
niczych. 

2. Większa samodzielność wydaw
nicza, dodatki niesamoistne nale
żą do rzadkości. 

3. Wzrost aktywności wydawniczej 
związków ideowych, centralne 
wydawnictwa organizacyjne. 

4. Prasa „bratniaków" i grup nie
formalnych staje się rzadkością. 

5. Większa trwałość inicjatyw, 
periodyki-efemerydy zastąpione 
przez wydawnictwa intencjonal
nie jednorazowe. 



ZßSZyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X , nr 3(81) 

Sondaże OBP 

STRUKTURY GATUNKOWE CZASOPISM 
W poprzednim numerze ZP przedstawiono tematykę 50 wysokonakładowych 

czasopism polskich. Dane pochodziły z analizy przeprowadzonej w OBP. Na 
podstawie tej samej analizy opracowano struktury gatunkowe czasopism. Ana
liza objęła pełną zawartość 4 przeciętnych (typowych) numerów każdego pi
sma z okresu 1 VII 1977 — 30 VI1978 (po 1 z każdego kwartału). Brak staty
stycznej oceny tego materiału (błąd standardowy, przedział ufności) pozwala 
traktować wyniki analizy tylko jako podstawę do formułowania hipotez. 

50 analizowanych czasopism podzielono wstępnie najpierw na 2 grupy — 
prasę opinii i magazyny, kierując się większym lub mniejszym udziałem 
w nich dużych materiałów publicystycznych, kolorową szatą graficzną, stop
niem ilustracyjności, zróżnicowaniem form graficznych, dużą ilością rubryk, 
relaksowym charakterem materiałów itp. Magazyny podzielono z kolei na ta
kie, które piszą „o wszystkim dla wszystkich" (magazyny treści ogólnej), 
„o wszystkim dla niektórych" (magazyny kobiece i rodzinne oraz młodzieżowe), 
„o niektórych sprawach dla wszystkich" (magazyny wyspecjalizowane inne) 
i „o niektórych sprawach dla niektórych" (pisma szkoleniowo-metodyczne). 
Główka załączonej tabeli orientuje, które pisma zaliczono do wyróżnionych 
wstępnie grup. 

Ta sama tabela pozwala zorientować się, jakie cechy struktury gatunkowej 
są charakterystyczne dla wyróżnionych uprzednio typów czasopism. Za cechę 
taką można przyjąć przede wszystkim proporcje powierzchni poświęcone po
szczególnym grupom gatunków. Najbardziej charakterystyczne są proporcje 
między gatunkami publicystycznymi i informacyjnymi. Kształtują się one na
stępująco (wszystkie cytowane dane procentowe są wielkościami przybliżo
nymi) : 

prasa opinii 50 :25 1 przewaga gatunków 
magazyny młodzieżowe 

magazyny kobiece i rodz. 
pisma szkoleniowo-metodyczne 

30 :30 
20 :20 

równowaga gatunków 
publicystycznych 
i informacyjnych 

magazyny treści ogólnej 
magazyny pozostałe 

(wyspecjalizowane) 

35 :45 
przewaga gatunków 
informacyjnych 



Drugą cechą struktury gatnkowej charakteryzującą poszczególne grupy 
czasopism jest procent powierzchni poświęconej na wypowiedzi dydaktyczno-
-poradnicze. Jest on oczywiście największy w pismach szkoleniowo-metodycz-
nych (Płomienie — 28°/o, Ideologia i Polityka — 62Vo), gdzie składają się na to 
głównie wypowiedzi zaliczone do gatunku „wykład — referat", oraz w ma
gazynach kobiecych i rodzinnych — 20% (tu są to głównie porady różnego 
typu). 

Mniej charakterystyczne (bo w ogóle mniejsze) są wielkości powierzchni 
przeznaczonej na materiały rozrywkowe oraz przekaz dzieł artystycznych. 
W prasie opinii bardzo rzadko pojawiają się materiały rozrywkowe; w pi
smach szkoleniowometodycznych brak ich całkowicie. Jeżeli chodzi o przekaz 
dzieł artystycznych, to występuje on we wszystkich typach pism, z tym, że 
szczególnie dużo tych wypowiedzi znajduje się w magazynach młodzieżowych 
(oraz w tych czasopismach z prasy opinii, które programowo zajmują się kul
turą i sztuką). W pozostałych grupach gatunkowych stosunkowo duży udział 
l istów czytelników występuje w prasie opinii, magazynach młodzieżowych 
i kobiecych, a stosunkowo dużo ogłoszeń w prasie kobiecej. 

W uproszczonym ujęciu procentowym struktury gatunkowe wyróżnionych 
typów czasopism można by więc przedstawić następująco: 

Grupa pism 

Grupa 
gatunków 

Magazyny 

Prasa wyspecjalizowane 
opinii treści 

ogólnej młodzie
żowe 

kobiece 
i rodzin inne młodzie

żowe ne 

Pisma 
szkole
niu wo-
meto-
dyczne 

informacja 25 45 30 30 50 20 
publicystyka 50 35 40 30 30 20 
porady 10 5 5 20 5 50 
rozrywka — 5 5 5 5 — dzieła artystyczne 5 5 10 5 5 5 
inne 10 5 10 10 5 5 

100 100 100 100 100 100 

Po dokonaniu tego zabiegu syntetyzującego można stwierdzić, które czaso
pisma zaliczone wstępnie do poszczególnych grup mają struktury gatunkowe 
odbiegające od wzorców dla grup. Łatwo zauważyć, że Nowe Drogi i Życie 
Partii pod względem tej jednej cechy —- struktury gatunkowej odbiegają od 
pozostałych tytułów prasy opinii; pierwsze pismo ma strukturę gatunkową ta
ką jak Ideologia i Polityka oraz Płomienie, drugie — podobną do struktur ma
gazynów wyspecjalizowanych tematycznie („innych"), z bardziej jednak roz
budowaną częścią dydaktyczno-poradniczą, za to bez materiałów rozrywko
wych i przekazu dzieł artystycznych. W grupie magazynów treści ogólnej 
struktury zbliżone do prasy opinii mają Czas, Perspektywy i Widnokręgi, 
w grupie magazynów młodzieżowych — Nowa Wieś i Walka Młodych, w gru
pie magazynów innych — Film. Z tej ostatniej grupy Żyjmy dłużej przypo
mina strukturą gatunkową magazyny kobiece i rodzinne, zupełnie zaś odrębną 
strukturę, niepodobną do żadnej grupy — mają dwa pisma satyryczne Karuzela 
i Szpilki. Z kolei do tych 2 pism zbliża się swą strukturą gatunkową Magazyn 
Polski, z dużą ilością materiałów rozrywkowych. 
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Gdyby tę jedną wyizolowaną cechę — strukturę gatunkową —- przyjąć za 
podstawę podziału badanych czasopism na grupy, wówczas 50 badanych ty
tułów można by podzielić następująco: 

1. Pisma publicystyczne: Argumenty, Czas, Film, Forum, Kierunki, Kon-
trasty, Kultura, Literatura, Nowa Wieś, Perspektywy, Polityka, Prawo i Ży
cie, Student, Tygodnik Powszechny, Widnokręgi, Wieści, Walka Młodych, Zy
cie Gospodarcze, Życie Literackie; 

Z. Polityczne pisma teoretyczno-metodyczne: Ideologia i Polityka, Nowe 
Drogi, Płomienie; 

3. Magazyny treści ogólnej: Kulisy, Magazyn Polski, Panorama, Panorama 
Północy, Przekrój, Tydzień; 

4. Magazyny młodzieżowe: Filipinka, ITD, Na przełaj, Radar, Razem; 
5. Magazyny kobiece i rodzinne: Gospodyni, Kobieta i Życie, Magazyn Ro

dzinny, Przyjaciółka, Zwierciadło, Żyjmy dłużej; 
6. Pisma wyspecjalizowane przedmiotowo: Życie Partii; 
7. Magazyny wyspecjalizowane przedmiotowo: IMT — Światowid, Konty

nenty, Kraj Rad, Morze, Motor, Przyjaźń, Sportowiec, Żołnierz Polski; 
8. Pisma satyryczne: Karuzela, Szpilki. 

Władysław Masłowski 
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GAZETA ZAKŁADOWA 
NA TLE INNYCH ŹRÓDEŁ 

KOMUNIKOWANIA 
O REGIONIE I ZAKŁADZIE 

Prowadząc w 1918 roku badania nad czytelnictwem prasy zakładowej 
w wybranych zakładach przemysłowych pytaliśmy respondentów o wyko
rzystywane przez nich źródła wiedzy o regionie i zakładzie. Mieliśmy przede 
wszystkim na uwadze próbę określenia roli gazet i radiowęzłów zakładowych 
w strukturze informacji odbieranych przez pracowników. 

Próba badawcza obejmowała celowo dobrane załogi sześciu zakładów 
przemysłowych. Kryteriami doboru były: 

1. Wielkość zakładu. Wszystkie zakłady reprezentowały średnie przedsię
biorstwa przemysłowe, tj. zatrudniające od 2000 do 10 000 pracowników. 

2. Położenie terytorialne zakładu. Trzy z badanych zakładów znajdowały 
się w dużych miastach wojewódzkich (Kielce, Kraków, Wrocław), trzy 
w miastach o statusie gminy (Kęty, Nowy Targ, Siersza). 

3. Kryterium wewnątrzzakładowych środków komunikowania. W dwu 
badanych zakładach jest tylko radiowęzeł (Telpod, Siersza — objaśnienie 
skrótów na końcu); w czterech zarówno radiowęzeł jak i gazeta zakładowa 
(Chemar, Podhale, Polar, ZML). 

Deklarowane źródła wiedzy o regionie to — wymiennie — rozmowy i dys
kusje z kolegami, znajomymi, rodziną lub telewizja (tab. 1). Prasa ogólno
dostępna zyskuje na znaczeniu tam, gdzie rubryka lokalna szczególnie doty
czy danego miasta (więc w zakładach położonych w dużych miejscowościach). 
Podobnie jest w przypadku radia — liczba wskazań na to źródło jest mniej
sza w małych miastach niż w dużych. Tendencję tę można by uznać za po
wszechną, gdyby nie fakt, że w Sierszy na miejsce prasy jako informatora 
o regionie wchodzi właśnie radio. Łączy się to zapewne z wcześniej ukształ
towanymi formami kontaktów z poszczególnymi mediami — spora część za
łogi to pracownicy mieszkający na wsi. 

Gazeta zakładowa jest najważniejszym źródłem informacji wewnątrzza
kładowej przekazującym wiedzę o regionie. W każdym przypadku przewyż-



sza pod tym względem radiowęzeł oraz zebrania organizacji społeczno-poli
tycznych zakładu i narady produkcyjne. W tych zakładach, w których nie 
ma gazety, radiowęzeł w znacznym stopniu przejmuje funkcję informowania 
0 regionie — w żadnym jednak z zakładów kontrolnych deklaracje o korzy
staniu w tym zakresie z radiowęzła nie są tak istotne, jak w przypadku pra
sy zakładowej. W zakładach, które mają zarówno prasę jak i radiowęzeł za
kładowy, liczba deklaracji wskazujących na korzystanie z radiowęzła jako 
informatora jest znacznie niższa niż liczba deklaracji wskazujących na gazetę. 

Charakterystycznym rysem korzystania z gazety zakładowej jest przewyż
szanie w tym względzie (tj. informowanie o regionie) środków masowego 
komunikowania w tych zakładach, które są usytuowane w małym mieście. 
Najwyraźniej widać to na przykładzie Podhala, regionu posiadającego tra
dycje prasy lokalnej i gazety, która wiele miejsca poświęca tej problematyce, 
oraz w nieco mniejszym stopniu Zakładów Metali Lekkich w Kętach. 

Wniosek ten skłania do twierdzenia, że zainteresowanie redakcji pism za
kładowych sprawami regionu, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, 
winno w praktyce być determinowane brakiem możliwości uzyskania przez 
czytelników wiedzy o regionie z innych niż prasa zakładowa źródeł. 

Pierwszoplanowym źródłem wiedzy o zakładzie (tab. 2) są we wszystkich 
przedsiębiorstwach osobiste kontakty pracowników. Intensywność takiego 
sposobu przekazywania informacji niższa jest tylko w największym z bada
nych przez nas zakładów — nowotarskim Podhalu. Gazeta zakładowa w de
klaracjach badanych jest drugim co do wartości źródłem informacji o spra
wach zakładu. Co prawda w żadnym przypadku nie jest ona „lepszym" 
źródłem niż kontakty osobiste, ale też i korzystanie z żadnego innego źródła 
nie jest podkreślane równie często. W tych przedsiębiorstwach, gdzie nie ma 
gazety, rolę jej przejmuje radiowęzeł. 

W przypadku jednoczesnego funkcjonowania gazety i radiowęzła — ten 
ostatni jest zawsze rzadziej wskazywany jako źródło informacji niż gazeta 
1 nie we wszystkich zakładach broni trzeciego miejsca w hierarchii deklaro
wanych źródeł informacji. Sytuacja taka jest w tych zakładach, w których 
radiowęzeł boryka się z trudnościami kadrowymi (Chemar) lub techniczny
mi (Polar). 

Deklaracja załóg przedsiębiorstw przemysłowych potwierdzają tezę, że ga
zeta zakładowa jest najważniejszym środkiem wewnątrzzakładowego syste
mu informacji. Rola tej prasy w zakresie informowania o regionie jest zróż
nicowana i silnie zależy od stopnia, w jakim region, w którym istnieje za
kład, jest przedmiotem zainteresowań innych środków masowego przekazu. 

W tabelach użyto następujących skrótów nazw zakładów, w których pro
wadzono badania: 

1. Kopalnia Węgla Kamiennego „SIERSZA" w Trzebini-Sierszy. 
2. Krakowskie Zakłady Elektroniczne „TELPOD". 

W obu zakładach funkcjonuje tylko radiowęzeł. 
3. Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego „PODHALE". 
4. Zakłady Metali Lekkich w Kętach (ZML). 
5. Zakłady Urządzeń i Armatury Przemysłowej „CHEMAR" w Kielcach. 
6. Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „POLAR" we Wrocławiu. 

Adam Swida 



Tabela 1 : Wybrane źródła informacji o regionie 
(dane w °/o nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać 
kilka źródeł) 

Zakład Prasa Radio Tele
wizja 

Roz
mowy 

i 
dyskusje 

Radio
węze ł 
zakła
dowy 

Gazeta 
zakła
dowa 

N 

Siersza 14 41 60 54 38 6* 226 

Telpod 40 34 61 55 21 — 161 

Podhale 26 23 42 59 27 53 118 

Z M L 29 22 45 50 31 43 231 

Chemar 40 36 48 60 9 31 128 

Polar 44 35 61 64 5 29 111 

Razem 975 

* Badani utożsamiali z prasą zakładową czasopismo związkowe Górnik. 

Tabela 2: Wybrane źródła informacji o zakładzie pracy 
(dane w % nie sumują się do 100 ponieważ badani mogli wskazać 
kilka źródeł) 

Zakład 

Rozmowy 
i dyskusje 

Własne 
do

świad
czenia 

Narady 
i ze

brania 

Dos tę 
pne 

doku
menty 

Gazeta 
zakła
dowa 

Radio
węze ł 
zakła
dowy 

Tablice 
og ło 
szeń 

Zakład z kole
gami 

i zna
jomymi 

z prze
łożo
nymi 
i pod
w ł a d 
nymi 

Własne 
do

świad
czenia 

Narady 
i ze

brania 

Dos tę 
pne 

doku
menty 

Gazeta 
zakła
dowa 

Radio
węze ł 
zakła
dowy 

Tablice 
og ło 
szeń 

Siersza 52 37 41 23 1 6* 47 31 

Telpod 53 35 42 35 9 — 63 16 

Podhale 36 34 35 33 6 64 41 9 

Z M L 42 37 29 35 3 53 41 33 

Chemar 48 29 24 34 4 77 17 27 

Polar 60 32 47 27 9 65 6 21 

* Respondenci traktowali czasopismo związkowe Górnik — jako gazetę zakładową. 



Zeszyty P R A S O Z N A W C Z E 

Kraków 1979 R. X X , nr 3 (81) 

A N D R Z E J P O L A K O W S K I 

PLANOWANIE TEMATYCZNE 
W DZIENNIKACH 

Autor — dziennikarz z GAZETY WSPÓŁCZESNEJ 
w Białymstoku — przedstawia fragmenty pracy powsta
łej na Podyplomowym Studium Dziennikarskim przy In
stytucie Filologii Polskiej UJ. Materiał został zebrany 
ponad dwa lata temu. 

Temat — jeden z najistotniejszych z zakresu organi
zacji pracy redakcyjnej — pojawiał się już niejedno
krotnie w naszym kwartalniku i w opracowaniach teo
retycznych OBP. Tym razem wraca on jako analiza sy
stemu pracy redakcji 3 dzienników: kieleckich i biało
stockiego. Wnioski płynące z osobistych obserwacji au
tora mają niewątpliwie wartość praktyczną dla innych 
redakcji. 

P lanowanie w dziennikarstwie dotyczy zarówno prob lemów cha
rakterystycznych dla typowych biur, urzędów i instytucji (pla

nowanie funduszy, wykorzystania środków transportu, przeds ię
wzięć organizacyjnych, kadrowych itp.), jak i specyficznego dla tego 
zawodu przygotowywania programów telewizyjnych, radiowych, 
n u m e r ó w pism, b i u l e t y n ó w agencyjnych. O ile inne formy plano
wania przyjmowane są w dziennikarstwie jako oczywiste i nie bu
dzą kontrowersji, o tyle planowanie tematyczne, a właśc iwie jego 
robocze, odmienne systemy, traktuje się w rozmaity sposób. 

Oceny bywają diametralnie różne. Nikt przy tym nie kwestionuje 
ce lowości samego planowania. Niemniej powszechna akceptacja ze
społu dla przyję tych już i zastosowanych metod staje się n iezbęd
nym warunkiem ich skuteczności . Z tego m. in. wzg lędu warto do
konać wycinkowego choćby przeglądu redakcyjnych doświadczeń 
w tym zakresie i pokusić się o odpowiedź na pytanie: czy istnieje 
optymalny model planowania tematycznego godny szerokiej popu
laryzacji? 

Mamy w kraju wiele takich modeli funkcjonujących mniej lub 
bardziej skutecznie. W białostockiej Gazecie Współczesnej, kielec
kim Słowie Ludu i Echu Dnia ze tkną łem się z odmiennymi zasada
mi planowania tematycznego, przynajmniej w jego podstawowej 



formie. Gwoli ścisłości (nomenklatura nie jest w tym względzie 
jednolita) opieram się na następujących typach planowania: 

® Programowanie (planowanie długofalowe, ramowe lub inaczej 
perspektywiczne), 

• Planowanie podstawowe, 
• Planowanie tygodniowe, 
® Planowanie dzienne (bieżące). 
Przykłady dwóch wspomnianych dzienników regionalnych (Sło

wo Ludu i Gazeta Współczesna) oraz popołudniówki (Echo Dnia) są 
0 tyle reprezentatywne w przedmiotowym zakresie, że stosują 
skrajnie odmienne zasady podstawowego planowania tematycznego 
(okres miesiąca i czterech miesięcy). Uwzględniają one również 
swoistość wydań porannych i popołudniowych. Można z dużym 
prawdopodobieństwem założyć, że charakterystyka innych gazet 
przyniosłaby w tym względzie podobne lub identyczne rezultaty. 

Ogólne zasaoly planowania tematycznego w prasie krajowej 

Bolesław Garlicki tak charakteryzuje planowanie tematyczne: 
„W prasie polskiej nie ma jednego schematu dla tej strony działal
ności redakcji. Z przebadanych 29 redakcji pism porannych różnych 
typów 3 stosują jedynie plany kampanii politycznych, 7 uznaje za 
skuteczne dla praktyki redakcyjnej perspektywiczne planowanie 
kierunkowo-kwartalne, 9 układa plany miesięczne, a tylko 10 ty
godniowe. 

Zdarza się zresztą stosowanie systemów mieszanych (kwartalne 
1 tygodniowe), ale ogólnie rzecz biorąc, każda redakcja trzyma się 
swego tradycyjnie przyjętego systemu, choć zdaje sobie sprawę 
z jego niedogodności i słabości" \ 

Sondaże przedmiotowych opinii i informacje uzyskane przeze 
mnie w ki lku polskich dziennikach wskazują, że proporcje te zmie
niają się minimalnie. 

Większość redakcji skłonna jest t raktować jako podstawę plany 
miesięczne uważając, że to okres maksymalny dla planowania szcze
gółowego (plan szczegółowy powinien — moim zdaniem — zawierać 
tytuł lub jednoznacznie określony temat artykułu, nazwisko autora 
lub zespołu, termin złożenia w sekretariacie, a nawet w niektórych 
przypadkach uwagi na temat objętości tekstu, gatunku dziennikar
skiego itp.). 

Odmienne w tym względzie doświadczenia ma m. in. Gazeta 
Współczesna. Plan czteromiesięczny nie zawiera tam terminów go
towości materiałów. Faktycznie nie jest więc planem szczegółowym, 
choć ma postać do niego zbliżoną. Planowanie czteromiesięczne 
w tym dzienniku — przynajmniej w założeniach — ściśle wiąże się 
z tygodniowym, spełniającym rolę weryfikatora, czynnika uaktual
niającego i konkretyzującego. 

Wśród planów długofalowych preferowane są plany akcji, kam
panii politycznych (szczególnie w dziennikach P Z P R , ale też i w po-
1 B. G a r l i c k i : Organizacja pracy redakcji. Materiały OBP, Kraków 1972, 
s. 139. 



południówkach), powstające na ogół z inicjatywy zespołu lub dys
ponenta politycznego przed obchodami ważnych rocznic, świąt pań
stwowych, wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych. 
Zastępują one inne formy długofalowego planowania i programo
wania, sygnalizując główne kierunki działania często w okresie ro
cznym, a nawet dłuższym. Tego rodzaju plany stanowią zestaw wy
tycznych do planowania podstawowego, kiedy to konkretyzuje się 
zadania publicystyczne. Trudno bowiem, wykraczając daleko 
w przyszłość, precyzować działalność, nie narażając się na stałe 
zmiany koncepcji, poprawki, uzupełnienia i korekty, adekwatne do 
przebiegu wydarzeń. 

Programowanie i podstawowe planowanie tematyki materiałów 
w trzech wybranych redakcjach dzienników 

Zasady przyjęte przy opracowywaniu długofalowych programów 
działalności publicystycznej są w trzech wymienionych redakcjach 
podobne. Przybierają formę programów akcji i kampanii. W żad
nym z tych pism nie stosuje się planów ramowych lub wielolet
nich, podobnych np. do przygotowywanych w ZSRR, zamykających 
się w pełnym rocznym lub wieloletnim okresie kalendarzowym. 

Jedynie w Słowie Ludu tworzono do 1977 roczne plany pracy, za
wierające obszerne zbiory tematów oraz kierunkowe zarysy proble
mów. Traktowane były jako kompendium wiadomości i podręczne 
źródło koncepcji przy redagowaniu planów miesięcznych. Dokument 
ten sprowadzał się praktycznie do formułowania ogólników, z k tó
rych większość miała charakter „ponadczasowy". 

W kieleckich gazetach przyjęto ostatecznie za bazę czasową pla
nowania podstawowego okres miesiąca. W białostockim dzienniku 
PZPR, Gazecie Współczesnej, obowiązuje planowanie czteromie
sięczne. Każdy kolejny podstawowy plan czteromiesięczny tworzo
ny jest tam w ostatniej fazie obowiązywania poprzedniego, na pod
stawie inicjatyw całego zespołu. Propozycje są uzupełniane lub 
zmieniane w konsultacji z kierownictwem działu, a w końcowej fa
zie — na szczeblu kolegium redakcyjnego. Ostatecznie kompletny 
plan dostarczany jest każdemu członkowi zespołu. Zawiera po dzie
sięć do dwunastu pozycji imiennie przypisanych każdemu dzienni
karzowi i po kilka sygnalizowanych jako zbiorowe. 

W planie tym „normalne przydziały" przypisywane są również 
kierownikom działów, mimo że nie mają oni obowiązku publikowa
nia własnych tekstów. Łącznie plan obejmuje więc około 350 kon
kretnych pozycji tematycznych, opatrzonych gotowymi lub robo
czymi tytułami. Zestawy tematów i ich przyszłych autorów grupo
wane są działami problemowymi i opatrywane krótkim wstępem, 
sygnalizującym cykle publicystyczne, kierunki informacji proble
mowych i zasadnicze kierunki koncentracji materiałów najistot
niejszych, a także akcje prasowe. Nie określa się terminów realiza
cji poszczególnych tematów, co rzutuje na zasady, przebieg i nie
zbędną efektywność planowania tygodniowego w tej redakcji. 

W Słowie Ludu utrwalił się — jako optymalny — model podsta
wowego planowania miesięcznego. Wstępne propozycje tematów 



powstają w działach, na spotkaniach o charakterze giełd pomy
słów. W trakcie comiesięcznego posiedzenia kolegium redakcyjne
go kierownicy działów przedstawiają uzgodnione z zespołem kon
cepcje, które następnie stanowią przedmiot dyskusji. Plan w wer
sji ostatecznej, zatwierdzony przez kolegium, zawiera zestawy pu
blikacji grupowane działami, z nazwiskami ich realizatorów i termi
nami spływu materiałów do sekretariatu. 

Plan miesięczny zawiera łącznie około 90 pozycji, licząc średnio 
po trzy-cztery na dziennikarza. W miesiącu ukazuje się w druku 
przeciętnie 125 dużych ar tykułów publicystycznych. Pozostałych 
(spoza planu) kilkadziesiąt tematów pochodzi z wydań biuletynów 
agencyjnych oraz od współpracowników. Wynika stąd, że w Słowie 
Ludu luk i w planowaniu powstają niejako „programowo" i autorzy 
planów miesięcznych nie zakładają z góry maksymalnego wypełnia
nia treści numerów pozycjami własnymi. 

W Echu Dnia od początku przyjęta została zasada planowania te
matyki zasadniczych pozycji co miesiąc. Praca nad kolejnym pla
nem rozpoczyna się w drugiej połowie miesiąca poprzedzającego 
okres obowiązywania tego dokumentu. Dziennikarze zgłaszają swo
je propozycje kierownikowi działu, a ten przedstawia je w formie 
zbiorczej na posiedzeniu kolegium redakcyjnego, które decyduje na 
kilka dni przed końcem miesiąca. Dowodzi to, że de facto tematykę 
(przynajmniej tych pozycji, które ukażą się jako ostatnie) ustala się 
z perspektywy półtora miesiąca. Tryb korygowania i uzupełniania 
tworzonego w ten sposób planu jest podobny jak w pozostałych 
dwóch redakcjach. Dotyczy to również kompozycji, z tym, że plan 
podstawowy Echa Dnia zawiera do 80 tematów. 

Planowanie tygodniowe i dzienne w trzech redakcjach 

Planowanie tygodniowe ma charakter roboczej dyskusji w gronie 
kolegium redakcyjnego (Słowo Ludu i Gazeta Współczesna) lub ca
łego zespołu w przypadku mniej liczebnej redakcji Echa Dnia. 
W trakcie tych posiedzeń dokonuje się bieżącej oceny realizacji 
planu i jakości publikacji. 

Zasadnicze znaczenie ma jednak cotygodniowa praca planistycz
na. W Echu Dnia robocze spotkania noszą charakter giełd pomy
słów. Uczestnicy zgłaszają propozycje tematów nie przewidzianych 
w planach miesięcznych, lecz podyktowanych biegiem wydarzeń. 
Plan miesięczny, a właściwie jego odpowiedni wycinek, uzupełniany 
jest o aktualne projekty, które niekiedy zastępują uprzednie pozy
cje, mniej atrakcyjne lub istotne. W ten sposób plan miesięczny 
Echa Dnia czterokrotnie poddawany jest weryfikacji, co gwarantuje 
jego pożądaną aktualność i dowodzi elastyczności. 

Planowanie tygodniowe w Gazecie Współczesnej ma nieco inny 
charakter. Plan czteromiesięczny tej gazety, pozbawiony terminów 
realizacji poszczególnych tematów, wymaga uściślenia. W każdy 
piątek dziennikarze poszczególnych działów sygnalizują więc, które 
planowane lub zupełnie nowe tematy zrealizują w ciągu najbliż
szych dni. W miarę dokładnie określają termin, w którym złożą 



w sekretariacie podstawowe i dodatkowe większe materiały uzgod
nione z kierownictwem działu, a także inspirowane przez kierow
nictwo redakcji. Kierownicy działów-członkowie kolegium redak
cyjnego opracowują na tej podstawie cotygodniowe informacje, 
niezbędne w planowaniu dziennym. 

System ten pozwala reporterom uniknąć opóźnień, jakie wystąpi
łyby niewątpliwie w przypadkach losowych i przy obiektywnych 
trudnościach w gromadzeniu materiałów źródłowych, gdyby data 
gotowości ar tykułu ustalona była dokładnie ze znacznym wyprze
dzeniem. Zastrzeżenia co do tego systemu dotyczą swobody, jaką 
pozostawia się dziennikarzowi, który — bywa — wybiera najpierw 
do realizacji tematy łatwiejsze w przygotowaniu, a nie pilniejsze. 
Obiekcji jest zresztą więcej. Każde zachwianie, zbytnia powierz
chowność w planowaniu tygodniowym lub doraźna rezygnacja 
z niego, prowadzi do obserwowanych czasem zakłóceń w sekreta
riacie, do całkowitej likwidacji zapasów i wypełniania bieżących 
numerów przypadkowymi tekstami agencyjnymi. 

W Słowie Ludu w trakcie cotygodniowych posiedzeń kolegium 
następuje ewentualna korekta planowanych terminów składania 
materiałów w sekretariacie, włącznie z oceną działalności publicy
stycznej w minionym okresie. Jednocześnie na tych posiedzeniach, 
podobnie jak w pozostałych redakcjach, padają nowe propozycje 
uaktualniające plan. 

Najwięcej podobieństwa dostrzec można w metodach bieżącego 
planowania treści numerów. W Echu Dnia obowiązuje w zakresie 
kwalifikowania materiałów do danego numeru zasada kolektywnej 
decyzji redaktora naczelnego, jego zastępcy i sekretarza redakcji. 
Większe pozycje publicystyczne z zapasu (uprzednio zaadiustowane 
i przeznaczone do druku) dostępne są już w tece sekretariatu. Inne, 
sygnalizowane w planowaniu tygodniowym a oczekiwane w kon
kretnym dniu, zgłaszane są sekretariatowi przez redaktora naczel
nego w ostatniej fazie czytania tekstów. Jest to oczywiście droga 
najpilniejszych artykułów, przeznaczonych do natychmiastowego 
makietowania. 

W analogiczny sposób planowane są bieżące numery Gazety 
Współczesnej. Decyzję o bądź natychmiastowym, bądź późniejszym 
zamieszczeniu tekstu podejmuje odpowiedzialny za numer (wg mie
sięcznego grafiku) sekretarz redakcji. Doraźnie pomagają mu w tym 
zastępcy naczelnego redaktora. Natomiast kierownicy działów pro
blemowych obowiązani są rano zgłaszać w sekretariacie wszelkie 
aktualne relacje, które napłyną w ciągu dnia oraz sprawy protoko
larne, przeznaczone do odnotowania. 

Znaczne ułatwienie w przejściu z etapu planowania tygodniowego 
do dziennego stanowi specjalizacja niektórych kolumn i stałe ru
bryki ukazujące się cyklicznie przez większość dni tygodnia. Se
kretarz redakcji znający z wyprzedzeniem termin swojego dyżuru 
zyskuje dzięki temu więcej czasu na zgromadzenie odpowiedniego 
materiału. 

Magazyn sobotnio-niedzielny powstaje w tej redakcji niejako 
„samorzutnie" przez kwalifikowanie do niego najbardziej nośnych, 



najambitniejszych tekstów. Planowanie magazynu w Słowie Ludu 
jest więc raczej wypadkową planowania poszczególnych numerów 
pisma. 

W Gazecie Współczesnej redagowanie magazynu powierzono 
dziennikarzom z działu reportażu, którzy kolejno, zgodnie z ustalo
nym harmonogramem a w porozumieniu z sekretariatem redakcji 
przygotowują jego kolejne edycje. 

Gwoli ścisłości trzeba dodać, że (zakładając niewielki błąd ra
chunkowy) planowaniu redakcyjnemu, które przykładowo oma
wiam, podlega maksimum połowa objętości przeciętnego numeru 
gazety. Koncepcja i makiety kolumn lub szpalt sportowych, miej
skich, terenowych powstają w działach, kolumn depeszowych — 
w drukarni, reklamowych — w biurze ogłoszeń. Materiały na ko
lumny rozrywkowo-relaksowe pochodzą głównie ze źródeł agencyj
nych i dobierane są w fazie makietowania bądź w trakcie wcze
śniejszej selekcji, dokonywanej przez prowadzącego numer. Wiele 
z tych kolumn powstaje na makiecie bez pośpiechu, z wyprzedze
niem. Planowanie bieżące nie jest więc — wbrew pozorom i złudze
niom wynikającym z objętości pisma — przesadnie pracochłonne 
i uciążliwe. 

Efektywność planowania oraz metody kontroli realizacji planów 

W planowaniu długofalowym rzadko precyzuje się tematy, ich 
autorów oraz terminy spływu tekstów do sekretariatu. Na podsta
wie założenia, że kierunek publicystyczny może być realizowany 
bądź przez jedną publikację, bądź przez ich dziesiątki, trzeba 
stwierdzić, że plany długofalowe (programy kampanii, obchodów 
rocznic, wydarzeń społeczno-politycznych, gospodarczych itp.) wy
konywane są najpełniej. 

Planowanie podstawowe w Echu Dnia (miesięczne) jest skutecz
ne w około 70%, przy czym rzadko w historii pisma udawało się 
uzyskać wskaźnik wyższy (do 90%). Potwierdza to opinie, że mie
siąc jest wystarczająco długim okresem w planowaniu szczegóło
wym, by pewne przewidywane z góry założenia bądź uległy dezak
tualizacji, bądź też nie zostały zrealizowane z innych względów. 
Mam na myśli nie tylko przyczyny obiektywne, zewnętrzne (przy
jęcie nowych priorytetów w skali kraju lub województwa), ale też 
wewnętrzne, zależne od absencji w zespole (urlopy okolicznościowe, 
choroby, oddelegowania np. do pracy w klubach twórczych SDP, 
szkolenia) oraz prozaicznych, ale częstych trudności w terminowym 
zebraniu materiału. 

Przy założeniu celowości planowania tygodniowego (m. in. wery
fikacja planów podstawowych) trudno wymagać wysokiego stopnia 
realizacji planów miesięcznych czy czteromiesięcznych. Im bowiem 
planowanie tygodniowe jest skuteczniejsze (czego zresztą oczekuje
my), wnikliwiej uwzględniające realia, tym większe zmiany zacho
dzą w pierwotnej wersji planów podstawowych. 

Dla uniknięcia opóźnień, a w szczególności niezdyscyplinowania 
w terminowej realizacji tematów, fragment planowania tygodnio-



wego w Echu Dnia poświęcany jest indywidualnym przypadkom 
zakłóceń w wykonaniu planu minionego okresu. Ta forma „dopin
gu" przynosi szczególnie pozytywne rezultaty w pierwszych deka
dach kolejnych miesięcy, kiedy to — jak stwierdzono — spływ go
towych tekstów bywa nierytmiczny i z konieczności trzeba zamie
szczać więcej niż zwykle materiałów agencyjnych. 

Zdaniem przedstawicieli kierownictwa Echa Dnia tego rodzaju 
„wpadki" nie wykluczają, że nawet najlepiej sformułowany i do
pracowany plan miesięczny zachowuje pełną aktualność szczegółów 
przez kilka dni. Perspektywę trzech-czterech tygodni określa zaś 
na zasadzie prognozy, wymagającej korekt i modyfikacji. (Uwagi te 
pozostają w sprzeczności z opinią tych samych redaktorów, jakoby 
planowanie miesięczne w dotychczasowej formie było w Echu Dnia 
systemem najlepszym. Stanowisko wyrażone w tym akapicie skła
niałoby raczej do rezygnacji przynajmniej z dokładnych terminów 
realizacji tematów zawartych w planach miesięcznych, a więc do 
szukania wyjścia z tej sytuacji w formie planowania przyjętej 
np. w Gazecie Współczesnej.) 

W Słowie Ludu podstawowe plany miesięczne realizowane są 
w 70—75% (w rzeczywistości chodzi o wskaźnik realizacji zweryfi
kowanej wersji planów. W stosunku do pierwotnych założeń jest on 
niższy niż podano zarówno w Echu Dnia jak i w Słowie Ludu). 
O niepełnym wykonaniu założeń decydują czynniki podobne do 
tych, jakie sygnalizują inne zespoły. 

Wyraża się tu pogląd, że bieżące zmiany w planach miesięcznych, 
dokonywane w porozumieniu z kierownikami działów, są nie tylko 
celowe, ale i niezbędne. Prawie każdy dzień obfituje bowiem w zna
mienne wydarzenia, nie zawsze uprzednio uwzględniane w plano
waniu. 

Bieżącej kontroli wykonania planów miesięcznych służą w Sło
wie Ludu cotygodniowe posiedzenia, kiedy to kierownicy działów 
zapoznają zebranych z realizacją wycinkowych zadań, trudnościa
mi, sugerują zmianę tematów bądź autorów. 

Nieco inaczej przedstawia się problem efektywności planów pod
stawowych (czteromiesięcznych) w Gazecie Współczesnej. Zadania 
w nich ujęte realizowane są w prawie 80%. W tym zespole już z za
łożenia pozostawia się dziennikarzom więcej swobody przede 
wszystkim w doborze terminów realizacji artykułów, które precy
zowane są dopiero w fazie planowania tygodniowego i to na wnio
sek autorów (poza wyjątkami). Oznacza to, że liczy się na zdyscypli
nowanie i samodzielność decyzji członków redakcji, a także na ich 
inicjatywę i doświadczenie zawodowe. Wiadomo przy tym, że pla
nowane na cztery miesiące pozycje (chodzi wyłącznie o największe, 
najambitniejsze teksty) to tylko połowa lub w najlepszym przy
padku 70% tego rodzaju publikacji oczekiwanych w tym czasie od 
dziennikarzy. W ten sposób od razu pozostawia się umowną rezerwę 
na tematy krystalizujące się w okresie planowania. 

W Gazecie Współczesnej przyjmuje się też inną nieco formę kon
troli wykonania planówT. Kolegium redakcyjne co miesiąc informo
wane jest o spływie do sekretariatu planowanych pozycji (imiennie 



w odniesieniu do wszystkich dziennikarzy). Charakterystyczne jest, 
że o zaawansowaniu własnej pracy informują za pośrednictwem 
przełożonych sami oceniani. 

Planowanie tygodniowe i bieżące, jako formy krótkoterminowego 
określania zadań, w trzech redakcjach realizowane jest znacznie 
pełniej niż planowanie podstawowe. Wydaje się to oczywiste. 

Znamienne jest, że w trzech redakcjach (bez wyjątku), mimo 
różnic w zasadach i zakresie czasowym planowania podstawowego, 
w formach kontroli realizacji planów, różnej ich skuteczności uwa
ża się, że każdy z zespołów osiągnął optymalną w jego warunkach 
formę programowania i planowania. (Jednakże w 1979 w Gazecie 
Współczesnej zastąpiono planowanie 4-miesięczne — miesięcznym.) 

Optymalny model planowania tematycznego 

Podobieństwa i różnice 

Planowanie długoterminowe, czyli programowanie prowadzone 
jest w dziennikach w podobny sposób, przez opracowywanie pla
nów okolicznościowych imprez, akcji publicystycznych. Zasada ta 
wydaje mi się słuszna i praktyczniejsza niż układanie planów we
dług niejako sztucznych przedziałów czasu (pół roku, rok, wiele 
lat). 

W krajowych redakcjach obowiązuje znacznie mniej typów pla
nów niż w redakcjach zagranicznych (np. radzieckich). W polskich 
dziennikach rysuje się tendencja (odwrotna niż w ZSRR) sprowa
dzania planowania działów problemowych i całej redakcji do jed
nego dokumentu (plany podstawowe). Stwarza to mniej skompli
kowane zasady realizacji, a przez komasowanie tematyki ułatwia 
koordynację codziennej pracy przy wykonywaniu zamierzeń. Dzięki 
skracaniu cyklu programowania do minimum udaje się unikać ogól
ników oraz schematyzmu w formułowaniu zadań. 

Podstawowe formy planowania miesięcznego (wielomiesięcznego) 
większych pozycji publicystycznych są odmienne w różnych redak
cjach. Praktyka dowodzi, że nie należy w tym przypadku forsować 
jednego „złotego środka", bowiem rozmaite systemy są adekwatne 
do warunków edytorskich i swoistości odbioru. Mogą więc i powin
ny różnić się od siebie. 

Kwartalne lub obejmujące dłuższy okres planowanie tematyczne 
wydaje się cyklem zbyt wydłużonym. Jeżeli jednak skutecznie je 
zastosowano, nie należy dążyć do szczegółowego precyzowania te
matów i określania terminów ich gotowości. To zadanie może z po
wodzeniem spełniać planowanie tygodniowe. 

Bieżące planowanie numerów i tygodniowa, sygnalna w pewnym 
sensie forma pośrednia, są do siebie podobne w różnych redakcjach. 
Szczególnie ten drugi wariant wydaje się konieczny jako przejście 
od długofalowych założeń do aktualnych konkretów. Praktyczna 
rola planowania tygodniowego jest w redakcjach rozumiana, doce
niana i wykorzystywana. Tam, gdzie nie jest to regułą, konsekwen
cje widoczne są w chaotycznej pracy sekretariatu i podobnej kom
pozycji numerów gazety. 



W planowaniu dziennym bierze udział skromny liczebnie zespół 
reprezentujący zazwyczaj kierownictwo redakcji i sekretariat. Zyg
munt Tempski pisze: „Omówienie i zatwierdzenie planu numeru od
bywa się na zebraniach całego zespołu (rzadko!), spotkaniu sztabu 
redakcyjnego z kierownikami działów (najczęściej) czy posiedzeniu 
kolegium" 2. 

W rzeczywistości trzech redakcji, o których mowa, a zapewne 
także wielu innych dzienników, nie jest to ani praktykowane, ani 
możliwe na co dzień, ani potrzebne w tak szerokim składzie. 

Przyjęte systemy planowania poparte są na ogół wieloletnimi 
próbami i doświadczeniami redakcyjnymi. Stąd indywidualne, zróż
nicowane cechy planów, wynikające raczej ze specyficznych warun
ków terenowych, kadrowych itp., niż z zewnętrznych sugestii, dy
rektyw, koncepcji modelowych. 

Dlatego zasadniczy wniosek sformułować można następująco: op
tymalny model planowania tematycznego nie może i nie powinien 
być w odniesieniu do prasy codziennej określony jednoznacznie. Za 
wrzeć w nim należy jedynie kilka podstawowych koncepcji, uzupeł
nianych w drodze doświadczeń poszczególnych redakcji o charakte
rystyczne, odmienne akcenty. 

Kryteria doboru tekstów podlegających planowaniu 

Planowanie tematyczne dotyczy — i jak sądzę powinno doty
czyć — jedynie większych materiałów „nośnych", obszernych i pra
cochłonnych z jednej strony, a z drugiej takich, które rzutują na 
charakter, profil, poziom i perswazyjność pisma. Oznacza to, że ża
den z działów redakcyjnych (np. dział sportu i turystyki, terenowy 
lub miejski, łączności z czytelnikami, których głównym zadaniem 
jest bieżące, szybkie informowanie) nie powinien być wyłączony 
z planowania, jeśli — poza drobnymi formami publicystycznymi — 
jest włączony, decyzją kierownictwa lub z własnej inicjatywy, do 
tworzenia ar tykułów przekrojowych, fundamentalnych. 

Oznacza to również, że w trzech dziennikach (co można uogólnić 
na większość krajowych gazet) nie praktykuje się kompleksowego 
planowania wszystkich większych pozycji. Przeciwnie — wszędzie 
pozostawia się mniejszą lub większą rezerwę na uzupełnienie zało
żeń o bieżące tematy. Najwyraziściej widać to na przykładzie Gaze
ty Współczesnej. 

Nie są na ogół ujmowane w planach podstawowych, a nawet ty
godniowych, drobne formy publicystyczne z felietonem czy komen
tarzem. Pod tym względem redakcje polskich dzienników zwiększa
ją elastyczność planów w stosunku do redakcji z niektórych krajów 
socjalistycznych. 

Tematy publikacji, o których wyżej wspomniałem, uwzględniane 
są u nas często dopiero w fazie planowania bieżącego (poza stałymi, 
cyklicznymi pozycjami). Jest to — uważam — uzasadnione, pozwala 
bowiem unikać przesadnej sztywności i schematyczności planów; 

2 Z. T e m p s k i : Plan tematyczny w redakcji. .Zeszyty Prasoznawcze 1976 
nr 1, s, 57. 



Uważam, że poważnym mankamentem systemu planowania 
w trzech omawianych redakcjach jest nieuwzględnianie szaty gra
ficznej, winiet, ważniejszych lub odrębnych serwisów i reportaży 
fotograficznych, okazjonalnych ilustracji. Dlatego praca działu foto
reporterów, grafików opiera się raczej na intuicji, realizacji doraź
nych poleceń, na indywidualnych umowach z członkami zespołu 
i wprowadza sporo chaosu. 

Źródła i inicjatorzy 

Plany tematyczne (głównie podstawowe, a w konsekwencji i ty
godniowe) inspirowane są w znacznej mierze przez całe zespoły re
dakcyjne. Stosunkowo najwięcej propozycji wnoszą w trzech redak
cjach sami piszący dziennikarze. Weryfikacja projektów na szcze
blu kolegialnym nie przekracza z reguły ich 20% (mam na myśli 
wersję oryginalną — nie korygowaną w trakcie realizacji). Dowodzi 
to wyczulenia autorów na realia polityczne, gospodarcze i społeczne, 
które ujmowane są w miarę wyczerpująco i wszechstronnie już we 
wstępnej fazie zgłaszania propozycji. Korekty w fazie realizacji pla
nów wnoszone są zresztą także głównie przez ten sam zespół, na 
wniosek kierownictwa. 

Duże znaczenie ma (wynikająca nie tylko z kierunków wykształ
cenia) specjalizacja członków redakcji, podział obowiązków sprowa
dzający się do pilotowania pewnych grup tematycznych na łamach 
pisma. W tej sytuacji każdy z dziennikarzy jest na tyle głęboko zo
rientowany w przebiegu interesujących go wydarzeń, że może z du
żym przybliżeniem uwzględnić je w planowaniu. 

W tym kontekście niesłuszne wydaje mi się stanowisko Bożeny 
Padlewskiej, która pisze: „W kręgach redakcyjnych krążą zamiennie 
dwie opinie na temat, co skłania dziennikarzy do podjęcia określo
nego tematu: otóż zazwyczaj jest to inspiracja redaktora naczelnego 
czy sekretarza redakcji, chociaż wiadomo, że dziennikarze niechęt
nie opracowują tematy sprecyzowane przez kierownictwo redakcji, 
uważając, że wymyślona za biurkiem ,,story" zupełnie inaczej wy
gląda w rzeczywistości" 3.. 

W trzech redakcjach opinie takie nie krążą, bowiem — jak wspo
mniałem — autorstwo podstawowego planu należy głównie do jego 
realizatorów, zaś kierownictwo zespołu nie ma i nie może mieć mo
nopolu na „wymyślanie tematów", a zwłaszcza na dobór warsztato
wych przykładów z życia, które rzutują na wymowę tekstów, ich 
kompozycję i ostatecznie na siłę ich oddziaływania. 

Nieco inaczej wygląda praca przy redagowaniu „zamówionych" 
pilnych relacji, doniesień itp. Nie te publikacje są jednak przedmio
tem planowania, nie one decydują o ogólnym wyrazie i poziomie p i 
sma, choć stanowią typowe, codzienne zajęcie każdego niemal repor
tera. Nie należy tu utożsamiać „dziennikarskiego rzemiosła", pracy 
w pewnym stopniu mechanicznej, nie wymagającej dużego wysiłku 

3 B. P a d l e w s k a : Urząd Wojewódzki i Komitet Wojewódzki PZPR w Tar
nowie jako źródła informacji dla dziennikarza. Praca dyplomowa na Podyplo
mowym Studium Dziennikarskim, IFP UJ 1976. 



intelektualnego, z pozycjami niejako sztandarowymi i dla autora, 
i dla redakcji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest 
zrealizować obszerny materiał, gdy temat podejmujemy bez przeko
nania, pod czyimś naciskiem. Rezultat pracy pozostaje wtedy nie
wiadomą, z czym należy się liczyć i w planowaniu. 

Częściowo tylko potwierdza się w moich badaniach wynik sondaży 
przedstawiony przez Bolesława Garlickiego: „Dwie są też zasadnicze 
procedury układania planów okresowych. W połowie przebadanych 
redakcji zajmują się tym działy, często z udziałem członków kie
rownictwa redakcji, i przedkładają swoje propozycje do kolegialne
go zatwierdzenia, w połowie zaś plan ogólny układany jest na posie
dzeniu kolegium i z jego to sugestii powstają szczegółowe pozycje 
tematyczne w działach" 4. Wydaje się, że ta pierwsza forma inicja
tyw działów jest znacznie powszechniejsza. 

Nie przeczy to tezom Zbigniewa Tempskiego 5, bowiem główne 
źródła inspiracji pozostają te same: wskazania dysponenta politycz
nego, listy czytelników, terminarz wydarzeń i rocznic, zaproszenia 
wpływające do redakcji. Natomiast ostatnie z podanych źródeł — 
wiedza dziennikarzy i doświadczenie redakcji — w oczywisty sposób 
kumuluje większość wymienionych uprzednio źródeł, pozwala umie
jętnie z nich korzystać i w fazie wstępnego planowania w działach, 
i w indywidualnej realizacji tematów. Niestety czynnik kwalifikacji, 
umiejętności i praktyki zawodowej reporterów jest — jak się okazu
je — bardziej doceniany w redakcyjnej rzeczywistości, niż w opra
cowaniach teoretycznych. 

Rozpowszechnianie 

W dwóch redakcjach: Echu Dnia i Gazecie Współczesnej z podsta
wowymi planami pracy redakcji (a nie tylko własnego działu) zapo
znawany jest cały zespół. Ma to nie tylko istotne znaczenie orienta
cyjne, dające dziennikarzom wgląd w całokształt merytorycznej dzia
łalności i ułatwiające dostrzeganie luk w planowaniu. Pozwala to 
także unikać dublowania pewnych tematów (biorąc pod uwagę pozy
cje planowane i dodatkowe łącznie), co zdarza się mimo specjalizacji. 
Tematyka większości publikacji wykracza bowiem poza zakres poje
dynczych działów i zawężonych zainteresowań jednostek. Nie chcę 
przez to powiedzieć, że udaje się całkowicie unikać niepotrzebnych 
nieporozumień i zakłóceń na tle kompetencyjnym. 

I jeszcze jedno: pełna orientacja każdego członka zespołu co do po
działu pracy i przydziałów tematycznych ułatwia konsekwentną 
kontynuację problematyki na łamach pisma, sprzyja właściwemu 
i szybkiemu kierowaniu pod właściwym adresem dokumentacji, ko
respondencji, odpowiedzi na krytykę, interesantów. 

Skuteczność 

Każdy z zespołów redakcyjnych wyraża pogląd, że jego plan jest 
optymalny. Można zgodzić się z tym twierdzeniem, nie dążąc do 
4 B. G a r l i c k i : op. cit., s. 140. 
5 Z. T e m p s k i : op. cit. 



ujednol icenia systemu p lanowania tematycznego z jednego jeszcze 
względu. Stopień real izacj i planów podstawowych, bez względu na 
ich różnice, mieści się w granicach 60—80%, co można ocenić jako 
w y n i k prawidłowy. 

Zb ign iew Tempsk i słusznie uważa, że: „Gdyby ktoś zastanawiał 
się nad t ym, w j ak im zakresie p lan tematyczny powin ien być rea l i 
zowany, to odpowiem, że w praktyce redakcyjnej za bardzo dobre 
ocenia się wykonan ie p lanu w 70—80 proc. Sądzę, że stuprocentowa 
real izacja p lanu świadczy o b raku elastycznego podejścia redakc j i 
do zadań. Sądzę też, że wykonan ie mnie j niż dwóch t rzec ich pozyc j i 
umieszczonych w planie można traktować jako niewystarczające 
i świadczące o niewłaściwym przygotowaniu p lanu lub niesumiennej 
jego rea l i zac j i " 6. 

Jeszcze l ibera ln ie j określa wskaźnik real izac j i p lanu Bolesław 
G a r l i c k i : „Wykonanie p lanu w granicach 60 proc. można uznać za 
uzasadnione i prawidłowe" 7. 

Jeś l i zastosować tego rodzaju k ry te r ia , skuteczność różnych f o rm 
p lanowania podstawowego w t rzech redakcjach okaże się równie do
bra , a fo rm pozostałych — jeszcze lepsza. Oczywiście trzeba tu po
czynić pewne zastrzeżenie. Im krótszy okres obejmuje p lanowanie, 
t y m p lan może i powin ien być konkretn ie jszy, z c z y m liczą się wszy 
stk ie redakcje. N iemn ie j s tatystyka nie uwzględnia terminowości 
spływu materiałów do sekretar iatu, lecz rejestruje wyłącznie ich 
wykonan ie lub n iewykonanie w okresie obrachunkowym. P l a n czte
romiesięczny w Gazecie Współczesnej sygnal izu je więc bez ścisłego 
te rm inu cyk le tematyczne i większe pozycje opatrzone roboczymi t y 
tułami i odpowiedz ia lnych za ich wykonanie . W podobny sposób cha 
rak teryzu je tematykę in formacj i p rob lemowych, nie precyzując n a 
wet ich częstotliwości an i terenu (województwo, miasto, przedsię
biorstwo), z jakiego pochodzić ma źródłowy materiał. 

Stworzona w Gazecie Współczesnej możliwość zaplanowania tek
stu z dużym wyprzedzen iem pozwala na systematyczne, bardzie j 
przekro jowe gromadzenie i porównawcze wykorzys tywan ie mater ia 
łów, uwzględniające upływ czasu. S twarza szansę zawarc ia w jednej 
pub l i kac j i osobistych zamierzeń autora, planów i koncepcj i oraz ich 
rea l izac j i z perspek tywy dłuższego okresu. 

N ie daje takiej swobody p lan miesięczny, zawierający zwyk le do
datkowo te rmin złożenia materiału w sekretar iacie. Uważam, że oko
ło 2 0 % artykułów, które zwyk le przygotowuję, nie da się wys ta r 
czająco i rzetelnie udokumentować w ciągu tygodnia czy nawet 
miesiąca. Ich opracowanie wymaga k i l kak ro tnych wyjazdów w teren 
(nawet dublowania tras), w ie lu dyskus j i in ic jowanych zresztą często 
przez autora, udziału w naradach i zebraniach, p rzy równoczesnym 
w y k o n y w a n i u bieżących obowiązków, dyżurów, poleceń. U w a g i te 
dotyczą niektórych reportaży, a także materiałów opar tych na obser
wac j i uczestniczącej, ukazujących przemiany i wydarzen ia jako 
funkcję upływu czasu. 

0 Z. T e m p s k i : op. cit., s. 61. 
7 В. G a r l i c k i : Metodyka redagowania gazety. OBP, Kraków 1978, s. 30. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1979 R. X X , nr 3 (81) 

Obyczaje 

REPORTERA PRZY TYM NIE BYŁO 

Parający się publicystyką od 29 lat dr Artur Hajnicz zdziwił się: 
na ciekawej — jego zdaniem — konferencji dotyczącej aktualnego 
zastosowania komputerów w Polsce wytrwało ponad półtorej godzi
ny zaledwie paru z około 30 dziennikarzy. A przecież wiele nowego 
można się było dowiedzieć, stwierdza zdziwiony publicysta, chociaż 
przyznaje: „Może nie było na tej konferencji gotowego 'materiału 7 

do napisania ar tykułu na dzień następny" (Prasa Polska 1979 nr 1, 
s. 33). 

Tu was mamy, szanowni (czy mniej szanowni?) koledzy po fachu 
i piórze! Kto by tam siedział na imprezie, nie dającej gotowego two
rzywa na — wyrażając się waszym paskudnym żargonem — szmal? 
Ewidentna wina organizatorów, trzeba było przygotować i rozdać 
jakiś zgrabny tekścik, który zaproszeni „publicyści" jeszcze zgrab
niej by przykroili , podpisali, no i zarobili tych parę (set) złotych. 

Czemu więc dziwił się dr Artur Hajnicz, skoro właściwie nic się 
takiego nie stało? Bardziej się dziwili i byl i wściekli członkowie 
kierownictwa pewnej gazety, gdy na posiedzeniu Rady Redakcyjnej 
padł zarzut, że na jej kolumnie terenowej ukazują się teksty żyw
cem wzięte od kolegów z oddziału bratniego dziennika. Odgrażali się, 
że płazem takiej potwarzy nie puszczą. Sprawdzili i zawstydzili się. 
Za swych młodszych kolegów i za ich zdziwienie, że osobiście mieli
by chodzić po materiał, po który już poszli sąsiedzi z „konkurencji"! 
Następnym razem będzie zmiana, oni zrobią „przy okazji" dla tam
tych. Że czytelnicy mają pretensje, iż w dwu lokalnych dziennikach 
dostają dwa razy to samo? O co tym czytelnikom właściwie chodzi?! 

Tym bardziej, że i szefowie w redakcjach już nie tacy jak niegdyś, 
kiedy to piekło robili i za brak u siebie wiadomości podanych przez 
„konkurencję", i za zbieżność informacji. Teraz inaczej. Trzy lokalne 
redakcje „zwracają się" o wypowiedź do miejscowej osobistości. 
Drukują w identycznym brzmieniu. 

— Co to za informacja własna, z kartki ją czytał kolejno tym re
porterom z trzech różnych redakcji? — pytają studenci dziennikar
stwa zdetonowanego docenta, bo się im praktyka z teorią nie zgadza. 



A ci znowu czego, trzy razy inaczej mają pisać nasi dzielni sprawoz
dawcy, skoro wypowiedź była jedna? Że nie tak się uzyskuje infor
mację własną? Tego jeszcze brakowało, by studenci byli mądrzejsi. 
Od redaktorów! 

Gdy dorosną i przyjdą do redakcji, to może dojrzeją i „zmądrze
ją". Bo teoria teorią, a praktyka życiem. W praktyce — także ponie
którzy, pożal się Boże, „teoretycy" nie grzeszą podstawowymi cnota
mi dziennikarskimi: dociekliwością i rzetelnością. Wystarczy im pe
wność swego. Jak np. sprawozdawcy z sesji „35 lat z Trybuną Ro
botniczą" (Prasa Polska 1979 nr 2), który doc. Jerzego Mikułowskie
go Pomorskiego, pracownika naukowego Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie, „przeniósł" do Ośrodka Badań Prasoznawczych. Spra
wozdawcy ani przez myśl nie przeszło, by sprawdzić taki detal. 

Tym bardziej nie przyszło to do głowy autorowi informacji na ten 
sam temat w Dzienniku Zachodnim (nr 289 z grudnia 1978). Pewien 
siebie, oparł się na programie przygotowanym przez organizatorów 
sesji i napisał, a gazeta wydrukowała: 

„Podsumowania dyskusji dokonał red. Władysław Masłowski — 
pracownik naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie, 
który jednocześnie poinformował zebranych o działalności K lubu 
Prasoznawczego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich." 

Tak się sesja miała kończyć według programu, tylko red. Masłow
ski do Katowic nie mógł przyjechać i w sesji nie uczestniczył. Re
portera także na miejscu do końca nie było. Ale miał materiał , 
,.gotowy" do druku na drugi dzień. 

Paweł Dubiel 

POST S C R I P T U M 

Ob. Józef L i p k a , Lubaczów: Za uwagi do poprzedniego numeru 
dziękuję. Biję się w pierś (własną), aż dudni. Pisząc w poprzednich 
„Obyczajach" o sztuce adiustowania, dałem klasyczny przykład nie
uwagi (bezmyślności, ignorancji — do wyboru bądź wszystkiego ra
zem). Zamiast adiustacyjnej niekonsekwencji, trzeba było oczywi
ście Panoramie wytknąć (s. 81) akurat konsekwencję nieprawidło
wej pisowni zarówno tytułu Z Pola Walki, jak i ty tułu Literatura 
na świecie. W redakcyjnym wstępiku do ar tykułu na s. 31 także 
adiustacja wprowadziła stylistyczny bełkot do pierwszego zdania. 
Na s. 178 wiadomość zaczerpnięta z Novinafa podaje za tym źród
łem wysokości nakładów wydawnictw Gannetta i Knighta Riddera 
wprawdzie wiernie — ale nieprawdziwie. 

A przecież poprzednie „Obyczaje" kończyłem taką piękną prze
strogą... 

P D 



Z T R A D Y C J I D Z I E N N I K A R S T W A 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
K r a k ó w 1979 R. X X , nr 3 (81) 

CZESŁAW L E C H I C K I 

FELIKS FRYZĘ (1843-1907) 

Poradniki dla dziennikarzy — to dziś pozycje raczej 
rzadkie na naszym rynku wydawniczym. Niektóre pu-
blikacje OBP próbowały wypełnić tę lukę. 

Jak się okazuje, mają one w naszej literaturze cie
kawą tradycję: liczące 80 lat „Rady dla dziennikarzy", 
napisane przez jedną z barwniejszych postaci XIX-wie-
cznego środowiska warszawskich dziennikarzy — Feliksa 
Fryzego. 

Trudno je traktować dziś zbyt dosłownie — choćby 
dlatego, że odnosiły się do innego typu dziennikarstwa 
niż nasze dzisiejsze — ale polecamy je uwadze dzienni
karzy-praktyków, a także amatorom dokumentów życia 
ubiegłego stulecia. 

Ą Pochodził z szybko spolonizowanej rodziny niemiecko-protestanckiej, 
I o pierwotnej pisowni nazwiska: Friese. Dwóch blisko spokrewnionych 
członków tej rodziny imieniem Antoni oddało usługi królowi S tan is ławowi A u 
gustowi Poniatowskiemu i dzięki temu rodzina została w r. 1768 uszlachcona 
z herbem w ł a s n y m (tejże nazwy). Odtąd spolszczono nazwisko na F r y z ę (de 
Fryzę). Potomkiem jednego ze wspomnianych sekretarzy i „ ta jnych konsylia-
rzy" królewskich był jeszcze jeden Antoni , oficer wojsk polskich Kró les twa 
Kongresowego i naczelnik wydz ia łu ówczesnej K o m i s j i Wojny, żona ty z H e 
leną Michałowską . Ich syn Fel iks urodzony w Warszawie 18 maja 1843 wycho
wał się w atmosferze reakcji popowstaniowej ery paskiewiczowskiej. 

W a r u n k i domowe pozwoli ły Fe l iksowi uczyć się d ługo i gruntownie w jed
nym kierunku nauk ścisłych. Celujący uczeń gimnazjum realnego, stypendysta 
rządowy, wyróżn ia ł się wcześnie uzdolnieniami matematycznymi i z a m i ł o w a 
niem do chemii. Po maturze nauczał przez rok matematyki w szkole prywatnej 
i wpisa ł się na przygotowawcze kursy przyszłej Szkoły Głównej . Manifestacje 
przedpowstaniowe r. 1861 i zaostrzenie sytuacji politycznej uniemożl iwi ły w y 
jazd za granicę dla pogłębienia s tudiów. K r ó t k o s łuchał w y k ł a d ó w z zakresu i n 
żynierii c3 rwilnej. Po wybuchu powstania został u rzędn ik iem dyrekcji rządo
wej ubezpieczeń i p racował tam do połowy 1865. Po otwarciu Szkoły Głównej 
znalazł się wśród słuchaczy sekcji matematycznej Wydzia łu matematyczno-fi-



zycznego w latach 1865—1869. Specjalizował się w astronomii i przez trzy lata 
mieszkał w obserwatorium astronomicznym jako asystent doc. Jana Kowalczy
ka. Gdy w miejsce Szkoły Głównej powstał rosyjski uniwersytet, pozostał jesz
cze przez rok studentem, nie ubiegając się jednak o dyplom i stopień naukowy. 

W styczniu 1868 rozpoczął dorywczą współpracę w zakresie popularyzacji 
zdobyczy nauki z Gazetą Warszawską. Na dobre wciągnął Fryzego do dzien
nikarstwa nie spokrewniony z nim wydawca Gazety Warszawskiej Ludwik 
Lesznowski, lecz Wacław Szymanowski, który go zaangażował etatowo do 
Kuriera Warszawskiego z końcem r. 1869. Teraz okazało się, iż „o nikim słusz
niej nie można powiedzieć, jak o Fryzem, że z usposobienia i temperamentu 
przeznaczony był na dziennikarza". On zaś sam o sobie wyznał: „Jeśli się nie 
mylę, byłem pierwszym w Warszawie czystej rasy dziennikarzem, tj. dzienni
karzem i niczym więcej", gdy Szymanowski był przede wszystkim literatem, 
a redaktorzy i wydawcy pism warszawskich zajmowali posady biurowe. Dzien
nikarstwa bowiem nie uważano jeszcze za wystarczające źródło utrzymania. 

Kurier Warszawski zatrudnił Fryzego jako głównego reportera i w tej 
funkcji stał się wnet prawą ręką redaktora głównego. Drobne udoskonalenia 
techniczne, zmiany układu numeru, powiększenie formatu, rozbudowę i reor
ganizację działu informacji miejscowych — czołowej wówczas rubryki dzien
nika — należy przypisać inicjatywie i inspiracji Fryzego. Gruntownie wykszta ł 
cony w naukach ścisłych, władający paru językami, obdarzony chłonną, prężną, 
ruchliwą, ale o przeciętnej głębi umysłowością, nie uległ burzliwemu naporowi 
pozytywizmu i w walce „młodej" prasy ze „starą" pozostał po prawej stronie 
barykady. Kronikarz dziennika wystawił mu takie świadectwo: „Ruchliwości 
i energii mial za dziesięciu, a pod względem pomysłowości chyba z reportera
mi amerykańskimi porównać by go można (...) Ze wszystkich współpracowników 
Kuriera Warszawskiego jeden Fryzę pod Szymanowskim cały czas swój, wszy
stkie myśli i energię wyłącznie pismu poświęcał. Powodzenie Kuriera Warszaw
skiego było jedyną jego ambicją. Reporterie doprowadził do wyżyn sztuki i pod 
tym względem pozostanie niedoścignionym wzorem dla młodych dziennika
rzy". Na nim się wzorował, jego podpatrzył następny „król reporterów" tam
tejszych, Antoni Skrzynecki, w tymże dzienniku. 

Z okresu siedmioletniej pracy w Kurierze Warszawskim upamiętniły się opi
sy trzech lotów Fryzego na pochodzącym z Francji balonie aeronauty Brunelle'a 
(1872/73) oraz korespondencje z wystawy w Wiedniu 1873 i z wystawy w Fila
delfii, dokąd wybrał się w dwutygodniową podróż okrętem. W USA stanął 
5 lipca 1876, zwiedził prócz Filadelfii Baltimore, Waszyngton, Pittsburg, Buf
falo i oczywiście Nowy Jork, gdzie bezpośrednie zetknięcie z prasą nauczyło 
go najwięcej i skąd wywióz ł „metodę" dziennikarską na resztę życia, jako 
entuzjasta prasy amerykańskiej i pierwszy jej u nas pilny i świadomy naśla
dowca. Listy z Ameryki w Kurierze Warszawskim były ostatnim jego dużym 
tam sukcesem. Używał wtedy kryptonimów: F., d., Q., OO. 

Rozszedł się z Szymanowskim niedługo potem, w grudniu 1876 i przeniósł na 
krótko do Kuriera Codziennego, gdyż nie podobał mu się rosnący w p ł y w Ta
deusza Czapelskiego na Szymanowskiego. Myślał już o usamodzielnieniu i ry
chło je zaryzykował. A samodzielność kojarzył zawsze z niezależnością. 

Najpierw wszedł z I. Chodorowiczem i W. Dębskim do spółki prowadzącej 
małą drukarnię. Na tej podstawie przejął od J. Kaufmanna z końcem 1874 ty
godnik humorystyczny ilustrowany Mucha i prowadził go dziesięć lat, a przy 
nim redagował „Kalendarz humorystyczny Muchy dla porządnych ludzi". 



Z Chodorowiczem ułożył pierwszy ilustrowany „Przewodnik po Warszawie 
i okolicach" (1873), planując wznawianie go corocznie wraz z kroniką miasta 
za rok ubiegły. Dział historyczny, opisy zabytków i gmachów historycznych dał 
tam F. M. Sobieszczański, życie w Warszawie opisał W. Szymanowski. Dział 
informacyjny opracował Fryzę. 

Kurier Poranny powstał dość przypadkowo. Przedsiębiorczy Fryzę uzyskał 
agenturę petersburskiej agencji telegraficznej i wykorzystał okoliczność, że fo
tograf Jan Mieczkowski nabył dziennik Antrakt i chciał dodać mu podtytuł 
Kurier Poranny. Wspólnie z właście lem drukarni Feliksem Burzyńskim kupił 
Fryzę na raty ów Antrakt z jego 200 abonentami. Pierwsze trzy numery roze
słano gratis przed Wielkanocą 29 marca 1877 pod nagłówkiem Kurier Poranny 
u góry, z podtytułem Antrakt (który zniknął dopiero w 1881). 

Fryzę poczuwał się do wdzięczności wobec gazet amerykańskich (zwłaszcza 
takich jak New-York Herald i filadelfijski Ledger Public), one to bowiem zro
dziły w jego umyśle chęć naśladownictwa i myśl założenia Kuriera Porannego. 
W rzeczywistości jednak nie potrzebował szukać tak daleko. Istniał wszak 
i u nas, właśnie w Warszawie, typ dziennika „brukowego" w postaci „Kurier
ka" (jak poufale nazywano Kurier Warszawski), pisma o charakterze komer
cjalnym i celach informacyjnych, bez angażowania się ideowego w określonym 
kierunku. Dopiero w parę lat po odejściu Fryzego Kurier Warszawski spoważ
niał i nabrał publicystycznych ambicji, choć nie miał wyraźnej orientacji po
litycznej. Dla Wacława Szymanowskiego wzorem był paryski Le Figaro. 

Zasadniczą cechą dziennika w oczach Fryzego ma być prawdziwa infor
macja bez komentarza redakcyjnego. On pierwszy w Polsce zorganizował dzien
nik redagowany i składany w nocy, a wychodzący rano. Pod tym względem 
wyprzedził Kurier Warszawski o sześć lat. Zrazu redakcję tworzył sam z paru 
studentami do tłumaczeń i korekty. Zaczął od nakładu 2 tys. egzemplarzy. Po
dawał szybko dokładne wiadomości miejscowe, miejskie, zwłaszcza layminalne. 
Mniej wagi przywiązywał do wiadomości z kraju i ze świata. Objętość numeru 
wahała s ię od 4 do 6 sitron dużego formatu. Układ numeru obejmował rubryki: 
„Co słychać nowego?", „Giełda", „Najświeższe wiadomości telegraficzne", „Te
legramy własne". Dawał rysunki humorystyczne. W nieregularnych odstępach 
czasu umieszczał felietony zawierające materiał publicystyczny i beletrystycz
ny (od 1884 r. powieść, zwykle z francuskiego). Sprawność obsługi informacyj
nej od korespondentów ilustruje fakt, że o pożarze Ringteatru w Wiedniu 
8 grudnia 1881 mógł podać nazajutrz telegram 300-wyrazowy. 

Kurier Poranny stanowił tanie, „brukowe" pismo codzienne dla ludzi z uli
cy, oparte na kolportażu ulicznym, a nie na prenumeratorach. W pewnym sen
sie można by go uznać za prototyp prasy ekspresowej, korzystającej już z udo
skonalonego aparatu służby informacyjnej. Fryzę był „omnibusem" redakcyj
nym starego jeszcze pokroju, nawet jako reporter typu amerykańskiego polu
jący na nowinki i sensacje wielkomiejskie. Tkwił w redakcji od wieczora do 
rana, po 12 godzinę na dobę. Kierował się zainteresowaniami miejscowego czy
telnika i nie dbał o zbyt na prowincji. Toteż dziennik jego miał lokalne zna
czenie i zasięg. 

Drukował zrazu na maszynie płaskiej (po tysiąc egzemplarzy na godzinę). 
Długo nie mógł przekroczyć 2 tys. egzemplarzy i dziennik ukazywał się o godz. 
10 rano, gdy reszta prasy wychodziła po południu. Doszedł do 4 tys. egzempla
rzy i czekał, gdyż maszyna rotacyjna kosztowała 20 tys. rubli wraz z urucho
mieniem. Kupiwszy ją na kredyt w r. 1880, bił 6 tys. egzemplarzy, w 1883 — 



7 tys. Poprzednio już, w г. 1881, obniżył cenę egzemplarza u kolportera na 
2 kopiejki (zamiast 10) i za t rudni ł 350 ko lpor te rów. Sprzedaż uliczna wzros ła 
do 10 tys., a n a k ł a d do 18 tys. egzemplarzy. Znaczny s ta ły dochód zapewnia ły 
ogłoszenia, wypełn ia jące blisko po łowę numeru, a w niedzielę nawet więcej . 

D la p o r ó w n a n i a warto nadmienić , że Kurier Warszawski w r. 1877 bił 12 tys. 
egzemplarzy i za t rudn ia ł 50 kolpor terów, od 1878 d r u k o w a ł się na maszynie 
rotacyjnej ( is tniały już wtedy maszyny stereotypowe bijące 20 tys. egzemplarzy 
na godzinę). F ryzę mógł sobie pozwolić na zakupienie podwójne j maszyny ro
tacyjnej bijącej 28 tys. egzemplarzy na godzinę dopiero w r. 1903. Przy n a k ł a 
dzie 25 tys. egzemplarzy miał wówczas tylko 700 odbiorców poza Warszawą, 
więc prawie cały nak ład rozchodził się w Warszawie, zajmując pierwsze miej 
sce pod względem poczytności. 

W r. 1899 spróbował Fryzę w y d a w a ć Kurier Poranny wydanie tygodniowe 
za rubla rocznie, lecz bez powodzenia. Równocześnie zap roponowa ł zmianę naz
wy nowo powsta łe j Kasy Przezorności i Pomocy dla Dziennikarzy i L i t e ra tów 
na Kasę Dziennikarską i oddzielenie tych dwu zawodów, również bezskutecz
nie. Choć na ogół lojalny wobec władz rosyjskich i politycznie bezbarwny, od
radz i ł przyjęcie znacznego zapisu na cele tejże K a s y z r ą k zasobnego redaktora 
i wspó łwydawcy ugodowego Kraju petersburskiego, Erazma Pi l tza . 

Od r. 1901 zwiększył format Kuriera Porannego o jedną trzecią i u k ł a d 
czteroszpaltowy kolumny zastąpił sześcioszpaltowym. Srebrny jubileusz dzien
nika upamię tn i ł najpierw nr 88 z 29 marca 1902 (z opowiedzianą przez samego 
Fr3 rzego historią pisma) i zebranie całego personelu wydawnictwa. Właśc iwy 
obchód przełożono na wrzesień. W n a s t ę p n y m roku dopuścił swych pracowni
ków do udziału w zyskach, oddając na ten cel 20% dochodów (redaktorzy i ad
ministrator miel i o t rzymywać 10%, współpracownicy redakcji i pracownicy 
administracji po 5%). Nadto us t anowi ł dwa roczne stypendia po 300 rub l i na 
dokształcanie dziennikarskie za granicą. 

W lu tym 1904 obchodził Fryzę 35-lecie pracy dziennikarskiej, przy czym ko
mitetowi jubileuszowemu przewodniczył Maurycy nr. Zamoyski. Znamienne dla 
etyki dziennikarskiej Fryzego, że w przeszło 120 jego sprawach sądowych o po-
twarz i dy famac ję z oskarżenia prywatnego zapad ły dwa zaledwie w y r o k i ska
zujące na grzywnę. 

Jako uczestnik pierwszych międzynarodowych kongresów prasy, począwszy 
od pierwszego w Antwerp i i w 1891, zwiedził wszystkie wielkie redakcje euro
pejskie od Lizbony do Petersburga i od Londynu przez Budapeszt do B u k a -
resztu (II kongres w Bordeaux, III w Budapeszcie, I V w Sztokholmie, V 
w Lizbonie , V I w Rzymie, VI I I w Budapeszcie, I X w Wiedniu). We wrześn iu 
1904 opisał w trzech korespondencjach swą powtó rną podróż do S t a n ó w Zjed
noczonych z okazji wystaw w St. Louis w p o r ó w n a n i u z dawnymi w r a ż e n i a 
mi z wystawy w Fi lade l f i i w 1876 i s twie rdza ł coraz mniej różnic wobec sto
s u n k ó w panu jących w Europie. 

Od połowy września 1904 wprowadz i ł Kurier Poranny bez dopła ty dodatek 
arkuszowy w y p e ł n i a n y a r tyku łami . Pierwszy a r tyku ł od redakcji ukaza ł się 
21 stycznia 1905. W marcu tego roku po nieszczęśl iwym wypadku starego F r y 
zego objął kierownictwo redakcji jego bratanek L u d w i k Feliks, a od listopada 
Kaz imierz Ehrenberg został s t a łym referentem poli tycznym. Zmien i ł się model 
pisma, przesta ło ono tylko in formować , zaczęło u rab iać opinię. Teraz dopiero 
zdobyło masowego odbiorcę. 



Pierwszy w Warszawie polityczny proces prasowy zakończony sądowym za
mknięciem dziennika spadł na Kurier Poranny 1 stycznia 1906. Już poprzednio 
nieporządki w administracji omal dwukrotnie nie skończyły się zawieszeniem 
dziennika. Sam Fryzę musiał po roku zawiesić z braku odbiorców swój tygod
nik Gazeta Domowa 31 grudnia 1904, a w rok później, 27 grudnia 1905, wzno
wił ją jako prostą kontynuację zamkniętego Kuriera Porannego. Odtąd nastę
powała ciągła przymusowa zmiana tytułów, by nie tracić czytelników. W miej
sce Gazety Domowej już w styczniu 1906 zjawił się Sport, Nasze Zycie, w lu
tym Dzień Dobry, Z dnia na dzień, Poranek, Zloty Róg (do 19 września 1906) 
i wreszcie Przegląd Poranny aż do odzyskania niepodległości, kiedy mógł 
przywrócić pierwotną nazwę. W r. 1905 i od 1907 osiągnął nakład 40—60 tys. 
egzemplarzy. 

Feliks Fryzę zmarł 1 września 1907, sprawiwszy jeszcze przed samą śmiercią 
linotyp dla swego dziennika. Tłumny pogrzeb i pośmiertne, bardzo pozytywne 
głosy uznania w licznych pismach potwierdziły zasłużoną popularność zmar
łego. Konformista, dbały o dobre z wszystkimi stosunki, jowialny humorysta 
i wieczny optymista, cieszył się powszechną sympatią, a jako self-made-man 
dorobił się twardą pracą i żelazną wytrwałością samowytarczalnej, opłacalnej 
i przynoszącej w końcu duże dochody p lacówki prasowej, k t ó r a i s tn ia ła ponad 
sześćdziesiąt lat i zajęła poczesne miejsce w dziejach stołecznej prasy postę
powej. 

2 Petersburski Kraj wyraził się w nekrologu o Fryzem: „Przez cały tak 
długi żywot nie napisał nic, co by żyło dłużej, niż jeden dzień". Tymcza

sem zostawił coś bardzo trwałego: zredagowaną przez siebie pomysłowo i ory
ginalnie „Księgę jubileuszową Kuriera Porannego 1877—1902", wydaną na 
25-lecie pisma, przy współpracy 112 osób (Warszawa 1903, s. 8 nlb. + 319, 
z ilustracjami i portretem oraz autografem redaktora). Poza Kurierem War
szawskim żaden dziennik tamtejszy nie zdobył się na takie wydawnictwo. 

Dzieli się wymieniona księga na pięć części. W pierwszej znajduje się 
zwięzła historia Kuriera Porannego, opowiedziana przez samego jego założy
ciela, krótki życiorys tegoż i wykaz 126 dawnych i 63 obecnych współpra
cowników dziennika. Dalej następują opisowe artykuły o przemianach doko
nanych w ciągu minionego ćwierćwiecza: w Kościele katolickim, w warszaw
skich wyznaniach protestanckich i w synagodze, w ustawodawstwie, w filo
zofii, w literaturze polskiej i obcej, w prasie wszystkich zaborów i w prasie 
rosyjskiej, w teatrze i sztuce scenicznej, w muzyce, malarstwie, budownic
twie, handlu i przemyśle, ekonomii, rolnictwie, ogrodnictwie, wyścigach i ho
dowli, w fizyce, chemii, technice, meteorologii, medycynie i higienie, kanali
zacji, żegludze, ubezpieczeniach, rzemiośle , w ruchu kobiecym, w dobroczyn
ności, w sporcie. N a końcu części pierwszej dano ogólnikowy zarys politycz
ny ćwierćwiecza, informacje o postępach sztuki wojennej i wykaz wybitniej
szych zmarłych w latach 1877—1902. Jak widać złożyła się z tego jakaś mała 
encyklopedia problemowa współczesności ze szczególnym uwzględnieniem 
spraw polskich. 

Część druga księgi pokazuje salon rysunkowy Kuriera Porannego, jedyny 
w swoim rodzaju, założony na upamiętnienie odwiedzin artystów i l iteratów. 
Na ścianach obitych specjalnym papierem goście zostawiali ślady ołówkiem 
i węglem; powstała w ten sposób pamiątkowa galeria rysunków. Część trze
cią wypełniają gratulacje nadesłane przez czytelników i przyjaciół dziennika. 



Część czwarta ma charakter literacki, tu m. in. wypowiedź Prusa, utwory 
Sienkiewicza, Przybyszewskiego, Jordana-Wieniawskiego, Lubowskiego, Przy-
borowskiego, Hoesicka, Laskowskiego, Przybylskiego i in. Część piątą oma
wiamy osobno. 

Imponuje i zadziwia szeroki wachlarz "tematyki, niezwykła wszechstron
ność tego okolicznościowego wydawnictwa, ilustrująca znamienną cechę re
daktora, śledzącego wszelki postęp wiedzy z równą uwagą i zainteresowa
niem. Starał się zaspokoić ciekawość różnej kategorii czytelników. Zdołał 
pozyskać współpracę 54 autorów, z czego 16 w dziale literackim. Na l i śc ie 
współpracowników księgi znaleźli się m. in.: Piotr Chmielowski, Adam Do
browolski, Antoni Donimirski, Teodor Jeske-Choiński, Józef Łoziński, Waleria 
Marené-Morzkowska, Marian Massonius, Zygmunt Noskowski, Adam Nowic
ki, Antoni Potocki, ks. Hipolit Skimborowicz. Sam Fryzę napisał prócz przed
mowy pięć artykułów: Dzieje Kuriera Porannego (s. 1—16), Prasa warszaw
ska (s. 63—68), Prasa zagraniczna (s. 83—89), Meteorologia (s. 167—169), Rady 
dla dziennikarzy (s. 297—318). Wartość źródłową dla historyka prasy mają 
informacje o stanie ówczesnej prasy warszawskiej. 

3 Swoje „Rady dla dziennikarzy" skreślił w Karlovych Varach jesienią 1899* 
dokąd udawał się corocznie na kurację, gdyż po pięćdziesiątce zaczął s ię 

wcześnie starzeć wskutek pośpiesznego, nieregularnego „cygańskiego" trybu ży
cia (był bezźenny) i otyłości oraz wynikłych stąd dolegliwości. 

Czytając ten poradnik trzeba pamiętać, że wyszedł on spod pióra pioniera 
zeszłowiecznej prasy warszawskiej ,o którym Erazm Piltz zaświadczył, ż e 
„pierwszy w Warszawie zaprowadził telegramy własne i własnych korespon
dentów po całym świecie, pierwszy podniósł na piedestał interes sportu, wpro
wadził w modę wzmianki, wiadomości ulotne, ploteczki miejskie. Jeżeli War
szawa ma taką prasę, jaką ma, to zawdzięcza ją w połowie Szymanowskiemu 
i Fryzemu..." 

Wielbiciel prasy anglosaskiej, korzył się Fryzę przed wyższością prasy pó ł 
nocnoamerykańskiej nad europejską dzięki dużym nakładom i doskonałej ob
słudze informacyjnej. Jego zdaniem tylko paryski Petit Journal i berliński Lo
cal-Anzeiger dorównywały prasie amerykańskiej. Wzorem i ideałem Fryzego> 
był New-York-Herald. Chciał w osobie głównego redaktora skoncentrować 
wszechwładzę nad redakcją i całym wydawnictwem. Powinien on być jak dy
rygent orkiestry, sam jak najmniej pisać. Podał przykłady odstraszające w oso
bach Józefa Keniga w Gazecie Warszawskiej i Bolesława Prusa w Nowinach,, 
a jako budujące: Szymanowskiego w Kurierze Warszawskim i Adama Wiś l ic 
kiego w Przeglądzie Tygodniowym. Redaktor powinien całe życie nawet pry
watne podporządkować redakcji i być glebae adscoptus. 

Praktykujący u Fryzego Stefan Dunin poświadcza, że niełatwy w pożyciu, 
uważał on się sam — jako zarazem współwydawca — za despotycznego pana. 
w redakcji, osobiście odpowiedzialnego za wszystko w treści dziennika. Uda
wało się to w pierwszych latach małego, lokalnego pisma poniżej 5 tysięcy 
egzemplarzy nakładu. Usi łował jak najwięcej robić sam. Nie zatrudniał nigdjr 
kwalifikowanych dziennikarzy, lecz otaczał się prawie wyłącznie studentami 
(najchętniej prawa), używanymi do zbierania zewsząd wiadomości . Obowiązy
wała u niego na ogół anonimowość współpracowników, jak często w prasie ó w 
czesnej. Dopiero po dwudziestu latach ustanowił etat sekretarza redakcji i ob
sadził go krewniakiem swego wspólnika, Janem Czempińskim. Wyszkolił teżi 



swego bratanka i następcę, Ludwika. Pierwszy zaangażował do redakcji kobietę 
(Felicję Kaftalową, żonę kupca i bankiera) dla prowadzenia kroniki życia to
warzyskiego). Za najzdolniejszych dziennikarzy uważał Żydów, po nich cenił 
Francuzów, Amerykanów, Anglików, a za najmniej zdatnych miał Słowian. 
Rozwój prasy przypisywał też wszędzie Żydom, co zraziło do niego antysemitów 
z warszawskiej Roli, którzy nawet w nekrologowej o nim notatce pozwolili so
bie na przyganę. 

Swój poradnik — nie udostępniony w odbitce — podzielił na dwie nierówne 
części: 1. Czym jest właściwie dziennik? (Jak powstaje? Jakim był winien re
daktor?) i 2. Zachowanie się redaktora (Wewnątrz redakcji; Jak przyjmować 
artykuły? Stosunki zewnętrzne redaktora. Stosunki domowe redaktora. Urzą
dzenie redakcji. Skąd brać siły do dziennikarstwa naszego). 

Podajemy ten poradnik z niewielkimi skrótami jako dokument czasu. Oce
niając go należy uwzględnić kilka momentów. Autor jednostronnie wyznaczał 
prasie jedynie funkcję informacyjną, a za główne zadanie dziennikarza uwa
żał reporterkę, zbieranie wiadomości obfite i szybkie. Skąpy materiał publicy
styczny spychał do felietonu, traktowanego jako niekonieczny dodatek zawar
tości dziennika, przy czym nie gardził nawet przedrukami. Tylko felietony 
ujawniały niekiedy autorstwo. Dbał o kronikę kryminalną, sam był jedynym 
polskim dziennikarzem dopuszczonym na salę sądową procesu J. I. Kraszew
skiego o zdradę stanu w Lipsku, w maju 1884. 

Pomija ten poradnik szatę graficzną gazety, która była zasadniczym manka
mentem Kuriera Porannego w pierwszych dwudziestu kilku latach istnienia. 
Chodzi o tytuły wypowiedzi prasowej, o nagłówki. Dla przykładu weźmy nu
mer z 28 marca 1902; zawiera jednoszpaltowe rubryki: „Co słychać nowego?", 
„Teatr i muzyka", „Posiedzenia i odczyty", „Z Cesarstwa", „Z zagranicy", 
„O czym mówią w Europie", „Telegramy", „Wiadomości kościelne", „Varia", 
„Felieton powieściowy", „Ogłoszenia". W każdej rubryce jedno- lub dwuzda-
niowe informacje tłoczą się jedna pod drugą, bez nadtytułów i podtytułów. 
Kolumnie brak przejrzystości, traci atrakcyjność. Fryzę z czasem mnożył ru
bryki, nie dostrzegając potrzeby nagłówka wiadomości. Przy wielkim formacie 
kolumny jej szata graficzna jest jeszcze ważniejsza niż w formacie średnim. 
A Fryzę dążył do maksymalnego powiększenia formatu (tzw. płachta) i pod 
tym również względem wyprzedzał resztę dzienników miejscowych. 
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Rady dla dziennikarzy 

Przedmowa 

(...) przeszło 35 lat zawodu dziennikarskiego, naprzód w Gazecie 
Warszawskiej1 od stycznia 1868 do czerwca 1369, później w Kurie
rze Warszawskim2 od r. 1869 do listopada 1876, od listopada 1876 do 
marca 1877 w Kurierze Codziennym2 i wreszcie od 28 marca 1877 r. 
bez przerwy redaktorstwo i wydawnictwo Kuriera Porannego 4, k tó
ry o swoich siłach samoistnie powstał i wyrobił się — wreszcie cią
głe śledzenia pracy zagranicznej i obcowanie z nią w dłuższych po
dróżach, uroczystościach, zjazdach i kongresach — wszystko to dało 
mi sposobność zrobienia sporej liczby spostrzeżeń i wysnucia z nich 
pewnych wniosków. 

Owocem tym pragnę podzielić się z moimi kolegami i następcami. 
Nie ucieknę się tu do niemieckiej systematyczności, ale swobodnie 

i luźnie — po dziennikarsku — wystąpię z radami dla dziennikarzy 
naszych. (...) 

Czym jest właściwie dziennik? 

Wedle mojego pojęcia dziennik jest zwierciadłem życia spółcze-
snego. 

Wszystko, co ludzkie, powinno go obchodzić, wszystko co się dzieje 
na świecie, powinno w nim znaleźć miejsce. (...) 

Jak dziennik powstaje? 

(...) Przykładów dostarczają dzieje dziennikarstwa wszechświato
wego. 

W redakcji słynnego na śwTiat cały dziennika amerykańskiego 
Nev:-York Herald 5 oglądałem szkice i fotografie z rysunków przed
stawiających pierwsze biuro redakcji tego dziennika, założonego 
przez Benneta 6. Była to deska oparta o 2 beczki od wapna w szopie 

1 Gazeta Warszawska, najstarszy dziennik stołeczny, wychodziła 1774—1935, 
w drugiej połowie XIX w. kierowana przez Józefa Keniga i S. Lesznowskie-
go, od 1906 organ narodowej demokracji. 
2 Kurier Warszawski wychodził 1821—1939, zawsze umiarkowanie zachowaw
czy. 
s Kurier Codzienny wychodził 1866—1905, bezskutecznie usiłował konkuro
wać z Kurierem Warszawskim. 
* Kurier Poranny wychodzi ł 1877—1939, po śmierci Fryzego przybrał kieru
nek l iberalno-postępowy. 
5 New York Herald dziennik informacyjny, założony 1835. 
0 Bennet James Gordon starszy (1795—1872), dziennikarz i wydawca, pionier 
rozwoju prasy w USA, po nim jego syn i kontynuator tegoż imienia (1841— 



na wpół otwartej, opuszczonej niedawno przez drobnego składnika 
węgli i wapna. Późniejsze rysunki i fotografie przedstawiają już po
koje coraz wspanialsze, aż kończy ich szereg olbrzymi pałac redak
cyjny, otoczony winietkami, przedstawiającymi własne New-York-
Heralda parochody, linie telegraficzne, ba, nawet szybkobieżne paro
statki morskie. I wszystko to jest w rękach synów Benneta. 

Przyznam się, że ów dziennik stał się dla mnie wzorem, ide
ałem. (...) 

Najpomyślniej dla dziennika, gdy redaktor i wydawca istotny jest 
w jednej osobie. We Francji nazywają takiego redaktora dyrekto
rem, choćby nie był właścicielem lub współwłaścicielem pisma, jeśli 
tylko jest przedstawicielem właścicieli i sprawuje ogólne zwierzch
nictwo nad dziennikiem. (...) 

Jak w czasie wojny jeden tylko może być naczelny wódz, jak na 
okręcie jeden tylko kapitan ma wszystkie prawa — tak główny re
daktor czy dyrektor dziennika musi mieć zupełną swobodę działania, 
i prawo — ołówka wobec wszystkich sił dziennika. (...) 

Po redaktorze naczelnym pierwszą osobistością w redakcji jest jej 
sekretarz. On to jest najbliższym pomocnikiem redaktora i jego za
stępcą. 

Zastanówmy się szerzej nad obowiązkami dwóch tych filarów pi 
sma. 

J a k i m b y ć w i n i e n redaktor? 

Od osobistości i zdolności redaktora zależy nie tylko forma, ale 
i treść dziennika. Redaktor powinien być despotycznym panem, któ
ry może się wyręczać w tej lub innej rubryce wybranymi przez się 
siłami, ale zawsze z prawem ołówka. Autorzy ar tykułów podpisa
nych zwykl i temu się przeciwiać, ale winni zrozumieć, że główny 
redaktor, podpisując cały dziennik, jest jakby żyrantem podpisa
nych przez nich weksli. (...) 

Tylko energiczny, zdolny wszechstronnie, a śmiały i despotyczny 
redaktor może poprowadzić dobrze dziennik. Jego „ja" powinno wy
chylać się z każdego wiersza dziennika. Tylko wtedy dziennik będzie 
miał jednolity charakter, czytelnik będzie wiedział co w dzienniku 
znajdzie, a redaktor przewidzi, czego czytelnik szukać będzie. Wszy
stkie zbiorowe kierunki osłabiają siły dziennika. Redaktor może słu
chać rad, wniosków, projektów, ale bez mędrkowania od razu wątpli
wości usuwać, rzecz postanowić i z energią, nawet nagłością wyko
nać. Słowem — precz z wszelką konstytucją w redakcji. 

Zachowanie się redaktora 

Stanowisko i obowiązki redaktora pisma są bardzo poważne, a jed
nak według mnie nie powinien on być zbyt poważnym, raczej w mia
rę popularnym, a nigdy nie przeceniającym swego zajęcia. 

1918), obaj najbardziej z asów dziennikarstwa ówczesnego imponowali Fry-
zemu. 



W e w n ą t r z redakcj i 

— Wewnątrz redakcji redaktor winien być dla swych współpra
cowników wzorem zabiegliwości, pracowitości, dokładności, a przede 
wszystkim skromności autorskiej, nie powinien on żywić zawiści do 
zdolniejszych od siebie spółpracowników, ani ich zniechęcać — by 
w błahym otoczeniu sam lepiej się wydał. Owszem, winien groma
dzić przy sobie jak najlepsze siły, a naśladując wzorowych dyrekto
rów orkiestry dawać. takt , miarkować tempo, dawać solistom znak 
wystąpienia, ale sam jak najrzadziej osobiście występować. Najlep
szy reżyser przestaje nim być, gdy zacznie sam grywać role. (...) 

(...) przykład szkodliwego wpływu zbyt obfitej pracy redaktora dał 
nam Prus jako redaktor Nowin 7. 

Nowiny, narodzone jako dodatek tygodniowy przy Wieku 8, nabył 
Piltz V / r. 1877 i zamienił na codzienne. Otóż wkrótce owe Nowiny 
nabył Stanisław Kronenberg 9 i powierzył ich redaktorstwo Prusowi. 
I cóż? Uwielbiany i czytany Bolesław Prus pokazał się tyle niepo
wściągliwym, że pozwolił Aleksandrowi Głowackiemu zalewać całe 
szpalty w Nowinach ar tykułami ekonomicznymi, a właściwie nudny
mi, mimo mocno przyciągającej firmy Prusa. Nowiny upadły. Po
chłonąwszy w niespełna rok przeszło 40 000 rubli nie zostawiły na
wet śladu lub gorętszych wspomnień po sobie. (...) 

Cóż dopiero dziać się może w dzienniku, gdy w szpaltach jego roz
biega się pióro redaktora o mniejszych zdolnościach? (...) 

Ponieważ zamierzyliśmy mówić o stosunku wewnętrznym redak
tora do pisma, pozostaje nam jeszcze dotknąć wielu rzeczy. 

Przede wszystkim postępowanie redaktora wobec spółpracowników 
winno mieć za hasło czyste koleżeństwo bez śladu jakiejkolwiek hie
rarchii. (...) Hierarchiczność dać mu może tylko posłuszeństwo biu
rowe spółpracowników, ale nie szczerą ich życzliwość dla pisma, 
a właśnie w stosunkach tych nie powinno iść o przewagę redaktora 
w swym otoczeniu, co pociągnęłoby schlebianie redaktorowi i na
wet służalczość wobec niego, lecz o przywiązanie do pisma do tego 
stopnia, żeby każdy spółpracownik strzegł dobra pisma, a spostrze
żenia swe i uwagi udzielał redaktorowi jako koledze, którego dobro 
pisma również obchodzi, bez względu czy się wywoła tym wrażenie 
przyjemne lub przykre. (...) 

Obowiązki redaktora pisma codziennego są bardzo liczne, trudne, 
męczące, wyczerpujące siły nie tylko umysłowe, ale i fizyczne. Natu
ralnie mówimy o kierowniku pisma, energicznym, ruchliwym, i isto
tnym, a nie figurancie pozyskanym dla firmy, stosunków, albo zda
jącym wszystko na swych pomocników prócz tytułu, k tóry mu zdaje 
się pochlebiać. 

7 Nowiny, dziennik wychodzący w latach 1878—1883, kierunku pozytywistycz
nego, w redakcji czynni byli m. in. Aleksander Świętochowski i Erazm 
Piltz. 
8 Wiek, popularny dziennik warszawski o nastawieniu zachowawczym, zało
żony w r. 1873 i wychodzący do roku 1906. 
9 Kronenberg Stanis ław (1846—1894) przemysłowiec i finansista, subwencjo
nował Nowiny za redakcji Prusa. 



Redaktor spełniający gorliwie swe obowiązki winien codziennie 
przeczytać wszystkie nadeszłe ar tykuły bądź w odbitkach — od wy-
trawniejszych spółpracowników, albo w rękopisach, przy czym w i 
nien oddzielić rzeczy bardzo pilne, względnie pilne i nie pilne, i tak 
się kierować, by do składania nie szło za wiele tekstu, bo zecernia 
nie nadąży i pismo spóźni. Dalej winien przeczytać listy do siebie 
osobiście adresowane i przejrzeć listy do redakcji i korespondencje 
przejrzane już przez wyznaczonych do tego spółpracowników. Każdy 
list musi od razu być załatwiony: tak lub nie, do druku lub do ko
sza, a jak najrzadziej odłożony, bo pomnoży tylko archiwa, a z pe
wnością drugi raz nie dostanie się do rąk redaktorskich. Jedynie dla 
osobliwości lub na pamiątkę redaktor może niektóre listy chować. 
Dalej musi redaktor przejrzeć ważniejsze wydawnictwa, przy czym 
korzysta z ulgi, że przedtem odczytują je spółpracownicy i rzeczy 
godne uwagi zakreślają. 

Nie może też redaktor zaniedbywać pism zagranicznych, przeglą
dając je co pewien czas, raz by sprawdzić, czy spółpracownicy, k tó
rym powierzył do wyzyskiwania owe gazety, należycie spełniają swe 
obowiązki, a po wtóre, by nie być obcym różnym zmianom, ulepsze
niom i urozmaiceniom, jakie wprowadza prasa zagraniczna. 

A po tym wszystkim winien redaktor widzieć się z każdym stałym 
spółpracownikiem choć na chwilę, o ile są obecni w redakcji, a po
winni być codziennie wszyscy, choćby tylko w oznaczonym czasie. 
Choćby najkrótsza wymiana myśli orzeźwi obie strony i nieraz da 
pochop do obmyślenia ciekawego i ważnego artykułu, albo wyjaśni 
pewne wypadki i zajęcia, co do których redakcja nie była dotychczas 
należycie bezstronnie powiadomioną. Wiarogodność źródeł, z których 
dany dziennik czerpie wiadomości, jest warunkiem niezbędnym dla 
każdej szanującej się redakcji, a sprawdzenie ich naprzód zasadnicze 
a później co pewien czas przy danej sposobności jest koniecznością, 
której musi przestrzegać redaktor. Zachodzą przy tym okoliczności 
tak niezwykłe, że najgłębsze badania psychologiczne znalazłyby 
w nich zupełnie świeży materiał. (...) 

W ogóle redakcja musi sobie zdawać sprawę ze stopni wiarogod-
ności i łatwowierności każdego swego spółpracownika bezpośrednio 
i pośrednio ze względu na wiarę i stosunki, z których tenże czerpie. 
Słowem każda siła redakcyjna choćby niestała, musi mieć, mówiąc 
po kupiecku: swój — kredyt wiarogodności i dokładności, a mówiąc 
technicznie — mieć wyznaczony swój spółczynnik wytrzymałości na 
wpływy szkodzące prawdomówności. (...) 

Wszystko, co mówimy wyżej, dotyczy spółpracowników stałych 
lub przygodnych, ale znanych redakcji i podpisujących swe ar tykuły 
lub wzmianki bądź całym nazwiskiem, bądź pierwszymi głoskami, 
bądź pseudonimem, bądź umówionym numerem. Ale prócz tych każ
da redakcja codzienna otrzymuje mnóstwo listów, podpisanych przez 
osobistości nie znane redakcji lub bezimiennych. (...) 

Bezimienne winny iść do kosza, ale jeden rzut oka doświadczonego 
redaktora wystarczy do ocenienia, czy z anonimu nie można zrobić 
użytku. 



Społeczeństwo nasze grzeszy takim brakiem odwagi cywilnej, że 
nieraz poważni ludzie, występując do redakcji w poważnej sprawie, 
uciekają się do anonimu, by uniknąć cienia nieprzyjemności, na ja
kie inaczej by się narazili wobec tych, od kogo zależą. 

Dodać trzeba, że ludzie tak się boją jawności dziennikarskiej, że 
drżą na myśl, że o nich będą pisały dzienniki: gdy na świecie redak
cje są w oblężeniu od tych, którzy błagają by o nich pisano, u nas 
daleko jest częstszą prośba czyjaś o niewzmiankowanie o nim. Prośbę 
taką najczęściej streszcza się w słowach: 

„— No więc macie panowie wiadomość — tylko na miłość Boską 
nie wymieniajcie nikomu mego nazwiska, bo dopiero miałbym pie
kło!" 

A retoryczne wyrażenie „piekło" znaczy w tym razie pominięcie 
przy gratyfikacji lub posunięciu w biurze, u t ra tę miejsca w drob
niejszym interesie prywatnym, a utra tę stosunków i zemstę wobec 
osób prywatnych. 

I nie trzeba sądzić, że „piekło' ' jest karą za wiadomość, niekorzy
stną dla — biura, instytucji, interesu, osoby. Ow7szem, doznaje go 
i autor dodatniej wiadomości. Zwykle wtedy powiadają intereso
wani: 

— Dziś napisał o nas dobrze, ale kto ręczy, że jutro nie napisze 
źle?" 

No i trzeba się liczyć z tą okolicznością. 
Co do artykułów, podpisanych nazwiskiem nie znanym redakcji 

lub nieczytelnie, należy być ostrożnym, ale nie zawadzi sprawdzenie 
wiadomości. 

Dla doświadczonego redaktora nie ma wiadomości bezwarunkowo 
niemożliwej i na dnie każdej tkwi cząstka prawdy. Moim spółpra-
cownikom powtarzam zawsze: 

„Jeśli kiedy telefonem dadzą znać, że księżyc spadł na placu 
Trzech Krzyży, niechaj jeden z panów słucha w telefonie dalszych 
szczegółów, a drugi niech się ubiera i pędzi dorożką na miejsce." 

Istotnie, dziennikarz powinien wierzyć w możliwość wszystkiego. 
Ileż wydarzeń poczytywanych dawniej za niemożliwe stały się fak
tami za naszej pamięci! 

Więc dziennikarz może jako człowiek radować się jednymi fakta
mi lub smucić drugimi, ale dziwić nie ma niczemu. Niech się dzi
wią czytelnicy. 

Jak p r z y j m o w a ć a r t y k u ł y ? 

W ogóle redaktor powinien być strożnym, przyjmując ar tykuł do 
druku choćby od najdzielniejszego swego spółpracownika, cóż do
piero od kogoś spoza redakcji. Przestrzegać przy tym trzeba paru 
warunków: 

1. Czy ar tykuł jest wiarogodny. 
2. Czy jest ciekawy i z jakiego względu. 
3. Czy wyświadczy jaki pożytek i komu, lub przykrość i komu, 

i czy ci, co doznają z niego pożytku lub przykrości, zasłużyli na to. 



Skoro ar tykuł przeszedł pomyślnie przez te sita, trzeba mu się 
przyjrzeć, czy dobrze pisany i jeżeli pilny, dać go do składania, a je
śli mniej pilny, odłożyć do czasu właściwego. 

W razach wyjątkowych dobrze jest odbitkę danego ar tykułu dać 
do przeczytania sekretarzowi lub komu ze spółpracowników, bieg
łych w danym przedmiocie. Jeśli ar tykuł jest nadesłany albo zawie
ra pewne sprostowanie, koniecznie winien go zobaczyć właściwy re
ferent albo autor ar tykułu prostowanego — zyska na tym jednoli
tość kierunku pisma i zapobiegnie się sprzecznościom, pojawiającym 
się nieraz na szpaltach w jednym i tym samym numerze pisma. 

Ostatnie wątpliwości może i powinien rozstrzygać redaktor przy 
odczytywaniu odbitek przed przystąpieniem do łamania. W razie 
prostego przeoczenia można artykuł usunąć już z kolumn pisma, ale 
skoro znalazł się już w numerze, musi się z nim kojarzyć nie tylko 
autor, ale i redaktor, i bronić go wszędzie gdzie zajdzie tego po
trzeba. 

Tajemnica autorstwa musi być ściśle przestrzegana w każdym p i 
śmie tak co do stałych spółpracowników, jak i korespondentów; wy
maga tego zarówno godność pisma, jak i jego dobro. (...) 

Dla zachowania tajemnicy autorstwa redakcyjnego i osłonięcia ko
respondentów od nieprzyjemności redakcja używać winna wszelkich 
możliwych sposobów (...) 

Tajemnicę autorstwa zabezpieczyć może jeszcze redaktor, który 
powinien być zawsze gotów oświadczyć, że ar tykuł inkryminowany 
sam pisał i bierze zań odpowiedzialność, co nie będzie z jego stro
ny żadnym poświęceniem, bo i bez tego odpowiada za każdy ar tykuł . 

W ogóle redaktor, przeznaczając ar tykuł do druku, powinien pa
miętać, że lada drobnostka może mu sprowadzić sprawę sądową, nie
przyjemne zajście lub sprawę honorową. Dla dochodzących mniema
nej krzywdy drogą sądową zawczasu należy mieć przygotowane 
środki obrony, jak nazwiska świadków i różne szczegóły; dla upo
minających się o obrazę honoru być powściągliwym, wyrozumiałym, 
ale stałym i gotowym do zadośćuczynienia na drodze żądanej. W i 
nien bronić nie tylko pisma i siebie osobiście, ale i spółpracowników, 
jak ci wzajemnie. Wymienienie autora ar tykułu może nastąpić tylko 
o tyle, o ile sam o to upominać się będzie, a co znowu nie zawsze na
stępuje. W takich razach redaktor musi przyjąć wszelką odpowie
dzialność towarzyską za swego spółpracownika, ale później radzimy 
mu pożegnać się z człowiekiem zbyt lubiącym tajemniczość, a tyle 
skromnym, że nie rad sam przyznać się do autorstwa. 

Stosunki zewnętrzne redaktora 

Ważnym dla pisma jest zachowanie się jego redaktora poza redak
cją i J e g ° udział w życiu społecznym. (...) 

(...) nie twierdzimy, by redaktor pisma codziennego musiał wyrzec 
się udziału w życiu społecznym. Owszem, powinien on bywać na 
ogólnych zebraniach ważniejszych instytucji, aby przyjrzeć się bie
gowi ich spraw i poznać wybitniejsze siły instytucji, co mu przyj
dzie tym łatwiej, że nie pisząc sprawozdania (od tego jest wła-



ściwy sprawozdawca), ma swobodę spostrzegania i rozmowy z kim 
zechce. Niepytani mogą także dużo go objaśnić, zwłaszcza w razach 
jakich zakulisowych machinacji. 

Ważniejszych zebrań uroczystych nie powinien też stale unikać 
redaktor pisma codziennego, ale nie powinien stanowić niezbędnego 
ich inwentarza i niechybnego mówcy. 

Im go rzadziej w takich okolicznościach ludzie widzieć, a tym bar
dziej słyszeć będą, tym będzie chętniej i widziany i słuchany, ina
czej spowszednieje. 

Do przemawiań publicznych redaktor pisma codziennego jak naj
rzadziej powinien się brać, bo naprzód nie każdy jest dobrym mów
cą (a właśnie tacy najchętniej przemawiają), a po wtóre nie zawsze 
jest co do powiedzenia, a jeszcze częściej nie wiele powiedzieć 
można. 

Słowem, wedle naszego przekonania redaktor pisma codziennego 
winien jak najrzadziej przemawiać publicznie i o ile można nie wy
głaszać mów przygotowanych, zrobionych zawczasu, ale improwizo
wać je pod wpływem chwili. Takie przemawianie zawsze znajdzie 
usprawiedliwienie i zawsze zyska uznanie dla mówcy. 

To, cośmy wyżej orzekli o zachowaniu się redaktora pisma co
dziennego nazewnątrz redakcji — stosuje się i do jego spółpracowni-
ków, ale w mniejszym stopniu, boć stanowisko spółpracownika 
w stosunku do pisma jest mniej odpowiedzialne, zresztą spółpracow-
nik, o ile jest przedstawicielem pisma w danej chwili i miejscu, po
winien przestrzegać zupełną z nim solidarność. 

* 
* * 

Pozostaje do omówienia zachowanie się redaktora do instytucji to
warzyskich i prywatnych kół towarzyskich. 

I tu jak wszędzie redaktor powinien być krańcowo powściągliwy, 
obdzielając swą osobą bez wyróżnienia owe instytucje i koła towa
rzyskie. Pożądanym jest, aby nie mówiono, iż redaktor przesiaduje 
ciągle w resursie, albo zjada obiady u państwa X , albo że jest po
wolnym służką dla pani X . Zresztą gdyby tak było w istocie, choć 
w najmniejszym stopniu — biedny redaktor poczuje to zaraz. 

Oto coraz częściej w owej resursie zaczną go przyjaciele nagaby
wać o różne interesy redakcyjne. Przy obiedzie u p.p. X redaktor 
dostanie od sąsiada albo sąsiadki dużo miłych pochlebstw dla niego, 
ale przy kawie zdradzi się ów sąsiad albo sąsiadka, że mają jakiś 
interes do redaktora i załatwić go postanowili z udziałem uprzej
mych gospodarstwa. 

Nareszcie i pani X zacznie coraz częściej mieć maleńkie prośby do 
przyjaciela, który o ile nie wypełni ich zaraz, zacznie tracić względy 
i straci zupełnie, jeśli pierwej nie wycofa się z godnością. 

I tak biednemu redaktorowi stopniowo sprzykrzą się resursa, 
obrzydzą obiadki u p.p. X i znudzą względy pani X . 

Więc czyż redaktor ma być odludkiem? Nie, tylko nie wolno mu 
grzęznąć w żadnej koterii lub klice, bo ta rychlej czy później ob-
mota go i wbrew jego woli i chęci uczyni go swem narzędziem. 



Najlepiej t rzymać się zasady: gdzie ci są bardzo życzliwi — bywaj 
tam rzadko, gdzie ci mniej życzliwi — nie bywaj wcale. 

Zastanówmy się teraz, jak ma się zachowywać redaktor wobec pu
bliczności, a przede wszystkim jak ma się załatwiać z interesantami, 
przychodzącymi do redakcji. 

Zdawałoby się, że redaktor każdy winien by się starać o jak naj
większą popularność pisma, a więc pośrednio drogą własnej popu
larności winien by zatem przyjąć każdego interesanta, zadośćuczynić 
życzeniu każdego, dla każdego być słodkim i ujmującym itd. Otóż 
doświadczenie doradza postępowanie wręcz przeciwne. 

Jesteśmy zdania, iż przyjmowanie interesantów powinien załat
wiać najbliższy pomocnik redaktora, czyli sekretarz redakcyjny, obe
znany z biegiem spraw redakcyjnych i tylko w razach wyjątkowych 
ze względu na przedmiot lub osobę przybyłego winien załatwiać in
teres sam redaktor. 

Doświadczenie uczy, że znaczna większość interesantów przycho
dzi w sprawach swych osobistych, nie mających nic wspólnego, albo 
bardzo mało spólnego z redakcją. Przede wszystkim ci, którzy nie 
wymieniają swego nazwiska woźnemu redakcyjnemu, to ludzie szu
kający zajęcia, zapewniający, że posiadają wszystkie języki, mają 
wyższe wykształcenie itd., a ostatecznie proszą o wsparcie na wyjazd 
do rodziny. Szczersi są ci, którzy wprost bez wstępów proszą 
o wsparcie lub wstawienie się do osób wpływowych. Tych sekre
tarz odprawia bez siadania. 

Dalej przychodzą osoby, proszące o wzmianki i reklamy w tekście. 
Tych też krótko załatwia sekretarz. Trzecią kategorią są osoby, k tó
re czujg się jakoby dotknięte, skrzywdzone, sponiewierane przez p i 
smo. Tych wysłuchuje sekretarz uważnie i spokojnie objaśnia, że 
albo mylnie do siebie stosują upatrzoną wzmiankę, albo że owa 
wzmianka jest treścią tego, co mówiono na zebraniu publicznym, 
na posiedzeniu instytucji, na sprawie w sądzie, i że jako prawdziwa, 
nie podlega żadnym sprostowaniom. Ale ktoś powiada, iż pragnie 
szerzej wytłumaczyć się z danych okoliczności. 

Owszem odpowiada się — napisz pan w granicach możliwych 
przyzwoicie i jako ar tykuł prywatny, ogłosimy to w rubryce re
klam, za które redakcja nie bierze odpowiedzialności. 

Ten rodzaj interesantów najwięcej zabiera czasu i trzeba dużej 
wprawy, by skrócić o ile można rozmowę z nimi, zwykle obracają
cą się wokół jednego zdania. Bądź co bądź i tych interesantów 
w przeważnej liczbie powinien załatwić sekretarz. (...) 

Uprzejmość z jednej strony, a stanowczość z drugiej — wsparte 
umiejętnością życiową załatwiają poważne nawet sprawy szybko. 
Z własnego doświadczenia przypominam sobie kilka niezwykłych 
załatwień interesantów. 

(...) przychodzi poważny człowiek i żąda sprostowania w jakimś 
przedmiocie. Ponieważ nie określa ściśle, o co mu idzie, proszę go, 
aby napisał zaraz w redakcji sprostowanie i zostawiam go samego 
w sali redakcyjnej. Pisał, kreślił, poprawiał, nareszcie oświadczył 
jednemu ze spółpracowników w sąsiednim pokoju, ż e skończył swe 
sprostowanie. Schodzę ze schodów gabinetu do sali i widzę, że spro-



stowanie zajmuje 3 długie paski papieru, rzucam okiem i powiadam 
do zmęczonego pisaniem interesanta. 

— Dobrze, ale niechże się pan podpisze. 
— ?. Chyba dla wiadomości redakcji? 
— Ale nie, dla wiadomości czytelników. 
Interesant robi wielkie oczy. 
Przecież Kurier z wiadomością, o którą panu idzie, był podpisany 

przeze mnie, więc i pan, występując teraz, musi się podpisać. 
— Taaaak? A to przepraszam, muszę się jeszcze poradzić paru 

swych przyjaciół — i zabrawszy ciężko wymordowane sprostowanie 
wyszedł, i już go więcej redakcja nie oglądała. (...) 

Łamanie dziennika stanowi jedną z ważniejszych czynności re
daktora albo jego zastępcy. Jest to uporządkowanie wszystkich ar
tykułów do numeru, tak, by weszły wszystkie ar tykuły pilne 
i wzmianki terminowe — tak dziś złożone, jak pozostałe w zapasach, 
które nie mogły być umieszczone z różnych powodów, a najczęściej 
z powodu braku miejsca. (...) 

Łamanie pisma, to niby układanie menu: najlepsze potrawy 
w złym porządku podane tracą smak. (...) 

Stosunki domowe redaktora 

Przeczytawszy powyższy nagłówek niejeden z czytelników zrobi 
nam zarzut mieszania się w sprawy prywatne, domowe i powie mo
że: co komu do tego, jakie są stosunki domowe redaktora pisma. 
Otóż proszę nam wybaczyć, ale człowiek publiczny — a takim jest 
redaktor, nie może mieć życia swego domowego dowolnie urządzo
nego. Przede wszystkim trzeba się zgodzić, że redaktor pisma co
dziennego jest na służbie dłużej, niż zawiadowca stacji na najbar
dziej wyzyskującej kolei, bo gdy zawiadowca po 24-godzinnej służ
bie ma odpoczynek, redaktor jest na służbie 24 godzin na dobę i nig
dy nie ma odpoczynku, ani tak zwanej wychodni. Co do mnie, przy
najmniej dzień i noc jestem albo w pracy w redakcji, albo poza nią, 
ale zawsze gotów na pierwszy dzwonek telefonu — czyli jak się mó
wi — jestem zawsze na telefonie i moim zastępcom wiadomo przez 
całą dobę, gdzie mnie znaleźć mogą. 

W razach pilnych, nie oszczędza mnie nikt i budzi w godzinę po 
pójściu na zasłużony spoczynek. (...) 

Hołdując takim pojęciom ruchliwości dziennikarskiej, nie mogę 
się zgodzić, iżby redaktor pisma codziennego naprawdę ruchliwego 
mógł i miał czas i ochotę przychodzić punktualnie na obiad do domu, 
wieczorem chadzać z żoną na herbatki do przyjaciół i tam zgrywać 
winty i inne topiące umysł i zabijające czas gry. To dobre dla f i l i 
stra, a redaktor nie może i nie powinien być filistrem. I oto wyła
nia się nowe ograniczenie swobody osobistej redaktora — nie może 
on być żonaty. 

W naszych stosunkach dziennikarskich znane i liczne są przykłady 
słuszności powyższego twierdzenia, ale zbyt to drażliwa rzecz, by je 
przytaczać. 



Ruchliwy redaktor nie ma czasu pójść z żoną na wieczór, więc 
idzie sama zapewniona, że mąż zaraz tam przyjdzie. Ale nie przy
szedł, bo zatrzymało go mnóstwo niespodzianych z a j ę ć . Żona wraca 
kwaśna, odprowadzona przez jednego ze znajomych. I to się powta
rza coraz częściej, z tą jedynie zmianą, że żona wraca coraz mniej 
kwaśną i nawet nie próbuje przypominać się mężowi. Po pewnym 
czasie złośliwi żartują, że pan redaktor nie o wszystkich swych spół-
pracownikach wie dokładnie. A niechby ów przyjaciel żony sam zo
stał redaktorem — powtórzy się wszystko od A do Z. 

Tak jest, dobry redaktor i dobry mąż — nie chodzą w parze. 
A teraz pomyślmy, jakim to wpływom ulega redaktor żonaty; 

przede wszystkim opanowywa go teść, teściowa, cała rodzina żony 
i całe koło społeczne. Każde z nich robi mu uwagi, daje rady lub 
choćby zanosi prośby dla odmiany poparte łzami żony i buziami 
najstarszego synka, któremu za jego poparcie obiecano konika na 
kiju. (...) 

Niewesoło też bywa żonatemu redaktorowi, gdy żona zauważy, że 
zbyt gorliwie popiera, albo choćby pozwala popierać w swym piśmie 
talent artystki X . Nawet gdy gani ustawicznie jaką ar tystkę, żo
na dyplomatycznie mówi sobie: „W tym coś jest, czy to nie zemsta 
odtrąconego". (...) 

Rychlej czy później muszą też powstać usterki i kwasy w stadle 
redaktorskim wobec okoliczności, że mąż, jako redaktor ma możność 
bywania w szerszych kołach społecznych, niż żona jego, którą ogra
niczają pod tym względem koła, spośród których pochodzi. — Nie 
zaprosili mnie, to i ty nie powinieneś tam pójść. 

A naturalnie i redaktor, o ile ulegnie, naraża się na zrywanie 
wielu stosunków, a przecież stosunki swobodnie wybrane to podsta
wa dziennikarstwa. 

W ogóle żonaty redaktor gazety traci wszelką niezależność, a więc 
najważniejszy i najbardziej konieczny warunek. Tracą na tym i spół-
pracownicy, którzy nie mogą tak swobodnie obcować ze swym przy
wódcą i rzadko korzystają z ulg i grzeczności, bo nadsyłane bilety 
na koncerty, bale, wycieczki, książki, fotografie, nuty itp., redaktor 
odsyła hurtem do domu. 

Słuszność mego poglądu oceni każdy z wyjątkiem rodziców pa
nien na wydaniu. 

Jak dziennik redagować? Pojęcie zwierciadła daje odpowiedź na 
powyższe pytanie, ale rzeczą redakcji jest umiejętne ustosunkowa
nie wielkości pojedynczych obrazów w tym zwierciadle, oświetlenie 
wyraźniejsze jednych, odsunięcie na drugi plan innych, słowem na
danie płaskiemu obrazowi — wypukłości, celem zyskania większej 
wyrazistości. 

Tu właśnie ołówek redaktorski winien mieć rozumne zastosowa
nie; doświadczenie uczy, że jak ołówek reżysera przyczynia się do 
powodzenia sztuki, tak ołówek redaktora stanowi o powodzeniu 
dziennika. 

Objawy uznania lub niechęci. Dziennikarz choćby najdoświad-
czeńszy, podobnie jak najbardziej wyrobiony kierownik teatru, nig-



dy nie może być pewien, czy dany ar tykuł lub sztuka zyskają po
chlebną ocenę. (...) 

Równie nieprzewidzianymi bywają i objawy uznania czy wdzięcz
ności. 

Spostrzegam raz znajomego mi p. X., k tóry na mój widok prze
chodzi z drugiej strony ulicy, szybko ściska mi obie dłonie i całuje 
w oba policzki, a rzuciwszy słowa: dzielnie, wybornie, tak trzeba — 
znika w tłumie. Dodam, że z owym p. X może 10 razy w życiu roz
mawiałem. 

Zrazu nie mogłem pojąć przyczyny owych objawów uznania, aż 
po k i lku dniach dowiedziałem się, że ów p. X tak mi był wdzięcz
nym za umieszczenie w Kurierze opisu sprawy karnej, w którą był 
wmieszany jego... teść (naturalnie p. X był z teściem bardzo źle). 

Tego rodzaju objawy są zawsze niespodziankami i tylko na bar
dzo świeżego dziennikarza mogą oddziaływać dodatnio lub ujemnie. 
A n i ich trzeba szukać, ani można uniknąć. 

W ogóle wszelkie ar tykuły, dotyczące osobistości trzeba pisać tak, 
aby po wyjściu dziennika autor, spotkawszy opisanego nie usiłował 
przechodzić na drugą stronę ulicy, ani nie spuszczał przed nim oczu, 
ale śmiało spotykał. Zbyt grzeczne powitanie przeciwnika nie jest 
właściwym, bo trąci albo przeproszeniem albo ironią, i może ze stro
ny rozdrażnionego, choćby niesłusznie, wywołać objaw niechęci 
i nieodkłonienie się, niepodanie ręki itd., czego unikać należy i nie 
wywoływać. W ogóle o każdym pisać należy jak o rodzonym bracie, 
można go skrytykować, zgromić, nawet wydrwić, ale jak brata na 
tle słusznym i życzliwym. 

Zresztą żadnej przesady, owszem lepiej niedosadzić. (...) 
Hasłem prasy winno być pisać prawdę: chwalić dobre, ganić złe, 

ale nastręcza się pewna wątpliwość przy bliższym wniknięciu w to 
hasło. Otóż prawda to siostra sprawiedliwości, pisać prawdę to zna
czy być sprawiedliwym, a czyż byłby dziennikarz sprawiedliwym, 
gdyby o jednych pisał tylko dodatnio, o drugich tylko ujemnie? 
Więc nasuwa się rada dla mniej doświadczonych dziennikarzy na
szych: Nie gańcie tych, o których pewne względy nie pozwalają wam 
pisać dodatnio. Robiąc z tego wariację, otrzymamy radę: Nie chwal
cie tego, co w innym razie pewne względy wzbraniają wam ganić. 
Ale ostrożnie z tą radą, by nie wytwarzać uprzywilejowanych 
w prasie. Owszem wyznawajmy zasadę, że wobec prasy, jak wobec 
prawa, wszyscy powinni być równi. 

A zawsze umiarkowanie. Niechaj zbyteczne nagany nie zniechę
cają ludzi, ani zbytnie pochwały nie szerzą próżności. 

W ogóle prasa, mając możność chwalenia i ganienia, popierania 
i powstrzymywania, ma wpływ olbrzymi na społeczeństwo, ale nie 
trzeba przeceniać tego wpływu, bo przesada w tym lub owym kie
runku wywołuje łatwo wśród czytelników reakcję. I liczne przykła
dy świadczą, że usposobienia, gusty, ba nawet przekonania mas ule
gają zmianom. Ulubieńcy publiczności tracą jej łaski, a kopciuszki 
zyskują powodzenie. Zmiany te następują zwolna i przyczynia się 
do nich prasa łatwo, ale o ile działać będzie bardzo wolno, stopnio
wo, tak, aby czytelnicy nie spostrzegli, że ten lub ów dziennik pcha 



ich na drogę nie w duchu ich nawyknień. Wobec ciągłych i wyraź
nych tendencyjnych nagabywań dziennika czytelnik nie sympatyzu
jący z narzucanymi poglądami rzuci pismo i wyłamie się spod jego 
wpływu, przy działaniu zaś o przejściach nieskończenie mało róż
nych czytelnik, nie wiedząc nawet kiedy, zwolna oswaja się z no
wymi prądami i zwolna im ulega. Ileż to rzeczy dziś prasa nasza 
traktuje wręcz przeciwnie niż przed laty, a jednak ci sami czytel
nicy zgadzają się na to, co by przed laty potępili w dzienniku. 

Tylko nieudolny redaktor będzie zmuszał czytelników do łykania 
pokarmów umysłowych zbyt ciężkich, zdolny będzie je naprzód po 
prostu przemycał, potem zawijał w przyjemne dla oka i smaku p i 
gułki, aż czytelnik oswoi się z nowym pokarmem, przyzwyczai się 
doń i sam go żądać będzie. Każdy dziennikarz pragnie, by ar tykuł 
jego miał jak największy wpływ na czytelnika i robił na nim jak 
najgłębsze wrażenie. Otóż doświadczenie uczy, że największy sku
tek odnosi ar tykuł skupiający fakty jednorodne lub zupełnie róż
norodne tak, aby wniosek_nie był matematycznie wyprowadzony ja
ko konieczność, ale omówiony tak, jakby go autor narządził dla 
czytelnika i to nie dla wyjątkowo znów domyślnego. Wniosek ów 
każdy czytelnik wyprowadzi sobie od razu lub po krótkim namyśle, 
i poczyta go za swój własny, a nie narzucony. I to mu zrobi wielką 
przyjemność i już nic i nikt nie osłabi tego wniosku. 

Formę tę zalecamy naszym dziennikarzom. Umiejętnie użyta mo
że znaleźć zastosowanie w wielu wypadkach, gdzie otwarte stawia
nie wniosków spotyka różne trudności. 

W tym miejscu zwracamy uwagę, że czytelnicy nie lubią narzu
cania im zdania o czymś i tonu ex cathedra, a już pretensjonalności 
w drobnych wzmiankach nienawidzą. Wykrzykniki w rodzaju: „Do-
pókiż tego", „Cóż na to opinia?" „A więc" itp., które przed k i lku 
nastu laty zalewały dzienniki warszawskie, dziś po prostu odstrę
czają czytelników, równie jak nieumiarkowane przymiotniki i okre
ślenia i w ogóle zachwyty, dowodzące młodości autora nie pod wzglę
dem wieku, ale poglądów. 

Ołówkowi redaktorskiemu polecają się szczególniej: „genialna in 
terpretacja rol i" „niedościgniona doskonałość tej kreacji", „szalony 
entuzjazm", „wycie ze śmiechu" itp. zwroty nielogiczne i niepolskie. 

Jednym z ważniejszych obowiązków pism naszych jest dbałość 
o czystość języka (...) 

Widywaliśmy przeglądy, w których całe wiersze składały same 
cudzoziemskie wyrażenia z polskimi końcówkami. Szczególnie grze
szą tym pisma krakowskie i galicyjskie, a warszawskie powtarzają 
za nimi ich błędy. 

Nie trzeba zapominać, że z każdym błędem językowym powtarza
nym w danym piśmie oswaja się oko i ucho czytelnika, k tóry z ko
lei sam zacznie używać w piśmie i mowie błędnego wyrażenia. Od
wrotnie, nie spotykając używanego przez siebie błędu językowego 
w prasie, czytelnik zapomina go i przestaje używać. Prasa więc 
z łatwością ruguje z użycia błędy językowe, ale z równą łatwością 
sieje je wśród mas. Nadzór nad czystością języka to obowiązek su
mienia redaktorskiego. 



Nie zapowiada się artykułów. Nigdy i pod żadnym pozorem re
daktor nie dopuszcza w swym dzienniku do zapowiedzi, że jutro 
albo innego dnia zamieści artykuł, list, wiersz, sprawozdanie lub 
dalsze szczegóły tego, co już umieścił. Zapowiedź taka nie przynosi 
żadnego pożytku dziennikowi, a przysporzyć może mu wielu przy
krości i niepodzianek. Przede wszystkim każda zapowiedź budzi 
uśpioną może w danym przedmiocie czujność dzienników współza
wodniczących, co przecież nie jest pożądane. Dalej zapowiedziane 
wystąpienie może być nie na rękę temu lub innemu i zaczną się 
protekcje i prośby o zaniechanie wystąpienia. Dalej rzecz zapowie
dzianą czytelnicy sądzą surowiej nie tylko co do treści, ale i co do 
formy, mrucząc: mieli też co zapowiadać. Wreszcie możliwy jest 
zawód: autor nie zdąży napisać, cenzura zatrzyma, zecer rozsypie, 
kliszer stopi kliszę — i rzecz się nie ukaże w dzienniku w czasie 
wskazanym, co bez względu na tłumaczenie się redakcji zawsze czy
telnicy poczytują za niedotrzymanie obietnicy. A tak łatwo temu 
wszystkiemu zapobiec. Oto robić wysiłki możliwe, by daną rzecz 
umieścić w czasie właściwym, ale nigdy tego nie zapowiadać. (...) 

Sprawozdania z posiedzeń publicznych jak: sądowe, instytucji 
społecznych, odczytów itp., muszą zajmować w piśmie codziennym 
sporo miejsca. Ar tykuły te muszą być treściwe a dokładne. Bądź co 
bądź, czyta je mnóstwo osób zajmujących się daną instytucją czy 
sprawą a które nie mogły znajdować się na posiedzeniu i te czy
tują sprawozdanie uważnie, a jeszcze uważniej sprawdza je z l u 
bością kontrolerską nieledwie każdy, kto był na posiedzeniu. Więc 
usterek w sprawozdaniach takich być nie może i nie powinno. 

Zdawałoby się, że rękojmią dokładności sprawozdania jest zapis
ka stenograficzna. Tymczasem tak nie jest. Stenografia ma bardzo 
mało zastosowania w prasie i chyba tylko, gdy idzie o wierne po
wtórzenie krótkich przemówień, ważniejszych ustępów z dłuższego 
przemówienia, wyroków, toastów itp. W ogóle wypadków steno
grafia jest za powolna i ledwie po ki lku godzinach daje zimną ko
pię, gdy dzienniki w godzinę po fakcie muszą już mieć odpowiednio 
streszczone sprawozdanie. 

(...) Nad tym właśnie streszczeniem winniśmy się nieco zastano
wić, bo jest to jedna z najważniejszych robót dziennikarskich i sta
nowi ona o dzielności albo niedołęstwie sprawozdawcy. Zresztą nie 
sam tylko sprawozdawca spełnia całą tę robotę, bo bierze w niej 
udział i redaktor w zakresie wprawdzie niesłychanie małym, ale 
doniosłym. 

Otóż na przykład sprawozdawca sądowy oblicza sobie, że dana 
sprawa pociągnie się 2 dni i mieć będzie 4 posiedzenia razem trwa
jące 18 godzin. Stenografia dałaby z tego około 15.000 wierszy, cho
dzi o to, ile sprawozdawca ma dać. Naturalnie, jeśli sprawa jest 
ważna (co jeszcze nie stanowi) i zaciekawia masy, można dawać np. 
400 wierszy dziennie, czyli 800 z obu dni, a więc trzeba zrobić 
streszczenie (czyli skrócenie) w stosunku z 15 na 1, czyli to, co na 
posiedzeniu mówiono kwadrans, musi być opisane mniej więcej 
w tylu wierszach, by ją czytelnik przeczytał w pół minuty (licząc, 
że czytać będzie 2 razy szybciej, niż mówiono w sądzie), a to znaczy 



wierszy 15. Ponieważ przy uwadze, wolno pisząc, pisze się 80—100 
wierszy na godzinę, więc 15 w. na kwadrans można napisać wy
raźnie, gramatycznie i logicznie, czyli że na sprawie sądowej spra
wozdawca nie potrzebuje robić zapisek, z których, dopiero po po
siedzeniu napisze sprawozdanie, ale może od razu je pisać w sądzie. 
Dodajmy, że przy większym streszczeniu jeszcze łatwiej bodzie spra
wozdawcy nadążyć z pisaniem sprawozdania. (...) 

Takie pisanie sprawozdania prima vista wymaga naturalnie od
powiedniej biegłości, ale nie jest znów tak trudnym, jak się z po
zoru wydaje. Zresztą w przerwach posiedzenia, podczas obliczania 
głosów itp. należy rękopis przeglądać pod świeżym wrażeniem i do
pełniać. Przed laty, gdy ważniejsze sprawozdania sam pisywałem, 
używałem zawsze pomienionego sposobu i na posiedzeniu, ile razy 
nastała przerwa, wysyłałem gotowy rękopis do drukarni. Ponieważ 
w końcu posiedzenia zwykle bywa dłuższa przerwa, np. obliczanie 
głosów, wyjście sądu na naradę itd., przeto bardzo często się zda
rzało, że równo z końcem posiedzenia przynoszono mi na salę od
bitkę sprawozdania, spisanego do ostatniej przerwy, czym chętnie 
popisywałem się przed kolegami sprawozdawcami, zwykle porząd
kującymi dopiero zapiski i narzekającymi, że już późno, a oni jesz
cze mają całe sprawozdanie do napisania. 

Wracając do potrzeby skracania sprawozdań, uważam za bardzo 
właściwe, by redaktor z góry określał normę ar tykułu. Są sprawo
zdania, których obszerność w zupełności zależy od utartego w da
nym piśmie zwyczaju, a przede wszystkim od tego, o czym się p i 
sze, no i od tego także, kto pisze, ale tylko norma z góry przedsię
wzięta może zapobiec temu, co wprowadza redaktora w rozpacz, iż 
z powodu zbytniej obszerności ar tykułów nie wszystkie nawet naj
pilniejsze może pomieścić w numerze, albo jeśli je zdoła wypchać, 
to kosztem felietonu lub działów stałych. 

Sposób wynagrodzenia dziennikarzy od wiersza przyczynia się 
najwięcej do rozwlekłości artykułów. Najwłaściwiej byłoby wpro
wadzić normę podwójną: od wiersza i od ar tykułu — od ar tykułu 
główną, a od wierszy drobną dodatkową. Zyskałaby na tym treści-
wość artykułów, a wydawcy płaciliby może drożej, ale za lepszy 
materiał (...) 

W ogóle wielce pożądaną jest dla redaktora umiejętność ustosun
kowania miejsca w piśmie na rozmaite działy. Naturalnie, skoro 
dziennik ma być zwierciadłem życia, więc wobec klęski powodzi bę
dzie musiał być pełen opisów żywiołowej katastrofy, w czasie wy
ścigów musi im poświęcić sporo miejsca, podczas zjazdów i narad 
rozmaitych kół musi im poświęcić przewagę miejsca. Niezwykła 
sprawa lub krzycząca zbrodnia musi uszczuplić miejsce innym dzia
łom, ale trzeba to tak umiejętnie równoważyć, by w danym nume
rze pisma, o ile można, wszystkie działy były choć pokrótce przed
stawione (patrz łamanie), a znów w razie posuchy na rzeczy nad
zwyczajne, by jeden dział zbyt nie przeważał. (...) 

Ulubionym rodzajem dla wielu dziennikarzy jest polemika. Ra
dzi oni z byle sposobności korzystać, by „kolegę" z innego pisma 
zgromić za jego mylny sąd, stronne przedstawienie rzeczy, czepia-



nie się osobistości i błędne wiadomości. I sypią się zaczepki, odczep-
ki, a nieraz aż do zajść poza szpaltami przychodzi. 

Otóż przyznać trzeba, że dla świata dziennikarsko-literackiego 
polemika przedstawia dużo zaciekawienia i czyta ją z początku chęt
nie wielu czytelników, ale zaraz zastrzegamy, że z początku, ale nie 
ciągle, i wielu, ale nie wszyscy. 

Większe artykuły polemiczne czytają po redakcjach (egzemplarze 
zamienne) i w paru cukierniach (jeden egzemplarz czyta kolejno 50 
osób), a mówią o nich w jednej z resurs przed rozdaniem kart do 
pierwszego winta. 

Masa czytelnicza stroni od polemiki i znalazłszy ją w piśmie po
wiada: „kłócą się za nasze pieniądze", rozumiejąc przez to, iż pole
mika zabiera tylko miejsce rzeczom, z których by czytelnik miał 
istotny pożytek. 

Na okoliczność tę zwracamy uwagę redaktorów, niechaj najbliż
szego swego otoczenia nie biorą za jedno z czytelnikami pisma. Po
lemika możliwa jest tylko w sprawach pierwszorzędnej wagi, to
czyć ją mogą tylko wyjątkowo wprawne po temu pióra i w każdym 
razie musi trwać krótko i być zwięzłą: raz, dwa i po wszystkim. 

Inna rzecz ostra krytyka dzieł i czynów ludzkich. To masy chęt
niej czytują, ale artykuł musi promieniować bezstronnością i umi
łowaniem dobra ogółu, być jednocześnie ostrym w osądzie a spo
kojnym w tonie. Inaczej masa nazwie to wymyślaniem i rzuci. 

Urządzenie redakcji musi być takie, by ułatwiało robotę wyma
gającą nieraz ciszy nieprzerwanej, a nieraz potrzebującej podniety 
we wspólnej wymianie myśli. 

Biuro redakcyjne musi być tedy urządzone tak podzielnie, by 
współpracownicy jak najłatwiej mogli się łączyć w grupy lub duże 
towarzystwo, a jednocześnie każdy miał zaciszne miejsce pracy. 
Sztab też redakcyjny podobnież musi mieć łatwość łączenia się i po
rozumiewania się ze współpracownikami. 

(...) Ścieranie się też zdań wybornie oddziaływa na umysły, zwłasz
cza młodszych sił. Tak się redagowały dawniej pisma i ogień try
skał z każdego ich wiersza. Dziś współpracownicy, a raczej refe
renci pracują oddzielnie po domach, woźni znoszą ich prace, redak-
tor-naczelnik układa i wychodzi nie dziennik z życiem, ale robota 
biurowa anemiczna. 

Nie trzeba jednak sądzić, że ów zwyczaj roboty po domach przy
jęto w całym świecie, przeciwnie, najpoważniejsze siły redakcyjne 
pracują w redakcjach, zajmując albo oddzielne pokoje, albo po 
dwóch, a nawet i zbiorowo po kilku. Na przykład sport prawie we 
wszystkich dziennikach wiedeńskich i berlińskich ma jedną dużą 
salę, zwykle odpowiednio przybraną. Podobnież kronika miejscowa. 
Tylko redaktorowie polityczni pracują oddzielnie. 

W ogóle redakcje najczęściej urządzone są hotelowo: z 2 stron 
ciągną się pokoje większe i mniejsze, środkiem idzie korytarz, na 
którym mieszczą się telefony wewnętrzne i zewnętrzne. Korytarz 
łączy się z zecernią, aby każdy współpracownik mógł w razie po
trzeby objaśnić zecerowi rękopis. 

Redaktor i sekretarz mają oddzielne pokoje również z korytarza. 



Najwspanialsze pałace redakcyjne, wzniesione w ostatnich cza
sach w wielkich miastach Europy i Ameryki, mają dla redakcji roz
kład podobny do opisanego (...) 

Skąd brać siły do dziennikarstwa naszego? 

(...) Dziennikarstwo to zawód szczególny — wymaga on bowiem 
koniecznie sił, zrosłych z ziemią i społeczeństwem. (...) 

Słowem, dziennikarz jest rośliną miejscową, na miejscu musi po
zostać i na miejscu żyć. A skoro tak, to każde wielkie środowisko 
winno myśleć o przygotowaniu sobie przyszłych sił dziennikar
skich. 

W jaki sposób? 
Nim powstaną szkoły dziennikarstwa — o których coraz częściej 

się mówi, a w paryskim Figaro 1 0 już nawet zrobiono w tym kierun
ku próbę — jednym sposobem jest ten, jakiego używały inne za
wody, gdy nie było, jak dziś, oddzielnych w każdym zakresie zakła
dów naukowych, a jakiego używają jeszcze rzemiosła, to jest prak
tyka w warsztacie u majstra. 

Jeśli mało rozwinięty chłopak u tępego umysłowo majstra nawet 
wśród okoliczności najmniej pomyślnych wyrabia się po pewnym 
czasie na mniej lub więcej umiejętnego czeladnika, to tym bardziej 
młody człowiek z odpowiednim wykształceniem może się wyrobić 
na zdolnego dziennikarza, byle pracował w ruchliwej redakcji pod 
okiem zdolnego redaktora. Czy zawsze? Otóż nie. Musi on posiadać 
pewną sumę przymiotów, bodaj wad, ale ściśle niezbędnych w za
wodzie dziennikarskim. 

Przede wszystkim pożądane są warunki zewnętrzne: zdrowie, 
temperament żywy, postawa przyzwoita, bez przywar i ułomności, 
wzrok i słuch bardzo silne, wymowa wyraźna, ogólny wygląd sym
patyczny, również i głos. 

Z warunków wewnętrznych pożądane są umysł żywy, ruchliwy, 
ciekawy aż do przesady, pamięć jak największa, zdolność językowa, 
śmiałe obcowanie z ludźmi, raczej czelne niż bojaźliwe, charakter 
silny aż do uporu, brak wszelkiej zarozumiałości, wrodzone pojęcie 
jak najwolniejsze od wszelkiej kastowości, usposobienie raczej we
sołe niż smutne, raczej wylane niż zamknięte w sobie — gadatliwe 
niż milczące, głębokie poczucie honoru i uczciwości, zaczerpnięte 
z domowego ogniska i później kształcone w dobrym otoczeniu, 
wreszcie wiara w lepsze, nadzieja — powodzenia i miłość wszystkie
go, co piękne i szlachetne. Wykształcenie koniecznie wyższe, najle
piej prawnie lub tak zwane kameralne n , choćby jeszcze nie ukoń
czone (studenci). 

(...) na tle wrodzonej pamięci, zdolności do języków i żywego 
usposobienia — zdolności dziennikarskie mogą przy okolicznościach 

10 Le Figaro, dziennik paryski założony w 1854 jako tygodnik satyryczno-hu-
morystyczny, przekształcony w 1866 na dziennik o kierunku zrazu zachowaw
czym, później umiarkowanym i republikańskim. 
1 1 Ekonomiczne. 



przyjaznych szybko się rozwinąć i osiągnąć wysoki stopień. Widzia
łem młodych ludzi, a nawet i starszych z dużym wykształceniem, 
którzy z początku nie byli w stanie napisać najprostszej wzmianki 
do druku. Miałem w rękach ar tykuły uczonych profesorów i dziel
nych mecenasów, których nie można by ło dać do druku bez znacz
nych przeróbek i poprawek. A w przeciwieństwie do tego każdy 
z nas pamięta ze szkół, z klasy 4 lub 5 jednego lub paru kolegów, 
którzy mając po lat 14 wydawali dziennik, pisany dla użytku kla
sy, wcześnie zdradzając zdolności dziennikarskie lub literackie. (...) 

Dziennikarstwo to najwyższa szkoła dla inteligencji, jest ona -
stopniem do wszelkich zajęć i stanowisk, prawie też na wszystkich 
najwpływowszych stanowiskach rządowych, społecznych, towarzy
skich w całym świecie stoją ludzie, którzy zaczynali od dziennikar
stwa. A trzeba wiedzieć, że kto się dotknął szczerze dziennikarstwa, 
ten dziennikarzem w duszy pozostanie do śmierci. Ktoś wyrzekł 
aforyzm: „kto raz umaczał pióro w kałamarzu, ten przepadł — do 
śmierci będzie pisał", i prawdę powiedział. Życie społecznych przy
wódców ludzkości dowodzi tego. (...) 

Jestem tak głęboko przekonany o dobroczynnym wpływie zajęć 
dziennikarskich na umysł i charakter młodego człowieka, że gotów 
bym uznać potrzebę dla społeczeństwa powszechnego obowiązku 
zajęć dziennikarskich. Wytworzyła by się w ten sposób niezwycię
żona armia dla obrony prawdy i sprawiedliwości. (...) 

Więc wierzymy w przyszłość prasy naszej. Kto w nią nie wie
rzy — niech... jedzie pozbyć się pesymizmu do Karlsbadu, gdzie 
w ostatnich dniach września i pierwszych października 1899 skre
śliłem powyższe rady i uwagi. 



TEORIA I METODOLOGIA 
P R A S O Z N A W S T W A 

MARKSISTOWSKO - LENINOW
S K A TEORIA I METODOLOGIA 
B A D A N PRASOZNAWCZYCH. 
OBP Kraków, 1978. S. 218. 

Obecny stan badań nad procesem 
komunikowania masowego budzić 
może zarówno podziw, jak i poważ
ne zastrzeżenia. Z jednej bowiem 
strony niewątpl iwy jest gwał towny 
wzrost liczby tego rodzaju przedsię
wzięć badawczych — zgodnie z sza
cunkiem Walerego Pisarka prowadzi 
się ich rocznie w świecie ponad dzie
sięć tysięcy. Ale równocześnie przy
znać trzeba, że za wzrostem tym nie 
nadąża rozwój teorii badań praso
znawczych. Można by odnieść wra
żenie, że w codziennej działalności 
empirycznej środowisko prasoznaw
cze nie znajduje czasu na refleksję 
teoretyczną i dopracowanie narzędzi 
badawczych. Dlatego sądzę, że na 
szerokie zainteresowanie może liczyć 
wydany ostatnio przez OBP zbiór 
materiałów podnoszących problema
tykę teorii i metodologii badań pra
soznawczych. W zbiorze tym znala
zło się jedenaście referatów, przygo
towanych na sesję naukową z okazji 
20-lecia Ośrodka — opracowanych 
przez przedstawicieli wszystkich eu
ropejskich krajów demokracji ludo
wej. 

Przyznać jednak muszę, że do 
lektury tej książki przystępowałem 
z mieszanymi odczuciami, a ściślej 
mówiąc z pewną obawą. Stanowi ona 
przykład specyficznego rodzaju wy
dawnictw, które od niedawna częściej 
pojawiają się na naszym rynku, i, 
jak dotychczas, najczęściej zawodzą 
czytelników. Ostatnio bowiem staje 
się regułą dążenie organizatorów róż
norodnych sesji do zbiorczego publi
kowania wygłaszanych na nich refe
ratów. Książki takie opatruje się ty
tułem, wynikającym z przewodniego 

tematu sesji — sugerując czytelni
kowi, że otrzyma pewną sumę wie
dzy odnoszącej się do tego zagadnie
nia. Niestety częstokroć jest to błęd
na sugestia. Niejednokrotnie bowiem 
ogólny temat stanowi tylko pretekst 
do podjęcia takich akurat zagadnień, 
które w danym momencie interesują 
poszczególnych autorów. W konsek
wencji dość często książki tego typu 
tworzą chaotyczny zbiór materiałów 
rozbieżnych problemowo, a na do
datek niejednolitych w sferze termi
nologii. 

Warto też pamiętać, że sens refe
ratów wygłaszanych na sesji w du
żym stopniu zawiera się w tym, iż 
stanowią one punkt wyjścia do dal
szej dyskusji. Stąd zresztą to, co nie
jednokrotnie stanowiłoby o słabości 
tekstu przewidzianego do publikacji, 
jest zaletą referatu. Ale dlatego też 
ich prezentacja w oderwaniu od dys
kusji budzić musi zawsze zastrzeże
nia. Wiadomo zaś, że niełatwo traf
nie oddać przebieg dyskusji — gdyż 
albo popada się w nużącą szczegóło
wość, albo naraża na niebezpieczeń
stwo rażących uproszczeń. 

Obawy te nie potwierdzają się w 
odniesieniu do omawianego zbioru. 
Książka w swoim układzie redakcyj
nym odbiega od rozwiązań powszech
nie przyjmowanych przez w y d a w c ó w 
podobnych opracowań. Już na w s t ę 
pie zaskakuje zrezygnowanie z mery
torycznego wprowadzenia — brak 
nawet szkicowego omówienia założeń 
sesji. Jest to, moim zdaniem, zabieg 
słuszny; wziął się zapewne stąd, że 
nie budzi wątpliwości sens wspólne
go opublikowania tak dobranych ma
teriałów. Temat przewodni książki 
istotnie porządkuje je w logiczną ca
łość. Wydaje się natomiast, że zyska
łaby na wartości, gdyby przedstawio
no w niej przebieg dyskusji na se
sji, choćby w formie jednego, odręb
nego rozdziału. 

Tak zatem, mimo iż mamy do czy
nienia ze zbiorem tekstów szerokie
go kręgu autorów, to tworzą one ko-



herentną całość. Trzeba jednak pod
kreślić, że szczegółowa tematyka po
szczególnych wystąpień odnosiła sie. 
do nadzwyczaj zróżnicowanego zesta
wu problemów — przy czym wyróż
nić można dwa główne nurty proble
mowe. Większość referatów dotyczyła 
metodologii oraz funkcji prasoznaw-
stwa; kilka zaś podnosiło zagadnienia 
społecznej roli komunikowania ma
sowego, głównie w zakresie działań 
socjal izująco-wychowujących. 

Warto podać tytuły poszczególnych 
wystąpień *, gdyż na ogół trafnie od
dają nie tylko ich treść, ale i sygna
lizują stanowisko autorów. Do pierw
szej grupy zaliczyłbym teksty: 
W. P i s a r e k : Marksistowsko-leni
nowska teoria i metodologia badań 
nad środkami masowej informacji i 
propagandy: zasady i dyrektywy; 
W. H u dec: Podstawowe zagadnie
nia marksistowsko-leninowskiej teo
rii b a d a ń nad środkami masowej in
formacji i propagandy; T. S z e c s k ö : 
Komunikowanie masowe. Uwagi o 
strategiach badawczych społeczeństw 
socjalistycznych; R. B o r e c k i : Me
todologiczne problemy badania pers
pektyw rozwoju środków masowej 
informacji i propagandy; L . В i s к у: 
Teoretyczne i metodologiczne proble
my analizy aktywności odbiorców w 
komunikowaniu masowym; T. G o-
b a n - K l a s : Praktyczna użytecz
ność badań prasoznawczych. Nato
miast na drugą grupę składają się 
referaty: A. F. В i e r e ż n o j : Leni
nowskie idee demokratyczne i demo-
kratyzm prasy radzieckiej; P. C a m 
pe a n u: Osobowość wobec komuni
kowania masowego; W. К u n с z e w: 
Socjalizujące możliwości komuniko
wania masowego w rozwijaniu oso
bowości; Ch. В o n e w: Czytelnicza 
aktywność jako akt społeczny. 

Od ogólnej tematyki zbioru od
biega natomiast referat B. F i r s o-
wa: Technika komunikowania ma
sowego a człowiek. Odnosi się on do 
związków między rewolucją nauko
wo-techniczną a przekształceniami 
działalności środków masowego prze
kazu. Z tym, że autor w minimalnym 
stopniu podnosi technologiczne as-

* 8 referatów opublikowano w języku ro
syjskim, po jednym w angielskim, fran
cuskim i niemieckim. Część wystąpień 
wcześniej zamieszczono w Zp (w. Pisa
rek, T. Szecskö, R. Borecki, B. Firsow, 
T. Goban-Klas) ; szkoda, że nie odnoto
wano tego źródła w książce, gdyż było
by pomocne polskiemu czytelnikowi. (Bed.) 

pekty działalności prasy, radia i te
lewizji — zwraca natomiast uwagę 
na nowe perspektywy ich społecznego 
oddziaływania wynikające z nowych 
możliwości technicznych. Postęp nau
kowo-techniczny ma określone spo
łeczne następstwa i wyniki ze spo
łecznych uwarunkowań, stąd w spo
łeczeństwie socjalistycznym przebiega 
w innej perspektywie i rodzi od
mienne następstwa niż w społeczeń
stwie kapitalistycznym. 

Nie mogę powstrzymać się od wy
rażenia osobistej opinii na temat 
podstawowej, moim zdaniem, zalety 
książki. Oto zestawienie tekstów czo
łowych przedstawicieli prasoznaw-
stwa krajów socjalistycznych pozwa
la na dostrzeżenie tego, co wspólne 
dla teorii prasoznawstwa społe
czeństw socjalistycznych. Ogólna wy
mowa wszystkich tekstów potwier
dza tezę o wykształceniu się w tych 
społeczeństwach oryginalnej marksi
stowsko-leninowskiej teorii komuni
kowania masowego i wynikającej 
stąd metodologii badań. W wielu 
zresztą referatach bezpośrednio sta
wiano pytanie o granicę tej specyfi
ki marksistowskiej perspektywy w 
prasoznawstwie. Wszyscy autorzy 
zgodni są przy tym, iż taka odręb
ność występuje; niejednakowo na
tomiast wyznaczają jej ramy. 

Mnie osobiście bliskie jest stano
wisko, które najpełniej wyrazi ł w 
swoim referacie W. Pisarek. Autor 
wyszedł z założenia, że podstawę 
wszelkiej działalności empirycznej, a 
także prób formułowania uogólnień 
na temat jakiegoś zjawiska, stanowić 
musi teoria tego zjawiska. W naszej 
działalności naukowej, związanej z 
poznawaniem środków masowej in
formacji i propagandy, podstawę tę 
tworzy marksistowsko-leninowska 
teoria tych środków. Obecnie może
my szczegółowo określić składniki tej 
teorii oraz wyprowadzić z niej pod
stawowe teoretyczne założenia stra
tegii badań nad procesem komuniko
wania masowego. Podobne opinie 
wyrażała zresztą znaczna część refe
rentów. Sądzę, że W. Pisarek wyra
ża stanowisko charakterystyczne dla 
polskiego środowiska prasoznawcze-
go; mianowicie opinię o niewątpl i 
wej specyfice marksistowskiej teorii 
komunikowania masowego, nie prze
czącej jednak możliwości wymiany 
doświadczeń oraz porównywania 
osiągnięć badawczych z teoretykami 
innych orientacji. 



Dość zaskakująco natomiast przed
stawia się podstawowa teza węgier
skiego prasoznawcy — moim zdaniem 
zbyt skrajna i nieprzekonująco udo
kumentowana. T. Szecskö bronił 
mianowicie opinii o pełnej odrębności 
marksistowskiej teorii komunikowa
nia masowego od teorii powstałych 
na gruncie innych orientacji oraz 
wyrażał wręcz przekonanie o niepo-
równywalności w y n i k ó w badań, 
opartych na teorii marksistowskiej, 
z uwzględniającymi odmienną teorię. 
Podkreślał przy tym, że różnice mię 
dzy badaniami prowadzonymi w spo
łeczeństwach socjalistycznych i kapi
talistycznych wynikają z faktu, że 
przedmiot badań, sam kształt proce
su komunikowania maeowego, jest 
różny w tych dwu społeczeństwach. 
Referat ten uderza jednostronnością 
w prezentacji i analizie szeregu czyn
ników. T. Szecskö zdaje się nie za
uważać, że wiele funkcji oraz kie
runków działalności środków maso
wego przekazu ma charakter ponad-
ustrojowy — i z tego choćby wzglę
du (wbrew jego opinii) ponadustrojo-
wy charakter mają niektóre dyrek
tywy badawcze prasoznawstwa oraz 
częściowo porównywalne są wyniki 
badań. 

Druga grupa referatów, dotyczą
cych społecznych funkcji komuniko
wania masowego, mimo całej różno
rodności zawartej w nich problema
tyki, zdaje się świadomie wychodzić 
z jednej wspólnej tezy. A mianowi
cie założenia, iż wszelkie funkcje te
go komunikowania w istocie wspól 
nie służą pogłębianiu społecznych 
więzi, umacnianiu kontaktu jednost
ki z jej społecznym środowiskiem. 

Charakterystyczne też, iż kilku au
torów wyrażało przekonanie, że pod
stawowym środkiem do realizacji 
powyższej funkcji jest wychowawcze, 
socjalizujące oddziaływanie prasy, 
radia i telewizji. Kryje się w tym nie 
tylko trafne spostrzeżenie — ale i za
powiedź pewnego nurtu badań, któ
re nieuchronnie będą odgrywały co
raz większą rolę w prasoznawstwie, 
zwłaszcza marksistowskim. Bo choć 
obecnie nikt już chyba nie zaprze
czy, że funkcja wychowawcza należy 
do podstawowych zadań środków ma
sowego komunikowania, zadań okre
ślających ich społeczną rangę — to 
nie idzie za tym odpowiedni wysi łek 
badawczy, który pozwoli łby bliżej 
poznać ten kierunek oddziaływania 
prasy, radia i telewizji. 

Odczucie takie potwierdzają refe
raty, zawarte w książce. P. Campea-
nu analizując w p ł y w systemu komu
nikowania masowego na rozwój oso
bowości członków społeczeństwa so
cjalistycznego w zasadzie nie odwo
łuje się do wyn ików konkretnych ba
dań. Nie można oprzeć się wrażeniu, 
że stało się tak, gdyż po prostu brak 
było danych, które mógłby wykorzy
stać. Podobny ogólnoteoretyczny, mi
nimalnie oparty na danych empiry
cznych charakter miało wystąpienie 
W. Kunczewa, dotyczące socjalizują-
co-wychowujących funkcji komuni
kowania masowego. 

Nie ulega dla mnie wątpliwości , 
że książka ta będzie pozycją poszu
kiwaną przez prasoznawców i wywo
ła oddźwięk w środowisku nauko
wym, prowadzącym badania nad 
środkami masowego przekazu. Do
brze też się stało, że podstawowe 
teksty opublikowano w języku rosyj
skim — uzupełniając wszystkie an
gielskimi i polskimi bądź rosyjskimi 
streszczeniami. Dzięki temu stać się 
może punktem wyjścia do dyskusji 
wykraczającej poza granice naszego 
kraju — dyskusji obejmującej środo
wisko prasoznawców innych krajów 
socjalistycznych. Myślę, że dyskusja 
taka pozwoli łaby na pogłębienie pod
stawowego zadania książki, czyli dal
szego precyzowania założeń marksi
stowskiej teorii komunikowania ma
sowego. 

Lechosław Dębowski 

C Z A S O P I S M A 
A W A N G A R D Y 

Tadeusz K ł a k : CZASOPISMA 
AWANGARDY. Część I: 1919— 
1931. Polska Akademia Nauk — 
Komitet Nauk o Literaturze Pol
skiej. „Ossolineum", Wrocław 
1978. S. 246. 

Historia polskiej prasy międzywo
jennej, dużo lepiej opracowana od 
dziejów powojennych, nie stworzyła 
jeszcze rozpoznania pełnego, wyczer
pującego problem. Stwierdzenie to 
odnosi się również do czasopism kul
turalnych, literackich, których rola 
w kulturze współczesnej , kształ towa
niu nowych prądów artystycznych 
staje się z up ływem lat coraz lepiej 
widoczna. Niektóre z owych pism 
(np. Skamander, Wiadomości Literac-



kie) doczekały się licznych opraco
wań przyczynkarskich i syntetycz
nych, inne nadal czekają na zainte
resowanie historyków (np. czasopi
sma kulturalne związane z między
wojenną lewicą społeczną). Stosun
kowo wiele pisano natomiast o efe
merycznych periodykach międzywo
jennej awangardy literackiej, arty
stycznej. By ły to jednak najczęściej 
uwagi powstające na marginesie prac 
historycznoliterackich, przyczynki 
wyraźnie podporządkowane nadrzęd
nemu celowi, którym było poznanie 
samej literatury tego okresu. Pierw
szą, szeroko zakrojoną i syntetyczną 
rozprawą dotyczącą interesującego 
nas tematu jest książka Tadeusza 
Kłaka „Czasopisma awangardy". 
Ukazała się dopiero jej pierwsza 
część, obejmująca lata 1919—1931. 

Przedmiotem uwagi autora recen
zowanej pracy są wszystkie czasopi
sma awangardy wydawane we wspo
mnianym okresie: Formiści, Nowa 
Sztuka, Zwrotnica, Almanach Nowej 
Sztuki, Reflektor, L'Art Contempo
rain, Europa, a.r. i Linia. Zaintere
sowania poznawcze T. Kłaka zakreśla 
przyjęta przez niego metoda badaw
cza, oparta głównie na analizie za
wartości pism i analizie dokumentów 
(listów) związanych z literacką, wy
dawniczą działalnością redaktorów 
awangardowych periodyków. Powo
duje to pewien niedosyt informacji 
0 zjawiskach pozaartystycznych, ze
wnętrznych, o ówczesnej polityce 
kulturalnej, społecznym funkcjono
waniu prasy i takimż obiegu tekstów 
literackich, o tych zjawiskach, które 
umożliwiły i spowodowały powstanie 
awangardowych wydawnictw, zade
cydowały również o ich upadku. W 
„Czasopismach awangardy" uderza 
zarazem brak szerszej refleksji teo
retycznej, np. uwag o modelowych 
związkach różnych typów grup lite
rackich z ich pismami, funkcjono
waniu tzw. „kręgów pisarzy" itd. 
Teoretyczne rozważania w recenzo
wanym tomie ograniczają się wy łą 
cznie do analizy samego terminu 
„awangarda". 

Autor zdaje się także zbyt bezkry
tycznie posługiwać informacjami 
czerpanymi z l istów twórców awan
gardy. Te bardzo subiektywne prze
kazy ukazują analizowane fakty na
zbyt jednostronnie, ich obraz spro
wadzają wyłącznie do perspektywy 
1 konkretnych zainteresowań kores
pondentów. Są z tym związane inne, 

również poznawczo negatywne zja
wiska: np. T. Kłak, dysponując ob
szernym zestawem listów J. Przybo-
sia, stale je cytuje, powołuje się na 
czerpane z nich informacje, co pro
wadzi do nadmiernego wyekspono
wania roli Przybosia w analizowa
nych pismach. 

W przypadku awangardowych for
macji artystycznych (a często i ca
łych debiutujących pokoleń) założenie 
własnego pisma stawało się koniecz
nością umożliwiającą społeczne zaist
nienie tekstów literackich, filozoficz
nych, krytycznych, w sytuacji, gdy 
dotychczas istniejące periodyki były 
redagowane przez reprezentantów 
dawnych orientacji, estetyk, świato
poglądów. Jest to szczególnie dobrze 
widoczne w przypadku nowatorskiej 
literatury, towarzyszącej jej krytyki, 
ale istotne również dla plastyki, kry
tyki filmowej. Zatem niewątpl iwą 
zaletą pracy T. Kłaka wydaje się 
rozciągnięcie analizy zawartości oma
wianych czasopism na całość druko
wanych w nich tekstów, dotyczących 
wszystkich rodzajów sztuki, wykaza
nie ich wzajemnych powiązań w 
mniej lub bardziej spójnych teoriach 
awangardy. Dotychczasowe rozprawy 
poświęcone interesującym nas perio
dykom ograniczały się zwykle do za
gadnień literackich (np. szkice 
W. P. Szymańskiego), traktowały 
wydawnictwa antagonistyczne wo
bec Wiadomości Literackich jako je
den z przejawów życia literackiego 
epoki, jego dynamiki, jedną z waż 
niejszych instytucji literatury. 

Książka T. Kłaka wyraźnie uka
zuje charakterystyczną cechę anali
zowanych pism: ich niskie nakłady, 
nieregularność wydawania i bardzo 
ograniczone okresy ukazywania się 
były niewspółmierne do roli, jaką 
odegrały we współczesnej kulturze 
polskiej. Czasopisma awangardy tra
fiały do wąskiego kręgu odbiorców, 
przeciętny czytelnik interesujący się 
aktualnymi wydarzeniami kultural
nymi i literackimi budował ich obraz 
na podstawie lektury Wiadomości 
Literackich. Natomiast w pismach 
awangardy ukazywały się liczne tek
sty literackie, rozprawy krytyczne i 
eseje (np. T. Peipera, J . Przybosia, 
W. Strzemińskiego), które dopiero z 
historycznej perspektywy, głównie 
dzięki ich wydaniom książkowym zo
stały właściwie ocenione, dostrzeżo
ne. A były to często teksty stwarza
jące fundamenty współczesnych teo-



rii sztuki, literatury. Czasopisma 
awangardy, na co zwraca uwagę 
T. Kłak, borykały się ze stałymi kło
potami finansowymi, problemami 
kolportażu w systemie dystrybucji 
zdominowanym przez ludzi niechęt
nych nowatorskim i rewolucyjnym 
propozycjom, ludzi, dla których tzw. 
młodą literaturę stanowili wyłącznie 
pisarze Skamandra. Warto o tym 
wszystkim pamiętać czytając „Cza
sopisma awangardy", książkę stano
wiącą dobry punkt wyjścia do opra
cowania tak potrzebnych monogra
fii poszczególnych pism (np. Zwrot
nicy), ukazującą ich wzajemne związ
ki i kierunki przemian ruchu wy
dawniczego międzywojennej awan
gardy. 

Maciej Chrzanowski 

K R A K O W S K A P R A S A 
K O N S P I R A C Y J N A 

Jerzy J a r o w i e c k i : K A T A 
L O G K R A K O W S K I E J PRASY 
KONSPIRACYJNEJ 1939—1945. 
Prace monograficzne Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, 
t. 28. Kraków 1978. S. 183 + 2 nlb. 

Według ustaleń Instytutu Historii 
PAN, na ziemiach polskich w czasie 
okupacji działało 350 organizacji i 
ugrupowań antyhitlerowskich1. Każ
da z nich wydawała własne pismo o 
rozmaitej częstotliwości, prowenien
cji politycznej, ideowej. Do liczby tej 
należy dorzucić wydawnictwa perio
dyczne „inicjatywy prywatnej", sa
morzutne, nie związane z żadną or
ganizacją polityczną ani wojskową. 
Toteż nieznana jest pełna liczba ty
tułów czasopism ruchu oporu. Licz
ba 1123 podawana w „Centralnym 
katalogu polskiej prasy konspiracyj
nej 1939—1945" — wymaga już we
ryfikacji, czego dowodem mogą być 
liczne późniejsze publikacje2. 
1 Centralny katalog relacji i wspomnień z 
lat 1939—1945. T. 1—2. Wrocław 1972. 
2 A. P r z y g o ń s k i : Prasa konspiracyjna 
PPR. Warszawa 1966; B. G o ł k a : Pra
sa konspiracyjna ruchu ludowego 1939— 
1945. Warszawa 1975; J . Z. H 1rs z: L u 
belska prasa konspiracyjna. Lublin 1968; 
tenże: Terenowa prasa konspiracyjna ru
chu ludowego 1939—1945. Warszawa 1977; 
F. C z e r a m o w s k i Prasa konspiracyj
na na Podlasiu podczas drugiej wojny 
światowej . Rocznik Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego 1965 z. 1; Z. S o k ó ł : 
Prasa konspiracyjna Rzeszowszczyzny w 
latach 1939—1945. Rocznik Historii Czaso-

Jedną z nich jest praca Jerzego 
Jarowieckiego, będąca efektem wie
loletnich badań znanego w środowi
sku krakowskim historyka prasy 8. 
Kraków, obok Warszawy, należał do 
najaktywniejszych ośrodków antyhi
tlerowskiej dywersji. Autor ustala
jąc wykaz krakowskich pism konspi
racyjnych wyszedł daleko poza usta
lenia zawarte w „Centralnym kata
logu", który wymienia 96 tytułów, 
podczas gdy „Katalog krakowskiej 
prasy konspiracyjnej" wylicza ich 
158. 

Pierwszym, a zarazem najważniej 
szym pismem ukazującym się w 
Krakowie już w pierwszych tygod
niach okupacji, były Nakazy Dnia, 
powielany tygodnik wydawany przez 
grupę osób skupionych wokół Kra-
kowsko-Śląskiego Związku Orła Bia
łego (dawnego Związku Strzelec
kiego) od 1 listopada 1939. Obok nie
go zaczęły ukazywać się inne pisma, 
takie jak OP (Obrońcy Polski) — 
wydawane przez Komendę Obroń
ców Polski, Polska żyje — wydawane 
już od 12 września 1939 przez grupę 
„Silesia", przemianowane na począt
ku 1940 roku na Glos Ludu, potem 
na Głos wsi, odbijane drukiem w na
kładzie 5 tys. egzemplarzy i kolpor
towane na terytorium obecnych wo
jewództw: krakowskiego, rzeszow
skiego, przemyskiego, krośnieńskiego 
i tarnowskiego. 

Początek 1940 roku rozpoczyna 
niezwykle żywy i aktywny okres w 
tworzeniu nowych tytułów konspira
cyjnych. Do działalności wydawni
czej przystępują harcerze, którzy wy
dają Informacje Radiowe, przemia
nowane później na Przegląd Polski; 
piśmiennictwa Polskiego 1974 z. 1; t e j ż e : 
Rzeszowskie czasopisma konspiracyjne 
okresu okupacji hitlerowskiej (1939—1945). 
(W:) Prace Humanistyczne Rzeszowskiego 
Towarzystwa Naukowego 1975 z. 5; 
M. Z i o b r o : Rzeszowska prasa SL 
„Roch" w latach 1939—1945. Roczniki Dzie
jów Ruchu Ludowego 1974, t. 16; 
M. A d a m c z y k : Kieleckie czasopiś
miennictwo konspiracyjne 1939—1945. Kiel
ce 1976 ; A. S ł o m k o w s k a : Prasa 
PPR-GL-AL na Kielecczyźnie 1942—1945. 
Warszawa 1976 i wiele innych. 
* J . Jarowiecki jest autorem licznych pu
blikacji z tego zakresu, m. in.: Prasa pod
ziemna w latach 1939—1945. Studia i szki
ce, Kraków 1975; Prasa konspiracyjna w 
Krakowie w latach 1939—1945. PAN Oddział 
w Krakowie. „Nauka dla Wszystkich" nr 
281, Kraków 1977; Konspiracyjna prasa w 
Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 
1939—1945. (Prasa polityczna i społeczno-
- kulturalna, w druku) ; Prasa konspiracyj
na w Polsce 1939—1945. (W:) Prasa polska, 
t. 3 (w druku). 



organizacja inteligencji pod nazwą 
Grunwald, wydająca pismo o tej sa
mej nazwie; Tajna Organizacja Woj
skowa i dziesiątki innych grup an
tyfaszystowskich wydających swoje 
Dzienniki Radiowe, Komunikaty, 
Przeglądy i Biuletyny Radiowe. „Op
tymistyczny ton prasy konspiracyj
nej pierwszego okresu okupacji i nie
złomna wiara w rychły koniec woj
ny i zwycięstwo aliantów" — koń
czy kapitulacja Francji. Od tego 
czasu prasa konspiracyjna wkracza 
na nowy etap rozwoju: rozbudowuje 
się nie tylko ilościowo, ale przede 
wszystkim jakościowo, powstają 
agencje informacyjne, systemy orga
nizacji redakcji, druku, kolportażu 
itp. Z informacyjnej, prasa podziem
na w Krakowie zaczyna przekształcać 
się w prasę ideowo-programową. 

Spośród 158 tytu łów pism wyda
wanych w Krakowie zdecydowana 
większość przypada na pisma infor
macyjne — 52, informacyjno-progra-
mowe — 58 i teoretyczno-programo-
we — 50. Ten ostatni typ pisma za
czął rozwijać się od 1942 roku, od 
chwili powstania przodujących orga
nizacji politycznych i głoszonych 
przez nie programów ustrojowych 
przyszłej Polski. Autor dokonuje też 
klasyfikacji według wydawców, z 
której wynika, że najwięcej pism 
wydawały organizacje polityczne i 
wojskowe. I tak: pism ugrupowań 
politycznych takich jak PPR i orga
nizacji z nią związanych ukazywało 
się 8, pism Stronnictwa Ludowego 
12, Stronnictwa Demokratycznego, 
Stronnictwa Polskiej Demokracji, 
Zjednoczonego Demokratycznego — 
17, Związku Odbudowy Rzeczypospo
litej 2, Chłopskiej Organizacji Wol
ności „Racławice" 1, PPS „WRN" 8, 
Robotniczej Partii Polskich Socjali
stów (RPPS) 1, Stronnictwa Narodo
wego i Narodowej Organizacji Woj
skowej — 12, Narodowych Sił Zbroj
nych 4, Stronnictwa Pracy 1, grupy 
sanacji 1 itp. Pism Delegatury Rządu 
w samym tylko Krakowie ukazywa
ło się 7 tytułów, przy czym pisma te 
kolportowane były na Polskę połud
niowo-wschodnią. Pism oddziałów 
zbrojnych — Z W Z - A K — ukazywało 
się 33, natomiast innych organizacji, 
takich jak „Szare Szeregi", Tajna 
Organizacja Wojskowa, Polska Orga
nizacja Bojowa, Grupa „Odwetu" i 
wielu innych — także 33 tytuły. Do
dać trzeba, że w znacznej liczbie — 
bo aż 26 tytułów nie udało się usta

lić bliższej proweniencji politycznej 
ich wydawców. Na 158 tytułów jako 
dzienniki ukazywały się 22 pisma, 
jako tygodniki — 44, dwutygodniki — 
24, miesięczniki 49, dekada — 1. 
Najwięcej pism — 49, ukazywało się 
nieregularnie. 

Charakterystyka pracy J. Jaro-
wieckiego nie byłaby pełna, gdyby 
nie podkreślić specjalnego charakte
ru krakowskiej prasy konspiracyjnej. 
Pisma informacyjne, programowe 
i teoretyczno-programowe zajmują 
tu szczególne miejsce, gdyż ich uka
zywało się najwięcej , 108 tytułów. 
„One to bowiem głównie przez swój 
charakter oraz treści w p ł y w a ł y na 
kształtowanie poglądów politycznych 
i postaw społecznych" — zaznaczył 
we wstępie autor, charakteryzując 
swoistość pism poszczególnych orga
nizacji i stronnictw politycznych, 
wojskowych oraz samorzutnych. Nie 
zapomina też o prasie specjalistycz
nej, przeznaczonej dla określonego 
odbiorcy, której w Krakowie ukazy
wało się 27 tytułów. Wśród nich wy
mienić należy prasę literacką, spo
łeczno-polityczną i satyryczną (ogó
łem ukazywało się 9 tytułów z Mie
sięcznikiem Literackim na czele). 
Czasopism satyryczno-literackich 
ukazywało się 3: Na ucho, Bicz i Szu
bienica. To ostatnie nosiło hasło: 
„Śmiej się wesoło, na Niemców 
gwiżdż, lecz gdy przeczytasz — 
egzemplarz zniszcz". Oprócz wymie
nionych ukazywały się pisma ściśle 
wojskowe poświęcone szkoleniu bo
jowemu, młodzieżowe, turystyczne, 
dywersyjne. Te ostatnie zasługują na 
szczególną uwagę z tego względu, że 
Kraków po Warszawie był drugim 
ośrodkiem dywersji psychologicznej, 
słynnej akcji „N" (Niemcy), której ce
lem było „Prowadzenie szerokiej 
d ziałalności dy wer sy j no-pr opagando-
wej wśród niemieckiej administracji 
i ludności pochodzenia niemieckiego 
na terenach G G , a także wśród żoł
nierzy Werhmachtu, mającej wywo
łać stany niepokoju i depresji oraz 
przekonanie o istnieniu niemieckiego 
antyhitlerowskiego ruchu oporu" 
(s. 14). Rezultatem działalności akcji 
„N" były pisma Germanią, G. G. 
Nachrichten, Der Freie Deutsche 
oraz wydanie dwóch „lewych" nu
merów Gońca Krakowskiego, które 
swym wyglądem zewnętrznym, ukła 
dem treści i techniką druku przypo
minały „gadzinowy" dziennik wyda
wany przez okupanta. 



Publikację J. Jarowieckiego po
przedza obszerny wstęp historyczny 
wprowadzający do atmosfery życia 
podziemnego Krakowa i charaktery
styki prasy konspiracyjnej. Właściwą 
część stanowi katalog ułożony w po
rządku alfabetycznym. Właściwie nie 
jest to katalog, lecz bibliografia ro
zumowana, gdyż notuje także te ty
tuły, które są nieodnalezione, a in
formacje o nich pochodzą z różnych 
wiarygodnych źródeł historycznych. 
Każde hasło składa się z adnotacji 
bibliograficznej : tytułu, podtytułu, 
wydawcy, częstotliwości i czasu uka
zywania się pisma, techniki wydaw
niczej (powielane, drukowane, maszy
nopis, rękopis), krótkiej charaktery
styki pisma pozwalającej na jego 
identyfikację, wymienienia wa~znych 
akcji prasowych, polemik politycz
nych, a także wykazu redaktorów 
i współpracowników, s łowem tych 
szczegółów, które pozwalają ujawnić 
tendencje pisma. 

Ważnym szczegółem dla przyszłych 
badaczy pisma czy też historyków 
drugiej wojny światowej (prasa za
wsze będzie stanowiła niczym nie za
stąpione źródło informacji o tamtych 
czasach) są uwagi o stanie i miejscu 
zachowania poszczególnych egzempla
rzy w archiwach i bibliotekach pu
blicznych. Miejsca przechowania po
dane są w skrótach i wielka szkoda, 
że wykazu skrótów nie dał autor na 
samym początku części katalogowej, 
co ułatwiłoby korzystanie z pracy. 
Na szczególną uwagę zasługują ilu
stracje kart tytułowych wielu kra
kowskich czasopism konspiracyjnych, 
co wzbogaca sam katalog, a także 
przybliża czytelnikowi ich wygląd, 
ułatwia identyfikację. Czwartą czę
ścią opisu jest bibliografia przedmio
towa na temat danego pisma, przy 
czym autor dał tu nie tylko ważnie j 
szą literaturę publikowaną, ale też 
informacje o źródłach archiwalnych. 

Praca jest wydana bardzo staran
nie i starannie opracowana. Toteż 
szkoda, że autor we wstępie zatytu
łowanym „Prasa podziemna Krakowa 
w latach okupacji hitlerowskiej 
1939—1945", charakteryzując stan ba
dań, ograniczył się do przestarzałej 
literatury przedmiotu już nieaktual
nej i niepełnej . Brakuje tu prac 
A. S łomkowskiej , licznych publikacji 
M . Adamczyka, a zwłaszcza bogate
go piśmiennictwa o prasie konspira
cyjnej Rzeszowskiego (W. Wilbik-Ja-
gusztynowej, M. Ziobry i innych), tak 

bardzo ściśle związanej z Krakowem, 
g ł ó w n y m ośrodkiem organizacyjnym 
i dyspozycyjnym ruchu oporu dla 
Polsk i po łudn iowo-wschodn ie j . 

Zofia Sokół 

KOMUNIKOWANIE 
MIĘDZY K U L T U R A M I 

K. S i t ar am, Roy T. C o g d e l l : 
FOUNDATIONS OF INTERCUL-
T U R A L COMMUNICATION. Ch. 
E. Merill Publishing Company, Co
lumbus 1976. S. 245. 

Komunikowanie międzykulturowe już 
z samej definicji („akt rozumienia i 
bycia rozumianym przez audytorium 
o innej kulturze" s. 26) jest pojęciem 
szerszym niż bardziej popularne ko
munikowanie międzynarodowe („in
terakcja na poziomie narodowym 
bardziej niż kulturowym. Celem ko
munikowania międzynarodowego jest 
wpływanie na politykę, gospodarkę i 
obronność innych narodów"; s. 39), 
mające, zdaniem autorów, większy 
związek ze stosunkami międzynaro
dowymi, zaś pojmowane są g łównie 
jako stosunki międzypaństwowe. Ko
munikowanie międzykulturowe obej
muje wszelki przekaz znaku między 
osobami różnych kultur, bez wzglę 
du na ich państwową przynależność. 
Lecz chociaż interesy państwowe nie 
są tak silnie akcentowane w komu
nikowaniu międzykulturowym, nie 
można przecież utrzymywać, że są 
one mało istotne. A więc komuniko
wanie międzykulturowe może speł
niać cele komunikowania międzyna
rodowego tak, jak te terminy defi
niują autorzy. 

Zdaniem autorów komunikowanie 
międzykulturowe ma swój określony 
cel, który można nazwać praktycz
nym. Znajomość jego zasad pozwala 
„nadawcy dostosować technikę ko
munikowania do kultury audytorium, 
z którym stara się on komunikować" 
(s. 12). Intencje tego komunikowania 
nie są określone, mogą więc być iden
tyczne z motywami podjęcia komu
nikowania międzynarodowego. Wia
domo też, że pojawiła się pewna ka
tegoria osób, które potrzebują więk
szej wiedzy w tym zakresie, ponieważ 
uczestniczą czynnie w różnych dzia
łaniach informowania, nakłaniania, 
powiadamiania, organizowania — sta-



ło się to ich zawodem. Osoby te to: 
1) urzędnicy instytucji, które kontak
tują się z przedstawicielami innych 
kultur, 2) osoby młode, które stara
ją się o pracę w takich urzędach, 3) 
funkcjonariusze organizacji między
narodowych takich jak UNESCO czy 
INTELSAT, 4) pracownicy organiza
cji gospodarczych, które prowadzą 
swe interesy za granicą, 5) funkcjo
nariusze organizacji kulturalnych i 
religijnych, mających zagranicznych 
klientów, 6) osoby, które w ogóle mu
szą się pozrozumiewać z przedstawi
cielami innych kultur (s. 15). Zatem 
tak ujęte komunikowanie międzykul
turowe jest teorią i działaniem o 
praktycznym charakterze, dostosowa
nymi do aktualnych w y m o g ó w życia 
międzynarodowego oraz współdzia
łania w społeczeństwach wieloetnicz-
nych. 

Książka Sitarama z Uniwersytetu 
Hawajów oraz Cogdella z Governors 
State University jest podręcznikiem 
dla studentów kształcących się do 
tak określonych specjalności zawodo
wych. Jako tekst wprowadzający 
w nowy przedmiot spełnia postulat 
jasności wykładu, a także autorzy dą
żą do pobudzenia wyobraźni bardzo 
zapewne etnocentrycznego odbior
cy — powoduje to, że praca miejsca
mi wydaje się naiwna, zwłaszcza 
tym, których życie nauczyło, że świat 
jest mozaiką kultur. 

Etnocentryzm, który autorzy sta
rają się przełamać, charakteryzuje 
dziś obywateli Stanów Zjednoczo
nych. Przyznają to otwarcie Sitaram 
i Cogdell pisząc we wstępie skiero
wanym do nauczycieli: „Czytelnik 
stwierdzi, że bywamy czasami kry
tyczni wobec kultury amerykańskiej . 
Wiele przykładów, na których się 
koncentrujemy, dotyczy postaw 
i praktyk, jakie spotykamy w Ame
ryce. Nie jest to przypadkowe. Ame
rykanie zwykli traktować siebie ja
ko wzorzec. Kultury, które odbiegają 
od tego standardu, są określane jako 
zacofane, prymitywne, nie rozwijają
ce się i nierozwinięte. Takie określe
nia bywają nadawane takim kultu
rom, jak chińska, hinduska czy ja
pońska, które są starsze od amery
kańskiej o tysiące lat. Takie określe
nia oparte są na ocenie zdobytego 
przez ich członków bogactwa mate
rialnego, nie zaś mądrości" (s. IX— 
X). Zamysł to chwalebny i można 
oczekiwać, że książka przyczyni się 
do lepszego rozumienia innych kul

tur, a nie tylko do skuteczniejszego 
propagowania swych idei przez Ame
rykanów. 

Sitaram jest zapewne Hindusem, 
stąd też wiele w tej pracy rozważań 
0 tradycji kulturowej Indii i przy
kładów rozumienia świata przez Hin
dusa. Praca pisana w regionie kul
turalnie od nas odległym często za
dziwia, a nawet szokuje europejskie
go czytelnika z racji dość powierz
chownego wglądu w problemy nasze
go kontynentu. Dotyczy ta uwaga za
równo sądów, jak i przykładów. 
1 tak na stronie 43. czytamy: „Radio 
Wolna Europa jest głównie finanso
wana przez amerykańskich busines-
menów, by przekazywało informację 
o wolnej gospodarce (free enterprise) 
ludziom spoza tak zwanej Żelaznej 
Kurtyny." 

Nie psychologia i socjologia, lecz 
filozofia jest dyscypliną, w której 
kategoriach przedstawiają autorzy 
wykładane przez siebie zjawiska. Czy 
wybór ten jest słuszny? — trudno 
wyrokować. Jedno jest pewne: wie
le ustaleń tak zwanych nauk o za
chowaniu opartych jest o badania 
białej rasowo populacji Ameryka
nów, stąd też prawa rządzące życiem 
społecznym, a także ludzką psychi
ką mają tam bardziej zachodnio-cy-
wilizacyjny charakter. Pozostając na 
gruncie rozważań filozoficznych au
torzy omawiają różne problemy zwią
zane z percepcją świata i retencją 
informacji, odwołując się do trady
cji filozoficznej europejskiej staro
żytności, jak i tradycji hinduskiej 
czy chińskiej. W rozdziale poświęco
nym komunikowaniu werbalnemu 
zasada ta zostaje utrzymana, przy 
czym pewne uwagi dotyczą różnic fo
netycznych i semantycznych między 
tymi kulturami. Rozdział o komuni
kowaniu niewerbalnym znów na po
dobnej zasadzie przedstawia zasady 
różnych kulturowych znaczeń eks
presji postawy, zachowania się i ge
stów, których brak zrozumienia pro
wadzi do napięć i konfliktów, a wy
wody te przywodzą na myś l znaną 
u nas pracę Edwarda Halla. I tu 
znów pojawia się pewna dydaktycz
na tendencja. Autorzy chcieliby od
uczyć młodego Amerykanina mierze
nia świata swoją własną miarą. 

Podobne właściwości znajdujemy 
w kolejnym rozdziale poświęconym 
mediom. Tu z kolei najwięcej miej
sca poświęcono kwestiom treści, któ
re są neutralne dla publiczności za-



chodniej, obraźliwe zaś dla odbior
ców w Indiach czy Japonii. Rozwa
żania te konsekwentnie prowadzą ku 
podstawowemu tu rozdziałowi trak
tującemu o wartościach kulturowych. 
Porównano tam, na zasadzie kontra
stu, wartości kapitalistycznego świa
ta zachodniego z wartościami cenio
nymi w kulturach Wschodu. Pieniądz 
i punktualność, patriotyzm (wysoko 
ceniony w krajach Azji i Afryki i od
dzielany konsekwentnie od nacjona
lizmu) i karman. Rozdział zamyka 
interesujący wykaz wartości cenio
nych w jednych kulturach i tych, 
które w innych nie zasługują na wy
soką pozycję. Posługując się klasyfi
kacją wartości jako małej (1), śred
niej (2), i wielkiej (3), a także żadnej 
(0), zacytujemy porównanie kultury 
zachodniej ze wschodnią (s. 191). 

Wartości: 

indywidualność 
macierzyństwo 
hierarchia 
męskość 
wdzięczność 
pokój 
pieniądz 
skromność 
punktualność 
karman 
pierwszeństwo 
agresywność 
odpowiedzialność 

kolektywna 
szacunek dla starszych 
szacunek dla młodych 
gościnność 
dbałość o otoczenie 
kolor skóry 
świętość gospodarstwa 

rolnego 
równość kobiet 
godność ludzka 
wydajność 
patriotyzm 
religia 
autorytaryzm 
wykształcenie 
szczerość 

Klasyfikacji tej nie oparto jednak na 
żadnych danych empirycznych. 

Dwa rozdziały poświęcone instytu
cjom kulturowym oraz problemom 
etyki zamykają tom. 
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Jest to praca dość osobliwa, łączą
ca w sobie prostotę wykładu, pewną 
naiwność z interesującymi rozważa
niami o różnicach kulturowych. Te 
ostatnie nadają pracy szczególną ran
gę. Na jej podstawie można by opra
cować wcale bogatą kategoryzację 
różnic kulturowych dzielących dziś 
ludzkość. Przykłady dotyczą co 
prawda styku kultury amerykań
skiej z kulturami Dalekiego Wscho
du. Niemniej na tej podstawie moż
na budować interesujące typologie. 
Polecam książkę każdemu badaczo
wi, który w naszych warunkach 
chciałby przygotować się do studiów 
nad różnicami kulturowymi. Ważna 
więc będzie bardziej dla etnologów 
i socjologów, mniej dla prasoznaw
ców, jako że media omówiono dość 
pobieżnie. 

Jerzy Pomorski 

P L A N O W A N I E 
K O M U N I K O W A N I A 

PERSPECTIVES IN COMMUNI
CATION POLICY AND P L A N N 
ING. Praca zbiorowa pod red. 
Syeda A. R a h i m a i Johna 
M i d d l e t o n a . East-West Cen
ter, East-West Communication In
stitute, Honolulu 1977. S. 363. 

The East-West Center, a oficjalnie: 
The Center for Cultural and Techni
cal Interchange Between East and 
West — nie zajmuje się problematy
ką tradycyjnie określaną mianem sto
sunków „Wschód—Zachód" czyli re
lacjami między krajami kapitalistycz
nymi a socjalistycznymi, ale jedynie 
stosunkami między Stanami Zjedno
czonymi a krajami Azji i wyspami 
Pacyfiku. Został założony w r. 1960 
przez Kongres USA jako placówka 
oświatowa, której zadaniem jest po
lepszanie wzajemnych stosunków, 
głównie przez działanie na rzecz 
usprawniania systemu komunikowa
nia, zrozumienia kulturalnego, ochro
ny środowiska oraz zasobów natu
ralnych krajów tego regionu. Corocz
nie przyjmuje ponad 1500 studentów 
i naukowców, z czego 2/s pochodzi 
z krajów Azji i Pacyfiku, a V3 
ze Stanów Zjednoczonych. Zlokalizo
wany jest dogodnie — na Hawajach, 
na wyspie Oahu w Honolulu, czyli 
w pół drogi między Azją a Ame
ryką. 



Nic więc dziwnego, że silny w p ł y w 
na kierunki zainteresowań Centrum 
wywierają uniwersytety zachodniego 
wybrzeża Stanów Zjednoczonych, 
a zwłaszcza Stanford University. Jest 
to szczególnie dostrzegalne w przy
padku The East-West Communica
tion Institute, jednego z kilku in
stytutów Centrum. Znaczna część jego 
kadry naukowców wywodzi się z In
stitute for Communication Research 
Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, 
toteż nic dziwnego, że rozwija zain
teresowania badawcze „macierzystej 
placówki". Koncentruje się przeto na 
roli komunikowania w rozwoju spo-
łeczno-ekonomicznym krajów III 
Świata, transferze wiedzy i techno
logii między regionami uprzemysło
wionymi a uprzemysławiającymi się, 
planowaniu rodziny. W ostatnich la
tach doszło zainteresowanie proble
matyką tzw. prawa do komunikowa
nia (tutaj szczególnie aktywny jest 
L . S. Harms) oraz polityką w dzie
dzinie systemów komunikowania. 

Wyrazem najnowszych zaintereso
wań jest wydany tom „Perspectives 
in Communication Policy and Plann
ing" pod red. Syeda A. Ranima 
i Johna Middletona (zastępcy dyrek
tora Instytutu). Zawiera 14 artyku
łów podzielonych na trzy części: Za
gadnienia teoretyczne; Narodowa po
lityka komunikowania; Instytucjo
nalny poziom polityki i planowania 
komunikowania. Jak zastrzegają się 
na wstępie redaktorzy tomu, zebrane 
prace przedstawiają raczej różne per
spektywy aniżeli szczegółowe anali
zy poszczególnych problemów. Ich 
g łównym celem jest pobudzenie zain
teresowań badawczych w dziedzinie 
polityki i planowania komunikowa
nia* 

W części teoretycznej wyróżnia się 
artykuł Edwina B. P a r k e r a 
(Stanford University) poświęcony 
planowaniu technologii komunikowa
nia i instytucji dla ce lów rozwoju. 
Autor twierdzi, że informacja (w sze
rokim sensie) jest istotnym czynni
kiem rozwoju we wszelkich społe
czeństwach, zarówno rozwiniętych, 
jak i rozwijających się. Jedne społe
czeństwa muszą rozwijać swe syste
my komunikowania dlatego, że osiąg
nęły już wysoki poziom rozwoju, 
a inne dlatego, że brak im innych 
możliwości stymulowania rozwoju 
poza mobilizacją ludzkiej energii. 
W każdym wypadku będzie chodziło 
o odmienne typy systemów komuni

kowania, ale nie ulega wątpliwości , 
żc zawsze informacja jest ważnym 
czynnikiem rozwoju. Zaniedbania 
w tej dziedzinie spowodują ograni-
niczanie możliwości rozwoju. To sa
mo można powiedzieć o zaniedba
niach w tworzeniu infrastruktury dla 
planowego rozwoju. Może się on od
bywać tylko w takim tempie, na ja
ki pozwala istniejąca infrastruktura. 
Szczególnie ważne jest tutaj właśc i 
we planowanie dynamiki rozwoju 
sieci telekomunikacyjnej (telefon, te
legraf, radio, telewizja). Parker pod
kreśla też znaczenie tworzenia regio
nalnych sieci komunikowania. Zauwa
ża bowiem, że np. jednym z mocnych 
punktów przewagi ekonomii Stanów 
Zjednoczonych czy Republiki Fede
ralnej Niemiec w stosunku do ta
kich krajów, jak Francja czy Wielka 
Brytania, jest silna regionalizacja. 
Pozwala ona na lepsze wykorzysta
nie narodowych zapasów i możl iwo
ści, aniżeli jest to możl iwe przy cen
tralizacji władzy, planowania i go
spodarowania. Istotne jest również, 
aby planować rozwój równomierny 
i harmonijny, co wymaga zwracania 
uwagi na szczególne potrzeby roz
woju środowiska wiejskiego, tak do
tychczas zaniedbywanego w wielu 
programach rozwojowych III Świata. 

W części teoretycznej największe 
moje zastrzeżenia wzbudził artykuł 
Ithiela de S o l a P o o l a (z MIT) 
poświęcony w p ł y w o w i komunikowa
nia międzynarodowego na rozwój 
krajów III Świata. Jest to w grun
cie rzeczy sugestywna obrona stano
wiska „free flow of information" 
w skali międzynarodowej. De Sola 
Pool podkreśla — zresztą słusznie — 
znaczenie dyfuzji kulturalnej w dzie
jach świata, wskazując, iż nawet 
w przypadku Ameryki większość 
z jej wynalazków ma swoje korzenie 
w ideach pochodzących z innych 
kontynentów. Wywodzi z tego tezę, 
że krajom rozwijającym się najwię
cej potrzeba stałego dopływu infor
macji ze świata, gdyż to pomoże im 
pokonać zacofanie technologiczne, 
kulturalne i społeczne. Twierdzi, że 
doświadczenie dowodzi, iż tylko 
w początkowym okresie działania sy
stemu komunikowania istnieje ten
dencja do wykorzystywania nadmier
nej ilości importowanych materiałów, 
co jest uzasadnione wówczas przez 
względy oszczędnościowe, ale szyb
ko — w miarę „dojrzewania" — za
stępują je materiały własne, tworzone 



przez rodzimą kadrę dziennikarzy, 
artystów, naukowców. Jednakże w 
swym rozumowaniu autor nie bierze 
pod uwagę zróżnicowania kultury 
narodowej, gdzie nie obowiązują ja
sne kryteria efektywności i postępu. 
O ile jego wywody są słuszne w od
niesieniu do informacji naukowej 
(i to z zastrzeżeniami, jeśli chodzi 
o korzyści, jakie jego zdaniem ma 
dostarczać istnienie banków informa
cji w krajach rozwiniętych), o tyle 
nie wytrzymują krytyki naukowej 
w odniesieniu do sfery zjawisk kul
turalnych, a przecież o nią chodzi 
w koncepcjach „nowego ładu infor
macyjnego" i „zrównoważonego prze
p ł y w u informacji". Jeżeli nauka jest 
jedna, to kultur jest — i powin
no być — wiele, a zasada „swobod
nego przepływu'* wyraźnie zagraża 
pluralizmowi i autonomii kultur. 

W części drugiej rozważa się za
gadnienia polityki i planowania 
w dziedzinie komunikowania w róż
nych krajach — w Bangladeszu, In
donezji, Kanadzie i państwach połud
niowoamerykańskich; Peru, Wene
zueli, Brazylii. Najbardziej warto
ś c i o w y jest artykuł Luisa Ramiro 
b e l t r a n a , znanego badacza pro
blematyki komunikowania w krajach 
Ameryki Południowej , rozważający 
pol i tykę komunikowania tych kra
j ó w w ramach międzynarodowej 
działalności promocyjnej podejmowa
nej przez UNESCO począwszy od 
lat siedemdziesiątych. Ukazuje histo
rię kształtowania się pojęcia polity-
:ki komunikowania, analizuje jej 
:główne składniki i problemy, przed
stawia dążenia do uwolnienia tam
tejszych środków komunikowania ma
sowego spod dominacji amerykań
skich agencji prasowych. Szczególnie 
Interesująca jest część ostatnia po
święcona poglądom kwest ionującym 
status quo w dziedzinie komunikowa
nia. Postępowi badacze i dziennika
rze z krajów Ameryki Południowej 
wielokrotnie już zwracali uwagę, iż 
pozostawienie środków komunikowa
nia w rękach prywatnych oznacza 
ograniczenie wolności prasy, która 
.staje się przywilejem małej grupy 
właściciel i środków komunikowania. 

Trzecią część tomu poświęcono 
planowaniu komunikowania na szcze
blu instytucjonalnym, a więc mniej 
o g ó l n y m niż planowanie w skali na
rodowej. Ma ono charakter bardziej 
taktyczny i operacyjny niż strate
giczny i polityczny. Najciekawszy 

jest artykuł E. К u o z Singapuru 
dotyczący zagadnień komunikowania 
V/ społeczeństwach zróżnicowanych 
językowo. 

Mimo wielu interesujących da
nych a po części i ciekawych spo
strzeżeń tom ten, wzięty jako całość, 
raczej rozczarowuje niż zachęca do 
prowadzenia w tym stylu badań nad 
polityką i planowaniem komunikowa
nia. Ma on bowiem metodę — jak 
to wynika z cytowanego przez Rani
ma stwierdzenia W. Schramma, do
tyczącego „zachodniego podejścia do 
planowania komunikowania" tzn. ana
liza systemowa w dziedzinie formu
łowania polityki i planowania, ale 
nie ma wyraźnej koncepcji komuni
kowania, zrozumienia jego roli w pro
cesach społecznych. Nie ma także 
określonej koncepcji rozwoju, toteż 
ostrożnie autorzy starają się for
mułować wnioski nadmiernie szcze
gółowe, dostosowane do konkret
nej sytuacji danego kraju. Tym
czasem owocne zajmowanie się po
lityką w dziedzinie komunikowania 
musi najpierw ustalić cele rozwoju 
społecznego oraz formy ustrojowe, 
w których mogą być zrealizowane. 
Bez zdania sobie sprawy z tego w ł a 
śnie uwarunkowania wszelkie plano
wanie w dziedzinie komunikowania 
będzie po prostu biurokratycznym 
ćwiczeniem — podejmowaniem ope
racji ładnie wyglądających jedynie 
na papierze, ale nie mających odpo
wiedników w rzeczywistych możli
wościach działania. I niestety, taką 
papierową problematyką zajęła się 
większość artykułów omawianego tu 
hawajskiego tomu. No cóż — może 
następna próba będzie bardziej uda
na. 

Tomasz Goban-Klas 
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ub. r. deklaracji o środkach masowe
go komunikowania ucichły w znacz
nym stopniu gorączkowe spory doty
czące międzynarodowego rozpo
wszechniania informacji. Prezentując 
różne punkty widzenia, obie omawia
ne książki zawierają analizy bitwy 
ideologicznej, która poprzedziła koń
cową deklarację. 

Książka Righter została sfinanso
wana przez Międzynarodowy Insty
tut Prasowy, którego dyrektor Peter 
Galliner twierdził w sierpniu 1976, 
że międzynarodowe agencje prasowe 
poświęcają wystarczająco wiele uwa
gi krajom Trzeciego Świata, dostar
czając pełne sprawozdania o tamtej
szych wydarzeniach. Oczywiście, sa
mo finansowanie książki przez taką 
instytucję wystarczyłoby do odgad
nięcia, jaki kierunek rozumowania 
musiała obrać Righter, dziennikarka 
The Sunday Times. 

Heacock rozpoczął początkowo ba
dania na zamówienie UNESCO, które 
później przestało się tym studium 
interesować z powodu amerykańskich 
nacisków, mających na celu pogodze
nie zachodnich krytyków. Autor 
twierdzi, że jego badania, przepro
wadzone niezależnie, pokazują „sła
bość międzynarodowej organizacji 
w konfrontacji ze zdecydowaną, wro
gą koalicją sił popieranych przez ka
pitał i międzynarodowe giganty środ
k ó w masowego komunikowania". 

Righter, pomimo początkowej nie
przejednanej opinii Gallinera, prze
badała sporne kwestie zarówno 
z punktu widzenia Trzeciego Świata 
jak i Zachodu, chociaż oczywiście 
przychylała się do tego ostatniego 
punktu widzenia. W przeciwieństwie 
do jednostronnych, zagorzałych jed
nostek w rodzaju Leonarda Sussma-
na, uznała ona słuszność niektórych 
argumentów Trzeciego Świata m. in. 
że: 

— zachodni system wartości 
utrwala w praktyce zgubny brak 
egalitaryzmu w świecie (s. 14); 

— działalność międzynarodowych 
agencji prasowych oraz dokładność 
zachodnich korespondentów pozosta
wiają wiele do życzenia (s. 15); 

— międzynarodowe agencje praso
we lekceważą całe geograficzne ob
szary i zagadnienia (s. 30); 

— zachodnie środki masowego ko
munikowania muszą uświadomić so
bie, że połowiczne rozwiązania nie 
wystarczają (s. 235). 

Mimo tych stwierdzeń Righter za
sadniczo broni status quo, ponieważ 
rozwiązania proponowane przez Trze
ci Świat są „rozwiązaniami dyktator
skimi". Znaczna część jej książki 
jest bezlitosnym atakiem na 
UNESCO i jego ekspertów za świa
dome inicjowanie i prowokowanie 
Trzeciego Świata do pojmowania ko
munikowania „jako całości", a tym 
samym za uprawiedliwianie inter
wencji rządu w działalność środków 
masowego komunikowania. 

Jest to kwestia, w której Righter 
nie zgadza się z Heacockiem, utrzy
mującym, że organizacje międzyna
rodowe, nie będące jednostkami su
werennymi, muszą prowadzić „poli
tykę ściśle odpowiadającą poglądom 
przeważającej grupy członków". 

W opinii Heacocka ataki na 
UNESCO za zalecenia dla środków 
masowego komunikowania, przegło
sowane na spotkaniach ekspertów 
w Bogocie, Quito i San José (pomię
dzy 1974 i 1976), były nieuzasadnio
ne. Według Heacocka spotkania 
w Ameryce Łacińskiej „nie były 
uważane w opinii ich autorów za 
całkowicie dające się zastosować do 
państw spoza rozpatrywanego regio
nu"; ale „prasa zachodnia często ro
biła odwrotne założenia (...) przy 
analizach różnych propozycji i reko
mendacji". 

Heacock twierdzi, że raport bogoc-
ki, który pod naciskiem Zachodu nie 
został później uznany przez UNESCO, 
był „dokładnie przemyślany, logicz
ny, zrównoważony (oraz) wywodzi ł 
się z politycznych i historycznych 
realiów regionu". Odzwierciedlał on 
również trend zaznaczający się 
w większości krajów Trzeciego Świa
ta oraz wskazywał na warunki ist
niejące obecnie w większości krajów 
Europy zachodniej. Ale niestety, 
wnioski ze spotkania w Bogocie wy
korzystano do rozpowszechnienia 
opinii, że „UNESCO popiera rządową 
cenzurę". 

Odnośnie do deklaracji z San José, 
Heacock stwierdza: „Wielkie wysi łk i 
ze strony państw-uczestników, żeby 
opracować zrównoważoną deklarację 
końcową, okazały się daremne (...) co 
się tyczy ogromnej większości środ
k ó w masowego komunikowania za
chodniej półkuli". 

W przeciwieństwie do tej opinii, 
Righter widzi UNESCO w roli kon
spiratora popieranego przez kontro
wersyjnych ekspertów do spraw 



komunikowania, takich jak Herbert 
Schiller, Juan Somavia, German Car-
nero Roque, a nawet Sean Mac-
-Bride. 

Według Heacocka przedstawienie 
UNESCO w roli międzynarodowego 
konspiratora było również g łównym 
tematem kampanii w prasie Stanów 
Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej . 
Gazety te uciekały się do jawnych 
kłamstw celem wywołania przeraża
jącej wizji próby uniemożliwienia 
prasie obiektywnego przedstawienia 
informacji, które mogłyby być kłopo
tliwe dla rządów. 

Righter zgadza się tutaj z Heacoc-
kiem. Uważa, że „alarmujące głosy 
w prasie zachodniej" wahały się 
w przeszłości „między przesadą a hi
sterią". 

Broniąc zachodniego systemu, 
Righter nie zawsze udaje się dostar
czyć przekonywających argumentów. 
Według niej: 

— Jedną z najbardziej rozpo
wszechnionych fikcji jest „nacjona
lizm" zachodnich agencji prasowych 
(s. 23). Przedstawia ona tutaj staty
styki celem pokazania, że zachodnie 
agencje prasowe zatrudniają dużą 
liczbę współpracowników nieetato
wych oraz pełnoetatowych obcokra
jowców. Ale świadomie pomija argu
ment, że ich kraje ojczyste całkowi
cie ustalają strukturę własności tych
że agencji; to może znacznie zabar
wić ideologię rozpowszechnianych in
formacji. 

— Agencje prasowe, szczególnie 
Reutera, dostosowują wybór infor
macji do zainteresowań regionu. Np. 
afrykańska placówka Reutera do
starczyła 60—70'°/o informacji doty
czących Afryki (s. 53). Tutaj twier
dzenia Righter zostały obalone przez 
jej przeciwnika Phila Harrisa, które
go wyniki badań wykazały, że liczba 
wszystkich doniesień Reutera z Afry
ki była co najmniej o 10% mniejsza 
niż z rozwiniętego uprzemysłowione
go obszaru Zachodu. 

— Eksperci do spraw komuniko
wania, najbardziej zaciekle atakują
cy zachodnie agencje prasowe, nie 
znają nawet zasad organizacji agen
cji prasowej. Można tu podać za 
przykład twierdzenie Somavii, że 
manipuluje się przedstawionymi fak
tami celem zagwarantowania, iż 
wnioski, które można z nich wyc iąg
nąć, będą służyły interesom systemu 
ponadnarodowego (s. 68, 124). I tutaj 

Righter nie pokazuje, dlaczego musi 
s ię zrozumieć zawiłości powstawania 
informacji, żeby rozumieć również, że 
działają one w ramach filozofii ka
pitalizmu. Czy artykuł napisany z po
zycji marksistowskich zostałby kie
dykolwiek zaakceptowany przez te 
agencje? 

— Odpowiednie obsadzenie wszyst
kich rejonów napotyka na trudności, 
ponieważ koszt utrzymania jednego 
zachodniego korespondenta wynosi 
około 100 000 doi. rocznie (s. 69). Ale 
dlaczego korespondent taki musi być 
z Zachodu? Ponieważ — twierdzi 
Righter — miejscowi współpracowni
cy nieetatowi są „bardzo dokładnie 
kontrolowani w wielu krajach" lub 
„nawet mianowani przez rząd". 
W takim razie dlaczego nie zatrud
nić nie-narodowego, nie-zachodniego 
korespondenta, który kosztuje mniej? 

— Wielu przywódców Trzeciego 
Świata ma trudności z rozróżnieniem 
pomiędzy opinią a informacją, jak 
również ze zrozumieniem faktu, że 
będą one odbierane całkowicie ina
czej przez publiczność zachodnią 
(s. 97). Tutaj Righter wykazuje brak 
znajomości badań nad czytelnictwem 
w krajach Zachodu. Jest to błędna 
dziennikarska opinia bez podstawy 
naukowej. 

— Kraje rozwijające się uważa
ją, że ich należące do rządu agencje 
mogą pozostać obiektywne, jednak
że mają tendencję do szczególnego 
sceptycyzmu w przypadku, gdy ko
lonialne lub eks-kolonialne rządy są 
uwikłane w jakąś formę finansowe
go poparcia jak w przypadku AFP 
(s. 68). Jest to po prostu odwrócenie 
argumentu Trzeciego Świata, że za
chodni krytycy nie widzą nic złego, 
gdy rząd uczestniczy w ich agen
cjach, natomiast biją na alarm, gdy 
takie uczestnictwo rządu w agen
cjach ma miejsce w krajach Trze
ciego Świata. 

Czytając Righter odnosi się wra
żenie, że praca zachodnich agencji 
prasowych w krajach Trzeciego 
Świata ma charater filantropijny, 
ponieważ dochód czerpany z tych 
krajów jest o wiele mniejszy niż 
wydatki związane ze zdobywaniem 
informacji, np. A P uzyskuje poniżej 
l°/o swojego ogólnego dochodu 
z Trzeciego Świata, a wydaje pięcio
krotnie więcej na donoszenie o tam
tejszych wydarzeniach (s. 63—65). 
Ale Righter pomija dochód uzyski
wany przez te agencje ze sprzedaży 



ich zachodnim klientom informacji, 
nawet tych tendencyjnych o Trze
cim Świecie. 

Co się tyczy kulturalnego impe
rializmu na drodze jednostronnego 
przepływu telewizyjnych serialów, 
Righter przypomina oklepany argu
ment Williama Reada o znikomej 
liczbie telewizorów w krajach Trze
ciego Świata. Zapytuje ona, jakim 
sposobem telewizja mogłaby się stać 
doskonałym środkiem przekazu „kul
turalnego imperializmu", skoro jest 
tak „słabo rozwinięta" w tych kra
jach. Nie mówi natomiast, że elita, 
która dobrowolnie czy też w inny 
sposób podlega działaniu tych pro
gramów, mogłaby w poważnym 
stopniu kształtować kulturalne tren
dy w swych krajach. Ponadto roz
powszechnienie telewizji w krajach 
Trzeciego Świata może nie być tak 
odległe, jeśli weźmiemy pod uwagę 
przykład radia tranzystorowego. 

Righter krytykuje strategię 
UNESCO w badaniach naukowych 
skierowanych na potrzeby rozwoju 
narodowego. Uważa, że strategia ta 
ma na celu „znalezienie pracy dla 
chłopców aż do przyszłego stulecia". 
Taki stronniczy atak ujawnia urazę, 
jaką ona oraz IPI żywią do 
UNESCO. Być może, powinna była 
również zaatakować amerykańskie 
szkoły dziennikarskie i komunikowa
nia masowego za propagowanie tego 
rodzaju badań. 

W niniejszej recenzji skoncentro
wałem się na słabszych punktach 
argumentów Righter. Ale jako że jej 
książka przychodzi z bloku pro-za-
chodniego, warto ją przeczytać choć
by po to, aby zrozumieć stopień to
lerancji tego bloku w stosunku do 
żądań Trzeciego Świata, by stworzyć 
Nowy Światowy Ład Informacyjny. 

Strukturalną słabością książki 
Righter jest brak możliwego do 
przyjęcia systemu przypisów lub po
dawania źródeł. Podczas gdy biblio
grafia jest aneksowana, jej ścisły 
związek z tekstem często nie jest 
oczywisty. Jest to prawdopodobnie 
metoda dziennikarska, która nie jest 
do przyjęcia przez akademickiego 
badacza. 

Monografia Heacocka stanowi 
pewne antidotum na atak Righter 
skierowany przeciw UNESCO. Jed
nakże nie udaje mu się ukazać me
todologii zastosowanej w jego bada
niach nad gazetami, a tym samym 

nie stwarza czytelnikowi możliwości 
określenia niezawodności i s łuszności 
swoich badań. 

Shelton A. Gunaraine 
(Rockhampton, Qld. Australia)* 
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Zagadnienia prawno-informacyjne* 
wyłożone w Powszechnej Deklaracji. 
Praw Człowieka ONZ z r. 1948 stano
wią podstawę obszernej, ponad 700 
stron liczącej pracy Guantera. 

Doktryny wyłożone w ostatnich 
paragrafach Deklaracji spowodowa
ły rozwój nowego kierunku nauki 
prawnej — „prawa informacji". Zna
lazł on wyraz po raz pierwszy 
w książce wydanej w r. 1951 w ję
zyku francuskim, a w r. 1952 już; 
w wersji hiszpańskiej pod tytułem: 
„El derecho de la informacion". A u 
torami byli: wybitny prasoznawca 
francuski prof. F. Terrou i L. SolaL 
Książka mimo bogatej zawartości 
poświęconej zagadnieniom prawno-
-informacyjnym nie zadowoliła jed
nak zarówno autorów, jak i wydaw
cy (UNESCO), albowiem nie wyczer
pała całkowicie problematyki. Sta
nowiła jednak pierwszą próbę ca ło
ściowego ujęcia zagadnień i dostar
czyła cennego materiału następnym 
badaczom. 

Począwszy od tego okresu wielu 
autorów zajmowało się tą problema
tyką, powstały równocześnie zajmu
jące się nią szczególnie instytuty na
ukowo-badawcze. W Hiszpanii pierw
szy podjął prace nad tym zagadnie
niem prof. Juan Beneyeto; spośród 
instytutów na czoło wysunę ły się 
dwa: Instituto de la Opinion Publica 
i Instituto Nacional de Publicidad. 

Obecnie „prawo informacji" inte
resuje wielu badaczy, czego wyrazem 
jest m. in. ukazanie się w Paryżu 
w r. 1976 pracy dwóch autorów 
francuskich J. M. Auby'ego i R. Du-
casa-Adera „Le droit de l'informa-
tion" i w rok później w Madrycie 
omawianej tutaj pracy pióra Guan
tera. 



Główną ideą książki jest sprzęże
nie dwóch pojąć: „prawa" i „infor
macji". Rozważania autora idą 
w kierunku wy jaśnienia genezy 
„prawa informacji" jako towarzyszą
cego procesowi komunikowania. 

Rozpoczyna on swoją pracę od 
nakreślenia szkicu historycznego do
tyczącego powstania tej nowej dys
cypliny naukowej. Omawiając pro
blemy z nią związane, uwypukla 
różnice w zakresie regulacji prawnej 
występujące w poszczególnych pań
stwach. Różnice te wiąże z uwarun
kowaniami historycznymi, ustrojo
wymi i społecznymi. Ponadto wska
zuje — jako na przyczynę tych róż
nic — na przynależność państw do 
różnych, odmiennych międzynarodo
wych porozumień mających na celu 
regulację sytuacji prawnej związa
nej z procesem komunikowania. Au
tor daje szczegółowy opis powstawa
nia prawa prasowego w takich kra
jach, jak Francja, Anglia, Hiszpania, 
Stany Zjednoczone i inne kraje ka
pitalistyczne oraz wskazuje na mo
menty wpływające w sposób istot
ny na ewolucję prawa prasowego 
również w krajach socjalistycznych. 
W książce zaakcentowano następują
ce sprawy: rozwój prasy i pojawie
nie się cenzury, wolność prasy, sfor
mułowanie kodeksu etycznego zawo
du dziennikarza (Pierwszy Kongres 
Związku Dziennikarzy Radzieckich 
w r. 1918) i problemy wynikające 
z pojawienia się nowych środków 
przekazu, np. telewizji. 

Wyżej wymienionym zagadnieniom 
autor poświęca wiele stron swojej 
pracy, albowiem uważa, że regulacja 
normatywna prawa prasowego, dru
ku, środków przekazu itd. stworzyła 
korzystny precedens dla rozkwitu 
prac prawodawczych dotyczących 
„prawa informacji". 

Przechodząc na grunt hiszpański, 
Guanter wskazuje na zaledwie dwu
dziestoletnią historię „prawa infor
macji" jako przedmiotu rozważań 
akademickich. W Hiszpanii oficjalne 
uznanie * jej jako jednej z dyscyplin 
naukowych nastąpiło w r. 1973 (na 
podstawie „Rezolucji z 12 III 1973"). 

W ten sposób problemy przedsta
wione w tym dziele dają możl iwość 
zapoznania się z różnymi prądami 
metodologicznymi, z nauką „prawo 
informacji" i jej zakresem. 

W r. 1956 patronem badaczy zaj
mujących się tą nauką zostało 
UNESCO. Jednak za moment prze

łomowy dla rozwoju tej dyscypliny 
uznano obrady VII Kongresu 
AIERI. Niektóre wnioski z tego i in
nych kongresów AIERI w tym za
kresie publikował Bulletin de 
L'AIERI. W latach późniejszych pro
blematyce tej udostępniał swoje ła
my Cahiers de VHP, a od r. 1975 
miesięcznik IPI Report. 

Środkom informacji poświęcono 
również trzy raporty UNESCO dla 
ONZ opublikowane w 33. i 37. nume
rze Etudes et documents d'informa
tion, dotyczące rozwoju środków in
formacji w krajach rozwijających się 
(Azja, Afryka). 

W omawianej pracy na szczególną 
uwagę zasługuje bogaty dział doku
mentacyjny obejmujący wykaz 
ośrodków naukowo-badawczych w 
w świecie oraz organizację doku
mentacji w różnych krajach, ze 
szczególnym wyróżnieniem Hiszpa
nii. Autor zaznacza, iż na świecie, 
mimo istnienia znacznej liczby orga
nizacji międzynarodowych poświęco
nych informacji, komunikowaniu 
(najbardziej kompletny spis takich 
organizacji został wydany przez 
UNESCO w Paryżu w 1965 pt. 
„World Guide to Science Informa
tion and Documentation Services") — 
nie ma ani jednego centrum infor
macji zajmującego się zagadnienia
mi prawno-informacyjnymi. Daje 
to — zdaniem Guantera — olbrzy
mią szansę Hiszpanii, jako krajowi 
tworzącemu instytucjonalne formy 
dla rozwoju tej nauki. 

Ponadto znajdujemy w pracy du
ży dział bibliograficzny. Polskiego 
czytelnika zainteresuje szczególnie 
omówienie roli Międzynarodowego 
Centrum Informacji Bibliograficz
nej — sekcji bibliograficznej AIERI 
(z siedzbą w OBP w Krakowie). Pro
blem dokumentacji naukowej za
szczepiony przez zmarłą tragicznie 
Irenę Tetelowska znalazł więc swo
ich światowych kontynuatorów. Au
tor informuje też, że Marqués de Me
lo doprowadził do końca klasyfikację 
nauk informacyjnych, a krakowski 
Ośrodek uwieńczył tę ideę wyda
niem „International Bibliography of 
Mass Communication Bibliogra
phies". 

Plusem tej pozycji jest obszerna 
bibliografia, która, aczkolwiek nie 
wyczerpuje wszystkich prac typu 
monograficznego, opublikowanych 
na świecie (do czego przyznaje się 
sam autor), niemniej stanowi i tak. 



długą liste, publikacji wydanych do 
r. 1976 włącznie. 

Mimo błędów, wynikających 
z rozmiaru pracy, rozprawa porząd
kuje zagadnienia, daje orientację 
w problematyce prawno-informacyj-
nej i stanowi wartościowy oraz po
żyteczny materiał wyjśc iowy dla 
następnych badaczy. Wprawdzie ty
tuł sugeruje więcej , niż przyniosła 
zawartość, ale na pewno książka sta
nowi dobrą podstawę dla prac na
ukowych poświęconych „prawu in
formacji". 

Teresa Turlik-Marecka 

A U T O R S K I E P R A W O 
P R A S O W E W ZSRR 

W. Ł. С z e r t ko w: AWTOR-
SKOJE PRAWO W PIERIODI-
CZESKOJ PIECZATI. Izdatiel-
stwo „Juridiczeskaja litieratura", 
Moskwa 1977. S. 102 + 1 nbl. 

Książka zawiera sześć rozdziałów: 
1. Materiały periodyków chronione 
prawem autorskim, 2. Prawo autor
skie w y d a w c ó w prasy periodycznej, 
3. Osobiste niemajątkowe prawa au
torów, 4. Wynagrodzenie autorskie, 
5. Stosunki prawne między autorami 
a redakcjami gazet i czasopism, 
6. Odpowiedzialność za wiarygodność 
materiału publikowanego w prasie 
periodycznej. 

Mając na uwadze zakres tematy
czny wyszczególnionych rozdziałów 
wraz z tytułem całego wydania na
leżałoby się spodziewać, że książka 
W. Ł. Czertkowa będzie stanowić 
niejako kompendium wiedzy z tej 
dziedziny. Tymczasem autor ograni
czył się niemal wyłącznie do usta
wodawstwa radzieckiego, w tym 
głównie Republiki Rosyjskiej. 

Jak zaznacza wydawca, książka 
przeznaczona jest dla pracowników 
wydawnictw periodycznych oraz au
torów, których materiały publikuje 
się w czasopismach i gazetach. Są
dzę, że zwrócą na nią uwagę rów
nież prasoznawcy, ponieważ oma
wiana problematyka mieści się 
w sferze ich zainteresowań. Pomijając 
kolejność rozdziałów, niezbyt słusz
ną, warto zwrócić uwagę na dwa 
ostatnie — które z powodzeniem mo
głyby stanowić początek książki. 

Traktując o stosunkach prawnych 
autorów z redakcjami gazet i czaso

pism W. Ł. Czertkow uważa, że wy
stępują one na tle: stosunków wyni
kających z autorstwa tudzież prawa 
pracy (s. 74), u m ó w autorskich 
(s. 78), udostępniania redakcjom ma
teriałów (autorskich) i wszelkich stu
diów prowadzonych w redakcjach 
nad rękopisami (s. 83—84) oraz kon
kursów (s. 86). Przy tak zakreślonych 
granicach kwestii autor stwierdza, 
że praca dziennikarza może być eta
towa (służbowa), gdy oparta jest na 
poleceniach służbowych, i nieetato
wa (niesłużbowa), gdy materiał au
torski powstaje z inicjatywy samych 
autorów bądź w porozumieniu z re
dakcją. W pierwszym przypadku 
między redakcją a autorem powsta
ją stosunki oparte na prawie pracy 
w części dotyczącej zatrudnienia au
tora w redakcji oraz stosunki opar
te na prawie autorskim w części 
tworzącej proces wydawniczy. W dru
gim przypadku mają miejsce wy
łącznie stosunki oparte na autor
stwie (s. 74). Rozgraniczanie podstaw 
prawnych pracy dziennikarza i zwią
zanych z tym rodzajów stosunków 
nie przesłania autorowi tego, co wy
daje się najistotniejsze: swobody 
stylu i sposobu pisania. Toteż w od
niesieniu do dziennikarzy etatowych, 
opierających swój status na prawie 
pracy, W. Ł. Czertkow wyraźnie za
znacza, że „nie ma potrzeby tworze
nia reguł prawnych obowiązujących 
ich norm w zakresie uprawianej 
twórczości. Miernikiem ich działal
ności jest bowiem sama twórczość, 
a ta nie może dawać «produkcji»" 
(s. 77). 

W. Ł. Czertkow słusznie zwraca 
uwagę na fakt, że występujący 
w ZSRR brak obowiązku sporządza
nia pisemnych u m ó w autorskich 
(s. 79) przy publikowaniu materiałów 
w wydawnictwach periodycznych 
tworzy każdorazowo wzajemnie nie
wygodną sytuację, tak dla wydaw
ców, jak i autorów. Ci pierwsi przy 
braku umów pisemnych nigdy nie 
są pewni co do terminowego (lub 
w ogóle) otrzymania oczekiwanych 
do druku materiałów. Z kolei auto
rzy do chwili zawiadomienia na piś
mie o zakwalifikowaniu ich materia
łów do druku bądź opublikowania 
nigdy nie są pewni, że zostaną wy
drukowane. Trzeba tu jeszcze dodać, 
że poza destruktywnym dla obu 
stron uczuciem niepewności, sytua
cja taka w przypadku sporów powo-



duje wiele komplikacji natury cy
wilnoprawnej. 

Z myślą o skutecznym eliminowa
niu ewentualnych kolizji między re
dakcjami a autorami oraz korzyst
nym wpływaniu na atmosferę ich 
współpracy W. Ł. Czertkow konsta
tuje: „Wydaje się, że byłoby rozsąd
nie opracować kilka wariantów 
skróconej formy umowy autorskiej 
na: reportaż, korespondencję, szkic, 
wywiad, artykuł, recenzję, t łumacze
nie, konsultację, materiał reklamo
wy, rysunek, fotografię, z jednoczes
nym zaznaczeniem tematu lub kon
kretnego zjawiska, któremu ma być 
poświęcony reportaż czy korespon
dencja, z kim i o czym wywiad, na 
jaki temat szkic lub artykuł, czego 
dotyczyć ma konsultacja lub rekla
ma, jaki ma być rysunek lub foto
grafia, a przy tym sprecyzować pod
stawowe warunki każdej umowy au
torskiej — tytuł dzieła, jego obję
tość, terminy, stawkę obliczeniową 
oraz sposób wypłaty. Należałoby 
wziąć pod uwagę również taki nie
zbędny w czasopiśmiennictwie wy
móg, jak wiarygodność podawanych 
faktów" (s. 81—82). 

Akceptując słuszność przytoczo
nych wywodów, należy zaznaczyć, że 
postulat w nich zawarty jest w dal
szym ciągu aktualny, a jego posta
wienie w Kraju Rad stało się moż
liwe dzięki przystąpieniu ZSRR do 
światowej konwencji o prawie au
torskim, wprowadzeniu z dniem 
28 III 1973 znaku ochrony w zakre
sie prawa autorskiego na wydawane 
w ZSRR prace z dziedziny literatu
ry, nauki i sztuki, przyjęciu przez 
Sąd Najwyższy ZSRR postanowienia 
„O praktyce rozpatrywania przez są
dy sporów, wynikających z prawa 
autorskiego", powołaniu do życia 
Wszechzwiązkowej Agencji z zakre
su Prawa Autorskiego oraz uchwa
leniu statutu Związku Dziennikarzy 
ZSRR. Co więcej , podane zmiany 
normatywne stworzyły sytuację, 
w której nie do pomyślenia jest, aby 
w przyszłości regulacja całości sto
sunków prawnych wynikających 
z autorstwa oparta była wyłącznie 
na odpowiednich normach zawartych 
w obowiązujących w ZSRR kodek
sach cywilny-h* Pod tym względem 
książka W; Ł. Czertkowa stwarza 
dalszy postęp w teoretycznym opra
cowaniu zagadnienia na gruncie pro-

Gdy mowa o stosunkach praw
nych między autorami a redakcjami 
gazet i czasopism to należy zwrócić 
uwagę, że W. Ł. Czertkow widzi je 
dość rozlegle i, co charakterystycz
ne, każdorazowo próbuje dać im 
swoistą interpretację w zależności od 
ich rodzaju. Punktem wyjśc iowym 
jego interpretacji są art. 505 i 42 
kodeksu cywilnego RSFRR. Pierwszy 
ni®t ustanawia specjalnej formy dla 
umów między wydawnictwami pe
riodycznymi a autorami. Drugi wyja
śnia, że przy umowach o nie zastrze
żonej formie decyduje zachowanie 
się stron, w przypadku braku pisem
nego dokumentu. Przyjmując, że sto
sunki prawne między autorami a re
dakcjami pod względem treści mają 
szerszy zakres niż prawo autorskie 
(tylko tak należałoby rozumieć in
terpretację autora książki, chociaż 
mógłby to uczynić wyraźniej), 
W. Ł. Czertkow dochodzi do przeko
nania, że zachodzą one również 
w fazie udostępniania przez autorów 
redakcjom materiałów (i to bez 
względu na inicjatywę przekazania), 
wszelkich studiach nad tymi mate
riałami w redakcjach oraz przy kon
kursach. W tych ostatnich autor roz
granicza: stosunki oparte na kon
kursie w połączeniu z prawem au
torskim, gdy materiał został opubli
kowany oraz stosunki oparte wyłącz
nie na konkursie, gdy materiału nie 
opublikowano (s. 86). 

Pisząc książkę najwyraźniej z za
miarem nadania jej waloru vademe-
cum, W. Ł. Czertkow poza rozważa
niami natury czysto teoretycznej za
mieścił w niej wiele pojęć i wska
zań o praktycznym zastosowaniu. Po
mijając ogólną interpretację możli
wych sytuacji na tle obowiązujące
go ustawodawstwa radzieckiego — 
niewątpliwie mającą ten charakter, 
wymienić jeszcze należy: klasyfika
cję materiałów chronionych prawem 
autorskim (materiały informacyjne, 
artykuły, wywiady, dyskusje, rekla
my, konsultacje, pisma do redakcji, 
rysunki, tłumaczenia, fotoreporter-
stwo), zdefiniowane ich nazewnictwo, 
ustalenie e lementów prawa autor
skiego oraz kwestie wynagrodzenia 
łączące się z tym prawem. 

W. Ł. Czertkow nie zawęża bynaj
mniej prawa autorskiego do osób fi
zycznych jako jedynych ich posiada
czy. Jego zdaniem, i słusznie, legity
mować się M m mogą również insty
tucje, w danym przypadku redakcje 



periodyków (s. 30). Takie stanowisko 
autora, nieobce ustawodawstwu wie
lu państw, stanowi odzwierciedlenie 
założeń zawartych w art. 484 i 485 
kodeksu cywilnego RSFRR. W myśl 
tych artykułów, prawo autorskie mo
gą posiadać również osoby prawne 
w wypadkach i granicach przewi
dzianych prawem. W zależności od 
swojej zdolności prawnej, osoby te 
mogą realizować przysługujące im 
prawo samodzielnie bądź pośrednio 
(przez wydawnictwo). Jednakże każ
dorazowo, gdy redakcja dysponuje 
prawem autorskim, dotyczy ono wy
dania periodycznego w całości. 

Niemniej interesujące są rozważa
nia na tematy współautorstwa, au
torstwa fikcyjnego oraz plagiatu, któ
rych ze względu na szczupłość recen
zji nie sposób omówić oddzielnie. 
Godzi się jednak zaznaczyć, że po
zbawiona doktrynerstwa interpreta
cja autora jest — poza oryginalno
ścią — przekonująca dla czytelnika. 
Dotyczy to zwłaszcza autorstwa fik
cyjnego, za którym W. Ł. Czertkow 
wyraźnie, się nie opowiada. 

Wypada zatem zadać pytanie, czy 
książka W. Ł. Czertkowa spełnia 
swój cel, zwłaszcza że adresowana 
jest bądź co bądź do szerokiego gro
na odbiorców. Niewątpl iwie tak. Wy
daje się jedynie, że brak w niej in
deksu, zawierającego logiczny zestaw 
norm z ustawodawstwa radzieckiego 
na poruszane przez autora tematy. 
Przyjmując, że adresatem książki 
niekoniecznie musi być prawnik, ze
staw taki tym bardziej jest pożądany. 
Ewenementem jest brak wydzielonej 
bibliografii przynajmniej literatury 
cytowanej, nie mówiąc już o litera
turze przedmiotu w ogóle. 

Marian Kowalski 

PRAWA TWÓRCY 
A PRAWO PRACY 

Sabine R o j a h n: DER ARBEIT
NEHMERURHEBER IN PRESSE, 
FUNK UND FERNSEHEN. С. H. 
Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
München 1978. S. 179. 

W serii „Urheberrechtliche Abhan
dlungen" wydawanej przez Max-
-Planok-Institut für ausländisches 
und internationales Patent-, Urhe
ber- und Wettbewerbsrecht w Mo

nachium ukazała się ostatnio mono
grafia pióra Sabine Rojahn poświę
cona zagadnieniu pozycji prawnej 
twórcy pozostającego w stosunku 
pracy w prasie, radiu i telewizji. Jest 
to temat bardzo doniosły praktycznie, 
a zarazem złożony pod względem 
prawnym, przede wszystkim ze 
względu na swoistą antynomię mię 
dzy podstawowymi zasadami prawa 
autorskiego a prawa pracy. Sprzecz
ność ta wyraża się głównie w tym, 
że stosownie do postanowień prawa 
autorskiego rezultat pracy twórczej 
w postaci utworu jest przedmiotem 
prawa twórcy, natomiast zgodnie 
z prawem pracy rezultat osiągnięty 
przez pracownika należy do praco
dawcy. 

Po to, by sprzeczność tę rozwiązać 
ustawodawcy postępują w sposób 
dość zróżnicowany. Na przykład 
w USA, W. Brytanii, Turcji i Ho
landii 1 pierwotnym podmiotem au
torsko uprawnionym do dzieła wy
konanego na zamówienie lub przez 
pracownika jest pracodawca, przy 
czym regulacja taka, przede wszyst
kim w krajach anglosaskich, jest 
0 tyle łatwiejsza, że prawo autor
skie (copyright) ujmuje się jako pra
wo o charakterze majątkowym, wo
bec czego uznanie pracodawcy za 
podmiot prawa autorskiego nie jest 
równoznaczne z przypisaniem mu 
autorstwa dzieła. W innych krajach 
europejskich, a w tym także w pań
stwach socjalistycznych2, prawo 
autorskie powstaje na rzecz pracow
nika lub osoby przyjmującej zamó
wienie, natomiast pracodawca albo 
zamawiający są upoważnieni do 
określonego korzystania z rezultatu 
pracy twórczej, czyli z utworu doko
nanego przez twórcę-praco wnika. 
Oczywiście od zasady tej istnieją 
pewne wyjątki , o których stanowi np. 
art. 12, 13 i częściowo art. 14 pol
skiej ustawy o prawie autorskim8. 
1 Por. USA — Copyright Act z 19 X1976, 
§ 201 lit. (b); W. Brytania — Copyright 
Act z 1956 г., część I, art. 4; Turcja — 
ustawa z 10 ХП1951, art. 8; Holandia — 
ustawa o zmianie prawa autorskiego z 23 
ГХ1912, art. 7. Teksty tych ustaw opubli
kowano w języku oryginału i w przekła
dzie na język niemiecki w: M ö h r i n g -
- S c h u l z e - U l m e r - Z w e i g e r t : 
Quellen des Urheberrechtes. Frankfurt 
a. M. — Berlin 1961. 
2 Por. m. in. К. K n a p : Werkschaffung 
in Arbeitsverplichtung nach dem Urheber
rechts der sozialistischen Länder. UFITA 
t. 50, s. 926 i n . 
8 W myśl art. 14 ustawy o prawie autor
skim z 1952 г., instytucji naukowej, które* 



Ponieważ są to jednak wyjątki od 
ogólnej reguły, wyrażonej w art. 7 
§ 1 prawa autorskiego, przeto wspo
mnianych przepisów nie można tłu
maczyć w sposób rozszerzający i od
nieść zawartej w nich dyspozycji 
do innych rodzajów utworów, np. do 
dzieł literackich. 

Zasada, iż prawo autorskie po
wstaje zawsze na rzecz twórcy, wiąże 
się na ogół z monistyczną konstruk
cją prawa autorskiego, stosownie do 
której jest ono prawem o mieszanym 
ma jatko wo-osobistym charakterze. 
Jest tak m. in. w prawie autorskim 
RFN. Względy słuszności oraz przy
czyny praktyczne wymagają wszak
że, aby pracodawca miał możność 
korzystania z utworu opracowanego 
przez pracownika. Ponieważ zaś licz
ba sytuacji, gdy twórca pozostaje 
w stosunku pracy lub gdy dokonanie 
utworu wymaga pomocy i współ
działania różnych jednostek praw
nych, bez których współudziału opra
cowanie utworu w ogóle nie byłoby 
możliwe, stale rośnie, przeto znacze
nie twórczości pracowniczej jest rów
nież coraz większe. Konsekwencją 
tego stanu rzeczy jest z jednej stro
ny rosnąca liczba prac naukowych 
na omawiany tu temat, z drugiej zaś 
liczne propozycje i ustawodawcze 
rozwiązania zmierzające do wypo-
środkowania między interesami 
t w ó r c ó w p r a c o w n i k ó w a interesami 
pracodawców. Pod pewnymi wzglę
dami przypomina to sytuację, z któ
rą od lat mamy do czynienia na te
renie tzw. wynalazczości pracowni
czej, mimo że prawne unormowanie 
jest w obu przypadkach nieco inne 4. 

pracownik opracował utwór naukowy 
w ramach zadań określonych przez umo
wę o pracę lub o dzieło, s łuży jedynie 
prawo pierwszeństwa wydania utworu oraz 
korzystania z niego jako materiału nauko
wego. Por. bliżej A. K o p f f : Charakter 
i treść praw z art, 14 ustawy o prawie au
torskim. Nowe Prawo 1967 nr 7—8, s. 889 
i n. 
* Podobieństwo polega tu na tym, że pra
wo do pracowniczego projektu wynalaz
czego powstaje na rzecz jednostki gospo
darki uspołecznionej (tak m. in. w pol
skiej ustawie o wynalazczości z r. 1972. — 
por. art 20 ust. 1) lub że pracodawca ma 
co najmniej roszczenie względem pracow
nika o przekazanie mu wynalazku do ko
rzystania (tak. np. na gruncie ustawy 
0 wynalazkach pracowniczych w RFN 
w związku z instytucją „Inanspruchnah
me"; por. A. K o p f f : Prawo patentowe 
Republiki Federalnej Niemiec. £w:] Wybra
ne systemy prawa wynalazczego państw 
kapitalistycznych. Prace z wynalazczości 
1 ochrony własności intelektualnej, Zeszy
ty Naukowe UJ 1976, z. 6, s. 133 i n . ) . 

Recenzowana praca Sabine Roj ahn 
poświęcona jest prawu obowiązujące
mu w RFN, niemniej jednak autorka 
w szerokim zakresie uwzględnia bada
nia prawnoporównawcze. Podnosi to 
zarówno walor naukowo-badawczy jej 
pracy, jak również wzbogaca wartość 
informacyjną książki, dostarczając 
wiele materiału czytelnikowi, który 
chce się zaznajomić z uregulowaniem 
problemu twórczości pracowniczej w 
niektórych ustawach zagranicznych. 
Stosownie do zakresu pracy, uwidocz
nionego w jej tytule, autorka omawia 
twórczość pracowniczą w związku z 
prasą, radiem i telewizją. Jest to więc 
wycinek znacznie szerszego problemu, 
jednakże tak bardzo istotny, że jego 
przedstawienie zasługuje na odrębne 
omówienie. Jest przy tym rzeczą oczy
wistą, że w celu omówienia problema
tyki związanej z prasą, radiem i tele
wizją autorka musiała zarysować ogól
ną koncepcję twórczości pracowniczej 
w dziedzinie normowanej prawem au
torskim, co w istotny sposób poszerza 
znaczenie jej pracy i pozwala odnieść 
wiele rozważań także do innych za
kresów, w których spotykamy się z 
dokonaniem utworu przez pracownika 
lub na zamówienie różnych instytucji 
albo przedsiębiorstw. Dla polskiego 
czytelnika praca ta ma dlatego jeszcze 
szczególnie duże znaczenie, że proble
matyka twórczości pracowniczej na te
renie prawa autorskiego nie doczekała 
się dotychczas u nas żadnego opraco
wania. Należy także podkreślić, iż 
dziedzina prasy, radia i telewizji jest 
szczególnie doniosła z tego powodu, 
że — jak trafnie zauważył M. Löf-
fler 5 — zagadnienia prawa autorskie
go eą chlebem powszednim masowych 
środków komunikowania, gdyż nader 
często w działalności swej korzystają 
one z utworów chronionych prawem 
autorskim. 

Z tego co zostało dotychczas powie
dziane wynika, że problem pracowni
czej twórczości autorskiej6 odnosi się 
tylko do tych rezultatów działalności 
twórczej, które są utworami w rozu
mieniu prawa. Na terenie prasy, radia 
i telewizji podstawowe znaczenie ma 
więc określenie, czy rezultat świadczo
ny przez pracownika ma charakter 

s M. L ö f f l e r : Presserecht. München 
1969, t. i , rozdz. 18. 
• Niezbyt może szczęśl iwego określenia 
„twórczość autorska" używam tu jako sy
nonimu tej twórczości, której rezultaty 
w postaci utworów chronią przepisy ustaw 
o prawie autorskim. 



utworu, czy też jest świadczeniem po
zbawionym tego charakteru i dlatego 
nie podlegającym rządom prawa au
torskiego. W tym drugim wypadku 
prawo do świadczenia nie będącego 
utworem należy do pracodawcy sto
sownie do reguł obowiązujących w 
prawie pracy, natomiast w pierwszym 
wypadku powstaje wspomniany już 
problem pogodzenia prawa autorskiego 
służącego twórcy-pracownikowi z pra
wami (lub może interesami) praco
dawcy. S. Roj ahn omawia kolejno róż
ne rodzaje twórczości dziennikarskiej 
podlegające rządom prawa autorskie
go. Wymienia: wiadomości — z wy
łączeniem jednak zwykłych informa
cji prasowych, gdyż te nie są utwo
rami 7 — sprawozdania, reportaże, ar
tykuły, wywiady (przy czym w związ
ku z tą kwestią rozważa zagadnienie 
autorstwa lub współautorstwa respon
denta), felietony, zdjęcia fotograficzne, 
rysunki, szkice, tabele oraz czasopismo 
lub gazetę jako utwór zbiorowy. War
to podkreślić, iż autorka zwróciła 
uwagę na odróżnienie utworu foto
graficznego (§ 2 ust. I pkt. 5 ustawy 
RFN o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych 8) od fotografii nie będą
cej utworem (§ 72 pr. aut. RFN), wy
powiadając pogląd, że z dziełami fo
tograficznymi mamy zazwyczaj do 
czynienia w czasopismach, natomiast 
z fotografiami w gazetach oraz że roz
graniczenie to jest w praktyce nie
zmiernie trudne i że dlatego właśnie 
ustawodawca RFN zrównał ochronę 
prawną obu tych kategorii zdjęć wy
konanych sposobem fotograficznym lub 
do fotografii podobnym. 

Kolej nym zagadnieniem omówio
nym przez S. Rojahn jest zatrudnia
nie w prasie osób, którym ze wzglę
du na wykonywane prace dziennikar
skie przysługuje ochrona prawa autor
skiego. Zaliczono do nich redaktorów 

7 Tak samo kwestia ta przedstawia się na 
gruncie obowiązującej w Polsce ustawy 
o prawie autorskim; por. art. 5, pkt 3, któ
ry stanowi, iż informacje prasowe i repor
terskie zdjęcia fotograficzne nie stanowią 
przedmiotu prawa autorskiego. 
8 Przez tzw. prawa pokrewne (verwandte 
ßchutzrechte) rozumie się m. in. ochronę 
wykonań artystycznych, fotografii, które 
nie spełniają ze względu na poziom arty
styczny przesłanek utworu w znaczeniu 
prawa autorskiego, naukowych opracowań 
utworów i tekstów nie chronionych pra
wem autorskim, prawa producentów fono
gramów i organizacji radiowych oraz te
lewizyjnych. Por. bl iżej A. K o p f f : No
wa ustawa o prawie autorskim w Niemiec
kiej Republice Federalne}. Państwo i Pra
wo 1966, nr 6, s. 1020 i n . 

w potocznym znaczeniu tego słowa, a 
więc niekoniecznie spełniającyh funk
cje redakcyjne9, reporterów, których 
praca przebiega przede wszystkim po
za murami redakcji (Aussendienst), 
korespondentów, rysowników i grafi
ków oraz fotoreporterów, jeżeli wyko
nane przez nich zdjęcia odznaczają się 
cechą twórczości, gdyż w przeciwnym 
razie są oni jedynie podmiotem prawa 
do wykonania (Leistungschutzrecht), 
ujętego w ustawie RFN jako prawo 
pokrewne prawu autorskiemu. 

Wspomniałem już, że stosownie do 
ustawy o prawie autorskim obowiązu
jącej w RFN prawo autorskie ma cha
rakter prawa mieszanego, obejmujące
go zarówno elementy majątkowe, jak 
i osobiste. Z tego względu nie podle
ga ono przeniesieniu w drodze czyn
ności prawnej — z jedynym wyjąt 
kiem dotyczącym jego dziedziczenia. 
W związku z tym ekonomiczna eksplo
atacja prawa odbywa się na podstawie 
umów przyznających kontrahentowi 
prawo wykorzystania utworu (Ein
räumung von Nutzungsrechten). Za
warcie umowy pozostawione jest w 
zasadzie decyzji twórcy dzieła. Od za
sady tej muszą jednak istnieć wyjątki 
w przypadku twórców-pracowników, 
gdyż w przeciwnym razie pracodawca 
nie mógłby nader często korzystać z 
utworu, mimo iż utwór opracowano 
w ramach stosunku pracy lub na za
mówienie. Jeśli zatem ustawa nie 
przyznaje pracodawcy prawa do utwo
ru, a więc jeżeli nie zna takiego roz
wiązania, jakie przyjęto np. w USA, 
W. Brytanii, Turcji lub Holandii, to 
trzeba przewidzieć, iż pracownik jest 
obowiązany zawrzeć z pracodawcą od
powiednią umowę, lub że pracodawca 
jest uprawniony do korzystania z 
utworu w określonym zakresie na 
podstawie umowy o pracę, a zatem 
bez potrzeby zawarcia odrębnej umo
wy o korzystanie z dzieła. 

Autorka omawia te kwestie od
dzielnie w związku z prasą oraz od
dzielnie w związku z radiem i tele
wizją. Układ ten znajduje uzasadnie
nie w tym, że w obu wyżej wspo
mnianych sytuacjach obowiązują od
rębne umowy zawierane z pracowni
kami prasy, radia i telewizji. W przy
padku prasy obowiązuje umowa o ta
ryfie ramowej (MTV), zarówno w od
niesieniu do wydawnictw gazetowych, 
jak i do czasopism, która wprawdzie 

• Bliżej o tych funkcjach pisze S. Rojahn 
na s. 23 i n. 



nie zawiera postanowień w zakresie 
prawa autorskiego, niemniej jednak 
przewiduje w § 2, że tak wydawnic
two, jak i redaktor mają roszczenie o 
zawarcie umowy o posadę (Anstel
lungsvertrag), przy czym strony mo
gą, lecz nie muszą skorzystać z umo
wy wzorcowej (MAV), zawierającej 
postanowienia w kwestii prawa autor
skiego (Urheberrechtsklausel). Należy 
jednak pamiętać, że umowa wzorcowa 
(MAV) nie odnosi się do wszystkich 
współpracowników prasy, np. do re
porterów, fotoreporterów, korespon-
tów, grafików itp. i dlatego z nimi 
zawiera się odrębne umowy o pracę, w 
których jedynie a casu ad casum za
warte są klauzule w sprawie prawa 
autorskiego i to zazwyczaj jedynie 
wtedy, gdy chodzi o wybitnych twór
ców. Stosownie do § 14 umowy wzor
cowej wydawnictwu służy prawo wy
łączne do korzystania z utworu opra
cowanego przez redaktora w ramach 
jego obowiązków wynikającyh z za
wartej umowy. Wydawnictwo może 
więc korzystać z utworu i upoważniać 
do korzystania z niego inne wydaw
nictwa, przy czym należy tu stosować 
wykładnię zgodną z teorią celu umo
wy (Zweckübertragungstheorie) 1 0 . W 
razie upoważnienia następnych wy
dawnictw do przedrukowania artyku
łów i komunikatów redaktorowi nie 
należy się wynagrodzenie, jeżeli wy
dawnictwa te są objęte wspólnotą 
(Redaktionsgemeinschaft). Z kolei re
daktor może w zasadzie rozporządzać 
swoim utworem, jednakże za zezwo
leniem redakcji (wydawnictwa) przy 
czym odmowa udzielenia zezwolenia 
może nastąpić jedynie w uzasadnio
nych wypadkach, które ocenia się we
dług zasad dobrej wiary i uczciwości. 
Dość podobnie kształtuje się sytuacja 
redaktora zatrudnionego w czasopi
śmie. Pewne różnie polegają tu 
wszakże na tym, że redaktor — w 
myśl § 9 I M T V — udziela wydawcy 
wyłącznego prawa korzystania z utwo
ru, którego jest twórcą lub współtwór
cą, jeśli oczywiście utwór ten powstał 
w wykonaniu umowy o pracę. Prawo 
to jest nieograniczone pod względem 
czasowym i terytorialnym oraz obej
muje nie tylko prawo rozpowszechnia
nia dzieła za pomocą druku, lecz tak
że za pośrednictwem metod audiowi
zualnych, w szczególności w radiu, te-

*• Bliżej na temat tej teorii por. E . U1-
m e r : Gutachten zum Urhebervertrags
recht insbesonder zum Recht der Sende
verträge, Bonn 1977. 

lewizji i w filmie oraz w celach re
klamowych. W razie wykorzystania 
utworu za pomocą innych metod niż 
druk, redaktorowi przysługuje stosow
ne wynagrodzenie dodatkowe, chyba 
że utworu użyto w celach reklamo
wych. Wynagrodzenie przysługuje mu 
również wtedy, gdy jego utwór roz
powszechniany jest przez następne 
wydawnictwa, nawet tego samego wy
dawcy, na które nie rozciąga się dzia
łanie umowy „o posadę" oraz gdy 
dzieło ukazuje się w postaci książki. 

Jak już wspomniałem, postanowie
nia umowy wzorcowej (MAV) nie od
noszą się do reporterów, koresponden
tów, grafików, rysowników itp. Za
wierane przez nich umowy o pracę 
nie obejmują zazwyczaj klauzul au
torskich. Toteż korzystanie z dzieł 
opiera się w tym wypadku albo na 
odrębnej umowie, albo przyjmuje się, 
że płynie ono w sposób dorozumiany 
z umowy o pracę, za czym może prze
mawiać jej wykładnia, w toku której 
bierze się pod uwagę m. in. zakres 
działalności twórcy-pracownika i wy
sokość należnego mu wynagrodzenia. 
Co do zakresu prawa korzystania z 
tworu przysługującego pracodawcy 
rozstrzygające znaczenie ma teoria ce
lu umowy o pracę nad utworami. Wy
dawca może z kolei rozporządzać 
utworem na rzecz innych podmiotów 
tylko wtedy, gdy uzyska odpowiednie 
zezwolenie twórcy-pracownika, stoso
wnie do postanowień zawartych w 
§§ 34 i 35 ustawy o prawie autorskim. 

W drugiej części książki autorka 
omawia sytuację twórców-pracowni-
ków zatrudnionych w radiu i telewi
zji. Po zarysowaniu struktury organi
zacyjnej instytucji radiowych i tele
wizyjnych, zagadnienia kręgu osób za
trudnionych przy sporządzaniu emito
wanego programu S. Rojahn omawia 
bardziej wyczerpująco problem utwo
rów korzystających z ochrony prawa 
autorskiego, dzieląc swe rozważania 
na problematykę związaną z radiem 
i z telewizją. Na tym tle wyodrębnia 
autorów i kompozytorów, reżyserów, 
reżyserów obrazu i dźwięku, montaży
stów, kamerzystów, architektów i sce
nografów, dramaturgów, projektantów 
kost iumów oraz tłumaczy. Podkreśla, 
iż w RFN wszystkie organizacje radio
we i telewizyjne są osobami prawny
mi prawa publicznego oraz że w za
wieranych przez nie umowach „tary
fowych" mieszczą się klauzule autor
skie. Na podstawie umów zawieranych 
z pracownikami pracodawcy służy 



prawo korzystania z utworu w celach 
radiowo-telewizyjnych, to znaczy 
zgodnie z zadaniami radia lub telewi
zji i stosownie do wykładni celowo-
ściowej udzielenia prawa (Zwecküber
tragungstheorie). W zasadzie organiza
cje radiowe i telewizyjne mogą mię
dzy sobą „wymieniać" programy, przy 
czym w celu uniknięcia konieczności 
uzyskania zezwolenia twórców zastrze
gają sobie na ogół w umowie prawo 
korzystania z utworu w zakresie nie 
ograniczonym terytorialnie. Warto 
podkreślić, że umowy zawierane z 
twórcami zatrudnionymi w radiu i te
lewizji wykazują tendencję do zwięk
szania uprawnień tych organizacji co 
do form wykorzystania utworu — z 
wyłączeniem jedynie prawa dokony
wania przeróbki dzieła w celu korzy
stania z niego na innym polu eksploa
tacyjnym. Twórcy otrzymują wszakże 
dodatkowe wynagrodzenie, zazwyczaj 
według modelu tzw. rozwiązania zbio
rowego, które przybrać może jedną z 
dwóch następujących postaci: po 
pierwsze, osoby wymienione w wyka
zie stanowisk, obejmującym w zasa
dzie osoby podlegające prawu autor
skiemu oraz artystów wykonawców, 
otrzymują 15% dochodu netto osiąg
niętego z wykorzystania przez radio 
lub telewizję ich osiągnięć twórczych 
(jest to tzw. „kleine kollektive Lö
sung"). Po drugie, wrszyscy współucze
stniczący w przygotowaniu i emisji 
programu, a zatem nie tylko te osoby, 
których osiągnięcia twórcze stanowią 
utwory lub wykonania artystyczne, 
partycypują w ogólnym funduszu so
cjalnym, na który składają się wpływy 
z dochodu radia i telewizji (jest to 
tzw. „grosse kollektive Lösung"). 

Klauzule autorskie są nieraz zamie
szczane w umowach wzorcowych, nie
kiedy jednak umowy o pracę ich nie 
zawierają. W tej drugiej sytuacji 
przyjmuje się, że pracownik upoważ
nił w sposób dorozumiany pracodawcę 
do korzystania z jego utworu w ra
diu lub telewizji, przy czym zasady 
wykładni są tu zazwyczaj takie same, 
jak w przypadku umów zawieranych 
z wydawnictwami prasowymi, o czym 
była już mowa. 

W trzeciej części książki S. Roj ahn 
omówiła zagadnienie autorskich praw 
osobistych. Jest to problematyka nie
zmiernie rozległa, wypada zatem 
ograniczyć się do kilku wybranych 
kwestii. Po pierwsze, należy stwier
dzić, że twórca-pracownik nie jest po
zbawiony prawa do ochrony swych 

autorskich dóbr osobistych mimo za
warcia umowy o pracę z wydawnic
twem prasowym, radiem lub telewi
zją. Ze względu na tę umowę oraz 
przeniesienie prawa do wyłącznego 
korzystania z utworu lub co najmniej 
upoważnienia pracodawcy do takiego 
korzystania, niektóre elementy (upra
wnienia) osobistego prawa autorskiego 
podlegają dość istotnym ogranicze
niom. Przede wszystkim ograniczeniu 
podlega prawo decydowania o pu
blikacji, gdyż pracodawca jest upraw
niony korzystać z utworu w posta
ci jego publikacji. Po drugie, istnie
je wprawdzie zakaz wprowadzania 
zmian do utworu i jego zniekształce
nia (prawo do integralności), niemniej 
jednak ma on także swe określone 
granice. W szczególności twórca-pra
cownik nie może się skutecznie prze
ciwstawić zmianom koniecznym z po
wodów technicznych i ekonomicznych, 
podyktowanym względami rzetelności 
informacyjnej (Sorgfaltspflicht) oraz 
polityki społecznej, kulturalnej itp. 
wydawnictwa prasowego (Änderungen 
aus Gründen der „Tendenz"). Nigdy 
natomiast twórca nie może być pozba
wiony prawa do „ojcostwa" dzieła i 
dlatego może się skutecznie domagać, 
aby jego nazwisko zostało podane na 
utworze lub pominięte, jeżeli chce, aby 
utwór ukazał się pod pseudonimem 
lub anonimowo. Twórcy-pracowniko-
wi przysługuje także prawo odwołania 
udzielonego prawa do korzystania z 
utworu (np. do jego publikacji), w 
razie gdy pracodawca nie wykonuje 
udzielonego mu prawa, bo np. nie 
opublikuje utworu. Po wtóre, autorka 
poświęciła sporo uwagi zagadnieniu 
tzw. wewnętrznej wolności prasy i ra* 
dia oraz telewizji (innere Pressefrei
heit). Zagadnienie jest bardzo istotne 
dlatego, że omawiana wolność we
wnętrzna koliduje z zasadami prawa 
pracy, według których pracodawca ma 
prawo udzielać swemu pracownikowi 
wiążących dyspozycji i wskazówek, 
czego z kolei nie przewiduje prawo 
autorskie. Stosownie do wykształco
nej praktyki uważa się, że redaktor 
ma prawo domagać się, aby jego 
utwór ukazał się w prasie, jeżeli tylko 
jest zgodny z ogólną polityką pisma 
(allgemeine Tendenz). 

W omawianej pracy nieco miejsca 
zajmuje także problem „utajonego" 
pisarza (Ghostwriter)11, w szczególno-
1 1 Zagadnienie to omawia wyczerpująco 
H. S t o l z : Der Ghostwriter im deutschen 
Recht. München 1972. 



ści jego obowiązkom i prawom wzglę
dem wydawcy, oraz prawom „dostę
pu" do fizycznego nośnika utworu, 
np. do negatywów zdjęć fotoreporter-
skich. Ostatnia kwestia budzi także 
u nas sporo nieporozumień i dlatego 
warto wyjaśnić, jak to wygląda na 
gruncie prawa obowiązującego w 
RFN. Otóż jest rzeczą oczywistą, że 
własność nośnika fizycznego służy 
pracodawcy, stosownie do zasad pra
wa pracy i prawa cywilnego. Skoro 
jednak pracownik jest podmiotem 
prawa autorskiego, którego przed
miotem jest utwór rozumiany jako 
dobro niematerialne, pracownik może 
skutecznie żądać, aby pracodawca 
umożliwił mu swobodny dostęp do 
owego nośnika, jeżeli jest to potrzeb
ne do wykonywania prawa autorskie
go, a nie sprzeciwiają się temu uza
sadnione interesy pracodawcy. Pra
wo dostępu do nośnika fizycznego 
(Zugang zum Werkstück) ma dla pra
cownika szczególne znaczenie po 
ustaniu stosunku pracy, ponieważ do 
tej chwili prawo rozpowszechniania 
utworu służy i tak pracodawcy. 
Trzeba również podkreślić, że przed 
przekazaniem nośnika pracodawcy 
pracownik nie może w zasadzie spo
rządzać żadnych replik lub kopii, 
gdyż uważa się, że działaniem takim 
naruszałby interesy pracodawcy. 

Książkę zamykają rozdziały poświę
cone dochodzeniu roszczeń o wyna
grodzenie od osób trzecich, które sa
mowolnie korzystały z utworu pra
cowniczego. Roszczenia te znajdują 
podstawę normatywną w przepisach 
prawa autorskiego (§§ 47, 49, 53 i 54 
ustawy o prawie autorskim). Na końcu 
rozprawy dołączono przedruki umów 
wzorcowych zawieranych przez wy
dawnictwa prasowe, radio i telewizję. 
Podnoszą one praktyczną wartość 
książki, podobnie jak uwagi de lege 
ferenda wskazują na niedostatki obo
wiązującego prawa i określają jeden 

z kierunków ich ewentualnej zmiany 
lub uzupełnienia. 

Zdaję sobie naturalnie sprawę z te
go, że w recenzji tej poruszyłem za
ledwie niektóre zagadnienia omówio
ne wyczerpująco przez S. Rojahn. Sta
rałem się zwrócić uwagę przede wszy
stkim na te kwestie, które — jak są
dzę — są szczególnie interesujące dla 
naszego czytelnika. Jeśli zachęcony tą 
recenzją czytelnik zechce sięgnąć do 
pracy S. Rojahn, to jedno z zadań, ja
kie postawiłem sobie, zostanie osiąg
nięte. Nie ulega bowiem wątpliwości, 
że recenzowana praca stanowi intere
sującą i wartościową monografię, po
święconą zagadnieniom aktualnym 
także w Polsce, między innymi w obli
czu zamierzonej zmiany ustawy o pra
wie autorskim i konieczności unormo
wania prawa środków masowego ko
munikowania. Oczywiście rozwiązania, 
jakie przyjmie się w naszym prawie, 
nie mogą stanowić kopii ustawodaw
stwa obowiązującego w RFN ze wzglę
du na odmienność naszego ustroju spo
łeczno-gospodarczego, niemniej jednak 
praca S. Rojahn zawiera materiał po
budzający do przemyśleń także w 
związku z ewentualnymi pracami le
gislacyjnymi. Mam tu na myśli prze
de wszystkim instytucje pracowniczej 
tw7órczości autorskiej12 oraz bardziej 
szczegółowe zagadnienia z zakresu 
prawa środków masowego komuniko
wania. 

Andrzej Kopff 

1 2 Na ten temat istnieje już bardzo bogata 
literatura prawnicza. Jedynie przykładowo 
wymienię tu prace: M. R e h b i n d e r : 
Recht am Arbeitsergebnis und Urheber
recht, UFITA t. 66, 1973, s. 125 i п.); 
К. V i ne к: Die Rechtsstellung des Urhe
bers im Arbeits- und Dienstvelhältnis, 
UFITA, t. 51, 1972; H. H u b m a n n : Das 
Recht am Arbeitsergebnis (w:) Festschrift 
für A. Hueck, 1959 s. 43 i п.; К. B u s s 
m a n n : Im Arbeits- und Dienstverhältnis 
geschaffene Werke (w:) F. Hodeige, Das 
Recht am Geistesgut, 1964, s. 13 i п. 

Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• Halina K o z ł o w s k a - S a b a t o w -
s к a: IDEOLOGIA POZYTYWIZMU GALI
CYJSKIEGO 1864—1881. Ossolineum, Wro
cław 1978. S. 187. 

Praca jest próbą analizy przejawów 
ideologii pozytywistycznej na terenie Gali
cji drugiej połowy zeszłego stulecia. Cho
ciaż autorka nie zamierzała uczynić z niej 
studium prasoznawczego, stanowi cenny 

wkład w historię prasy tego okresu. Bada
jąc dzieje myśli pozytywistycznej czerpała 
autorka głównie z treści ówczesnych cza
sopism, dokonując charakterystyki najważ
niejszych z nich. Większą uwagę poświęca 
działalności pozytywistów na terenie Lwo
wa, to też jest powodem, że pisma lwow
skie są szczegółowiej scharakteryzowane; 
dotyczy to zwłaszcza pierwszego rozdziału 
pracy. Interesujące uwagi dotyczą nie tyl-



ko linii politycznych pism i ich związku 
z życiem politycznym zaboru, lecz także 
ukazują ich pozycję ekonomiczną oraz 
pewne zasady pracy redakcyjnej. 

• Murray L a v e r : KOMPUTERY, ŁĄCZ
NOŚĆ, SPOŁECZEŃSTWO. Biblioteka Pro
blemów, PWN, Warszawa 1978. S. 193. 

Przeciętny badacz humanista, nawet po
sługujący się w swojej pracy komputerem, 
nie ma zazwyczaj zbyt wielkiej wiedzy 
ani o samym narzędziu, ani o wszystkich 
możliwościach wykorzystania go. Praca La
vera reprezentująca pogranicze informa
tyki i telekomunikacji może w znacznym 
stopniu zapełnić tę lukę. 

Szybki wzrost przekazywanych informa
cji oraz stosowanie najnowszych rozwiązań 
technicznych powoduje różnorakie konsek

wencje społeczne zarówno w sferze podej
mowania decyzji ekonomicznych, politycz
nych itp., jak również w sferze stosunków 
międzyludzkich. Wprowadzanie wysoko 
zautomatyzowanych sieci komputerowych, 
wykorzystanie łączy satelitarnych, światło-
i falowodów oraz wielu innych rozwiązań 
technicznych usprawniających komunika
cję nie może przesłaniać głównego celu 
tych zamierzeń — s łużebnej roli w stosun
ku do potrzeb człowieka. 

Książka przystępnie i przejrzyście oma
wia problemy związane z przygotowa
niem informacji, różnymi sposobami jej 
transmisji, organizacji sieci i wreszcie po
rządkowaniem i przetwarzaniem danych. 
Praca przeznaczona jest dla szerokiego 
kręgu odbiorców — jednakże lektura jej 
wymaga przynajmniej podstawowej znajo
mości terminologii informatyki i technik 
obliczeniowych. 

aśw 

Noty o w y d a w n i c 

O Renate U e n к: DIE LEISTUNGEN 
DER MEDIEN IM VERGLEICH. Mit be
sonderer Berücksichtigung des Handels. 
Regionalpresse, Frankfurt am Main 1978. 
Nlb. 

40-stronicowa broszura zawiera referat, 
przygotowany przez autorkę dla pracow
ników handlu, a więc akcentujący rekla
mowe możliwości poszczególnych mediów. 
Po skrytykowaniu formuły Lasswella jako 
ujmującej czynniki komunikowania w ode
rwaniu, R. Uenk przeszła do charaktery
styki kryteriów skuteczności reklamy, ze
stawiając występowanie (lub brak) kilku
nastu różnych kryteriów, zaczerpniętych 
z ośmiu różnych studiów empirycznych. 
Nie stwierdziła preferowania żadnego kry
terium. 

Następnie przedstawiła 4 fazy komuni
kowania (kodowanie, transmisja, percep
cja, oddziaływanie) i towarzyszące im 
czynności. Opierając się wyłącznie na wy
nikach różnych wcześniejszych analiz, opi
sała techniczne możliwości mediów, ich 
zasięg, odbiór ze względu na płeć i wiek, 
preferencje treści, ocenę reklamy w róż
nych mediach itp. 

W konkluzji stwierdziła, że brak będzie 
obowiązujących wniosków o skuteczności 
mediów, dopóki nie będzie pełnej teorii 
masowego komunikowania. Dotąd stosun
kowo dobrze zbadano tylko przedpole — 
sposób wykorzystania mediów. 

czb 

Ф EFFECTS AND FUNCTIONS OF T E 
LEVISION: CHILDREN AND ADOLES-
CENS. A bibliography of selected rese
arch literature 1970—1978. Compiled by 
Manfred M e y e r and Ursula N i s s e n . 
Communication Research and Broadcast
ing No. 2. K. G. Saur, München — New 
York — Paris 1979. S. 172 + 4 nib. 

Pozycja sygnowana przez Internationa
les Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen (IZI). Placówka ta mie
ści się w Monachium. W jej skład wcho
dzą trzy sekcje: „Badania i obserwacje 
badań", „Audytorium" oraz „Sekcja do
kumentacyjna". Ta ostatnia dostarcza 

zagranicznych 

wstępnych informacji o prowadzonych 
w różnych krajach badaniach nad media
mi. Z dwóch pozostałych pierwsza zajmu
je się teorią oddziaływania mediów, druga 
zaś pracuje nad zastosowaniem teoretycz
nych osiągnięć badawczych w praktyce. 
Obie interesują się nie tylko rezultatami 
osiągniętymi w badaniach nad komuniko
waniem, ale także danymi na ten temat, 
uzyskanymi na gruncie innych dyscyplin 
empirycznych. 

Bibliografia zawiera publikacje dotyczą
ce użytkowania, oddziaływań i różnicują
cych się funkcji telewizji w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży. Uwzględniono trzy ka
tegorie wieku: dzieci przedszkolne, szkolne 
(do 12—13 roku życia) i młodzież. Zestawie
nie obejmuje 914 not bibliograficznych 
zgrupowanych w 12 rozdziałach. Pierwsze 
trzy są poświęcone bibliografiom, opraco
waniom ogólnym i podręcznikowym oraz 
przeglądom literatury. Pozostałe rejestrują 
pozycje mówiące o badaniach nad funk
cjami, użytkowaniem oraz poznawczymi, 
emocjonalnymi i wychowawczymi skutka
mi oddziaływań telewizji i innych mediów 
na dzieci i młodzież. 

Uwzględniono prace w języku angiel
skim, francuskim i niemieckim. Informa
cje o publikacjach w innych językach za
mieszczano tylko wtedy, jeśli miały cha
rakter ogólnych przeglądów literatury. Za
interesowanych pracami ośrodków narodo
wych i regionalnych w innych krajach 
autorzy odsyłają do specjalnego angielskie
go wydania periodyku IZI Fernsehen und 
Bildung, w którym zamieszczono dane 
o dokumentacji badawczej tych ośrodków. 

Twórcy bibliografii zrezygnowali z poda
wania wiadomości na temat prac o cha
rakterze teoretycznym, eksponując przede 
wszystkim prace o nastawieniu empirycz
nym. Jeżeli było to konieczne dla udoku
mentowania badań, sięgali do materiałów 
niepublikowanych, jak rękopisy, sprawo
zdania z konferencji naukowych itp. Za
znaczali również, czy dana pozycja należy 
do specjalistycznej literatury przedmiotu, 
czy też jedynie informuje o uzyskanych 
wynikach. 

Adnotacje ograniczają się do danych 
bibliograficznych opisywanej pozycji. 
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Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1 

ma swoiste obyczaje. Oto nr 3. rocz
nika XVII opuścił prasę w sierpniu, 
wyprzedzając nr 2., który wyszedł do
piero we wrześniu 1978, nr 4. ukazał 
się w styczniu następnego roku. Oby
dwu zeszytom wspólne są działy 
„Materiałów" (w nrze 3. dwa tytuły, 
łącznie 16 s., w nrze 4. — jeden, 14 s.) 
i „Artykułów" (w nrze 4. cztery tytu
ły, łącznie 58 s.), który w nrze 3. 
otrzymał nazwę „Artykuły i rozpra
wy" (cztery tytuły, łącznie 96 s.). Po
nadto nr 3. zawiera „Sprawozdania" 
(dwa tytuły, łącznie 11 s.), nr 4. „Re
cenzje" (trzy tytuły, łącznie 12 s.) oraz 
pięć okolicznościowych wypowiedzi, 
poprzedzonych wstępem „Od redakcji" 
(łącznie 47 s.), które wskazują, iż jest 
to zeszyt specjalny dla uczczenia 
sześćdziesiątej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Obydwa 
numery nie wychodzą poza granice 
czasowe X X w. 

W numerze 3. „Artykuły i rozpra
wy" ułożono w kolejności chronolo
gicznej przedmiotu (1906—1975). My 
ten porządek naruszymy, dając pierw
szeństwo najobszerniejszej i bodaj 
czy nie najgruntowniejszej rozprawie 

1 Rocznik XVII; 1978 nr 3 — s. 130; nr 4 — 
s. 141. 

Edwarda C z a p i e w s k i e g o „Kon
cepcje polityki zagranicznej Polski na 
łamach Słowa w latach 1922—1927", 
w której przede wszystkim ukazuje 
poglądy redaktora Stanisława Mackie
wicza (Cata) na temat polskiej polity
ki zagranicznej, wynikające z jego 
„powiązań ideowych i organizacyjnych 
z ugrupowaniem konserwatystów wi
leńskich". Mackiewicz został przedsta
wiony jako wybitny dziennikarz, re
daktor i publicysta konsekwentnie 
realizujący swój program, któremu 
zależność finansowa od komitetu re
dakcyjnego nie przeszkadzała „w pre
zentacji niezależnych poglądów" i 
który prowincjonalne Słowo prze
kształcił „w gazetę o ogólnopolskim 
zasięgu". 

Mniej obszerna, ale podobnie waż
na jest praca Barbary W a c h o w 
s k i e j „Regionalne czasopiśmiennic
two historyczne w Polsce Ludowej 
(1945—1975)". Autorka stosunkowo do
kładnie i wielostronnie określiła sta
tystycznie przedmiot i stan badań, 
oznaczyła okresy rozwoju i zahamo
wań tego typu czasopiśmiennictwa, 
częstotliwość i regularność ukazywa
nia się, rozmieszczenie geograficzne, 
wydawców, nakładców, przyczyny po
wstawania, nakłady, objętość, progra
my, recepcję, wreszcie zakończyła, „iż 
regionalne czasopiśmiennictwo histo
ryczne w 30-leciu PRL stanowi nie
zwykle złożone i bogate zjawisko, 
świadczące o rozległej i trwałej ak
tywności naukowej ośrodków tereno
wych, i że zachodzi pilna potrzeba je
go szczegółowych badań analitycz
nych". Wachowska nie zdefiniowała 
terminu „czasopismo regionalne", cho
ciaż o jego nieprecyzyjności łatwo się 
przekonać, biorąc do ręki np. „Ency
klopedię wiedzy o prasie". 

Zenona K m i e c i k a „Świat w la
tach 1906—1915" szkicowo charaktery
zuje zawartość, ideowy kierunek so-
lidarystyczny, okresami konserwatyw
ny i bliski Narodowej Demokracji, pod 
niektórymi względami porównuje 



Świat z Tygodnikiem Ilustrowanym 
(brak pełnych danych o nakładach i 
prenumeracie), wyznacza pismu pozy
cję pierwszego nowoczesnego magazy
nu ilustrowanego poświęconego prze
de wszystkim sprawom kulturalnym, 
ale nie pomijającego istotnych kwestii 
społecznych i politycznych. „Do wy
buchu wojny tygodnik głosił hasła 
pracy organicznej. W latach 1914—1915 
nie solidaryzując się otwarcie z żad
ną orientacją polityczną przewidywał 
jednak, że przyszła konferencja poko
jowa uzna niepodległość Polski." 

W dziale „Artykułów" jest także 
Mieczysława A d a m c z y k a „Kon
spiracyjna prasa ludowa na Kielec-
czyźnie (1939—1945)" — informacje o 
trzydziestu kilku wydawnictwach 
kwali f ikowałyby się bardziej do opra
cowania w formie spisu bibliogra
ficznego z odpowiednim wstępem 
i przedmową. 

W „Materiałach" przede wszystkim 
odnotować należy Zygmunta K a c z 
m a r k a „Pamiętnik Przemysława 
Warmińskiego (1927—1939)", oparty na 
źródłach, żywo i barwnie oraz wszech
stronnie ukazujący niepospolitą po
stać dziennikarza, który jako obrońca 
Warszawy zginął we wrześniu 1939. 

Ewa C y t o w s k a w „Prasie pol
skiej we wrześniu 1939 r." ze zmien
nym szczęściem odtwarzała sytuację, 
usiłując zapisać ostatnie numery do
gorywających „dzienników i periody
ków". Zdekompletowane zbiory biblio
tek polskich nie pozwoli ły autorce wy
wiązać się z podjętego zadania w ca
łości. Niemniej zdołała wykazać, iż 
stosunkowo nieliczne wydawnictwa z 
zasady znikały wskutek wkraczania 
wojsk nieprzyjacielskich, a nowe 
przedsięwzięcia szybko kończyły się 
niepowodzeniem. 

Pożądane byłoby utrzymanie w 
Kwartalniku „Sprawozdań", zwłaszcza 
takich jak Leonarda S m ó ł k i „Ro
la prasy i czasopiśmiennictwa w 
kształtowaniu polskiej myśli politycz
nej XIX i X X wieku". Pod tym 
wszakże warunkiem, że będą dotyczyć 
historii prasy, a redakcja zadba, by 
ukazywały się bez opóźnienia. 

Nr 4. w całości poświęcono prasie 
polskiej lat 1918—1939. W części 
pierwszej pod ogólnym nagłówkiem 
„Dziennikarze o prasie polskiej Drugiej 
Rzeczypospolitej" redakcja zgromadzi
ła wypowiedzi Józefa W i n i e w i c z a , 
Witolda Z e c h e n t e r a , Klaudiusza 
H r a b y k a , Feliksa F i k u s a i Józe
fa K o w a l c z y k a . Posiadają bardzo 

różną wartość. Pisane są z różnych 
pozycji i doświadczeń. Redakcja uzna
ła za stosowne zaznaczyć, iż autor 
ostatni zasługuje na odrębne potrakto
wanie, ponieważ „wypowiada się z 
innego punktu widzenia, głównie na 
temat prasy lewicy rewolucyjnej". 

Następny dział pisma otwiera Ur
szula J a k u b o w s k a artykułem 
„Twory Gazety Warszawskiej w latach 
1918—1925". Redaktorzy, główni 
współpracownicy (Z. Wasilewski, 
R. Dmowski, S. Grabski, J. Hłasko, 
W. Kryński, S. Włodek, B. Wasiutyń-
ski, J. Gościcki, K. Smogorzewski, 
Z. Raczkowski, S. Majewski i M. Sey-
da) oraz ich rola w kształtowaniu tre
ści dziennika — to główny temat. Z 
uwagi na funkcję wyróżnia trzy gru
py: przywódcy endecji mający w p ł y w 
na ideologię pisma; „ścisły zespół re
dakcyjny, typowo endecki"; „dzienni
karze zawodowi piszący na konkretne 
zamówienie". Czołową postacią był 
jednak redaktor naczelny Wasilewski, 
który skupiał wokół siebie wybitnych 
dziennikarzy i publicystów i nadał pi
smu charakter ogólnokrajowy, jednak 
nie tak upolityczniony, jakby sobie 
życzyły władze „obozu narodowego" w 
r. 1925. Końcowy wniosek autorki nie 
wydaje się w pełni adekwatny do za
wartości treściowej artykułu. 

W najobszerniejszym artykule pt. 
„L'Art Contemporain i awangarda" 
Tadeusz K ł a k ukazuje dzieje two
rzenia, rozpowszechniania, program, 
trudności oraz rolę Jana Brzękowskie-
go i Wandy Chodasiewicz-Grabowskiej 
jako redaktorów i wydawców dwuję
zycznej polsko-francuskiej efemerydy. 
Nie wdając się w- szczegółową anali
zę treści trzech wydanych numerów 
charakteryzuje pismo, wydobywa 
fakty głównie z listów redaktora do 
Juliana Przybosia oraz artykułów pra
sowych. Ważne to tyle dla historyków 
prasy, ile dla polonistów, którzy mo
gą się dowiedzieć, iż „skutki pracy te
go pisma były trwałe i doniosłe", mi
mo że o nim szybko zapomniano. 

„Prasa a kultura polityczna w Dru
giej Rzeczypospolitej" to problem pod
jęty przez Andrzeja P a c z k o w 
s k i e g o . Zajmuje się „językiem i 
formami propagandy, wybierając do 
analizy jeden (i to krótki) okres [...], 
kampanię wyborczą do Sejmu i Sena
tu RP pierwszej (zwykłej) kadencji". 
Podstawą były wyniki kwerendy 15 
dzienników politycznych ugrupowań 
rywalizujących w walce o władzę, z 
pominięciem wydawnictw komunisty-



cznych, stronnictw ludowych i kon
serwatywnych. Autor wyróżnia kilka 
kategorii (ludzie, partie i koalicje wy
borcze, prasa, szukanie winnych, pro
gnozy na przyszłość, finisz) będących 
głównymi tematami polemik praso
wych. Kończy ostrożnie: „większość 
polskiej prasy codziennej: 1) przyczy
niła się •[...] do obniżenia kultury po
litycznej wśród swoich czytelników lub 
ich mniej wyrobionej społecznie czę
ści; 2) sprzyjała metodom polityczne
go gwałtu, ideologicznej uzurpacji i 
społecznej ksenofobii; 3) nie znajdując 
na nie remedium ujawniła frustracje 
i lękowe urojenia narodu". Szkoda, iż 
autor wyłączył z analizy prasę kilku 
ugrupowań, bo wówczas wnioski by
łyby znacznie cenniejsze. 

W dziale „Materiałów" redakcja 
umieściła jeszcze jedną pracę A. P a-
c z k o w s k i e g o . Są to głównie tabe
le i zestawienia, które autor wydobył 
z Archiwum Akt Nowych w War
szawie i wykorzystał w pracy opubli
kowanej w r. 1977 pt. „Prasa polonij
na w latach 1870—1939". Tę książkę 
krótko recenzuje Andrzej S1 i s z , też 
w numerze 4. Historycy prasy dobrze 
wiedzą, iż szanujące się periodyki za
wsze unikały drukowania fragmentów 
prac opublikowanych wcześniej. Jeże
li robiły jakiś wyjątek, to tylko w wy
padkach szczególnych i uzasadnionych. 
W interesie nie tylko własnym re
dakcja powinna unikać zderzania ar
tykułów, z których jeden jest jakby 
recenzją drugiego. 

Stanisław T. B ę b e n e k wysoko 
ocenił drugi tom „Historii co ty
dzień" Kazimierza Koźniewskiego 
przypisując mu przełomowe znacze
nie, gdyż jego zdaniem jest to pier
wsza udana próba „przedstawienia 
szerokiej panoramy pism społeczno-
-kulturalnych w latach 1944—1950". 
Mimo to zarzuca Koźniewskiemu 
przypisywanie „ówczesnym bohate
rom wielu sądów dzisiejszych", upa
trywanie w prasie społeczno-kultu-
ralnej pierwszego okresu PRL naśla
downictwa Wiadomości Literackich 
i wadl iwą konstrukcję książki. 

Zgoła inaczej postąpił Krzysztof 
D m i t r u к z pracą Janusza Stra-
deckiego „W kręgu Skamandra". 
Znajduje w niej „nową formę mo
nografii socjologicznoliterackiej", no
watorstwo metodologiczne itd., itd. 
Bywają prace bardzo dobre i wzoro
we. Recenzent ma prawo i obowią
zek wypowiedzieć własne, zwłaszcza 
uzasadnione zdanie. Ale w tym, co 

zrobił D m i t r u к twierdząc, że w 
ocenianej przez niego książce nawet 
to jest zaletą, co gdzie indziej po
czytuje się za wadę 2 , jest przesada. 

Na koniec zaznaczyć trzeba wpro
wadzoną przez redakcję istotną no
wość; międzynarodowy znormalizo
wany numer czasopisma ISSN 0137-
-2998, który w międzynarodowej 
wymianie informacji będzie symbo
lem czasopisma. 

Jan Bujak 

Październik — grudzień 1978 

Znany już z licznych publikacji 
prasoznawcom polskim Jewgienij 
P r o c h o r o w przedstawia zasady 
badań socjologicznych w doskonale
niu dziennikarstwa К Opracowanie 
ma charakter sumujący dotychcza
sowe kierunki i metody badawcze 
nad środkami masowego komuniko
wania i ponownie wykazuje, jak za
służona jest wysoka opinia w środo-
sku naukowym o tym autorze. Oma
wiając użyteczność badań opisowych 
Prochorow zwraca uwagę, że mają 
one charakter głównie statystyczny. 
Szeroko stosowane w początkowych 
stadiach dociekań socjologicznych — 
w zasadzie odpowiadają tylko na py
tania: kto?, co? ile?, kiedy? Ułatwiają 
orientację, ale są tylko badaniami 
pomocniczymi. Są koniecznym ale 
najniższym szczeblem badawczym — 
stwarzają świadomość stanu faktycz
nego, ale świadomość tego, co jest, 
prowadzi do pytania — o czym to 
świadczy a dalej do następnego — 
co należy robić? W ten sposób prze
prowadzony podział ustala jako wyż
szy stopień badawczy wyjaśnianie 
przyczyn, a najwyższym jest formu
łowanie zaleceń. Im wyższy stopień 
poznania, tym większa odpowiedzial
ność za wyniki. Nieprzemyślane za
lecenia mogą spowodować więcej 
2 Por. nr 4 s. 137, wiersze 8—22 od góry. 
1 Zasady funkcjonowania dziennikarstwa 
i rola badań socjologicznych w jego do
skonaleniu. S. 5—22. 



szkody niż nieścisły opis czy mylne 
wyjaśnienie. Badania socjologiczne 
mogą służyć doskonaleniu działalnoś
ci praktycznej wówczas, gdy dotyczą 
określonego przedmiotu, a w ramach 
tego — określonego podsystemu. 

Jeśli wnioski mają służyć prakty
ce, to zadanie musi być sformułowa
ne w sposób konkretny. Inaczej bo
wiem będzie prowadzone badanie, 
którego efektem mają być zalecenia 
dotyczące sposobu opracowywania 
tekstów, a inaczej, gdy się ma sfor
mułować zalecenia dotyczące np. 
podnoszenia kwalifikacji kadr dzien
nikarskich. Ponieważ bezpośrednie 
oddziaływanie na odbiorcę dokonuje 
się za pośrednictwem tekstów — ja
sne, że ostatecznym celem badań 
jest opracowanie zaleceń służących 
doskonaleniu tekstów — konkluduje 
autor. 

Następnym interesującym opraco
waniem jest dokonana przez Jere-
my'ego T u n s t a l l a analiza im
perializmu kulturowego Anglosa-
s ó w 2 , a w pierwszym rzędzie Ame
rykanów. Ukazując mechanizmy i 
drogi ekspansji telewizji i filmu au
tor stwierdza, że podstawą owego 
imperializmu kulturowego jest mo
nopolizacja środków technicznych i 
ekonomicznych w tych dziedzinach. 
Autor powiada, że kultury narodowe 
to w istocie archaiczne relikty, które 
muszą ustąpić przed kulturą maso
wą naszej doby i których nie da 
się z nią zintegrować. Ale prawda 
jest również i taka, że autor kon
frontuje najwyżej rozwinięte kraje 
euro-amerykańskie z obszarami naj
większego zacofania. Nie oznacza to 
jednak, że Tunstall nie widzi możli
wości zapożyczeń stymulujących roz
wój własnej kultury narodowej. 
Groźba zalania ogromnych obszarów 
ziemi ujednoliconą kulturą amery
kańską, kulturą komercjonalną nie 
jest mitem. Około 80°/o programów 
nadawanych obecnie w Ameryce Ła
cińskiej — podaje autor — wypro
dukowano w Stanach Zjednoczonych. 
Podłoże ekonomiczne tej rozrosłej 
monstrualnie ekspansji filmowo-tele-
wizyjnej jest takie, że dodatkowa 
produkcja większej ilości egzempla
rzy filmu czy programu telewizyjne
go nie jest kosztowna. Zyski zatem 
są nieproporcjonalne do kosztu pro
dukcji, przy cenie takiej, z którą nie 
może konkurować produkcja orygi-
2 Czy imperializm w dziedzinie komuni
kowania masowego? S. 23—42. 

nalna kraju kupującego film czy 
program. Przykładowo: w p ł y w y w 
1975 roku za udostępnianie f i lmów 
wyniosły 592 min dolarów, płyty, 
taśmy oraz prowizje agencji rekla
mowych 100 min dolarów, programy 
telewizyjne 100 min dolarów, wpły
wy agencji Associeted Press i United 
Press International łącznie 1500— 
2000 min dolarów. Z tym, że zgod
nie z interesem politycznym zysk z 
informacji agencyjnych na ogół jest 
najniższy. Korzyści głównie przyno
szą rozrywki dla młodych konsumen
tów — natomiast krajowym agen
cjom prasowym towar sprzedaje się 
po najniższych cenach. Efekt takiej 
polityki jest łatwo zauważalny, gdyż 
anglo-amerykańskie filmowe agencje 
informacyjne dostarczają podstawo
wego materiału dla codziennej infor
macji w ramach Eurowizji. Tekst — 
jak zaznacza nota od redakcji — 
jest tłumaczeniem rozdziału książki 
Tunstalla, zatytułowanej „The Media 
Are American: Anglo-American Me
dia in the World"*. 

Kontynuacją niejako tej tematyki 
jest artykuł Karola J a k u b o w i 
cza: „Środki masowego przekazu 
jako czynnik zależności kulturo
wej"8. Zagadnieniem, które prowo
kuje rozważania autora, jest dekolo-
nizacja kulturowa Afryki. Metoda 
dominacji kulturowej polegała na 
negowaniu dorobku kulturowego 
podbitego ludu i narzucaniu mu wła
snego systemu kulturowego. W bra
ku zorganizowanego przeciwdziałania 
zależność kulturowa ma tendencję 
do samoumacniania się z jednocze
snym postępem degradacji kultury 
własnej ludu podbitego. Pogłębiają
ce się poczucie niższości sprzyja ak
ceptacji kultury dominującej. W la
tach poprzedzających rozwój radia i 
telewizji stosunkowo małe możl iwo
ści przenoszenia informacji ograni
czały w sposób naturalny zasięg 
wp ływów dominujących. Dziś nie ma 
praktycznie obszaru nie objętego od
działywaniem masowych mediów, 
tempo dokonywania w y ł o m ó w w kul
turze narodów kolonialnych znacznie 
wzrosło, a zatem wzrosła również po
trzeba działań na rzecz rekonstru
owania przeszłości ludów i przywra
cania im ich własnej kultury. Nadal 
jednak trwa jednostronny przepływ 
informacji — od krajów zachodnich, 
dysponujących nowoczesną techniką 
* Zob. recenzja w Zp 1979 nr 1. 
* S. 43—58. 



przekazu do krajów rozwijających 
się. 

W rubryce „Materiały z badań" 
— Kazimierza K a w a l e w i c z a 
„Notatki do szkicu o odbiorze f i lmów 
na przykładzie « Prześwietlenia » 
Krzysztofa Kieś lowskiego 4 . Autor 
rozważa różnicę, jaka dzieli odbiór 
krytyków a masowe odczytanie tre
ści filmu. Obecnie, prócz badań z za
kresu socjologii kultury, ciekawie 
rozwijają się badania potocznego od
bioru telewizji. Stopniowo badania 
rzeczywistych procesów odbioru za
czynają odgrywać coraz większą ro
lę w socjologicznych analizach sztu
ki — stwierdza autor. Prawdziwość 
filmu w ocenie te lewidzów omawia 
Marta T o m c z y k 5 na przykładzie 
„Polskich dróg". 

Dział „Wymiana doświadczeń" 
przynosi „Uwagi o sztuce radia" Ja
na T r z y n a d l o w s k i e g o 6 . Autor 
uzasadnia, dlaczego — z niewielkimi 
wyjątkami — zainteresowanie spra
wami radia koncentruje się wokół 
zawartości programu, nie zaś jego 
radiowego wystroju. Chodzi nato
miast o wydobycie cech poetyki i es
tetyki ściśle radiowej, właściwej je
dynie temu medium, które można 
wykazać nie tylko na przykładzie 
słuchowiska o charakterze artystycz
nym. Przykłady właściwości radia 
ukazuje porównując informacje pra
sowe i radiowe. Jednocześnie przy
pomina, że trzeba również uwzględ
niać i to, że wybór odbiorcy jest 
emocjonalny, przewartościowujący 
hierarchie logiczne i racjonalne. Je
żeli wybór w prasie nie natrafia na 
żadne trudności, gdyż odbiorca mo
że sobie ustalić kolejność zapozna
wania się z interesującą tematyką — 
to w radiu nie jest to możliwe. Na
rzucona kolejność stawia odbiorcy 
alternatywę: przyjąć odbiór w ukła
dzie zaprogramowanym lub w ogóle 
z odbioru zrezygnować. Sprawą za
tem poetyki radiowej jest tak usta
wiać kolejność tematyczną informa
cji, żeby przeciwdziałać wyłączeniu 
odbiornika przez słuchacza. Przykła
dem zróżnicowań w podawaniu in
formacji w zależności od specyfiki 
przekaźnika są cyfry w druku i licz
by w fonii. Trudniejsze do zareje
strowania pamięciowego np. 74,8*Ve 
sprawdzające się w druku, jako że 
można do nich w każdej chwili wró

cić wzrokiem, w radiu są łatwiej 
przyswajalne w określeniu trzy 
czwarte. W druku oddziałuje sugestia 
maksymalnej szczegółowości, w radiu 
natomiast czynnikiem przykuwają
cym uwagę słuchacza jest dynamika 
określeń nasyconych ekspresją. Po
dobnie informacja radiowa zyskuje 
walor „bezprzestrzenności", gdy in
formacje są podawane bezpośrednio 
z różnych odległych miejsc. Uwagi 
autora mają na celu przypomnienie, 
że radio jest nie tylko „przekaźni
kiem", ale może być sztuką, która 
korzystając z techniki wyrasta ponad 
nią, kształtując walory ściśle radio-
geniczne. 

Hertha S t r u m omawia zastoso
wanie kryteriów Piageta do telewi
zyjnych programów dla dzieci6. Pia-
get ustalił pięć poziomów rozwoju 
inteligencji dziecka. Wydaje się, że 
ten podział umysłowych możliwości 
w zależności od wieku stać się po
winien wykładnią dla opracowują
cych programy i sprawdzonym mier
nikiem przydatności programu dla 
zatwierdzających go. W programach 
tych powinna być zachowana rów
nowaga między asymilacją i akomo-
dacją psychiczną, to jest między 
tym, co jest znane, a tym co nie
znane dla dziecka. 

Klausa S c h ö n i n g a rozważania 
o zastosowaniu materiału dokumen
talnego w słuchowisku radiowym 7 

są ponowną próbą ustalenia stopnia 
obiektywizmu w przedstawianej do
kumentem rzeczywistości. Na nie
uchronną deformację przedstawianej 
prawdy autor próbuje spojrzeć od 
innej strony. Propozycja jego idzie 
w tym kierunku, żeby się przed tą 
konieczną deformacją nie bronić i 
nie traktować jej jako zła koniecz
nego, lecz jako naturalny środek 
wyrazu stosowany zgodnie z inten
cją autora. Język, przypomina au
tor, prócz funkcji informacyjnej i 
afirmacyjnej oddziałuje interpretacyj
nie w większym stopniu niż fotogra
fia. Łączenie fikcji artystycznej 
z prawdą to — mimo niebezpie
czeństw — przyszłość słuchowisk 
dziennikarskich. W terminie tym — 
słuchowisko dziennikarskie — łączy 
autor walory dokumentu i publicy
styki, której warstwa argumentacyj-
na i interpretacyjna zawarte będą 
w technice collage'u. Referat ten zo-

*S. 59—82. 
• S. «3—83. 

• S. 89—«4. 
* S. 95—107. 



stał wygłoszony na III Międzynaro
dowym Tygodniu Radiowym w Hisz
panii. 

Teresa Lisicka 

prasa techniczna 
Rocznik 1978 

Łatwo można spostrzec, uważniej 
przyjrzawszy się ogółowi czasopiś
miennictwa technicznego w Polsce, 
że prasa techniczna stanowi pewien 
system, w którym każdy tytuł ma 
ściśle określone miejsce ze względu 
na tematykę i poziom naukowo-fa-
chowy. Wzrost zainteresowania w 
ostatnim czasie takim komplekso
wym podejściem legł u podstaw kil
ku ważnych publikacji, w tym 
otwierającego nr 1. artykułu Jana 
W. C z a r n o w s k i e g o „O syste
mie prasy technicznej" (s. 3—7). 

Zacznijmy od dwóch klasyfikacji 
czasopism przedstawionych przez au
tora. W pierwszej kryterium podzia
łu stanowi tematyka: 1. Czasopisma 
ogólnotechniczne (obejmujące tema
tykę całości techniki), 2. Czasopisma 
techniczne branżowe ogólne (pełnią
ce w zakresie określonej dziedziny 
taką funkcję, jak czasopisma ogól
notechniczne wobec całej techniki), 
3. Czasopisma techniczne branżowe 
specjalistyczne, 4. Czasopisma tech
niczne międzybranżowe, 5. Czasopi
sma popularnotechniczne (służące 
podniesieniu ogólnej kultury techni
cznej społeczeństwa). Klasyfikację 
pism według kryterium poziomu na
ukowo-technicznego przeprowadzić 
można w oparciu o przyjęty w wy
dawnictwach książkowych podział: 
I — magister inżynier, II — inży
nier i technik III — mistrz, robot
nik wykwalifikowany. 

Obie te klasyfikacje nie są sztuką 
dla sztuki. Są kluczem do zoriento
wania się w systemie prasy techni
cznej, do stałego doskonalenia całe
go systemu. Jak zauważa autor, roz
wój techniki z jednej strony oraz 
szybkie zmiany w poziomie kadr 
technicznych i załóg robotniczych z 
drugiej wymagają nieustannych ko
rekt systemu pod kątem rodzących 
się potrzeb. System nie może być 
tworem sztucznym. W tej chwili jed
nak należy się wstrzymać zarówno 

z powoływaniem, jak i l ikwidacją 
jakichkolwiek czasopism, póki nie 
zbada się celowości tego typu dzia
łań z punktu widzenia całego syste
mu. Nie może być miejsca na do
wolność i beztroską improwizację — 
podkreśla na zakończenie Jan 
W. Czarnowski. 

Niejako uzupełnieniem tej wypo
wiedzi jest następna publikacja w 
tym samym numerze, Tadeusza 
R a t h m a n a „Prasa techniczna — 
system wymagający optymalizacji" 
(s. 7—8). Autor wskazuje tu kierun
ki działań, które powinny przysłu
żyć się czasopiśmiennictwu technicz
nemu — właśnie dzięki komplekso
wemu ujmowaniu go jako systemu. 
Tak więc T. Rathman mówi o tym, 
co nie zostało do końca powiedzia
ne w artykule J. W. Czarnowskiego. 
Oba materiały stanowią dobry za
czyn myślenia, pozostawiając szero
kie pole do dalszych rozważań nad 
konkretnymi możliwościami. 

T. Rathman powrócił raz jeszcze 
do tematu w artykule „Na margine
sie dyskusji o systemie prasy tech
nicznej" (nr 3, s. 5—7), by dorzucić 
nową porcję uwag dotyczących 
głównie charakteru zmian, jakie po
winny nastąpić w systemie prasy 
technicznej. 

O ile w publikacjach J. W. Czar
nowskiego i T. Rathmana podjęte 
problemy pozostały otwarte (autorzy 
starali się jedynie wskazać pewne 
kierunki działania w celu dążenia 
do rozwiązań optymalnych), o tyle 
pewne propozycje rozstrzygnięć 
przyniósł artykuł Piotra K r ó l a 
„Projekt systemu programowania i 
wydawania prasy technicznej" (nr 5, 
s. 4—8). Jest to omówienie najważ
niejszych zagadnień zawartych w 
memoriale pt. „Prasa techniczna w 
Polsce, podstawowe problemy, kie
runki i warunki rozwoju" przyjętym 
przez Prezydium Rady Głównej 
NOT. Artykuł P. Króla (nb. główne
go twórcy memoriału) przedstawia 
jednorodny model funkcjonowania 
prasy technicznej w Polsce, ze szcze
gólnym zwróceniem uwagi na prasę 
branżową. Mowa tu o formule cza
sopism dla poszczególnych grup od
biorców, jak i o organizacji pracy 
redakcji oraz działalności wydawni
czej. 

Podczas lektury tych materiałów 
nasuwa się myśl , że kiedyś musi 
dojść do podjęcia podobnych rozwa
żań w zakresie całej prasy polskiej, 



do potraktowania jej też jako syste
mu — choć dzień ten jest jeszcze 
chyba odległy. 

O sprawy systemowe zahacza je
szcze artykuł Anatola H a n f t w u r -
c e l a „Polska w zachodniej prasie 
technicznej" (nr 2, s. 13-15). Wycho
dząc od stwierdzenia, że prasa tech
niczna krajów kapitalistycznych 
„często w ogóle nie informuje o pol
skiej nauce, technice i przemyśle", 
autor zastanawia się nad przyczyna
mi tego stanu rzeczy i sposobami je
go zmiany. Owych przyczyn poszu
kuje na naszym wspólnym podwór
ku. Uważa, że biorą się one ze s ła
bości polskich czasopism, które po
winny być źródłem informacji dla 
zagranicy. Pomijając bowiem barie
rę językową, istnieje jeszcze wiele 
innych barier zniechęcających za
chodnich odbiorców do naszej prasy 
technicznej — co z kolei odbija się 
niekorzystnie na efektach polskiego 
eksportu na rynki kapitalistyczne. 
Z tego ostatniego widać, że sprawa 
jest dużej wagi. 

W zebranych na końcu artykułu 
wnioskach autor postuluje liczne 
zmiany, m. in. dostosowanie naszych 
pism do potrzeb rynków zachodnich 
(profil tematyczny, szata graficzna), 
ogólne poprawienie ich poziomu me
rytorycznego i streszczeń obcojęzycz
nych traktowanych często po ma
coszemu, wreszcie podjęcie różnych 
działań na rzecz upowszechnienia 
w świecie czasopism krajowych 
i przeznaczonych dla zagranicy (np. 
intensyfikacja kontaktów między re
dakcjami, wydawnictwami, organiza
cjami technicznymi, penetracja śro
dowisk polonijnych). A. Hanftwurcel 
postuluje też uruchomienie prasowe
go serwisu zagranicznego — wyda
wanego na wysokim poziomie i wy
syłanego do konkretnych odbiorców 
— z początku na zasadzie finanso
wania przez którąś z zainteresowa
nych instytucji (PIHZ, NOT lub re
sorty). 

W numerze 4. Wies ław R e w e r -
s k i omówił „Niektóre zasady budo
wy kwestionariuszy ankiet redakcyj
nych" (s. 14—16). Podczas czytania 
tego materiału wydaje się, że za
wiera kwestie tak oczywiste, iż nie
warte pisania o nich. Ale to tylko 
swego rodzaju złudzenie. Co innego 
bowiem oceniać gotowy wykaz za
sad, a co innego zastosować je 
wszystkie w praktyce, gdy nie ma. 
się ich spisanych na kartce. Łatwo 

wtedy pominąć jakiś — nieraz waż
ny — element, czego najlepiej do
wodzi praktyka. Skutek niewłaści
wie ułożonej ankiety może być i ta
ki, że czytelnicy nawet nie będą chcie
li jej wypełnić i odesłać do redakcji. 
Toteż choć autor wysnuwa wnioski 
z ankiet ogłaszanych na łamach pism 
technicznych, sformułowany na za
kończenie artykułu zbiór trzynastu 
zasad dla twórców ankiet powinien 
znaleźć się w zbiorach każdej chyba 
redakcji. Podobne zasady mają cha
rakter uniwersalny. Może dobrze by 
było, gdyby autor powrócił jeszcze 
do sprawy i przedstawił ją szersze
mu kręgowi czytelników niż odbior
cy prasy technicznej — np. na ła
mach Prasy Polskiej. 

Przeglądając rocznik 1978 Prasy 
Technicznej wyróżnić ponadto trzeba 
dwa nurty: sprawy językowe oraz 
przedstawianie tytułów prasy krajo
wej i zagranicznej. 

W obszernej, bo liczącej ok. 20 
publikacji grupie „językowej" wybi
jają się na plan pierwszy zagadnie
nia terminologii w piśmiennictwie 
technicznym, co się bezpośrednio 
wiąże z I krajową konferencją na 
temat „Terminologia naukowa, tech
niczna i zawodowa" (Warszawa, 5—6 
VI 1978). Najważniejszymi publika
cjami są tu „Problemy informacji 
terminologicznej" Mariana B e l e r -
s k i ego (nr 3, s. 7—10) oraz „Ter
minologia techniczna a stowarzysze
nia naukowo-techniczne" Bogdana 
K u r a n t a (nr 4, s. 2—3). Parokrot
nie poruszano też temat tłumaczenia 
tekstów technicznych. Np. Andrzej 
V o e l l n a g e l wskazał przyczyny 
powstawania błędów w przekładach, 
za które winę, jak się okazuje, mo
że ponosić nie tylko tłumacz, ale i 
twórca tekstu oryginalnego („Po
prawność terminologiczna w prze
kładach tekstów technicznych" — 
nr 1, s. 14—16, 30). Autor dotknął 
również problemu tłumaczenia za
granicznych materiałów agencyjnych 
z zakresu nauki i techniki przezna
czonych dla prasy ogólnoinformacyj
nej. Wobec lawinowego powstawania 
wraz z postępem technicznym m n ó 
stwa nowych terminów ciekawy jest 
artykuł Adama B. E m p a с h e r a 
„Komputerowe wspomaganie t łuma
czy technicznych" (nr 2, s. 16—18). 

W osobnej grupie materiałów o 
historii języka technicznego także 
mamy do czynienia z publikacjami 
z zakresu terminologii. 



Jeszcze kilka słów o przedstawia
niu na łamach Prasy Technicznej 
różnych pism. Znajdujemy tym ra
zem kilka omówień i ocen pozycji 
krajowych, jak również przeglądy 
czasopiśmiennictwa za granicą w ru
bryce „Światowa prasa techniczna ,\ 
Publikacje tego typu mogą pomagać 
we wprowadzaniu drobnych korekt 
w celu doskonalenia naszych perio
dyków, a nawet dostarczać materiału 
do ogólniejszych przemyśleń. 

W publikacji Zdzisława L . M a -
t y j a s z e w s k i e g o „Czasopisma 
techniczne w Stanach Zjednoczonych 
(nr 1, s. 17—20) otrzymujemy prze
gląd najważniejszych tytułów podzie
lonych na grupy tematyczne. Krót
kie notki informują o charakterze 
każdego pisma. Interesujące byłyby 
z pewnością podobne przeglądy cza
sopism innych krajów. Analizując je 
być może uzyskalibyśmy dodatkowe 
dane przydatne dla optymalizacji sy
stemu naszej prasy technicznej. 

Lesław Peters 

ZAGADNIENIA 
NAUKOZNAWSTWA 

O komunikowaniu 

Nader interesujący kwartalnik 
Komitetu Naukoznawstwa PAN w 
zeszycie 4/1978* zamieścił osobny 
dział „Społeczne oddziaływanie tech
niki łączności X X wieku". Znalazł 
się w nim referat wstępny na sym
pozjum „Human Implications of 
XXth Century Communications 
Technology" (Edynburg, sierpień 
1977) — przygotowany przez H. M. 
M c L u h a n a i T. W. A b r a m -
s a z uniwersytetu w Toronto; ko-
referat Bohdana W a l e n t y n o w i 
cza; głos w dyskusji Egeniusza O l 
s z e w s k i e g o . 

Profesorowie z Toronto poprzedzi
li swe studium pt. „Technika i 
środki przekazu" (s. 579—588) okre
śleniami terminologicznymi. Oto kil
ka najistotniejszych: 

„Komunikacja jest to czynność, 
dzięki której parametry opisowe ja
kiegoś stanu natury, włączając w to 
i naturę ludzką, w jednym punkcie 

•Druk ukończono dopiero w lutym 1-9T9, 
stąd termin nin. omówienia. 

czasoprzestrzeni stają się znane w 
innym jej punkcie (...) Środek ko
munikacji (medium) jest środkiem 
szczególnym; termin ten zazwyczaj 
stosuje się w odniesieniu do kształ
tu, a nie do tła. Żaden środek nie 
może przekazać całości potencjalnej 
informacji; może zaś przekazać zna
czną część informacji relewantnej (...) 
Najbardziej znanymi sieciami komu
nikacyjnymi są sieci komunikacyjne 
międzyludzkie, czyli te, które zakła
dają obecność człowieka na jednej 
z końcówek (...) Przyjmujemy jako 
aksjomatyczne (...), że wysi łki nasze 
zmierzają do zwiększenia zarówno 
dopływu informacji, jak i naszej ak
tywności (...) Intencją transmisji jest 
przekazanie komunikatu, jego treści" 
(579—581). 

Wywód referentów opiera się na 
znanych tezach McLuhana (środek 
przekazu jest komunikatem; uzależ
nienie komunikatu od środka przeka
zu spełnia dominującą rolę w kształto
waniu społeczeństw; komunikacja 
przekroczyła granice ludzkiej szyb
kości odbioru; telewizja wiedzie z 
powrotem ku organizacji plemien
nej). Z innych tez zwróciły naszą 
uwagę (s. 587): podkreślająca, że w 
komunikacji maszyna — maszyna 
w p ł y w człowieka nie jest wyelimi
nowany, człowiek bowiem progra
muje automat i dlatego znajdzie się 
w jakiejś części systemu; przypom
nienie, że „społeczne implikacje ma
szyn zostały wykryte przez Marksa"; 
głosząca, iż „nowa technika tkwi w 
podświadomości młodzieży, która 
tym samym łatwiej podporządkowu
je się skutkom niedostrzegalnych 
manipulacji". 

B. Walentynowicz (s. 589—593) 
zwrócił przede wszystkim uwagę na 
kontrowersje wzbudzane przez tek
sty McLuhana. Podkreślił, że w re
feracie jego i Abramsa jest mowa o 
interakcji, ale w poprzednich tek
stach McLuhan używał pojęcia ko
munikowania się w znaczeniu odpo
wiadającym nie interakcji między
ludzkiej, lecz sposobowi artykulacji 
rzeczywistości Za wielką zasługę re
ferentów uznaje demaskaeję „toksy
czności" przemysłu elektronicznego, 
po której nie nastąpiła jednak iden
tyfikacja tej toksyczności i wynika
jących z niej zagrożeń — odcyfrowa-
nie ich ingerencji w nasze życie. Za
kwestionował slogan, że wiadomość 
jest i może być determinowana je* 
dynie przez medium. Zaproponował 



przedyskutowanie m. in. następują
cych postulatów: 

— Potrzebna jest analiza nowych 
technik komunikowania w ich kon
tekście społecznym i ich sterowania 
zgodnie z kryteriami społecznymi. 

— Ograniczanie swobody poszcze
gólnych ludzi (wolności słowa) po
winno być wyważone rekompensatą 
w postaci zysków społecznych. 

Zakończył konkluzją: „Dyskusji o 
nowych technikach komunikowania 
się nie sposób prowadzić z pomija
niem jego kontekstu społecznego". 

E. Olszewski przedstawił uwagi 
dyskusyjne wobec referatu, kwestio
nując na wstępie zbyt szerokie defi
nicje „łączności" i „techniki", które 
wykraczają poza człowieka i jego 
działalność. Ograniczając się do rela
cji człowiek — środki przekazu, 
zwrócił uwagę na dwustronność re
lacji: albo informacja dociera do 
człowieka, albo człowiek udaje się 
po informację, przy czym nowa te
chnika dała nie tylko nowe środki 
przekazu, ale i przemieszczania się. 
Polemista zakwestionował tezę o ko
nieczności dominacji jednego środ
ka przekazu (telewizji), jak też de
terministyczne przekonanie, że tech
nika będzie z konieczności domino
wała nad człowiekiem i że nie da 
się uniknąć epidemii telewizyjnej. 

W tymże numerze polecam uwa
dze wszystkich prasoznawców arty
kuł japońskiego uczonego Magoroha 
M a r u y a m y „Paradygmaty a ko
munikowanie się" (s. 630—640), prze
łożony z czasopisma Technological Fo
recasting and Social Change. Autor 
wychodzi od stwierdzenia, że trudno
ści w porozumieniu się interdyscypli
narnym, interprofesjonalnym czy in-
terkulturowym wynikają nie tyle 
z różnic słownictwa czy języka, ile 
z odmiennych struktur rozumowania. 
Artykuł powinien wzbudzać nie tylko 
zainteresowanie, lecz także dyskusję. 
Oto kilka cytatów uzasadniających to 
przekonanie: 

„Probabilistyczny jednokierunkowy 
paradygmat przyczynowy (...) stał się 
modny od czasu odkrycia indetermini-
zmu i nieokreśloności informacyjnej 
w mechanice kwantowej. Jest on 
w dalszym ciągu modny w filozofii 
nauki i w socjologii, chociaż nauki fi
zyczne i biologiczne odeszły już od te
go paradygmatu. Według tego parady
gmatu zachodzi jednokierunkowy 
przepływ oddziaływania od „przyczy
ny" do „skutku"... (s. 607). 

„Zbyt często nawet socjologowie 
i antropologowie żywią złudzenie, że 
są „ekspertami" wobec społeczeństwa, 
które badają. Gorzej jeszcze, że wielu 
socjologów i antropologów nastawia 
się raczej na teorię niż na człowieka. 
Rozpatrują oni społeczeństwo z punktu 
widzenia jego użyteczności dla teorii, 
nie zastanawiając się nawet nad tym, 
że teorie te mogą nie odpowiadać 
punktowi widzenia ludzi żyjących 
w tym społeczeństwie" (s. 618). 

„Pojęcie programu „interdyscypli
narnego" zakłada zwłaszcza to, że ist
nieją takie dyscypliny, które należy 
z sobą połączyć. Ponieważ rzeczywi
stość nie jest podzielona na dyscypli
ny, słuszniejsze jest opracowywanie 
programów niedyscyplinarnych (...) 
Potrzebne nam są programy niedyscy-
plinarne, odejście od kategoryzacji 
w nauce i transspecjalizacja. Trans-
specjalizacja polega na zachowaniu 
poglądu kontekstowego przy jednocze
snym skupieniu uwagi na tym, co spe
cyficzne i szczegółowe" (618). 

„Komunikacja interparadygmatycz-
na może być w zasadzie udoskonalo
na poprzez uświadomienie każdej ze 
stron, że inni posługują się odmien
nymi paradygmatami, oraz poprzez 
wyrobienie zdolności do uwolnienia się 
od własnego paradygmatu i wyrobie
nie zdolności do myślenia w innych 
paradygmatach" (626). 

Na s. 608 — przejrzysta tablica, 
określająca trzy paradygmaty: jedno
kierunkowy przyczynowy (w nauce — 
tradycyjny model „przyczyny" i „skut
ku"), procesu przypadkowego (teoria 
informacji Shannona), wzajemny para
dygmat przyczynowy (teoria informa
cji po Shannonie). 

Czesław Biel 

Otazky 
zurnalistiky 

Rocznik 1978 

Historyk prasy słowackiej Frańo 
R u 11 к а у w pierwszym numerze 
omawia walkę polityczną w prasie s ło-



wackiej w latach 1945—1948 *. Były to 
lata, w których decydował się charak
ter ustrojowy Czechosłowacji. Ze zna
czących organów prasowych poświęca 
uwagę Prawdzie, centralnemu organo
wi Partii Komunistycznej Słowacji 
i Czasowi, centralnemu organowi Par
tii Demokratycznej. Analizuje dzien
nikarstwo słowackie w owym czasie 
pod względem jego struktury, funk
cji i orientacji. Na tle najważniej
szych problemów politycznych tego 
okresu ukazuje, jak wymienione or
gany działały i jaki był ich wpływ. 
Publikacje koncentrowały się na 
oczyszczeniu życia publicznego ze 
zdrajców i kolaborantów, reformie 
rolnej, nacjonalizacji kluczowego 
przemysłu, wzroście sektora uspo
łecznionego w gospodarce narodowej. 

Szczególną uwagę poświęca autor 
przezwyciężeniu kryzysu w komuni
stycznej prasie słowackiej w jesieni 
1947 roku oraz metodom, jakie wzmoc
niły ją i doprowadziły do zwycięstwa 
w lutym 1948. 

Ivan T o m a ś о V, omawiając źró
dła informacji w krajach kapitalistycz
nych 2 zwraca uwagę na rolę monopoli, 
które dzięki kontroli g łównych źró
deł informacji wpływają decydująco 
na polityczną orientację i kształt opi
nii publicznej. Wspierane przez im
perialistyczne agencje informacyjne 
wywierają przemożny w p ł y w nie 
tylko na opinię publiczną w swoich 
krajach, lecz również w krajach roz
wijających się — które korzystają 
z ich usług. 

Zdenek S u m b e r a przeprowadza 
krytykę uwarunkowań ustrojowo-poli
tycznych działających na masowe 
środki przekazu w krajach burżuazyj-
nych 8. Stwierdzając, że komunikowa
nie masowe jako proces społeczny ma 
charakter klasowy i jest uwarunkowa
ne prawami i przywilejami ustalonymi 
przez formację społeczną, ukazuje róż
nice w działalności i oddziaływaniu 
masowych środków przekazu w wa
runkach socjalistycznych. 

Kontynuując swoje rozważania z ro
ku ubiegłego nad telewizją, Vlasta 
Z â c h e j o w â 4 w centrum uwagi 

1 Politicks boje v slovenskej źurnalistike 
od oslobodenia po Vitazny februâr (1945— 
1948), s. 3—15. 
2 Ovlâdanie zdroj ov informâcii, s. 24—37. 
» Ke kritice zâkladnich tendenci soudobého 
vyzkumu masové komunikace, s. 16—23. 
* Televizny recipient a televizne noviny, 
6. 38—46. 

umieszcza odbiorcę telewizyjnego, uka
zując go w wielu aspektach w proce
sie komunikowania masowego. Zwięk
szenia efektywności oddziaływania na 
odbiorców masowych środków przeka
zu upatruje autorka w ściślejszym 
i lepszym niż dotychczas podziale wła 
ściwości i zakresów działania między 
poszczególnymi środkami. 

Począwszy od numeru 1. przez trzy 
następne miejsce w rubryce „Dysku
sja" redakcja zdecydowała się poświę
cić problematyce krytyki w publicysty
ce telewizyjnej, oddając głos kolejnym 
dyskutantom. 

Numer 2. na pięćdziesięciu stronach 
(bez kroniki i bibliografii) przynosi aż 
11 pozycji. Stąd duża różnorodność 
autorska i tematyczna. Jozef Bo r i 
se к omawia „Partyjność a wolność 
prasy w państwie socjalistycznym" 5

r 

odnosząc działalność masowych środ
ków przekazu do leninowskich zasad 
partyjności. Milan К a ś i к i Vlastimil 
K l i m p l zwracają uwagę na miejsce 
masowych środków przekazu w spo
łecznej edukacji ekonomicznej6. Slavoj 
H a s k o v e c 7 relacjonuje wyniki ob
szernego studium opracowanego przez 
Wydział Dziennikarski Uniwersytetu 
Karola w Pradze i Instytutu Teorii 
i Praktyki Dziennikarskiej na temat 
informacyjnych agencji prasowych. 
Autor potwierdza opinię, że typ agen
cji prasowej, spełniający najlepiej 
swe zadania to ten, który gromadzi 
i udostępnia możliwie najpełniejsze 
dane, a szczególnie doniesienia o cha
rakterze politycznym. 

Teoretycznym, a w tym również 
i terminologicznym rozważaniom po
święcił swój artykuł Stefan V ê l a s 8 

Przeprowadzając polemikę z dotych
czas przyjętymi znaczeniami terminu 
żurnalistyka, główną uwagę poświęca 
zagadnieniu, na ile faz dzieli się twór
czość dziennikarska, a konkretnie 
działalność publicystyczna o charak
terze analitycznym. Autor podejmuje 
polemikę z M. Marko i I. Rubikiem, 
udowadniając im, że twórczość ta 
dzieli się na pięć faz, a nie jak oni 
twierdzili — na trzy. Rozprawa ma 

5 Stranickost a sloboda tlaće v socialistic-
kej spolocnosti, s. 3—9. 
• Poznâmky к vychovné funkci ekonomic-
ké propagandy v prostfedcich masové in-
formace a propagandy, s. 10—14. 
7 Aktualni otazky teorie agenturniho zpra-
vodajstvi, s. 15—22. 
8 Fazy żurnalizmu a fâzy tvorivého pro
cesu pri publicistike racionâlneho typu* 
s. 23—29. 



charakter akademicki i nie wydaje 
się, żeby mogła wpłynąć zasadniczo 
na praktykę dziemiikarską. 

Numer 2. ma pewne znamiona na
ukowej współpracy międzynarodowej. 
Świadczą o tym zarówno cytowani 
w rozprawach autorzy — m. in. nasz 
Rajmund Borkowski — jak i szersze 
omówienie masowych środków komu
nikowania w NRD przez Pavela 
T i s c h l e r a 9 . 

Zainteresowania prasoznawców sło
wackich pracami badawczymi w Pol
sce zostały zaakcentowane artykułem 
przeglądowym Pawła D u b i e l a , in
formującym co w tym zakresie przy
niosły lata 1968—1977. 

Słowacki Urząd do spraw Prasy 
i Informacji w Bratysławie ma w oso
bie Vladimira L a b a t h a utalento
wanego znawcę prasy 1 0. Operując 
przykładami wziętymi z prasy s łowac
kiej autor ukazuje, jakie ma i jakie 
mieć powinna znaczenie rubryka 
z wokandy sądowej w edukacji praw
nej społeczeństwa. Porównując różne 
funkcje, jakie tego rodzaju rubryki 
spełniają w prasie burżuazyjnej i so
cjalistycznej, próbuje przeprowadzić 
podział funkcji i oddziaływania tych 
rubryk według treści i tematyki 
w nich zawartej. Na podstawie anali
zy wyodrębnia pozytywne jakości 
i wskazania dla tej publicystyki, 
aby mogła spełnić funkcję mobilizują
cą myślenie i odczucia odbiorców, 
a jednocześnie stworzyć atmosferę po
tępienia społecznego dla naruszających 
socjalistyczny porządek prawny. 

Pomijając, jako mniej nas obcho
dzące, dwa artykuły dotyczące ra
dia i telewizji, trzeba poświęcić 
nieco uwagi artykułowi Zdany L i ś-
k о V e j i Vlasty Z a c h e j o v e j 
problematyce badań informacji s łow-
no-obrazowej w czasopismach 1 1 . Stu
dium zaznajamia nas z teoretycznymi 
założeniami badań, których tematem 
jest funkcja języka i obrazu jako czyn
ników formowania kulturalnego pro
filu człowieka socjalizmu. Badania są 
częścią państwowego planu badawcze
go szóstej pięciolatki. Jak stwierdzają 
autorki, badania nad językiem i foto
grafią w zakresie komunikowania ma
sowego były dotychczas realizowane 

• Pohlad na masové komunikaéné pro-
Striedky v NRD, s. 30—37. 
" Sudnićka ako jedna z foriem prâvnej 
vychovy, nr 3, s. 3—10. 
1 1 К problematike vyskumu slovno-obrazo-
vej informâcie v periodickej tlaći, nr 3, 
S. 27—35. 

w odniesieniu do jednego lub drugiego 
składnika. Omawiane badanie traktu
je obydwa elementy równorzędnie. 
Słowo i obraz jako jeden równozna-
czący znak funkcjonują nie tylko 
w dziedzinie komunikowania masowe
go, lecz również w systemie kultury. 
W związku z tym zakres pojęcia kul
tura i jego ścisłe określenie stanowi 
komponentę koncepcji całych badań. 
Autorki podkreślają nowatorstwo tych 
badań nie tylko na terenie Czechosło
wacji, ale i w skali międzynarodowej. 
Jak można wnioskować z przypisów, 
przyczyny takiego stwierdzenia należy 
upatrywać w zbyt wąsko potraktowa
nej literaturze przedmiotu. W omawia
nej przez nie dziedzinie istnieją już 
nie tylko ciekawe koncepcje badawcze, 
ale i bardzo konkretne wyniki, które 
zapewne wiele ułatwić mogą w bada
niach tak w zakresie metody, jak po
równań i sprawdzeń w punktach doj
ścia. S łowo i obraz jako znaki systemu 
kulturowego szczególnie dużo uwagi 
zajmują w ostatnim okresie w bada
niach nad telewizją — co przeniesione 
we właściwych proporcjach do badań 
nad czasopismami ilustrowanymi bar
dzo je może i wzbogacić, i uprościć. 

Historia prasy słowackiej, ale ujęta 
problemowo, w aspekcie gatunko
wym 1 2 , reprezentuje w numerze 4. za
gadnienia historycznoprasowe. Autor, 
Stefan V ê l a s , zajmuje się pro
cesem formowania się gatunków pu
blicystyki typu racjonalnego. Ter
min ten, nie bardzo zrozumiały dla 
nas, oznacza publicystykę o wyraźnych 
elementach analitycznych, bogatą fak
tograficznie. Ewolucję tę na przestrze
ni wieków zarysowuje autor poprzez 
ideologie postępowe aż do współczes
nej prasy komunistycznej. 

Okolicznościowym artykułem z oka
zji 55-lecia radia czechosłowackiego 
przypomina redakcja jego historię 
i przedstawia przegląd opracowań na 
tematy radiowe1 8. Jan P o h r a d s k y 
w publicystycznej rozprawce podejmu
je zagadnienia etyki dziennikarskiej14. 
Poniekąd kontynuacją zagadnień z po
przedniego numeru są „Metodologicz
ne problemy badań informacji s łowno-
-obrazowej w gazetach centralnych'' 
również Z. L i s k o v e j i V. Z a-

1 2 Vyvoj zânrov publicistiky racionaneho 
typu v naśej tlaći, s. 3—14. 
1 8 J . S a n d : Prvé stopy rozhlasového 
spravodajstva v ceskoslovenskom rozhlase, 
s. 15—20. 



c h e j o w e j 1 5 . W dziale dyskusji —• 
„Problemy propagandy prawnej", do 
której wprowadzenie przygotował sło
wacki minister sprawiedliwości dr Pa
vel К i r a 1 y. 

Roczny przegląd kwartalnika sło
wackich prasoznawców nasuwa kilka 
spostrzeżeń. Niezmiennie kultywowana 
historia prasy słowackiej, wyróżniają
ca się starannością opracowań i róż
norodnością tematyczną, stanowi 
chlubną wizytówkę pisma. Zauważyć 
jednak trzeba, że stanowi to już 
w tej chwili zasadniczą oś kwartalni
ka Otâzky Zurnalistiky, gdyż współ 
czesność prasoznawcza reprezentowana 
przyczynkowymi studiami metodolo
gicznymi bądź publicystycznymi dy
wagacjami praktyko w-dziennikarzy, 
nie zaś badaniami empirycznymi — 
stanowi zbyt słabą przeciwwagę dla 
nurtu historycznego. Badania empiry
czne, jak wiadomo, są i kosztowne, i 
czasochłonne, a do tego w ostatecznym 
swym kształcie pokaźne objętościowo. 
Być może, że akurat rok 1978 nie za
owocował empirią godną opublikowa
nia. Niemniej w bogatym zestawie pu
blikacji czuje się wyraźnie brak 
współczesnego konkretu badawczego. 
Z tym zjawiskiem natrętnie kojarzy 
się i drugie spostrzeżenie, a mianowi
cie, że stara gwardia prasoznawców 
słowackich nadal uprawia swoją dzie
dzinę wiedzy, ale brak jest nazwisk 
nowych, które utrwaliłyby się młodą 
pasją badawczą, interesującym nowym 
spojrzeniem. 

Teresa Lisicka 

Theorie 
und Praxis 
des sozialistischen 
Journalismus 

II półrocze 1978 * 

W numerze 4 dwumiesięcznika 
szczególną uwagę zwraca rozprawa 
asystentów Sekcji Dziennikarstwa 
w Lipsku, Wulfa S к a u n a i Wolf
ganga T i e d k e g o na temat : Bada
nie oddziaływania jako integrujący 
składnik procesu pracy dziennikarskiej 
(s. 54—59). Wskazując na kluczowe 
znaczenie badania skutków oddziały-
1 5 Metodické otâzky vyskumu slovno-obra-
zovej informacie v ustrednych dennikoch, 
s. 32—42. 
* Zesz. 4 s. 96; zesz. 5 s. 71; zesz. 6 s. 102. 

wanią dziennikarskiego, autorzy przy
pominają znane powszechnie trudności 
jakie temu towarzyszą i wynikającą 
prawdopodobnie z tego nikłą liczbę 
ustaleń teoretyczno-metodologicznych, 
a co za tym idzie — studiów empirycz
nych. Sami stawiają sobie jako cel 
określenie przedmiotu badań nad od
działywaniem dziennikarskim. Uważa
ją bowiem, że w tym zakresie brak 
jednolitych poglądów, podobnie jak 
w sprawie oddziaływań różnego rodza
ju, różnego rozmiaru, zasięgu, trwania, 
różnej intensywności. 

Skaun i Tiedke podkreślają, że ich 
propozycja ma charakter dyskusyjny. 
Próbują określić przedmiot badania 
skuteczności wychodząc przede wszyst
kim od procesu pracy dziennikarskiej, 
dopiero potem od recepcji jej wytwo
rów. Tym samym badanie oddziaływa
nia sprowadzają do metody badania 
uwarunkowań procesu oddziaływania, 
metody dialektycznie związanej z ba
daniem jego skutków. Akcentowanie 
głównie analizy skutków autorzy pod
dają krytyce. 

Jako równie ważne traktują indy
widualne uwarunkowania odbiorcy — 
i te, które tkwią w samym wytwo
rze dziennikarskim. „Wyczerpujące 
badanie oddziaływania nie może się 
zatem ograniczyć do analizy relacji 
odbiorca — wytwór dziennikarski, 
lecz wymaga uwzględnienia w polu 
badawczym relacji dziennikarz — 
wytwór dziennikarski przy czym 
wytworowi dziennikarskiemu jako 
czynnikowi wywierającemu w p ł y w 
na odbiorcę przypada szczególne zna
czenie (...) Jako główne zmienne 
dziennikarskiego procesu oddziały
wania (...) należy tym samym przy
jąć kreującego dziennikarza z jego 
politycznymi wiadomościami i do
świadczeniami, dziennikarskimi zdol
nościami i umiejętnościami, wszyst
kie etapy lub czynności podczas wy
twarzania produktu pracy dzienni
karskiej, sam produkt, w którym są 
zmaterializowane zamierzone cele 
oddziaływania oraz odbierającego 
czytelnika, słuchacza lub widza..." 
(56/57) Krótko mówiąc, Skaun 
i Tiedke proponują traktować jako 
równorzędne czynniki w procesie od
działywania: nadawcę — wypowiedź 
dziennikarską i jej treść — odbiorcę. 

1 Odpowiada to w pełni koncepcji I. T e 
t e l o w s k i e j , wyłożonej już w r. 1965 
w Zeszytach Prasoznawczych nr l (s. l u 
li), dot. trzech faz procesu komunikowania 
i charakteru badań prasoznawczych. 
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Niby nic nowego, ale z ręką na ser
cu: gdzież są analizy uwarunkowań 
oddziaływania, poczynające się w sfe
rze zamysłu i jego realizacji przez 
nadawcę, dziennikarza? Wciąż jeszcze 
je pomijamy i prowadzimy (nie tylko 
my, ale to żadne usprawiedliwienie) 
o d d z i e l n e analizy zawartości, 
o d d z i e l n e analizy odbioru, a w 
efekcie właśc iwie nic nie wiemy 
o skuteczności oddziaływania. Auto
rzy natomiast uważają, że samo
dzielne (co do przedmiotu i metod) 
analizy nadawcy i zawartości są 
„niezbędnym warunkiem i przesłan
ką" dla właśc iwego ustalenia oczeki
wań, potrzeb i nawyków odbiorców. 
Podpisujemy się oburącz. 

Dalszy, bardzo istotny zarzut wo
bec badań skuteczności dotyczy tego, 
że prowadzono je dotąd w odniesie
niu do recepcji pojedynczych wypo
wiedzi dziennikarskich. Był to więc 
rodzaj „testu laboratoryjnego", bo
wiem nigdy utwór dziennikarski nie 
powstaje (i nie zostaje opublikowany) 
bez uwzględnienia całej polityki re
dakcyjnej danego pisma. Stąd jesz
cze jeden wniosek, tym razem doty
czący analizy zawartości, która — dla 
celów zbadania skuteczności — win
na szczególną uwagę poświęcić kom
pozycji treściowej, formalnej i redak
cyjnej opublikowanych wypowiedzi. 

W tymże numerze 4. odnotujmy 
jeszcze artykuły: Klausa V Le we g a 
i . Willy'ego W a l t h e r a „Zróżnico
wana uniformizacja (O sytuacji i po
zycji burżuazyjnych mediów maso
wych w USA)" oraz Petera H a 
rn a n n a. „Na przykład Springer: 
koncern prasowy jako instytucja po
lityczna". 

W numerze 5. Fritz В e с к e г t za
mieszcza studium precyzujące ustale
nie miejsca psychologii w prasoznaw-
stwie (s. 20—25). Autor uważa, że dla 
dziennikarstwa szczególnie przydatne 
mogą być wnioski uzyskane z psycho
logii wychowawczej, przede wszyst
kim jednak powinno się dokładnie 
określić specyficzny przedmiot psy
chologii masowego komunikowania 
jako (nowej) dyscypliny szczegóło
wej 2 . W zgodzie z różnymi wcze
śniejszymi publikacjami autor stwier
dza, że w rozwiniętym technicznie 
komunikowaniu dziennikarz zazwy
czaj nie wie, w jaki sposób jego wy-
2 Beckert przypomina, że podjecie tego 
problemu zainicjował słowacki prasoznaw-
ca, S. В r e c k a . Zob. Otuzky Zurnatt-
stiky 1976 nr 3, s. 31—38. 

powiedź jest rzeczywiście odbierana. 
(Na marginesie autor wysuwa bardzo 
interesującą i istotną propozycję: jego 
zdaniem należy zbadać, czy o b o k 
komunikowania masowego w w ę ż 
szym, właśc iwym znaczeniu nie wy
stępuje komunikowanie medialne, któ
ry to termin być może lepiej określa 
dane zjawisko.) 

Beckert następująco zarysowuje 
specyficzny przedmiot psychologii ko
munikowania masowego (medialne
go) : 

a) bada czynności psychiczne osób 
uczestniczących w tym komunikowa
niu, 

b) w przeciwieństwie do najbl iż
szej sobie psychosocjologii określa 
te przesłanki refleksyjnej czynności 
mózgu, które wynikają z egzystencji 
mediów technicznych i wywołanycH 
przez nie następstw w pośrednich 
kontaktach międzyludzkich, 

c) akcent badawczy pada na pro
dukt dziennikarski lub na medium, 
także w radiu i tv, gdzie często na
dawca występuje osobiście, gdyż tak
że tam specyfika medium modyfikuje 
odbiór. 

Beckert docenia utorowanie drogi 
przez Lasswella i kontynuatorów 
(jak np. Maletzke) dla analizy aspek
tów ; psychologicznych w badaniach 
prasoznawczych. Obecnie uważa jed
nak za niezbędne odejście od kate
gorii socjologicznych i ich dalszej 
specyfikacji, np. gatunkowej (w ana
lizach zawartości), demograficznej 
(wśród recypientów) itp. Na plan 
pierwszy należy wysunąć psychiczne 
czynności odbiorców komunikowania. 
Beckert wyróżnia 3 aspekty: 

osobościowy — miejsce typizacji 
socjologicznej zajmuje tu psycholo
giczna (np. odbiór przez wierzących 
i ateistów, optymistów i pesymistów, 
zadowolonych i niezadowolonych itd.) ; 

czynnościowy — polega na rozróż
nianiu wielu szczegółowych czynności 
w procesie odbioru, poczynając np. 
od mimowiedniego wertowania gaze
ty (słuchania radia, oglądania tv) aż 
po selektywny, intensywny odbiór; tu 
analizuje się czynniki motywacyjne 
(potrzeba rozrywki, odprężenia, poin
formowania itp.); oprócz zawsze w a ż 
nej analizy kategorii poznania należy 
się zająć ocenami, przeżyciami i zapa
miętywaniem jako prawidłowościami 
psychologicznymi ; 

psychologiczno-rozwojowy — gdzie 
literatura jest stosunkowo bogata (np. 
telewizja w procesie socjalizacji, prze-



żywanie scen przemocy itd.). Tu 
szczególną uwagę należy zwracać na 
prawidłowości wychowawcze. 

Ten niezwykle ciekawy, inspirują
cy artykuł sam autor określa słusznie 
jako dyskusyjny. 

W numerze 5. m. in. Uwe B o l dt 
pisze o wzmacnianiu więzi z masami 
przez dziennikarstwo socjalistyczne 
jako o koncepcyjnym zadaniu poli
tycznym. Peter A n d r i e f s k i dzieli 
się uwagami nt. wzmacniania przeko
nującej siły wiadomości. Jochen 
S c h l e v o i g t omawia wyniki ana
lizy ilustracyjności wybranych kolumn 
imitowanych w gazetach codzien
nych NRD. 

Znaczną część zeszytu 6. zajmują 
materiały (9 pierwszych tekstów) 
z konferencji w Lipsku w lipcu 1978 
na Sekcji Dziennikarskiej na temat 
zasad i metod manipulowania infor
macją oraz argumentacją w imperia
listycznych mediach masowych. M . in. 
zamieszczono wystąpienia Petera H a-
m a n n a : Manipulacja jako przejaw 
władzy polityczno-ideologicznej kapi
tału monopolistycznego; Ivana T o 
rn a ś o v a (docenta uniwersytetu 
w Bratysławie): „Depolityzacja" jako 
metoda manipulacyjna dziennikarstwa 
imperialistycznego; Georga R e che
l a : O roli „dysydentów" w syste
mie ideologicznej dywersji imperiali
stycznych mediów masowych; Karla-
Heinza S c h m i d t a o technikach 
manipulacji językowej w prasie mo
nopolistycznej; Guntera F i s c h e r a : 
Rola „barier psychicznych" w sporach 
ideologicznych. 

Poza tym numer zawiera 3 rozpra
wy. Gerhard F u c h s , Wulf S k a u n 
i Wolfgang T i e d k e piszą na temat 
„Polityka a proces pracy dziennikar
skiej" (s. 34—10). Są to koncepcyjne 
rozważania o wybranych przesłan
kach, wymogach i zasadach skutecz
nej pracy redakcyjnej. Punktem wyj
ścia jest analiza i studium życia spo
łecznego. Sporo uwagi poświęcono 
istocie dziennikarskiego procesu pra
cy, stanowiącego nierozerwalną jed
ność z polityką, strategią i taktyką 
partii oraz politycznym doświadcze
niem ludzi pracy. Dalej autorzy po
dejmują niektóre kwestie kierowania 
instytucjami dziennikarskimi, podsta
wowe wymogi planowania dzienni
karskiego i problem komponowania 
jako sedna procesu pracy dziennikar
skiej. 

Klaus H e r d e z Państwowego 
Komitetu T V pisze o programowaniu 

telewizji dla dzieci w NRD (s. 51— 
55); Wolfgang L e n h a r t publikuje 
„Rozważania o pojęciu argumentacji 
dziennikarskiej" na przykładzie prasy 
zakładowej (s. 56—60). Autor wyróż
nia teksty analityczne i informacyjne. 
Dochodzi do określenia: „Argumenta
cja dziennikarska jest metodą, przy 
pomocy której odzwierciedla się po
wiązane wycinki obiektywnej rzeczy
wistości w jednym lub kilku tek
stach" (s. 59). 

Zeszyt uzupełniają — jak zwykle — 
sprawozdania z działalności Sekcji 
Dziennikarskiej w Lipsku, recenzje 
i autoreferaty z prac dyplomowych, 1 
przekład z literatury obcej (W. 
E . G o ł o w a n o w a o bezzasadności 
burżuazyjnej doktryny „swobodnego 
przepływu informacji", s. 80—8jß). 

Czesław Biel 

Publizistik 
II półrocze 1978* 

Nic się nie zmieniło na lepsze w 
nieregularności wydawania zachód-
nioniemieckiego kwartalnika. Edycja 
podwójnego zeszytu 1.—2. w pierw
szym półroczu 1978 nie doprowadziła 
do zamknięcia rocznika w roku ka
lendarzowym. Zeszyt 4. otrzymaliśmy 
w połowie marca br. 

Zeszyt 3. otwiera rozprawa Petry 
E . D o r s c h na temat w y n i k ó w i 
niedostatków badań nad komuniko
waniem lokalnym. Autorka zwraca 
uwagę na nieprecyzyjne używanie 
określenia „gazeta lokalna" — bez 
odniesienia przymiotnika odpowiednio 
do gromady, gminy, powiatu, dzielni
cy, miasta, regionu. Jej zdaniem ter
min gazeta l o k a l n a oznacza funk
cję jakiejś gazety wobec określonej 
miejscowości. Wobec tego gazeta lo
kalna w sensie typologicznym, jako 
rodzaj medium, traci coraz bardziej 
na znaczeniu. 

W przeszło połowie gmin RFN są 
rozpowszechniane — obok gazet co
dziennych — także najróżniejsze pu-

* Publizistik, 23. Jahrgang. Heft 3, S . 186— 
292 + V I I I ; H e f t 4, S. 293—438 + X . 



blikacje lokalne pozbawione cechy 
aktualności (np. pisma kościelne, 
związkowe, ogłoszeniowe, uczniow
skie). 30<Vo gmin wydaje regularnie 
pisma urzędowe. Obok regionów zna
cznie nasyconych tymi publikacjami 
(np. Hesja) są również słabo nimi na
sycone (Szlezwik-Holsztyn, Dolna 
Saksonia). Badania wykazały, że po
nad 80°/o czytelników interesuje się 
informacjami lokalnymi. To uzasad
nia konieczność wnikliwych studiów 
nad informacjami i mediami lokal
nymi. 

Erhard S c h r e i b e r jest radcą 
akademickim Instytutu Wiedzy o Ko
munikowaniu Uniwersytetu Mona
chijskiego. Jego specjalnością są nau
ki społeczne. Pompatycznemu tytuło
wi naukowemu w niczym nie odpo
wiada niewybredna treść paszkwilu 
„Genretheorie und sozialer Prozess" 
(s. 202—220), z podtytułem: O central
nym problemie dziennikarstwa „so
cjalistycznego". Autor zapowiada 
analizę teorii gatunków dziennikar
skich uprawianych w krajach „będą
cych pod hegemonią sowiecką" (202). 
Robi to tak, że tezy marksistowsko-
-leninowskiej teorii informacji i pro
pagandy przyrównuje nie tylko do 
„Psychologii mas" Le Bona, lecz 
wręcz do... „Mein Kampf" Hitlera! 
Mądremu dość, by wiedział, czego się 
może spodziewać po tym tekście. Do
dajmy jednak, źe Schreiber niemiło
siernie się wikła w sprzecznościach. 
Na strome 207 zarzuca prasoznaw-
stwu socjalistycznemu (operując wy
łącznie paru publikacjami NRD-ow-
skimi), że przeciwdziała aktywności 
komunikacyjnej odbiorców — na 
stronie następnej przytacza cytat 
przeciwstawny. Pisze straszliwym 
stylem, jedno tylko zdanie z przeło
mu stron 209/210 liczy 140 wyrazów! 

Wśród innych autorów Helmut 
D r u b b a rozważa etymologię słowa 
radiofonia (Rundfunk). Paul R o t h 
kreśli dzieje „Leninowskiej Agencji 
Telegraficznej ROSTA, założonej 60 
lat temu" (s. 250—259). Na wstępie 
pisze o poprzedzającej ROSTA. Pio-
trogrodzkiej Agencji Telegraficznej 
(PTA) i innych agencjach z czasów 
caratu. Szkicuje rozbudowę ROSTA, 
jej działalność agitatorską, określa 
ją jako ośrodek prasowy i centrum 
szkolenia dziennikarzy. Przypomina 
najważniejszych współpracowników. 
Zwięźle omawia powstanie TASS i 
przejęcie zadań ROSTA przez nową 
agencję. 

Na czele zeszytu 4. umieszczono 
teksty Wolfganga D o n s b a c h a : 
Wiedza o dziennikarstwie (Publizi
stikwissenschaft) i zawód. Wyniki an
kiety rozpisanej wśród absolwentów 
Instytutu Publicystyki w Moguncji 
(s. 297—306) oraz Norberta S c h r e i 
b e r a: Integracja społeczna bundes-
wery. Analizy mediów i koncepcje 
teoretyczne (s. 307—318). 

Dla nas ciekawsze będą kolejne 
teksty. Werner F r ü h szuka odpo
wiedzi na pytanie: Czego oczekują 
różne grupy mieszkańców od arty
kułów prasowych o treści politycz
nej? (s. 319—336). Przy pomocy te
stów ustalono cechy osobowości naj
silniej związane z wymaganiami i 
opiniami czytelników: wiek, wy
kształcenie, korzystanie z mediów, 
zainteresowanie polityką, zaintereso
wanie tematem, zdolność odtworze
nia problematyki. Ostatnia z wymie
nionych cech oraz wykształcenie 
określiły podział 816 badanych na 
„studentów" i „niestudentów". Obu 
grupom przedłożono 3 różne tema
tycznie korespondencje polityczne po 
ok. 67G słów. Narzędziem pomiaru był 
dyferencjał semantyczny *, składają
cy się ze skali 12 ocen treści i formy 
tekstów. „Studenci" ocenili teksty go
rzej zarówno pod względem treści, 
jak i formy. Autor stwierdza we 
wnioskach, że im wyższy jest poziom 
zmiennych osobowości — tym więk
szą wagę przywiązuje się do infor
macji rzeczowej, racjonalnej. Godne 
uwagi jest to, iż właśnie osoby na 
wyższym poziomie intelektualnym 
odrzucają skomplikowane przedsta
wianie złożonych zjawisk. „Studenci" 
bardziej niż „niestudenci" domagają 
się jasnego, przejrzystego i ścisłego 
sposobu przedstawiania. Natomiast 
„niestudenci" potrzebują dodatkowe
go bodźca przy lekturze. Mniej zain
teresowani tematyką polityczną, mu
szą być nieco zaktywizowani emocjo
nalnym podbarwieniem treści. Są to 
istotne informacje dla dziennikarzy: 
jeśli czytelnikom nie spodoba się for
malne ujęcie tekstu, to z zasady nie 
będzie się też podobała treść — i od
wrotnie (s. 333). 

Artykuł dobrze ilustrują wykresy 
ze skalami ocen i uzupełniają przy
kłady tekstów przedłożonych bada
nym. 

1 Omówienie J . M i k u ł o w s k i e g o P o 
m o r s k i e g o w Zeszytach Prasoznaw
czych 1963 nr 1—2, s. 165. 



W kolejnym studium Hans Mathias 
K e p p l i n g e r i Herbert R o t h 
konstruują paradygmat badań nad 
oddziaływaniem na podstawie komu
nikatów o kryzysie naftowym w zi
mie 1973/74 (od września do lutego 
włącznie). Analizie i lościowej podda
no wiadomości z Frankfurter Allge
meine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, 
Die Welt, Bild-Zeitung i Express. Z 
co drugiego wydania badano 4 pierw
sze strony, w trzech najpierw wymie
nionych gazetach „opinii' dodatkowo 
4 pierwsze strony działu gospodar
czego, w dwu ostatnio wymienionych 
gazetach bulwarowych zamiast stro
ny czwartej — ostatnią. Ogółem ko
dowano 1446 wypowiedzi (FAZ 410 
liczących ca 25 tys. wierszy, Süd
deutsche 420 i podobna liczba wier
szy, Welt 414 i ca 21 tys. wierszy, 
Bild 123 i niespełna 4 tys. wierszy, 
Express 79 i przeszło 2 tys. wierszy). 
Między tytułami nie stwierdzono isto
tnych różnic w doniesieniach o kry
zysie naftowym. 

Z analizy wyprowadzono kilka za
skakujących stwierdzeń. Między ma
sowym określeniem sytuacji mianem 
kryzysu a rzeczywistym zaopatrze
niem nie istniał wówczas żaden real
ny- związek. Tak więc gazety zdefi
niowały „jako kryzys sytuację, którą 
same współwytworzyły w decydują
cym- stopniu" (s. 353). 

W konkluzjach autorzy stwier
dzają: 

!..Media masowe wywierają w p ł y w 
na rozwój społeczny szczególnie wte
dy, gdy kreślą fałszywy lub nieade
kwatny obraz sytuacji. Odbiorcy rea
gują wówczas na doniesienia inaczej 
niż na rzeczywistość. Prawdopodo
bieństwo takiej reakcji wzrasta w 
miarę zależności wyobrażeń o rzeczy
wistej sytuacji od doniesień mediów. 

2. Społeczne oddziaływanie mediów 
masowych nie polega na sumowaniu 
oddziaływań na jednostki, lecz na 
wyzwalaniu reakcji łańcuchowych, 
które potem przebiegają według w ła 
snych reguł. W badanym przypadku 
mieszkańcy RFN zareagowali już na 
pierwszą falę doniesień o „kryzysie" 
naftowym gromadzeniem zapasów. 

3. Media masowe przekazują obraz 
rzeczywistości społecznej funkcjonu
jącej podług innych zasad niż sama 
rzeczywistość społeczna. Nasuwa to 
konieczność szukania odpowiedzi na 
pytanie: jaki ma to w p ł y w na zasady 
społeczne? 

Omówione studium jest osadzone 
w szerokim kontekście, z 10 rozdzia
łów o mediach traktują tylko 3, resz
tę poświęcono rzeczywistej sytuacji 
na rynku paliwowym. Tekst ilustrują 
liczne wykresy. Przy dyskusyjności i 
nieadekwatności niektórych twierdzeń 
dla naszej prasy — część wniosków 
z analizy wydaje się godna weryfika
cji w naszych badaniach. 

W dalszym artykule Dieter S t o 1-
t e omawia „Wpływ telewizji na spo
sób zachowania się ludzi". Jest to 
przegląd wyników badań nad kształ
towaniem programów. 

W dziale „Sprawozdań" Götz 
F r a n k pisze о XI Kongresie AIERI 
w Warszawie (s. 402—405). Podkreśla 
stylowość wieczoru w Muzeum Na
rodowym w przeddzień inauguracji. 
Z polskich wystąpień omawia: nor
matywny referat Kazimierza Żygul-
skiego2, w którym zainteresowanie 
wzbudziło naświetlenie stosunku mię
dzy szkołą a mediami; referat Jerze
go Pomorskiego „Perpectives of Me
dia Research on International Com
munication", który wykazywał g łów
nie braki w badaniach; wypowiedź 
(w Sekcji Prawnej) Bogdana Michal
skiego o prawie prasy do urzędowej 
pomocy w uzyskaniu wyczerpującej 
informacji; „harmonijny akcent koń^ 
cowy" Adama Wysockiego *, który 
podkreślił obiektywny przebieg dys
kusji . 

Rolf T a u b e r t informuje o.pra
cach nad „Adnotowaną bibliografią 
prasy 1.848749", prowadzonych przez 
Institut für Zeitungsforschung w 
Dortmundzie pod kier. prof. Kurta 
Koszyka. Przed podjęciem tematu w 
r. 1977 Instytut dysponował 200 perio
dykami z tego okresu, wydanymi w 
Niemczech. Po półtorarocznej kwe
rendzie wśród 5 tys. krajowych i za
granicznych archiwów, bibliotek, wy
dawnictw — liczba zarejestrowanych 
tytułów przekroczyła 1000. W mało 
miasteczkowych i prywatnych archi
wach i zbiorach odkryto dotąd nie
znane periodyki. Ich zasób w dort-
mundzkim Instytucie zwiększył się o 
ca 50. 

Podczas XI Kongresu AIERI 
R. Taubert przeprowadził przy pomo
cy prof. Tadeusza Cieślaka kwerendę 

2 Referat opublikowaliśmy w tegorocznym 
numerze 1. Zeszytów. 
* Ciekawostka: dzieląc w niemieckim „ck" 
jako „k-k", nazwisko zmieniono na „Wy-
sokki". 



w Bibliotece Narodowej w Warsza
wie. 

Bibliografia ma być ułożona we
dług kryteriów socjologicznych opar
tych na koncepcji J. Habermasa. Tak 
więc analizie będą poddane typolo
giczne cechy istotne gazet rzemieśl
ników, chłopów, urzędników i ponad
regionalnych dzienników wielkobur-
żuazyjnych okresu Wiosny Ludów. 

Paweł Dubiel 

GAZETTE 
1978, nr 1,2 

Czytelnik odłoży pierwszy numer 
Gazette z 1978 z pewnym zażenowa
niem. To zasłużone międzynarodowe 
pismo prasoznawcze ruszyło w ideo
logiczne boje przeciw Nowemu Po
rządkowi Informacyjnemu z odkrytą 
przyłbicą. Numer poświęcony komu
nikowaniu międzynarodowemu re
dakcja przygotowała na' kanwie se
minarium ^International Communica
tions and the Third World Participa^ 
tion", zorganizowanego we wrześniu 
1977 w Amsterdamie przez Instituto 
Latinoamericano de Estudos Trans
nationales {ILET). Zdaniem redakcji 
dyskusja podczas tej imprezy, „ko
rzystającej z pomocy finansowej rzą
du holenderskiego", była kontrower
syjna. By ją odnotować pismo za
mieszcza dwa artykuły, bynajmniej 
nie członków ILET, poświęcone zwal
czaniu prezentowanych tam tez. Tez 
tych, niestety, nie poznajemy z 
pierwszej ręki, stanowisko strony ata
kowanej nie zostało bowiem nigdzie 
ujawnione. Owszem, w recenzowa
nym zeszycie zebrano kilka wcale 
wartościowych artykułów, napisanych 
na inne okazje i częściowo już publi
kowanych gdzie indziej. Zestrojono 
je tak, że zasadne jest doszukiwanie 
się tu tendencji, by wypowiedzi auto
rów sobie wzajemnie przeczyły i by 
nikt nie kwest ionował w y w o d ó w za
wartych w dwu artykułach wstęp
nych, w y w o d ó w zresztą niezbyt ory
ginalnych ani intelektualnie aktual
nych. Czemu nie odano głosu przed
stawicielom ILET — tego redakcja 
nie wyjaśnia, chociaż między wiersza
mi można wyczytać, jakoby te prace 

nie były warte publikacji, mimo że 
wywoła ły tyle kontrowersji; np. zda
niem prof. Maartena Rooya, osoby 
wielce zasłużonej dla prasoznawstwa 
holenderskiego, referat dyrektora 
ILET Juana Somavii „zawierał tylko 
odsyłacze do konferencji i publikacji 
z lat 1976 i 1977" (s. 4). 

Nowy Porządek Informacyjny, 
a właściwie jego idea dyskutowana 
już przecież poważnie w UNESCO, 
urósł w świetle w y w o d ó w dwu holen
derskich dziennikarzy-prasoznawców 
do największego zła, jakie może się 
wydarzyć w komunikowaniu świato
wym. Połączono go z próbami ode
brania mediom ich politycznych 
funkcji w społeczeństwie, podstępny
mi napaściami na dziennikarski pro
fesjonalizm, sugerowano, że jest jedy
nie ukrytą próbą wprowadzenia 
w życie systemu przygotowywane
go przez projekt deklaracji UNESCO 
w sprawie zasad rządzących użyciem 
środków masowych dla utrzymania 
pokoju, międzynarodowego zrozumie
nia, zwalczania propagandy wojen
nej, rasizmu i apartheidu, przedsta
wionego na konferencji UNESCO 
w Nairobi w 1976 roku. Za wystąpie
nie z ideą Nowego Porządku Informa
cyjnego obwiniono kraje socjalistycz
ne, mimo że ich przedstawiciele za
chowywali przez dłuższy czas dużą 
wstrzemięźliwość w ocenie postula
tów Nowego Ładu Informacyjnego, co 
przecież powszechnie wiadomo. Oba 
artykuły świadczą o atmosferze go
rączkowej nerwowości , jaka musiała 
ogarnąć autorów i redakcję między 
rokiem 1976, a konferencją UNESCO 
w Paryżu 1978. 

Maarten R o o y („Developing Me
dia in Developing Countries. A Histo
rical Review of Politics", s. 2—10) 
przedstawia dość obszernie udoku
mentowaną historię starań podjętych 
na arenie międzynarodowej, zwłasz
cza przez UNESCO, by komunikowa
nie międzynarodowe uwzględniało in
teresy krajów rozwijających się. 
Można oczywiście było kiedyś twier
dzić, że działania te były jedynymi 
możl iwymi i że procesu zrównoważe
nia informacji nie dało się bardziej 
przyspieszyć, gdyby nie zarzuty, jakie 
podniesiono wobec tych starań w piś
miennictwie naukowym. I tak Jeremy 
Tunstall w pracy „Media are Ameri
can" dowodzi, że wypracowany przez 
Wilbura Schramma i innych autorów 
program rozwoju środków masowego 
komunikowania dla celów rozwoju 



społecznego i przyjęty jako oficjalna 
polityka UNESCO w początku lat 
sześćdziesiątych, był oparty o fałszy
we przesłanki i służył interesom kra
jów bogatych. Rooy odnotowuje pro
pozycje Schramma, lecz krytyką wo 
bec nich w .ogóle się nie zajmuje. 
W innym miejscu podejmuje dysku
sję z Herbertem Schillerem, który 
twierdził , że artykuł o wolności in
formacji, zawarty w Powszechnej De
klaracji Praw Człowieka (1948), był 
sformułowany w interesie Stanów 
Zjednoczonych i przyjęty dzięki ich 
staraniom, ponieważ chciały one 
chronić działania swych agencji in
formacyjnych w świecie. Lecz argu
mentacja Rooya przypomina pogardli
we wzruszenie ramionami. Pisze on: 
„Wydaje się nieco naiwnym przypu
szczenie, że na przykład większość 
deklaracji z 54 krajów reprezentowa
nych podczas genewskiej konferencji 
Narodów Zjednoczonych w 1948 roku, 
którzy proponowali tekst artykułu 18. 
Powszechnej Deklaracji ,pozwoliła się 
omamić amerykańskim delegatom" 
(s. 8). Dość s łaby to argument wobec 
w y w o d ó w Schillera, a także Tunstal
la. 

M. Rooy apeluje do dziennikarzy 
Trzeciego Świata, by nie ulegali ha
s łom Nowego Porządku Informacyj
nego, ponieważ oznacza to rezygnację 
z informacji opracowanych fachowo 
przez agencje światowe, a co za tym 
idzie, pogorszenie się jakości infor
macji ich własnego serwisu. Rządowy 
protekcjonizm jest najgorszym roz
wiązaniem dla wolnego świata me
diów. Dalej twierdzi: „Jeżeli zwolen
nicy «nowego porządku* osiągną to, 
czego pragną, istnienie UNESCO jest 
zagrożone" (s. 9). Przywołuje to na 
myśl oświadczenia amerykańskich 
ideologów, że USA były gotowe opu
ścić tę organizację, jeżeli deklaracja 
z Nairobi zostanie uchwalona. 

Gdy Rooy tłumaczy, że dotychcza
sowe starania, podjęte na międzyna
rodowym forum celem dekolonializa-
cji były najlepsze z możl iwych, 
można wierzyć, że zależy mu na tym, 
by wyjść naprzeciw postulatom i po
trzebom krajów rozwijających się. 
Złudzeń takich nie pozostawia arty-
ku. Маха L . S n i j d e r s a („New In
formation Order is Incompatible with 
Democracy", s. 11—19). Zdaniem au
tora przyczyną obecnej dyskusji nad 
Nowym Porządkiem Informacyjnym 
jest traktowanie w krajach zachod
nich informacji jako towaru, domi

nacja w sferze informacji wielkich 
agencji ponadnarodowych, oraz fakt, 
że media nie pełnią oczekiwanych 
funkcji społecznych. By osiągnąć po
żądany stan potrzebne są i możl iwe 
tylko działania Trzeciego Świata. Mu
si on sam podjąć się produkcji in
formacji, uświadomić sobie, że infor
macja jest konieczna dla zachodzą
cych na jego terenie procesów naro-
dotwórczych, oraz uwierzyć, że no
wy porządek może być zrealizowany 
wtedy, gdy nastąpią podstawowe 
zmiany w strukturze władzy w tych 
krajach oraz w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych. 

Realizacja tego porządku jest więc 
dość odległa, a jej możliwości obec
nie dość wątpl iwe, ponieważ dzien
nikarze z Trzeciego Świata są nisko 
kwalifikowani, agencje narodowe ma
ją mały prestiż etc. 

Wszelkie usiłowania, aby nadać 
mediom rzeczywiste funkcje społecz
ne, polegają — zdaniem autora — na 
ograniczeniu wolności prasy. Jeżeli 
powiada się, że prawo do komuniko
wania „jest bardziej kolektywnym 
prawem społeczeństw do reprezenta
cji przez media w swych rzeczywi
stych problemach, niż prawem jed
nostki", jeżeli Juan Somavia twier
dzi, że „jeżeli komunikowanie nie t łu 
maczy, wyjaśnia, racjonalizuje wyda
rzeń, to znaczy, że nie pełni swych 
podstawowych funkcji", jeżeli dyrek
tor UNESCO M'Bow mówi o komu
nikowaniu, które powinno być „zwią
zane z autentycznymi potrzebami 
krajów" — to wszystko oznacza dla 
Snijdersa, że władza pragnie usunąć 
swobodę informacji. Twierdzenie 
o tym, że wiadomości są w systemie 
kapitalistycznym towarem, „prowa
dzi — pisze autor, pewnych ludzi do 
wniosku, że państwa są tak samo 
uprawnione do ograniczenia napływu 
wiadomości z zagranicy jak mogą 
ograniczać import innych towarów" 
(s. 15). Snijders występuje z poglą
dami, zwanymi przez siebie demokra
tycznymi, zwalczając podejście auto
rytarne. To ostatnie z kolei, jego zda
niem, posługuje się terminem „spo
łeczny" po to, by ograniczyć wolność 
mediów. „...Media są oddane w służbę 
tego, co jest zwane «społeczeństwem», 
co ogólnie znaczy partia u władzy" 
(s. 16) — konkluduje. 

Dyskutujących nad nowym porząd
kiem dzieli na trzy kategorie. Mamy 
więc zwolenników opinii demokraty
cznych, jako drugich dziennikarzy 



krajów rozwijających się, w końcu 
trzeci to „ideologowie Nowego Po
rządku, bez względu na ich narodowe 
pochodzenie (na przykład z krajów 
Europy wschodniej)" (s. 17). 

Już określił ideologicznie grupę 
pierwszą i trzecią, najwięcej uwagi 
poświęca więc niezdecydowanym. Ci 
dziennikarze krajów rowijających się, 
którzy chcieliby coś zmienić, apelują 
do przestawicieli demokratycznej opi
nii, by ustąpili nieco ze swych pozy
cji po to, by można było osiągnąć ja
kieś międzynarodowe porozumienie. 
Dla nich autor nie ma słowa nadziei, 
ponieważ „wolność nie jest podziel-
na". Powinni więc czekać, dbać 
o własny rozwój, wierzyć w powolny 
postęp, który pozwoli ich krajom 
osiągnąć poziom świata rozwiniętego. 
Starania o dekolonizację informacji 
są chybione. Apeluje natomiast do za
wodowego poczucia wspólnoty dzien
nikarzy, twierdząc, że nawet dzien
nikarze cierpiący pod reżimami auto
rytarnymi „powiedzą ci prywatnie, 
podczas spotkań międzynarodowych, 
że «nie jesteśmy tak odlegli, lecz dą
żymy w tym kierunku*" (wolności 
typu zachodniego, s. 18). Należy więc 
trwać na swym stanowisku i czekać 
na poprawę. 

Wszelkie starania o to, by infor
macje służyły narodom, w y r ó w n y w a 
ły różnice, modelowały sposoby my
ślenia w sposób nie obciążony dzie
dzictwem imperializmu informacyjne
go są, zgodnie z t łumaczeniami Snij-
dersa, chybione i bezcelowe, a służą 
tylko gnębieniu wolności informacji. 
Kiepski to punkt wyjścia do dysku
sji nad sprawiedliwym i przyjaznym 
komunikowaniem międzynarodowym. 

Publikując te dwa artykuły Ga
zette pozwala nam przypuszczać, że 
dobór następnych podyktowany jest 
podbudowaniu linii tych dwu wstęp
niaków. Teza ich brzmi: nie róbcie 
sami żadnych kroków na międzyna
rodowej arenie, o to niech zadbają 
organizacje międzynarodowe, a sami 
pracujcie nad sprawiedliwością włas 
nych systemów. 

Mimo to pozostałe materiały nie 
tracą na wartości. Shelton A. G u n a-
r a t h n e („The Background to the 
Non-Alinged News Pool", s. 20—35) 
przedstawia znany czytelnikom ZP * 
artykuł na temat reakcji prasy au
stralijskiej na wiadomość o powsta-

* Zob. zeszyty Prasoznawcze 1978 nr 1, 
S. 99. 

niu Poolu Agencji Krajów Niezaan-
gażowanych. W tym kontekście służyć 
to ma wyjaśnieniu, że prasa zachod
nia (australijska) ma podstawy sprze
ciwiać się idei Poolu, choć być może 
nie postępuje zawsze fair. Dzienni
karz nigeryjski Onuma O. O r eh 
(„«Development al Journalism* and 
Press Freedom: An African Point", 
s. 36—40) w dość s łabym i krótkim 
artykule opowiada się za dziennikar
stwem służącym rozwojowi; stanowi
ło to dobry punkt do ataku na to 
dziennikarstwo jako filozofię ograni
czania wolności prasy przez Johna 
A. L e n t a z Uniwersytetu Tempie 
(„Press Freedom in Asia", s. 41—60), 
który podaje obfity rejestr ograniczeń 
wolności prasy na kontynencie azja
tyckim. Dziwi, że Lent, znawca tych 
problemów, nie stara się wyjaśnić, 
czy wolność prasy typu zachodnio
europejskiego możl iwa jest w kra
jach rozwijających się i co z odpo
wiedzi na to pytanie wynika? Podob
ną w y m o w ą ma publikowany w nu
merze 2 Gazette interesujący artykuł 
Suwoo N a m o sytuacji prasy w Ko
rei Południowej („Newspapers Under 
Tribulation: The Present-Day Korean 
Press?", s. 109—120). 

Przygotowany na kongres AIERI 
w Leicester (1976) artykuł Luisa Ra-
miro B e l t r a n a („TV Etchings in 
the Mindds of Latin Americans: Con
servatism, Materialism, and Confor-
mism", 61—85) stanowi bardzo inte
resującą, opartą na wynikach badań 
społecznych analizę wartości, jakie 
przekazują telewizje krajów Ameryki 
Łacińskiej swym odbiorcom. 

Poszukując uzasadnienia umiesz
czania pewnych materiałów w tym 
numerze wypada oczekiwać, że arty
kuł Ala H e s t e r a („Five Years of 
Foreign News on US Television Eve
ning Newscast", s. 86—95) mógł uka
zywać jak dobrze poinformowani 
o świecie są Amerykanie dzięki swej 
telewizji. W badaniach, na których 
artykuł jest oparty, zanalizowano za
wartość 610 informacji zagranicznych 
nadanych w 180 dziennikach trzech 
amerykańskich stacji telewizyjnych 
w latach 1972—1976. Przeciętna in
formacja trwa od 80 do 90 sekund. 
W tabeli na s. 156 najczęstsza tema
tyka informacji z uwzględnieniem 
podziałów geograficznych (w W/o). 

Rozważając te wyniki A l Hester 
konkluduje: „Znaczne części globu 
ledwie istnieją dla odbiorcy telewizji 
amerykańskiej . Takie obszary, o któ-
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Stosunki międzynarodowe 16,2 25,9 46,8 30,4 29,6 14,7 4,1 
Polityka wewnętrzna 21,1 11Д 

45,8 
0,0 3,7 12,5 19,2 21,1 

84,5 Militaria 11,5 
11Д 
45,8 7,8 15,4 3,9 47,7 

21,1 
84,5 

Gospodarka 10,7 0,9 2,4 10,7 2,3 0,0 0,0 
Przestępczość, terror 12,9 10,9 16,3 3,0 21,0 26,0 5,8 
Wybitne osobistości 2,2 0,0 1,4 3,4 24,0 0,0 0,0 

rych prawie że brak informacji, obej-
0 mu ją całą Amerykę Łacińską, więk-
0 szość Europy wschodniej i wielkie 

części Azji" (s. 95). 
Drugi numer Gazette przynosi kil

ka interesujących materiałów. Wśród 
nich Sydneya W. H e a d a i Johna 
K u g b l e n u o historii radia w Gha
nie („GBC-1: A Surveyal of Wired 
Radio in Tropical Africa", s. 121— 
128); ważny artykuł Hansa F. D a li
l a z Norwegii na temat zasad pisa
nia historii radiofonii („The Art of 
Writting Broadcasting History", s. 
131—135). W końcu badacza efektów 
komunikowania zaciekawi artykuł Jo
sepha H ä c k f o r t h a z Monachium, 
prezentujący wątpliwości na temat 
oceny skuteczności mediów („Mass 
Media arid Their Effects: Omnipo
tence?" s. 138—144). Ż jego w y w o d ó w 
nie wynikają niestety żadne kon
struktywne wnioski, z wyjątkiem 
ostatniego zdania: „W końcu trzeba 
dodać, że — odwrotnie niż w naukach 
przyrodniczych — bardzo trudne bę
dzie określenie długotrwałych, ogól
nych praw zachowań komunikowania, 
zawierających takie dynamiczne 
czynniki jak ludzie i społeczeństwo" 
(s. 144). Postulaty takie zgłaszane są 
od wielu lat, lecz warto by dziś za
cząć wyjaśniać, czemu tak niewielu 
stara się je spełniać. 

Jerzy Pomorski 

REVUE FRANÇAISE DE 
COMMUNICATION 

Nr 1 г 2 

Francja odgrywała wśród innych 
krajów przez wiele lat ważną rolę w 
badaniach nad komunikowaniem ma
sowym, co przejawiało się m. in. w 

jej aktywnym uczestnictwie w AIERI. 
Wprawdzie wzrastające znaczenie in
nych centrów naukowo-badawczych 
zepchnęło nieco francuskich praso
znawców na plan dalszy, jednak nie 
na tyle, aby nie odgrywali do dnia 
dzisiejszego istotnej roli w nauce 
światowej . Obecnie we Francji daje 
się zauważyć liczne próby mające na 
celu popularyzowanie dorobku rodzi
mego prasoznawstwa. Można przypu
szczać, że wiąże się to z przyjęciem 
przez Francję roli organizatora XIII 
Kongresu AIERI w roku 1982. 

Ukazanie się nowego kwartalnika 
Revue Française de Communication 
jest tego najlepszym wyrazem. Inte
resująca jest zarówno zawartość pb-
sma, jak i jego deklaracje programo
we. Pismem kierują: dyrektor Fran
cuskiego Instytutu Prasowego Francis 
Balie i profesor Jean-Marie Cotteret. 

W każdym z zeszytów mamy na
stępujące działy: nauka, aktualności, 
bibliografia. Pierwszy zgodnie z de
klaracjami wydawców, jak i z za
wartością pisma — przeznaczono na 
prezentację prac teoretycznych i em
pirycznych. 

W części drugiej, „aktualności", 
czytelnik może znaleźć dokumenty, 
przepisy prawne wraz z ich interpre
tacją, dotyczące wszystkich mediów. 
W tej części znajduje się też stała ru
bryka z reklamami tak dóbr kon
sumpcyjnych, jak i usług oraz wyni
kami badań poświęconych reklamie. 

Trzeci dział w każdym zeszycie pi
sma to „bibliografia". Poleca się tu 
zarówno prace publikowane, jak i 
niepublikowane dzieła pracowników 
nauki i praktyków-dziennikarzy. Po
nadto można tu znaleźć wykaz ośrod
k ó w badawczych, recenzje, omówie 
nia i noty bibliograficzne. 

Całość tekstów kwartalnika prze
platają liczne ilustracje i reklamy 
pism i książek wydanych we Francji. 

Jeżeli wskażemy jeszcze na żywy, 
współczesny język, jaki cechuje Re
vue..., to otrzymamy obraz dobrego i 



ciekawego pisma popularnonaukowe
go, poświęconego w całości nauce o 
komunikowaniu we Francji. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że kwartalnik wca
le nie jest pozbawiony cech komer
cjalnych. 

Wprawdzie trudno już obecnie (na 
podstawie dwóch numerów) ocenić 
jego poziom naukowy, jednakże war
to krótko omówić niektóre z ważnie j 
szych artykułów. 

Pierwszy zeszyt otwierają teore-
tyczno-metodologiczne rozważania 
J. E 11 u 1 a na temat modelu (mode
li) badań nad informacją i komuniko
waniem. Autor w takim modelu wy
różnia: studia teoretyczne (cel komu
nikowania), studium empiryczne (ana
liza zawartości informacji oraz mniej 
obecnie praktykowana wg autora 
analiza opinii publicznej) i konse
kwencje wynikające z komunikowa
nia. 

Inny interesujący artykuł pióra 
N. С a s i 1 e' a to „Les téléspectateurs 
et les élections de mars 1978". Jest to 
analiza odbioru transmitowanej kam
panii wyborczej we Francji w 1978 
roku i w tym kontekście określe
nie roli T V jako środka informacji. 
Ciekawe, że w konsekwencji transmi
sji T V liczba te lewidzów znacznie się 
zmniejszyła. Zniechęcenie publicznoT 

ści wobec programów politycznych 
dostrzegalne było przede wszystkim 
w oficjalnej kampanii wyborczej, nie 
dotyczyło zaś w y w i a d ó w prowadzo
nych z politykami, dyskusji politycz
nych i ideologicznych, które cieszyły 
się względami publiczności i wzbu
dzały jej żywe zainteresowanie. 

Autorzy artykułu poświęconego 
leksykometrii, J. F. M a r c o t o r c h i -
no, P. M i c h a u d i G. A y a c h e , 
na podstawie swoich prac doktor
skich, nie roszcząc sobie pretensji do 
całkowitego zbadania odbioru przeka
zu, badają s łownictwo przekazu i je
go ponowną transmisję. Przedmiotem 
badań było s łownictwo książki „De-
mocratie française" prezydenta Fran
cji V. Giscard d'Estaing. Zmierzano 
do określenia, w jakim stopniu s łow
nictwo tego przywódcy (zawarte w 
książce) przeniknęło do prasy. 
Stwierdzenie odbioru słownictwa tej 
książki było możl iwe dzięki równo
czesnemu zastosowaniu trzech metod 
badawczych: analizy toksykologicznej, 
analizy czynnikowej oraz porównaw
czej. Analiza leksykologiczna umożli
wiła wskazanie zasadniczych tema
tów w tekście, czynnikowa dała moż

liwość pogrupowania słów w nowe 
zbiory, porównawcza zaś wyznaczyła 
hierarchię s łownictwa najlepiej przy
swajalnego przez odbiorcę. 

W drugim zeszycie pisma trzy ar
tykuły wzbudziły nasze zaintereso
wanie. Profesor D. N i m m o zajmu
je się komunikowaniem politycznym. 
Autor przedstawia trzy podejścia me
todologiczne (strategie badawcze) do 
tego problemu. Są nimi: analiza „dra
matyczna", strukturalna i ideo-lo-
giczna. Następnie tworzy logiczne 
konstrukty powstałe z zastosowania 
kombinacji tych trzech ujęć metodo
logicznych. Trudno je tutaj wszystkie 
omówić, wydaje się jedynie, że nale
ży wspomnieć, iż zdaniem autora po
wstałe w ten sposób modele dają 
lepszy sposób rozumienia relacji 
przekaz-odbiór w badaniach nad ko
munikowaniem politycznym. 

J. V o g e omawia rolę informacji 
we współczesnym społeczeństwie. A u 
tor uważa, że zjawisk ekonomicznych 
nie można odrywać od przepływu in
formacji. Twierdzi równocześnie, że 
rozwój środków informacji jest szyb
szy niż przeciętny rozwój ekonomicz
ny, dlatego też rządy muszą prowa
dzić celową politykę społeczną w tym 
zakresie i mieć świadomość, że ko
munikowanie w coraz większym sto
pniu będzie czynnikiem organizują
cym charakter narodowy i ponadna 
rodowy społeczeństw. 

W trzecim artykule „Presse et co
hesion sociale: le cas des prises 
d'otages" Y. L a v o i n n e stara się 
ustalić, jaka jest spójność społeczeń
stwa w momentach kryzysowych — 
jego zagrożenia. Za sytuację wskaźni
kową uznał sprawę tzw. porwań. Sie
dząc dyskusje prasowe starał się na 
przykładzie „afery Schleyera" ustalić 
czynniki integrujące i dezintegrujące 
społeczeństwo. 

Jak już wspomniano, reklama jest 
jednym z ważniejszych zagadnień w 
Revue Française de Communication. 
Omawia się wiele zagadnień m. in. 
ewolucję reklamy francuskiej, an
gielskiej, niemieckiej oraz amerykań
skiej w minionym dziesięcioleciu (na 
przykładzie reklamy perfum i samo
chodów). Autorzy silnie akcentują, że 
rola i znaczenie reklamy we współ 
czesnym społeczeństwie industrial
nym mogła wzrosnąć jedynie dzięki 
określonym procesom psycho-społecz-
nym. W samej reklamie zawarte są 
informacje — semiologiczne — o tych 
procesach. Tym samym reklama ja-



ko przedmiot badań staje się ważnym 
źródłem informacji dla prasoznaw
stwa. 

Pismo jest w stadium opracowy
wania swojego profilu. Toteż redak
cja podejmuje szereg działań zmie
rzających do uzyskania pełnej infor
macji o odbiorze czasopisma. I tak 
na przykład chcąc skonfrontować za
łożenia programowe z opiniami od
biorców, prowadzi ankietowanie czy
telników. Odbiorcy podnieśli już ta
kie problemy, jak rozszerzenie infor
macji o nauce i badaniach nad ko
munikowaniem na inne kraje czy za
mieszczanie w bibliografii pozycji z 
całej strefy języka francuskiego (Bel
gia, Szwajcaria, Afryka). Postulują 
również, aby przyjmując podobną 
formułę pisma powołać nowe, poświę
cone w całości komunikowaniu w za
kładach przemysłowych i to zarówno 
w aspekcie obiegu informacji we
wnątrz zakładu, jak i przekazu infor
macji na zewnątrz. 

Po zapoznaniu się z zawartością 
dwóch zeszytów Revue Française de 
Communication wydaje się ono pis
mem na tyle interesującym, że war
to je polecić polskiemu czytelnikowi. 

Teresa Turlik-Marecka 

ЖУРНАЛИСТ 
еждомячныи журнал зсйован в 1920 году 

Rocznik 1978 

Periodyki naukowe są dla uczo
nych jednym z podstawowych źródeł 
bieżącej informacji, środkiem wy
miany myśli . Dzięki pismom technicz
nym inżynier i technik mogą pogłę
biać swą wiedzę zdobytą podczas stu
diów, zapoznawać się z najnowszymi 
rozwiązaniami i stosować je w swojej 
pracy. To samo dotyczy pism facho
wych dla lekarzy. Dziennikarz czyta
jąc swoje pismo zawodowe nie ma 
na ogół okazji spożytkowania zdoby
tych z jego pomocą wiadomości tak, 
jak uczony, inżynier czy lekarz. Rola 
Prasy Polskiej czy jej radzieckiego 
odpowiednika miesięcznika Zurnalist 
sprowadza się przede wszystkim do — 

jak się to mówi — integrowania 
środowiska. Dziennikarze czytają za
tem swe pisma nie w celu stosunko
wo szybkiego uzyskania określonych 
korzyści, lecz by ogólnie poszerzać 
swe horyzonty i na bieżąco oriento
wać się w aktualnych problemach 
zawodu. Czy jednak w takim podej
ściu do sprawy nie tkwi pułapka tak 
dla redakcji, jak i dla czytelników? 
Czy nie grozi to rozleniwieniem od
biorcy, osłabieniem jego czujności do 
tego stopnia, że gotów on przejść do 
porządku dziennego nad publikacją, z 
której opłacałoby mu się skorzystać 
w sposób konkretny? 

Żle by się stało, gdyby umknął 
uwagi ludzi tworzących na co dzień 
prasę artykuł Anatolija P r o k o f i e 
wa „W czom prieimuszczestwa sie-
tiewogo grafika?" (nr 6, s. 43—45), 
który zasługuje na to, by stać się 
przedmiotem dyskusji w wielu redak
cjach. 

Każda redakcja dziennika (gdyż o 
tego typu prasie mowa w artykule) 
w ZSRR, Polsce i innych krajach so
cjalistycznych ustala swe plany na 
dłuższy lub krótszy okres uwzględ
niając różne przesłanki determinują
ce tematykę przewidywanych publi
kacji. Są to plany ramowe, nieraz 
sformułowane bardzo ogólnie, z góry 
zakładające dowolność realizacji i 
wprowadzanie ukonkretnień z dnia 
na dzień. Zdarza się więc, że bieżące 
tematy spychają inne — choć też 
ważne — na dalszy plan i w rezulta
cie niejeden materiał leży w sekre
tariacie i czeka na swoją kolejkę 
miesiąc i więcej . 

Tego typu sytuacje dawały się 
szczególnie we znaki redakcji riazań-
skiej gazety obwodowej Priokskaja 
Prawda. Bywało , że podczas podsu
mowywania rezultatów miesiąca je
dne działy wypadały na łamach oka
zale, inne słabo. Trudno było mieć 
do kogokolwiek pretensje, skoro nie
które materiały nie mogły bardzo 
długo doczekać się druku. Postano
wiono więc wprowadzić ścisłe plano
wanie treści gazety stosując w tym 
celu tzw. harmonogram siatkowy 
(sietiewoj grafik). 

Graficzny zapis harmonogramu ma 
postać tabeli, na pierwszy rzut oka 
trochę podobnej do układu okresowe
go pierwiastków; w główce umiesz
czono dni ukazywania się gazety w 
ciągu miesiąca, a w boczku nazwy 
poszczególnych działów. Na przecię
ciu się dni i działów umieszcza się 



zakodowane dane (kod cyfrowy i 
barwny) o charakterze mających po
wstać materiałów: temat, gatunek, 
objętość i kolumna, na której ma się 
publikacja ukazać. W ten sposób od 
razu widać zaplanowaną tematykę 
numeru, a z drugiej strony częstotli
wość występowania na łamach po
szczególnych działów — w ciągu ca
łego miesiąca. Harmonogramem obej
muje się 8(rVo materiałów pisma, resz
tę miejsca w gazecie pozostawiając 
na sprawy nie dające się przewidzieć. 
Tak sporządzony diagram zatwierdza 
się i wywiesza na 15 dni przed plano
wanym miesiącem. 

W pierwszych dwóch miesiącach 
stosowania tego systemu w Priokskiej 
Prawdzie realizacja planów wygląda
ła następująco: w styczniu 1978 z 
przewidzianych w harmonogramie 184 
pozycji powstało 156. W lutym pla
nowano 192 publikacje, zrealizowano 
163. 

Metoda tak drobiazgowego pla
nowania treści gazety może w pierw
szej chwili budzić odruchowy sprze
ciw niektórych dziennikarzy, nawy
kłych do krótszego cyklu lub traktu
jących swoją pracę jako twórczość 
nie dającą się zaprogramować. Tę 
ostatnią wątpl iwość rozwiewa prak
tyka stosowana w radzieckiej redak
cji, gdzie dziennikarz ustala sobie 
własny plan pracy na miesiąc według 
ogólnych planów długofalowych. Owe 
plany dziennikarzy uwzględnia się 
przy układaniu harmonogramu siat
kowego. Można natomiast dyskuto
wać, czy każdej redakcji odpowiada
łoby programowanie pisma w 80°/o i 
czy w ogóle tak duży stopień plano
wania jest właśc iwy w przypadku ga
zety codziennej. Jednak z całą pew
nością sprawa zasługuje na rozważe
nie w wielu redakcjach dzienników, 
a może i niektórych tygodników, 
gdyż przedstawiony model zawsze 
można zmienić pod kątem własnych 
potrzeb.* 

Anatolij Prokofiew, autor publika
cji o harmonogramie siatkowym, 
zwraca uwagę na jego zalety z punk
tu widzenia usprawnienia organizacji 
pracy redakcji. Mówi więc o doraź
nych korzyściach ze stosowania po
mysłu. Tymczasem harmonogram 
siatkowy otwiera furtkę do podniesie
nia na wyższy poziom efektywności 
oddziaływania propagandowego. Har-
* Zwracamy uwagę na korespondujący z 
problemem artykuł A. P o l a k o w s k i e 
go w niniejszym numerze. (Red.) 

monogram bowiem jest w gruncie 
rzeczy swego rodzaju analizą pisma 
wykonaną przed jego powstaniem. 
Dzięki temu zamiast konstatować po
pełnione w gazecie błędy post factum, 
można — do pewnego stopnia — za
wczasu je przewidzieć i uniknąć ich. 
Przy czym niezwykle pożądane by tu 
było stałe konfrontowanie działalno
ści i zamierzeń redakcji z opiniami 
czytelników zbieranymi drogą ankie
towania reprezentatywnej próby. 
Szanse, jakie stąd płyną, to już te
mat na osobne opracowanie. 

Tematu do przemyśleń warsztato
wych może dostarczyć kilka publika
cji poświęconych reportażowi, które 
ukazały się w numerze marcowym 
jako pokłosie dyskusji „Czełowiek 
prieżdie wsiego!" (Zurnalist 1977 nr 
11, s. 52—55). Z podejmowanych pro
blemów najciekawiej przedstawia się 
kwestia literackich paranteli repor
tażu, widzianych przez pryzmat po
wtórnego jego publikowania w zbio
rze książkowym. Przewinęła się ona 
w sposób mniej lub bardziej otwarty 
przez wszystkie materiały (nr 3, 
s. 36—45), ale szczególnie A. A l t i -
j e w (s. 44—45) naświetli ł imponde-
rabilia zacierające granicę między 
reportażem a opowiadaniem, przyda
jące tradycyjnej formie dziennikar
skiej trwałych wartości. Notabene 
nietrudno tu znaleźć wspólne rysy 
takiej koncepcji reportażu z amery
kańskim „nowym dziermikarątwem", 
choć oba zjawiska bazują na odmien
nych podstawach. 

Nie zawsze jednak próba nadania 
reportażowi cech literackich wycho
dzi mu na zdrowie. W artykule „Po
mni o swoim dostoinstwie, awtor!'* 
(nr 9, s. 50—51) Pawe ł D e m i d o w 
przypomina, że pisząc reportaż nie 
można sobie pozwalać na przysługu
jące literatowi prawo podawania fak
tów zmyślonych czy wczuwanie się 
w rolę narratora wszechwiedzącego, 
znającego nawet myśl i (!) opisywa
nych postaci. Zwykle nie jest to wy
nikiem przenikliwości autora, ale po
wielaniem utartych schematów. P. De-
mid o w mówi też o innych pułapkach 
czyhających na autorów, którzy nie 
weryfikują tego, co piszą, pod wzg lę 
dem logicznym i dają się zwodzić fał
szywym, dawno nieaktualnym stereo
typom. 

Rocznik Żurnalista przynosi też 
sporo materiałów o zagranicznych 
środkach masowej informacji. Na czo
ło wybijają się sprawy amerykan-



skie. Telewizji USA poświęcono ob
szerny artykuł „Как grimirujetsja 
sieryj wołk?" (nr 7, s. 62—65), a także 
„«Tielewizjonnaja» dipłomatija" (nr 4, 
s. 67—69). O reorganizacji służb za
granicznej propagandy politycznej 
USA pisze komentator polityczny 
TASS Jurij K o r n i ł o w („Nowyje 
podkowy trojanskogo konja" — nr 6, 
s. 70—71), natomiast roli prasy w 
kampanii wokół bomby neutronowej 
Władlen K u z n i e c o w poświęca 
artykuł „Bardy niejtronnoj bomby" 
(nr 8, s. 65—67). 

Odnotować też warto publikację 
na temat propagandy BBC wymierzo
nej przeciwko Związkowi Radzieckie
mu („Stoit li swierjat' czasy po Bi-bi-
-si?" — nr 10, s. 9—11) oraz przeglą
dowy materiał o telewizji japońskiej 
(„Elektronnyj kogaj" — nr 11, s. 62— 
64). Wieści o tym, co się dzieje za 
„chińskim murem" są zwykle skąpe, 
toteż nawet niewielka publikacja 
Konstantina K o ł o m y j s k i e g o 
„Na smienu «bosonogim»?" (nr 7, 
s. 66—67) zainteresuje czytelnika, 
tym bardziej że mowa w niej o 
wznowieniu przygotowywania kadr 
dziennikarskich po dwunastoletniej 
przerwie. Pozostając jeszcze w tym 
samym rejonie geograficznym wspo

mnieć trzeba o artykule „Laos: wrie-
mja pieremien" (nr 4, s. 64—66) przy
bliżającym sprawy prasy laotańskiej . 

Są też typowe dla miesięcznika 
Zurnalist małe „monografie" prasy: 
greckiej (Utro naczynajetsja s gaziet", 
nr 2, s. 71—73) i syryjskiej („Mołoda-
ja pieczat' Sirii", nr 9, s. 74—75), a 
także niewielka sylwetka organu К С 
Komunistycznej Partii Wenezueli 
Tribuna Popular (nr 2, s. 73). 

I jeszcze warto polecić wypowiedź 
Guntera W a l r a f f a , publicysty za-
chodnioniemieckiego, znanego z de
maskatorskich reportaży, który tym 
razem pisze o Egonie Erwinie Kischu 
(„E. Kisz i moja robota", nr 8, s. 74— 
75). 

Na zakończenie odnotujmy dwa 
„polskie" materiały. Pierwszy z nich, 
Aleksandra S z c z e r b a k o w a „Wła-
dieja ż y w y m słowom" (nr 3, s. 76— 
79), przedstawia tygodnik Polityka 
i zespół tworzących go dziennikarzy. 
Autorem drugiego jest Józef В a-
r e c k i („Nasze miesto w ideołogi-
czeskoj borbie" — nr 8, s. 62—63), 
który pisze o udziale Trybuny Ludu 
w walce ideologicznej między od
miennymi systemami. 

Lesław Peters 



Artykuły z czasopism krajowych 

• Andrzej W а к a r: GENEZA GAZETY 
OLSZTYŃSKIEJ. Warmia i Mazury 1978 nr 
10. S. 17—19. 

Mimo wystąpienia w II połowie XIX w. 
warunków, które skuteczniej przyczyniały 
się do germanizacji polskiej Warmii niż 
akty prawne, rósł jednocześnie w tym 
czasie popyt na polskie s łowo drukowane. 
Otwarcie polskich księgarni i rozpowszech
nianie prócz książek również polskich cza
sopism (pielgrzym, przyjaciel, Przyjaciel 
Ludu, Wielkopolanin, Orędownik, Katolik, 
Goniec Wielkopolski i in.) sprawiło, że co
raz dotkliwiej odczuwano brak własnego 
pisma. W tej sytuacji Warmiak z Klebar
ka, nauczyciel szkoły w Raszągu Jan L i 
szewski po uzyskaniu niezbędnych dotacji 
i odbyciu praktyki zecerskiej w Poznaniu 
uruchomił w 1886 drukarnię w Olsztynie. 
16IV pojawił się pierwszy numer Gazety 
Olsztyńskiej. Wpierw ukazywała się jako 
czterokolumnowy tygodnik (do paździer
nika 1890), następnie wychodziła dwa razy, 
a od 1897 trzy razy w tygodniu. Do 1890 
nakład nie osiągnął tysiąca egzemplarzy, 
ale pamiętać należy, że wówczas gazety 
czytywano w domu głośno i przekazywano 
z rąk do rąk. Pismo położyło ogromne za
sługi w utrwalaniu polskości Warmii i dla 
niejednego dziecka było pierwszym ele
mentarzem. Wszak w 1888 (na stałe od 
1890) umieszczono pod winietą hasło: „Ucz
my dzieci czytać po polsku". 

Ip 

ф Joachim G 1 e n s к: ŚLĄSKA FRASA 
POWSTAŃCZA I PLEBISCYTOWA. (Wy
kaz gazet i czasopism). Pomagamy sobie 
w pracy 1978 nr 2. S. 34—48. 

W wydawanym od 23 lat przez Woje
wódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu pół-
roczniku instrukcyjno-metodycznym — nu
mer poświęcony w całości problematyce 
powstań śląskich i plebiscytu. J. Glensk 
swój wykaz poprzedził zwięzłym wstępem 
i listą skromnej literatury (5 pozycji). Na
tomiast sam wykaz obejmuje 69 tytułów. 
Adnotacje nie są jednolite — od b. lapi
darnych, np. Chrześcijańska Dobroczyn
ność. Organ Polskiego Związku Chrześci
jańskiej Dobroczynności na Górnym Ślą
sku. Królewska Huta — po wyczerpujące, 
np. Der Bund — Związek (dwujęzyczny 
podtytuł, częstotliwość, redaktor, miejsce i 
okres edycji, zmiany podtytułów, nakład, 
określenie profilu). Jest to oczywiście spo
wodowane wynikami kwerendy: „Po nie
których zaczytanych periodykach znajdu
jemy w archiwaliach zaledwie ślad w po
staci tytułu czasopisma", czytamy we 

wstępie. Dyskutować natomiast można o 
słuszności pominięcia pism wydawanych 
dla Górnoślązaków w Warszawie, a zwła
szcza dla uchodźców w Częstochowie i So
snowcu (tytuł Powstaniec argumentuje 
sam za siebie). W każdym razie wiadomo, 
które tytuły przede wszystkim uzupełniają 
ten cenny wykaz. 

czb 

Ф Stanisław D ą b r o w s k i : W SPRA
WIE UJĘCIA ZAGADNIEŃ PRASOZNAW
CZYCH W „EDYTORSTWIE" JANA TRZY-
NADLOWSKIEGO (POLEMIKA). Teksty 
1978 nr 5. S. 119—135. 

Zdaniem autora krytyki, podjęta w 
książce J. Trzynadlowskiego (wyd. 1976) 
„...próba określenia gatunku prasowego nie 
tylko nie anulowała dotychczasowych nie
jasności, ale nadto przysporzyła wielu no
wych..." Dąbrowski zarzuca Trzynadlow-
skiemu m. in. nielogiczność podziału na 
gatunki prasowe i czasopiśmiennicze, nie-
poprawność podziału na publicystykę i in
formację, wyodrębnianie dziennika z cza
sopism i utożsamianie go z gazetą, opozy
cję „prasa — literatura". Proponuje podział 
(s. 123) : wydawnictwa — jednokrotne 
(zwarte i zbiorowe) oraz ciągłe: nieperio
dyczne (seryjne i zbiorowe) oraz perio
dyczne (dziennik, tygodnik..., aż po pół-
rocznik, rocznik). Zdaniem Dąbrowskiego 
(s. 132): „Prasę konstytuują łącznie: aktu
alność, okresowość (jako rodzaj czasowo-
ści), zbiorczość publikacyjna i druk (jako 
technika publikacji)". 

czo 

Ш Jan T r s y n a d l o w s k i : W ODPO
WIEDZI NA UWAGI STANISŁAWA DĄ
BROWSKIEGO. Teksty 1978 nr 5. S. 135— 
140. 

Autor „Edytorstwa" wskazuje na men
torski ton i odpowiadające mu słownic
two krytyka. Zbija wymienione w poprze
dniej nocie zarzuty i dodaje, że ,,a) dzien
nik (gazeta — tak!) nastawiony jest na od
biorcę uniwersalnego; b) periodyk na wy
specjalizowanego; c) im mniejsza często
tliwość, tym większa specjalizacja; d) po
szczególne formy czasopiśmiennicze kształ
tują bardziej dla siebie stosowne katego
rie genologiczne" (s. 137). Zdecydowanie 
podtrzymuje tezę, że w sensie nastawień 
perswazyjnych, agitacyjnych i ideowych 
dziennik „zasadniczo nie określa odbior
cy", zakładając odbiorcę uniwersalnego 
(tamże). „Przynależność" literacką czy pra
sową gatunków werbalnych uważa zarów
no za problem genologii, jak i „styliza

l i — Zeszyty Prasoznawcze 



cji" (139). Pisze: „SD proponuje dla prasy 
określenie «okresowosc» (jako rodzaj cza-
sowości) ; nie spierajmy się o s łowa; pe-
riodyczność zawiera w sobie to samo; 
książka równie dobrze nie jest okresowa, 
co periodyczna, choć może być zbiorcza. 
Podobnie z informacyjnością — prawdziwo
ścią. Czy kategoria prawdziwości kompli
kuje sprawę? Chyba nie! Informacja (kon
strukcyjnie rzecz biorąc) może być praw
dziwa lub fałszywa; „informacja" rozu
miana jest tu jako „materiał prasowy". 
Prawdziwość tutaj nie ma alternatywy" 
(140). 

J. Trzynadlowski zarzuca też polemiście 
nadawanie wybranym określeniom swoiste
go znaczenia i agresywny styl, mogący być 
nie tyle wynikiem postawy aktywnie kry
tycznej, co osobistych predyspozycji. 

czb 

Ф Krzysztof T. T o e p l i t z : CO Z „GLO
BALNĄ WIOSKĄ"? Miesięcznik Literacki 
1979 nr 4. S. 114—119. 

Fragment z przygotowywanej przez PIW 
książki „Szkice edynburskie" traktuje o 
telewizji, zwłaszcza amerykańskiej: Infor
macje są częściowo przestarzałe, np. w 
USA obok systemów NBC, ABC, CBS du
że znaczenie ma przekazujący za pośred
nictwem satelity Home Box Office — HBO. 
Nie cała telewizja jest darmowa (Pay-TV, 
kablowa). 

Interesujące dane przytacza autor o se
rialach. „The Peyton Place" liczy 514 pół
godzinnych odcinków, podobnie „Bonanza", 
nieprzerwana projekcja „Virginian" trwa
łaby ponad 2 tygodnie. „Bonanza" została 
sprzedana do 115 krajów. Za „premierowy" 
odcinek serialu płaci się 8—10 tys. doi., 
później po 1,5—2 tys., wyeksploatowane se
riale kosztują (w krajach III Świata) po 
kilkaset dolarów za odcinek. 

Toeplitz przytacza za Nordenstrengiem 
i Varisem (,,Television Traffic: a one way 
street?") wiele wiadomości o eksporcie 
programów. Głównymi eksporterami są 
USA, W. Brytania, Francja i RFN. USA 
na początku bieżącego dziesięciolecia eks
portowały rocznie od 100 do 200 tys. godzin 
programu — mniej więcej równomiernie po 
Vs do Ameryki Łacińskiej, na Daleki 
Wschód i do Południowej Azji oraz do Eu
ropy. l9°/o zysku eksportowego Stanów 
Zjednoczonych pochodziło z Kanady, 18% 
z Australii, 17% z Japonii, 12% z W. Bry
tanii. 90% programów eksportowanych sta
nowiła rozrywka. Natomiast połowa impor
tu do USA — to programy oświatowe. Ca
ły import w r. 1970 wynosi ł 185 godz. czyli 
ok. 5 promille eksportu! Najwyraźniej cha
rakteryzuje to rynek USA jako najbardziej 
hermetycznie zamknięty dla innych tele
wizji. 

W. Brytania eksportowała ok. 30 tys. 
godz., w tym Vs stanowiły programy infor-
macyjno-dokumentalne. Rynkiem zbytu by
ły kraje Wspólnoty Brytyjskiej, dawnych 
kolonii afro-azjatyckich; 10% odbierała Eu
ropa kontynentalna. 

Francja posiadała właściwie monopol w 
Afryce francuskojęzycznej i na Bliskim 
Wschodzie, w Europie najważniejszymi od
biorcami były Grecja i RFN. Natomiast 
eksport RFN (5—6 tys. godz.) poza głównie 
Austrią i Szwajcarią szedł w Vs do Ame
ryki Ł a c , w i/s do Afryki. 

Z innych krajów Włochy eksportowały 
4 tys. godz. projekcji, Meksyk 1300 godz. 
(do krajów Ameryki Łac. i stacji USA na
dających po hiszpańsku), Kanada 500 godz., 
Szwecja 300 godz. 

W krajach socjalistycznych cyrkulacja 
odbywa się głównie w ramach Interwizji. 
Interwizja oferuje na eksport ok. 3 tys. 
tematów rocznie, z czego Eurowizja Wyko
rzystuje ok. 10%. Eurowizja zaś oferuje 
5 tys. tematów, z których Interwizja wy
korzystuje ok. 3 tys. Przepływ informacji 
jest więc wyraźnie jednokierunkowy na ko
rzyść telewidza w krajach RWPG. W r. 
1970 wyświet lono w nich 3 tys. godzin pro
gramów zachodnich, w tym Vs sportowych, 
do 20% informacyjnych, ok. 50% rozrywko
wych. W tymże roku telewizje zachodnie 
wykorzystały 1000 godz. programów państw 
socjalistycznych (głównie ZSRR) ; sport sta
nowił tu 2/s, wiadomości ok. 10%, rozryw
ka ok. 25%. 

Toeplitz wnioskuj e : „... prawidłowością 
wydaje się zasada, że im silniejszy produ
cent — tym jest on gorszym odbiorcą pro
gramów obcych". 

pd 

m INFORMACJA I TECHNIKA. Prezenta
cje 1979 nr 4. S. 27—32. 

W wymienionej rubryce miesięcznika za
mieszczono trzy teksty : P. F i g l e s t a h-
1 e r a „Ku trzeciej epoce telewizji kablo
wej" z Neue Zürcher Zeitung (11 1 1979), 
Маха S c h u l z e - V o r b e r g a „Telewi
zja kablowa — instrument władzy?" ze 
Sterna (nr 43/1978) i Antonia D u v у 
„Komputeryzacja prasy" z Espansione 
(1979 nr 1). 

A. Du va wskazuje przykłady Cincinnati 
post z Ohio czy Stuttgarter Zeitung, które 
już stosują komputeryzację. We Włoszech 
La Stampa i Stampa Sera zamierzają wpro
wadzić systemy automatycznego opracowy
wania tekstów z przekazywaniem ich w re
dakcji na monitory. Przygotowaniem do 
przejścia na komputeryzację jest fotoskład, 
który pod koniec r. 1977 był stosowany 
przez 46% włoskich dzienników drukują
cych 30% nakładów. W br. odsetek dzien
ników pracujących tą techniką ma osiąg
nąć 75%. Fototelegraf iczną teletransmisję 
stosuje 10% czasopism, w najbliższym pię
cioleciu liczba ich ma się podwoić. Jeśli 
chodzi o konsole pozwalające automatycz
nie redagować teksty, to we Włoszech ma 
je tylko redakcja La Stamasera. 

Po wymienionych innowacjach technicz
nych spodziewano się ograniczenia liczby 
zatrudnionych osób, zwiększenia szybko
ści, lepszej jakości składu, poprawy wa
runków pracy. Jednak np. w redakcji Se-
colo XIX w wiele miesięcy po zainstalowa
niu fotoskładu nie osiągnięto pełnej wydaj
ności produkcyjnej. Wyeliminowanie jed
nych chorobotwórczych czynników spowo
dowało inne — np. wśród pracujących przy 
monitorach stwierdzono duże zaburzenia 
wzrokowe i nerwowe. 

czb 

• D. S z n i u k a s : JEŚLI WIADOMOŚCI 
PRZYCHODZĄ Z OPÓŹNIENIEM... Prezen
tacje 1979 nr 4. S. 66—67. 

Są to fragmenty artykułu koresponden
ta Prawdy (nr 45/1979) z Wilna. Krytykuje 
on m. in., że w kolejnych wydaniach róż
nych dzienników nie ma żadnych ciekaw
szych wiadomości lokalnych. „Jeszcze 
trudniej usprawiedliwić fakt, że znaczna 
część wiadomości w różnych dziennikach 
podobna jest do siebie jak dwie krople 
wody." Ostro atakuje różnych działaczy, 



którzy — zamiast posyłać zarządzenia do 
podległych placówek — publikują je w 
prasie: „W ten sposób na pierwszych ko
lumnach dzienników pojawiają się stereo
typowe materiały opatrzone kategoryczny
mi nagłówkami.. ." Podobnie publikuje się 
też sprawozdania z konferencji, „przy czym 
okazuje się często, że najważniejszy w tych 
wiadomościach jest ostatni akapit zawiera
jący nazwiska działaczy, którzy swoim 
udziałem zaszczycili daną imprezę.. ." 

Autor konkluduje: „Taki deklaratyw
ny, nijaki w stylu i ubogi w treści ma
teriał prasowy może skompromitować naj
lepszą nawet sprawę. Niestety podobny 
kancelaryjny styl zaczyna przedostawać 
się nawet do informacji o ciekawych im
prezach..." 

Te uwagi korespondenta Prawdy powin
ny być przeczytane i przyswojone także w 
wielu naszych redakcjach. 

czb 

Artykuły z czasopism zagranicznych 

• B. S a m o r o d o w : WIEDOMOST1 — 
PIERWAJA RUSSKAJA GAZIETA. Poli
graf ija 1978 ПГ 1. S. 43—44. 

Garść informacji o pierwszej gazecie ro
syjskiej : 

Dekrety Piotra I z 15 i 16 XII 1702 po
wołały do życia pismo, które w literaturze 
otrzymało nazwę Wiedomosti (gazeta nie 
miała stałego tytułu). Najstarszy zacho
wany drukowany egzemplarz pochodzi z 
2 1 1703, nie ma jednak całkowitej pewności, 
czy jest pierwszym numerem Wiedomosti. 
Gazeta miała ukazywać się co tydzień, ale 
kłopoty z przygotowaniem materiałów po
wodowały jej bardzo nieregularne pojawia
nie się. Np. w 1703 wydano 39 numerów, 
w 1704 — 35, w 1705 — 47, W 1714 — 5, W 
1718 — 1, w 1720 — 71. Skromny był wygląd 
zewnętrzny pisma: format kolumny składu 
numeru z 2 1 1703 wynosił 5X7,5 kwadratu. 
Praktycznie nie zamieszczano ilustracji. 
Nakład wahał się od kilkudziesięciu do 
4 tys. egzemplarzy, objętość od 2 do 48 
kolumn. 

W połowie r. 1727 ukazał się ostatni nu
mer Wiedomosti. W 1728 zastąpiły je 
Sankt-Pietierburskije wiedomosti wydawa
ne przez Rosyjską Akademię Nauk. 

lp 

ф Cees H a m 1 i n k: L'ASPECT DU 
NOUVEL ORDRE DE L'INFORMATION. 
Le Journaliste Démocratique 1979 nr 2. 
S. 18—21. 

Modne od czasu zwołania światowej 
konferencji państw niezaangażowanych w 
Kolombo (1976) pojęcie nowego ładu eko
nomicznego posłużyło za podstawę innego 
sformułowania dotyczącego tym razem roz
działu informacji: nowego ładu informa
cyjnego. Sama więc koncepcja werbalna 
nie jest nowa, tym bardziej że przetwarza
nie i przesyłanie informacji jest nierozer
walnie związane z posiadaniem i rozmiesz
czeniem kapitału. 

Dialektyczną zależnością pomiędzy jed
nym a drugim ładem zajmuje się dr Ham-
link z Latynoamerykańskiego Instytutu Ba
dań Ponadnarodowych. Formułuje on tezę, 
według której nie tylko fundamentalne 
zmiany ekonomiczne powinny ułatwiać 
utworzenie nowego ładu informacyjnego, 
ale i odwrotnie, tzn. zmiany struktur in
formacyjnych muszą poprzedzać zasadni
cze przekształcenia ekonomiczne. Na ryn
ku światowym informacja jest sprzedawa
na jak każde inne dobro materialne. Po

dobnie jak w przypadku zasobów natural
nych, jej produkcja i dystrybucja nie są 
rozmieszczone równomiernie między 
wszystkimi krajami. Na tym jednak po
równanie się kończy. Ta sama bowiem in
formacja może być sprzedana wielokrotnie, 
a przejęcie kontroli nad jej rozpowszech
nieniem może odbyć się bez bezpośredniej 
nacjonalizacji obcego kapitału. 

Nowy międzynarodowy ład informacyj
ny autor definiuje jako „międzynarodową 
wymianę informacji, w której państwa 
rozwijające swój system kulturalny w spo
sób autonomiczny oraz pod suwerenną i 
integralną kontrolą źródeł są niezależnymi 
członkami wspólnoty międzynarodowej". 

wpp 

ф Majid T e h r a n i a n : IRAN COMMU
NICATION, ALIENATION, REVOLUTION. 
Intermedia 1979 nr 2. S. 6—12. 

Artykuł szefa Irańskiego Instytutu Ko
munikowania i Rozwoju stanowi swoisty 
komentarz prasoznawczy do wydarzeń w 
Iranie z ostatnich lat. Zdaniem autora ich 
przyczyną był kryzys komunikowania mię
dzy elitą a masami, związany z nierówno
miernym procesem modernizacji. Moderni
zacja oznaczała westernizację, która obej
mując tylko niektóre warstwy społeczne, 
pociągała za sobą atomizację społeczeń
stwa, biurokrację, centralizację władzy i 
homogenizację kultury. Modernizacji towa
rzyszyła korupcja, więc nie tylko masy 
kierowały się tam, gdzie ona nie sięgała, 
tzn. do meczetów. Badania opinii publicz
nej z 1974 ujawniły wzrost atrakcyjności 
islamu nawet wśród studentów i dzienni
karzy. Stopniowo kształtowały się w ra
mach jednego państwa dwa narody z dwo
ma różnymi systemami wartości i dwoma 
systemami komunikowania. 

Rządowy system komunikowania opie
rał się z jednej strony na rozbudowanej 
sieci agentów SAWAK i innych instytucji, 
z drugiej — na kontrolowanej prasie, radiu 
i telewizji. Ministerstwo Informacji i Tu
rystyki codziennie wydawało biuletyny dla 
gazet i czasopism z instrukcjami, co mają 
drukować i jak poszczególne teksty eks
ponować. Wskutek tego cztery teherańskie 
dzienniki wkrótce upodobniły się do siebie 
całkowicie. Redakcje zmuszane były do dru
kowania materiałów propagandowych (m. 
in. szkalujących Chomeiniego), które 
wprost rozwścieczały czytelników. Bardziej 
liberalne było radio i telewizja (bo ich dy
rektor był blisko tronu i nie bał się 



SAWAK-u), ale kiedy zaczęto transmito
wać wymuszone akty skruchy ujętych 
konspiratorów — też straciły zaufanie spo
łeczeństwa. Serwisy agencyjne przynosiły 
wiadomości głównie o rodzinie cesarskiej 
oraz o tym, co się dzieje na Zachodzie i 
w III Świecie, wiadomości krajowe ogra
niczały się do oficjalnych ceremonii. Roz
rywka dostarczana przez rtv dostosowana 
była do gustów mieszkańców miast, nie 
zaś tradycyjnych rodzin. 

Radio i prasa używane były głównie do 
obwieszczania, usprawiedliwiania i przeko
nywania. Na ekranie telewizyjnym często 
pokazywał się przemawiający szach. Nie 
doceniono demistyfikującej roli telewizji — 
ludziom, żyjącym w tradycji muzułmań
skiej szach wydawał się błaznem, akto
rem. Sam premier Szarif Emami stwierdził 
brak zaufania do mediów rządowych: „kie
dy mówimy, że jest dzień — nawet wtedy, 
gdy jest dzień, ludzie myślą, że jest noc". 
Rozbudowa radia (100%) i telewizji (70%) 
działała wskutek tego przeciw rządowi ce
sarskiemu. 

Tymczasem tradycyjny system komuni
kowania dostarczał przekazów w katego
riach archetypowych legend perskiej hi
storii. Na ten system składało się 200 tys. 
mułłów, głównie pochodzących ze wsi, któ
rzy mieli do dyspozycji 90 tys. meczetów. 
Ponadto wykorzystywano „małe media": 
islamskie czasopismo publicystyczne 
(50 tys. egz.), czasopisma emigracyjne i te
lefon. Od jesieni 1978 najpopularniejszą for
mą w tym systemie komunikowania stały 
się odbitki kserograficzne i kasety z nagra
niami przemówień Chomeiniego. 

Rewolucja irańska dokonała się w 20 
lat po ukazaniu się Daniela Lern era „The 
Passing of Traditional Society". Lerner 
twierdził, że między urbanizacją, alfabety-
zacją, korzystaniem z mediów i polityczną 
partycypacją zachodzi ścisła korelacja. Mi
nione 20 lat nie potwierdziło prognozy 
Lernera. 

Schramm nazwał lata sześćdziesiąte „de
kadą tranzystorów", a siedemdziesiąte — 
„dekadą satelitów". Zwiększone korzystanie 
z mediów nie pomogło ani zwalczyć anal
fabetyzmu, ani zwiększyć politycznej par
tycypacji. Przykład Iranu dowodzi, że wie
lu rządom środki masowe dają iluzję wła
dzy i kontroli nad świadomością obywa
teli. 

Stary mediocentryczny UNESCO-wski 
model Lernera-Sehramma okazuje się dziś 
nieprzydatny: trzeba więcej uwagi poświę
cić kanałom komunikowania nieformalnego 
i „małym mediom". Prasoznawcy — zda
niem Tehraniana — nie mogą ulegać tech
nologicznemu determinizmowi. Nie można 
badań nad komunikowaniem odrywać od 
sztuki, języka, ideologii, samowiedzy naro
dowej itd. Tradycje kulturalne są niero
zerwalnie związane z mitologią, legendarni, 
archetypowymi bohaterami, wierzeniami re
ligijnymi i — także — przesądami. Odbrą-
zowienie ich w procesie modernizacji ozna
cza utratę możliwości porozumienia się. 

wp 

ф Giuseppe R i с h e r i: DÉMOCRATISA
TION DES MEDIA? be Journaliste Démo
cratique 1979 nr 2. S. 15—18. 

Richer! analizuje dwa fakty zaistniałe 
we włoskich mediach w latach siedemdzie
siątych. Pierwszym był ogromny wzrost 
liczby prywatnych lokalnych stacji telewi
zyjnych i radiowych, zapoczątkowany 

w 1974, a drugim reforma systemu mediów 
uchwalona przez parlament w 1975, zawie
rająca wiele istotnych elementów demokra
tyzujących służby radiowe i telewizyjne, 
z których najważniejsze to: kontrola RTV 
przez parlament, decentralizacja planowa
nia i produkcji oraz możliwość pewnej in
terwencji społeczeństwa w masowe środki 
komunikowania. 

Założenie lokalnej stacji radiowej wy
maga od inwestorów pewnego doświadcze
nia i stosunkowo niewielkich nakładów fi
nansowych, nie przedstawia więc większych 
trudności — w przeciwieństwie do założe
nia stacji TV, gdzie muszą być większe na
kłady i o wiele wyższy poziom doświad
czenia zawodowego. Mając w perspektywie 
osiąganie bezpośrednich lub pośrednich zy
sków, wielkie grupy finansowe popierają 
założycieli lokalnych stacji radiowych, 
przyczyniając się do tworzenia w oczach 
opinii publicznej przychylnego klimatu dla 
stacji prywatnych (występują jako obrońcy 
wolności informacji) i negatywnego klima
tu dla państwowych — przedstawianych 
jako niezdolne do zmiany — pomimo re
formy. Jednocześnie lansują apele w obro
nie nowych, „prześladowanych" stacji. Rze
czywisty ich cel nie jest jednak aż tak jed
noznaczny: próbują bowiem rozbić mono
pol publiczny i dać prywatnemu, oligopo-
listycznemu kapitałowi pierwszeństwo 
w sferze RTV. Istnieje niebezpieczeństwo, 
że powstała niedawno sieć krystalizuje się 
w warunkach konkurencji między pań
stwową RTV a oligarchiami prywatnymi 
z konsekwencją zmniejszenia się (zamiast 
wzrostu) gwarancji wolności i pluralizmu 
informacji, norm jakościowych głównych 
programów, demokratycznej kontroli 
i efektywnej decentralizacji. Pluralizm — 
pisze Richeri — powinien cechować o ile to 
możliwe, każdą stację radiową. Nie gwa
rantuje go samo istnienie wielu stacji, 
z których każda wyraża jednostronną po
zycję polityczną i kulturalną. 

Co spowodowało podniesienie problemu 
konfliktu między lokalnymi stacjami 
a państwową RTV? Czy stacje lokalne po
winny konkurować z państwowymi czy 
oferować im współpracę? Według Riche-
riego żadne z tych rozwiązań nie jest za
dowalające, ponieważ istnieją tu dwa sy
stemy o przeciwnych interesach. Ponadto 
w drugim przypadku stacje lokalne byłyby 
skazane na odegranie marginalnej roli 
i niezdolne do wpływu, jaki mogą mieć na 
całą sieć RTV. Tę ostatnią należałoby prze
kształcić na wszystkich szczeblach. Stacje 
lokalne powinny stać się podstawą pirami
dy, której szczytem byłaby sieć państwo
wa, a informacje i programy krążyłyby 
w obu kierunkach. Oznacza to, że w na
rodowej sieci RTV mogłoby nastąpić zwie
lokrotnienie struktur do przetwarzania in
formacji nadsyłanych z całego kraju. 
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ф E. A . Ł a z a r i e w i c z : N A U C Z N O - P O -
P U L A R N Y J Z U R N A Ł К А К T I P I Z D A N I -
J A . Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta — 
Zurnalistika 1979 nr 1, s. 11—21. 

Autor zmierza do skonstruowania takiej 
typologiii pism popularnonaukowych, któ
ra pomogłaby wydobyć ich specyfikę, wy
kryć zbieżności i różnice między czasopis
mami popularnonaukowymi a innymi 
działami piśmiennictwa oraz ocenić ra
dziecką prasę popularyzującą naukę i tech
nikę. Dopiero bowiem kryteria typologicz-



ne pozwolą, jego zdaniem trafnie uchwy
cić zalety i wady prasy popularnonauko
wej w ZSRR. 

Pisma popularnonaukowe (zaliczono do 
nich również pisma popularyzujące techni
kę) rozpatrywane są w odniesieniu do 
dwóch biegunowo przeciwnych typów wy
dawnictw: literatury pięknej i literatury 
naukowej. Prasa popularnonaukowa oka
zuje się czymś pośrednim. Można w niej 
odnaleźć dwojakiego rodzaju cechy: stoso
wane środki wyrazu obliczone na dotarcie 
do szerokiej publiczności zbliżają pisma 
popularnonaukowe ku literaturze pięknej, 
a ich zawartość tematyczna świadczy o po
dobieństwie do literatury naukowej. Do 
zawartości tematycznej nawiązuje zresztą 
zaproponowana klasyfikacja pism na uni
wersalne (mówiące o wszystkich dziedzi
nach nauki), politematyczne (o kilku dzie
dzinach nauki) i monotematyczne (o jed
nej lub dwóch dziedzinach). 

O konstytutywnych cechach czasopism 
popularnonaukowych decyduje ich prze
znaczenie czytelnicze. Autor dzieli czytel
ników prasy popularnonaukowej na cztery 
grupy: 

1. bez przygotowania naukowego; 
2. angażujący się nieprofesjonalnie w jakąś 

dziedzinę nauki; 
3. posiadający przygotowanie naukowe, ale 

w odległych specjalnościach od tych, ja
kimi zajmuje się dane pismo; 

4. z przygotowaniem naukowym w specjal
nościach pokrewnym tym, które dane 
pismo popularyzuje. 

Wobec każdej z wymienionych grup po
winny być zastosowane odmienne formy 
popularyzacji. 

Obecnie w ZSRR ukazuje się 20 ogólno
krajowych czasopism popularnonaukowych, 
których jednorazowy nakład sięga 31 mi
lionów egzemplarzy. Według nakładów 
można podzielić je na trzy grupy (brak 
danych dla dwóch pism: Modielist-kon-
struktor oraz Jurty) tiechnik dla umie-
łych ruk): 

50—200 tys. egz.: Ziemlja i Wsielennaja 
(50), Russkaja Riecz' (80), Priroda (85), 
Sielskaja Now* (160) ; 

300 tys. — 1 min egz.: Kwant (300), Chi-
mija i Zyzn* (325), Nauka i Rieligija (440), 
Izobrietatiel i Racyjonalizator (460), Zna-
nije-Sila (550), Radio (850), Junyj Tiechnik 
(870) ; 

powyżej 1,5 min egz.: Tiechnika — Mo-
lodioży (1,7), Za Rulom (2,5), Wokrug Świę
ta (2,5), Junyj Naturalist (2,6), Nauka 
i Zyzn1 (3), Czelowiek i Zakon (3,4), Zdo-
rowie (11,7). 

Do pierwszej grupy weszły pisma naj
młodsze oraz te, które przeznaczone są dla 
czytelników o wysokim poziomie wiedzy 
i zainteresowań nauką. W drugiej grupie 
znalazły się pisma politematyczne oraz mo
notematyczne dla czytelników interesują
cych się określonymi dziedzinami nauki. 
Na grupę trzecią złożyły się najstarsze pi
sma popularnonaukowe mające długie tra
dycje w upowszechnianiu wiedzy. 

Zarysowane właściwości typologiczne 
umożliwiają wypunktowanie niedomagań 
radzieckiej prasy popularnonaukowej. Oka
zuje się bowiem, iż np. Sielskaja Now' 
jest pismem przeznaczonym prawie dla 
1/3 ludności ZSRR, a osiąga zaledwie 160 
tys. nakładu. Dostrzec można również prze
jawy zbyt fachowego lub zbyt płytkiego 
traktowania omawianych zagadnień, co 
upodabnia pisma popularnonaukowe do 

prasy naukowej lub, z drugiej strony, do 
reszty gazet. 

Uwypuklone niedomagania prasy popu
laryzującej naukę w ZSRR wykazują za
dziwiające podobieństwo do problemów, 
z którymi nie uporały się jeszcze także 
i polskie czasopisma popularnonaukowe 
i popularnotechniczne. 

wt 

ф Dieter K r a n z : THEATERKRITIK IM 
RUNDFUNK. Neue Deutsche Presse 1979 
nr 4. S. 18—19. 

Krytyka teatralna w radiu — stwierdza 
autor — ma takie same cele zasadnicze, 
jak w prasie. Lecz specyficzne właściwości 
przekazu akustycznego wywołują 3 wzglę
dy szczególne, które musi uwzględnić kry
tyk. 

Po pierwsze, możliwość wmontowania 
fragmentów scenicznych pozwala ukształ
tować sprawozdanie bardziej autentycznie 
i plastycznie. Po drugie, ze względu na 
możliwości techniczne radio może dostar
czyć najbardziej aktualne sprawozdanie. 
Wprawdzie telewizja wyel iminowała audy
cje wieczorne jako najlepszy czas odbioru 
i przesunęła go w radiu na godziny poran
ne, ale to wykształciło nie tylko 1 i с z-
n y, lecz także i n n y krąg odbiorców. 
Trzecia właściwość radiowej krytyki tea
tralnej wynika z właściwości słowa mówio
nego. Najważniejsze przykazania stanowią 
tu obrazowość opisu oraz jasność stwier
dzeń. 

Ponieważ nie każdy krytyk jest dobrym 
mówcą, można by szukać wyjścia w po
wierzaniu odczytywania tekstów lektorom 
zawodowym. Lecz oni będą zawsze tylko 
przekazywać opinie kogoś innego, autor 
zawsze inaczej rozłoży akcenty. Tkwi 
w tym szansa wykorzystania osobowości 
krytyka jako czynnika wzmacniającego 
skuteczność krytyki teatralnej. 
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ф A. M i e ż o w : EKONOMNO ISPOLZO-
WAT' PŁOSZCZAD' GAZIETNOJ POŁOSY. 
poligrafija 1978 nr 3. S. 36—38. 

Oszczędne gospodarowanie miejscem na 
stronach gazet należy do tradycji prasy ko
munistycznej. Znamiennym przykładem 
jest przyznanie w latach trzydziestych 
przez Brytyjskie Stowarzyszenie Dzienni
karzy nagrody za najlepszą kompozycję 
szaty graficznej jedynej wówczas angiel
skiej gazecie komunistycznej Daily wor
ker. Werdykt jury podkreślał, że nagrodę 
przyznano za ekonomiczne łamanie. 

W ZSRR obok wielu rejonowych i miej
skich gazet, które właściwie wykorzystują 
miejsce na kolumnach, są też i takie, 
w których odstępstwa od prawidłowego 
komponowania szaty graficznej powodują 
straty i tak niewielkiej powierzchni pisma. 
Stosunkowo często jeszcze podstawową 
wielkością czcionki tekstowej jest bor gis 
(9 p.), choć ogólny wzrost kultury czytel
nictwa, tudzież stworzenie nowych, bar
dziej czytelnych czcionek pozwala za pod
stawę przyjąć petit, jak również częściej 
wprowadzać do gazet teksty składane ko-
lonelem, a nawet nonparelem. Zaleca to 
zresztą instrukcja z r. 1975. Straty po
wierzchni wynikają też ze zbyt wąskich 
łamów. Luki między nimi dochodzą nieraz 
do pół kwadratu, tymczasem nie powinny 
przekraczać 10—12 p. 



Odrębne rezerwy tkwią w bardziej eko
nomicznym składaniu nagłówków i tablic, 
które często z nie uzasadnionych powodów 
zajmują wiele miejsca. Dotyczy to też ilu
stracji. Przy czym bywają one nie tylko 
zbyt duże, ale zdarza się i tak, że klisza 
nie wypełnia w całości przeznaczonego na 
nią miejsca, pozostawiając wokół repro
dukcji wiele światła. Niewłaściwe wzajem
ne komponowanie materiału ilustracyjne
go i tekstowego też bywa przyczyną strat 
powierzchni. 

Tego typu problemy radzieckiej prasy 
rejonowej i miejskiej nie są obce zwłasz
cza naszym zakładówkom. 

Ip 

ф W. В а к s z i n: GAZIETY WIELIKOJ 
STROJKI. Poligrafija 1978 nr 1. S. 36—38. 

Omówienie zewnętrznej postaci gazet 
Awangard, Kommunisticzeskij Trud, Gor-
njak Siewiera, Pobieda ukazujących się na 
środkowym odcinku budowy magistrali 
bajkalsko-amurskiej zawiera krytyczną 
ocenę komponowania kolumn i zarazem 
stanowi przykład, jak zainteresowanie ze 
strony pisma fachowego może służyć po
mocą konkretnym zespołom tworzącym 
gazety lokalne. 

Ip 

Ul Manfred M a d e : WIRKUNGSFAKTOR 
HEFTNUTZUNG. Ein quantitatives Mass 
mit hoher qualitativer Aussagekraft. ZV+ 
+ZV 1979 nr 3. S. 119—126. 

Autor kwestionuje orzekanie o zasięgu 
czasopism na podstawie deklaracji, że się 
je czyta. Jego zdaniem cierpi na tym 
zwłaszcza określanie poczytności tytułów 
adresowanych do specjalnych grup czytel
niczych, których to pism najczęściej się 
nie wypożycza, nie przekazuje dalej itp. 
Ilustruje to przykładem pisma dla dziew
cząt Bravo. Nabywają je w ponad 72% 
dziewczęta w wieku od 14 do 19 lat. Kupo
wanych jest 900 tys. egz. Natomiast czy
telnictwo okazjonalne deklaruje 990 tys. 
kobiet, z tych zaledwie 23% kilkunastolet
nich. Łączne zatem czytelnictwo — abstra
hując od sposobu nabycia i czytania — wy
gląda tak, że mniejszość stanowiłyby na
stolatki poniżej 20 lat (niespełna 47%). 

Made proponuje weryfikację tego wskaź
nika przez „potencjał kontaktów", -krot
ność sięgania po pismo do ukazania sie 
następnego numeru. W tym przypadku 
Bravo ma zasięg 60% wśród czytelniczek 
do 19 lat. 

Autor wyraźnie rozgranicza zasięg tytu
łów wśród czytelników podstawowych (sta
łych) i pośrednich (przypadkowych). Ze
stawienie ujmujące kilkadziesiąt tytułów 
wykazuje różnica od 50 do 100 procent na 
korzyść pierwszej grupy. I tak: czasopisma 
z programami rtv są brane do ręki przez 
stałych czytelników ponad 5 razy, przez 
przypadkowych przeciętnie 2—3 razy ; pisma 
kobiece (moda) 3 do 4 — i 2 razy; maga
zyny ilustrowane przeciętnie 3 — i niespeł
na 2 razy; niemiecka edycja Play-boy 3,2— 
1 2,5 razy; Der Spiegel 2,6 — i 1,8 razy; 
gazety sportowo-motoryzacyjne 2,5 — i ok. 
2 razy; najmniejsza jest różnica przy ga
zecie niedzielnej Bild am Sonntag (co wy
nika z jej profilu) — czytelnicy stali s ię
gają po nią przeciętnie 1,7 raza, przypad
kowi 1,3-krotnie. 

Czasopisma aktualne mają liczniejsze 
zbiorowości czytelników, lecz rzadziej do 
nich zaglądających — pisma specjalistycz
ne odwrotnie. Zjawisko intensywności wy
korzystywania tytułu nie zależy więc od 
częstotliwości edycji, lecz raczej od stopnia 
zainteresowania czytelników podstawowych 
treścią. 

pd 

© Jerry C h a n e y: A POLICY OF DIS
CLOSURE ADVOCATED. Editor and Pu
blisher 1979 nr 9. S. 7. 

Dziennikarze powinni porzucić uparcie 
podtrzymywane przekonanie, że prasa ma 
absolutne prawo do ukrywania źródeł, 
z których czerpie wiadomości. Absolutne 
prawo informatora do anonimowości na
rusza prawa odbiorcy do poznania wszyst
kich aspektów wiadomości. To bowiem, 
skąd informacja pochodzi, może być rów
nie ważne, jak treści, które przynosi. 

Znając informatora może odbiorca oce
nić nie tylko jego kompetencję do udzie
lania określonych informacji, ale również 
może uodpornić się zawczasu na ewentual
ne deformacje. Pochodzenie wiadomości 
rzuca światło na intencje jej rozpowszech
nienia, całkowicie czasem sprzeczne z tym, 
co wiadomość pozornie zawiera. Żądanie 
zdania się na opinię dziennikarza jako te
go, który wybiera informatora, jest prze
jawem zbytniego zaufania do jego nie
omylności. 

Tymczasem rzeczywistość codziennie 
przynosi przykłady tego, że zaufanie takie 
może być wysoce problematyczne. Codzien
nie komunikaty agencyjne mówią o „pew
nych źródłach", o źródłach oficjalnych" lub 
„zbliżonych do oficjalnych", o „kompetent
nych ekspertach" lub „ludziach zwykle 
dobrze poinformowanych", powołują się 
na opinie „pewnych dyplomatów", „zna
nych polityków z kół opozycyjnych" czy 
tylko „obserwatorów". Ilość tego rodzaju 
określeń pojawiających się często w odnie
sieniu do wydarzeń o wielkim znaczeniu 
robi wrażenie, iż nie wiadomo właściwie, 
kto dostarcza informacji prasie i z kolei — 
czyje opinie rozpowszechnia ona jako wia
rygodne. Pozbawia to zarazem odbiorcę 
możliwości jakiejkolwiek weryfikacji tych 
opinii, przyjęcia wobec nich krytycznego 
stanowiska, próby samodzielnej oceny. Od
biorca ma być — w mniemaniu rzeczników 
ukrywania źródeł — biernym przedmiotem 
dziennikarskich manipulacji. 

Przyczyną, dla której informatorzy nie 
chcą ujawniać swych nazwisk, jest w wielu 
wypadkach przekonanie, iż osłabiłoby to 
wymowę wypowiedzi. Istnieją oczywiście 
przypadki (ale — jak się wydaje — nie
liczne), gdy ujawnienie informatora przy
niosłoby mu bezpośrednią szkodę. W tym 
wypadku dyskrecja redakcji wydaje się 
uzasadniona. Ale te sytuacje nie powinny 
stwarzać precedensu dla ogólnej bezkarnej 
anonimowości, do ukrywania własnej toż
samości w obawie, że ludzie odkryliby 
właściwe, sprzeczne z głoszonymi intencje, 
ani czynić z „prawa do zatajenia źródła" 
wygodnego narzędzia wprowadzania w błąd 
odbiorców. Anonimowość źródła informacji 
powinna być czymś wyjątkowym w pracy 
dziennikarskiej, a jej utrzymywanie przez 
redakcję musi znaleźć racjonalne uzasad
nienie na łamach. Prawo do ukrywania 
informatorów nie może być bowiem jed
noznaczne z prawem do dezinformowania 
odbiorców. 
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ф Friedrich-Wilhelm B r e m e r : DER 
FACHPRESSE — REDAKTEUR — JOUR
NALIST ODER NICHT? ZV+ZV 1979 ПГ 5. 
S. 222—223. 

Dyrektor wydawnictwa czasopism zaj
muje się przygotowaniem zawodowym re
daktorów prasy fachowej. Jak stwierdza, 
brak literatury na ten temat. Kadry rekru
tują się z reguły z odpowiednich zawo
dów — są to osoby z tytułami profesorów 
czy doktorów, kierownicy przedsiębiorstw, 
przewodniczący stowarzyszeń. Na ogół wie
dzą oni bardzo mało lub zgoła nic 
o dziennikarstwie i działalności wydawni
czej. Dlatego teksty w czasopismach facho
wych są zazwyczaj poprawne, ale tylko 
pod względem rzeczowym. 

Wydawnictwa usiłują temu zaradzić po
przez szkolenie w zakresie własnym. Autor 
pisze o pięciodniowym kursie w Hägen 
w br., na którym praktycznie szkolono re
daktorów już pracujących w prasie facho
wej bądź mających podjąć taką pracę. 
Przewiduje się kontynuację szkolenia, moż
liwie z tymi samymi uczestnikami, w dru
gim półroczu 1979. 

Autor przywiązuje dużą wagę do kształ
cenia zaocznego, wewnątrzredakcyjnego, 
na różnych seminariach i w szkołach róż
nego typu. Uważa, że szkolenie powinno 
dostarczać umiejętności i wiadomości za
wodowych dot. zbierania materiału, pisania, 
redagowania i makietowania, wiedzy o ty
pologii prasy i gatunków, o źródłach infor
macji, o rynku czytelniczym i jego bada
niu, o etyce zawodowej i prawie praso
wym, historii prasy, organizacjach dzienni
karskich, statusie zawodowym itp. 
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ф Jifi K u b k a : ACTIVITÉS DE L'OIJ 
ENTRE DEUX SESSIONS DU PRESIDIUM. 
Le Journaliste Démocratique 1979 nr 2. 
S. 3—7. 

Autor, sekretarz generalny Międzynaro
dowej Organizacji Dziennikarzy, omawia 
działalność MOD w latach 1977—1978. Na 
kongresie w Helsinkach (1978) MOD posta
nowiła udzielić pomocy w kształceniu 
dziennikarzy z krajów rozwijających się. 
Do istniejących już szkół dziennikarskich 
w Bułgarii, Rumunii i na Kubie doszły 
nowo utworzone szkoły w Budapeszcie 
i Berlinie. (Przy związku zawodowym 
dziennikarzy NRD założono komitet koor
dynujący naukę, wydawanie podręczników 
i pomocy audiowizualnych.) MOD rozsze
rzyła współpracę z poolem agencji infor
macyjnych krajów niezaangażowanych. Po 
III Międzynarodowym Kongresie Dzienni
karzy V/ Bagdadzie planuje się zorganizo
wanie kolokwiów w Korei, Mali i Wene
zueli. Organizacja zaproponowała także 
wydawanie, we współpracy z UNESCO, 
rocznika pt. ..Who is where in journa
lism". 
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ф Stamen S t a m o w: BUŁGARSKA 
AGENCJA T E L E G R A F I C Z N A . Panorama 
Bułgarska 1979 nr 1. S. 25—26. 

1 marca ub. roku minęło 80 lat od uka
zania się pierwszego biuletynu Bułgarskie j 
Agencji Telegraficznej — B T A . „Był p i 
sany ręcznie i p rzes łany przez kuriera 
do redakcji ówczesnych gazet." Rozpoczę

cie 81. roku działalności agencji stworzyło 
okazję do przekazania czytelnikom garści 
informacji o jej pracy. 

Stałą siedzibę w Sofii otrzymała dopiero 
w 1960 r. — Trzypiętrowy budynek dziś 
staje się ciasny. W ciągu doby opracowuje 
się przeszło 3500 stron informacji między
narodowych napływających od TASS, 
France Presse, Associated Press, UPI, Reu
tera oraz od prawie 60 agencji narodowych. 
Jednocześnie informację gromadzi się z na
słuchu ponad stu radiostacji zagranicznych, 
a także z opracowań ponad tysiąca tytułów 
gazet zagranicznych, czasopism, biuletynów 
i innych wydawnictw. Przede wszystkim 
jednak informacji dostarczają korespon
denci właśni w Algierze, Ankarze, Ate
nach, Bejrucie, Belgradzie, Berlinie, Bonn, 
Budapeszcie, Bukareszcie, Delhi, Kairze, 
Londynie, Meksyku, Moskwie, N . Jorku, 
Paryżu, Pekinie, Pradze, Rzymie, Tokio, 
Warszawie i Hawanie. Codziennie ekipy re
porterów i korespondenci okręgowi BTA 
dostarczają informacji wewnętrznej 
o wszystkich dziedzinach życia. 

B T A dostarcza informacji, zaopatruje 
w artykuły i komentarze ośrodki radiowo-
-telewizyjne oraz gazety okręgowe. Co
dziennie drukuje się i wysyła do prenume
ratorów dziesiątki biuletynów. Agencja wy
daje również cztery wydawnictwa tygod
niowe. Kronika fotograficzna zapewnia 
rocznie 550 tys. zdjęć dla potrzeb prasy 
bułgarskiej i zagranicznej oraz dla ekspo
nowania w ponad 200 witrynach w różnych 
zakątkach kraju. 

Codziennie BTA przekazuje za granicę 
wiadomości objętości ok. 100 stron maszy
nopisu za pośrednictwem czynnego całą do
bę kanału w jęz. rosyjskim, pięciu emi
sji w jęz. hiszpańskim, czterech emisji 
angielskich i jednej francuskiej. Wydaje 
także biuletyn tygodniowy po rosyjsku, 
angielsku, hiszpańsku, francusku i nie
miecku. 

BTA jest drugą państwową agencją te
legraficzną na świecie po Agencji Peters
burskiej. W latach budownictwa socjali
stycznego zaczęła odgrywać czołową rolę 
w systemie masowych środków przekazu. 
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ф Johannes J. H o c k : ELEKTRONIK 
FÜU D A S Z E I T U N G S A R C H I V . ZV - f Z V 
1979 ПГ 4. S. 159—162. 

Autor relacjonuje sympozjum I F R A 
przeprowadzone wT P a r y ż u w grudniu 1978. 
Wykazało ono m. in. , że komputeryzacja 
pracy a rch iwów gazetowych jest technicz
nie możliwa, podłączenie mikrof i lmów nie 
powinno przyczyniać nadmiernych kosztów 
(przeciwnie niż pełna aparatura elektro
niczna), natomiast istotnych zmian wyma
gają kwalifikacje personelu, k tó ry praw
dopodobnie będzie też wymaga ł zwiększe
nia. Zwraca uwagę , że na Zachodzie 
kompute ryzac ję a rch iwów prasowych roz
patruje się w dwóch aspektach: 1. Polep
szenia pracy redakcyjnej (jednak tylko 
w czołowych, dużych redakcjach), 2. Usług 
dokumentacyjnych na zewnątrz , dla czy
te ln ików i innych kl ientów. 

P rzyk łady , j ak imi pos ług iwano się na 
sympozjum, pochodziły z wydawnictw: 
A/S Dagbladet Pol i t iken w Dani i , Mi r ro r 
Group Newspapers w W. Brytani i , G r u 
ner 4- Jahr w R F N , a m e r y k a ń s k i c h gazet 
New York Times, Boston Globe, Los лп-
geles Times, Chicago Sun-Times i kana
dyjskiej Toronto Globe and Mail. Jedyny 
przyk ład mniejszego wydawnictwa — to 



Call-Chronicle Newspapers Inc. z USA, na
tomiast do grupy „wielkich" należy jeszcze 
zaliczyć fińską Heisingin Sanomat, która 
znajdowała się w trakcie przestawiania 
pracy archiwum na mikrofilmy i kompu
ter. 

Komputeryzacja — jak stwierdzono — 
nie przyspieszy pracy w archiwach, nato
miast zlikwiduje problem narastającej ma
sy wycinków i ułatwi lepszą klasyfikację 
źródeł. Ponadto umożliwi szybkie obsługi
wanie klientów z zewnątrz. Le Monde ma 
dziennie 150 zapytań telefonicznych, odwie
dzający archiwum muszą czekać w kolejce 
6 tygodni, tak samo długo interesanci New 
York Times. Mirror-Group archiwizuje 
dziennie 8 tys. wycinków, udziela tygod
niowo tysiąca odpowiedzi, co wymaga 50 

zatrudnionych i 1300 m2 powierzchni. Bo-
ston Globe ma w archiwum 12 tys. ksią
żek, milion fotografii, 9 min wycinków, 
ponad 70 tys. skoroszytów. 

Podkreślono, że trzeba się liczyć z na
wykami i oporami dziennikarzy przy prze
chodzeniu na mikrofilmy i komputeryzację 
w archiwach (tak było w New York 
Times), w Boston Globe radykalnie usunię
to wszystkie wycinki w połowie r. 1977 
i odtąd dziennikarze są zadowoleni z usług 
komputera. Pewne czynności manualne 
wydają się jednak uzasadnione, dotyczy to 
np. indeksów, tezaurusów; niecelowe wy
daje się też mikrofilmowanie wszystkich 
wycinków wstecz. 
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Lubelskie j prasy tradycje i wspó łczesność 

Jubileuszowy rok 35-lecia PRL pra
soznawcy rozpoczęli (12—13 marca 
1979) ogólnopolską sesją naukową 
„Prasa lubelska. Tradycje i współ 
czesność". Jej inicjatorem i g łównym 
organizatorem był lubelski Oddział 
SDP, a czynny udział w przygotowa
niu sesji wzięli: Pracownia Historii 
Prasy Polski Ludowej przy Wydz. 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
UW, Instytut Historii UMCS, Między
uczelniany Instytut Nauk Politycz
nych przy UMCS, Lubelskie Towarzy
stwo Przyjaciół Prasy, Radia i Tele
wizji, redakcje Sztandaru Ludu, Ku-
Hera Lubelskiego i Kameny oraz L u 
belskie Wydawnictwo Prasowe RSW. 
Sesja obradowała w gmachu przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 62 w L u 
blinie, gdzie mieści ły się pierwsze re
dakcje pism w wyzwolonej Polsce, 
m. in. Rzeczpospolita. 

Nie przypadkiem Lublin stał się 
miejscem tego rodzaju spotkania na
ukowców z wielu ośrodków kraju: 
Warszawy, Krakowa, Białegostoku, 
Kielc, Łodzi, Rzeszowa i oczywiście 
miasta gospodarzy. Lublin i Lubelsz
czyzna odnotowały w swoich dziejach 
wyjątkowo dużo prasowych inicjatyw 
wydawniczych. Od pierwszego tytułu 
prasowego na ziemi lubelskiej, któ
rym był Dziennik Ekonomiczny Za
mojski w 1803 r. i pierwszego perio
dyku z prawdziwego zdarzenia Do-
strzegacza Ekonomicznego i Politycz
nego Lubelszczyzny z r. 1816, do dzi
siaj ukazało się tu ponad 800 tytu łów 
różnych pism. Trudno uwierzyć, że 
poza stolicą regionu własnymi tytuła
mi może się pochwalić aż 31 miejsco
wości Lubeszczyzny. M. in. po około 
50 tytułów odnotowała historia 
w Siedlcach i Chełmie, po ok. 20 
w Zamościu, Białej Podlaskiej i Łu-
kowcu, po ok. 10 w Puławach, Hru
bieszowie, Lubartowie, Tomaszowie 
i Międzyrzecu. 

Prasa lubelska zawsze w przełomo
wych momentach torowała drogę no
wym i postępowym ideom, towarzy
szyła patriotycznym zrywom społe
czeństwa. Tak było w 1830, kiedy po
wstał Kurier Lubelski popierający 
powstańcze dążenia lublinian. W la
tach 1905—1907 wokół prasy skupiła 
się postępowa i radykalna część inte
ligencji Lublina z Janem Hemplem 
i prasa zyskała poparcie przebywają
cego w Nałęczowie Stefana Żerom
skiego. W dniach odzyskania niepo
dległości w 1918 w Lublinie przystą
piono do wydawania Wiadomości Ra
dy Delegatów Robotniczych Miasta 
Lublina i pism innych rad delegatów. 
W rok później w Lublinie wyszła 
Prawda Komunistyczna. Wreszcie 
w 1944 na Lubelszczyźnie zaczęły wy
chodzić pierwsze pisma w wyzwolo
nej ojczyźnie z Rzecząpospolitą na 
czele. 

Badania prasoznawcze długo nie 
były łaskawe dla prasy lubelskiej. 
Dopiero w ostatnim czasie w UMCS 
na studiach zaocznych studenci bi
bliotekoznawstwa zajęli się jej bada
niem. Równocześnie sporo prac zaczę
ło powstawać poza ośrodkami uni
wersyteckimi. Zebrano pełną biblio
grafię prasy lubelskiej (A. K. G r o 
mek), opracowano prasę konspira
cyjną okresu okupacji (Z. J. H i r s z) 
i od 1944 do 1974 r. (A. L . G z e 11 a). 
W Bibliotece im. H. Łopacińskiego 
opracowano „Katalog czasopism lu
belskich0 (H. W o l s k a ) . Sesja wy
kazała, że po raz pierwszy na szerszą 
skalę pracą lubelską zainteresowały 
się także ośrodki innych miast. Przy
gotowano przeszło 30 referatów i ko
munikatów. Najważniejsze z nich to: 
mgr Aliny K. G r o m e k „Dzieje 
prasy lubelskiej (1803—1939)", dra 
Andrzeja N o t k o w s k i e g o z IBL 
P A N „Rola i miejsce prasy lubelskiej 
wśród czasopism polskich okresu 



dwudziestolecia międzywojennego", 
doc. dra hab. Jerzego J a r o w i e c -
k i e g o z WSP Kraków „Miejsce pra
sy konspiracyjnej na Lubelszczyźnie 
na tle prasy podziemnej okresu oku
pacji hitlerowskiej", prof, dr hab. 
Aliny S ł o m k o w s k i e j z UW 
i red. Al . Leszka G z e 11 i „Etapy 
rozwoju prasy lubelskiej a ewolucja 
prasy w PRL w latach 1944—1979". 

Różnorodność zagadnień porusza
nych w referatach skłoniła organiza
torów do prowadzenia obrad w trzech 
sekcjach, poświęconych prasie lubel
skiej do 1939 г., prasie lat wojny 
i okupacji hitlerowskiej oraz prasie 
okresu Polski Ludowej. 

Dyskusja nad dziejami do 1939 r. 
skupiła się głównie na kierunkach po
litycznych prasy lubelskiej, szczegóło
wym jej podziale z uwzględnieniem 
prasy komunistycznej, socjalistycznej, 
i narodowo-demokratycznej, praw
nych warunkach jej funkcjonowania, 
tj. reglamentacji wolności prasy oraz 
problemach drukarstwa. Postulowano 
podjęcie badań nad historią prasy re
gionalnej i prowincjonalnej oraz ob
jęcie nimi tych miast, które odgrywa
ły istotną rolę w rozwoju kultural
nym kraju. 

W obradach sekcji poświęconej 
okresowi okupacji wzięli udział poza 
historykami prasy także wydawcy 
i redaktorzy niektórych pism konspi
racyjnych. Dyskusja była kontynua
cją podjętej już wcześniej wymiany 
opinii różnych ośrodków badawczych 
kraju na temat analiz porównaw
czych prasy konspiracyjnej, a także 
prasy wydawanej przez hit lerowców 
w czasie wojny i jej roli zwłaszcza 
w środowisku wiejskim. Stwierdzono 
m. in., że czas przejść od i lościowych 
badań nad mapą polityczną i roz
mieszczeniem geograficznym prasy 
konspiracyjnej do jakościowych ana
liz jej treści. Istnieje potrzeba badań 
nad frazeologią tej prasy, jako pod
stawą odczytywania jej programów 
politycznych. Analizą porównawczą 
należy objąć także prasę wydawaną 
w obozach jenieckich i obozach pra
cy przymusowej, a także prasę kon
spiracyjną innych krajów europej
skich. Projekty te wymagają jednak 
uzgodnienia metodologii badań róż
nych ośrodków. 

W sekcji prasy PRL najwięcej 
uwagi poświęcono prasie okresu 
PKWN. Stwierdzono, że wiele szcze
gółów z historii tej prasy wciąż pozo

staje niewyjaśnionych (np. gdzie wy
drukowano dwa pierwsze lipcowe nu
mery Rzeczypospolitej, jaka była za
leżność między Gazetą Lubelską i jej 
redaktorem, a Woj. Urzędem Infor
macji w Lublinie), wiele problemów 
jest dyskusyjnych (np. sens powoła
nia resortu informacji i propagandy) 
albo pominiętych w dotychczasowych 
pracach badawczych, jak np. znacze
nie koncepcji Spółdzielni Wydawni
czej „Czytelnik" dla całego modelu 
polskiej prasy i rola pism „czytelni-
kowskich" w pierwszych latach po 
wyzwoleniu. Wyjątkowo interesujące 
były wystąpienia działacza PKWN, 
ministra informacji i propagandy Rzą
du Tymczasowego Stefana M a t u 
s z e w s k i e g o i red. Grzegorza 
J a s z u ń s k i e g o z Życia Warsza
wy, który we wrześniu 1944 stawiał 
pierwsze kroki dziennikarskie współ 
pracując z Gazetą Lubelską i Ro
botnikiem. Wśród tematów bardziej 
nam współczesnych, a wartych pod
jęcia przez badaczy wymieniono 
m. in. monografie dzienników lubel
skich, historię prasy zakładowej na 
Lubelszczyźnie, rolę świąt prasy par
tyjnej, bibliografię ludzi zasłużonych 
dla lubelskiej prasy, rolę prasy 
w sytuacji upowszechnienia radia 
i telewizji. 

Na marginesie g łównego toku 
obrad zwrócono uwagę na brak, jak 
dotychczas, właśc iwej nazwy dla 
okresu stu kilkudziesięciu dni, w któ
rych władze powstającej Polski prze
bywały na Lubelszczyźnie. Brak jest 
też odpowiedniej nazwy dla prasy te
go okresu. Termin „prasa PKWN" 
nie jest zupełnie ścisły, a zwrot „pra
sa Polski lubelskiej" powtarza — 
o czym dziś mało kto pamięta — pe
joratywne określenie Polski Ludowej 
stosowane przez propagandę rządu 
londyńskiego. Polska historiografia 
powinna tu znaleźć odpowiednie okre
ślenie. 

Materiały z sesji mają się wkrótce 
ukazać w edycji książkowej. 

Z okazji sesji otwarto dwie wy
stawy prasy lubelskiej: w Muzeum 
im. Czechowicza wys tawę czasopiś
miennictwa literackiego w Lublinie, 
a w Międzyuczelnianym Instytucie 
Nauk Politycznych UMCS wys tawę 
dzienników lubelskich ze zbiorów Bi
blioteki im. H. Łopacińskiego. 

Władysław Masłowski 



IX Wrocławska Sesja Prasoznawcza 

Kolejna, IX sesja prasoznawcza 
„Język, treść i funkcje publikacji 
prasowych" odbyła się we Wrocławiu 
w dniach 11—12 kwietnia 1979 r. 
Głównym tematem sesji były „Funk
cje prasy w dziedzinie kształtowania 
i upowszechnienia kultury oraz socja
listycznych stylów życia". Podobnie 
jak w latach ubiegłych uczestniczyli 
w niej przedstawiciele różnych ośrod
k ó w prowadzących badania nad 
prasą. 

Główny temat sesji stwarzał jedy
nie ogólne ramy, w których zawarła 
się różnorodność zainteresowań ba
dawczych uczestników sesji. Referat 
prof. dra J. K ą d z i e l s k i e g o 
„Środki masowego przekazu a kultu
ra narodowa" nawiązywał może naj
bardziej do tytułowej problematyki 
obrad. Zarysował siatkę pojęciową 
użyteczną przy studiach tej proble
matyki (pojęcie kultury, narodu, kul
tury narodowej, masowych środków 
komunikowania itp.). I w tym kon
tekście charakteryzował funkcje kul
tury i masowych środków komuniko
wania w życiu narodu. 

Oparty na badaniach empirycz
nych, a przez to bardzo konkretny re
ferat Z. B a j k i „Jakość pracy i ja
kość życia w opiniach mieszkańców 
wsi" nawiązywał do drugiego członu 
tytułowego tematu sesji. Zarysował 
zarówno to, co sprzyja kształtowaniu 
socjalistycznych wzorów życia na wsi, 
jak i to, co procesom takim przeszka
dza. Zasygnalizował znaczenie środ
k ó w masowego przekazu, a zwłaszcza 
prasy w kształtowaniu na wsi postaw 
wobec pracy. 

Temat „dobrej pracy" podjęty zo
stał również w wystąpieniu A. G r e-
g o r k i e w i c z „Ludzie dobrej robo
ty na łamach szczecińskiej prasy za
kładowej". Była to próba oceny — na 
podstawie analizy zawartości 7 gazet 
zakładowych — metod lansowania 
wzorów osobowych jednostkowych 
i zbiorowych. Podobnej problematyce 
poświęcony był również referat 
A. T y s z k o w s k i e j „Kształtowa
nie wzoru człowieka pracy w maga
zynach ilustrowanych". Podjęta tu zo
stała interesująca próba wyznaczenia 
„siatki wartości" określającej pozy
tywnie bohaterów analizowanych ko
munikatów prasowych. Referat wzbu
dził pewne kontrowersje metodolo

giczne (zbyt duża doza subiektywnej 
oceny) i pojęciowe. 

Problematyce stylu życia, postaw 
moralnych poświęcony był również 
referat G. S t a r z a k - C h o l e w y 
„Problemy moralne, postawy w za
kładzie pracy, odpowiedzialność pra
cownicza na łamach dzienników kra
kowskich przed i po XIII plenum К С 
PZPR". Dowodził on, że prasa kra
kowska przekazywała i udokumento
wała tezę, iż droga do wyższej jako
ści życia wiedzie przez wyższą jakość 
pracy. 

Nurt empiryczny reprezentował 
również referat dra R. K a l b a r 
c z y k a „Czytelnictwo .prasy wśród 
młodzieży". Przedstawiono w nim 
wstępne opracowanie w y n i k ó w badań 
sondażowych przeprowadzonych w 
1978 r. na próbie ok. 9 tys. badanych. 
Szczegółowe wyniki określiły zasięg 
odbioru dzienników i czasopism 
wśród młodzieży, zjawiska łącznego 
korzystania z różnych tytułów, zain
teresowania odbiorców prasy. Z kolei 
wystąpienie A. S k o w r o ń s k i e g o 
„Badanie roli środków masowego ko
munikowania w kultywowaniu i upo
wszechnianiu kultury narodowej" 
dostarczyło informacji o założeniach 
tematu podjętego w OBP w ramach 
problemu węzłowego „Polska kultura 
narodowa, jej tendencje rozwojowe 
i recepcja". Interesująca jest tu szcze
gólnie koncepcja „powszechników 
kulturowych" i ich analiza w trzech 
wymiarach: w p ł y w u szkoły, środowi
ska rodzinnego oraz mediów. 

Założenia teoretyczne i pojęciowe 
aktualnie prowadzonych badań przed
stawiła również K. N o r d y ń s k a 
omawiając problem „Popularyzacji 
i upowszechnienia nauki w kontekście 
potocznej świadomości społecznej". 
Wskazała, że pojęcie popularyzacji 
nauki nie jest jednoznaczne i obej
muje różnego typu formy działalno
ści. 

Z referatów nawiązujących do nur
tu empirycznego warto również 
wspomnieć o wystąpieniu A. S w i d у 
„Dziennikarski materiał o cechach re
klamy w prasie". Na podstawie son
dażu socjologicznego i badań analizy 
zawartości autor doszedł do konklu
zji, że znaczna część materiałów 7 

w prasie, które uzupełniają reklamę 
płatną, nie spełnia takich funkcji 
społecznych, estetycznych, wycho-



wawczych, które by je w szczególny 
sposób predysponowały do nieodpłat
nego zamieszczenia w prasie. 

Dwa kolejne wystąpienia oparte 
były o analizę danych statystycznych 
GUS-u. B. I w a n k i e w i c z zaryso
wała w sposób opisowy „Struktural
ne przemiany konsumpcji zbiorowej 
w zakresie kultury w Polsce". Autor 
sprawozdania natomiast przedstawił 
prognozy rozwoju społeczno-demo
graficznego kraju do roku 1990 i ich 
konsekwencje dla rozwoju prasy. 
Wskazał na ogrom deficytu nakła
dowego w chwili obecnej i rozmia
ry wysi łku wydawniczego, który na
leży podjąć, by w 1990 r. nie było 
gorzej. 

Poziom omawianych referatów był 
różny. Spora część była po prostu 
nieciekawa i zadowalała jedynie wy
głaszającego referenta. Autora spra
wozdania zainteresował szczególnie 
referat dra J. M i o d k a : „Tytuł w 
tytule jako środek stylistyczny", w 
którym zwrócono uwagę na to, że 
przy układaniu nagłówków prasowych 
natarczywie wciskają się parafrazy 
tytułów znanych książek, f i lmów, 
piosenek, teksty przysłów, powiedzo
nek itp. A więc swego rodzaju po-
wszechników kulturowych. Nietrud
no zauważyć, jak często wzięc iem u 
dziennikarzy cieszą się jako tytuły 
„Syzyfowe prace", „Piekło kobiet", 
konstrukcje-przytoczenia i parafrazy 
typu „W co się bawić", „Dziwny jest 
ten świat", „Lato, lato, lato czeka", 
„O Wajdzie bez znieczulenia". 

Najciekawszym wystąpieniem na 
sesji był referat doc. dr hab. J. M i 
k u ł o w s k i e g o P o m o r s k i e g o 
„Masowe komunikowanie a integral
ność kultur narodowych" zarysowu
jących szeroką perspektywę teorety
czną do badań tej problematyki. Wy 
stąpienie to zasługiwałoby tylko na 
szczegółowe omówienie. Autor spra
wozdania czuje się jednak zwolniony 
od tego, referaty z sesji będą bo
wiem publikowane w kolejnym tomie 
„Wrocławskiego Rocznika Prasoznaw-
czego". Dotyczy to również i wys tą 
pień w sekcji historii i języka pra
sy, gdzie L . C z y s z e w i c z mówi 
ła o „Ekspresyjnych funkcjach ję
zyka w felietonach Hamiltona", dr 
J. G l e n s k o „Kulturotwórczej 
roli prasy śląskiej", K. N e s s e l -
- Z a g ó r s k a o „Popularyzacji lite
ratury pięknej na łamach czasopism 
społeczno-kulturalnych wydawanych 
na Śląsku w latach 1945—1975", 
а А. К u z i к o „Dydaktyce dziejów 
ojczystych w czasopiśmiennictwie 
polskim dwudziestolecia międzywo
jennego". 

Na zakończenie sesji ustalono, że 
kolejne spotkanie poświęcone będzie 
ogólnym problemom metodologicz
nym. Rzecz pożądana. Warto jednak 
zasugerować organizatorom wcze
śniejsze zamówienie odpowiednich 
materiałów po to, by problematyka 
kolejnej sesji nie rozproszyła się na 
szereg luźno związanych z sobą wy
stąpień. 

Henryk Siwek 

W Katowicach — po raz drugi o prasie młodzieżowej 

W ubiegłym roku takie spotkanie 
odbyło się po raz pierwszy i w więk
szej części poświęcone było Walce 
Młodych. Tegoroczne II Ogólnopol
skie Seminarium Prasoznawcze „Pra
sa młodzieżowa w Polsce Ludowej" 
(20—21 kwietnia 1979) w większym 
stopniu poświęcono ogólnie temu ty
powi prasy niż jakiemuś konkretne
mu tytułowi, chociaż jednym z orga
nizatorów firmujących seminarium 
była redakcja Sztandaru Młodych. W 
obradach brali udział prasoznawcy i 
dziennikarze prasy młodzieżowej — 
obecni i byli — zwłaszcza z pokole
nia ZMP-owskiego, działacze organi

zacji młodzieżowych oraz liczna gru
pa studentów dziennikarstwa. 

Referaty wygłoszone w pierwszym 
dniu spotkania, zgodnie z intencją 
organizatorów, choć niezupełnie zgod
nie z programem przekazanym 
uczestnikom, dotyczyły następujących 
problemów: 

• Prof. dr Alina S ł o m k o w s k a 
z UW przedstawiła obszernie etapy 
rozwoju dziennikarstwa w Polsce od 
1944 roku, kreśląc na tym tle ewo
lucję prasy młodzieżowej. Propozy
cje pewnych cezur czasowych (np. 
przyjęcie roku 1957, a nie 1956, jako 



kończącego kolejny etap rozwoju 
prasy w PRL) różni autorkę od sta
nowisk zajętych przez innych nau
kowców (np. J. Skrzypka czy W. Pi
sarka). To stanowisko już na samym 
seminarium wywoła ło pewną dysku
sję. 

0 O prasie organizacji młodzieżo
wych w latach 1944—1948, do Zjazdu 
Zjednoczeniowego, mówi ł Andrzej 
Z i e l i ń s k i z Walki Młodych, tym 
razem referujący ciekawe fragmenty 
swojej pracy doktorskiej. 

• Dr Józef M ą d r y , kierownik 
Zakładu Dziennikarstwa UŚ, współ 
przewodniczący i współorganizator 
spotkania, zajął się prasą młodzieżo
wą pierwszych lat Polski Ludowej, 
w kontekście współczesnej prasy te
go typu. W swoim wystąpieniu zajął 
się także zawartością prasy z tego 
okresu. 

Pozostałe referaty zaliczyć można 
do grupy „współczesnych". Doc. dr 
hab. Jan K a n t y k a omówił udział 
organizacji młodzieżowych w realiza
cji programu budownictwa socjali
stycznego w Polsce, wskazując zara
zem na różnorodne formy pomocy dla 
młodzieży ze strony władz partyj
nych i państwowych. Wśród proble
mów, którymi młodzież zajmuje się 
obecnie i zajmować się będzie w naj
bliższej przyszłości, wypunktował 
zwłaszcza wyraźnie rolę młodego po
kolenia w unowocześnianiu i prze
obrażaniu polskiej wsi. W tym za
kresie wskazał na ważne zadania or
ganizacji młodzieżowej, a także pra
sy, adresowanej do młodych miesz
kańców wsi. 

O dniu dzisiejszym Sztandaru Mło
dych, jego stylu pracy, zadaniach, 
jakie realizuje, związkach z czytelni
kami, wreszcie o niektórych proble
mach związanych z technicznym wy
dawaniem gazet mówił ciekawie 
red. Grzegorz L u b c z y k , reprezen
tujący kierownictwo Sztandaru. 

Wreszcie dr Zbigniew B a j k a z 
OBP przedstawił dwuczęściowy refe
rat; w pierwszej części podsumował 
i przedstawił obraz czytelnictwa pra
sy młodzieżowej, oparty na badaniach 
OBP z ostatnich lat, w drugiej nato
miast — nawiązując do tez doc. Kan
tyki — zajął się aktualnymi posta
wami młodych mieszkańców wsi, 
także opierając się na najnowszych 
badaniach Ośrodka. 

Na zakończenie wystąpil i z osobi
stymi refleksjami byli dziennikarze 
prasy młodzieżowej — zwłaszcza z I 
połowy lat pięćdziesiątych. 

Przed rozpoczęciem seminarium 
delegacja uczestników złożyła kwiaty 
pod pomnikiem Czynu Rewolucyjne
go Sosnowcu oraz Czynu Powstań
czego w Katowicach. W przerwie 
spotkania obejrzano także z dużym 
zainteresowaniem Muzeum U Ś oraz 
okolicznościową wys tawę prasy mło 
dzieżowej z okresu Polski Ludowej. 

W drugim, bardziej roboczym dniu 
seminarium program był mocno 
zgęszczony. Przedstawiciele trzech 
grup dyskutantów — dziennikarze, 
prasoznawcy i studenci dziennikar
stwa — z trudnością zmieścili swe 
wystąpienia w planowanym czasie. 
Głos zabierali m. in. Andrzej R y 
cz a j ze Sztandaru Młodych, An
drzej Z i e l i ń s k i z Walki Mło
dych, Wojciech F u r m a n z ITD, 
rozważając kwestie ze swoich i nie 
tylko swoich redakcyjnych podwórek. 
Głosom praktyków wtórowali bada
cze, występując z krótkimi referata
mi i komunikatami. Sylwester D z i 
k i z OBP przedstawił usystematyzo
waną tematycznie bibliografię badań 
nad prasą młodzieżową i jej odbior
cami, dr Zofia S o k ó ł z Zakładu 
Bibliotekoznawstwa WSP w Rzeszo
wie zajęła się czasopismem Prome-
tej, Andrzej R u s i n e k z OBP m ó 
wił o odbiorze prasy przez młodych 
górników budujących lubelskie ko
palnie. 

Ton obradom w tym dniu nadali 
jednak studenci dziennikarstwa UŚ. 
W przygotowanych samodzielnie ko
munikatach kilkunastu młodych lu
dzi zajęło się analizą różnych aspek
tów treści prasy młodzieżowej, a ra
czej jej konkretnych tytułów. Już na 
ubiegłorocznym, pierwszym semina
rium dał się zauważyć duży wkład 
pracy studentów — niektóre z wy
stąpień opisywały wyniki własnych 
badań terenowych. W tym roku do
minowała analiza wybranych aspek
tów zawartości, skromnie zwana przez 
referentów kwerendą. 

Na zakończenie s łów kilka o inte
resującej formule katowickiego semi
narium, która już na dwóch spotka
niach zdążyła się zarysować i ko
rzystnie wyróżnia tę imprezę od in
nych tego typu. Pomyślane jako fo
rum spotkań dziennikarzy prasy mło
dzieżowej z jej badaczami, przy ak
tywnym współudziale studentów 



dziennikarstwa UŚ seminarium kon
centruje się tematycznie wokół jed
nego z tytułów prasy młodzieżowej. 
Jeśli można coś doradzać organizato
rom, to tylko przedłużenie czasu 
trwania seminarium lub wyraźniej 
sze ograniczenie tematyki, np. histo

rycznej. Wydaje się zresztą, że w ł a 
śnie w tym drugim kierunku zmierza 
ta pożyteczna impreza, której dobre 
początki z satysfakcją obserwujemy. 

Zbigniew Bajka 
Andrzej Rusinek 

Co upowszechniać: wiedzę czy mądrość? 

W marcu br. w Instytucie Filozo
fii i Socjologii P A N w Warszawie 
zorganizowano konferencję na temat 
kierunków i planu badań nad upo
wszechnianiem nauki. Uczestniczyło 
w niej ok. 20 osób na różny sposób 
zainteresowanych działalnością popu
laryzatorską. Tak więc, oprócz orga
nizatorów, tj. pracowników Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, na sali 
znaleźli się filmowcy, działacze To
warzystwa Krzewienia Kultury Świe 
ckiej i Towarzystwa Wiedzy Po
wszechnej, pedagodzy, socjolodzy, hi
storycy nauki oraz prasoznawcy. Tak 
dobrane grono żywo zastanawiało się 
nad koncepcją badań nad upowszech
nianiem nauki w społeczeństwie opra
cowaną wstępnie i przedstawioną 
przez dra J. K u b i n a , który od lat 
zajmuje się tą problematyką. 

W przedłożonym projekcie założo
no, iż celem ewentualnych badań ma 
być określenie efektywności upo
wszechniania nauki w naszym kraju. 
Wyróżniono kilka rodzajów działal
ności w tej dziedzinie, jak: upo
wszechnianie nauki jako systemu 
należycie uzasadnionych twierdzeń, 
budzenie zainteresowania nauką, pu
blicystyka naukowa, doskonalenie za
wodowe, przekazywanie wyn ików ba
dań naukowych do praktyki, kontak
ty interdyscyplinarne, działalność bi
bliotek. Zdaniem autora projektu 
wymienione rodzaje działalności na 
polu upowszechniania wiedzy powin
ny stać się przedmiotem naukowej 
analizy. Dodać należy, iż we wszyst
kie zaangażowane są również środki 
masowego komunikowania, a wśród 
nich prasa. 

Oprócz przedyskutowania zapropo
nowanej koncepcji zebrani mieli dać 
odpowiedź na pytanie, czy w ramach 
P A N powinno powstać ciało koordy
nujące rozproszoną po kraju działal
ność badawcza dyskutowanej tema

tyki. Na pytanie to odpowiedziano po
zytywnie, kładąc jednocześnie nacisik 
na to, aby nowopowstały organ obok 
koordynacji badań podtrzymywał 
łączność między badaczami procesu 
upowszechniania wiedzy a praktyka
mi zajmującymi się popularyzacją. 

Wśród kilku interesujących wy
powiedzi dotyczących zagadnień 
związanych ze skutecznością oddzia
ływań popularyzatorskich przy pomo
cy filmu, telewizji, książki, prasy 
oraz odczytów, prelekcji i w y k ł a d ó w 
pojawiła się bardzo interesująca, mo
im zdaniem, wypowiedź doc. J. R u d-
n i a ń s k i e g o , który postawił py
tanie: co upowszechniać — wiedzę 
czy mądrość? Stwierdził następnie, iż 
popularyzacja nauki ma kilka wad. 
Megalomania jest pierwszą z nich. 
Popularyzacja przedstawia bowiem 
wiele wyn ików badań naukowych ja
ko pewne, a pewność w nauce, jak 
wiadomo, prawie nie istnieje. Drugą 
wradą masowego upowszechniania na
uki jest sensacyjność. Chcąc wzbu
dzić zainteresowanie odbiorcy popu
laryzator udostępnia mu pewien frag
ment osiągniętej wiedzy, a sugeruje, 
iż jest to jej całość. Trzecią wadą 
popularyzacji jest jej krótkowzrocz
ność. Szczególnie środki masowego 
komunikowania, w tym również pra
sa, rozbijające spójne, funkcjonujące 
u odbiorców systemy wiedzy potocz
nej, odpowiedzialne są za to, iż do
starczana przez nie wiedza „nauko
wa" nie jest ani spójna, ani funkcjo
nalna. Wymienione fakty nie prowa
dzą bynajmniej do głównego celu 
upowszechniającej naukę działalno
ści. Powinno nim być stworzenie ta
kich warunków, aby dostarczana 
wiedza kształtowała życiową mądrość. 
W tym kontekście popularyzacja nau
ki samej, nawet gdyby uniknąć wszy
stkich jej wad, nie wystarcza. Ko
nieczne wydaje się wzbogacenie upo-



wszechnianej wiedzy o niezbędną w 
nauce refleksję etyczną, której ją
drem jest poszukiwanie sensu • istnie
nia człowieka i ludzkości. To właśnie, 
do bezwzględnej czasem dla nas wie
dzy naukowej, wnosi zaczyn praw
dziwej mądrości. 

Do s łów tych nawiązywano często 
w toku dalszej dyskusji. Sądzę, że po
winny one przyświecać zamysłom lu
dzi pragnących przy pomocy nowo
czesnych środków przekazu upo

wszechniać osiągnięcia nauki w spo
łeczeństwie. Powinny też stanowić 
wskazówkę dla widocznych już badań 
nad upowszechnianiem wiedzy, po
dejmowanych przez różne placówki 
badawcze w Polsce. (PAN, ÖBP, Uni
wersytet Łódzki, OBOP). Jeżeli w ł a 
dze P A N wyrażą zgodę, to dla badań 
tych utworzone zostanie podłoże or
ganizacyjne w ramach organizacji 
PAN-owskiej. 

Władysław Tyrański 

Poligrafia najbliższej przyszłości 

Staraniem Sekcji Poligrafów Sto
warzyszenia Inżynierów Mechaników 
Polskich zorganizowano 13 lutego 
1979 w Warszawie sympozjum, na 
którym poligrafowie szwedzcy pre
zentowali swoje ostatnie osiągnięcia 
technologiczne. Imprezę tę można 
byłoby uznać za tylko reklamową, 
gdyby nie to, że wzbogaciły ją wypo
wiedzi dwu gości ze Szwecji: dyrek
tora technicznego przedsiębiorstwa 
Dagens Nyheters AB, który zapoznał 
słuchaczy z warunkami, na jakich 
drukarnia przechodziła na system 
Dilitho — tj. zmiany na technikę 
offsetową bez konieczności montażu 
nowych maszyn rotacyjnych, oraz re
ferat inż. Alfa Arnamo z Laborato
rium Poligraficznego Uniwersytetu 
w Sztokholmie traktujący o rozwoju 
technik poligraficznych w najbliż
szej przyszłości. 

Sympozjum zorganizowano bardzo 
sprawnie. Ponad stu słuchaczy za
proszonych na to spotkanie otrzyma
ło materiały ilustrujące urządzenia 
techniczne oferowane przez firmy 
szwedzkie wraz z referatami gości w 
języku polskim. Prócz wspomnianych 
wypowiedzi słuchacze zapoznali się z 
czterema referatami. 

Firma WAMAG-IDAB A B prezen
towała „Automatyczny, w pełni zin
tegrowany system ekspedycji dru
ków" ilustrowany dodatkowo fil
mem. Referat ten pokazał, w jaki 
sposób egzemplarze gazet wychodzące 
z maszyn drukarskich formowane są 
w stosy o określonej liczbie numerów, 
wiązane i ewentualnie paczkowane, 
a następnie transportowane do roz
dzielni i ładowane na samochody dys
trybucyjne. Z założenia też cały ten 

układ sterowany jest przez centralny 
komputer, który wprowadza do pro
cesu żądane zmiany w zależności od 
zmian liczby abonentów gazety w 
różnych rejonach dystrybucji oraz 
pojawiania się na rampie załadow
czej poszczególnych pojazdów. Taki 
centralnie sterowany system funkcjo
nuje już w siedzibie dziennika Dagens 
Nyheter, przy czym jak dotychczas 
nie zsynchronizowano tam całkowi
cie systemu ładowania paczek z pra
są na samochody. Oczywiście wspo
mniane układarki mają również 
zmienne parametry. Najmniejsza 
paczka może zawierać dwa egzempla
rze gazet o minimum 8 stronach każ
da. Szybkość pracy układarki dosto
sowuje się do strumienia napływają
cych egzemplarzy gazet, a wydajność 
maksymalna wynosi 80 tys. egz. na 
godzinę. W skład całego systemu 
wchodzą również urządzenia do na
klejania etykiet adresowych sporzą
dzanych przez drukarkę komputera. 

Posługując się 15 przeźroczami 
przedstawiciel firmy Solna-Offset AB. 
zaprezentował zebranym nową zwo
jową maszynę offsetową. Warto przy
pomnieć, że w kraju pracuje już kil
ka urządzeń produkowanych przez 
firmę. Od wielu również lat Polska 
zakupuje produkty firm A B G R A -
FISK FÄRG zajmującej się produk
cją wysokogatunkowych farb drukar
skich. Jej przedstawiciel zapoznał 
słuchaczy z ostatnio zalecaną techno
logią suszenia farb za pomocą pro
mieniowania podczerwonego. Efek
tem tej technologii jest dobre zabez
pieczenie druków offsetowych przed 
sklejaniem się w czasie układania w 
stosy — wymaga jednak szczególnej 



troski o bezpieczeństwo i higienę pra
cy ze względu na szkodliwość od
działywania tyych promieni na orga
nizm człowieka. Dodatkową i nieza
przeczalną zaletą tej technologii su
szenia są znacznie mniejsze wymaga
nia energetyczne. 

Na zakończenie firma REPRO-
-SERVICE A B zademonstrowała na 
przeźroczach nowe urządzenia do re
produkcji, a w tym: kamery, stoły 
retuszerskie, kopiarki, wywoływacze , 
śluzy ciemniowe. Firma zajmuje się 
nie tylko produkcją, ale też konsul
tacją techniczną i przygotowywaniem 
zmian w technologii produkcji poli
graficznej. 

Warto poświęcić trochę uwagi te
mu, co w swoim wystąpieniu przed
stawił inż. Arnamo. Zestawił on tra
dycyjne i nowe technologie poligra
ficzne. Wskazał, że wprowadzając no
we technologie obniża się zużycie 
energii, zmniejsza materiałochłonność 
procesu produkcyjnego: w tradycyj
nych metodach przekazywanie i ma
gazynowanie informacji w czasie pro
cesu miało charakter materialny (fil
my, płyty drukowane itp.), natomiast 
w nowych technologiach informacja 
jest przekazywana i składowana w 
postaci niematerialnej (w pamięci 
elektronicznej). Rozwój technologii 
poligraficznych zmierza nadal do 
możliwie maksymalnej redukcji 
wszystkich faz pośrednich między po
wstawaniem tekstu a przyjęciem 
przez niego postaci przeznaczonej dla 
odbiorców — czytelników. Już dziś 
możl iwe stało się wyeliminowanie 
etapu składu a w niedalekiej przy
szłości stanie się realna rezygnacja z 
konieczności fazy formy drukarskiej. 
W stadium eksperymentalnym znaj
duje się obecnie system videojet po
legający na nanoszeniu sproszkowa
nego strumienia farby drukarskiej 

bezpośrednio na papier w założonym 
porządku wedle sterowanego elektro
nicznie systemu kodowania cząstek 
farby ładunkami elektrycznymi, a 
następnie odchylania strumienia w 
zależności od potrzeb zmian znaków 
graficznych. Schemat takiego proce
su przypomina schemat lampy kine
skopowej, przy czym obraz na ekra
nie papieru jest utrwalany. Z dru
giej strony dąży się równocześnie do 
zintegrowania tekstu z jego obrazem 
za pomocą konstruowanych generato
rów pisma. Dzięki nim niedługo moż
liwe stanie się „mówienie do gaze
ty" — proces utrwalania mowy w 
postaci graficznej tylko za pomocą 
elektronicznego systemu przetwarza
nia i utrwalania danych. 

Wraz z wprowadzaniem systemu 
elektronicznego redagowania gazety 
pojawiły się trudności natury socjal
nej. Związek zawodowy drukarzy 
sprzeciwił się, aby gazetę redagować 
w całości elektronicznie, gdyż to 
oczywiście odebrałoby pracę druka
rzom. Na razie jedynie dział drob
nych ogłoszeń pracuje tą techniką. 
Pracownik przyjmujący telefonicznie 
ogłoszenie wprowadza je do kompu
tera za pomocą terminalu z ekranem 
kontrolnym. Z informacji zaś agen
cyjnych jedynie tabele ligi piłkar
skiej redaguje się elektronicznie, po
nieważ dziennikarze również nie ak
ceptują nowego systemu. Czy wpro
wadzenie elektronicznego redagowa
nia gazety w całości będzie możliwe? 
Zdaniem inż. Dahlina przedsiębior
stwo upora się ze wszystkimi kon
fliktami do 5 lat. Oznacza to, że oko
ło 600 dziennikarzy szwedzkich za
trudnionych przy redagowaniu 2 ga
zet (Dagens Nyheter i Ekspressen) 
będzie musiało poznać i zaakcepto
wać nowe narzędzie pracy. 

Zbigniew Sobiecki 



KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 stycznia — 31 marca 1979) 

17—19 i _ w Warszawie narada pracow
ników polskiej prasowej służby zagranicz
nej; wzięli w niej udział również ambasa
dorzy PRL akredytowani w szeregu kra
jów. Naradzie przewodniczył zastępca 
członka Biura Politycznego, sekretarz КС 
PZPR J. Łukaszewicz. 

8 u — Sejm PRL powołał na stanowisko 
członka Rady Państwa. Edmunda Osmań-
czyka — wybitnego działacza społecznego 
i publicystę. 

26II — ze środowiskiem dziennikarskim 
Opolszczyzny spotkał się I sekretarz KW 
PZPR A. Żabiński; tematem spotkania by
ło przedyskutowanie zadań' dziennikarzy 
prasy, radia i tv w realizacji polityki 
Partii. 

II — Sejmowa Komisja Kultury i Sztu
ki rozpatrywała projekt planu rządowego 
na rok 1979. ł/s funduszy przeznaczonych 
na kulturę przyznanych zostało na wydat
ki Komitetu ds Radia i TV. Obszerniej
sze sprawozd.: Polityka nr 7 s. 8. 

15 H i — tematem posiedzenia Egzeku
tywy KW PZPR w Opolu była ocena re
akcji na krytykę prasową w świetle 
uchwały Biura Politycznego КС PZPR. 
Obszerniejsze sprawozd.: Trybuna Odrzań
ska nr 59 s. 1, 2. 

16 III — okresowe spotkanie I sekreta
rza КС PZPR E. Gierka z grupą dzienni
karzy prasy, radia i tv. Obszerniejsze 
sprawozd.: Trybuna Ludu nr 62. 

17 III — I sekretarz KW PZPR w Gdań
sku T. Fiszbach spotkał się z redaktora
mi naczelnymi gdańskiej prasy, radia i tv; 
wysoko ocenił działalność prasy, radia i tv 
w zakresie informacji i publicystyki doty
czącej najważniejszych spraw i zadań roz
woju społeczno-ekonomicznego woj. gdań
skiego. 

20—21 III — w Kołobrzegu spotkanie rad 
redakcyjnych dzienników wychodzących 
na Wybrzeżu (Głosu Wybrzeża, Głosu Po
morza i Głosu Szczecińskiego). Głównym 
tematem narady były sprawy turystyki 
morskiej i sposoby przedstawiania na ła
mach prasy problemów z nią związanych. 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 
14—211 — w ramach współpracy orga

nizacji dziennikarskich na Cyprze przeby

wali (rewizyta) członek Prezydium ZG 
SDP, red. naczelny Tygodnika Demokra
tycznego W. Kulisiewicz i członek Prezy
dium Zarządu Oddziału Warszawskiego 
SDP, J . Dziedzic. 

16—18 i — w Pradze doroczna konferen
cja redaktorów naczelnych dzienników 
sportowych krajów socjalistycznych. 
Dziennikarstwo polskie reprezentowali 
przedstawiciele Sportu i Przeglądu Sporto
wego. Tematem narady były sprawy 
związane z przygotowaniami do Igrzysk 
Olimpijskich w Moskwie oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie działalności orga
nizatorskiej na rzecz sportu masowego. 

22—25 1 — delegacja SDP przebywała w 
Bułgarii; podpisanie umowy o współpracy 
między SDP i Związkiem Dziennikarzy 
Bułgarskich na rok 1979. 

231 — przebywający w Polsce na za
proszenie Komitetu ds Radia i TV prze
wodniczący Telewizji Portugalskiej Joao 
Soares Louro podpisał porozumienie o 
współpracy w dziedzinie telewizji na rok 
1S79 z Komitetem ds Radia i TV. 

2 Ii — przebywająca w Polsce delegacja 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Etiopskich 
podpisała umowę o współpracy z SDP na 
lata 1979—1931. 

7II — w Warszawie podpisanie proto
kołu o współpracy między SDP a Związ
kiem Dziennikarzy Radzieckich. 

27 II—8 III — w Rumunii przebywała 
delegacja Klubu Dziennikarzy Zakłado
wych. 

27 II—8 III — w NRD przebywała dele
gacja Klubu Dziennikarzy Naukowych. 

II — w Sztokholmie wystawa rysunków 
i karykatur Szpilek (eksponowano m. in. 
prace J. Flisaka, A. Mleczki, j . Bohdano
wicza i S. Mrożka). 

II — przebywająca w Ghanie delegacja 
SDP podpisała umowę o współpracy ze 
Związkiem Dziennikarzy Ghańskich na la
ta 1S79—1983. 

1—3 III — w Zaborowie k. Warszawy 
konferencja — z okazji 10-lecia Konty
nentów — przedstawicieli pism socjalisty-
sznych poświęconych problematyce krajów 



rozwijających się. Uczestników konferen
cji przyjął kierownik Wydziału Prasy, Ra
dia i TV КС PZPR K. Rokoszewski i wi
ceminister spraw zagranicznych E. Kułaga, 

5—7 U l — w Warszawie spotkanie re
daktorów naczelnych pism inwestycyjno-
-budowlanych krajów socjalistycznych; do
konano wymiany doświadczeń i omówio
no formy i metody dalszego pogłębiania 
współpracy. 

8 Iii — członek Biura Politycznego КС, 
I sekretarz KW PZPR w Katowicach 
Z. Grudzień spotkał się z przebywającym 
w naszym kraju I zastępcą przewodniczą
cego Państwowego Komitetu Rady Mini
strów ZSRR ds Radia i TV E. Mamiedo-
wem. 

27 III — zastępca członka Biura Poli
tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz przyjął przebywającego w naszym 
kraju na zaproszenie Trybuny Ludu red. 
naczelnego Neues Deutschland G. Scha-
bowskiego. 

III — w Polsce przebywał zastępca prze
wodniczącego zarządu AP „Nowosti" 
I. Miedwiediew. Gościa radzieckiego przy
jął zastępca członka Biura Politycznego, 
sekretarz КС PZPR J . Łukaszewicz. 
I. Miedwiediew spotkał się również z pre
zesem RSW „Prasa-Książka-Ruch" Z. An
druszkiewiczem. 

III — w Starym Smokowcu podpisany 
został przez szefów agencji prasowych Pol
ski i CSRS — PAP i CTK — protokół 
o współpracy w r. 1979. 

III — w Sofii podpisano plan współpra
cy na rok 1979 między departamentem pra
sy, współpracy kulturalnej i naukowej 
MSZ PRL a departamentem prasy i infor
macji bułgarskiego MSZ. 

SDP. K L U B Y TWÓRCZE 

5—6 l i — w Bydgoszczy sesja wyjazdo
wa Klubu Łączności z Czytelnikami i Ra
diosłuchaczami; dziennikarze zapoznali się 
z doświadczeniami referatów l istów i in
spekcji komitetów wojewódzkich PZPR 
w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. 

19 II — IV Plenum ZG SDP poświęcone 
omówieniu jakości pracy dziennikarzy po 
XIII Plenum КС PZPR i udziałowi środo
wiska dziennikarskiego w obchodach 35-le-
cia Polski Ludowej. Materiały IV Plenum 
ZG publikuje Prasa Polska nr 4 (specjalny 
dodatek). 

23II — z inicjatywy Ośrodka Dzienni
karstwa w Domu Dziennikarza spotkanie 
pod hasłem „Człowiek jako temat tekstu 
dziennikarskiego — sfery prawnie chro
nione". 

12—13 III — z inicjatywy lubelskiego od
działu SDP — w ramach obchodów 35-lecia 
Polski Ludowej — w Lublinie sesja nauko
wa pt. „Tradycje i współczesność. Prasa 
lubelska w latach 1803—1979". W sesji, 
w której uczestniczyli dziennikarze i bada
cze Warszawy, Krakowa, Kielc, Lublina, 
Białegostoku i Rzeszowa, wziął udział I se
kretarz KW PZPR W. Kruk i przewodni
czący ZG SDP J . Barecki. Obszerniejsze 
sprawozd.: Z. W i l c z e w s k i : Tradycje 
i współczesność Prasa Polska nr 4 s. 1—3. 
W. M a s ł o w s k i ; ZP nr 3 s. 169. 

15 U l — z inicjatywy Komisji Zagranicz
nej ZG SDP oraz klubów: Publicystów 
Społeczno-Prawnych i Międzynarodowych 
sesja pn. Dziennikarze polscy wobec nie-
przedawniania zbrodni hitlerowskich. 

19 H i — w Krakowie wyjazdowe posie
dzenie Prezydium ZG SDP; główny temat 
obrad: „Problemy rozwoju krakowskiego 
ośrodka prasowo-radiowo-telewizyjnego". 
Obszerniejsze sprawozd.: Gazeta Południo
wa 20 III, Prasa Polska nr 5 s. 41—42. 

RÓŻNE 

19 I — z okazji 34. rocznicy wyzwolenia 
numer popularnej popołudniówki łódzkiej 
Expressu Ilustrowanego ukazał s ię w kolo
rze dzięki pracy drukarzy łódzkich Praso
wych Zakładów Graficznych. 

U — rozstrzygnięcie dorocznego plebi
scytu czytelników Tygodnika Kulturalnego 
na najlepszy spektakl Teatru Telewizji. Ty
tuł ten przypadł „Nocy listopadowej" 
S. Wyspiańskiego w reż. A. Wajdy. 

27—28 H i — w Poznaniu — z inicjatywy 
poznańskiego ośrodka radia i tv, Instytutu 
Zachodniego oraz Ośrodka Szkolenia i Do
skonalenia Kadr Komitetu ds Radia i T V 
w Warszawie — ogólnopolska konferencja 
naukowców i publicystów pn. „Nauka 
i publicystyka wobec problemów niemiec
kich". 

23 III — staraniem Wojewódzkiej Rady 
Związków Zawodowych w Rzeszowie i Za
rządu Międzywojewódzkiego Klubu Dzien
nikarzy Zakładowych sesja prasoznawcza 
nt. zadań polityczno-propagandowych prasy 
zakładowej i radiowęzłów w świetle uchwał 
XIII Plenum КС PZPR. 

Opracował Sylwester Dziki 



Skróty tytułów: 
BZ — Byłgarskl Zurnalist 
CJR — Columbia Journalist Review 
EP — Editor and Publisher 
IB BTA — Informacyjonnyj Biulleteń BTA 
IHT — International Herald Tribune 
JD — Journaliste Démocratique 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
OZ — Otazky zurnalistiki 
PB — Panorama Bułgarska 
SI — Socyalisticzeskaja Industrija 

REDAGOWANIE 

MIĘDZYNARODOWE. Badania wykazują, że 
w wielkich dziennikach południowoamery
kańskich w 1975 r. zamieszczono 40,5% in
formacji o Europie Zachodniej, 20% o Sta
nach Zjednoczonych a dopiero 19,6% 
o Ameryce Łacińskiej i tylko 3% o krajach 
socjalistycznych. (JD 1979 nr 2 s. 5) wpw 

BELGIA. Telewizja belgijska zainauguro
wała kampanię przeciw paleniu; w swoim 
programie holenderskim rozpoczęła nada
wanie serialu „Tytoń a zdrowie". Jest to 
pierwsza tego rodzaju akcja w Belgii. (No-
vinar '78 nr 11 s. 24) dkn 

BUŁGARIA. Pod tytu łem ABW ukazuje 
się od początku br. tygodnik poświęcony 
informacjom literackim o wydawniczych 
nowościch krajowych i radzieckich. Wy
dawcą jest Komitet ds Kultury. (NDp 1979 
nr 3 s. 26) pd 

USA. Najtrudniejszą rzeczą przy powoły
waniu do życia nowego pisma lokalnego 
w USA jest nadanie mu adekwatnego, 
atrakcyjnego tytułu. Ludzie bez wyobraźni 
posługują się tu oklepanymi nazwami: ga
zety, trybuny, wiadomości czy nowin — 
z dodaniem miejscowości, gdzie pismo ma 
się ukazywać i ewentualnie z pompatycz
nym określeniem „demokratyczna", „repu
blikańska" czy także „niezależna". Postę
powanie takie jednak nie przyciągnie więk
szej rzeszy prenumeratorów. Co pomysłow-
si właściciele nowych pism prześcigają się 
zatem w wynajdywaniu określeń świeżych, 
zaskakujących, a zarazem nawiązujących 
jakoś do miejscowych tradycji. Stąd mamy 
„Lokomotywę Lawrans" — niby ciągnącą, 
tę miejscowość w przyszłość; „Illmo Jim-
plicute" — od nazwy półmitycznego niedź
wiadka, postrachu niegrzecznych dzieci; 
„Utrzymywacza" — od optymistycznego 
wykrzyknika pierwszego założyciela, że je
go gazeta się „utrzyma"; „Teksaską Ostro
gę"; „Nieustraszonego Demokratę", a tak
że bardziej wymyś lne neologizmy, jak 
„Pantagraph" (bo o wszystkim pisze) czy 

„Galaktyka Geneseo" — że dla wydawcy 
miejscowość Geneseo jest wszystkim we 
wszechświecie. (Ep 1979 nr 10 s. 32) bg 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Pod koniec r. 1977 
na świecie korzystano z 400 min telewizo
rów. Pierwsze miejsce zajęła Europa — 
190 min (47,5%), z tego na ZSRR przypada 
60 min (15%), drugie Ameryka Płn. — 132 
min (33%), w tym USA — 124 min <33%), 
następne Azja — 28 min, Ameryka Łaciń
ska — 24 min i Oceania — 8 min. 

ZSRR, USA i Japonia dysponują łącznie 
ponad połową liczby odbiorników radio
wych i TV na świecie, a dodawszy W. Bry
tanię, RFN, Francję i Włochy — tych sie
dem państw rozporządza % światowej licz
by tych środków przekazu. (BZ 1978 nr 8 
s. 43) dkn 

ARABIA SAUDYJSKA. Podstawowym 
środkiem komunikowania jest nadal radio, 
którego trzy programy odbierane są w ca
łym kraju i regionach sąsiednich. 

Radiostacje fal średnich wybudowano 
w Dżiddzie, Kurajat, Dammanie, wkrótce 
ruszy następna w Dżizanie. Telewizja ko
lorowa ma swoje ośrodki nadawcze 
w Dżiddzie, Rrjadzie, Dammanie, Kasim, 
Medynie i Tabuku. Od początku roku 1980 
programy telewizji kolorowej będą odbie
rane przez 90% ludności, czas emisji prze
dłuży się z 5 do 10 godzin dziennie. (In
terstages nr 131/132 s. 19—20) zl 

BENIN. Nadawanie regularnego programu 
telewizyjnego zainaugurowano tu pokazem 
filmu Einsteina „Październik". Jak oświad
czono na konferencji prasowej g łównym 
zadaniem radia i tv będzie mobilizacja mas 
do wykonania programu narodowego bu
downictwa. (Zurnalist 1979 nr 4 s. 78) zl 

BUŁGARIA. W 1871 г., na siedem lat przed 
wyzwoleniem kraju spod tureckiego pano
wania poeta Petko Sławejkow założył 
pierwsze czasopismo dziecięce — pczeliczka 
iii red knizki za decata. Sławejkow, który 
przez długi czas był nauczycielem i do
brze poznał psychologię dzieci, publikował 
na łamach pisma materiały popularnona
ukowe („O chlebie", „Cukier", „Telegraf"), 
pouczające historie o miłości i rodzinie, 
o pracy i bohaterstwie, o naturze i naro
dach świata, a także wiersze, baśnie i ilu
stracje. Z przyczyn finansowych ukazało 
się zaledwie siedem numerów pisma. 

Wyzwolenie kraju (1878) spowodowało 
szybki rozwój prasy, również dla młodych 
odbiorców. W wielu pismach utworzono ru
bryki lub drukowano materiały dla dzieci. 
W roku 1841 na 680 wydawnictw periodycz
nych — 21 było dziecięcych, 15 młodzieżo
wych. 



Liczba dziecięcych wydawnictw ukazu
jących się po rewolucji socjalistycznej 9 IX 
1944 nie jest tak duża, ale wyższy jest ich 
poziom i znaczny nakład. Ponadto mają 
specjalizację według wieku i zainteresowań 
młodych czytelników. Gazeta Septembricze 
(zał. 1945, nakład 290 tys.) przeznaczona 
jest dla dzieci do lat 14, wychodzi dwa ra
zy w tygodniu z dwoma dodatkami wy
dawanymi przemiennie: Rodni Prostori (li
teratura i sztuka) i Radar (technika). Dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów 
młodszych klas redakcja wydaje miesięcz
nik Drugarcze. Dla dzieci w tym samym 
wieku przeznaczone jest pismo Slawe jcze 
wraz z dodatkiem Weselo Sławejcze. 

Młodzież otrzymuje też kilka pism o za
wężonej tematyce: Kartinna Gałerija (sztu
ki plastyczne), Mład Konstruktor (technika 
stosowana), Kosmos (nauka i technika). To 
ostatnie pismo cieszy się powodzeniem 
również wśród dorosłych. 

Ponadto regularne lub okazyjne wydaw
nictwa publikuje wiele domów pioniera 
i szkół w całej Bułgarii. (IB BTA 1979 
nr 7 s. 7—8) lp 
BUŁGARIA. 2 850 tys. odbiorników radio
wych w 2602 zradiofonizowanych osadach 
odbiera cztery programy radiowe: „Hory
zont" emitujący przez 24 godziny, „Christo 
Botew" — 18 godz. programu, „Orfeusz" — 
8,30 godz. emisji i „Wiedza" — 4 godz. emi
sji na dobę. Tylko w ciągu jednej doby 
Radio Sofia nadaje 107 godzin programu 
w dwunastu językach. Codziennie nadają 
programy również radiostacje okręgowe 
w Błagojewgradzie, Warnie, Płowdiwie, 
Starej Zagorze i Szumenie. 

Główne audycje zapisuje się na taśmach 
i przechowuje w archiwach i fonotece. 
Z końcem r. 1978 liczba nagrań wynosiła 
250 tys., a czas trwania 30 tys. godzin. 
Średnio w roku zasób nagrań wzbogaca 
się o 10 tys.—15 tys. taśm. 

Ostatnio bardzo rozszerzyły się kontakty 
międzynarodowe radia bułgarskiego: doko
nuje wymiany informacji na podstawie 
umów i protokółów z 38 krajami oraz pro
wadzi wymianę kulturalną z innymi 66 
państwami. Bułgaria jest też współzałoży
cielką powstałej w 1946 Międzynarodowej 
Organizacji Emisji Radiowych i Telewizyj
nych — OIRT. 

W najbliższym czasie zostanie urucho
miony nowy nadajnik radiowy, który bę
dzie emitował programy dla stolicy. Jest 
to możliwe dzięki wzrostowi mocy tech
nicznych, które w ciągu ostatnich czterech 
lat zwiększyły się 4-krotnie. (PB 1979 nr 1 
s. 26) dkn 

BUŁGARIA. Liczba abonentów telewizyj
nych wynosi 1,6 min, radiowych — 1,3 
min. (PB 1973 nr 11 s. 23) dkn 

CHILE. Dziewięć stacji nadawczych roz
głośni ,,Cooperative", o orientacji demo-
kratycznochrześcijańskiej zaprzestało dzia
łalności, ponieważ junta Pinocheta nie 
przedłużyła im zezwolenia. (BZ 1978 nr 10 
s. 48) dkn 

JAPONIA. 126 gazet ukazuje się codziennie 
w 45 ml egz. Mimo znacznej podwyżki cen 
(w ostatnim pięcioleciu o 54,4%) globalny 
nakład nie zmniejszył się. 

Największe nakłady drukują Asahi, Mai-
nichi i Yomiuri; ich wydania poranne 
i wieczorne mają objętość po 36 stron 
edycji łącznej. 

Najpopularniejszy dziennik Asahi Shim-
bun o ponad stuletniej edycji (od 1874) 
stracił już pierwsze miejsce co do nakładu 

na rzecz Yomiuri Shimbun. Obie gazety 
liczą po ok. 12 min egz. nakładu, z czego 
60% przypada na wydanie poranne a 40% 
na wieczorne. 

Organ KP Japonii Akahata zajmuje pod 
względem nakładu piąte miejsce — zbliża 
się do miliona egzemplarzy. (NDP 1979 
nr 4 s. 27) pd 

JUGOSŁAWIA. Jak podaje Nasa Stampa — 
organ związkowy dziennikarzy — nakłady 
dzienników jugosłowiańskich wykazują 
stagnację, niektóre jednak stałe obniżanie 
s ię; w ciągu r. 1977 ogólnie o 1% w stosun
ku do 1976: 

Vecernje Novosti — dziennik belgradzki 
o największym nakładzie — w 1977 śred
nia 329,5 tys. egz., tj. o 4% niższym niż 
w 1976. Drugi dziennik belgradzki, Poiiti-
ka — w 1977 278 tys., tj. o 2% odpowiednio 
niższym. Wychodzący w Zagrzebiu Veöer-
nji List — w 1977 r. 249 tys. egz., tj. o 2% 
mniej niż w 1976. Największy spadek no
tuje Borba — z 62,7 tys. egz. w 1976 na 55,7 
tys. egz. w 1977, tj. o 11%. 

Tylko Nova Makedenija wychodząca 
w 28 tys. egz. zwiększyła nakład o 7%. (BZ 
1978 nr 6 s. 48) dkn 

KANADA. Z końcem III kwartału 1978 
łączny nakład 121 dzienników liczył 
5 262 997 egz., o 228 868 egz. więcej niż przed 
rokiem. Ten przyrost był o 52 tys. egz. 
większy niż porównawczo w r. 1977 wobec 
1976. (ZV+ZV 1979 nr 8 S . 347) Pd 

LAOS. Skromny jest jeszcze system infor
macyjny kraju. Opiera się on na agencji 
Khaosan Pathet Lao (zał. 6 1 1968) i cen
tralnym organie Rewolucyjnej Partii Lu
dowej Siengpassanonh (Głos Ludu). W sto
licy wydawana jest także gazeta zarządu 
prowincji pt. Vientiane May (Wolne Vien
tiane) w codziennym nakładzie 1,5 tys. egz. 
Poza sprzedażą wydawany jest dla wojska 
tygodnik Kong Tap Potpoi Passasong, a od 
początku br. Związek Rewolucyjnej Mło
dzieży Ludowej publikuje swój miesięcz
nik Noum Laos (Młodzież Laosu). Do tych 
tytułów ograniczają się obecnie periodyki. 

Wobec olbrzymiego analfabetyzmu (60% 
mieszkańców), który ma być zlikwidowany 
do r. 1980, wielka rola przypada radiu. Na
daje ono codziennie 15 audycji przez 22 
godz. w dwu programach, poza laotańskim 
w językach mniejszości oraz w angielskim 
i francuskim. Ponieważ radioodbiornik jest 
jeszcze przedmiotem luksusowym, w mia
stach i wsiach są rozmieszczone głośniki. 

Własny program telewizyjny jeszcze 
w kraju nie istnieje. (NDP 1979 nr 3 s. 25 
i n.) pd 

RFN. Publikacje prasy wyznaniowej osią
gają tu łącznie 21 min egz. jednorazowego 
nakładu. 

Na liczbę tę składa się 11 min egz. stu 
tytułów prasy katolickiej i 10 min egz. 400 
publikacji protestanckich. (Interstages 1978 
nr 131/132 s. 21) zl 

W. BRYTANIA. Rząd zdecydował się na 
poparcie uruchomienia czwartego progra
mu telewizji przeznaczonego na audycje 
oświatowe oraz dla mniejszości narodo
wych. 

Czwarty program ma być niezależny od 
organizacji kontrolujących wszystkie ist
niejące dotychczas programy, tj. od BBC, 
od której zależą dwa pierwsze, i ITV (In
dependent Broadcasting Authority) dys
ponującej programem trzecim. (Interstages 
1978 nr 131/132 s. 23) Zl 



WIETNAM. W Hanoi zakończono budowę 
16-piętrowego gmachu gazety Nian Szan. 
Wychodzi ona równocześnie w stolicy 
i mieście Ho Chi Minha i do niedawna 
drukowana była w kilku drukarniach, co 
przy nakładzie 200—300 tys. egz. nastręczało 
sporo trudności. Budowę prowadzono przy 
pomocy ZSRR i NRD. Wyposażenie w no
woczesne maszyny pozwala na druk 1 mi
liona egz. (Zurnalist 1979 nr 4 s. 78) zl 

WIETNAM. Nadano pierwszy eksperymen
talny program telewizji kolorowej. Istnie
jąca zaledwie od 7 lat wietnamska tv dys
ponuje już ośrodkami nadawczymi w 5 
miastach. Nowe budynki telecentrum 
w Hanoi zaopatrzone są w aparaturę ra
dziecką, polską i czechosłowacką, w pobli
żu stolicy powstaje z pomocą techniczną 
NRD silna stacja retransmisyjna. Wkrótce 
programy z Hanoi będą odbierane przez 
wszystkie rejony kraju (Zurnalist 1979 nr 2 
s. 76) zl 

USA. Według stanu za trzy pierwsze kwar
tały 1978 globalny nakład 1764 dzienników 
liczył 61 835 585 egz. — o 123 724 egz. więcej 
niż rok wcześniej. W roku 1977 jednak 
w porównaniu z 1976 przyrost wyniósł aż 
528 tys. egz. (ZV+ZV 1979 nr 8 s. 347) pd 

USA. Z końcem 1975 r. nowojorska spółka 
Home Box Office (HBO) zaczęła rozpo
wszechniać z zyskiem specjalne programy 
(nowe filmy fabularne, imprezy sportowe 
i rozrywkowe) poprzez satelity do sieci te
lewizji kablowej. Od tego czasu 15 dal
szych przedsiębiorstw podjęło ten system 
rozpowszechniania. 

Telewizja satelitarna jest znacznie tań
sza i szybsza w rozpowszechnieniu. Pro
gram przekazuje się do satelity i stamtąd 
do dowolnej liczby sieci kablowych za po
średnictwem anteny naziemnej. HBO liczy 
już pół miliona odbiorców w 30 stanach 
i obsługuje ponad 800 sieci kablowej tv. 
Może więc być uważane za ogólnokrajo
wego konkurenta dotąd monopolistycznych 
telewizji ABC, CBS i NBC, z których każ
da skupia po ok. 200 stacji lokalnych. Roz
wijają się także inne rozgłośnie specjali
styczne. Np. Madison Square Garden 
Sports obsługuje 250 sieci kablowych 
transmisjami sportowymi; Warner Cable 
nadaje codziennie 13—14 godzin programów 
oświatowych dla kilkuset sieci kablowej 
tv; Trinity Broadcasting Network z Santa 
Anna nadaje przez całą dobę programy re
ligijne do 800 stacji. Można więc uważać 
satelitarny przekaz telewizyjny za nowy 
trend w amerykańskiej telewizji kablowej. 
(NZZ z 12IV 1979 s. 38) pd 

WĘGRY. W kraju ukazuje się 29 dzienni
ków w jednorazowym nakładzie 2,9 min 
egz. W ostatnich latach notuje się roczny 
przyrost nakładu o 70—80 tys. egz. Po 
centralnym organie Népszabadsâg, najwyż
szy nakład wśród gazet wojewódzkich ma 
Dunântûli Napló — sięga 90 tys. egz. 

Ogólny nakład tygodników liczy 7,1 
min egz., dwutygodników, miesięczników 
i kwartalników 7118 tys. egz. Nakład tej 
ostatniej grupy czasopism wzrósł w dwóch 
poprzednich latach o ok. 3 min egz. Naj
więcej egzemplarzy drukuje czasopismo 
z programami radiów o-telewizyjny mi — 
1,25 min egz. 

Węgry są krajem ,,rozczytanym": na 
10,5 min mieszkańców jest 9 milionów pre
numeratorów prasowych. (NDP 1979 nr 2 
s. 27) pd 

WŁOCHY. Przeciętna liczba słuchaczy po
szczególnych rozgłośni radiowych dziennie 
kształtowała się w r. 1977 następująco: ra
dio publiczne (programy RAI) — 17 803 000, 
lokalne stacje prywatne — 7 615 000, radio 
„zagraniczne" (Monte Carlo, Koper etc.) — 
2 438 000 ; razem — 27 856 000 wobec 42 000 000 
ogółu dorosłych. 

W czerwcu 1978 liczba 2275 stacji radio
wych i 506 telewizyjnych była nowym re
kordem światowym, jeśli odnieść ją do 
liczby mieszkańców i powierzchni kraju: 
jedna rozgłośnia radiowa na 24 746 osób 
i 132 km2 oraz jedna stacja TV na 111 930 
osób i 595 km2. (JD 1979 nr 2 s. 16 i 17) 
wpp 

ZSRR. Kraj o największej liczbie czytelni
ków. Wydaje się pisma w 60 językach na
rodów radzieckich. Na jedną rodzinę przy
pada średnio 6 tytułów gazet i czasopism. 
Do najpopularniejszych należą: Prawda 
(nakład 11 min egz.), młodzieżowa Kom-
somolskaja Prawda (10 min egz.), dziecięca 
Pioniersk'aja Prawda (9 min egz.) oraz 
z kobiecych pism miesięczniki Rabotnica 
i Kriest'janka (po 20 min egz.). (Novi-
nar '78 nr 10 s. 24) dkn 

ZSRR. Najpopularniejsze radzieckie czaso
pismo dla „maluchów" Murziłka, ukazu
jące się od pięćdziesięciu lat, wydawane 
jest co miesiąc w 6 min egz. Poza Związ
kiem Radzieckim jest rozpowszechniane 
w 70 krajach. 

40 innych czasopism dziecięcych w 
ZSRR ma jednorazowy nakład 23 min egz. 
(NDP 1979 nr 4 s. 26) pd 

ZSRR. Około 400 telewizyjnych stacji na
dawczych i 1700 przekaźnikowych, rozległa 
sieć radiową, łączność kablowa i satelitar
na umożliwiają 80% ludności Związku Ra
dzieckiego odbieranie programów Telewi
zji Centralnej nadawanych z ośrodka 
w Ostankino, w tym 80% audycji w kolo
rze. Kolorową TV można odbierać we 
wszystkich stolicach republik związkowych 
oraz w 24 innych miastach. Do końca bie
żącej 5-latki krąg odbiorców programu TV 
Centralnej z Ostankino zwiększy się do 85% 
ludności kraju. (BZ 1978 nr 6 s. 48) dkn 

ODBIORCY 

FRANCJA. 85% gospodarstw domowych ma 
odbiornik telewizyjny, a 15% — telewizor 
do odbioru programów w kolorze. Dzien
nie telewizję ogląda 65% telewidzów, ale 
tylko 9% ogląda ją bez wyboru. Najwięk
szym zainteresowaniem cieszą się filmy 
historyczne (37%), programy rozrywkowe 
(35%), sztuki teatralne (29%). (OZ 1979 nr 1 
s. 56) U 

RFN. Według badań Instytutu Wickerta 
przeprowadzonych wśród 1720 mieszkańców 
powyżej 17 lat wzrosło znaczenie dzienni
ków jako źródła informacji politycznych. 
Gdy rok wcześniej 46% badanych podało 
na pierwszym miejscu telewizję, 22% kon
takty interpersonalne, 21% gazety codzien
ne, 6% radio (5% inne lub brak odpowie
dzi) — to obecnie po telewizji (39%) dzien
niki wymieniło aż 29%, rozmowy w miej
scu pracy i w rodzinie 21%, radio 7%, inne 
lub brak odpowiedzi 4%. (ZV+ZV nr 4 
s. 175) pd 



RUCH WYDAWNICZY 

AbGANISTAN. W Kabulu zaczął wycho
dzić dziennik Da Saur Inkilab w języku 
pasztu. Gazeta jest organem centralnym 
Demokratycznej Republiki Afganistanu. 
(Zurnalist 1979 nr 2 s. 76) zl 

ANGOLA. Jedyny na razie dziennik repu
bliki Journal de Angola wzbogacił się 
0 dodatek tygodniowy — Seminario. Nowy 
tytuł będzie propagować politykę Angol-
skiej Partu Pracy. (BZ 1978 nr 10 s. 48) dkn 

BANGLADESZ. W Dakce wznowiono wy
dawanie tygodnika Ecota, organu partii 
komunistycznej. Pismo zamknięto z nakazu 
władz w 1975 roku. (Zurnalist 1979 nr 4 
s. 78) zl 

CHILE. Madrycki tygodnik Cuadernos para 
el Dialogo opublikował wywiad z nie wy
mienionym z nazwiska uczestnikiem chi
lijskiego ruchu oporu nt. prasy ukazującej 
się nielegalnie w tym kraju. 

Z początku po faszystowskim przewro
cie stosowano jedynie system ustnego 
przekazu informacji. W miarę konsolidacji 
ruchu narodowego zaczęły się ukazywać 
przygotowywane w prymitywny sposób 
broszury i ulotki. Na początku 1974 poja
wiły się wydawnictwa poważniejsze z ta
kimi stałymi rubrykami jak artykuł re
dakcyjny, komentarze, informacje, satyra 
polityczna, rady praktyczne na temat roz
wiązywania problemów organizacyjnych, 
walki podziemnej itd. Wówczas rozpoczęto 
wydawanie organu socjalistów La Chispa 
(Iskra) i komunistów Unidad Antifascista 
(Jedność Antyfaszystowska). 

Na pytanie, czy prasa podziemna zdolna 
jest przeciwstawić się środkom informacji 
masowej Pinocheta, uczestnik ruchu oporu 
odpowiedział przecząco. Dodał jednak, że 
Chilijczycy z wielką uwagą słuchają audy
cji przygotowywanych i nadawanych przez 
chilijskich dziennikarzy z Algierii, Kuby, 
NRD, ZSRR i innych krajów. Prasa pod
ziemna ma jednak swoje znaczenie. Obec
nie ukazują się pisma La Resistencia 
(Opór), La Chispa, Unidad y Lucha (Jed
ność i Walka), Revolucion, Frente Anti
fascista (Front Antyfaszystowski), Vamos, 
Mujer (Naprzód, kobieto), La Verdad 
(Prawda), principios, Liber acion, Cuader
nos de Education, Venceremos i inne. 

Norskensflamman opublikował fotografię 
przedstawiającą kilkanaście mieszczących 
się na dłoni miniaturowych wydawnictw. 
Można je przekazać n iezauważaln ie w mo
mencie podawania ręki. (Za Rubieżom 1979 
nr 10 s. 17) Ip 

IZRAEL. Ukazały się tylko trzy numery 
jerozolimskiego tygodnika At-таНа w jęz. 
arabskim. Zawierały one fakty rzucające 
światło na samowolę władz izraelskich 
w stosunku do ludności arabskiej. To spro-
wckowaîo izraelską adminis t rac ję wojsko
wą na zachodnim brzegu Jordanu, której 
podlegają gazety, do natychmiastowego za
kazu edycji. (BZ 1978 nr 9, s. 43) dun 

JAPONIA. Tokijski dziennik Asahi Shim-
bun drukuje aż 140 mutacji swych obu 
edycji: porannej 24-stronicowej i wieczor
nej liczącej 12 stron. (ZV+ZV 1979 nr 4 
s. 166) pd 

KANADA. Lotta Unitaria to nowa gazeta 
wydawana przez Komunistyczną Partię 
Kanady. Wychodzi w języku włoskim 
1 przeznaczona jest dla przybyłych do pra

cy z Półwyspu Apenińskiego. Jest ich 
w Kanadzie ok. 100 tysięcy. (Zurnalist 1979 
nr 3 s. 78) zl 
KUBA. Aktualnie ukazuje się tutaj 14 ga
zet codziennych o globalnym nakładzie ok. 
miliona egz. jednorazowo. 

Najpopularniejsze to: Granma, organ 
КС KPK powstała w 1965 z połączenia ga
zet Revolucion i Oy. Wychodzi w Hawanie 
w nakładzie 600 tys. egz. w jęz. hiszpań
skim. Ponadto raz w tygodniu drukuje 
Granma Resumen Semanal w angielskim, 
francuskim i hiszpańskim oraz — dla czy
telników wiejskich — tygodnik Granma 
Campecino. 

Gazeta młodzieżowa Juventud Rebelde 
ma nakład 200-tysięczny, gazeta związkowa 
Trabajadores — 100 tys., Adelante wyda
wana w prowincji Camaguey — 26 tys., 
Aora z prowincji Oriente — 10,5 tys., Van-
guardia z prow. Las Villas — 22 tys., Ven
ceremos wydawana w Guantanamo — 3,5 
tys., Guérillero z prow. Pinar del Rio — 
13 tys., Sierra Maestra z Santiago de Cu
ba — 43 tys., oraz Jiron z prow. Matan-
zas — 19 tys. egz. 

Liczba czasopism periodycznych sięga 
70. Najwyższe nakłady mają: miesięcznik 
КС KPK Militante Comunista — 150 tys. 
egz., verde Olivo, organ sił zbrojnych — 
100 tys. egz., Bohemia — ilustrowany ty
godnik społeczno-polityczny — 257 tys., Con 
la Guardia en Alto, miesięcznik komitetów 
obrony rewolucji — 60 tys. egz., Muje-
res — miesięcznik przeznaczony dla ko
biet — 273 tys. egz. (Zurnalist 1979 nr 2 
s. 68) zl 

MOZAMBIK. Ukazało się nowe czasopismo 
dla żołnierzy i oficerów sił zbrojnych — 
„25 Września". Jest to data rozpoczęcia 
przez FRELIMO walki wyzwoleńczej prze
ciw kolonizacji portugalskiej. (Zurnalist 
1979 nr 3 s. 78) zl 

PANAMA. Ukazał się pierwszy numer no
wego organu partii narodowej Sintesis. 
Pismo ma naświetlać i wyjaśniać w opar
ciu o marksizm-leninizm walkę o niepo
dległość Panamy i innych narodów, o po
kój, postęp i socjalizm. (BZ 1978 nr 10 
s. 48) dkn 

PERU W Limie ukazał się pierwszy nu
mer tygodnika Venceremos (Zwyciężymy) 
wydawanego przez Peruwiańską Partię Ko
munistyczną. Redaktorem pisma został se
kretarz generalny КС PPK Jorge del Pra
do. (Prawda z 21 III 1979 s. 4) Ip 

RUMUNIA. Dla mniejszości narodowych 
wydaje się w ich językach 61 pism w jed
norazowym nakładzie 800 tys egz. Z tego 
2 min Węgrów ma do dyspozycji 38 dzien
ników i czasopism, 400 tys. Niemców — 
10 tytułów, pozostałe to pisma Serbów, 
Ukraińców, Słowaków, Czechów i innych 
mniejszości (Novinar '78 nr 10 s. 24) dkn 

USA. Viva, ukazujący się od 5 lat mie
sięcznik dla młodych kobiet, wydawany 
przez Boba Gucione, ukazał się w styczniu 
1979 po raz ostatni. Pismo miało w 1976 r. 
nakład 700 tys. egz., w trzy lata później — 
już o 300 tys. egz. mniej. Według wydaw
ców przyczyną strat było niewłaściwe ko
jarzenie pisma z innymi wydawanymi 
przez nich magazynami (Gucione wydaje 
także Penthouse i Omni), co powodowało 
eksponowanie czasopisma Via w kioskach 
obok magazynów pornograficznych. 95% 
nakładu rozchodziło się w sprzedaży kio
skowej . 



Charakterystyczne, że wydawcy mówią 
nie o likwidacji pisma, ale o „zawieszeniu 
publikacji". Za rok lub dwa Viva ma się 
ukazać ponownie — jako magazyn mody. 
(CJR styczeń—luty 1979 s. 12) ar 

W A T Y K A N . Po 45 latach zaprzestano wy
dawać tygodnik L'Osservatore delia Dome-
nica, drukowany w 40 tys. egz. Ma go za
stąpić tygodniowy dodatek do Osservatore 
Romano. (NDp 1979 nr 3 s. 27) pd 

ZSRR. Pojawiło się nowe czasopismo ra
dzieckie w języku angielskim, przeznaczo
ne dla turystów i zachodnich businessme-
nów Moscow News Informations. 

Dwutygodnik zamieszcza informacje 
krajowe, międzynarodowe i sportowe opar
te na serwisie TASS, agencji prasowych 
krajów socjalistycznych i zagranicznych 
mass mediów oraz liczne wiadomości prak
tycznie użyteczne dla gości: komunikaty 
meteorologiczne, kursy wymiany, programy 
teatralne, koncertowe itp. (Interstages 1978 
nr 131/132 s. 25) zl 

ZSRR. W mieście Tinda (Zabajkale) zaczę
to wydawać dziennik ВАМ — z przeznacze
niem dla budowniczych magistrali bajkal-
sko-amurskiej. Pismo ma informować 
o wszystkich wydarzeniach i problemach 
związanych z realizacją tej ogromnej bu
dowy dziesiątej 5-latki. (BZ 1978 nr 9 s. 48) 
dkn 

A G E N C J E 
MIĘDZYNARODOWE. Radziecka TASS 
i zachodnioniemiecka DDP (Deutsche De
peschendienst) zawarły porozumienie 
0 przedłużeniu współpracy na następne 
trzy lata. (Novinar 78 nr 11 s. 24) dkn 

BENIN. Krajowa agencja informacyjna 
rozbudowuje sieć swych placówek w sze
ściu prowincjach kraju. Co tydzień wy
daje biuletyn, rozprowadzany też przez 
pocztę i w księgarniach. (NDP 1979 nr 3 
s. 26) pd 

NIGERIA. W gazetach, radiu i telewizji 
publikowane są już własne wiadomości 
1 sprawozdania NigeryjskLej Agencji Infor
macyjnej NAN. (NDP 1979 nr 3 s. 26) pd 

SRI L A N K A . W Kolombo ogłoszono ofi
cjalne utworzenie pierwszej krajowej 
agencji prasowej. (Novinar '78 nr 11 s. 24) 
dkn 

EKONOMIKA 

DANIA. Sytuacja ekonomiczna prasy ko
munistycznej jest bardzo trudna: jest ona 
bojkotowana przez ogłoszeniodawców, 
a wpływy ze sprzedaży nie pokrywają 
kosztów produkcji, rosnących rocznie prze
ciętnie o 15°/o. 

Organ partyjny Land og Folk znajduje 
wyjście z sytuacji nie tylko w pozyskiwa
niu nowych prenumeratorów (w ostatnich 
tygodniach ub. roku przybyło ich 2 tys.), 
lecz także w zbiórce funduszu prasowego. 
W wym. okresie dała ona 3,6 min koron. 
(NDP 1979 nr 2 s. 27) pd 

FRANCJA. Wg Echo de la Presse et de la 
Publicité w dziesięcioleciu 1968—1978 ceny 
gazet francuskich wzrosły o 300%>: od 0,40 
franka za egzemplarz do 1,60 fr. 

W 1978 — po drugiej podwyżce — naj
niższa cena gazet francuskich wynosiła 
1,80 fr. Cenę podniosły dzienniki paryskie: 
L'Aurore, Le Figaro, Le Parisien Libéré, 
France-Soir i La Croix. By ło to moty
wowane „powszechnym wzrostem nakła
dów" i „liberalizacją cen we Francji". 
(Novinar '78 nr 11 s. 24) dkn 

FRANCJA. Dzienniki L'Aurore i Paris-Turf 
należące do magnata tekstylnego M. Bous-
saca zostały sprzedane konsorcjum ban
ków, m. in. Compagnie Generale d'Electri
cité, Banque de Paris et des Pays-Bas 
i fabryce opon Michelina. (Novinar '78 nr 10 
s. 24) dkn 

WŁOCHY. Kryzys prasy, ciężką sytuację 
finansową itp. problemy rozpatrywała wło 
ska federacja wydawców prasy FLEIG. 
Jak poinformował przewodniczący federa
cji G. Giovanini, obecnie we Włoszech 
ukazuje się 85 dzienników, 350 tygodników 
i 1445 innych periodyków, a sytuacja 
w sprzedaży prasy jest niepokojąca. Stąd 
zaakceptowano konieczność przeprowadze
nia reform. (Novinar '78 nr 10 s. 24) dkn 

WŁOCHY. Ogłoszono od 11 III 1979 podwyż
kę cen dzienników o 50 l irów — do 250 li
rów za egz. (IHT z 10—11 III 1979 s. 5) lp 

R E K L A M A 

MIĘDZYNARODOWE. Według danych 
ogłoszonych przez International Advertis
ing Association (IAA) wspólnie z Starch 
INRA Hooper w r. 1976 wydano w 86 kra
jach niesocjalistycznych ok. 59 miliardów 
dolarów na reklamę wszelkiego rodzaju. 
Zestawienie ukazuje udział podstawowych 
mediów w 12 krajach, w których wydatko
wano najwięcej (w min doi.): 

Państwo 
a 
<u o s! di

u 

> 
>2g 5-1 >2g 

USA 33 720 12 820 2 330 6 721 
Japonia 4 856 1 782 235 1 698 
RFN 2 986 1 930 80 335 
Francja 2 503 969 147 230 
Kanada 2 378 931 269 369 
W. Brytania 2 250 1 379 37 544 
Hiszpania 1 322 618 61 225 
Brazylia 1 260 385 246 510 
Holandia 1 122 697 8 72 
Australia 1 116 534 105 335 
Szwajcaria 701 456 — 41 
Austria 421 156 22 59 

Całkiem inaczej przedstawia się kolej
ność wydatków reklamowych liczonych na 
jednego mieszkańca. Przeciętna dla wszy
stkich 86 krajów wynosi ła 24,33 doi., a ko
lejność 12 pierwszych była następująca: 
USA — 156,69 doi., Bermudy — 110,0 doi., 
Szwajcaria — 109,59 doi., Kanada — 103,40 
doi., Dania — 99,41 doi., Szwecja — 91,81 
doi., Finlandia — 82,19 doi., Australia — 
82,06 doi., Holandia — 81,28 doi., Norwe
gia — 72,73 doi., Austria — 56,13 doi., RFN — 
48,56 doi. (ZV + ZV 1979 nr 4 s. 185) pd 

USA. Na zlecenie magazynu Newsweek, 
Audits and Surveys Inc. przeprowadziło 



test porównawczy postrzegalności reklam 
w czasopismach i telewizji. Wobec reklam 
w tv zastosowano dwie metody: 

1. Television-Recognition. W wybranych 
gospodarstwach domowych przeprowadzo
no wywiady osobiste. Ankieterzy mieli 
przenośne monitory z zarejestrowanymi 
poprzedniego wieczora reklamami. Stwier
dzano, czy w czasie emisji bloku reklamo
wego telewizor byl włączony, czy ktoś z 
dorosłych oglądał ten program (trwający 
od 11 do 21 minut). Jeśli tak — badano 
zapamiętanie bloku reklamowego, zacho
wanie oglądającego w czasie emisji (czyn
ności uboczne, zmianę kanału itp.). 

2. Television-Near-Coincidental. Ta me
toda polega na wywiadach telefonicznych 
bezpośrednio po wyświet lonym bloku re
klamowym, w tym samym czasie — wie
czorem między 20.30 a 21.30. Stwierdzano 
identyczne zachowania odbiorców. 

Wyniki różnią się zasadniczo od uzyski
wanych tradycyjnymi metodami. Podczas 
gdy te wykazały dla całych Stanów 70% 
potencjalnego audytorium telewizyjnych 
bloków reklamowych, obie nowe metody 
testowe wykazały jedynie 30% lub 23% kon
taktów rzeczywistych. Jeżeli dłuższy blok 
reklamowy jest wyświet lany między dwo
ma programami, ogląda go od 28 do 31% 
ogółu telewidzów. (ZV + Zv 1979 nr 3 
s. 130) pd 
USA. Odnotowuje się zwyżkę reklam w 
prasie codziennej przynoszących 29% glo
balnych wpływów. Są one w prasie więk
sze niż łącznie w radio i telewizji. (Inter
stages 1978 nr 131/132 s. 22) Zl 

ZAWÖD DZIENNIKARSKI 

MIĘDZYNARODOWE. Obradująca w stycz
niu w Dubrowniku specjalna komisja 
UNESCO wypowiedziała się za opracowa
niem światowego kodeksu etyki dzienni
karskiej. Ponadto ma być przygotowane 
studium porównawcze kodeksów istnieją
cych w poszczególnych krajach. 

Postulowano też, by ponownie wnieść 
do porządku dziennego międzynarodową 
konwencję z r. 1954 przewidującą prawo 
sprostowania w przypadku publikacji nie
prawdziwych danych w mediach maso
wych. Konwencję ratyfikowały tylko cztery 
państwa i nigdy nie weszła w życie. (ZV + 
+ ZV 1979 nr 5 s. 221) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Od kul chińskich 
agresorów zginął w Wietnamie korespon
dent gazety Akahata Isao Takano. Redak
tor naczelny pisma T. Nirasawa stwierdził 
w oświadczeniu, że całą winę za śmierć 
dziennikarza ponosi strona chińska, która 
nie zaprzestała działań mimo rozpowszech
niania informacji o wycofaniu wojsk. 
(Prawda z 9 III 1979 s. 5) lp 

CHILE. W 20 krajach świata znajdują się 
obecnie dziennikarze chilijscy na wygna
niu. W większości uczestniczą w wydawa
niu biuletynów o solidarności z Chile, ja
kie ukazują się w wielu krajach w języku 
hiszpańskim i innych, w łącznej liczbie 50. 
Chilijscy emigranci utworzyli własny ko
mitet podlegający MOD, a także aktywnie 
uczestniczą w federacji dziennikarzy Ame
ryki Łacińskiej. (Bż 1978 nr 9 s. 48) dkn 

FRANCJA. Monopolizacja masowych środ
ków informacji niesie w następstwie nie 
tylko dalsze ograniczanie wolności słowa, 

ale też dalszy wzrost bezrobocia wśród 
dziennikarzy. Wg danych francuskich 
związków zawodowych obecnie 2453 dzien
nikarzy nie ma pracy (17,5% wszystkich 
dziennikarzy w kraju). W samym tylko 
Paryżu zarejestrowanych jest 1800 byłych 
pracowników prasy, radia i TV. Bezrobo
cie wśród dziennikarzy jest o wiele więk
sze aniżeli w innych zawodach. (BZ 1978 
nr 10 s. 48) dkn 

MALTA. Premier D. Mintoff wydał zakaz 
pobytu na Malcie dziennikarzom brytyj
skim. Powodem — jak oświadczył — są 
nieprawdziwe informacje o działaniu i za
mierzeniach maltańskiego rządu labourzy-
stowskiego, szerzone przez sprawozdawców 
TV i radia BBC, Guardian, Daily Tele
graph i in. pism. Nadto podkreślił, że kam
pania pomówień i oszczerstw powiększa się 
w kontekście 31 marca 1979 — daty osta
tecznej likwidacji brytyjskich baz wojsko
wych na wyspie. (Novinar' 78 nr 10 s. 24) 
dkn 

PORTUGALIA. Po dwóch latach od prze
jęcia władzy przez socjalistów, uwięziono 
pierwszego dziennikarza: jest nim redak
tor tygodnika A Rua Manuel Murias. 
Otrzymał karę 2 lat więzienia za to, że 
nazwał portugalskiego premiera Soaresa — 
łgarzem. (Novinar' 78 nr 11 s. 24) dkn 

RODEZJA. Pierwszą ofiarą nowych rozpo
rządzeń represyjnych wobec masowych 
środków przekazu stał się H. Manangira — 
redaktor Zimbabwe Times, wg informacji 
z- Salisbury obwiniono go o pogwałcenie 
ustawy o publikowaniu artykułów, o sy
tuacji w kraju a burzących „bezpieczeń
stwo narodu". Zgodnie z prawem rodezyj-
skim wszystkie informacje dotyczące we
wnętrznej sytuacji politycznej podlegają 
cenzurze. Reżim zakazał jakiejkolwiek 
wzmianki w prasie lub innym publicznym 
wystąpieniu o Narodowym Froncie Zim
babwe, stojącym na czele zbrojnej walki 
większości afrykańskiej o prawdziwą wol
ność i niepodległość. (Novinar' 78 nr 10 
s. 24) dkn 

WŁOCHY. Zalewająca kraj fala terroru 
dosięgła także redakcji gazet. Na niektóre 
dokonano zbrojnych napaści. Tylko w cią
gu 24 godzin dokonano siedmiu podobnych 
napadów: do drukarni H Messaggero i do 
redakcji U Espresso w Rzymie wrzucono 
dynamit. Napadnięto redakcję Corriere del
ia sera. Zabito redaktora naczelnego dzien
nika La Stampa. Terroryści strzelali do 
z-cy dyrektora II Secolo 19 V. Bruno i do 
dyrektora II Giornale Nuovo I. Mentanel-
liego w Mediolanie. We Florencji podpalo
no samochód redaktora La Nazione. W 
Rzymie strzelano do E. Rossiego, dyrekto
ra dziennika TV. (BZ 1978 nr 10 s. 48) dkn 

ZSRR. Wg miesięcznika Zurnalist w cią
gu 3 lat, jakie upłynęły od Ogólnoeuropej
skiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współ
pracy, rząd radziecki podjął praktyczne 
kroki dalej polepszające warunki działal
ności zawodowej korespondentów akredy
towanych w Moskwie. Od 1 III 1976 roz
szerzono możliwości podróżowania dzienni
karzy zagranicznych po terytorium radziec
kim — z wyjątkiem regionów zamkniętych 
dla cudzoziemców ze względów bezpieczeń
stwa. Od 1978 dziennikarze zagraniczni mo
gą zwiedzać wiele nowych miast i rejo
nów Kraju Rad. Obecnie samodzielnie lub 
współdziałając z TASS, APN lub Państwo
wym Komitetem ds. Radia i Telewizji od-



bywają ok. 800 indywidualnych podróży w 
ciągu roku. Specjalnym zainteresowaniem 
cieszą się grupowe podróże po kraju orga
nizowane przez Wydział Prasy przy Mini
sterstwie Spraw Zagranicznych ZSRR. (BZ 
1978 nr 9 s. 48) dkn 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

.MIĘDZYNARODOWE. Związek dziennika
rzy N R D wspólnie z kolegami l ao tańsk imi 
zorganizował w Laosie 3-miesięczny kurs 
nauczania i dalszego kształcenia dzienni
karzy. Na zakończenie kursu 30 uczestni
ków wydało 8-stronicowe gazety. (Novi-
nar> 78 nr 11 s. 24) dkn 

INDIE. W Delhi uruchomiono kursy dla 
dziennikarzy agencji prasowych krajów 
rozwijających się. Organizatorem jest in
dyjski Instytut Środków Masowej Infor
macji. Uczestniczą studenci z 14 krajów, 
w tym: Iraku, Malezji, Panamy, Syrii, 
Tanzanii, Sri Lanki. (Zurnalist 1979 nr 3 
s. 78) zl 

KUBA. Kształcenie dziennikarzy na po
ziomie uniwersyteckim odbywa się w Ha
wanie, Santiago de Cuba i w niewielkiej 
szkole w prowincji Camaguey. W 1978 wy
puściły one 109 dyplomowanych dzienni
karzy. 

Ogółem w latach władzy ludowej uczel
nie opuściło 700 absolwentów dziennikar
stwa. (Zurnalist 1979 nr 2 s. 68) zl 

RFN. 600 min marek wydała dotąd Repu
blika Federalna na rzecz mediów w kra
jach rozwijających się. M. in. Ośrodek 
Kształcenia przy rozgłośni w Kolonii prze
szkolił od r. 1970 ok. 500 stypendystów z 
69 państw (głównie Afryki i Azji). Rozgło
śnia zachodnioberlińska w tym samym 
okresie kształciła ponad 650 programistów 
i techników z 66 krajów. (Kulturbrief 1979 
nr 3 s. 26) pd 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
BUŁGARIA. Stały rozwój kultury w Buł
garii spowodował powołanie Narodowego 
Naukowo-Informacyjnego Centrum Kultu
ry w Sofii. Plany robocze Centrum prze
widują: badania socjologiczne środków ma
sowego przekazu, analizy struktury i za
wartości różnych dyscyplin sztuki i wszel
kiej działalności kulturowej, organizację 
i kierowanie kulturą w aspekcie między
narodowym, opracowanie i doskonalenie 
zautomatyzowanych systemów informacji 
i zarządzania. (OZ 1979 nr 1 s. 40) tl 

USA. Niedziela 11 lutego 1979 to data ni
czym się nie wyróżniająca — poza tym, że 
kosztowała amerykańskie sieci telewizyjne 
ok. 13 mil ionów dolarów. Sieć CBS nadała 
powtórkę „Przeminęło z wiatrem", NBC — 
„Lot nad kukułczym gniazdem", a sieć 
ABC, wykorzystując falę popularności 
Presleya, nadała program specjalny „El
vis". Trzy sieci telewizyjne przez cały mie
siąc kusiły amerykańską publiczność swo
imi najlepszymi programami. Powód? W 
lutym dwie wielkie organizacje badaw
cze — Nielsen i Arbitron prowadzą maso
we ogólnokrajowe badania publiczności 
telewizyjnej. Wiedzą o tym wszyscy, stąd 
cztery miesiące w roku, wybrane jako ty
powe dla sezonów (luty, maj, lipiec i paź

dziernik), stanowią zgoła nietypowy prze
gląd najlepszych, reprezentacyjnych pro
gramów. Wprawdzie Nielsen przez cały rok 
podaje cotygodniowe wyniki badań opie
rając się na próbie złożonej z 1200 rodzin, 
których telewizory mają zamontowane 
słynne liczniki wskazujące odbierany ka
nał i czas oglądania, oraz drugiej próbie 
2300 rodzin, których członkowie wypełnia
ją dzienniczki, deklarując: kto z rodziny 
i kiedy ogląda program. 

Te małe próby nie pozwalają jednak 
ocenić, jak spisuje się każda z 727 komer
cjalnych stacji telewizyjnych. Do takiej 
oceny obydwa ośrodki badawcze dobiera
ją kilkusettysieczne próby. Łącznie ponad 
400 tys. osób otrzymuje ankiety-dziennicz-
ki. Koszt takich badań szacuje się na 
25 min doi. rocznie, co stanowi kwotę nie
zbyt znaczną dla sieci telewizyjnych, bar
dzo wysoką natomiast dla stacji, które 
płacą — jak dotychczas za badania. Stacje 
są afiliowane, każda z nich jest związana 
z jedną z trzech sieci, stąd projekt, by za 
badania płaciły sieci. NBC i CBS wystą
piły już z taką propozycją wobec swoich 
stacji. Pozwoliłoby to również rozszerzyć 
badania na cały rok, stosunkowo niewy
sokim kosztem 15 min doi., która to kwo
ta nie obciąży poważnie budżetów sieci. 

A wracając do wspomnianej niedzieli — 
w konkurencji zwyciężyła ABC z „Elvi-
sem" (39% publiczności). „Przeminęło z 
wiatrem" CBS obejrzało 36% publiczności, 
a „Lot nad kukułczym gniazdem" — 
32% publiczności NBC. Uważny czytelnik 
spostrzeże, że amerykańska publiczność 
telewizyjna wg tych danych liczy ponad 
100%. Jest to wynik „rodzinnego" jej trak
towania: jeśli w rodzinie działają dwa te
lewizory — liczona jest podwójnie. (Time 
z 12II 1979 s. 46—51) ar 

BIOGRAFIA 
FRANCJA. W wielu 93 lat zmarł Jean 
Prouvost, jeden z wielkich patronów pra
sy francuskiej. 

Był właścicielem Paris Soir, Paris 
Match, Marie Claire, a w latach później
szych dysponował poważnymi udziałami w 
Figaro i Radio Luksemburg. Był również 
założycielem Tele 7 Jours, specjalistyczne
go tygodnika poświęconego programom te
lewizyjnym, który osiąga rekordowe na
kłady. (Interstages 1978 nr 131/132 s. 22) zl 

NRD. Z okazji 65 rocznicy urodzin prof, 
dr Emila Dusiski, Neue Deutsche Presse 
przypomina podstawowe fakty jego życio
rysu. Z zawodu drukarz, pracował w NRD 
w centralnym organie КС SED Neues 
Deutschland i w Wydziale Agitacji i Pro
pagandy КС SED. W r. 1967 został wy
brany dziekanem Wydz. Dziennikarstwa, 
w 1969 mianowany dyrektorem Sekcji 
Dziennikarskiej Uniwersytetu w Lipsku, 
którą to funkcję pełnił do października 
1978. Od kilku kadencji jest członkiem 
Prezydium Z G Zw. Dziennikarzy NRD. 
Aktualnie pełni też funkcję sekretarza ge
neralnego AIERI. (NDP 1979 nr 4 s. 31) pd 

PRAWO 
RFN. Trybunał Federalny orzekł obowią
zek ujawniania miejsca pobytu informa
tora, wymienionego imiennie w publika
cji dziennikarskiej. Werdykt zapadł na 
przykładzie b. terrorysty H.-J. Kleina, któ-



ry udzielił wywiadu tygodnikowi Der 
Spiegel. Przesłuchiwany redaktor odpowie
dzialny odmówił wobec sędziego śledczego 
ujawnienia miejsca pobytu Kleina, powo
łując się na tajemnicę zawodową. Zdaniem 
Trybunału Federalnego, prawo zachowania 
w tajemnicy nazwiska informatora nie 
rozciąga się na miejsce jego pobytu wobec 
nieanonimowości (jak w tym przypadku), 
a także w razie „nadrzędnego interesu 
Ogólnego". (ZV + ZV 1979 nr 3 s. 139) pd 

USA. Ministerstwo Sprawiedliwości zwró
ciło się do Sądu Najwyższego z prośbą 
o zezwolenie policji na dokonywanie nie
spodziewanych rewizji w lokalach redakcji 
gazet. Wg istniejącego prawa na wykony
wanie tego typu „operacji" nieodzowne 
jest zezwolenie sądowe. Aparatowi poli
cyjnemu od dawna marzy się całkowita 
swoboda w działaniach w odniesieniu do 
prasy. (BZ 1978 nr 10 s. 48) dkn 

TECHNIKA 
INDIE. Planuje się założyć — najpóźniej 
do r. 1981 — państwowy system komuni
kacji satelitarnej (INSAT). Ma ona służyć 
przede wszystkim dalekiemu przekazywa
niu wiadomości i programu TV. W naj
bliższym czasie rozpocznie się budowę 35 
stacji naziemnych. (Novinar' 78 nr 11 s. 24) 
dkn 

JAPONIA. Telewidzowie będą wkrótce 
mogli oglądać filmy zagraniczne w brzmie
niu oryginalnym lub w wersji językowej 
japońskiej — wedle wyboru. Ministerstwo 
łączności postanowiło rozpocząć ekspery
ment z systemem dźwiękowym wielokana
ł o w y m : programy zagraniczne będzie się 
przesyłać jednocześnie w brzmieniu orygi
nalnym i dubbingowane. Właścicielowi te
lewizora wystarczy zaopatrzyć się w spe
cjalną dodatkową przystawkę. (Novinar* 78 
nr 10 s. 24) dkn 

JAPONIA. Państwowa Telewizja NHK 
przekazała 28 stycznia br. pierwszą bezpo
średnią transmisję % Antarktydy. Do ja
pońskiej stacji badawczej dostarczono he
likopterem ważącą 26 ton stację nadawczą, 
która poprzez satelitę przekazała wyraźny 
obraz kolorowy do Tokio (NDP 1979 nr 3 
s. 27) pd 

KANADA. Drugi co do wielkości w świe
cie kraj — ma aktualnie najgęstszą sieć 
TV kablowej. Podczas gdy w USA stopień 
„skablowania" określa się na 17%, w nie
których rejonach Kanady wynosi on 97%. 
(Novinar' 78 nr 11 s. 24) dkn 

KUBA. Kubańska telewizja przystąpiła 
obecnie do poważnych technicznych, orga
nizacyjnych i kadrowych zmian. Uwagę 
skoncentrowano na radykalnej moderni
zacji jak również na programach w kolo
rze. Cztery ośrodki telewizyjne mają 
wspólnie siedem mniejszych studiów, któ
re znajdują się w Hawanie. Jedno z nich 
przystosowane jest do emitowania progra
mów międzynarodowych i zostało wyko
rzystane podczas XI Światowego Festiwalu 
Młodzieży w 1978 roku. Kubańska telewi
zja wysyła dwa programy centralne, a w 
prowincji Oriente jeden program regional
ny. Program w kolorze emituje się od paź
dziernika 1976. (OZ 1979 nr 1 s. 40) tl 

MONGOLIA. W roku 1980 rozpocznie się 
emitowanie stałego programu telewizyjne

go w kolorze. Próby telewizji kolorowej 
dokonywane były od lipca 1976. (OZ 1979 
nr 1 s. 40) tl 

USA. Nie ma większych różnic, jeśli cho
dzi o adiustację tradycyjną w porównaniu 
z adiustacją elektroniczną tekstów dzien
nikarskich. Tak stwierdzono w badaniach 
przeprowadzonych w redakcjach, które 
wprowadziły u siebie wideografy. Przecię
tna szybkość adiustacji jest nieco mniejsza, 
gdy użyje się do niej monitora i klawia
tury, lecz także ilość błędów okazuje się 
mniejsza, na co wpływa współpraca z ma
szyną i świadomość jej wymagań. Również 
nakłady pracy są podobne, choć w ocenie 
części dziennikarzy czytanie tekstu na 
ekranie nieco bardziej męczy oczy. Tak 
więc — jak stwierdzono w badaniach — 
nowy system pracy nie stwarza większych 
problemów, trzeba się tylko do niego tro
chę przyzwyczaić. (EP 1978 nr 45 s. 33) bg 

ZSRR. Stolica Kirgizji, Frunze, stała się 
32, miastem, w którym dostawy matryc z 
Moskwy drogą lotniczą zastąpiono fotote-
legraficznym przekazem stron gazet za 
pomocą aparatury „Gazieta-2". (Si z 24II 
1979 s. 4) lp 

ZSRR. Specjaliści węgierscy z zakładu 
aparatury elektroakustycznej BEAG przy
stąpili do montażu urządzeń w ośrodku 
radio wo-tele wizyjnym przeznaczonym do 
transmisji olimpijskich. Przy pomocy 
oprzyrządowania B E A G umożliwiony zo
stanie odbiór audycji z Moskwy przez 150 
krajów na całym świecie. (Zurnalist 1979 
nr 2 s. 76) zl 

ZSRR. Ogółem teletransmisja naziemna i 
orbitalna łączy Moskwę z 40. innymi mia
stami. Czas przekazu nie przekracza 3 mi
nut. (NDP 1979 nr 3 s. 26) pd 

ZSRR. Pod koniec ub. roku zaczęto wzno
sić na wysokości ponad 1000 m nową wie
żę telewizyjną dla Ałma Aty. 367-me-
trowa wieża będzie odporna na wstrząsy 
podziemne. Za jej pośrednictwem będzie 
można przekazywać 5 programów w ko
lorze. (NDP 1979 ПГ 3 S . 23) pd 

HISTORIA 
MIĘDZYNARODOWE. Za czasopismem Re
vue Hebdomadaire wiadomości o tematyce 
gazet antycznych. Jak z nich wynika, 
rzymskie Annales i nieco późniejsze Acta 
Diurna, dalecy praprzodkowie prasy, wca
le nie najgorzej dawały sobie radę z in
formowaniem i aktualnością, które po dziś 
dzień są podstawowymi celami komuniko
wania masowego. 

Tak np. Annales zawierały w zasadzie 
wszystkie bieżące wiadomości o ważnych 
wydarzeniach. Czytelnicy — już wtedy — 
nieco kaprysili, czego przykładem może 
być korespondencja Liwiusza, który skar
ży się, że przez 2 lata z rzędu Annales 
donoszą o tym samym, konkretnie o ko
lejnych epidemiach dżumy. 

Pierwsza rzymska gazeta oficjalna była 
dębową deseczką z wyciętymi na niej li
terami, wywieszaną na ścianach atrium w 
domach patrycjuszy. Dla mas depesze z 
prowincji odczytywano z trybun na forum, 
czemu przysłuchiwały się tłumy. Mówiono 
o wszystkim: urodzajach, powodziach, ka
tastrofach żywiołowych itp. 

Z nakazu Juliusza Cezara zwiększono 
objętość Annales, z czasem uległa zmianie 



nazwa na Acta Diurna. Rozbudowano 
„kroniką towarzyską" o wiadomości doty
czące ślubów, rozwodów, narodzin, imprez 
i igrzysk, występów aktorów. Obok nowin 
politycznych i municypalnych pojawiły się 
biuletyny meteorologiczne i kryminałki np. 
o ucieczce bankiera Ofidiusza, kaźni króla 
Antiochii, wygnaniu rozwiązłej Julii itp. 
Fakty mieszały się z fantazją — Pliniusz 
publikował legendy, a żona cesarska uwa
żała za niezbędne poinformowanie, kto zja
wił się u niej z czołobitną wizytą. 

Dla przykładu przytoczmy dokładny 
wykaz treści jednego z niedatowanych nu
merów Acta Diurna: „Konsul Sawiniusz 
obejmuje dziś urzędowanie. — Silna burza 
nawiedziła wczoraj po południu miasto. — 
Nieznani sprawcy dokonali napadu na ta
wernę obok ołtarza Janusa. — Edyl Ty-
cjan wydał zarządzenie przeciw pokątnym 
sprzedawcom mięsa, które nie przeszło 
kontroli. — Anzydiusz uciekł z większą su
mą pieniędzy, ale został pojmany, odna
lezione pieniądze oddano właścicielom. — 
Ujęty niedawno rozbójnik Delifon dziś ra
no został stracony". (Zurnalist 1979 nr 4 
s. 80.) zl 
BUŁGARIA. Rozrywki umysłowe znane 
były już w wiekach średnich, ale po raz 
pierwszy w prasie pojawiły się w postaci 
arytmografu i rebusu obrazkowego 
w r. 188i w czasopiśmie dziecięcym Zdra-
wec, wydawanym przez Antona Bezensze-
ka. W 1927 w Aj tos ukazał się jedyny nu
mer gazety Rebus zawierający trzy pierw
sze krzyżówki bułgarskie. (PB 1979 nr 1 
s. 31) dkn 

W. BRYTANIA. W wydawnictwie Oxford 
University Press ukazał się ostatni (czwar
ty) tom „The History of Broadcasting in 
the United Kingdom*' prof. Briggsa (dwa 
pierwsze recenzowaliśmy w Zp nr 38 — 
Red.). Tom czwarty obejmuje okres od 
końca II wojny światowej do r. 1955, gdy 
wprowadzenie telewizji komercyjnej złama
ło monopol BBC. Ostatni tom pt. „Sound 
and Vision" liczy blisko 1100 stron, w tym 
50-stronicowy indeks rzeczowy. (NZZ z 19 
IV 1979 S. 30) pd 

ROŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. World Association 
for Christian Communication (WACC) — 
to ekumeniczna organizacja usługowa 
w dziedzinie mediów masowych. Należą do 
niej Kościoły, katolicki, protestanckie 
i prawosławne o r a z specjalistyczne o r g a 
nizacje zajmujące s ię mediami z przesz ło 
50 krajów. Główne zainteresowanie WACC 
skupia się na III Świecie; w b r . będz ie 
tam realizowanych w 37 k r a j a c h b l i s k o 
s to projektów za sumę 2,56 min doi. 
Kształceni będą fachowcy, realizowane 
programy radiowe, t e l e w i z y j n e i k a s e t o 
we, udzielana będzie pomoc wydawnicza. 

WACC skupia 250 członków kolektyw
nych i 750 indywidualnych. Organizacja 
jest podzielona na 7 regionów: Afryka, 
Azja, Ameryka Ł a c , Środkowy Wschód, 
Ameryka Płn., Pacyfik i Europa. Na na
szym kontynencie należy do WACC 55 in
stytucji, takich m. in., jak Kościół ewan
gelicki RFN, państwowe radiofonie Finlan
dii, Norwegii i Szwecji, BBC. Każdy region 
ma własny statut, podporządkowany jed
nak ogólnym zasadom działania WACC. 

Centralne kierownictwo liczy 60 osób re
prezentujących zarówno instytucje finan
sujące organizację, jak i poszczególne me

dia. Zgodnie z tym dzieli się ono na 5 ko
misji resortowych: l . Mediów elektronicz
nych EMDU, 2. Mediów drukowanych 
i edytorstwa PREMDU, 3. Programów pe
riodycznych, 4. Mediów grupowych (audio
wizualnych, filmu, tańca itp.), 5. Kształce
nia komunikatorów. Siedzibą centrali jest 
Londyn. (NZZ z 19IV 1979 s. 30) pd 

MIĘDZYNARODOWE. W Lusace odbyła się 
konferencja międzynarodowa nt. założenia 
afrykańskiej organizacji masowych środ
ków komunikowania — AMEFO. Jej celem 
ma być koordynacja i stabilizacja działań 
organów prasowych. Powołano radę, w któ
rej skład weszli przedstawiciele: Botswany, 
Ghany, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kenii, 
Mozambiku, Senegalu, Sudanu, Tanzanii, 
Zambii i Zimbabwe. (Novinar '78 nr 11 
s. 24) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Podający się za 
„grupę międzynarodowych biznesmenów" 
i od ponad pięciu lat publikujący na ła
mach Washington Post i innych wpływo
wych dzienników całokolumnowe inseraty 
o wspieraniu południowoafrykańskiego re
żimu „Klub Dziesięciu" — w rzeczywisto
ści nie istnieje. Klub jest wymys łem po
łudniowoafrykańskiego ministerstwa in
formacji. Londyński „administrator" klubu 
D. Bodie oświadczył, że pomysł zamiesz
czania ogłoszeń i pieniądze na nie pocho
dzą z RPA. W 1976 na obronę swojej poli
tyki za pomocą tego inseratu rasistowski 
reżim RPA poświęcił 467 tys. dolarów, 
w 1977 — 484 tys. i stale podwyższa tę su
mę. (Novinar '78 nr 10 s. 24) dkn 

IRAK. Nakładem Al-Abib wyszedł w jęz. 
arabskim „Reportaż spod szubienicy" 
J. Fucika, z przedmową znanego dzienni
karza irackiego Fahriego Kerima. (Novi
nar '78 nr 11 s. 24) dkn 

RFN. W wydawnictwie Kiepenheuer u. 
Witsch ukazał się dwutomowy wybór re
portaży E. E. Kischa, l iczący 632 strony 
z ilustracjami. Cena 48 marek. (Zeit-Ma-
gazin 1979 nr 18 s. 3) pd 

USA. Zdaniem 300 ankietowanych redakto
rów amerykańskich wśród 10 najważniej
szych wydarzeń ubiegłego roku znajdują 
się: masowe samobójstwo w Gujanie, za
warcie pokoju między Izraelem a Egiptem, 
wybór papieża Jana Pawła П, urodzenie 
się „dziecka z probówki" w Wielkiej Bry
tanii oraz porwanie i zamordowanie Aldo 
Moro. Cztery pierwsze wydarzenia uznane 
zostały jednocześnie za takie, które mieć 
będą dalekosiężne skutki. (Ep 1979 nr 1 
s. 41) bg 

USA. Choice Magazine Listening, dwumie
sięcznik dla niewidomych, z końcem r. 1978 
celebrował swój setny numer. Dwumie
sięcznik ten ukazuje się na płytach gra
mofonowych, odtwarzanych na specjalnych 
adapterach (o prędkości 8 rpm), udostęp
nianych bezpłatnie przez Bibliotekę Kon
gresu. Jeden numer zawiera 8 godzin na
grań. Są to pełne teksty artykułów wybra
nych z 65 tytułów prasowych (głównie ma
gazynów) czytane przez profesjonalnych 
lektorów. Choice Magazine Listening po
wstał 17 lat temu, założony przez Luesther 
Mertz, a redaktorem naczelnym od założe
nia pisma jest Marion С. Loeb. Nagrania 
rozsyła się bezpłatnie do 7 tys. prenumera
torów i do 3 tys. lokalnych bibliotek, mają
cych powiązania z Biblioteką Kongresu. 
(CJR, styczeń—luty 1979 s. 12) ar 



USA. Autor książki, która zrobiła wielką 
karierę w Stanach Zjednoczonych, King 
Graedon, rozpoczął regularną współpracę 
z gazetami, prowadząc Kolumnę na tematy 
zdrowia. Graedon jest z zawodu farma
ceutą, a jego książka o farmacji ludowej 
osiągnęła nakład 600 tys. egzemplarzy i sta
ła się bestsellerem na rynku amerykań
skim. Jej autor zamierza zająć się na ła
mach gazet „domowymi narkotykami" 
i omawiać uboczne skutki zażywanych na
gminnie specyfików. ( Graedon chce rów
nież prowadzić kampanię wyjaśniającą 
szkodliwość działania niektórych popular
nych lekarstw — w połączeniu z określo
nymi produktami żywnościowymi. Chce 

także „demistyfikować" pojęcie samych 
narkotyków, omawiając zarówno ich ujem
ne, jak i dodatnie strony. (EP 1978 nr 43 
s. 85) bg 

ZSRR. W ub. roku kolegium redakcyjne 
Prawdy na wniosek czasopisma Rabocze-
Kriestjanski Koriespondient ustanowiło 
w związku z 100. rocznicą urodzin Marii 
I. Uljanowej (1878—1937) — wybitnej dzia
łaczki partii komunistycznej i dziennikar
ki — nagrodę jej imienia. Będzie przyzna
wana za najlepsze publikacje korespon
dentom robotniczym i wiejskim z prasy 
lokalnej. (BZ 1978 nr 6 s. 48) dkn 



РЕЗЮМЕ 

Ежи Т у ш е в с к и й : РАДИО ИГРАЕТ, И Л И ВВЕДЕНИЕ В СУЩНОСТЬ 
СЛУХОВОГО ИСКУССТВА 

Настоящий очерк, фрагмент книги, готовящейся к печати варшавским радио
журналистом, посвящен специфическим чертам радиопередачи в ее связи с род
ственными средствами передачи. Общий, эстетически-общественный характер ра
диопередачи определяется четырьмя чертами: 

первая черта — это творческая селективность „уха микрофона", очень тонкая 
благодаря своеобразной однородности радиознака (звука); 

вторая черта определяется преодолением пространства, что проявляется в в о з 
можности моментального приближения звукового „парс про тото" внешнего мира 
отдельному слушателю интимным и непосредственным образом с помощью всего 
радиовещательного оборудования; 

третья черта вытекает из двойного технического характера средств передачи: 
с одной стороны, функционирование передачи в процессе коммуникации зависит 
от аппаратуры, причем определяется своеобразная роль вещателя и слушателя; 
с другой — это интегральная часть образования самой передачи в ходе техни
ческой репродукции (аппаратура — органический элемент радиопередачи); 

четвертую четрту определяют существенные внематериальные явления — по
стоянное движение, обусловленное переменностью временно-пространственных 
связей и многоэлементной структурой передачи. 

Автором формулируется также в меру универсальная, втройне альтерьнативная 
дефиниция радиопроизведения: 

— радиопроизведение, своеобразная контаминация звукового текста, аппара
туры и преодоления пространства, может представлять собой воспроизведение 
явлений или вещей, конструкцию звуковых форм, может выражать мысли или 
чувства — либо же быть всем этим одновременно; может, однако, представлять 
собой только такое воспроизведение, такую конструкцию, такое выражение, ко
торые, — выступая отдельно или же все вместе, осуществлялись в определенной 
структуре и акустическом пространстве, в условиях интимности и индивидуаль
ной непосредственности, способны не только информировать, но и волновать, 
трогать, вызывать определенные чувства. 

Однако, по мнению автора, эта дефиниция дает только общее представление 
о сути радиопроизведения и его места в передаточно-приемной системе слухового 
средства передачи, совершенно не объясняя процессов, происходящих между от
дельными элементами произведения, ни характера взаимосвязей и влияний как 
по передаточной, так и по приемной стороне коммуникативного ряда. 

Настоящая сущность радио как технического средства передачи определяется 
двумя функциями: информационно-передаточной и креанционной. Первая направ-
влена на передачу информации, на распространение определенного материала, 
получаемого из разных источников и касающегося разных областей, и на фор
мирование мнений. Задача же креационной функции направлена на способы пе
редачи информации и создание собственной художественной экспрессии. В ре
зультате взаимного воздействия друг на друга обеих этих функций „средства 
передачи" становятся „средствами экспрессии" и определенным образом^ влияют 
на характер передаваемой информации, причем проявляются эстетический аспект 
коммуникации и культуросозидательная роль радио. 



Очерк заканчивается обсуждением понятия „технической репродукции" в кон
тексте функционирования радио как средства передачи, причем подчеркивается, 
что хотя роль техники по отношению к произведению искусства XX в. была 
определена Вальтером В е н и а м и н о м (1892—1940), то впервые эта проблема 
была затронута Тадеушом П е й п е р о м — польским поэтом и теоретиком ис
кусства (1891—1969). Еще в двадцатые годы он обратил внимание на культуро-
созидательный, эстетически-общественный аспект функции техники-машины в про
цессе художественной коммуникации, создавая таким образом поэтически-публи
цистическую картину будущих многосторонних последствий „вторжения машины 
в искусство". 

Понятие „технической репродукции" в сегодняшнем толковании, в контексте 
двойного характера радио как средства передачи, проявляется в двух основных, 
взаимосвязанных процессах: качественного и количестевнного характера, причем 
первый имеет прежде всего эстетические последствия, в то мремя как второй 
следует рассматривать в культурно-общественных категориях, так как им вы
зываются определенные общественные и культурные последствия, связанные 
с механизмом распространения. 

Эстетически-общественный характер воспроизведения действительности обу
словлен техническим, психологическим и культурно-общественным факторами, 
относящимися как к передаточной, так и приемной стороне дела. 

Самым существенным, решающим образом влияющим на окончательный ре
зультат процессов воспроизведения, является именно технический фактор, спо
собный модифицировать воспроизводимую материю. Эта способность проявля
ется благодаря трем явлениям: редукции, трансформации и деформации. Редук
ция заключается в том, что в воспроизводимом предмете количество чувствен
ных импульсов значительно сокращается по сравнению с выступающими в дей
ствительности, определяя таким образом сферу создания и воздействия (звук-
-слух). Трансформацией определяется направление качественного процесса репро
дукции, в ходе которого наступает превращение иконического знака в слуховой. 
Деформация же определяает пределы изменений в области чувственных импуль
сов и звуковой материи, которые — в свою очередь детермируются, в частности, 
целевой организацией времени и пространства (монтаж) и целым рядом художе
ственно-технических манипуляций. 

По мнению автора, благодаря критерию технической репродукции можно изу
чить происхождение радио как искусства, определить его место среди явлений 
культуры современного мира, среди видов искусства, подвергшихся влиянию тех
ники. (Резюме автора) 

Бронислава Л иг ар а, Анна Р у с о в и ч : ДИАЛОГ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ. ОПЫТ 
ТИПОЛОГИИ 

Во вступлении представлены основные методологические принципы изучения, 
т. к. диалог представляет собой самый сложный тип устной передачи. 

Предметом работы являются телевизионные словесные передачи, реализующие
ся в виде диалога; материалом для изучения послужили магнитофонные записи 
диалогов из телевизионных передач I программы Польского телевидения за 
1977 г. 

Исходной точкой для рассуждений является типология спонтанного, возника
ющего в естественной ситуации диалога, который противопоставляется телеви
зионному диалогу (возникающему в искусственной ситуации, созданной телеви
дением). Естественный диалог классифицируется по Мукажевскому.^ 

Второй член оппозиции диалог спонтанный: диалог телевизионный рассматри
вается в следующей части работы на основании двоякого рода критериев: 
1. Основные факторы, необходимые для возникновения диалога: 

а) наличие двух участников разговора, 
б) направление языковой передачи на конкретного участника беседы, , , 
в) взаимозаменяемость ролей говорящего и слушающего. 

2. Основные ситуационные факторы, характерные для телевидения как средства 
массовой передачи: 

а) влияние ситуации на высказывание в ходе дналога, 
б) наличие на голубом экране темы диалога, т. яаз. „referent". 



Сопоставление естественного диалога с телевизионным ведет к следующим 
выводам: 
— Личный диалог встречается в ТВ чрезвычайно редко: только тогда, когда он 

является прямым воспроизведением действительности; в телевизионной же 
студии имеем дело с дискуссией, видом — посредним между личным диалогом 
и беседой, разговором. 

— Ситуационный диалог настолько распространен в ТВ, что можно выделить 
три его разновидности, в зависимости от интенсивности влияния внешней си
туации. 

— В случае отсутствия на голубом экране „referent" (темы разговора) телеви
зионные диалоги очень похожи на диалоги по радио: предварительное или од-
временное представление на телеэкране „referent" диалога приводит к тому, 
что такой диалог представляет собой телевизионную передачу в прямом смы
сле этого слова, так как без картины он становится непонятным. 
В пределах телевизионного диалога появляются столь специфические жанры, 

как интервью и беседа, стоящие на пограничие диалога и монолога. Проводив
шиеся до сих пор наблюдения показали, что интервью по телевидению не выпол
няет основных требований, необходимых для возникновения формы диалога (вза
имозаменяемость товорящего и слушающего), а телевизионный разговор отли
чается от естественного, в частности — предварительной подготовкой телевизион
ных передач и тем, что у него есть заранее определенная тема. 

В заключение подчеркивается, что диалог выступает в программах ТВ рядом 
с другими видами передач, вместе с ними выполняя информационную или иные 
функции, а также затрагивается довольно существенная проблема, а именно: как 
телезритель воспринимает функцию диалога в ТВ. (Резюме авторов) 

Станислав Л е г у т к о : СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕС
СА В ПОЛЬШЕ 

Польская профессиональная сельскохозяйственная пресса имеет за собой уже 
свыше 100-летнюю историю. За это время произошли в этой области принци
пиальные качественные и количественыне изменения. В настоящее время в Поль
ше издается свыше 300 различного рода журналов, посвященных сельскому 
и продовольственному хозяйству. Из них свыше 80 предназначены для земле
дельцев-производителей и их советников (инструкторов и организаторов произ
водства). Именно эта группа журналов и является главным предметом рассуж
дений. 

Автором рассматриваются в основном следующщие вопросы: 
— в какой мере сельскохозяйственная печать удовлетворяет ожидания потен

циальных читателей, 
— находят ли достаточное место на страницах специальных журналов все важ

нейшие отрасли сельскохозяйственного производства, 
— в какой мере эти журналы влияют на развитие и уровень производства. 

Обсуждая функцию специальной сельскохозяйственной прессы как источника 
научно-технической информации, автор констатирует, что с профессиональной 
точки зрения особое значение имеют популярно-научные и специальные издания. 
Чаще всего — это первый источник сведений о новинках в области сельского 
хозяйства. 

В рамках общей характеристики сельскохозяйственной прессы автор представ
ляет главные издательские центры, подчеркивая излишнюю централизацию боль
шинства издательств в Варшаве, в результате чего не используются полностью 
другие крупные научные центры (Познань, Краков и др.). 

Затем рассматриваются способы распространения сельскохозяйственных жур
налов, причем критической оценке подвергается оплачиваемая издателями под
писка. Основной недостаток такого вида распространения заключается в полном 
отсутствии возможности определить действительные размеры популярности дан
ного журнала. Следующий вопрос — это частотность появления отдельных сель
скохозяйственных журналов и непериодических изданий. 

В следующей главе журналы делятся автором в зависимости от основных 
видов сельскохозяйственного производства на б групп и с учетом этого прово
дятся анализ количества журналов, посвященных отдельным отраслям. 



Затем дается характеристика журналов, предназначенных для отдельных групп 
читателей, как то: 

— журналы для производителей, 
— для инструкторской службы, 

— научные. 
Это ледение было проведено на основании анализа нескольких десятков за

главий, причем автор ограничивается обсуждением только самых типичных для 
данной группы журналов и приведением их самых характерных черт. 

Последняя глава посвящена замечаниям о воздействии специальных сельско
хозяйственных журналов. На основании анкетных данных, полученных в резуль
тате проведенного в 1978 г. Центром печатоведческих исследований общеполь
ского опроса, рассматривается популярность этой прессы среди жителей деревни. 
Основными факторами популярности данного журнала автор считает, в частно
сти: 

— мериторический подбор материала и коммуникативность текста, 
— графическое оформление журнала, 
— доступность для читателя (размеры тиража, возможность приобрести журнал 

на месте жительства). 
Самым главным фактором автор считает первый, так как все еще среди боль

шинства земледельцев замечается низкий уровень профессиональной и общей 
подготовки. 

В заключение автор выдвигает несколько предложений как относительно сель
скохозяйственной прессы в целом, так и отдельных журналов. Дело касается, 
между другими, таких вопросов как представление соотвествующими специаль
ными журналами отдельных отраслей сельскохозяйственного производства; со
блюдение журналами соответствующего профиля, определенного редакцией; по
вторение несколькими журналами одной и той же тематики; верификация тира
жей некоторых журналов. (Резюме автора) 

Мачей Х ж а н о в с к и й : ПЕРИФЕРИЯ ЛИТЕРАТУНОЙ КРИТИКИ? 

Рецензия — это вид критико-литературного высказывания, сформировавшийся 
вместе с развитием прессы. Ее характер отчетливо определяется типом журнала, 
в котором она публикуется. Этот факт легче всего заметить в случае рецензии 
в газете, где она все чаще перестает быть частью литературной критики, превра
щаясь в специфическую форму журналистского высказяывания. Газетные рецензии 
не выполняют всех функций, присущих критико-литературным текстам: познава
тельно-оценочной, постулативной, метакритической и оперативной. Более подхо
дящим оказывается, по-видимому, в этом случае деление с учетом двух функций: 
инфорационной и персвазионной (рекламной или антирекламной) — реализации 
которых подчиняются все элементы рецензий в газете. Рассматриваемые рецен
зии помещаются только в пределах системы произведение-читатель, у них 
нет постулативных стремлений по отношению к литературе, как правило — 
не включают в ее оборот данную книгу. Этими рецензиями не предполагается 
сопоставление проведенной автором рецензии интерпретации книги с конкретиза
цией самим читателем, который, как правило, еще не читал данную книгу, так 
как пока что — он только потенциальный а не фактический читатель данного 
литературного текста. Язык рассматриваемых рецензий лишен системности, ха
рактеризуется большим количеством избитых фраз и устойчивых фразеологичес
ких словосочетаний. В то же время газетные рецензии ближе публицистике (об
щественной, культурной), чем литературной критике. (Резюме автора) 

Ежи Славомир М а ц : СТУДЕНЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ НА
РОДНОЙ ПОЛЬШИ 

Предметом анализа являются периодические и разовые издания, отвечающие 
дефиниции студенческого журнала, издававшиеся в первый период истории мо
лодежной прессы в Народной Польше, т. е. — начиная с 22 июля 1944 г. На осно
вании полного — по нынешнему состоянию знаний в этой области — каталога 
польских студенческих журналов рассматриваемого периода (58 заглавий, в том 



числе — 2, найденные автором настоящей статьи), обсуждаются их главные чер
ты: издатель, форма издания, периодичность, продолжительность и систематич
ность издания. Результаты анализа представлены в виде таблиц. На этом осно
вании автор пытается определить характер студенческой журналистики 1945— 
58 гг., показывая, что студенческая пресса 1945—46 гг. отчетливо отличается от 
издававшейся в 1947—48 гг. Самые существенные различия представлены в за
ключительной таблице. 

Выводи, сделанные на основании анализа, имеют полемический характер по 
отношению к выводам, представленным в книге „Студенческие журналы в Поль
ше (1945—1970)" (Варшава 1975), по которой весь период 1945—48 гг. следует 
считать единым, так как все существенные черты, присущие студенческой жур
налистике, продолжали оставаться неизменными в течение всего четырехлетия. 
Автор настоящей статьи доказывает, что цезура, разделяющая I период в истории 
печати в Народной Польше на два подпериода — 1945 —46 и 1947—48 гг., — 
относится не только к профессиональной печати, но отчетливо проходит и через 
территорию специфической студенческой прессы. Резюме автора) 

Анджей П о л я к о в с кий: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГАЗЕТАХ 

Статья основана па фрагментах дипломной работы автора, выпускника Курсов 
повышения квалификации журналистов при Институте польской филологии Ягел-
лонского университета в Кракове. В ней приводятся результаты опроса, касав
шегося тематического планирования в редакциях трех газет: келецкой „Слово 
люду", белостокской „Газета вспулческа" и келецкой вечерней „Эхо дня". Дела
ются также выводы относительно различных форм мериторического планирования 
в журналистике вообще. 

Учитиывая по мере возможности всесторнние аспекты основного планирова
ния, еженедельного — и прогнозирования, т.е. критерии подбора текстов, подвер
гающихся планированию, источники и инициаторов тематики, сходства и разли
чия, достоинства в недостатки отдельных форм и, наконец, их эффективность, 
автор склонен отказаться от популяризации какой-либо одной, оптимальной си
стемы планирования в редакциях. Ибо оказывается, что различные методы пла
нирования, выработанные отдельными редакциями на основании многолетнего 
опыта, хотя и отличаются друг от друга, дают такие же положительные резуль
таты. Следовательно, вопрос заключается не в поисках „золотой серединки", 
а в последовательной реализации принципов, учитывающих специфические усло
вия, характерные для разных редакционных колелктивов. В этом отношении, не
которые замечания и наблюдения, представленные в статье, могут оказаться 
пригодными в повседневной редакционной практике. (Резюме автора) 

Перевод с польского 
Данеля Хоровича 



S U M M A R Y 

Jerzy T u s z e w s k i : T H E RADIO IS PLAYING OR A PROLEGOMENA 
TO T H E NATURE OF T H E AUDITORY ART 

The author, a radio journalist in Warsaw, discusses i n his essay the spe
cific characteristics of radio message as compared with related media. The 
essay is a part of a book which he has on the stocks. The overall, aesthetic 
and social character of radio message is determined by four features: 

— the first is the creative selectivity of "the microphone ear". This 
selectivity is very precise because of the specific homogeneity of radio sign 
(sound) ; 

— the second feature is determined by the necessity to overcome the dis
tance what is manifested in the possibilty of immediate approximation of the 
sonic "pars pro toto" of the outside world to a single recipient in an intimate 
and direct way with the help of the whole radio gear; 

— the third feature results from the doubly technical character of the 
medium; on the one hand the instrumentation conditions the functioning of 
the message in the process of communication establishing the specific roles 
of the communicator and the recipient, and on the other, it takes part in the 
formation of the message in the process of technical reproduction (the in
strumentation as an organic element of a radio message); 

— and the fourth feature which is determined by vital immaterial pheno-
mena-the perpetual motion conditioned by the alternation of the time-space 
relations and by the manifold structure of the message. 

The author has also elaborated a universal, trebly alternative definition 
of a radio production. 

— A radio production being a specific blending of sonic text, instrumen
tation and mastering of distance, is either a reproduction of things or pheno
mena, or a construction of sonic forms or an expression of thoughts and feel
ings or all these together but it is only such a reproduction, such a construc
tion, such an expression which either separately or together, materializing 
in a determined time structure and acoustic space and in the conditions of 
intimacy and individual directness, is able — besides informing — to 
fascinate or touch or shock or inspire some intellectual attitude. 

However, in the author's opinion, this definition gives just a general idea 
of the nature of a radio production and its place in the communicator-reci
pient relation of the auditory medium. It does not explain at all the pro
cesses that take place in the production involving its elements nor the cha
racter of their mutual conditioning and influences both on the communicator 
and the recipient end of the communication chain. 

The nature of radio as a technical medium is determined by two functions: 
informational-transmitting and creative. The former stresses information, 
dissemination of specified pieces of information from various places and 
sources and opinion moulding. The latter emphasises the way the information 
is conveyed and the artistic expression. The interaction of these two functions 
changes the "means of transmission" into the "means of expression" influenc
ing the character of transmitted information and at the same time, revealing 
the aesthetic aspect of communication and the role of radio in creating cul
tural values. 



In its final part, the essay discusses the idea of "technical reproduction" in 
the context of the functioning of radio medium. The author points out that 
although Walter B e n j a m i n (1892—1940) was the author of the term in 
relation to the role of technique in a work of art of the 20th century, it was 
Tadeusz P e i p e r (1891—1969), Polish poet and theoretician of art, who first 
put the problem forward. Already in the twenties, he pointed out the creative, 
cultural and aesthetic-social aspect of the function of technique and machine 
in the process of artistic communication creating in this way a poetic and 
publicistic vision of the manifold effects of the "entrance of machine into 
art". 

The idea of "technical reproduction" understood today in the context of 
the double nature of radio medium, becomes manifest in twTo basic inter
acting processes: one of a qualitative and another of a quantitative-qualita
tive character. The former yields mainly aesthetic results whereas the latter 
should be considered in cultural and social terms as it is connected with the 
mechanism of distribution and thus implies defined cultural and social 
effects. 

The aesthetic and social aspect of the reproduction of reality is condition
ed by the technical, psychological, cultural and social factors (these factors 
pertain both to the communicator and recipient side of the communication 
process). 

The most important of them is the technical factor which has the capacity 
to modify the reproduced matter and thus has the decisive influence on the 
f inal result of the processes of reproduction. It becomes manifest through 
three phenomena: reduction, transformation and deformation. Reduction 
consists in a decrease in the number of sensory stimuli in the reproduced 
matter in relation to their number in reality what determines the sphere of 
creation гnd influence (s::und-hearing). Transformation, cn the other hand, 
fixes the direction of the qualitative process of reproduction in which the 
figurative sign is transformed into an auditory one. Deformation again, de
termines the scope of distortion of sensory stimuli and sound matter which 
are determined by, among other, a purposeful organisation of time and space 
(editing) and a variety of artistic and technical procedures. 

In the author's opinion, the criterion of technical reproduction allowrs tc 
understand the real origins of radio as an art in the entirety of cultural phe
nomena of contemporary world and to demarcate its place in the family of 
technical arts. (Author's summary). 

Bronisława L i g а г a, Anna R u s o w i c z : DIALOQUE IN TELEVISION. 
A N A T T E M P T A T T Y P O L O G Y 

In the preliminary part there are presented basic methodological assumpt
ions of the research on spoken language in television and a classification of 
T V verbal messages of which dialoque has been the most complex example. 
TV verbal messages in the form of dialoque are the subject of the paper. 
The material used is based on dialoques selected from the programmes oi 
the first channel of the Polish T V recorded in 1977. 

Typology of spontaneous dialoque (carried on in a natural, life situation) 
contrasted with the T V dialoque (carried on in an artificial, arranged tele
vision situation) is the starting-point. Natural dialoque is classified accord
ing to Mukafovsky. 

T V dialoque is described in the present paper on the base of two groups 
criteria: 
1. Basic factors necessary for the existence of a diaiogical form: 

a) two interlocutors 
b) sending a verbal message to a particular interlocutor 
c) exchangeability of roles of sender and receiver. 

2. Basic situational factors typical of television as a mass medium: 
a) influence of a situation on a declaration in dialoque 
b) presence of the subject of a dialoque on the screen or so-called "réfè

rent". 

is* 



The comparison of the natural dialoque with the television one leads to the 
following conclusions: 

— personal spontaneous dialoque is extremely rare in television; it takes 
place only when it is a direct reproduction of reality; in a T V studio it is 
the form of discussion rather than dialoque which takes place — an inter
mediate type between personal dialoque and conversation; 

— Situational dialoque is in T V so developed that it is necessary to distin
guish its three varieties, depending on the intensity of the impact of the 
outside situation; 

— when "réfèrent" (subject of the conversation) does not appear on the 
screen, television dialoques are very similar to radio dialioques. Showing "ré
itèrent" on T V screen earlier or simultaneously with the dialoque makes the 
dialoque a television message in the full sense of the word because it beco
mes incomprehensive without the image. 

Interviews and conversations are other forms of television dialoque. They 
may be classified on the border line between dialoque and monoloque. Up-
to-date observations proved that T V interview does not satisfy conditions 
necessary for occurence of dialogical form (exchangeability of sender's and 
receiver's roles) and television conversation is different from natural conver
sation (e.g. T V messages have to be prepared earlier and have a definite topic 
in advance). 

Finally it has been found that dialogical form in a T V programme goes 
together with other communicating forms and plays with them a persuasive 
and informational function. An important problem is also indicated: how 
a televiewer reacts to a function of T V dialoque. (Authoresses' summary) 

Stanisław L e g u t k o : SPECIALIST AGRICULTURAL PRESS IN POLAND 

The history of specialist agricultural press in Poland is over a hundred 
years long. Over this period of time there have been essential quantitative 
and qualitative changes. At present, there are over 300 various periodicals 
devoted to the agricultural and food production matters. Out of these, over 
80 are destined for the farmers producers and their consultants (instructors 
and production organisers). This group of periodicals is the subject of dis
cussion in the present publication. 

The author discusses the following problems: 
— to what extent does the agricultural press come up to the expectations 

of the potential groups of readers? 
— are all the most important branches of agricultural production sufficien

tly covered by the specialist press? 
— in what degree do the specialist periodicals influence the development 

and level of production? 
Analysing the function of specialist agricultural press as a source of scien

tific and technical information, the author states that from the specialist 
point of view, the popularized scientific and the specialist press are the most 
important types. Most often these papers are the first source of information 
about agricultural novelties. In the general characterization of the agricultu
ral press in Poland, the author presents the main publishing centres and 
points out the centralization of too many agricultural publications in Warsaw 
what leaves the potentialities of other great scientific centres (eg. Poznań 
and Kraków) insufficiently exploited. 

Then, the author discusses the distribution of agricultural periodicals. He 
submits to a critical examination the subscription granted by the publisher 
because this form of distribution makes it impossible to tell how popular the 
paper actually is. The next matter is the frequency of appearance of indi
vidual agricultural periodicals and the leaflets, that is, non-periodical pu
blications. 

With the subject matter as the criterion, the author divides the periodicals 
into six basic groups representing the main branches of agricultural produc
tion and in this context, he further examines the degree in which these 
branches are reflected in the number of periodical titles. 



The next sub-chapter carries the characterization of periodicals for sepa
rate groups of readers, namely: 

— periodicals for producers, 
— periodicals for instructors, 
— scientific periodicals. 

This divis ion is based on an analysis of the content of several dozen titles of 
agricultural periodicals. The author confines himself to the enumeration of 
the most typical titles for each group and to mentioning their most impor
tant features. 

The last chapter of the article carries the remarks on the influence of 
specialist agricul tural periodicals. Questionnaire surveys on the readership of 
these periodical conducted by the Press Research Centre i n 1978 on a na
tional sample gave the basis for the discussion of the agricul tural press i n 
rura l environment and for the analysis of the popularity of ind iv idua l titles 
and its conditions. The following factors were found to have the greatest 
influence on the popularity of a given periodical: 

— the subject matter and the comprehensibility of the text, 
— the typography of the periodical 
— attainabili ty of the periodical (circulation numbers, avai labi l i ty at one's 

dewellmg place). 
The author considers the first factor to be the most important because of 

the s t i l l low level of general and specialist preparation of the majority of 
farmers. 

F ina l ly , the author submits to his readers' consideration some conclusions 
concerning the agricul tural press as a whole and ind iv idua l titles. He con
centrates on such issues as, for example, the representation of the ind iv idua l 
branches of agricultural production by respective specialist periodicals, the 
editors' adherence to the declared profile of the periodical, the treating of the 
same subjects interesting a specified group of readers by a few periodicals, 
the verification of the circulation numbers of some of the agricultural perio
dicals. (Author's summary). 

Maciej C h r z a n o w s k i : P E R I P H E R I E S O F L I T E R A R Y C R I T I C I S M ? 

Review is a form of l i terary cr i t ic ism which has developed together wi th 
the press. Its character is clearly dependent on the type of periodical it 
appears in . This fact is most evident i n the case of reviews published i n 
dai ly press where they are rather a specific form of journalistic material 
than a part of l i terary cri t icism. The reviews i n dailies do not perform a l l 
the functions which are typical of l i terary cr i t ica l texts, i.e. the cognitive 
and evaluative, postulative, metacrit ical and operational functions. The 
functions they do perform can be generally divided into two types: infor
mational and persuasive (advertising or deterring). A l l elements of reviews 
in dailies are subordinated to the realization of these functions. The analys
ed reviews do not leave the boundaries determined by the relation the 
work — the recipiend, they have no postulative ambitions i n relat ion to l i te
rature and, i n fact, they do not include i n it the reviewed book. They do not 
assume a confrontation of the interpretation presented by the reviewer 
wi th that of the reader who usually hasn't read the book yet — he is 
a potential not actual reader of the given l i terary work. The language of 
the reviews i n question has no system, uses numerous platitudes and set 
phraseological constructions. A n d thus, the reviews i n dailies are complemen
tary in relation to publicism, eg. social or cul tural and not i n relation to 
literature as is the case of l i terary cri t icism. (Author's summary). 

Jerzv S. M a c : S T U D E N T S ' P E R I O D I C A L P R E S S I N T H E F I R S T Y E A R S 
O F P O L I S H P E O P L E ' S R E P U B L I C 

The analysis covered periodical publications and single issues published on 
special occasions which answered the definition of a students' periodical and 
which had appeared i n the first years of the history of youth press in 



People's Poland, i.e. up to the 22nd of July 1944. The complete catalogue of 
Polish students' periodicals of that period, i.e. complete to our present know
ledge, covering 58 titles including 2 found by the author, served as a basis 
for the qualification of the main features of these periodicals. These included: 
the editor, the editorial form, periodicity, duration and regularity of the 
periodicals. The results of the analysis were presented in a tabular form. On 
this basis the author attempts at determining the character of students' 
periodical press in the years 1945—48 and shows that the students' press of 
the years 1945—1946 is markedly different from the students' press of the 
years 1947—48. The most important differences were tabulated at the end of 
the article. 

The conclusions from this analysis call in question the findings presented 
i n the book Students' Periodical Press in Poland (1945—1970) (Warszawa 1975) 
whose author argues that the whole period 1945—48 in the history of Po
lish students' press should be treated as one because the main features 
constituting the students' press as a separate type remained unchanged during 
these four years. Now, it is shown that the borderline dividing the first pe
riod in the history of the press in People's Poland into the sub-periods 1945— 
46 and 1947—48 applies not only to the professional press but also to the 
specifically students' press. (Author's summary) 

Andrzej P o l a k o w s k i : PLANNING OF THEMES IN DAILIES 

The article is based on fragments of the author's diploma thesis. The au
thor is a graduate of the Post-Graduate Journalism Studies attached to the 
Institute of Polish Philology at Jagiellonian University. The article carries 
the results of a survey examining the thematic planning in three dailies: 
"Słowo Ludu" in Kielce, "Gazeta Współczesna" in Białystok and a Kielce 
afternoon daily — "Echo Dnia". It makes also an attempt at a generalization 
covering various forms of planning of themes in journalistic practice. 

Taking into account the possibly most comprehensive aspects of basic 
planning — weekly or current, as well as prognostic planning, i.e., the cri
teria of selection of the texts which are included in the plans, the sources 
and initiators of themes, similarities and differences, advantages and short
comings of individual forms and last but not least, their effectiveness, the 
author is apt to give up the idea of one system of planning, the best and 
equally good for all editorial boards. It turned out that the methods of plan
ning worked out at individual editorial offices in the course many years' 
experience, though different, yield equally good results. The issue, then, is 
not in propagating "the golden mean", but in a consitent putting into prac
tice of the arrangements which take into account the conditions specific for 
a given editorial board. In this respect, some of the remarks and observations 
contained in the article may prove useful in everyday editorial practice. 
(Author's summary) 

Translated by 
Urszula Szczepańczyk 




