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S T U L E C I E P O L S K I E G O R U C H U R O B O T N I C Z E G O 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1982 R. XXIII, nr 4(94) 

SYLWESTER DZIKI 

PRASA POLSKIEGO RUCHU ROBOTNICZEGO 
DO ROKU 1948 
(Przegląd dokumentacyjno-bibliograficzny) 

Uchwała IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR z lipca 1981 w stulecie polskiego 
ruchu robotniczego głosi: „W ciągu tych stu lat klasowy, socjalistyczny ruch 
robotniczy wywarł trwały w p ł y w na całokształt życia narodowego, współ 
kształtując nie tylko życie gospodarcze i polityczne narodu, ale także jego 
kulturę, w tym zwłaszcza kulturę polityczną, aspiracje duchowe i charakter 
narodowy." Zwraca się też uchwała o refleksję nad tradycjami ruchu robotni
czego. W niniejszym numerze zamieszczamy parę materiałów jako prasoznaw-
czy przyczynek do tej wielkiej rocznicy. 

4 UWAGI OGÓLNE. Obchody setnej rocznicy polskiego ruchu ro-
«• botniczego, a więc nawiązanie do powstałej latem 1882 Między
narodowej Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariatu (znanej poto
cznie pod nazwą albo Proletariatu I, albo Proletariatu Wielkiego), 
są dla prasoznawcy uzasadnioną okazją do przedstawienia, nawet 
w formie skrótowej, analitycznego przeglądu badań nad dziejami 
prasy związanej z tym ruchem, i na tym tle sformułowanie najbar
dziej ogólnych postulatów badawczo-wydawniczych. 

Podejmując się takiego przeglądu trzeba poczynić kilka ogólniej
szych refleksji, odnoszących się do podstawowych trudności, które 
rozwiązać musi każdy autor zajmujący się tą problematyką. Należą 
zaś do nich kłopoty zarówno natury terminologicznej i nazewniczej, 
jak też chronologicznej. Zacznijmy od tej ostatniej wątpliwości. 

Jeśli obchody setnej rocznicy polskiego ruchu robotniczego są 
związane z powstaniem Wielkiego Proletariatu w 1882 г., to wła
ściwą rocznicę powstania prasy tego ruchu wiązać by należało 
z ukazaniem się 1. numeru organu prasowego tej partii pt. Proleta
riat (1883—1884), uważanego przez badaczy za pierwsze pismo pol
skiego ruchu robotniczego (zob. artykuł M. Meglickiej o prasie ru
chu robotniczego opublikowany w „Encyklopedii wiedzy o prasie"). 
W rzeczywistości zaś większość badaczy zajmujących się dziejami 
prasy ruchu robotniczego w Polsce (Z. Kormanowa — poz. 12, 



Ż. Młynarski — poz. 2*) sięga do roku 1866, kiedy to w Genewie 
ukazuje się na wpół robotnicza, na wpół szlachecka Gmina, czy też 
późniejsza Zmowa (1870); oba pisma de facto są pierwszymi polskimi 
czasopismami socjalistyczno-utopij.nymi. Inni badacze (poz. 8) gra
nicę tę przesuwają aż do roku 1831, upatrując w czasopismach pro
pagujących ideologię demokratyczną pierwocin prasy ruchu rewolu
cyjnego? 

Brak dotąd wyraźnie sprecyzowanego pojęcia prasy ruchu robot
niczego. Autorka wspomnianego artykułu w „Encyklopedii wiedzy 
o prasie" zaproponowała określenie b. ogólne („gazety i czasopisma 
będące wyrazicielem ideologii i kierunków poszczególnych partii, 
organizacji i stowarzyszeń robotniczych"), które wydaje się najbar
dziej korzystne dla tych rozważań. Konsekwencją braku wyraźnie 
sprecyzowanej definicji są również kłopoty natury nazewniczej. 
Używa się pojęć b. ogólnych — „prasa rewolucyjna", „prasa socjali
styczna", „prasa komunistyczna", „prasa partyjna", „prasa robotni
cza", wreszcie — prasa poszczególnych partii (np. „prasa KPRP"); 
brak jednak wyraźnego sprecyzowania znaczenia tych pojęć. Kłopo
tów tych nie rozwiązują również — w zadowalający sposób — auto
rzy dotychczasowych bibliografii czasopiśmiennictwa tegoż ruchu 
(np. Ż. Kormanowa — poz. 12; D. Dębicka — poz. 5; M. Krych — 
poz. 13); pojęcie prasy ruchu robotniczego wiążą oni ściśle z instan
cją sprawczą, którą jest konkretny związek polityczny, bądź uzależ
niona od niego organizacja, stowarzyszenie. Z drugiej zaś strony po
jęcie to rozszerzają o grupę czasopism sympatyzujących z tym ru
chem bądź udzielających chętnie swych łamów dla jego działaczy 
(Ż. Kormanowa, D. Dębicka). 

I wreszcie — jak dotąd — brak w polskim piśmiennictwie ogólnej 
syntezy tego nurtu dziennikarstwa polskiego, posiadającego swoje 
specyficzne cechy wyróżniające go spośród innych tytułów praso
wych, składających się na (bądź współtworzących) dzieje prasy pol
skiej. Do tych cech specyficznych należy w dużej części jej niele
galny i anonimowy charakter, brak cech komercjalizmu. Brak nie 
tylko syntezy prasy tego typu, ale także syntetycznych opracowań 
prasy poszczególnych partii albo ugrupowań politycznych. Jednym 
z najbardziej ogólnych dzieł w tym zakresie są studia Z. Młynar
skiego dot. dziejów rewolucyjnej prasy w Polsce (poz. 2), ale utrzy
mane w tonie uniwersyteckiego skryptu. Syntetycznego opracowa
nia doczekał się jedynie fragment dziejów polskiej prasy komuni
stycznej (poz. 98); dysponujemy ogólnymi (a więc syntetycznymi) 
opracowaniami dotyczącymi systemów prasowych prasy młodzieżo
wej związanej z ruchem komunistycznym i socjalistycznym (poz. 
212, 214). Stosunkowo obszerną literaturę przedmiotu posiada kon
spiracyjna prasa PPR-owska i prasa tej partii w latach 1944— 
1948 — stąd też możemy twierdzić, iż prace nad syntezą tego nurtu 
mogą być szybko ukończone. 

Brak wreszcie bibliografii opracowań dotyczących prasy ruchu 
robotniczego. Zgromadzone przeze mnie informacje bibliograficzne 

* Odsyłacze dotyczą suplementu zawierającego bibliografię opracowań prasy 
polskiego ruchu robotniczego (przyp. red.). 



(ok. 1200 pozycji)1 nie pretendują nawet do miana materiałów do 
bibliografii kompletnej; są jedynie punktem wyjścia do niniejszych 
rozważań, których przedmiotem będzie analiza wybranych prac 
0 charakterze dokumentacyjnym i dokumentarnym (źródłowym) 
oraz naukowym. Zaś taki charakter nosi tylko XU tego zbioru prac. 
Przeważają drobne artykuły publicystyczne o charakterze okolicz
nościowym, materiały wspomnieniowe, gdzie najczęściej problema
tyka prasy i dziennikarstwa jest jedynie wzmiankowana2. 

Przedstawiona niżej charakterystyka aktywności badawczej, zgru
powanej w kilku tematycznych podrozdziałach uwzględnia stan do 
końca roku 1981 (w sporadycznych przypadkach powołuję się na pu
blikacje z 1982). Zajmuję się głównie pracami poświęconymi tzw. 
prasie rewolucyjnej — nurtu zarówno komunistycznego, jak i so
cjalistycznego, ukazującej się w Polsce do 15 XII 1948 — a więc do 
kongresu zjednoczeniowego dwu czołowych partii robotniczych. 
Dzieje prasy robotniczej w Polsce po tej dacie są fragmentem (zna
czącym) współcześnie funkcjonującego systemu masowego komuni
kowania w Polsce — należą nie do historii, lecz naszej teraźniejszo
ści. W opisie tych badań należałoby się skoncentrować na stwierdze
niu, jak one funkcjonują w tym systemie, a nie na opisie statycz
nym tej prasy. Pomija się — stosunkowo zresztą nieliczne — opra
cowania dotyczące innych nurtów, niż wymienione wyże j 3 , opraco
wania dotyczące prasy ruchu zawodowego (jest to zupełnie oddziel
ny problem badawczy)4. Wreszcie pomija się również opracowania 
problematyki robotniczej i socjalizmu na łamach prasy nie związanej 
z ruchem robotniczym, choć często mu sprzyjającej 5. 

2 WYDAWNICTWA DOKUMENTACYJNE I DOKUMENTARNE. 
• Brak dotąd — jak już wspominałem — pełnej bibliografii opra

cowań dotyczących prasy polskiego ruchu robotniczego, a także bi
bliografii rejestrującej i analizującej aktywność prasowo-wydawni-
czą partii, stronnictw, ugrupowań i organizacji wyrażających inte
resy ruchu robotniczego. Działalność wydawnicza była bardzo roz
drobniona; dla zilustrowania tego stanu, analizując poniżej wybrane 
bibliografie (bądź katalogi) wyliczam również instytucje sprawcze. 
1 Szczegółowych informacji bibliograficznych czytelnik poszukiwać musi 
w bieżących bibliografiach prasoznawczych („Polska bibliografia adnotowana 
wiedzy o środkach masowego komunikowania", od 1965), retrospektywnych 
(„Materiały do bibliografii dziennikarstwa i prasy w Polsce 1944—1954", War
szawa 1957, s. 788) czy też specjalnych; szczególnie cenne są tu biuletyny bi
bliograficzne Archiwum КС PZPR. 
2 Informują o tym chociażby „Materiały do bibliografii dziennikarstwa i pra
sy w Polsce 1944—1954", s. 157—163. 
8 Np. Janusz W y c i s ł o : Model robotnika chrześcijańskiego na Górnym 
Śląsku w latach 1890—1891. Na podstawie czasopisma Praca — Chrześcijanin 
w Świecie, 13: 1981 nr 3, s. 20—35. 
4 Syntetyczne opracowanie dziejów prasy ruchu związkowego pióra Ludwika 
H a s s a znajdzie czytelnik w „Ruchu zawodowym w Polsce. Zarys dzie
jów". Tom II, część 2, Warszawa 1981, s. 263—331. 
5 Np. Jan K a n c e w i c z : Kwestia robotnicza i socjalizm na łamach legal
nych tygodników zaboru rosyjskiego w końcu XIX w. Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej, 20: 1981 nr 1, s. 95—117. 



Brak kompletnej bibliografii ty tu łów zastępują nieliczne, co prawda, 
ale b. istotne publikacje cząstkowe. 

Dorobek z okresu najwcześniejszego (z lat 1831—1877) znajduje
my w publikacji bibliotekarzy wrocławskiego Ossolineum ogłoszonej 
na łamach Ze skarbca kultury w r. 1965 (poz. 8); dla badacza chcą
cego określić i lościowe rozmiary działalności wydawniczej ruchu ro
botniczego publikacja ta przedstawia minimalną wartość, gdyż do
kumentuje jedynie zbiory Ossolineum; ma natomiast duże wartości 
metodologiczne. W opisie czasopisma autorzy zastosowali typ ana
lizy rozszerzonej, rzadko stosowanej w tego rodzaju opracowaniach. 
Przyję ty w tym opracowaniu opis bibliograficzny zawiera — moim 
zdaniem — większość tych wszystkich e lementów, których praso-
znawca poszukuje w bibliografiiB. Obok ty tu łu i podtytułu znajduje
my tu również dane dotyczące: 1. częstot l iwości ukazywania się, 2. 
redakcji, 3. miejsca i czasu wydawania, 4. formatu, 5. objętości, 
6. adresu redakcji i administracji, 7. drukarni, 8. ceny, 9. daty pierw
szego i ostatniego numeru, 10. charakterystyki programu i proble
matyki pisma (ważniejsi współpracownicy, zestawienie artykułów 
charakteryzujących profil pisma), 11. literatury o piśmie. 

Z tego samego ośrodka pochodzi inne cenne kompendium biblio
graficzne — bibliografie zawartości Pracy, Równości i Walki Klas, 
poprzedzone obszernymi informacjami o dziejach tych pism 

" (poz. 14)7. 
Najobszerniejszym, wzorowo opracowanym pod wzg lędem edytor

skim i merytorycznym informatorem o czasopismach polskiego so
cjalistycznego ruchu robotniczego w latach 1866—1918 jest biblio
grafia Ż. Kormanowej (poz. 12). Według zestawienia alfabetycznego 
czasopism tych ukazywało się 449. Na tej podstawie sporządziłem 
kilka zestawień statystycznych, charakteryzujących to czasopiśmien
nictwo w rozmaitych przekrojach. Oto charakterystyka prasy ro
botniczej wed ług przynależności organizacyjnej: 

Przed powstaniem Proletariatu (1882), w latach 1866—1881 uka
zuje się 12 czasopism robotniczych (w tym jedno w jęz. francu
skim); najwcześniejsze z nich to Gmina ukazująca się w Genewie; 
kilka wychodzi na emigracji w Szwajcarii, 1 (Przedświt) drukowane 
i wydawane jest zarówno w kraju jak i za granicą, 7 w kraju. Naj
dłużej ukazuje się Przedświt — 38 lat, Praca — 15 lat, inne 1:—2 
lata. 

Proletariat I i II posiada 5 ty tu łów prasowych (w tym Przedświt) 
ukazujących s ię w latach 1881—1889. Prócz Proletariatu pozostałe 
drukowane są w Szwajcarii. 

6 Szerzej na ten temat pisałem w artykule recenzyjnym: Bibliografia wobec 
potrzeb historii prasy. Zeszyty Prasoznawcze, 1967 nr 4. s. 85—87. 
7 Szereg bibliografii zawartości (wraz z antologią tekstów) czasopism znaj
dzie czytelnik w serii wydawniczej (realizowanej w latach pięćdziesiątych 
przez Ossolineum) — „Materiały do dziejów postępowej publicystyki"; uka
zały się m. in. tomy poświęcone Obliczu Dnia (w oprać. Mirosławy P u ch a 1-
s k i e j ) , Poprostu (oprać. Barbara W i n k i e l ) , Sygnałom (oprać. Jadwiga 
C z a c h o w s k a ) . 



Polska Narodowo-Socjalistyczna Partia — jeden tytuł (Pobudka, 
Paryż, 1889—1893). 

Związek Robotników Polskich (1889) — 2 tytuły. 
PPS (od 1892 do rozłamu w 1906) — 61 tytułów, z tego: 17 w War

szawie, 16 bez określonego miejsca ukazywania się, w Londynie — 
5, po 2 w Dąbrowie Górniczej, Łodzi, Krakowie, Kijowie, po 1 ty
tule w Radomiu, Siedlcach, Częstochowie i Płocku. 12 tytułów uka
zywało się częściowo w kraju, częściowo poza granicami. 15 tytu
łów wydawano w obcych językach. 

PPS Frakcja Rewolucyjna (do roku 1918) — 59 tytułów. 12 pism 
ukazywało się poza granicami ówczesnych ziem polskich, w większo
ści w Rosji. W latach 1905—1907 powstało 14 tytułów, 1917—1918: 
21. Jeden tytuł obcojęzyczny (rosyjski). 

PPS Lewica (1906—1918) — 58 tytułów, w tym 2 tytuły obcojęzy
czne. Większość wydawnictw ukazuje się w Warszawie — 29, Ło
dzi — 3, Wilnie — 9, poza granicami ukazuje się 8 tytułów. W la
tach 1906—1907 powstaje 19 nowych pism, 1917—1918: 9. 

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (1893) — 2 tytuły. 
Związek Robotników Litewskich — 1 tytuł. 
Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy — 75 tytułów, 

w tym 7 obcojęzycznych. 13 pism ukazuje się całkowicie lub okre
sowo za granicą. Najaktywniejszy krajowy ośrodek wydawniczy 
znajduje się w Warszawie: 37. W latach 1905—1907 powstało 30 cza
sopism, 1917—1918: 13. 

Rada Delegatów Robotniczych — 3 tytuły w 1918 roku. 
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna — 16 tytułów w latach 

1890—1898. 2 tytuły obcojęzyczne. 
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska — 38 ty

tułów ukazujących się na terenie Krakowa i Lwowa, 3 tytuły obco
języczne. 

Polska Partia Socjalistyczna (Trzeci Proletariat) — 5 tytułów. 
Ogólno-żydowski Związek Robotników Polski i Litwy (Bund) 

w latach 1896—1897 wydaje 35 czasopism, w tym 22 żydowskie, 
7 rosyjskich, 5 polskich i jedno niemieckie. Większość z nich uka
zuje się za granicą (Szwajcaria, Rosja). 

Litewska Socjaldemokratyczna Partia — 17 tytułów. 
Pozostałe polskie ugrupowania socjalistyczne działające na emi

gracji wydają w USA — 23 tytuły, w Rosji i na Ukrainie — 21. 
Pisma więzienne — 6 tytułów. 
Pisma sympatyzujące z socjalizmem, bez wyraźnej przynależności 

organizacyjnej — 37. 
Niezgodność między liczbą czasopism zarejestrowanych przez 

Ż. Kormanową (449) a zestawieniem ich według przynależności or
ganizacyjnej wynika ze zmiennej przynależności niektórych tytu
łów. 

Z czasopism objętych bibliografią 80 wydawanych było w języ
kach obcych (albo miało tekst dwujęzyczny): 

w żydowskim — 43 (w Warszawie 9, Lwowie i Wilnie po 4, Gene
wie 3, Krakowie 2), 



rosyjskim — 21 (w Warszawie 8, Krakowie 1, Londynie 2, Gene
wie 4), 

niemieckim — 9 (w Łodzi 5, Genewie 1, Warszawie 3), 
litewskim — 5 (USA — 4), 
francuskim — 2. 
Działalność prasowo-wydawniczą okresu międzywojennego doku

mentują dwa katalogi zbiorów czasopiśmienniczych Centralnego Ar
chiwum КС PZPR: M. Krych — poświęcony prasie rewolucyjnej lat 
1918—1939 (nurt komunistyczny; poz. 13) i D. Dębickiej — poświę
cony prasie socjalistycznej (poz. 5). Obie publikacje są tylko katalo
gami zbiorów bibliotecznych, ale w zasadzie stanowią ewidencję 
względnie najreprezentatywniejszych zbiorów prasy, jakie udało się 
zgromadzić w jednej instytucji. Dotyczy to głównie katalogu 
M. Krych; publikacja D. Dębickiej zawiera z całą pewnością liczne 
braki, o których autorka tak pisze: „Katalog nie daje pełnego zesta
wu tytułów czasopism wydawanych w latach 1918—1939 przez ruch 
socjalistyczny w Polsce. Skompletowanie całości prasy socjalistycz
nej jest już zapewne niemożliwe z powodu ogromnych strat, jakie 
poniosły polskie zbiory biblioteczne w czasie ostatniej wojny. (...) 
Można jedynie stwierdzić, że katalog obejmuje wszystkie najważ
niejsze centralne i terenowe czasopisma, a luki są zapewne stosun
kowo niewielkie". 

W oparciu o te katalogi sporządzone zostały kolejne tabele ilustru
jące najważniejsze tendencje wydawnicze prasy komunistycznej 
i socjalistycznej. 

Informacji о aktywności prasowo-wydawniczej w okresie okupa
cji i pierwszych latach powojennych (do 1948) poszukiwać musimy 
w bibliografiach ogólnych, a szczególnie w „Centralnym katalogu 
polskiej prasy konspiracyjnej" (poz. 6) oraz w bibliografii J. Myśliń-
skiego (poz. 18, 19). Pamiętając o licznych brakach, które zawiera 
„Centralny katalog...", podkreślić trzeba, iż wiele istotnych uzupeł
nień zawierają monograficzne opracowania prasy konspiracyjnej po
szczególnych regionów (np. M. Adamczyka — poz. 3; J. Jarowiec-
kiego — poz. 10, J. Kantyki — poz. 11; Z. Sokół — poz. 28 i in.). 

Wzorcowego kompendium bibliograficznego doczekała się jedynie 
prasa PPR-owska, którego autorem jest A. Przygoński (poz. 23). Je
go „Prasa konspiracyjna PPR. Zarys. Katalog. Życiorysy" — jest 
godnym naśladowania typem wydawnictw dokumentacyjnych po
szczególnych nurtów dziennikarstwa ruchu robotniczego. I to nie 
tylko okresu okupacji. Mimo drobnych usterek, które wytknęli re
cenzenci, publikacja ta — obok bibliografii Ż. Kormanowej — może 
być wzorcem idealnym dla kolejnych opracowań dokumentacyjnych. 
Omawia dzieje, organizację, osiągnięcia i funkcje społeczno-poli
tyczne konspiracyjnego aparatu wydawniczego PPR. Rejestruje 
i opisuje (przy pomocy metod bibliograficznych) poszczególne tytuły 
(216 poz.); opis bibliograficzny zawiera podstawowe elementy biblio
graficzne, podaje cechy charakterystyczne pisma, informacje o za
chowanych egzemplarzach, sylwetki biograficzne redaktorów i waż
niejszych współpracowników. 



Tabela 1. Ośrodki wydawnicze prasy socjalistycznej 1866—1918 
(wg bibliografii Z. Kormanowej) * 

Miejscowość 1866-
-1881 

1882-
— 1900 

1901-
-1905 

1906-
-1910 

1911-
-1915 

1916— 
-1918 

Berlin 0 1 2 2 2 2 
Bahumin 0 0 0 1 2 1 
Charków 0 0 0 0 0 8 
Chicago 0 1 1 2 5 2 
Cieszyn 0 1 2 3 2 2 
Częstochowa 0 1 1 1 1 1 
Dąbrowa Górnicza 
(Zagłębie Dąbr.) 

0 1 2 6 4 2 

Detroit 0 1 1 1 1 2 

Frysztat 0 0 1 1 2 1 

Genewa 4 8 9 1 3 0 

Katowice 0 1 1 1 2 1 
Kielce 0 0 0 2 0 1 
Kijów 0 0 2 3 1 1 
Kraków 2 16 22 26 19 8 
Londyn 1 7 12 3 0 0 
Lublin 0 0 1 0 3 4 
L w ó w 2 15 11 8 5 1 
Łódź 0 1 2 11 8 4 
Moskwa * 0 0 0 0 0 6 
Nowy Jork 0 2 2 2 2 1 
Paryż 1 7 2 1 1 0 
Petersburg 0 0 0 1 5 7 
Poznań 1 0 2 0 0 0 
Przemyśl 0 1 1 1 1 0 
Radom 0 0 1 2 0 2 
Sosnowiec 0 0 1 0 2 2 
St. Zjednoczone 0 5 0 1 1 1 
Warszawa 3 9 34 73 33 24 

Wilno. Ü 2 4 18 6 0 

Zurych 1 4 3 1 3 1 

Brak miejsca 1 7 18 21 6 11 

Pozostałe ** 1 10 7 5 4 2 

* Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują się, gdyż tytuł ukazujący się w róż
nych miejscowościach jest uwzględniony w poszczególnych rubrykach. 

•* Pozostałe 17 miejscowości, w których ukazywały się 1 bądź 2 tytuły . Białystok, Biel
sko, Bochum, Borysław, Buffalo, Grodno, Kowno, Lipsk, Mińsk, Piotrków, Pittsburg, 
Płock, Pułtusk, Shamolein, Siedlce, Tarnów, Tylża. 



Tabela 2: Charakterystyka prasy socjalistycznej pod względem częstotliwości 
ukazywania się (wg bibliografii Z. Kormanowej) * 

Częstotliwość 
ukazywania się 

1866-
-1881 

1882-
-1900 

1901-
-1905 

1906-
-1910 

1911-
-1915 

1916 — 
—1918 

Dzienniki 0 1 3 4 7 5 
Tygodniki, 
dekadówki 1 15 13 23 20 12 

Dwutygodniki 3 13 10 11 9 5 
Miesięczniki 1 11 11 11 7 3 
Dwumiesięczniki, 
kwartalniki 0 2 2 1 1 0 

Jednodniówki 0 8 9 20 19 4 
Pisma ulotne 0 0 1 5 1 2 
Inne 7 32 67 94 37 50 

• Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują się, gdyż tytuły zmieniające częstotli
wość uwzględniane bywają w poszczególnych rubrykach. 

Serię ważnych opracowań dokumentacyjnych poświęconych pra
sie PPR w okresie okupacji uzupełnia 3-tomowa antologia „Publi
cystyka konspiracyjna PPR 1942—1945. Wybór artykułów" (poz. 24). 
Dzieło to uzyskało wysoką ocenę recenzentów: „Wybór publicystyki 
konspiracyjnej P P R jest pozycją niezwykle cenną i ciekawą. Posiada 
nie tylko wartość źródłową. Jest to publicystyka, która w sposób 
żywy i ostry reagowała na wszystkie bieżące wydarzenia. O przo
dującej roli prasy konspiracyjnej P P R decydowało to, że w sposób 
wysoce zaagażowany i najpełniejszy służyła sprawie walki z oku
pantem hitlerowskim, reprezentując jedynie słuszny i skuteczny pro
gram narodowego i społecznego wyzwolenia Polski. W tej walce 
prasa konspiracyjna PPR była rzetelnym i wszechstronnym informa
torem, rozumnym, głęboko ideowym wychowawcą i agitatorem oraz 
niestrudzonym organizatorem" 8. 

Podobnego opracowania doczekała się prasa śląska (poz. 25) i czę
ściowo lubelska (poz. 9). 

Do innych wydawnictw źródłowych, o których w tym przeglądzie 
trzeba wspomnieć, należą reedycje wybranych czasopism (poz. 20, 
22), a także zbiory najważniejszych dokumentów i deklaracji po
szczególnych partii (poz. 27). 

Do najpilniejszych postulatów badawczo-edytorskich, które w tym 
miejscu mógłby sformułować bibliograf, należą: konieczność scen
tralizowania prac nad retrospektywną bibliografią opracowań, 
a także nad scaloną bibliografią tytułów według metod wypracowa
nych przez Ż. Kormanowa i wrocławskich bibliotekarzy (poz. 8). Ce
lowe wydaje się również podjęcie prac nad bibliografią zawartości 

* Wiesław P a ł k o w s k i , Zeszyty Prasoznawcze 1969, nr 2, s. 85—86. 



wybranych czasopism, chociażby w tym zakresie, w jakim zrobili 
to dla ruchu ludowego T. i R. Szczechurowie 9. Jest to program mi
nimum. Brak tego rodzaju kompendiów utrudnia prace historyka 
prasy, które muszą być podporządkowane idei opracowania w przy
szłości syntetycznego zarysu dziejów prasy polskiego ruchu robot
niczego. A program maksimum? Z całą pewnością podjęcie prac nad 
leksykonem biograficznym ludzi związanych z tą prasą, nad kalen
darium, nad antologią publicystyki prasowej poszczególnych nur
tów, nad wydaniem zbioru artykułów, deklaracji i dokumentów par
tyjnych dotyczących prasy i pracy ideowo-wychowawczej. 

Są to zadania ambitne i to nie dla jednego instytutu badawczego 
na okres 2—3 lat. Nad problemami tymi warto myśleć. 

3 DZIEJE PRASY DO ROKU 1918. W zasadzie dzieje prasy tego 
• okresu mamy jedynie bibliograficznie zarejestrowane u Ż. Kor-

manowej; brak najmniejszych prób syntezy10. Toteż dla badacza te
go okresu najistotniejsze są nadal dziś już klasyczne dzieła F. Perla 
(poz. 66), A. Próchnika (poz. 69) i E. Haeckera (poz. 43), które wy
szły spod pióra czołowych działaczy ruchu robotniczego; w dużym 
stopniu — choć w różnym zakresie — wzbogacają je pamiętniki 
i wspomnienia I. Daszyńskiego, B. Limanowskiego czy nawet 
L. Krzywickiego (poz. 37, 51, 50). 

Wśród kilkudziesięciu opracowań dotyczących tego okresu znaj
dują się liczne szkice, których przedmiotem są monograficzne próby 
opisu wybranych pism; do istotniejszych .należą artykuły dotyczące: 
Dziennika Krakowskiego (poz. 58), Głosu Robotniczego (poz. 45), 
Głosu Więźnia (poz. 65), Jedności Robotniczej (poz. 39), Ludzkości 
(poz. 71), Kuriera Codziennego (poz. 53), Murarza (poz. 40), Naszej 
Sprawy (poz. 44), Naszej Trybuny (poz. 45), Robotnika z 1883 r. 
(poz. 70), Robotnika 1894—1896 (poz. 47), cieszyńskiej Równości 
(poz. 67), Walki Klas (poz. 46). 

Główna uwaga badaczy jest skupiona na prasie socjalistycznej 
(studia J. Myślińskiego, J. Buszki i W. Najdus). Prace badawcze 
J. Myślińskiego zmierzają w kierunku rekonstrukcji systemów pra
sowych polskich socjalistów na przykładzie prasy różnych regionów 
(poz. 55—57, 60), charakterystyki wybranych typów pism (poz. 54); 
podjął też badania nad układem zawartości polskiej prasy codziennej 
na przykładzie prasy ugrupowań konserwatywnych i partii socjali
stycznych (poz. 59). Prasowe zainteresowania J. Buszki wiążą się 
z jego badaniami nad dziejami ruchu socjalistycznego w Galicji; 
stąd cenne są uwagi o roli tej prasy w ruchu robotniczym i roli jaką 
ten ruch przywiązywał do prasy (poz. 33). Dwa oddzielne studia do
tyczące wyłącznie zagadnień prasowych („Walka Naprzodu z cenzu
rą 1892—1914" oraz „Polskie czasopisma socjalistyczne w Galicji od 

• Tomasz S z c z e c h u r a , Roman S z c z e c h u r a : Zagadnienia kulturalno-
oświatowe i społeczno-gospodarcze wsi w czasopismach polskiego ruchu ludo
wego 1889—1918. Warszawa 1969; Zagadnienia społeczno-polityczne wsi w cza
sopismach polskiego ruchu ludowego 1889—1918. Warszawa 1967. 
1 0 Funkcji tej nie spełnia zbiorowe opracowanie „Z dziejów prasy socjalisty
cznej w Polsce", Warszawa 1919. 



Tabela 3: Polska prasa rewolucyjna 1918—1939. 
Instancja sprawcza i okres ukazywania się (wg katalogu M . Krych) * 

Okres ukazywania się 
Instancja sprawcza 1918- 1921- 1926- 1931- 1936- ogółem 

-1920 -1925 -1930 -193Б -1939 tytułów 

1 2 3 4 5 6 7 

Rada Delegatów Ro
botniczych 10 10 

Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski 4 4 

Komunistyczna Partia 
Robotnicza Polski — 
Komunistyczna Par
tia Polski 17 19 40 52 13 105 

Komunistyczna Partia 
Górnego Śląska 1 2 2 

Kombund 2 2 
Związek Proletariatu 

Miast i Wsi 11 10 
Komitet „21" 1 1 
Komunistyczna Partia 

Litwy i Zachodniej 
Białorusi 9 2 10 

Białoruska Rewolucyj
na Organizacja 19 19 

Komunistyczna Partia 
Zachodniej Białorusi 4 11 16 5 23 
Białoruska Włościań-

sko-Robotnicza Hro 
mada 

Białoruski Włościan-< 3 4 7 
sko-Robotniczy Klufcl 
Poselski „Zmahan- ! 
nie" j 

Komunistyczna Partia 
Galicji Wschodniej 1 1 
Komunistyczna Partia 
Zachodniej Ukrainy 5 12 10 3 22 
Ukraińskie Chłopsko-

Robotnicze Socjali
styczne Zjednoczenie 
„Selrob" 10 5 12 

Związek Młodzieży 
Komunistycznej w 
Polsce — Komuni
styczny Związek 
Młodzieży Polskiej 9 37 8 5 48 

Komunistyczny Zwią
zek Młodzieży Za
chodniej Białorusi 2 2 9 2 9 

* Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują się, gdyż ty tu ł ukazu jący się przez 
wiele lat jest uwzględn iany w poszczególnych przedzia łach czasowych. Dane w rubry
ce „ o g ó ł e m " nie są zgodne z liczbą pozycji w katalogu, gdyż nie zostały uwzględnio
ne zmiany ty tu łów, jak również pozycje nie podające lat wydawania. 



1 2 3 4 5 6 7 

Komunistyczny Zwią
zek Młodzieży Za
chodniej Ukrainy 1 8 2 10 

Związek Niezależnej 
Młodzieży Socjalisty
cznej „Życie" — Or
ganizacja Młodzieży 
Socjalistycznej „Ży
cie" 2 2 3 1 7 

Dziecięca Organizacja 
Rewolucyjna „Pio
nier" w Polsce 3 3 1 7 

Międzynarodowa Orga
nizacja Pomocy Re
wolucjonistom MOPR 2 10 8 4 19 

Patronaty Opieki nad 
Więźniami Politycz
nymi w Polsce 8 7 15 

Niezależna Partia 
Chłopska 10 7 16 

Zjednoczenie Lewicy 
Chłopskiej „Samopo
moc" 9 1 9 

Centralny Komitet dla 
Wysłania Delegacji 
Robotników i Chło
pów Polski do ZSRR 1 1 

Polska Partia Socjali
styczna — Lewica 16 1 16 

Rewolucyjna prasa le
galna 3 84 70 72 28 237 

Lewica Związkowa Ro
botniczych Związków 
Zawodowych 3 13 28 21 3 63 

Lewica Związkowa 
Związków Zawodo
wych Pracowników 
Umysłowych 2 2 7 11 

Lewica Związkowa Ży
dowskich Związków 
Zawodowych 1 4 3 9 

Lewica Robotnicza Ra
dy Kasy Chorych 
m. st. Warszawy 2 2 1 1 3 

Rewolucyjna prasa 
polska poza granica
mi kraju 30 13 20 19 . 4 63 

Inicjatywna Grupa dla 
Spraw Polskich przy 
Międzynarodówce 
Komunistycznej 1 1 



1869 do 1914") ogłosił na łamach Zeszytów Prasoznawczych 
(poz. 32, 35). 

Prasie ruchu robotniczego Warszawy (szczególnie po r. 1905) licz
ne studia poświęcił Z. Kmiecik (poz. 48, 49); prasą ruchu robot
niczego na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim zajmowali się T. Cie
ślak i W. Łukasiewicz (poz. 36, 52). 

Szereg studiów (m. in. A. Golsztyńskiej, F. Groniowskiego, J. Pos-
sart) dotyczy rozmaitych aspektów publicystyki PPS (poz. 41, 42, 
68), a także problematyki kulturalnej i oświatowo-wychowawczej 
(poz. 72, 74). 

À PRASA KOMUNISTYCZNA 1918—1939. Z ponad setki roz-
maitych informacji bibliograficznych dotyczących problematyki 

prasy komunistycznej jedynie Vs to albo publikacje naukowe, bądź 
też udokumentowane zapisy pamiętnikarskie, wspomnieniowe; pozo
stała część nosi charakter okolicznościowych zapisów dziennikarskich 
bądź też wspomnień z pracy partyjnej, na marginesie których wspo
mina się (najczęściej epizodycznie) związki z prasą. 

Znaczący wycinek polskiego dziennikarstwa komunistycznego do
czekał się już obszernego ujęcia syntetycznego pióra najwybitniej
szej dziś znawczyni tej problematyki — M. Meglickiej (poz. 98). Ta 
sama autorka opublikowała szereg ważnych studiów omawiających 
główne kierunki działalności publicystyczno-wydawniczej (poz. 99) 
bądź też trwałe wartości tej prasy w dziejach polskiego dziennikar
stwa (poz. 100). Ten sam nurt badań jest kontynuowany przez J. Ko
walskiego (poz. 94) i J. Kowalczyka (poz. 91, 92), który nadto opu
blikował w 1978 r. tom „Ze wspomnień redaktora" (poz. 93); z uwa
gi na bogatą warstwę faktograficzną (autor pełnił odpowiedzialne 
funkcje w najwyższych władzach KPP) jest to bardzo ważna publi
kacja poświęcona lewicowej działalności praso wo-wydawniczej 
w okresie międzywojennym. 

Trwałą wartość w dorobku dotyczącym tego nurtu dziennikarstwa 
robotniczego stanowią artykuły monograficzne omawiające poszcze
gólne pisma: Czerwony Sztandar (poz. 97), Kronika (poz. 107), Niwa 
(poz. 105), Przegląd Społeczny (poz. 108), Sztandar Socjalizmu (poz. 
101), Światło (poz. 76), Trybuna Robotnicza (poz. 87), Wyzwolenie 
Robotnicze (poz. 106), Ze świata (poz. 76). 

Wymienione wyżej publikacje, które charakteryzują główne kie
runki badawcze, uzupełniają liczne szczegółowe opracowania doty
czące systemu prasowego d działalności prasowej licznych ugrupo
wań politycznych, zazwyczaj działających legalnie — w przeciwień
stwie do nielegalnej działalności KPP, lecz uzależnionych od tej par
tii. Wymienię tu m. in. monografię B. Dymka poświęconą Niezależ
nej Partii Chłopskiej (w której szeroko uwzględnione zostały spra
wy prasy; poz. 84, 85), H. Cimka: Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej 
„Samopomoc" (poz. 79), G. Iwańskiego: Prasa Związku Proletariatu 
Miast i Wsi w wyborach do Sejmu i Senatu w listopadzie 1922 r. 
(poz. 86). 

Dalsze studia dotyczą dziejów tej prasy w wybraaych regionach 
(np. w krakowskim — studia K. Nowaka, H. Dobrowolskiego, J. Bu-



szki — poz. 78, 83, 103; zachodniej Ukrainy — J. Daszkiewicz, poz. 
81, 82; kieleckim — A. Słomkowskiej, poz. 104). 

Podjęto też liczne studia analityczne nad publicystyką K P P i jej 
ścisłymi związkami z aktualną działalnością polityczną partii (A. L i 
twin, T. Jędruszczak, Ż. Kormanowa — poz. 88, 89, 96). 

Tabela 4: Polska prasa rewolucyjna 1918—1939. 
Miejsce i okres ukazywania się (wg katalogu M. Krych) * 

Okres ukazywania sie 

Miejscowość Miejscowość 
1918-1920 1921-1925 1926 -1930 1931-1935 1936-1939 

Białystok 3 0 0 2 1 
Chełm 1 1 3 0 1 
Częstochowa 0 0 3 0 0 
Katowice 0 2 1 2 2 
Kraków 0 23 86 8 0 
Lublin 3 0 6 2 0 
Lwów 0 17 38 39 10 
Łódź 3 3 11 11 3 
Mysłowice 0 0 0 4 2 
Piotrków 0 0 2 1 1 
Poznań 0 0 2 3 0 
Przemyśl 0 2 U 3 0 
Warszawa 22 107 89 59 20 
Wilno 10 33 17 31 7 
Zagłębie 
Dąbrowskie 2 1 1 0 0 

Poza granicami 
kraju 

Berlin 0 0 3 4 0 
Bruksela 0 1 3 2 2 
Charków 3 0 0 0 0 
Mińsk 6 1 1 0 0 
Moskwa 5 5 8 4 2 
Paryż 0 0 3 15 5 
Smoleńsk 3 1 1 0 0 
Nowy Jork 0 0 0 2 4 

Pozostałe ** 14 23 51 51 14 

* Katalog rejestruje 774 tytuły. Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują się, gdyż 
tytuł ukazujący się przez wiele lat jest uwzględniany w poszczególnych przedziałach 
czasowych. 

** Pozostałe 46 miejscowości, w których ukazywały się 1 bądź 2 tytuły: Będzin, Biała, 
Biała-Bielsko, Bielsko, Biłgoraj, Bydgoszcz, Chojny, Chropaczów, Cieszyn, Czeladź, 
Drohobycz, Falenica, Gdynia, Grodno, Kołomyja, Królewska Huta, Kutno, Leszno 
Wlkp., Łagiewniki, Międzyrzec, Pabianice, Płock, Puck, Radomsko, Ruda, Rzeszów, 
Siedlce, sosnowiec, Stanisławów, Tarnowskie Góry, Tarnów, Wieliczka, Włocławek, 
Żyrardów, Antwerpia, Budapeszt. Gliwice, Kijów, Lille, Morawska Ostrawa, Nowy 
Nikołajewsk, Odessa, Piotrogród, Pré-Saint-Gervais, Wiedeń, Chicago. 

5 PRASA SOCJALISTYCZNA W LATACH 1918—1939. Szczegól-
• nie nierównomierne rozłożenie wysiłku badawczego nad prasą 

polskiego ruchu robotniczego widoczne jest w przypadku badań 
okresu międzywojennego. Prócz niekompletnego katalogu D. Dębic
kiej nie posiadamy w tym zakresie żadnego istotnego opracowania, 



które dążyłoby do syntetycznego scharakteryzowania poszczególnych 
nurtów socjalistycznego dziennikarstwa, tak przecież ważnego 
w okresie międzywojennego 20-lecia; syntezy tej nie zastąpi 
A. Paczkowskiego ,,Prasa polska w latach 1918—1939" (poz. 119); 
całościowych informacji poszukiwać musimy w opracowaniach ogól
nych J. Zarnowskiego (poz. 124). Dużą pomoc okazuje tu bibliogra
fia H. Mościckiego (poz. 118), czy też K. Dolindowskiej i A. Habali 
(poz. 110a; zawiera także charakterystykę systemu wydawniczego 
PPS), „Księga pamiątkowa PPS" (poz. 114) czy też nieautoryzowany 
stenogram wykładów wygłoszonych na Wydziale Dziennikarskim 
UW w r. 1955/56 przez J. Kowalewskiego (poz. 112), a także — nie
liczne — pamiętniki i wspomnienia ludzi związanych z tym dzienni
karstwem (J. T. Mieszkowski — poz. 117). Dokumentarną wartość 
ma edycja artykułów i przemówień S. Dubois — czołowego przy
wódcy lewicowego skrzydła PPS (poz. 110) czy też wybór publicy
styki A. Próchnika (poz. 120). 

Brak podstawowych opracowań monograficznych czasopism socja
listycznych (np. krakowski Naprzód); próby monograficznego opra
cowania doczekał się jedynie Robociarz (poz. 123), poznańska Walka 
Ludu (poz. 109), częściowo Robotnik Śląski (poz. 121). Marginalne 
studia nad Robotnikiem (111, 113, 115, 116) nie mogą pretendować 
do zastąpienia monografii. 

Postulaty badawcze i wydawnicze nasuwają się same: konieczność 
opracowania bibliografii czasopism tego zróżnicowanego nurtu 
w dziejach polskiego ruchu robotniczego, podjęcie prac monograficz
nych nad czołowymi organami, a także dzieła ukazującego trwałe 
wartości tego dziennikarstwa w dziejach polskiej prasy, jego specy
ficznych cech w porównaniu z dziennikarstwem ruchu komunistycz
nego oraz dziennikarstwem nie związanym z organizacjami politycz
nymi. 

6 PRASA JEDNOLITOFRONTOWA; CZASOPIŚMIENNICTWO 
. SPOŁECZNO-KULTURALNE. Ten nurt prasy stanowi odrębny 

rozdział w dziejach dziennikarstwa Polski okresu międzywojennego, 
także dziennikarstwa ruchu robotniczego. Jest zorganizowaną formą 
współpracy najbardziej światłych przedstawicieli całego polskiego 
dziennikarstwa, uznanych autorytetów życia politycznego i kultural
nego. Idea zrodziła się w kręgach działaczy KPP i była podyktowana 
uwarunkowaniami taktycznymi (chęć rozszerzenia wpływów na całe 
społeczeństwo) i bieżącego życia partyjnego, politycznego (przeciw
stawianie się postępującej faszyzacji Europy). Działalność praso-
wo-wydawnicza KPP była mocno ograniczona (miała w większości 
charakter nielegalny), adresowana była do wewnętrznych grup „ka
drowców". Stąd też od lat poszukiwano różnych form i sposobów 
rozszerzenia tej działalności i dotarcia z nią do najszerszych rzesz 
czytelniczych (udzielanie pomocy wydawnictwom legalnych stron
nictw politycznych pozostających na gruncie nurtu rewolucyjnego; 



Tabela 5: Polska prasa socjalistyczna 1918—1939 
Miejsce i okres ukazywania się (wg katalogu D. Dębickiej) * 

Okres ukazywania się 
Miejscowość 

1918-1920 1921-1926 
Miejscowość 

1918-1920 1921-1926 1926-1930 1931—1936 1936-1939 

Bydgoszcz 2 1 0 1 0 
Częstochowa 0 5 1 0 0 
Dąbrowa Górnicza 1 1 2 0 0 
Karwina 2 2 2 2 3 
Katowice 5 11 4 3 3 
Kraków 6 13 14 8 5 
Lublin 3 1 3 1 2 
L w ó w 5 11 4 4 2 
Łomża 0 0 1 0 2 
Łódź 1 4 4 5 4 
Piotrków 1 1 2 3 1 
Poznań 1 2 0 0 1 
Radom 1 2 1 2 1 
Radomsko 1 0 1 1 0 
Sosnowiec 1 2 4 2 1 
Tomaszów Mazow. 0 0 3 0 0 
Warszawa 39 89 82 85 67 
Wilno 1 3 0 0 0 
Chicago 2 3 1 1 0 
Pozostałe ** 6 12 16 11 4 

* Katalog rejestruje 396 tytułów. Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują sie, 
gdyż tytuł ukazujący się przez wiele lat jest uwzględniany w poszczególnych prze
działach czasowych. 

** 31 miejscowości, w których ukazywały się 1 bądź 2 tytuły: Będzin, Biała, Bielsko, 
Chrzanów, Gostynin, Grudziądz, Hrubieszów, Kalisz, Kutno, Łowicz, Luniniec, Mię
dzyrzec, Morawska Ostrawa, Most, Paryż, Płock, Praha, Pruszków, Przemyśl, Słonim, 
Sochaczew, Stonawa, Szopienice, Tarnów, Toruń, Trzebinia, Włocławek, Zabrze, Za-
błotów, Frysztat, Detroit. 

współfinansowanie inicjatyw wydawniczych poszczególnych grup 
twórczych). 

Sformułowana przez tę partię koncepcja ideologii jednolitego 
frontu ludowego zyskała wielu zwolenników; z ruchem tym zwią
zali się ludzie bądź stroniący dotąd od aktywnej działalności polity
cznej, bądź też szeroko znani, ważący na życiu politycznym kraju 
(N. Barlicki, S. Dubois). 

Dziennikarstwo tego ruchu nie miało jednolitego oblicza; obok wy
dawnictw popularnych (Dziennik Popularny), pod jego auspicjami 
pozostawał szereg pism elitarnych — adresowanych do różnych grup 
intelektualnych. 

Brak całościowego opracowania tego nurtu dziennikarstwa ze 
szczególnym uwzględnieniem jego aspektów politycznych i ideologi
cznych zastępuje dotąd stenogram redakcyjnej dyskusji zorganizo
wanej przez Politykę w r. 1967 (poz. 139). Uczestniczyli w niej czo
łowi publicyści, twórcy tej prasy: Marian Kubicki (Ugory, Oblicze 
Dnia, Oblicze Młodych, Dziennik Popularny), Michał Szulkin (Mie
sięcznik Nauczycielski), Zbigniew Mitzner (Szpilki), Mieczysław Bi-
browski (Oblicze Dnia), Helena Wielowieyska (Nasz Wyraz), Jerzy 
Rawicz (Dziennik Popularny), Eryk Lipiński (Szpilki), Karol Kury-



luk (Sygnały), Józef T. Mieszkowski (Dziennik Powszechny), Antoni 
Olcha (Nowa Wieś), Adam Schaff (Trybuna Młodych), Jan Wyka 
(Lewar, Dąbrov)szczak) i Stefan Jędrychowski (Poprostu, Karta). 

Kilku opracowań monograficznych doczekało się czołowe pismo 
tego ruchu — Dziennik Popularny (poz. 136, 137). 

Znacznie bogatszą literaturę posiada czasopiśmiennictwo społecz
no-kulturalne, zarówno związane z KPP, jak również z ideologią 
jednolitego frontu ludowego. Opracowania te mają różnorodny cha
rakter; podejmują próbę określenia miejsca i roli tych czasopism na 
tle ówczesnego czasopiśmiennictwa społeczno-kulturalnego i literac
kiego (K. Sierocka — poz. 140; wiele cennych refleksji w tym za
kresie zawierają wspomnienia J. Broniewskiej — poz. 125). Podej
mują próbę oceny wartości preferowanych programów literackich 
(m. in. koncepcja „literatury proletariackiej"), ich roli w kształto
waniu marksistowskiej krytyki, popularyzowaniu literatury radziec
kiej (studia T. Bujnickiego, M. Stępnia — poz. 126, 127, 141, 142). 
B. Gadomski i B. Krzywobłocka podjęli próbę (poz. 128, 133) synte
tycznej charakterystyki systemu wydawniczego legalnej lewicowej 
prasy społeczno-kulturalnej i jej roli na tle ogólnej działalności kul
turalno-oświatowej KPP. 

Niektóre z pism doczekały się monograficznych szkiców: Czarno 
na białem (poz. 129, 132, 138), Epoka (poz. 131), Kolumna (poz. 143), 
Kultura Robotnicza (poz. 135), Lewar (poz. 146), Miesięcznik Lite
racki (poz. 126) Nowa Kultura (poz. 126, 135), Oblicze Dnia (poz. 
132), Sygnały (poz. 132, 144). Konkretne propozycje badawcze w za
kresie lewicowej prasy literackiej dwudziestolecia (konieczność gro
madzenia relacji ludzi związanych z wydawaniem i redagowaniem 
tych pism, opracowanie centralnego katalogu bibliotecznego oraz bi
bliografii ich zawartości) przedstawił przed kilku laty K. Woźnia
kowski (poz. 145). Propozycje te są nadal aktualne. 

-7 OKRES OKUPACJI HITLEROWSKIEJ. Interesujący nas typ 
' • dziennikarstwa tego okresu — a szczególnie jeden z jego nurtów 

(związany z PPR i z organizacjami od niej uzależnionymi: GL, AL) 
doczekcł się wartościowych publikacji o charakterze syntetycznym 
(poz. 23) czy też dokumentarnym (poz. 24). Typ literatury doku
mentalne] wzbogaca tom wspomnień „Czas wielkiej próby" 
(poz. 148)! 

Te skądinąd wzorcowe wydawnictwa uzupełniają liczne szkice mo
nograficzne bądź przeglądy bibliograficzne poświęcone prasie regio
nalnej. W skróconej formie wyniki swych badań nad prasą PPR 
przedstawił na łamach Zeszytów Prasoznawczych A. Przygoński (poz. 
159). Ogólnymi aspektami działalności prasowej i propagandowej 
w latach okupacji zajmowała się również A. Słomkowska (poz. 160— 
162). Szczególnie cenną wartość mają przeglądy bibliograficzne po
święcone prasie regionalnej. Uzupełniają one istotnymi informacja
mi podstawowe kompendia bibliograficzne — a szczególnie centralny 
katalog prasy konspiracyjnej (poz. 6). Do tego typu publikacji na
leżą m. in. opracowania M. Adamczyka (poz. 3), K. Ciechanowskiego 



(poz. 4), J. Kantyki (poz. 11), R. Panica (poz. 21), H. Rechowicza 
(poz. 26), Z. Sokół (poz. 28). 

Obok przeglądów bibliograficznych znajdujemy również szereg 
studiów monograficznych poświęconych prasie regionalnej omawia
jących rozmaite aspekty działalności propagandowo-wydawniczej 
PPR i GL-AL, jej strukturę organizacyjną oraz miejsce i rolę tej 
prasy w działalności partii. Dzięki studiom M. Adamczyka i A. Słom-
kowskie] w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji znajduje się re
gion kielecki (poz. 146a, 146b, 161); prasą okręgu krakowskiego 
zajmował się J. Jarowiecki (poz. 155), śląskiego — J. Kantyka 
i H. Rechowicz (poz. 11, 26), Częstochowy — W. Mielczarek 
(poz. 157). 

Wybrane i b. szczegółowe problemy konspiracyjnego dziennikar
stwa PPR przedstawiało wielu innych autorów. Rolą prasy PPR 
w kształtowaniu się koncepcji wojny narodowowyzwoleńszej zajmo
wał się J. Dubrawski i W. Strzałkowski (poz. 150), problematyką 
społeczno-kulturalną J. Jarowiecki (poz. 154), W. Kaczocha (poz. 
156), H. Winnicka (rola tradycji historycznej w formułowaniu pod
staw polityki i zasad działania Partii w świetle publicystyki PPR — 
poz. 165), S. Żółkiewski (o pracy PPR wśród inteligencji i na tym 
tle scharakteryzował czasopisma literackie Literatura walcząca, 
Przełom, Lewą — marsz, Poradnik Oświatowy — poz. 166), J. Wierz
ba omówił działalność wydawniczą PPR i AL w Powstaniu War
szawskim (poz. 164), J. Wesołowski (kierownik techniki PPR — ze
spół środków technicznych i wyspecjalizowanej kadry umożliwia
jącej prowadzenie działalności wydawniczej) scharakteryzował tech
nikę warszawskiej PPR w okresie okupacji (poz. 163); o centralnej 
technice pisał B. Hillebrandt (poz. 152). Ten sam autor opublikował 
szkic monograficzny poświęcony Trybunie Wolności — centralnemu 
organowi PPR w okresie okupacji (poz. 153). 

Prasą nurtu socjalistycznego w okresie okupacji zajmowali się 
F. Baranowski (poz. 147), A. Czystowski (poz. 149), Z. Głowacki (poz. 
151) i J. Mulak (poz. 158). 

8 1 OKRES POLSKI LUDOWEJ: 1944—1948. Plon badań nad dzie-
• jami prasy ruchu robotniczego w pierwszym okresie Polski Lu

dowej (do Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS) jest stosunkowo 
obfity i stale wzbogacany — głównie publikacjami okolicznościowy
mi, jubileuszowymi z okazji rocznic poszczególnych gazet (np. Sztan
dar Ludu — poz. 192; Trybuna Robotnicza — poz. 198). Dużo ma
teriału poznawczego wnoszą publikacje na tematy prasowe z okazji 
20-lecia PRL 1 1 , XV-lecia RSW „Prasa" 1 2. Wszystkie one stanowią 
1 1 W okolicznościowym nrze Zeszytów Prasoznawczych z okazji 20-lecia prasy 
w Polsce Ludowej (nr 3 z 1964) czytelnik znajdzie m. in. rozważania Mdeczy-
sława Z a w a d k i „O prasie Polski Ludowej. Uwagi i refleksje z okazji 
XX-lecia PRL", zbiór wspomnień współtwórców prasy polskiej z lat 1944— 
1945 „Narodziny prasy Polski Ludowej". 
12 Zeszyty Prasoznawcze (1962 nr 3) opublikowały obszerne studium M. Z a-
w a d k i : X V lat RSW „Prasa" (szkic historyczny). Por. t e g o ż : Z historii 
niektórych powojennych wydawnictw prasowych. Tamże, 1962 nr 1/2, s. 62— 
79. 



Tabela 6: Polska prasa socjalistyczna 1918—1939 
Instancja sprawcza i okres ukazywania się (wg katalogu D. Dę
bickiej) * 

Okres ukazywania się 
Instancja 
sprawcza 1918- 1921- 1926- 1931- 1936- 1 ogółem 
Instancja 
sprawcza 

-1920 -1926 -1930 -1936 -1939 j tytułów 

Polska Partia Socjali
styczna 29 40 34 26 17 93 

Związek Parlamentar
ny Polskich Socjali
stów 0 0 1 0 0 1 

PPS — opozycja 2 0 0 0 0 2 
Niezależna Socjalisty

czna Partia Pracy 0 6 7 2 0 11 
PPS — dawna frak

cja rewolucyjna 0 0 5 3 1 
Partie socjalistyczne 

mniejszości narodo
wych w Polsce 16 60 24 20 14 98 

Związki zawodowe 
pod wpływami so
cjalistycznymi w 
Polsce 18 34 37 43 28 87 

Organizacje młodzieży 
socjalistycznej w 
Polsce 3 16 17 14 12 50 

Robotnicze Towarzy
stwo Przyjaciół 
Dzieci 0 1 3 1 0 4 

Spółdzielczość pod 
wpływami socjali
stycznymi 5 8 3 3 2 15 

Stowarzyszenie By
łych Więźniów Po
litycznych 0 0 0 5 2 5 

Towarzystwo Uniwer
sytetu Robotniczego 0 0 3 5 2 7 

Związek Robotniczych 
Stowarzyszeń Spor
towych 0 0 1 1 2 2 

Prasa pod wpływami 
socjalistycznymi 0 0 0 1 2 2 

Polska prasa socjali
styczna poza grani
cami kraju 6 7 5 5 4 12 

* Dane w poszczególnych rubrykach nie sumują się, gdyż tytuł ukazujący się przez 
wiele lat jest uwzględniany w poszczególnych przedziałach czasowych. 

cenny przyczynek do dalszych szczegółowych badań, które w rezul
tacie doprowadzić muszą do ujęć syntetycznych — wciąż nie napi
sanych dziejów dziennikarstwa Polski Ludowej (choć pierwsza pró
ba, nie wolna od. błędów, wyszła spod pióra A. Słomkowskiej — 
poz. 190). 



Problematykę publikacji okolicznościowych i jubileuszowych roz
szerzają znacznie liczne studia d przyczynki poświęcone prasie tere
nowej (np. T. Białecki, R. Gomerski, L. A. Gzella, Cz. Kubasik, 
J. Załubski i in.). Dużą wartość posiada tu tom publikacji poświę
conych 25-leciu prasy polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północ
nych opublikowany przez OBP w 1972 r. (poz. 173). 

Próbę syntetycznego ujęcia dziennikarstwa i działalności propa
gandowej PPR — analizy modelu i funkcjonowania propagandy po
litycznej PPR w latach 1944—1948 oraz jej znaczenia dla przeobra
żeń ustrojowych w Polsce podjął S. Kuśmierski (poz. 182); ogólny
mi aspektami tego dziennikarstwa zajmowali się również J. Jaku
bowski (poz. 178), A. Słomkowska (poz. 188, 189, 191), M. Sobczak 
(poz. 193, 194), J. Centkowski (poz. 172). 

Listę szczegółowych badań uzupełniają bądź szkice monograficz
ne poświęcone poszczególnym tytułom (Głos Ludu — poz. 183, 187, 
199; Głos Robotniczy — poz. 200; Swit — poz. 184; Trybuna Robot
nicza — poz. 186, 198; Wola Ludu — poz. 170), bądź też wspomnie-
;nia redaktorów (np. T. Becela — poz. 167; T. Galiński — poz. 174; 
J. Tomczak — poz. 197). Licznych opracowań naukowych doczekała 
się Kuźnica — czołowe pismo Mterackie PPR (181a, 196, 203, 204). 

Prasą nurtu socjalistycznego zajmowali się T. Butkiewicz i T. Gło
wacki (poz. 171, 175); przedmiotem ich studiów była aktywność pra-
sowo-wydawnicza PPS w okresie powojennym; powstanie i rozwój 
prasy socjalistycznej na Pomorzu — jej rolę propagandową 
w pierwszych latach kształtowania się władzy ludowej omówił 
E. Kędra (poz. 180). G. Jaszuński ogłosił szkic o swojej pracy w Ro
botniku w latach 1944—1948 (poz. 179). 

Na marginesie warto podkreślić, że do szczególnej aktywizacji ba
dań nad prasą w okresie 1944—1948 przyczynił się kierowany przez 
prof. A. Słomkowska Zespół Badania Historii Dziennikarstwa Polski 
Ludowej Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 
(i jego wydawnictwo „Materiały pomocnicze do historii dziennikar
stwa Polski Ludowej"). 

9 UW AGI KOŃCOWE. W intencji autora niniejszy szkic ma uka-
• zać główne kierunki badań nad prasą polskiego ruchu robotni

czego. Oczywiście nie jest to kompletny przegląd literatury przed
miotu. Przy selekcji (robocza kartoteka stworzona dla potrzeb tego 
opracowania liczyła ok. 1200 pozycji) kierowałem się rozmaitymi 
względami, by ukazać aktywność badawczo-wydawniczą poświęconą 
temu nurtowi polskiego dziennikarstwa. Uwzględniono te prace, któ
re bądź mają trwałą wartość w polskim piśmiennictwie prasoznaw-
czym, najwyraźniej uzewnętrzniają panujące tendencje badawcze, 
bądź te, które z wielu względów trzeba przypomnieć badaczom, 
szczególnie w okresie obchodów 100. rocznicy ruchu robotniczego 
w Polsce, a więc z okazji, która z całą pewnością zaktywizuje dal
sze badania historyczno-prasowe w tym zakresie. Liczne „białe pla-



my" w tych badaniach, które łatwo zrekonstruuje sobie zaintereso
wany czytelnik z jednej strony, z drugiej zaś nagromadzenie licz
nych prac przyczynkarskich wokół wybranych problemów powinny 
stanowić zachętę do dalszych badań szczegółowych — monograficz
nych, syntetycznych i porównawczych. 

Ograniczone ramy tego artykułu nie pozwoliły na uwzględnienie 
szeregu szczegółowych zagadnień. Dotyczy to m. in. badań nad pra
są polską w ośrodkach zagranicznych, polskich badań (publikacji) 
dotyczących prasy zagranicznej, biografistyki, badań nad prasą wy
rażającą ideologie konserwatywnych nurtów panujących w tym ru
chu (w zasadzie b. słabo reprezentowany nurt badawczy), a także 
spraw pośrednio związanych z problematyką nas tutaj interesują
cą — m. in. prasy ruchu zawodowego czy też ruchu młodzieżowego. 

Tej ostatniej sprawie pragnę poświęcić kilka słów. Związek prasy 
ruchu młodzieżowego z prasą ruchu robotniczego jest ścisły — nie 
dotyczy tylko spraw organizacyjno-taktycznych. Prasa ta wręcz zo
stała powołana przez ruch robotniczy; sprawy te omawiałem szcze
gółowo w oddzielnej publikacji (poz. 207), którą uzupełniał wykaz 
badań nad polską prasą młodzieżową( do r. 1939). W tym miejscu 
pragnę jedynie uzupełnić i zaktualizować to zestawienie. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Idee, docierające do świadomości 
materialną. 

milionów, przeobrażają się w silę 

Ilja Erenburg 
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Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Żurnalista jest krótkowzrocznym historykiem. 
(?) 



R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 

Kraków 1982 R. XXIII, nr 4(94) 

ALICJA ZAGRODNIKÓW A 

SŁOWNICTWO I FRAZEOLOGIA 
OKRESU PRZEMIAN W POLSCE: 
SIERPIEŃ-GRUDZIEŃ 1980 
{Wyrazy i związki wyrazów nacechowane pozytywnie) 

Analiza stylistyczno-semantyczna wyrazów i związków frazeologicznych z ko
notacją pozytywną zamyka cykl badań OBP poświęconych s łownictwu i fra
zeologii w publicystyce okresu przemian w Polsce w drugiej połowie 1980 
roku. Podobnie jak poprzednie opracowania, wchodzi w zakres międzyresor
towego tematu, poświęconego tendencjom zmian w języku prasy w okresie 
przemian społecznych (1980—1981). 

M ateriał badawczy, zawierający słownictwo i frazeologię pozy
tywną, jest w porównaniu z omówionym wcześniej 1 (słownic

two i frazeologia nacechowane ujemnie) około trzykrotnie mniej licz
ny, co pozwala wnioskować, że cechą języka i stylu publicystyki ba
danego okresu jest przede wszystkim przedstawianie w celach pers
wazyjnych negatywnego obrazu polskiej rzeczywistości. Widać to 
wyraźnie w obu wyróżnionych okresach, ma które podzielono ma
teriał w związku z rozwojem wydarzeń: sierpień—wrzesień i paź
dziernik—grudzień 1980. 

SIERPIEŃ—WRZESIEŃ 1980 

J. Wyrazy i wyrażenia oznaczające ludzi 

W „pierwszym" okresie przemian jedynie sporadyczne przykłady 
związków frazeologicznych oceniają pozytywnie po wypadkach sierp-
1 Zob. poprzednie artykuły A. Zagrodnikowej w Zeszytach Prasoznawczych 
nr 4/1981 i 1—2/1982 oraz 3/1982. 
8 Przypominamy, że jako materiał badawczy posłużyły teksty publicystyczne, 
zamieszczone we wszystkich numerach sześciu polskich tygodników: Kultury 
(K), Perspektyw (P), Polityki (Pol), Przekroju (Prz), Tygodnika Powszechnego 
(TP), Życia Literackiego (ZL) oraz trzech dzienników: Expressu Wieczornego 
(EW), Trybuny Ludu (TL) i Życia Warszawy (ZW), wydanych w sierpniu 
i wrześniu 1980. Po skrócie nazwy pisma podano rodzaj publikacji. 



nie*W3fel* kj$#g robotniczą: Przemówili robotnicy, silni swoją wie
dzą, liczbą, świadomością, solidarnością, Pol fel.; wyłoniła się młoda 
twarz nowego pokolenia robotników — myślących, inteligentnych, 
świadomych swojego miejsca w społeczeństwie, К rep. 

2. Wyrazy i wyrażenia, oznaczające pojęcia abstrakcyjne nie będące 
czynnościami i rezultatami czynności 

Przedsierpniowej Polski w zasadzie nie nazywa się i nie ocenia 
pozytywnie, ale dostrzeżono np. dodatnie strony kultury społecznej, 
religijnej czy sztuki: Gdy się zsumuje wszystko, co w ostatnich la
tach stworzyli Polacy, zarówno w sferze kultury społecznej, religij
nej, jak i w sztuce, to powstanie z tego obraz krzepiący i budzący 
nadzieję, TP fel. 

Słowo nadzieja jest w częstym użyciu w publicystyce sierpniowo-
wrześniowych przemian. Związki frazeologiczne z tym wyrazem ilu
strują nastroje społeczeństwa, towarzyszące podpisywaniu porozu
mień, z którymi się wiążą: nadzieje poprawy stosunków między 
współdziałającymi ludźmi Pol art.; nadzieje na rychłe rozwiązanie 
konfliktu w interesie i dla dobra Ojczyzny, EW art.; nadzieje kon
solidacji opartej na uznaniu najwyższych, narodowych racji stanu, 
К art. 

Spośród zarejestrowanych nazw, oznaczających stany emocjonalne 
społeczeństwa po podpisaniu porozumień, wyróżnia się częstością 
rzeczownik ulga, w syntaktycznych związkach z przydawkami: ogro
mna ulga, wielka ulga, ZW art.; wielka ulga i chyba coś więcej niż 
ulga, К fel.; i orzeczeniem: wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, К art. 

Uczuciu ulgi towarzyszy wielkie zadowolenie, Pol art.; satysfakcja 
przepełniająca społeczeństwo, TP art. 

Aktualne wydarzenia wyzwalały pozytywne postawy społeczeń
stwa, z których na czoło wysuwały się rozsądek i rozwaga: Społe
czeństwo dało dowody spokoju, dyscypliny, rozwagi i dojrzałości po
litycznej, К art.; rozsądek i dojrzałość cechowały obie strony nego
cjujące na Wybrzeżu, ZW art.; rozsądek podpowiadał obu stronom 
przy czym obstawać, a z czego ustąpić, Pol. art.; rozsądek i opano
wanie zdołaliśmy zdobyć w stopniu nam samym imponującym, TP 
fel. 

Podniosłe słownictwo tłumaczy przyczynę wystąpień na Wybrze
żu: Naczelnym motywem wystąpień była godność człowieka, zasada 
wzajemnego szacunku, К art. 

Bieżącą rzeczywistość kształtowały odpowiednie postawy wolicjo-
nalne: Zapoczątkowana zmiana nie jest manewrem taktycznym, ale 
odbija wolę dokonania zmian głębokich i trwałych, К art.; podpisa
nie porozumienia na Wybrzeżu było aktem dobrej woli państwa so
cjalistycznego i klasy robotniczej, ZW art. Uwagę publicysty zwra
ca zdecydowanie, z jakim kończące strajki załogi postanawiają od 
zaraz przyłożyć się do pracy, TL art. 

Podkreśla się pełny porządek i spokój w strajkujących zakładach 
w Stoczni, P rep.; idealny spokój wśród stoczniowców, Pol rep.; 
olimpijski spokój i chłodne zdeterminowanie robotników, Pol art. 



Wielki entuzjazm publicystów wywołało podpisanie porozumień — 
nazywa się je: sukcesem stron; sukcesem zdrowego rozsądku dla do
bra kraju, К fei.; szansą tak potrzebnej odnowy; wielką i wcale nie 
partykularną szansą klasy robotniczej Wybrzeża, Pol art. Wzrusza-
jacy, wzniosły moment podpisania dokumentów, Pol rep. nastąpił 
wśród aplauzów zebranych, w klimacie powagi i pewności, zrodzo
nym z poczucia racji, К rep. 

Nacechowane pozytywnie słownictwo oceniające umieszcza sygna
lizowane sprawy w kategorii zjawisk ważnych i korzystnych: Roz
grywają się sprawy poważne, dziejowe; Polacy żyją wielkimi pro
blemami politycznymi i społecznymi, К art. Wspomina się o bardzo 
ważnym fakcie odnowy ruchu związkowego; korzystnej sytuacji 
wyjściowej od 1 września, Pol arrt; niezwykłych dniach i tygodniach, 
К art. Moment podpisania porozumienia nazywa się bardzo ważną 
chwilą, Prz rep.; dzień podpisania porozumienia — datą o szczegól
nym znaczeniu, К art. 

Związki frazeologiczne z przymiotnikami nowy, inny wskazują na 
zainteresowania publicystyki różnymi pozytywnymi nowościami pol
skiej rzeczywistości: Stanęliśmy w obliczu czegoś nowego; powstała 
obecnie sytuacja pod wieloma względami nowa; polski ruch związ
kowy znalazł się w nowej sytuacji, TL art.; żyjemy już w innej Pol
sce, К rep.; podejmujemy nowy rozdział historii narodowej, K. art.; 
w miastach na Wybrzeżu zapanowała nowa moralność (nikt nie pił, 
nie robił awantur), К rep. 

3. Wyrazy i wyrażenia, oznaczające pojęcia abstrakcyjne będące 
czynnościami i rezultatami czynności 

a) N a z w y i w y r a ż e n i a 

W zebranym materiale wyróżnia się. częstością słownictwo i fra
zeologia nazywające akt porozumienia oraz proces odnowy. 

Akt porozumienia między strajkującymi robotnikami i władzą zo
stał zakwalifikowany do wydarzeń ważnych, pomyślnych, pożąda
nych: Było to wydarzenie o wielkiej doniosłości historycznej, ZW 
fei.; o wielkim znaczeniu dla życia kraju, TL art.; ważny krok we 
właściwym kierunku; zapowiedź istotnych zmian w życiu społecz
nym, К art.; realistyczna ugoda, Pol. art.; najczęściej jednak nazy
wa się go umową społeczną, np. TP art. 

Konteksty językowe informują, że stoimy u progu odnowy, К art. 
bądź, że odnowa się już rozpoczęła, Pol. art. Związki frazeologiczne 
z rzeczownikiem odnowa, przymiotnikiem nowy kierują uwagę od
biorców na przedmiot procesu odnowy. Są nim przede wszystkim 
związki zawodowe: odnowa związków zawodowych, Pol. art.; odno
wa ruchu związkowego, P art.; proces odnowy ruchu związkowego, 
TL art. 

Orjnowa obejmuje życie polityczne i społeczne. Dokonuje się, pod
jęta przez partię odnowa demokratycznych mechanizmów życia poli-
tycznego i społecznego, ZW art.; od 1 września powstaje nowy układ 



sił politycznych; zjazd partii będzie zjazdem odnowy pod każdym 
względem, Pol art. 

Metaforyczne związki nazywają aktualne przemiany generalnymi 
porządkami, ZW art.; nową lekcją polskiego (temat lekcji: demokra
cja socjalistyczna), К art. 

Pozytywną wymowę mają synonimiczne nazwy strajku, zwanego 
najczęściej protestem: robotniczym protestem, P rep.; społecznym 
protestem, TP art.; protestem przeciw wszystkiemu, co trąci fałszem, 
luką, wciskaniem kitu, rozmywaniem, kluczeniem, К art.; ponadto: 
sprzeciwem klasy robotniczej, К art.; buntem przeciwko dotychcza
sowym formom działania naszego państwa, Pol art.; ruchem spo
łecznym, domagającym się „naprawy" Rzeczypospolitej Ludowej, TL 
art.; oczyszczającym wstrząsem, ZW art.; wielką próbą, Pol art. 

Aprobatę publicystów zyskuje ożywiona aktywność słowna społe
czeństwa: ożywiona i wszechstronna dyskusja nad uzdrowieniem 
wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego, ZW art.; obywa
telska dyskusja; rzeczowa, spokojna dyskusja, EW art.; poważna Na
rodowa Dyskusja, TP fel.; prawdziwa, a nie pozorowana dyskusja, 
Pol art.; żarliwa, pełna pasji, krytyczna i samokrytyczna dyskusja 
w ruchu związkowym, TL art. 

W polu semantycznym pozytywnej aktywności słownej znajdują 
się również rozmowy gdańskie, poprzedzające podpisanie porozumie
nia, nazywane: poważnym głosem podstawowego trzonu klasy robot
niczej, К art.; głosem rozsądku i odpowiedzialności, P rep.; robociar-
skim dialogiem, EW art.; dialogiem prawdziwym, a nie udawanym, 
Pol art. 

Podpisywaniu porozumienia towarzyszyły radosne emocje społe
czeństwa w postaci burzliwych i długotrwałych owacji, Pol rep.; wi
watów г skandowań ... Pol. rep. 

b) C z a s o w n i k i i z w r o t y 

Znaczna część materiału czyni podmiotem różnych pozytywnych 
czynności całe społeczeństwo (nas), na co wskazuje 1. osoba liczby 
mnogiej czasownika, oznaczającego daną czynność. Poza jednym 
przykładem informującym o dobrych skutkach naszego działania 
w ciągu ostatnich 36 lat, nie wynotowano materiału nawiązującego 
do akceptowanej w prasie aktywności Polaków przed Sierpniem 80: 
Dźwignęliśmy kraj z materialnej ruiny i zapewniliśmy mu godne 
miejsce w świecie, К art. 

Wydarzenia sierpniowe wyzwoliły w społeczeństwie chęć poszuki
wania pozytywnych rozwiązań trudnych spraw: Szukamy najsku
teczniejszych dróg reformy systemu gospodarczego i politycznego, 
К art.; szukamy sposobów rozwiązania trudności, metod przezwycię
żania kłopotów, TL fel. 

Dają się odczuć dobre skutki wydarzeń sierpniowych: Weszliśmy 
na drogę odnowy; wychodzimy z okresu burzliwych wydarzeń z no
wymi przemyśleniami, bogatsi o doświadczenia, TL art.; wybrnęliś
my dzięki dobrej woli i odpowiedzialności tak społeczeństwa, jak 
i władz, EW art.; inaczej, prawdziwiej widzimy dziś rzeczywistość, 
К art. 



Rysują się perspektywy, że w rezultacie wprowadzenia ekonomicz
nych reform wejdziemy nareszcie na tor postępu, wiodącego do za
dowolenia człowieka, К art. 

Nowa rzeczywistość czyni Polaków odpowiedzialnymi za państwo: 
Wszyscy zdajemy dziś egzamin z odpowiedzialności za państwo pol
skie, Pol art. Społeczeństwo podtrzymuje na duchu wiara w prze
strzeganie zobowiązań przez rząd: Wierzymy, że podjęte zobowiąza
nia będą przestrzegane, TL art. 

Publicyści pozytywnie określają postawę społeczeństwa, klasy ro
botniczej i narodu w trudnych tygodniach i dniach sierpniowych: 
Społeczeństwo polskie zdało wielki egzamin dojrzałości; cały nasz 
naród wypadł w tych dniach godnie i poważnie; ludzie pracy poka
jali, że potrafią kierować się realizmem, wykazywać poczucie odpo-
dziedzialności za państwo, К art. 

Robotnicy są bardzo często podmiotem działań owocnych w skut
kach: Robotnicy udowodnili, że stanowią podstawową siłę społeczną, 
powołaną do wyrażania ogólnonarodowych dążeń i aspiracji. К art.; 
na Wybrzeżu robotnicy rozbili, pokutujący w oficjalnych gabinetach, 
stereotyp robola, К rep.; klasa robotnicza zrzuciła z siebie stereotyp 
robola, Pol art. 

Publicystyka doceniła także umiejętności organizatorskie strajku
jących załóg: Strajkujące załogi potrafiły zapewnić w swych zakła
dach ład i porządek, К art. oraz mądrość polityczną klasy robotni
czej, która z niezawodnym instynktem potrafiła odróżnić swoje cele 
od celów grupki ekstremistycznych doradców, Pol art. 

Wydarzenia sierpniowe wpłynęły dodatnio na świadomość społecz
ną robotników: poczuli się hegemonami, ZL art.; poczuli się odpo
wiedzialnym gospodarzem kraju, Pol art. Wzrosła rola związków za
wodowych: Związki zawodowe zaczynają stawać się autentycznym 
partnerem administracji w rozwiązywaniu ważnych społecznych pro
blemów robotników, TL art. 

W pierwszych dniach września prasa informuje o zapale do pracy 
załóg robotniczych: Kończące strajki załogi ' postanawiają od zaraz 
porządnie przyłożyć się do pracy, TL art. Zapał ten nie mija: Od 
dnia zakończenia strajku Elbląskie Zakłady Naprawy Samochodów 
pracują intensywnie i rzetelnie; załoga podjęła zobowiązanie, do koń
ca listopada odrobi zaległości spowodowane strajkiem, TL rep. 

Pozytywne zmiany organizatorskie zaszły w partii: Organizacja 
partyjna nie jest już taka sama jak dwa miesiące temu, TL rep.; 
kierownictwo partyjne zostało głęboko przekształcone, К art. Partia 
aprobuje zawierane porozumienia, ZW art.; naprawia błędy prze
szłości; jest zdecydowana nadal dążyć do odzyskania zaufania klasy 
robotniczej i ogółu ludzi pracy, TL art. 

Wiele uwagi poświęca się działalności rządu, wysiłkom zmierzają
cym do pełnej realizacji porozumień: Rząd przystąpił energicznie do 
działań, P art.; konsekwentnie wypełnia przyjęte zobowiązania, TL 
art.; robi bardzo wiele, aby wiernie zrealizować zawarte porozumie
nia z komitetami strajkowymi, ZW art.; pracuje nad tym, aby stop
niowo doprowadzić do właściwych relacji płacowo-cenowych, TL 
art. 



Strona bierna czasowników odnosi w kontekstach językowych 
oznaczane czynności do osobowych podmiotów, kształtujących nową 
rzeczywistość: Przywracane są linie komunikacji między partią, kla
są robotniczą, władzą i społeczeństwem (= ktoś je przywraca), TL 
art.; podnoszone są sprawy uczciwości osobistej i publicznej, odpo
wiedzialności każdego z nas za powierzony mu odcinek działania 
(= ktoś to robi), К art. 

Przedmiotem analizy są również osobowe czasowniki, zespolone 
syntaktycznie z nazwami czynności w funkcji podmiotu. Jest nim 
najczęściej akt porozumienia, któremu badane czasowniki wraz 
z określeniami przypisują ważną rolę w odnowie: Porozumienie 
gdańskie wychodzi naprzeciw potrzebom klasy robotniczej, narodu, 
dalszego rozwoju socjalistycznej ojczyzny, EW art.; stwarza realną 
perspektywę utwierdzenia socjalistycznych struktur społecznych; 
otwiera przed władzą szansę wzmocnienia jej prawdziwego, a nie 
pozornego autorytetu, К art.; nowatorskie ustalenia zawarte w po
rozumieniu gdańskim zapowiadają wzmocnienie demokracji socjali
stycznej, poprawę warunków pracy i życia Polaków; zwiększają od
powiedzialność i współudział ludzi pracy w kierowaniu i gospodaro
waniu krajem; idą w kierunku polepszenia sytuacji ludzi pracy, za
wierają wnioski konkretnych rozwiązań, ZW art. itp. 

W innych przykładach podkreśla się rolę masowych wystąpień 
klasy robotniczej: nie unieważniły dotychczasowej wiedzy i doświad
czeń ruchu robotniczego; nie były zaprzeczeniem lecz właśnie wyni
kiem faktu, że klasa robotnicza stała się gospodarzem kraju, TL art. 

W orzeczeniach złożonych z czasownikiem być w funkcji łączni
ka wyrażają publicyści aprobatę politycznego dialogu, poprzedzają
cego porozumienie, podkreślając jego rzetelność, partnerskość, słusz
ność: Rozmowy poprzedzające porozumienie były rzetelne i partner
skie, EW art.; głęboko słuszne były te słowa, które z obu stron padły 
przy podpisywaniu porozumienia, Pol art. 

Inna grupa orzeczeń abstrakcyjnych podmiotów informuje w kon
tekstach językowych o przezwyciężaniu kryzysu w kraju: Kraj nasz 
wychodzi z kryzysu jako mocne ogniwo socjalistycznej wspólnoty, 
bez uszczerbku dla swej międzynarodowej pozycji, P art. 

Dokonały się i dokonują pozytywne zmiany: Przez nasz kraj za
częła płynąć ta rzeka, która zmieniła pejzaż i klimat kraju; wiele 
słów nagle odżyło, nabrało wagi i blasku: słowo honor, słowo god
ność i słowo równość, К art.; otwiera się szansa zdecydowanego usu
nięcia z życia publicznego tego, co utrudnia dialog z klasą robotni
czą, P art. 

PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 1980 

1. Wyrazy i wyrażenia oznaczające ludzi 

W materiale związanym tematycznie z okresem przedsierpniowym 
pozytywne wartości przypisuje publicysta niektórym członkom apa
ratu partyjnego — obok ludzi nieudolnych i nieuczciwych, było 
w nim wielu uczciwych, wrażliwych i ofiarnych działaczy, TL art. 



W okresie bieżących przemian przychylność prasy zyskuje w pew
nym stopniu NSZZ „Solidarność", jako po raz pierwszy w powojen
nej historii zorganizowana siła społeczna, ZW art.; organizacja le
galna, działająca w systemie ustrojowym Polski, TL art. 

W przywódcy „Solidarności" Lechu Wałęsie dostrzega się, że to 
„robotnik", ale zarazem „mały rycerz", pozornie tylko nie imponu
jący, TP rep. 

2. Wyrazy i wyrażenia, oznaczające pojęcia abstrakcyjne, nie bę
dące czynnościami i rezultatami czynności 

Skąpy materiał, informujący o pozytywach okresu przedsierpnio
wego, wspomina tylko o niemal wspaniałej równowadze rynkowej 
w początkach lat siedemdziesiątych, К art.; o wspaniałym dorobku 
w sztuce i kulturze, TP fei. 

Entuzjazm publicystów w badanej części materiału, podobnie jak 
w prasie sierpniowej i wrześniowej, jest skierowany zdecydowanie 
częściej ku dobrym stronom rzeczywistości bieżącej. Uwagę poświę
ca się, spowodowanym odprężeniem, radosnym nastrojom społeczeń
stwa: Niech będzie, co ma być, ale grunt to nastrój wspaniały i so
lidarny, choć do garnka nie ma co włożyć... entuzjazm wręcz pod
niebny, TP fei.; cudzoziemcy trzęsą się ze strachu, a u nas powsze
chne odprężenie (zagraniczni dziennikarze pojąć nie mogą tego psy
chologicznego fenomenu), TP feL; z wiarą i entuzjazmem Polska 
przyobleka dzisiaj nowe szaty, TP fei.; klimat dodatnich emocji to
warzyszy dyskusjom, TL art. 

Entuzjazmowi społeczeństwa towarzyszy uczucie ulgi, obejmujące 
również społeczność międzynarodową: Podpisanie porozumienia 
gdańskiego zostało w całym kraju przyjęte z ogromną radością i ul
gą; z widoczną ulgą przyjęła także „polski kompromis rozsądku" 
międzynarodowa opinia publiczna, TL art. 

Bogaty materiał rejestruje różnorodne nadzieje społeczeństwa, ja
kie wiązało ono z odnową: Wręcz magiczne nadzieje budziła „Soli
darność", Pol art.; ze związkiem tym społeczeństwo wiązało przede 
wszystkim nadzieję na pełniejsze urzeczywistnienie socjalistycznych 
idei, na demokratyzację i społeczny postęp, EW art.; nadzieję na po
prawę poziomu życia, ZW art.; z niezależnymi związkami zawodo
wymi wiąże się nadzieje na przyszłość zamożniejszą i bardziej spra
wiedliwą; z sympatią i nadzieją na dobre traktuje społeczeństwo 
wszelką aktywność robotników, pamiętając, ile im zawdzięcza, ZW 
art. 

Wypadki sierpniowe ukształtowały niespotykane w naszej historii 
poczucie wspólnoty narodowej i społecznej, nazywanej w prasie so
lidarnością klasową, ZW art.; wspólnotową świadomością narodowe
go losu, TP fei. Towarzyszyły jej rozważne, obiektywne, odpowie
dzialne postawy obywatelskie: samodyscyplina i obywatelska dojrza
łość; szczerość i rozwaga; życzliwość do zapoczątkowanego procesu 
odnowy, TL art.; wysoce odpowiedzialna, kierująca się dobrem kra
ju postawa środowisk kulturotwórczych, К art. 



Związki frazeologiczne z wyrazem wola świadczą o wysokim stop
niu świadomego i zamierzonego włączania się społeczeństwa i partii 
do procesu odnowy: Społeczeństwo polskie jest pełne niezłomnej 
woli zmian prowadzących ku lepszemu, TL art.; w społeczeństwie 
polskim obserwujemy obecnie niezłomną wolę zdążania ku dobremu, 
ku reformom i ulepszaniu istniejących form życia ogólnonarodowe
go, TP art.; w naszej partii istnieje zdecydowana wola działania na 
rzecz odnowy życia społeczno-gospodarczego; partia kieruje się nie
odpartą wolą przezwyciężania istniejących trudności i zapewnienia 
spokoju wewnętrznego, TL art. 

Procesom odnowy służy również ważkie stanowisko Episkopatu 
Polski, który w tonie wielkiej powagi skierował list do narodu, К 
art. 

O sierpniowych strajkach badana grupa materiału mówi niewie
le — wynotowano wzmiankę o niemal ascetycznym rygoryzmie mo
ralnym podczas strajku w stoczni, К art. oraz o uzasadnionych pre
tensjach strajkujących robotników, Pol art.; niepowtarzalnej atmo
sferze i głębokiej słuszności strajku na Wybrzeżu, ZW art. 

Pozytywne skojarzenia budzi nowość i niezwykłość sytuacji: Zna
leźliśmy się w nowej sytuacji; jest to jakościowo nowa sytuacja 
(współistnienie trzech rodzajów związków), nieznana dotychczas 
w praktyce budownictwa socjalistycznego, TL art.; niezwykła sytu
acja polityczna, TP rep. 

Druga połowa 1980 roku została zarejestrowana w publicystyce ja
ko czas odnowy, czas pracy, czas ideowej refleksji dla wielu człon
ków partii, TL art.; czas dyskusji i rodzenia się programów dalszego 
rozwoju kraju, ZW art.; okres zasadniczych przemian, EW art. 

3. Wyrazy, wyrażenia г zwroty, oznaczające pojęcia abstrakcyjne, 
będące czynnościami i rezultatami czynności 

a) N a z w y i w y r a ż e n i a 

W przeciwieństwie do materiałów z sierpnia i września, publicy
styka październikowo-grudniowa widzi stosunkowo dużo pozytywnej 
przedsierpniowej aktywności w kraju bądź jej skutków. Dostrzega 
się ogromny rozmach inwestycyjny lat siedemdziesiątych, К fel., 
a również wiele wybitnych osiągnięć kultury polskiej, К art., пр. 
rozwój muzealnictwa; rozmnożenie galerii wystawienniczych; rozsze
rzenie zasięgu oddziaływania plastyki; konserwację i odbudowę naj
cenniejszych obiektów zabytkowych; rozkwit zespołów folklorystycz
nych i w ogóle tzw. sztuki ludowej; działalność niektórych regional
nych stowarzyszeń kulturalnych, ZL art. Niekwestionowany jest 
rozkwit muzyki, teatru, sztuk plastycznych, ZW art. itp. 

Aprobatę publicystów zyskują jednak przede wszystkim aktualne 
wydarzenia: 

— strajki sierpniowe, nazywane upominaniem się o godność czło
wieka i protestem przeciw warunkom, które tej godności uwłaczały, 
ZL art.; protestem klasy robotniczej przeciwko społeczno-moralnym 
wypaczeniom, przeciwko odejściu od naszych wyobrażeń o socjaliz-



гаге, TL art.; masowym protestem przeciwko błędom, Pol art,; zry
wem portowców, ZW art.; dokonanym przez robotników wstrząsem 
politycznym, TP fei. itp.; 

— rejestracja „Solidarności", nazywana wydarzeniem, którego 
oczekiwaliśmy wszyscy; wydarzeniem wielkiej doniosłości, TL art.; 

— pozytywne przemiany w różnych dziedzinach życia narodu: 
przebudzenie siły ducha, energii twórczej, jakiego dawno nie prze
żywaliśmy, K. art.; zmiany w kierunku socjalistycznej demokracji; 
proces demokratyzacji wszystkich obszarów gospodarki, kultury, ży
cia politycznego i społecznego, ZW art.; pozytywne przemiany 
w związkach branżowych, ich aktywizacja i umacnianie samorząd
ności, TL art.; odradzanie się autorytetu władzy, ZW art. itp.; 

— aktywność intelektualno-werbalna, głównie organizacji partyj
nych: otwarte i odważne dyskusje nad polityką partii, nad jej za
daniami; wielki ładunek krytycznych przemyśleń na VI Plenum КС, 
TL art.; wspomina się też o pouczających obradach VIII Kongresu 
ZSL, К art.; powszechnej dyskusji na temat związków zawodowych, 
w której przeważają propozycje konstruktywne, idące w słusznym 
kierunku, TL art. itp. 

b) C z a s o w n i k i i z w r o t y 

Podmiotem pozytywnych działań w okresie przedsierpniowym byli 
głównie literaci: Szczególnie poeci potraktowali serio zapewnienia 
o potrzebie nowego klimatu moralnego i pod hasłem zaangażowania 
zaczęli uprawiać lirykę interwencyjną, uwikłaną w rzeczywistość 
społeczną, К art.; P. Jasienica i M. Brandys — jak mało kto w ostat
nich latach — ożywili historyczny pejzaż i pobudzili historyczną 
wrażliwość, К art. Również wielu redaktorów i publicystów miało 
odwagę cywilną przeciwstawiać się presji fałszu i nadętej apologii; 
w imię dobra narodu i interesu socjalizmu w Polsce usiłowali wska
zywać na grożące nam niebezpieczeństwa, К art. 

Po wypadkach sierpniowych uwagę prasy zwraca aktywność całe
go społeczeństwa, narodu: Porządkujemy nasz dom, nasze sprawy, 
ZW art.; odpowiednie obywatelskie postawy: Wszyscy dziś myślą po 
obywatelsku, Pol art. W społeczeństwie zachodzą korzystne zmiany: 
Zaczynamy właśnie zdrowieć, К art.; wszyscy jesteśmy inni, we
selsi, bardziej energiczni, a przede wszystkim tak trzeźwi jak się to 
rzadko u nas zdarza, TP fei. 

W nacechowanych emocjonalnie kontekstach językowych przypi
suje się Polakom drugiej połowy 1980 roku rolę spełnienia niemal 
misji dziejowej: Ustrzegliśmy wszystkie dzieci, które przyszły na 
świat w tym roku i urodziły się w Polsce, przed wstydem, że są Po
lakami; stworzyliśmy szansę maluchom, wyciągającym ręce do świa
tła, do prawdziwego ognia życia płonącego na wigilijnym drzewku, 
szansę życia w prawdzie, sprawiedliwości i pokoju, TP fei. 

Z naiwnym entuzjazmem referuje felietonista odważną postawę 
całego narodu wobec wielkiej niewiadomej: Co będzie? Wszyscy 
o to pytają, wszyscy są tego ciekawi, podniecają się i emocjonują. 
Ale nikt się niczego nie boi, ani zmiany, przymrozku, ani zimy, ani 



obficie reklamowanej nędzy, TP fei. Inny podkreśla z dumą wielką 
zdobycz narodu — prawo decydowania o własnym losie: Naród nasz, 
jak nigdy od bardzo dawna, ma swój los w swoim własnym ręku, К 
fei. 

Socjalistyczną odnowę popiera zdecydowanie partia: Pragnie sku
pić w dziele odnowy wszystkie patriotyczne i światłe siły narodu; 
z całą stanowczością opowiada się za pełną realizacją umowy spo
łecznej; opowiada się w sposób jednoznaczny za drogą socjalistycz
nej odnowy; wspiera wszystkie konstruktywne siły społeczne, dą
żące do rzeczywistej odnowy i rozwoju socjalistycznych stosunków 
społecznych; szczerze wyraża swoje dążenia do porozumienia z wszy
stkimi siłami rozsądku i realizmu, TL art. 

Korzystne zmiany zaszły w pracach Sejmu: Po raz pierwszy od 
wielu lat Sejm zrezygnował z fikcyjnej jednomyślności; posłowie 
odważyli się publicznie w akcie głosowania prezentować rozmaite 
stanowiska; wzięli sobie do serca sprawę odpowiedzialności za losy 
demokracji w naszym, kraju, К art. Sejm, z szybkością zasługują
cą na uwagę, dokonał niezwykle istotnych zmian w pozycji ustrojo
wej, strukturze i uprawnieniach Naczelnej Izby Kontroli, К art.; 
czuje się szczególnie odpowiedzialny za to, by zawarte porozumie
nia były realizowane obustronnie; widzi też swoją rolę jako gwa
ranta tych porozumień, TL. art. 

W wystąpieniach robotniczych widzi publicystyka obronę istot
nych wartości socjalizmu: Klasa robotnicza nie wystąpiła przeciw 
ustrojowi swego państwa, lecz podniosła głos w obronie istotnych 
wartości socjalizmu, piętnując odstępstwa od jego zasad; przypo
mniała na swój sposób własnemu systemowi politycznemu o dykta
turze proletariatu, TL art. 

Formy czasu przyszłego czasowników zwracają uwagę odbiorców 
na przyszłą aktywność i organizację związków zawodowych: Nowe 
związki zawodowe będą bronić społecznych i materialnych intere
sów pracowników, EW art.; związek naprawdę tworzyć będą człon
kowie, a nie centralizujące się władze, TP rep.; związki zawodowe 
znajdą niewątpliwie odpowiednie formy porozumienia się, współpra
cy i współdziałania, TL art. 

Czasownik zwrotny stać się wskazuje w grupie orzeczenia na po
myślne skutki przeobrażeń, jakim uległy osobowe podmioty: Nowe 
związki stały się wielce liczebne i wpływowe, Pol art.; na fali wy
darzeń stoczniowcy stali się przedstawicielami wszystkich protestu
jących robotników, ZW art.; „Solidarność" stała się potężnym ru
chem, EW art. 

Do osobowych podmiotów trzeba również odnieść pozytywną dzia
łalność intelektualno-werbalną w różnych sferach, oznaczaną przez 
nieosobowe formy czasowników w funkcji orzeczeń wypowiedzeń 
bezpodmiotowych: Właśnie teraz weryfikuje się to, co zazwyczaj na
zywamy partyjną postawą; w sferze propagandy i informacji osią
gnięciem jest to, że mówi się prawdę i całą prawdę aż do końca, 
TL art.; z załogą mówi się teraz o wszystkim — na zebraniach 
i w rozmowach indywidualnych, TL rep.; zdecydowano się na ozdro
wieńczą odnowę życia społecznego, К art.; w wielu dziedzinach ży-



cia zaczęto głosić, że dwa razy dwa nie jest pięć, lecz tylko cztery, 
К fei. 

Zebrany materiał, podobnie jak sierpniowo-wrześniowy, podkre
śla ważną rolę porozumień w Gdańsku i Szczecinie: Otworzyły no
wy etap w historii Polski Ludowej, Pol art.; obejmowały szeroki 
zestaw problemów ekonomicznych, politycznych, społecznych, ZW 
art.; stwarzały realne podstawy do stabilizacji naszego życia społecz
nego i gospodarczego, TL art. 

Procesowi odnowy towarzyszy wiele przemyślanych działań i pro
pozycji działań: Odradzający się ruch odnowy nie działa w oderwa
niu od politycznej i społecznej sytuacji kraju, EW art.; działania 
władzy są oparte na dobrej woli i woli autentycznego partnerstwa; 
dyskusja społeczna niesie wiele propozycji tak bardzo słusznych, że 
nieraz wręcz oczywistych, TL art. 

Bardzo duże znaczenie przypisuje się wizycie S. Kani i J. Piń-
kowskiego w Związku Radzieckim: Wizyta ta potwierdziła żywot
ność związków polsko-radzieckich, wzajemny szacunek i zaufanie, 
a także zdecydowaną wolę obu stron do umacniania braterskich sto
sunków łączących nasze narody; wykracza swym znaczeniem poza 
ramy stosunków bilateralnych, TL art. 

Wysoko ocenia się fakt powstania niezależnych związków zawo
dowych: Powstanie nowych związków niezależnych jest bez prece
densu w dziejach Polski Ludowej, ZL rep. W wydarzeniach sierp
niowych w dalszym ciągu dostrzega się przełomowy moment w na
szej historii: Sierpniowy przełom ukazał wiele problemów w innym 
świetle niż to, w jakim były one dotychczas dyskutowane; wydarze
nia sierpniowe ujawniły z wielką ostrością poglądy i postawy robot
ników, К art. Również strajki zostały uznane za wydarzenia niemal 
opatrznościowe: Strajki — w porę rozpoczęte i również w porę za
kończone — uchroniły Polskę przed katastrofą; były protestem prze
ciwko degradacji społeczeństwa, która się pogłębiała wskutek rządów 
nie dostrzegających tego problemu, ZL art.8 

W kategorii pozytywnych skutków rozpatruje się rejestrację „So
lidarności": Rejestracja stała się zarazem formą uznania zgodności 
deklarovjanych celów z racjami ustrojowymi i politycznymi państwa; 
akt rejestracji stał się wyrazem prawnej stabilizacji związku, TL art. 

Nie pominięto przychylnej opinii zagranicy: W okresie trudnych 
strajkowych dni przełomu sierpnia i września opinia świata chwa
liła nas za rozsądek i rozwagę, TL art. 

Optymistyczne prognozy wyrażają formy czasu przyszłego cza
sowników: Program naprawy Rzeczypospolitej niewątpliwie stanie 
się potężnym czynnikiem integrującym wszystkich partnerów pol
skiej demokracji lat osiemdziesiątych, TL art.; działalność nowych 
związków wniesie w nasze życie nowe wartości, ZW art. 

W ostatniej grupie przykładów podstawowa funkcja czasowników 
i zwrotów z konotacją pozytywną realizuje się w syntaktyczno-se-
mantycznych związkach z abstrakcyjnymi podmiotami, nie będącymi 
nazwami czynności. 
8 Por. analogiczny materiał z konotacją negatywną, ZP 1981 nr 4, s. 40—41, 
1982 nr 1—2, s. 52—53. 



W materiale związanym tematycznie z okresem przedsierpniowym 
wspomina się dobre dla kultury polskiej początki lat siedemdzie
siątych: Początki dekady były obiecujące; nie tylko rozbudziły na
dzieją na poprawę gospodarczą, wraz z ogólnym polepszeniem sytu
acji w kraju zwiększyła się autonomia kultury, poszerzył się zakres 
wolności wypowiedzi twórczej; mecenat literacki zadbał o ilość de
biutów, o ułatwienie startu literackiego; zatroszczył się o poprawę 
bazy kulturalnej; sprzyjał także nowym inicjatywom; liryka przed
miotem ataku uczyniła nowomowę, frazes polityczny; sygnalizowała 
pogłębiający się rozziew pomiędzy świadomością prywatną a propa
gandową fasadą, К art.; kryzys nie dotknął polskiej kultury — prze
żywała i przeżywa nadal okres wielkiego ożywienia, TP fei. 

Sytuacja ostatnich miesięcy 1980 roku stwarza szansę rozwoju de
mokracji na miarę dotychczas w naszej historii nie występującą, 
i przyspieszenia socjalistycznego budownictwa, zarówno w sensie re
alizacji idei sprawiedliwości społecznej, jak i w sensie zharmonizo
wania rozwoju gospodarczego i stworzenia trwałych podstaw do
brobytu narodowego, TL art. 

Okres Bożego Narodzenia sprzyja nastrojom radosnym i optymi
stycznym: Polska gwiazdka mruga w tym roku na ciemnym zimo
wym nieboskłonie wcale zachęcająco i radośnie, na przekór wszyst
kim kłopotom, trudnościom, zawiłościom, TP fei., bo: inna (= lep
sza) jest teraz Polska, inne (= lepsze) są warunki pracy i rozwoju, 
inne wartości i wrażliwości, TL rep. Cieszy fakt, że niesporna stała 
się sprawa ogólnopolskiego zasięgu „Solidarności", EW art.; aż miło 
patrzeć jak dookoła nas odradzają się pojęcia, które na dosyć długo 
wyparowały z naszego życia społecznego — takie, jak: uczciwość, 
odpowiedzialność, równość, sprawiedliwość, К fei.; w dniach grud
niowych przybyło powagi w myśleniu, w postępowaniu, nawet w po
dejściu do codziennych obowiązków, К art. 

Nastąpiło ożywienie konstruktywnej, wiarygodnej aktywności sło
wnej: Ruszyła fala dyskusji nad reformą ekonomiczną; niesie ta fala 
wiele propozycji nowych, konstruktywnych, wymagających głębo
kich przemyśleń, TL art.; nieśmiertelny temat samorządu znów staje 
na porządku dnia; słowo prawda pada w dyskusjach jak gęsty deszcz, 
К art.; krytyczny i samokry'tyczny nurt staje się dominującym ak
centem dyskusji związowców, P art. 

Podsumowanie 

Z analizy stylistyczno-semantycznej słownictwa i frazeologii nace
chowanych pozytywnie wynikają następujące spostrzeżenia: Głów
na uwaga publicystyki prasowej II połowy 1980 roku kieruje się na 
rzeczywistość posierpniową; o dobrych stronach przeszłości mówi 
się stosunkowo bardzo mało (około 30 razy rzadziej). Są to wzmian
ki w Życiu Literackim, Kulturze, Tygodniku Powszechnym i Try
bunie Ludu o wspaniałym dorobku w sztuce i kulturze w początkach 
lat siedemdziesiątych, niemal wspaniałej równowadze rynkowej, za
sługach niektórych poetów i pisarzy tego okresu. Wspomina się tak-



że o ówczesnych uczciwych, wrażliwych i ofiarnych (obok nieudol
nych i nieuczciwych) członkach aparatu partyjnego. Warto dodać, 
że zdecydowana większość tego materiału pochodzi z publicystyki 
trzech ostatnich miesięcy 1980 г., zwanych umownie „drugim" okre
sem przemian. 

Przychylność prasy w sierpniu i wrześniu, czyli w „pierwszym" 
okresie, zyskuje klasa robotnicza: silna, świadoma, solidarna, myślą
ca i inteligentna; w następnych miesiącach mówi się o „Solidarnoś
ci" jako o zorganizowanej sile społecznej oraz o jej przywódcy — 
symbolu środowiska robotniczego, symbolu siły, rozsądku, uporu, 
sienkiewiczowskim „małym rycerzu", pozornie tylko nie imponują
cym. 

Dużo liczniejszy materiał ilustruje pozytywną aktywność osobo
wych podmiotów. Są to poszukiwania przez całe społeczeństwo (nas) 
dróg reformy gospodarki, sposobów przezwyciężania trudności. Po
pierająca socjalistyczną odnowę partia opowiada się np. za pełną re
alizacją umowy społecznej, wspiera wszystkie siły społeczne, dążące 
do rzeczywistej odnowy. 

Podmiotem działań są bardzo często robotnicy. Pozytywnie ocenia 
się ich wystąpienia w czasie strajków: podnieśli głos w obronie istot
nych wartości socjalizmu, piętnując odstępstwa od jego zasad, roz
bili pokutujący w oficjalnych gabinetach stereotyp robola, potrafili 
odróżnić swoje cele od celów grupki ekstremistycznych doradców 
itp. 

W pierwszych dniach września prasa informuje o wielkim zapale 
do pracy załóg robotniczych, podejmowaniu zobowiązań produkcyj
nych. Wiele uwagi poświęca działalności rządu, który konsekwentnie 
wypełnia swoje zobowiązania, zupełnie inaczej liczy się teraz ze 
związkami zawodowymi. 

Już w „pierwszym" okresie przemian dają się odczuć pozytywne 
skutki odnowy: mówimy już językiem konkretów; inaczej, prawdzi-
wiej widzimy dziś rzeczywistość. W „drugim" okresie dostrzega'się 
korzystne zmiany w narodzie: wszyscy jesteśmy inni, weselsi, bar
dziej energiczni, trzeźwi; nasz naród, jak nigdy dotąd, ma swój los 
w swym ręku. Okres Bożego Narodzenia wywołuje nastrój egzalto
wanej dumy, że stworzyliśmy dzieciom szansę życia w prawdzie, 
sprawiedliwości i pokoju. 

Formy czasu przyszłego wyrażają optymistyczne prognozy dla 
działalności związków zawodowych: znajdą niewątpliwie odpowied
nie formy porozumienia się, współpracy, współdziałania. 

W całym badanym materiale podkreśla się szczególną rolę poro
zumień społecznych, dających np. szansę wzmocnienia prawdziwego 
autorytetu władzy, umocnienia demokracji socjalistycznej, zwiększe
nia współudziału ludzi pracy w kierowaniu i gospodarowaniu kra
jem. 

Akt porozumienia między strajkującymi robotnikami a władzą zo
stał zakwalifikowany do wydarzeń bardzo ważnych, o wielkim zna
czeniu. Wysoko ocenia się również powstanie „Solidarności", reje
strację niezależnych związków zawodowych. 

W całej zebranej próbie słownictwa pozytywnego wyróżnia się 



częstością użyć materiał reprezentujący kategorię semantyczną po
staw i stanów emocjonalnych społeczeństwa. 

Wśród wynotowanych przykładów, oznaczających pozytywne po
stawy, przeważają formy: rozsądek i rozwaga (łącznie 18 przykładów 
użyć), następnie: odpowiedzialność (15), wola (12). Stosunkowo rza
dziej mówi się o solidarności robotniczej (6) czy trosce (4). Jeszcze 
rzadziej pojawia się w tekstach dojrzałość polityczna, opanowanie, 
humanizm, umiar, poczucie wspólnoty narodowej, szczerość, dyscy
plina, spokój, obiektywizm, cierpliwość. 

W polu semantycznym pozytywnych stanów emocjonalnych wy
stępuje najczęściej nadzieja (23) i ulga (9). 

Konotację dodatnią w kontekście sytuacyjnym bieżących wyda
rzeń ma przymiotnik nowy i jego synonimy: nowatorski, inny; przy
słówek nowo; rzeczownik odnowa. 

Przymiotniki: nowy, inny pełnią najczęściej funkcję określeń 
związków zawodowych (nowe związki zawodowe) bądź sytuacji (no
wa sytuacja). Przykłady innych wyrażeń tego typu wskazują na róż
norodność zjawisk, procesów, czynności, stanów, rezultatów czynno
ści itp., które zostały zakwalifikowane do nowych ( = lepszych niż 
poprzednie): nowa moralność, nowe nadzieje, nowe zasady pracy 
aparatu partyjnego, nowy układ sił społecznych, nowy układ między 
państwem a społeczeństwem, nowatorskie rozwiązania zawarte w po
rozumieniach itp. 

Związki frazeologiczne z rzeczownikiem odnowa prezentują różne 
strony procesu naprawy naszej rzeczywistości. Jest to przede wszys
tkim odnowa ruchu związkowego, odnowa życia społeczno-politycz
nego, odnowa moralna i socjalna, socjalistyczna odnowa itp. 

Zwraca uwagę częstością użyć nacechowane dodatnio nazewnic
two strajków, zwanych najczęściej protestem, którego pozytywne 
wartości wyrażają formy określające ten rzeczownik, np. protest kla
sy robotniczej przeciw społeczno-moralnym wypaczeniom, przeciwko 
odejściu od naszych wyobrażeń o socjalizmie; protest przeciwko de
gradacji społeczeństwa; protest przeciwko wszystkiemu, co trąci fał
szem; masowy protest przeciwko błędom; lub po prostu: protest kla
sy robotniczej. Podobną wymowę mają inne rozwinięte nazwy straj
ków: sprzeciw klasy robotniczej; zryw klasy robotniczej Wybrzeża; 
bunt przeciwko dotychczasowym formom działania naszego państwa 
itp. 

Obliczenia udziału w poszczególnych pismach słownictwa repre
zentującego wyróżnione wyżej kategorie semantyczne: pozytywnych 
postaw, stanów emocjonalnych, szeroko pojętej odnowy i wystąpień 
robotniczych pozwalają orientacyjnie wnioskować, że przedmiotem 
szczególnego zainteresowania publicystyki Kultury, Tygodnika Po
wszechnego, Życia Warszawy i Expressu Wieczornego są pozytywne 
postawy naszego społeczeństwa (rozsądek, rozwaga, odpowiedzial
ność); w Trybunie Ludu i Polityce preferuje się raczej odnowę; roz
strzelone przykłady w Perspektywach, Przekroju i Życiu Literackim 
uniemożliwiają wnioskowanie o skłonnościach redakcji tych pism. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1982 R. XXIII, nr 4(94) 

WŁADYSŁAW TYRAŃSKI 

PRZYSZŁOŚĆ RUCHU ZWIĄZKOWEGO 
W WYPOWIEDZIACH PRASY CODZIENNEJ 

Wykonana w Ośrodku Badań Prasoznawczych analiza materiałów prasowych 
wydaje się o tyle ciekawa, iż niezależnie od decyzji, jakie w sprawie przy
szłości ruchu związkowego zapadły, uchwycić ona może pewne właściwości 
prasy na tle zagadnienia, które urosło — na skutek wprowadzenia stanu wo
jennego i zawieszenia działalności wszystkich związków zawodowych — do 
rangi jednego z najistotniejszych problemów 1982 roku. 

1. Dane wyjściowe 

Udział prasy oodzienej w dyskusji o przyszłości związków zawo
dowych był przedmiotem opracowania wykonanego w Ośrodku Ba
dań Prasoznawczych w Krakowie. Analizą objęto 12 tytułów prasy, 
codziennej, w tym 6 dzienników centralnych: Trybuna Ludu, Zycie 
Warszawy, Rzeczpospolita, Żołnierz Wolności, Dziennik Ludowy 
i Kurier Polski oraz 6 dzienników lokalnych: Głos Wybrzeża, Trybu
na Robotnicza, Słowo Ludu, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski 
i Echo Krakowa. Z tych 12 tytułów wyselekcjonowano pozycje ja
kie na temat przyszłości ruchu zawodowego ukazały się w okresie 
22 11—30 IV 1982. Było ich 321. Materiał ów obejmujący 10 tygodni 
dyskusji stanowi podstawę do oceny roli prasy w tej wymianie po
glądów. Daje też możliwość zreferowania zajmowanych w niej sta
nowisk, pojawiających się kontrowersji i propozycji. 

Trzeba jednak zaznaczyć, iż jest on wartościowy o tyle, o ile jest 
reprezentatywny dla prasy codziennej, a szerzej jeszcze dla całej 
prasy, na której łamach publikowano wypowiedzi odnoszące się do 
przyszłości związków zawodowych. Takie założenie wydaje się pra
womocne. 

Stanowisko władzy w sprawie przyszłości ruchu zawodowego zna
ne jest też dzięki prasie. 22 lutego 1982 cała prasa codzienna ogło
siła dokument pn. „Propozycje Komitetu Rady Ministrów ds. Zwią-



zków Zawodowych w sprawie ruchu związkowego". Propozycje 
KRM zapoczątkowały serię publikacji prasowych na temat przyszło
ści zawieszonych na razie związków zawodowych. Z tego też wzglę
du moment ogłoszenia tez rządowych uznano we wspomnianym 
opracowaniu OBP za początek dyskusji o przyszłości ruchu zawodo
wego* 

Podsumowanie tej dyskusji zawarte zostało natomiast w publiko
wanym również w prasie przemówieniu sejmowym M . F. Rakow
skiego, przewodniczącego Komitetu RM ds. Związków Zawodowych, 
wygłoszonym 21 lipca 1982, a więc równo w 5 miesięcy po przedsta
wieniu pierwszego oficjalnego stanowiska rządu w sprawie przyszło
ści ruchu związkowego. Znamy zatem stanowisko rządu w momen
cie otwarcia całej dyskusji oraz zakończenia jeśli nie jej samej, to 
na pewno bardzo ważnego jej etapu. 

Poglądy władzy poznajemy nie tylko z dwóch publikowanych 
przez prasę dokumentów przedstawiających stanowisko komitetu 
rządowego do spraw związków zawodowych. Wydaje się, że stano
wisko to wyrażają także przedstawiciele administracji państwowej 
wypowiadający się oficjalnie o przyszłości ruchu zawodowego na ła
mach prasy. 

Również z prasy możemy poznać opinie społeczeństwa w kwestii 
przyszłego funkcjonowania związków zawodowych. Były one zawar
te w wielu wypowiedziach na ten temat pochodzących od przedsta
wicieli świata pracy. Charakterystyka tych wypowiedzi znalazła się 
także we wspomnianym opracowaniu OBP. Przytacza ono także pe
wną ilość danych ankietowych zebranych w kilku większych zakła
dach pracy. Dane te pozwalają chociaż z grubsza zorientować się 
bezpośrednio w opiniach społeczeństwa co do przyszłości ruchu zwią
zkowego. 

Trzecim źródłem informacji na ten temat jest wspomniane już 
lipcowe przemówienie sejmowe wicepremiera M. F. Rakowskiego. 

2. Komunikowanie władza — prasa — społeczeństwo 

Stanowisko rządowe w sprawie przyszłości ruchu zawodowego 
z lutego i lipca rozpowszechnione zostało przez całą prasę codzien
ną szybko i sprawnie. Oba dokumenty po prostu przedrukowano 
w całości. Zainteresowanych ich treścią odsyłam do odpowiednich 
numerów gazet. Teraz bowiem chciałbym zająć się tymi wystąpie
niami o tyle, o ile dotykają one spraw nie związanych bezpośrednio 
z przedmiotem dyskusji, tj. przyszłością ruchu zawodowego, lecz 
zajmują się dyskusją samą. Tą właśnie drogą władza przekazała pra
sie, a za jej pośrednictwem społeczeństwu informację dodatkową. 

W tezach lutowych był nią apel do „robotników i wszystkich ludż*i 
pracy o podjęcie twórczej dyskusji dla omówienia przyszłości ruchu 
zawodowego". Wezwanie to oraz wskazówka, iż „trybuną dla takiej 
dyskusji mogą być środki masowego przekazu" zawierały niewątpli
wie informację również i dla prasy, iż rząd życzy sobie, aby propo-



nowana przez niego dyskusja wspomagana była przez redakcje ga
zet. Tak też została przez prasę zrozumiana. Dopiero bowiem po opu
blikowaniu propozycji KRM przez łamy prasy codziennej przeszła 
fala publikacji o przyszłości ruchu zawodowego. Wcześniej nie znaj
dujemy w gazetach na ten temat prawie niczego. Problem jednak 
istniał od 13 grudnia 1981, kiedy to wprowadzono stan wojenny 
i zawieszono wszystkie związki zawodowe, nie zaś od 22 lutego 1982, 
kiedy to ogłoszono tezy rządowe w sprawie ich przyszłości. Tak więc, 
mimo że w okresie od grudnia do lutego ukazała się w prasie pew
na ilość pozycji, zwłaszcza o negatywnych przejawach działalności 
„Solidarności", prasa nie wykazała żadnej inicjatywy w zapoczątko
waniu społecznej debaty nad przyszłością związków zawodowych, 
zdając się zupełnie na odgórną decyzję. 

Drugą dyrektywę dla prasy odnośnie do prowadzenia dyskusji 
o przyszłości ruchu zawodowego zawierało stwierdzenie z tez luto
wych, iż „głosy zdeklarowanych wrogów socjalizmu i tych, którzy 
dali się poznać jako zwolennicy konfrontacji, nie są do niczego po
trzebne". To sformułowanie mogło powstrzymać od wypowiedzenia 
się wielu, którzy z różnych względów (np. radykalnych uprzednio 
postaw, aktywnej działalności w zawieszonych związkach zawodo
wych, ostrości wypowiedzi) obawiali się oceny swego głosu nie pod 
kątem zawartych w nim argumentów, lecz domniemanych intencji. 
Może tu tkwić jedna z przyczyn poważnego ograniczenia zasięgu 
dyskusji. W tym też upatruję główne źródło sygnalizowanej na mar
ginesie niektórych wypowiedzi dziennikarskich (np. SL 58/82, ZW 
62/82) ogólnikowości dyskusji pozbawionej sprzyjających konkre
tyzacji tematu ostrzejszych wystąpień polemicznych. Zjawisko to 
krytykowali zresztą nie tylko dziennikarze. Było ono wreszcie przed
miotem krytyki na konferencji naukowej na temat przyszłości ru
chu związkowego, jaka odbyła się w WSNS w Warszawie w poło
wie kwietnia (RZP 79/82). 

Z nieco innej perspektywy przedstawiona została sama dyskusja 
o przyszłości ruchu związkowego w ogłoszonym również na łamach 
wielu gazet codziennych przemówieniu sejmowym wicepremiera M. 
F. Rakowskiego z 21 lipca 1982. Stwierdzono w nim, iż po ogło
szeniu lutowych propozycji KRM wpłynęło do Sejmu, Rady Pań
stwa, przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, Ko
mitetu Centralnego PZPR, Rady Ministrów oraz do redakcji tele
wizji, pism centralnych i terenowych dziesiątki tysięcy listów od 
obywateli, od organizacji partyjnych, społecznych i zawodowych. 
Swą aktywność przejawiło w ten sposób setki tysięcy ludzi. Następ
nie scharakteryzowano uczestników dyskusji. Według wicepremiera 
wzięli w niej udział „działacze związkowi różnych orientacji, człon
kowie PZPR, bezpartyjni działacze społeczni, pracownicy nauki oraz 
dziennikarze". Udział członków „Solidarności" w dyskusji był nie
współmierny do liczby członków tej organizacji. Rakowski powie
dział: „Ogłaszając propozycje liczyliśmy na możliwość odbycia rze
telnego i konstruktywnego dialogu właśnie z członkami «Solidarno
sci». Byliśmy przygotowani na gorzki, ale szczery dialog, na pod
jęcie spraw nawet najbardziej drażliwych". 



Podsumowując dotychczasowe wywody stwierdzamy, że rola wła
dzy w przekazywaniu informacji do społeczeństwa skończyła się 
w zasadzie w momencie przekazania swojego stanowiska prasie i roz
powszechnienia go. Dalsza „obróbka" propagandowa tez rządowych 
przypadła więc redakcjom. Co zatem uczyniono? 

Wykonana w OBP analiza dostarcza wielu informacji na ten te
mat. Wynika z niej, że rozpoczęta wraz z publikacją tez rządowych 
kampania propagandowa miała charakter typowo akcyjny. Świadczą 
o tym łatwo dostrzegalne niekonsekwencje w polityce redakcyjnej. 
Okazuje się bowiem, że między poszczególnymi dziennikami wystą
piły dość znaczne różnice w liczebności zamieszczonych przez nie 
materiałów. Jest to oczywiście po części uzasadnione różnicami 
w objętości poszczególnych tytułów. Nie wszystkie różnice da się 
jednak tym wytłumaczyć. Echo Krakowa zapewnia na przykład, iż 
„oprócz głosów naszych czytelników postaramy się wydrukować 
również głosy naszych redakcyjnych kolegów" (EK 8/82). Efektem 
tej zapowiedzi było opublikowanie na łamach Echa w ciągu całego 
badanego okresu zaledwie dwóch listów od czytelników. O zapro
szeniu do dyskusji dziennikarzy zapomniano całkowicie. 

Akcyjność w polityce redakcyjnej daje o sobie znać nie tylko 
w przypadku Echa i kilku innych pism, które mimo składanych na 
swoich łamach deklaracji o niezwykłej ważności zagadnienia zamie
ściły zbyt mało, jak się wydaje, wypowiedzi o przyszłości ruchu 
związkowego. Akcyjność daje o sobie znać m. in. w Słowie Ludu, 
zajmującym wysoką pozycję pod względem liczby opublikowanych 
materiałów. Okazuje się jednak, że od 22 lutego do połowy marca 
daje ono po kilka wypowiedzi niemal w każdym numerze. Potem 
nagle sekwencja ta urywa się i do końca kwietnia na temat przy
szłości związków zawodowych znajdujemy w Słowie Ludu tylko 
dwie wypowiedzi. Inny przykład akcyjności pochodzi z Dziennika 
Ludowego. Zachowuje się on zupełnie odwrotnie niż Słowo. Redak
cja Dziennika, obligowana dodatkowo uchwałą NK ZSL z 31 marca 
1982 do prowadzenia dyskusji o związkach zawodowych na wsi, roz
poczyna ją — na dobrą sprawę — dopiero w drugiej połowie kwiet
nia, a więc wtedy, kiedy dyskusję w Słowie Ludu już praktycznie 
zakończono. 

Można mnożyć dlasze przykłady nieumiejętnego z propagandowe
go punktu widzenia, akcyjnego prowadzenia całej dyskusji o przy
szłości związków zawodowych przez prasę. Okazuje się mianowicie, 
iż mimo padających z różnych stron zapewnień o tym, że opubliko
wanie tez rządowych było wydarzeniem doniosłym i oczekiwanym, 
niektóre redakcje są jak gdyby nie przygotowane do skomentowania 
ich na gorąco i zajęcia własnego stanowiska w sprawach, o których 
mówiły. Komentarze ukazujące się równocześnie z propozycjami 
KRM, tj. w tym samym numerze co tezy, ukazały się tylko w dwóch 
spośród 12 badanych dzienników: w Życiu Warszawy i Dzienniku 
Ludowym. W trzecim tytule, który dał jednoczesny komentarz do 
tez, a był nim Żołnierz Wolności, zamieszczono nie materiał odrę-
dakcyjny, lecz pozytywne głosy zagranicznych agencji prasowych 



o propozycjach KRM. Pozostałe redakcje publikują pierwsze komen
tarze lub inne materiały wiążące się tematycznie z tezami dopiero 
w drugim i trzecim dniu od ich ukazania się w danym tytule. Jed
nakże Trybuna Robotnicza zamieściła pierwszy materiał tego rodza
ju dopiero w 10 dni od opublikowania tez rządowych. 

Opóźnionej reakcji na tezy towarzyszy także coraz mniejsza eks-
pozycyjność nadawana materiałom o przyszłości ruchu zawodowego 
w miarę upływu czasu. Tematyka owa już po kilku dniach od opu
blikowania tez schodzi z pierwszych stron badanych dzienników na 
następne. Trzeba jednak przyznać, że niektóre dzienniki jak Trybuna 
Ludu, Słowo Ludu, Zycie Warszawy czy Dziennik Ludowy, mimo 
przesunięcia dyskusji na dalsze strony, wydzielają dla niej osobne 
rubryki lub kolumny, co rekompensuje w pewnym stopniu zmniej
szenie ekspozycyjności związane z niezamieszczeniem materiału na 
pierwszej stronie. 

W miarę upływu czasu, wraz z obniżeniem stopnia ekspozycyj
ności zmniejsza się także liczba zamieszczanych materiałów. Wykres 
zamieszczony poniżej ukazuje dynamikę dyskusji o przyszłości ru
chu zawodowego w jej aspekcie czysto ilościowym. Krzywa przed
stawiająca liczbę wypowiedzi w ciągu 10 tygodni od ogłoszenia tez 
rządowych jest — jak się okazuje po mechanicznym wyrównaniu 
szeregu — linią opadającą. 

Dynamika dyskusji o przyszłości ruchu zawodowego 

(Zmiany liczebności publikacji w okresie od 22 lutego do 30 kwietnia w 12 
badanych dziennikach. Krzywa powstała po mechanicznym wyrównaniu sze
regu — linia ciągła. Linią przerywaną oznaczono odcinek interpolowany, obra

zujący dynamikę dyskusji w okresie 30 IV—20 VI 1982) 

Tak więc, jak widać z wykresu, kulminacyjnym momentem pra
sowej dyskusji o przyszłości związków zawodowych było w pewnym 
sensie ogłoszenie stanowiska rządowego w tej sprawie. Nie chodzi 



jednak dosłownie o sam moment opublikowania tez KRM, co prak
tycznie dyskusję zapoczątkowało, lecz o ujawnioną tendencję do wy
pierania materiałów na ten temat przez problematykę bieżącą w mia
rę upływu czasu od chwili ogłoszenia propozycji rządowych. Ową 
tendencję da się zaobserwować w stosunkowo długim czasie. Krzy
wa na wykresie łącznie z odcinkiem interpolowanym obrazuje bo
wiem dane ilościowe z 4 miesięcy. W przeciwieństwie zatem do in
tencji, jakie przyświecały autorom tez, propozycje KRM zamiast 
zainicjować dyskusję o przyszłości związków zawodowych były jak
by jej ukoronowaniem. 

Ostatnim wreszcie przykładem akcyjności niech będzie dostrze
żona w badanych dziennikach zupełna pasywność w sprawach, 
w których tezy rządowe nie sugerowały żadnego rozwiązania. Za
gadnienia te były poruszane przez prasę mało lub wcale. 

Jak zatem scharakteryzować propagandę o przyszłości ruchu związ
kowego? V/ moim przekonaniu jest ona typowym przykładem 
akcyjnosci4 które to podejście cechują: brak inicjatywy własnej ze 
strony redakcji, brak opowiedniej synchronizacji wypowiedzi, brak 
odpowiedniego natężenia i regularności w publikowaniu materia
łów, nieprzygotowanie redakcji do zajęcia własnego stanowiska wo
bec propagowanego zagadnienia, utrata zainteresowania dla niego, 
pomimo euforycznych nieraz zapewnień o jego doniosłości i aktu
alności. Te właśnie cechy dominują w obrazie wyłaniającym się 
z sumarycznej analizy 12 dzienników. Są one charakterystyczne dla 
komunikowania dotyczącego omawianych spraw, realizowanego za 
pośrednictwem prasy na linii władza—społeczeństwo. Czas teraz za
jąć się komunikowaniem odwrotnym. 

3. Komunikowanie społeczeństwo — prasa — władza 

Społeczeństwo poinformowało władzę za pośrednictwem prasy 
przede wszystkim o swoim stosunku do tez rządowych. Za kompe
tentnych opiniodawców w tej sprawie badana prasa uznała przed
stawicieli „świata pracy". Od nich pochodziła ponad połowa wypo
wiedzi o ustalonym autorstwie. Przeważali wśród nich robotnicy. 
Trzykrotnie mniej w stosunku do robotników było przedstawicieli 
inteligencji, a blisko czterokrotnie mniej przedstawicieli wsi. Dru
gą pozycję pod względem liczebności, po tzw. przedstawicielach 
świata pracy zajęły wypowiedzi dziennikarskie lub pochodzące od 
ludzi piszących z inspiracji redakcji. Było ich ok. 1/3. Nieco ponad 
10% wypowiedzi pochodziło natomiast od przedstawicieli władzy 
(rząd, administracja). 

Przewaga „świata pracy" nad reprezentantami innych grup spo
łecznych znalazła potwierdzenie w tym, że dominującymi formami 
wypowiedzi były gatunki na wpół dziennikarskie: sonda, ankieta, 
wywiad oraz całkowicie niedziennikarskie jak np. listy do redakcji. 
W takich formach głos zabrało ok. 2/3 dyskutantów. Były takie ty
tuły, jak choćby Słowo Ludu, w których te właśnie formy okazały 
się niemal jedynymi. ' 



Lutowe wystąpienie KRM przyjęte zostało przez niemal wszyst
kich wypowiadających się na łamach prasy bardzo pozytywnie. Sta
nowisko wyrażone w tych wypowiedziach było dość homogeniczne. 
Nie stwierdzono bowiem większych różnic w poglądach uczestników 
dyskusji należących do wyszczególnionych wyżej kategorii. Tezy 
przyjęto więc dobrze, chociaż pozytywne ustosunkowanie do całoś
ci propozycji KRM wyrażono tylko w ok. 20% wypowiedzi. Były 
to jednak prawie wszystkie pozycje, w których oceniano propozycje 
rządowe jako całość. Dowodem bardzo dobrego przyjęcia ich jest 
również zaaprobowanie szczegółowych rozwiązań zaproponowanych 
przez rząd w ponad 80% wypowiedzi, przy jednoczesnym braku ak
ceptacji dla szczegółów z propozycji KRM wyrażonym jedynie w ok. 
10% wypowiedzi. 

Najczęstszą akceptację wyrażano kolejno wobec 5 tez rządowych: 
— związki zawodowe wyrażają i bronią interesów ludzi pracy, 
— nie będą pełnić funkcji partii politycznych, 
— powinny posiadać prawo do kontrolowania na terenie zakładu 

pracy spraw socjalno-bytowych, mieszkaniowych itp., 
— powinny być takie jakich chce świat pracy, 
— powinny mieć prawo do negocjowania z pracodawcą warunków 

pracy i płacy. 

Najrzadziej akceptowano natomiast 3 tezy rządowe: 
— związki zawodowe mają prawo do korzystania ze środków maso

wego przekazu, 
— mają prawo do własnej prasy, 
— mają prawo do prowadzenia samodzielnych badań i analiz. 

Tych 8 haseł w przedstawionej kolejności stanowi przekrój wyra
żanych na łamach prasy opinii o przyszłym kształcie ruchu zawodo
wego. W uzyskanym obrazie na pierwszym planie znalazły się so-
cjalno-opiekuńcze funkcje związków, a na ostatnim funkcje wiążące 
się z formułowaniem i wyrażaniem przez ruch związkowy własnego 
stanowiska w określonych sprawach. 

Bardzo dobre, a nawet można by powiedzieć że poniekąd bezkry
tyczne przyjęcie tez nie stanowi jeszcze całości informacji na ten 
temat, jaka została przekazana władzy za pośrednictwem prasy. Pra
sa zasygnalizowała też o zaistniałych w społeczeństwie wątpliwo
ściach. 

Pojawiły się one już u początków dyskusji. W niecałe trzy tygod
nie po ogłoszeniu propozycji KRM w kilku dziennikach ukazała się 
informacja PAP-owska o tym, że „nie rozpoczęła się na dobre ogól
nospołeczna dyskusja nad przyszłym kształtem ruchu zawodowego, 
a już w niektórych środowiskach poczęto podważać jej sens i celo
wość. Głosi się m. in., iż władze podejmą decyzje w sprawie przy
szłości ruchu związkowego niezależnie od przebiegu i wyników tej 
ważnej debaty. Nie jest to na szczęście zjawisko powszechne, ale na 
tyle społecznie szkodliwe, iż nie sposób go nie zauważyć (GK 24/82). 
Trudno jednakże powiedzieć, by zjawisko owo zostało przez prasę 
zarejestrowane, mimo iż sondaże opinii wykonane w OBP wydają 



się potwierdzać, że obawy tego rodzaju były wśród ankietowanych 
respondentów dość powszechne. Prasa poinformowała wprawdzie, 
że wątpliwości się pojawiły, próżno jednak szukać w niej wypowie
dzi kogoś, kto by te wątpliwości wypowiadał. Poza tym nawet tak 
lakoniczna'informacja o nich, jak ta sygnowana przez PAP, nie uka
zała się we wszystkich badanych tytułach. Stąd też wniosek, iż przez 
ewidentnie dokonywaną selekcję wypowiedzi prasa zawęziła znacz
nie krąg dyskutantów. 

Przyczyną tego stanu rzeczy mogła być omawiana już sugestia 
KRM, iż o przyszłości ruchu związkowego nie muszą wypowiadać 
się wszyscy. Inne okoliczności mogły mieć natomiast swój udział 
w autoselekcji, która ograniczyła krąg dyskutantów jeszcze bardziej. 
Okoliczności, o których mowa, związane są z sytuacją stanu wojen
nego. W jednym z listów do Życia Warszawy czytamy co następuje: 
„Zastanówmy się obiektywnie, czy dyskusja o związkach zawodo
wych jest dziś możliwa. Mamy bowiem stan wojenny, a co za tym 
idzie surowe prawo, które głosi, iż każdemu, kto spowoduje niepo
kój społeczny lub będzie godził w ustrój i państwo grozi kara po
zbawienia wolności. I jak w tych warunkach ma przebiegać otwarta 
wymiana poglądów, odzwierciedlająca postawy i uczucia ludzi? Prze
cież pod « godzenie w państwo » można podciągnąć również krytykę 
władzy. A jaka będzie sytuacja człowieka ośmielającego się mieć 
inne zdanie niż to, które sugerują tezy rządowe w sprawie związ
ków. Jestem przekonany, że wielu ludzi nie będzie próbowało tego 
sprawdzać" (ŻW 65/82). Wydaje się, że obawy te nie są bezpodsta
wne. Zdają się je potwierdzać niektóre wypowiedzi prasowe sygna
lizujące obojętność, niechęć czy wręcz apatyczne podejście ludzi do 
dyskusji, mimo iż przyszłość ruchu związkowego jest na pewno dla 
nich sprawą ważną. I tak na przykład w cytowanym już komenta
rzu Echa Krakowa czytamy m. in., że „sami z siebie, z własnej woli 
czytelnicy nie palą się do zabierania głosu. Dlaczego? Czyżby nie 
zdawali sobie sprawy, że jest to jeden z podstawowych problemów, 
o których trzeba mówić" (EK 8/82). Rzeczpospolita donosi natomiast 
0 trudnościach w zorganizowaniu dyskusji w tyskiej Fabryce Samo
chodów Małolitrażowych. Kiedy pfóby zorganizowania dyskusji za
wiodły, miejscowy OKON przeprowadził wśród pracowników fabry
ki ankietę na temat przyszłości ruchu zawodowego. Jeden z jej ini
cjatorów mówi: „Ankiety zawierają wiele cennego materiału, ale 
emocje nierzadko przyćmiewają jeszcze refleksję i rozsądek". Jeden 
z ankietowanych, młody robotnik, zwierza się natomiast: „Widzia
łem, jak wypełniają te ankiety. Były to akty jałowe i puste. Szkoda 
tylko tej energii, z której chleba nie będzie" (RZP 91/82). 

Podobny stan faktyczny rejestrują także badania ankietowe OBP. 
Blisko co drugi ankietowany unika artykulacji własnego zdania, po
dając najczęściej jako powód „brak zainteresowania tą problematy
ką" lub to, że decyzja o przyszłości ruchu związkowego już zapadła 
1 nie ma potrzeby dalszej dyskusji. 

Powoływane sondaże OBP nie są natomiast zbieżne z przewijają
cym się w dyskusji wątkiem obrachunku z „Solidarnością". Zdaniem 



zdecydowanej większości ankietowanych „Solidarność" pokazywana 
jest przez propagandę gorzej niż na to zasługuje, bez możliwości 
polemiki z jednostronnie przygotowanymi materiałami. W ponad 2/з 
prasowych wypowiedzi o przyszłości związków zawodowych „Soli
darność" oceniona została negatywnie. Kwintesencją tych opinii 
jest niezwykle ostra wypowiedź czytelnika publikowana na łamach 
Trybuny Ludu: „...Należy wykluczyć z nazwy związku słowo „Soli
darność", gdyż kojarzy się ono z najgorszym złem, jakie na prze
strzeni dziejów spotkało nasz naród. Byli przywódcy NSZZ „Soli
darność" powinni być pociągnięci do odpowiedzialności za doprowa
dzenie naszego kraju na dno gospodarcze" (TL 77/82). Wypowiedzi 
tej, pozbawiającej „Solidarność" jakiejkolwiek racji bytu przeciw
stawić można, ale tylko na zasadzie wyjątku od reguły, nieliczne 
głosy biorące ją w obronę, jakie ukazały się na łamach Życia War
szawy. W obronie tej użyto argumentu, iż jeśli nawet „Solidarność" 
przekraczała swoje uprawnienia, to rząd powinien już dawno skie
rować sprawę do sądu, który jest jedynie uprawniony do orzekania 
o winie, ponieważ ruch związkowy działał na podstawie prawnych 
statutów, zatwierdzonych przez niezawisłe sądy jako zgodne z kon
stytucją PRL (ZW 65/82). Jeszcze dalej idzie inna wypowiedź 
stwierdzająca, iż co do kształtu związków zawodowych społeczeń
stwo już się wypowiedziało w sierpniu 1980 roku i tylko społeczeń
stwo jest władne coś tu zmienić. (ZW 87/82) 

Analiza wątku obrachunkowego pokazuje, zwłaszcza w zestawie
niu z odpowiednimi danymi ankietowymi, iż i na tym obszarze mo
gła mieć miejsce pozamerytoryczna selekcja wypowiedzi dokony
wana przez redakcje. Mogła też zadziałać autoselekcja, spowodowa
na sytuacją stanu wojennego. Prasa nie dotarła więc do faktycz
nych przekonań społeczeństwa, co niewątpliwie zmniejszyło wydat
nie wartość informacji przekazywanej za jej pośrednictwem wła
dzy. 

O wiele większą zasługę miała prasa na innym polu. Pojawiło się 
w niej bowiem kilka wypowiedzi dziennikarskich informujących 
0 paru bardzo istotnych, jak się wydaje, słabościach tez rządowych. 
Krytykę ową przeprowadzili niezależnie od siebie K. Turowski 
w jednej wypowiedzi ogłoszonej na łamach Życia Warszawy 
1 Z. Niemcewicz w kilku artykułach zamieszczonych w Glosie Wy
brzeża. Zastrzeżenia obu autorów dotyczą w zasadzie dwóch spraw, 
a mianowicie twierdzenia zawartego w propozycjach KRM, iż 
związek zawodowy nie może posiadać struktury terytorialnej, lecz 
jedynie właściwą dla tego typu organizacji strukturę branżową oraz 
poruszanej w tezach kwestii prawa do strajku, wiążącej się z twier
dzeniem, iż związek zawodowy nie może wychodzić poza właściwą 
dla jego działalności sferę działania jaką jest ekonomika i prowadzić 
działalności politycznej. 

W sprawie pierwszej Turowski twierdzi, iż historia ruchu zawo
dowego, którą się zajmował naukowo, dowodzi, że ruch ten rozwijał 
się stosownie do potrzeb zarówno w strukturach branżowych jak 
i terytorialnych. Niektóre branże występują przecież tylko w pe
wnych regionach jak na przykład turystyka. Poza tym, zdaniem Tu-



rowskiego, nawet dla członków związków czysto branżowych nie 
jest obojętne, co dzieje się na terenie województwa czy regionu, 
którego są mieszkańcami. Dlatego też nawet takie związki powinny 
mieć odpowiednie struktury regionalne dla kontaktu z władzami te
renowymi (ZW 62/82). Wynika z tego, że struktury terytorialne 
w ruchu zawodowym nie są złe same przez się, a jak dowodzi 
Z. Niemcewicz — wbrew tezom rządowym — nie prowadzą też nie
uchronnie do przekształcenia związku zawodowego w partię poli
tyczną. Pisze on: „Sprawy pracownicze, jak wskazuje doświadcze
nie, równie dobrze można zaniedbywać w ramach każdej struktury, 
a politykę, jeśli się bardzo chce, można uprawiać zarówno w ramach 
związku branżowego, a nawet w kółku filatelistycznym, zrzeszeniu 
działkowców i różnych innych niewinnych organizacjach. Taka czy 
inna struktura niewiele ma tu do rzeczy" (GW 47/82). 

Drugą sprawą poruszaną przez Turowskiego i Niemcewicza jest 
kwestia strajku. Turowski twierdzi, że jest to prawo konieczne, 
o czym przekonują nas doświadczenia lat siedemdziesiątych. Zacho
dzą bowiem sytuacje, kiedy jedynie strajkiem lub jego groźbą moż
na zmusić rząd i partię do zmiany błędnej polityki. Do tego mo
mentu nie różni się on w zasadzie od tego, co powiedziano również 
w tezach, w których uczyniono jednak zastrzeżenie, iż żaden strajk 
nie może mieć charakteru politycznego. W tym miejscu Turowski 
wskazuje, iż należałoby najpierw bardzo dokładnie ustalić, co 
w państwie socjalistycznym jest polityką, a co nią nie jest. Zastrze
żenie to wysuwa również Z. Niemcewicz. Stwierdza on bowiem, że 
wciąż występują kłopoty w ocenie charakteru strajku, po pierwsze 
dlatego, iż w ustroju socjalistycznym, programowo zresztą, sfera 
ekonomiki, poza którą związki zawodowe nie mogą wychodzić, ści
śle wiąże się ze sferą polityki. Po drugie zaś, tezy KRM nie podają, 
kto będzie rozstrzygał w przypadku nieuchronnego pojawienia się 
w takiej sytuacji wątpliwości co do charakteru podjętego strajku. 
Niemcewicz podaje na tę okoliczność taki oto przykład. Jesienią 
1981 miał miejsce strajk kolporterów i sprzedawców „Ruchu". Po
wodem tego strajku było to, że pracodawca sprzedawców, ZG RSW-
„Prasa-Książka-Ruch", który — jak wiadomo — jest głównym wy
dawcą prasy w Polsce, zmniejszył sprzedawcom marżę na papierosy, 
których cena uległa znacznej podwyżce. Sprzedawcy poczuli się po
krzywdzeni i na znak protestu zaprzestali sprzedaży prasy. W ten 
sposób chcieli wymusić na pracodawcy swoje żądania płacowe. Nie 
wysuwali przy tym żadnych innych żądań, a zwłaszcza politycznych. 
Czy jednak pozbawienie obywateli dostępu do gazet nie miało zna
czenia politycznego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest łatwa. 
Kto poza tym miałby jej udzielić? 

Przykład ten jest dobrym wprowadzeniem do fundamentalnego 
zagadnienia dla przyszłego ruchu zawodowego, jakim okazuje się 
sprawa upolitycznienia związków. Ostra krytyka „Solidarności" ba
zuje bowiem w dużej mierze na zarzucie, iż związek ten, wbrew 
swojemu statutowi i podpisanym porozumieniom z rządem, prze
niósł swoją działalność ze sfery ekonomiki do sfery politycznej. 
Wątpliwości Turowskiego i Niemcewicza uzmysławiają jednak, jak 



trudno jest określić, gdzie kończy się „ekonomia", a zaczyna „po
lityka". 

Podobnym znakiem zapytania opatrzony być musi cały wielki pro
blem związków zawedowych na wsi. O ile bowiem nikt nie kwestio
nuje potrzeby istnienia związków zawodowych w pozarolniczych 
działach gospodarki, to sens istnienia związków zawodowych na 
wsi bywa niekiedy przez wypowiadających się w prasie kwestiono
wany. Tak tezy jak i niektórzy dziennikarze wydają się stać na sta
nowisku, iż zasada zrzeszania się w związki zawodowe nie może się 
stosować do właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych, którzy 
nie są pracownikami najemnymi, jak wszyscy zatrudnieni poza rol
nictwem, a w dodatku są też — w przeciwieństwie do tamtych — 
właścicielami wykorzystywanych przez siebie środków produkcji. 
Jednakże sami chłopi wydają się myśleć, iż w układzie, w którym 
państwo występuje jako organizacja kontraktująca płody rolne, a oni 
nie czerpią korzyści z tytułu własności ziemi, a jedynie z osobistej 
pracy, nie są dla państwa samodzielnymi producentami płodów rol
nych, lecz tylko pracownikami wynajmującymi państwu siłę robo
czą, jak wszyscy inni zatrudnieni w gospodarce narodowej. Używa
jąc tego argumentu rolnicy indywidualni zdecydowanie bronią swo
jego prawa do posiadania własnych związków zawodowych, a nie 
organizacji reprezentującej ich interesy jako producentów płodów 
rolnych. Jest to powodem pewnego krytycyzmu wykazywanego wo
bec propozycji KRM przez chłopów wypowiadających się o przy
szłości związków w Dzienniku Ludowym. To właśnie w Dzienniku 
Ludowym było najwięcej wypowiedzi krytykujących tezy, ale cho
dziło w tej krytyce tylko o punkt dotyczący przyszłego kształtu 
związków zawodowych na wsi. Z wypowiedzi tych wynika, że chło
pi chcą dla siebie nie tylko zupełnie odrębnych związków zawodo
wych, ale także nie akceptują funkcjonującego do niedawna poło
wicznego i wadliwego ich zdaniem rozwiązania, aby funkcje związ
ku zawodowego pełniła organizacja producentów rolnych jaką jest 
Centralny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. 

Wbrew wrażeniu, jakie może wywołać to dość szczegółowe omó
wienie głosów krytycznych dotyczących propozycji rządowych 
w sprawie przyszłości ruchu zawodowego, wypowiedzi tego rodzaju 
należą do nielicznych i nie stanowią żadnego znaczącego wątku kry
tycznego. Poświęciłem im więcej uwagi jedynie dlatego, że zawarta 
w nich krytyka trafia w samo sedno toczonej dyskusji. Krytyka owa 
zatrzymuje się jednakże w pół drogi. Wszystkie postawione w niej 
pytania pozostały bowiem w zawieszeniu. Na żadne z nich nie pró
bowano odpowiedzieć, sygnalizując tylko władzy, że to ona powinna 
to uczynić. Po raz kolejny stwierdzamy zatem brak samodzielności 
wykazywany przez prasę, która zdobyła się na pewną inicjatywę, 
aby ważne dla przedmiotu dyskusji pytania postawić, lecz nie wyka
zała jej na tyle, aby dać na te pytania odpowiedzi. Być może, iż za
ważył na tym fakt, że prasa niejako z góry nastawiła się na bierną 
transmisję informacji zarówno „od władzy do społeczeństwa" jak 
i „od społeczeństwa do władzy". 



Z tego też powodu informacja płynąca ,,od społeczeństwa do wła
dzy" jest połowiczna. Prasa poinformowała władzę, że dość jednolite 
w przekonaniach społeczeństwo bardzo pozytywnie przyjęło propo
zycje rządowe. Informacja ta jednak, żeby była pełna, musi być 
opatrzona wieloma zastrzeżeniami, których prasa albo nie uczyniła, 
albo wyartykułowała je bardzo słabo. Pierwsze dotyczy nieodnoto-
wania wątpliwości dość powszechnych w społeczeństwie, podważa
jących sens całej dyskusji zaproponowanej przez rząd. Nie ostrze
żono też dostatecznie władzy o poważnym, jak się wydaje, zawęże
niu kręgu dyskutantów, co nastąpiło na skutek pozamerytorycznej 
selekcji dokonywanej przez same redakcje, jak i autoselekcji spo
wodowanej aktualną sytuacją polityczną. W równie słabym stop
niu — choć może to największa zasługa prasy — poinformowała 
ona o niedoskonałościach tez rządowych w kilku punktach o funda
mentalnym znaczeniu tak dla samej przyszłości ruchu zawodowego, 
jak i dyskusji o niej. 

4. Efekty dyskusji o przyszłości ruchu zawodowego 

Znając stanowisko rządu po pięciu miesiącach dyskusji możemy 
postawić chyba najbardziej interesujące pytanie: w jakim stopniu 
ustalenia dyskusji toczonej na łamach prasy zbiegają się z końco
wym stanowiskiem rządowym? Aby na to odpowiedzieć, trzeba po
równać obraz przyszłych związków zawodowych wyłaniający się 
z analizy materiałów prasowych z obrazem przyszłego ruchu zawo
dowego, jaki został zarysowany w przemówieniu sejmowym wice
premiera M. F. Rakowskiego. Możliwość taką daje poniższe zesta
wienie. Po lewej stronie wypisane zostały w kolejności podanej 
przez M. F. Rakowskiego te poglądy, które, jego zdaniem, w dysku
sji dominowały. Po prawej zaś określono pozycję, jaką te poglądy 
zajęły na podstawie tego, jak często były one wymieniane i akcep
towane w wypowiedziach prasowych (lista ta miała ogółem 22 po
zycje). 

, . . Pozycja ustalona na 
Poglądy dominujące według przemówienia podstawie materiałów 
wicepremiera Rakowskiego * prasowych 

1. Ruch związkowy nie będzie ani taki jak przed 
sierpniem 80, ani taki jak przed grudniem 81 6 

2. Prawo związków do współdecydowania w spra
wach społeczno-gospodarczych wiąże się ze 
współodpowiedzialnością za te sprawy 8 

3. Związki zawodowe powinny mieć strukturę 
branżową, a nie terytorialną 

4. Związki uznają społeczną własność środków 
produkcji, będą przestrzegać porządku prawne
go, zasad konstytucji oraz uznają kierowniczą 
rolę PZPR w społeczeństwie i państwie 

5. Związki zaakceptują sojusze PRL oraz dostosu
ją swoją działalność międzynarodową do zasad 
polityki zagranicznej państwa 



6. Związki przyjmą zasady statutowe uniemożli
wiające im przejście do działalności typu poli
tycznego oraz uniemożliwiające osłanianie anty
państwowych organizacji politycznych 2 

7. Związki mają prawo do strajku, ale z ograni
czonymi możliwościami nadużywania go oraz 
z zawieszeniem tego prawa do 1985 roku 11—12 

Jak wynika z zestawienia, obraz przyszłych związków zawodo
wych wyłaniający się z analizy materiałów prasowych nie jest zbież
ny z tym, jaki nakreślił przewodniczący komitetu rządowego. Róż
nica bierze się stąd, że w obrazie prasowym na pierwszym planie 
znalazły się — jak już było mówione — socjalno-opiekuńcze funkcje 
związków, a w obrazie rządowym górę wzięły funkcje chroniące 
usankcjonowany prawnie system polityczny przed ewentualną de
strukcyjną działalnością związków, a także przed działalnością zmie
rzającą do podejmowania strajków (propozycje okresowego zawie
szenia prawa do strajku są w prasie zupełną rzadkością). 

Jak zatem zinterpretować dostrzeżone rozbieżności? Wydaje się, 
iż wzięły się one stąd, że przez kanał upośredniony przez prasę 
przeszła tylko część istotnych informacji. Okazuje się bowiem, że 
wypowiedzi o przyszłości ruchu zawodowego stanowią zaledwie 
1—2%> całej zawartości 12 badanych dzienników. Jest to bardzo 
mało, a co więcej ogólny trend liczby wypowiedzi był w dłuższym 
okresie czasu spadkowy. Nie przystaje to zupełnie do sytuacji jaką 
opisał M. F. Rakowski, mówiąc o dziesiątkach tysięcy listów, jakie 
nadesłano od momentu rozpoczęcia dyskusji i o zaangażowaniu 
w nią setek tysięcy ludzi. Wypowiedzi z prasy z tego samego okresu 
szacować można na ok. tysiąc. Widać z tego, że kanał nieupośrednio-
ny mógł być bardziej drożny. Mógł też być nośnikiem odmiennych 
treści, które bardziej niż obecne w kanale upośrednionym wpłynę
ły na sformułowanie stanowiska rządu w sprawie ruchu zawodo
wego. 

Uwagę tę należałoby uzupełnić informacją, iż sama władza nie 
uwzględniła części informacji dostarczanej kanałem upośrednionym 
przez prasę. Mówiliśmy już, że wszystkie nie rozstrzygnięte w te
zach rządowych kwestie nie były także poruszane przez prasę. Wy
jątkiem była sprawa ruchu zawodowego na wsi. Propozycje KRM 
sugerowały, iż rolnicy powinni się zrzeszać, ale nie w organizacjach 
typu zawodowego. Przeciwko temu występowali na łamach Dzien
nika Ludowego chłopi — przeważnie z ZSL. Jednakże w przemó
wieniu wicepremiera Rakowskiego jakby w ogóle tego nie zauwa
żono. Problem związków zawodowych ,na wsi znalazł się bowiem na 
przedstawionej przez niego liście spraw wymagających jeszcze 
głębszego przedyskutowania obok kwestii, których tezy lutowe nie 
rozstrzygały, a prasa poruszała mało. 

Kończąc te wywody dodam, uprzedzając zresztą ewentualną kry
tykę, że rozumowanie, na którym oparta została cała konstrukcja, 
posiada jedną istotną słabość. Zakłada mianowicie, iż o faktycznym 
przepływie informacji w układzie władza — prasa — społeczeństwo 
wyrokuje się wyłącznie na podstawie analizy materiałów prasowych. 



Oczywistą rzeczą jest, że przepływ ów znajduje swoje odbicie w za
wartości prasy, zachodzi jednak pytanie, czy uzyskany dzięki tej 
metodzie obraz jest prawdziwy. W moim przekonaniu, w pewnych 
przynajmniej granicach, tak właśnie jest. Granice owe przekroczy
łaby oczywiście analiza opierająca się nie tylko na zawartości pra
sy, lecz także na badaniach ankietowych dających podstawę do okre
ślenia, jakie informacje rzeczywiście wyszły i doszły do prasy, wła
dzy i społeczeństwa. Myślę jednak, że dopóki takiej analizy nie ma — 
przedstawiona tutaj może okazać się wartościowym przyczynkiem do 
ważnego chyba w propagandzie zagadnienia jakim jest komunika
cja na linii „władza — społeczeństwo". 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Lepiej pisać bez namysłu, niż namyślając się za mało. 
Tristan Bernard 
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MARIAN BANACH 

PRÓBY NORMOWANIA 
STATUSU DZIENNIKARZA 
W PŁASZCZYŹNIE MIĘDZYNARODOWEJ 

Działanie organizacji międzynarodowych w sprawie statusu dziennikarzy oraz 
ich rola w kształtowaniu opinii w sprawach międzynarodowych to temat, któ
rego wielokrotnie dotykaliśmy i będziemy zapewne jeszcze często do niego 
wracać. Tych właśnie zagadnień dotyczy artykuł Mariana Banacha. 

1. Rola dziennikarzy w kształtowaniu międzynarodowej opinii 
publicznej 

Chcąc skutecznie popularyzować koncepcję nowego międzynaro
dowego ładu informacyjnego należy w maksymalnym stopniu zmo
bilizować w tym kierunku międzynarodową opinię publiczną. Na po
trzebę przekonywania opinii publicznej wskazują autorzy III Rapor
tu dla Klubu Rzymskiego. Piszą oni: 

Trzeba, przede wszystkim w krajach rozwiniętych, dokonać 
skoordynowanego i wzmożonego wysi łku dla przedstawiania sze
rokim kręgom społeczeństwa potrzeby stworzenia międzynarodo
wego ładu społecznego i gospodarczego, który by wszystkie na
rody mogły uznać za sprawiedliwszy. Jeżeli opinia publiczna nie 
będzie świadoma potrzeby zmian i korzyści, jakie cała ludzkość 
może odnieść z ustanowienia sprawiedliwszego świata, to postęp 
w kierunku nowego międzynarodowego ładu społecznego i gospo
darczego będzie niewątpliwie bardzo powolny, a obecne napięcia 
i konflikty mogą doprowadzić do ostrego kryzysu światowego 

W dalszym ciągu autorzy III Raportu proponują, by ten wzmożony 
sugerowany wysiłek podjęły organizacje pozarządowe. Uważają 
wręcz, że powinno to być ich naczelnym zadaniem 2. 

1 O nowy ład międzynarodowy. Raport dla Klubu Rzymskiego. Praca zbioro
wa pod kierownictwem naukowym J. T i n b e r g e n a. Warszawa 1978, 
s. 178. 
2 Chodzi tu zapewne autorom o organizacje dziennikarskie grupujące krajo
we stowarzyszenia dziennikarzy. Organizacje te, znając lepiej problemy pro-



Wydaje się, że istotną, nie zawsze jeszcze docenianą rolę w dzie
dzinie współpracy i wymiany informacji odgrywają dziennikarze. 
I jeśli w Raporcie Hammarskjolda 8 mówi się o lepszej sieci infor
macyjnej w Trzecim Świecie, to jest tu pole do działania dla dzien
nikarzy, którzy za pośrednictwem środków masowego przekazu 
wpływają na pojęcie, postawy i styl życia narodów. 

2. Formy ochrony prawnej zawodu dziennikarza w płaszczyźnie 
międzynarodowej 

2.1. Liga Narodów 
W 1927 w Genewie odbyła się, pod egidą Ligi Narodów, między

narodowa konferencja ekspertów do spraw prasy. Obradowano nad 
zagadnieniami praktycznymi i techniką wykonywania zawodu dzien
nikarza, zajęto się poszukiwaniem form ochrony prawnej dla zawodu 
dziennikarskiego w płaszczyźnie międzynarodowej. 

W 1931 w odpowiedzi na apel Sekretarza Generalnego Ligi Naro
dów dwie pozarządowe organizacje — Międzynarodowe Stowarzy
szenie Dziennikarzy Akredytowanych przy Lidze Narodów i Mię
dzynarodowa Federacja Dziennikarzy wypowiedziały się zdecydo
wanie przeciwko jakimkolwiek formom ingerencji w sprawy prasy 
ze strony władz innych aniżeli władze właściwych zrzeszeń dzien
nikarskich. 

Kolejnym krokiem zmierzającym do ujednolicenia stanowiska po
szczególnych państw wobec dziennikarzy było zorganizowanie przez 
rząd Danii w 1931 konferencji dziennikarzy. W przyjętych rezolu
cjach podkreślano mocno postulat osobistej odpowiedzialności dzien
nikarzy za rozpowszechnianie subiektywnie nieprawdziwych wiado
mości. Organizacje dziennikarskie uznały, że w przypadku poważ
nych przewinień w tym zakresie dziennikarze powinni być wyklu
czeni ze swojej zawodowej organizacji. W rezolucjach zwrócono 
również uwagę na konieczność opracowania międzynarodowego 
dziennikarskiego kodeksu honorowego. 

Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy utworzyła w 1931 roku 
Międzynarodowy Dziennikarski Trybunał Honorowy. Jednakże 
z uwagi na ograniczone kompetencje tego organu (miał on rozpo
znawać wyłącznie skargi związane z międzynarodową działalnością 
dziennikarzy skierowane do Federacji przez organizacje przy niej 
afiliowane) jak i ograniczony terytorialnie zakres działania (nie obej
mował USA, ZSRR, Ameryki Łacińskiej — poza Brazylią) nie speł
nił on pokładanych w nim nadziei. 

Na paryskim kongresie (1936) International Union of Press Asso
ciations sformułowano obowiązujące dziennikarzy zasady prawdy, 

fesjonalne niż organizacje rządowe o charakterze powszechnym (np. UNESCO), 
mogą dać gwarancję lepszej skuteczności tych poczynań. 
8 Por. Raport fundacji Hammarskjolda dla ONZ w sprawie rozwoju i współ
pracy międzynarodowej. [W:] Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, War
szawa 1979, s. 235. 



autentyczności, obiektywności, obrony pokoju, odrzucania informacji 
fałszywych, propagujących przemoc, dyskryminujących państwa 
i ich przedstawicieli 4. 

W 1939 Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy uchwaliła na 
swym VII Kongresie w Bordeaux Honorowy Kodeks Dziennikarzy. 
Nie zdążył on wejść w życie z uwagi na wybuch II wojny świato
wej. 

2.2. Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ONZ podeszła do problematyki informacji i prasy szerzej niż to 

uczyniła Liga Narodów. Ujęła ona prawo do pozbawionej znie
kształceń (bias) informacji jako jedno z podstawowych praw czło
wieka. 

Stosownie do zalecenia Rady Gospodarczej i Społecznej, Komisja 
Praw Człowieka na swojej pierwszej sesji w 1946 powołała do życia 
Podkomisję do spraw wolności prasy i informacji dla bezpośredniego 
zajmowania się problematyką informacji5. 

Na sesjach Podkomisji zapoznawano się między innymi ze statu
sem prawnym korespondentów zagranicznych w poszczególnych 
krajach. Miało to służyć przygotowaniu ewentualnego projektu kon
wencji w sprawie międzynarodowych stosunków dziennikarskich. 
Istniał wówczas także projekt zorganizowania Międzynarodowego In
stytutu Prasy i Informacji, który szybko zarzucono. 

Jeśli chodzi o prace kodyfikacyjne, to Podkomisja wystąpiła z ini
cjatywą opracowania międzynarodowego kodeksu etyki dziennikar
skiej. Kodeks ten, wraz z planowanymi w przyszłości międzynarodo
wymi szkołami dziennikarstwa oraz Międzynarodowym Instytutem 
Prasy i Informacji, miał przyczyniać się do wypracowania właści
wego poziomu zawodowego i etycznego dziennikarzy6. Jak wynika 
ze wstępu do projektu kodeksu, miał on „stanowić wytyczną działa
nia każdego, do czyich obowiązków należy gromadzenie, przekazy
wanie, rozpowszechnianie i komentowanie informacji, przedstawia
nie współczesnych wydarzeń piórem, słowem czy jakimkolwiek in
nym sposobem wyrazu" 7. 

Na przypomnienie zasługuje art. V tego projektu. Według niego 
„odpowiedzialność za właściwe przestrzeganie etyki zawodowej ciąży 
na pracownikach prasy i informacji, a nie na organach państwo
wych". I dalej: „Żadne postanowienie zawarte w niniejszym kodek
sie nie może być interpretowane jako upoważnienie dla interwencji 
ze strony jakichkolwiek organów państwowych zmierzających do 
zapewnienia realizacji zobowiązań moralnych przedstawionych w ni
niejszym kodeksie" 8. 
4 Por. W. K l e i n w ä c h t e r , H. K u b a c h : Journalismus und Verantwor
tung in den linternationalen Beziehungen. Theorie und Praxis des sozialisti
schen Journalismus 1980, nr 3, s. 201—219. 
5 W skład Podkomisji weszli przedstawiciele Chile, Chin, Egiptu, Filipin, 
Francji, Indii, Jugosławii, Wielkiej Brytanii i ZSRR. 
6 Doc. E/C IV/Sub 1/165, V sesja Podkomisji ds. wolności prasy i informacji 
z 13 marca 1952. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 



Z prac Podkomisji d/s. prasy i informacji odnotować można jesz
cze badanie przeprowadzane z powodu usunięcia korespondentów 
zagranicznych, a nawet sądowego ich skazania w kilku krajach za 
działalność niezgodną z obowiązującymi w nich ustawami. Głośny 
był przypadek Czechosłowacji, gdzie korespondenta z U S A skazano 
zä działalność szpiegowską. Podkomisja próbowała podważyć zasad
ność wyroku sądu czechosłowackiego w tej sprawie. 

W 1948 odbyła się w Genewie konferencja w sprawie wolności 
informacji zwołana w wykonaniu rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ z grudnia 1946. Uczestniczyły w niej 54 państwa (nie tylko 
członkowie ONZ), szereg organizacji wyspecjalizowanych i pozarzą
dowych, wśród nich Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy. 
Przyjęto trzy projekty konwencji, między innymi projekt konwencji 
w sprawie gromadzenia i przekazywania informacji w płaszczyźnie 
międzynarodowej. 

Ponadto Konferencja Genewska uchwaliła 43 rezolucje podzielone 
na sześć działów obejmujących poszczególne dziedziny z zakresu 
problematyki środków masowego przekazu: 
1. Zasady ogólne (rezolucje 1—4); 
2. Środki przekazywania i gromadzenia w płaszczyźnie międzynaro

dowej informacji (rezolucje 5—24); 
3. Środki zmierzające do zagwarantowania swobody uzyskiwania 

i publikowania informacji (rezolucje 25—38); 
4. Opracowanie systemu swobodnego obiegu informacji (rezolucja 

39); 
5. Sprawy różne (rezolucje 40 i 41); 
6. Środki zmierzające do wprowadzenia w życie zaleceń Konferencji 

(rezolucje 42 i 43) \ 

Projekty wyżej wymienionych konwencji i rezolucji przekazano Ra
dzie Gospodarczo-społecznej. 

Dalsze debaty nad tymi projektami toczono na forum Zgromadze
nia Ogólnego ONZ. Postanowiło ono projekty dwóch pierwszych 
konwencji połączyć w jeden i nadać im wspólnie bieg. Odtąd nosił 
tytuł: „Projekt konwencji w sprawie przekazywania informacji 
w skali międzynarodowej i prawa do sprostowań". Dyskuje toczyły 
się wokół określenia pojęcia „korespondent", włączenia do projektu 
postanowienia dotyczącego obowiązków, zakresu działania i upraw
nień korespondentów i agencji informacyjnych. Debatowano także 
nad rozszerzeniem artykułu określającego rodzaje informacji dopu
szczających wnoszenie sprostowań, przez włączenie sformułowania, 
iż dotyczy to również informacji mających szkodzić prestiżowi bądź 
narodowej godności jakiegokolwiek kraju. 

Projekt przyjęło w maju 1949 Zgromadzenie Ogólne ONZ 33 gło
sami przeciwko 6 głosom. 

Konwencja definiowała pojęcia „informacji". Według niej infor
macja obejmuje wszelkie materiały w piśmie czy druku, wizualne 
lub słuchowe przeznaczone do publicznego rozpowszechniania. 

0 F i n a l Act ci' the U N Conference on Freedom of Information, E/Conf. 6/79, 
dok. Rady Gospodarczo-Społecznej z 22 kwietnia 1948. 



„Korespondenta" określono jako trwale zatrudnioną w procesie 
gromadzenia i przekazywania informacji osobę, która poza granica
mi swego kraju legitymuje się paszportem lub innym dokumentem 
uznawanym w skali międzynarodowej 1 0. 

Zobowiązano poszczególne państwa do umożliwienia pobytu i swo
bodnego poruszania się korespondenta wraz z niezbędnym wyposa
żeniem, do niestosowania żadnych dyskryminacji i nieusuwania go 
ze swego terytorium za jego działalność zawodową zgodną z usta
wami danego kraju. 

Artykuły V—VIII traktują o warunkach pracy zagranicznego ko
respondenta. Ustalono w nich, że państwo przyjmujące powinno — 
uwzględniając normy zmierzające do zagwarantowania swojego bez
pieczeństwa — udostępnić korespondentowi zagranicznemu wszel
kie źródła informacji, do jakich mają dostęp dziennikarze krajowi, 
umożliwić korzystanie ze wszystkich urządzeń technicznych przezna
czonych do przekazywania informacji i zezwolić na wysyłanie wia
domości bez zwłoki i bez cenzury. Jeżeli jakieś państwo uzna, ż e 
rozpowszechnianie jakiejś kategorii informacji jest niedopuszczalne 
ze względu na bezpieczeństwo państwa, powinno podać tego rodza
ju decyzje do wiadomości korespondentów, a ewentualną cenzurę 
przeprowadzić w miarę możliwości w ich obecności. 

Konwencja ta nie została wyłożona do podpisu. Zadecydowały 
o tym małe szanse uzyskania ilości ratyfikacji niezbędnych do j e j 
wejścia w życie. Niemniej na jej przykładzie widać wyraźnie, jak 
istotną rolę przywiązywano w stosunkach międzynarodowych do 
znaczenia korespondenta czy — szerzej mówiąc — dziennikarza. 

O szczególnych obowiązkach, jakie spoczywają na organach i oso
bach trudniących się rozpowszechnianiem informacji, które w swej 
działalności powinny kierować się wymogami dobrej wiary i dąże
niem do prawdziwości i dokładności przekazywanych informacji — 
mowa jest w projekcie deklaracji w sprawie wolności informacji, 
przyjętym przez Radę Gospodarczo-Społeczną 21 kwietnia 1960 1 1. 

Mimo wielu prób podejmowanych przez Organizacją Narodów 
Zjednoczonych w celu powołania stałego organu, który zajmowałby 
się problematyką prasy i informacji, wysiłki te nie przyniosły rezul
tatów. W tej sytuacji zajmowały się nią różne wyspecjalizowane or
ganizacje systemu ONZ, szczególnie zaś UNESCO, której ta proble
matyka, z racji jej zakresu działania, była najbliższa. 

2.3. UNESCO 1 2 

W ostatnich czasach w stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza 
od 1945 roku, tradycyjny system przekazywania informacji uległ 
dużym przeobrażeniom. W stale integrującym się świecie — mimo 

1 0 Por. dok. A/8036 z 25 sierpnia 1970 — zob. N o t ę Sekretarza Generalnego 
O N Z , X X V Sesja Zgromadzenia O g ó l n e g o O N Z , pkt 52 p o r z ą d k u dziennego 
sesji. 
1 1 Ibidem. 
1 2 Poza U N E S C O w s p ó ł p r a c ą w dziedzinie informacji z a j m u j ą s i ę takie orga
nizacje jak: M i ę d z y n a r o d o w a Unia Telekomunikacyjna. Ś w i a t o w y Z w i ą z e k 
Pocztowy czy M i ę d z y n a r o d o w a Organizacja Pracy. 



wielu różnic politycznych, ekonomicznych i ideologicznych — coraz 
większego znaczenia nabierają ułatwienia w kontaktach międzynaro
dowych, jak to się dzieje w odniesieniu do obrotu informacją trady
cyjnymi sposobami technicznymi, czy też w odniesieniu do kontak
tów między ludźmi, uznającymi w coraz większej mierze walor prze
kazywania informacji u . 

Szczególną uwagę zwrócono w omawianej działalności na proble
matykę warunków pracy i sytuacji prawnej korespondentów zagra
nicznych, od których w dużej mierze zależy prawidłowy obieg infor
macji 

Problematyka prasy i informacji czy — szerzej mówiąc — środ
ków masowego przekazu (gdyż obok prasy wymienia się jeszcze ra
dio, telewizję i film) najczęściej występowała w programach działa
nia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki 
i Kultury (UNESCO). 

Za przełomowy moment w pracach UNESCO należy uznać zgło
szenie w 1976 r. na Konferencji Generalnej UNESCO w Nairobi pro
jektu Deklaracji w sprawie fundamentalnych zasad dotyczących 
wkładu środków masowego przekazu w umacnianie pokoju i zrozu
mienia międzynarodowego, promocji praw człowieka, a także prze
ciwdziałania rasizmowi, apartheidowi i podżeganiu do wojny I 5. 

W dwa lata później, na Konferencji Generalnej UNESCO w Pa
ryżu uchwalona została Deklaracja dotycząca środków masowego 
przekazu *\ Między Nairobi a Paryżem trwała bardzo gorąca dysku
sja, której celem dla krajów kapitalistycznych było odrzucenie pro
jektu z Nairobi, a jego uchwalenie — dla krajów socjalistycznych. 
Tekst Deklaracji Paryskiej, mimo przyjęcia przez consensus, jest da
leko idącym kompromisem wobec tekstu przygotowanego i negocjo
wanego w Nairobi 

1 3 Por. Report on developments in the field of freedom of information since 
1954, doc. A/3443 — X X X I Sesja Rady Gospodarczo-Społecznej, New York 
1961 — sprawozdanie prof. Hildinga E e c k a ze Sztokholmu. 
1 4 Odnośnie do korespondentów zagranicznych por. M. B a n a c h : Międzyna
rodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego. Sprawy Między
narodowe 1976, nr 12, s. 149 i n. 
1 5 Projekt został zainspirowany przez Deklarację głównych zasad korzystania 
z emisji satelitarnych w celu swobodnego przepływu informacji, rozpowszech
nienia oświaty i zwiększenia wymiany kulturalnej, uchwaloną na XVII Kon
ferencji Generalnej UNESCO w 1972 r. Szerzej na temat deklaracji patrz 
K. W i e w i ó r o w s k a : Bezpośrednia telewizja satelitarna. Studium praw-
nomiędzynarodowe. Warszawa — Łódź 1981, s. 22 i n. 
1 6 Tekst Deklaracji według tłumaczenia opublikowanego w Prasie Polskiej 
1979, nr 6, s. 33 i n. 
1 7 Por. uwagi T. G o b a n a - K l a s a : Swobodny i zrównoważony przepływ 
informacji. Analiza i interpretacja pojęcia. Zeszyty Prasoznawcze 1979, nr 2, 
s. 6—7 i 19; Por. też T. V a r i s : Komunikowanie a problemy współczesnego 
świata. Zeszyty Prasoznawcze 1980, nr 2, s. 5—14; K. K r z y s z t o f ę k: Ko
munikowanie międzynarodowe jako przedmiot badań. Zeszyty Prasoznawcze 
1980 nr 2, s. 31—46; W. P i s a r e k : Komunikowanie masowe w świetle do
kumentów międzynarodowych. Zeszyty Prasoznawcze 1981, nr 1, s. 87—91; 
J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Cele społeczne nowego międzynarodowego 
porządku informacyjnego. Zeszyty Prasoznawcze 1981, nr 2, s. 21—32. 



Należy pamiętać, że choć Deklaracja ta nie jest aktem obligato
ryjnym dla państw w sensie prawa międzynarodowego, to jednak 
obowiązuje w sensie moralnym. I tak należy rozumieć określone 
w niej jednoznacznie powinności środków masowego przekazu wobec 
własnego społeczeństwa i społeczności międzynarodowej. Zadania, 
jakie postawiono przed środkami masowego przekazu realizować bę
dą dziennikarze. 

Państwa, które podpisały Deklarację zobowiązują się zagwaranto
wać dostęp publiczności do informacji, proponując różnorodność 
źródeł i środków przekazu dostępnych dla niej. Umożliwi się w ten 
sposób każdej jednostce obiektywne sprawdzenie faktów i ocenę wy
darzeń. 

Gwarancją zrealizowania wyżej wymienionych zadań może być 
zapewnienie dziennikarzom swobody relacjonowania i możliwości do
stępu do informacjila. 

W artykule VIII Deklaracji przypomina się społeczności między
narodowej, że 

organizacje profesjonalne, osoby, które uczestniczą w kształceniu 
dziennikarzy w ich zawodzie oraz inni ludzie, działający w środ
kach masowego przekazu, a więc ci, którzy pomagają dziennika
rzom w wykonywaniu w sposób odpowiedzialny ich funkcji, po
winni przywiązywać szczególną wagę do zasad niniejszej Dekla
racji w trakcie formułowania i zapewnienia realizacji swych ko
deksów etycznych i e . 

W czerwcu 1979 podczas obrad Komisji międzynarodowej do ba
dania problemów komunikowania, powołanej przez UNESCO, roz
ważano możliwości podjęcia środków ochrony zawodu dziennikarza. 
Przedstawione propozycje wysunęły na plan pierwszy warunki pa
nujące w najbardziej zapalnych punktach świata. Postulowana 
ochrona miała polegać na wydawaniu specjalnych zezwoleń, które 
dawałyby dziennikarzowi swobodę poruszania się i zapewniały po
szanowanie jego praw. Przewodniczący Komisji UNESCO S. Mc Bri
de podjął kroki zmierzające do wywalczenia dla dziennikarzy sta
tusu podobnego do tego, jaki od dawna przysługuje dopłomatom 2 0. 

Jednakże przebieg dyskusji czy to w UNESCO, czy to na forum 
innych organizacji międzynarodowych na temat ochrony dziennika
rzy podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych wska
zuje, że ich główny nurt zmierza nie tyle w kierunku ochrony fi
zycznej, ile moralnej. Tym bardziej, że możliwość zagwarantowania 
w porozumieniu międzynarodowym ochrony fizycznej stała się ułudą 
wobec braku poszanowania dyplomatów, których status prawny miał 
być wzorem do naśladowania dla dziennikarzy. 

2.4. Rada Europy 
Dziennikarze, jako ludzie zajmujący się opracowywaniem, prze

kazywaniem i rozpowszechnianiem informacji powinni mieć łatwość 
przemieszczania się z jednego kraju do drugiego, osiedlania się za 
1 8 Art. II Deklaracji, op. cit., s. 34. 
1 9 Art. II Deklaracji, op. cit., s. 35. 
2 0 Por. M. B a n a c h : Międzynarodowy status..., op. cit., s. 155. 



granicą i prowadzenia swojej działalności poza terytorium własnego 
kraju. Sprawy te reguluje Układ europejski o zasadach ruchu osób 
między państwami członkowskimi Rady Europy z 13 grudnia 1957, 
Konwencja celna w sprawie czasowego przewozu wyposażenia zawo
dowego z 8 czerwca 1961 (ratyfikowana przez wszystkie państwa 
Rady z wyjątkiem Malty) oraz Konwencja europejska o przedsię
biorstwach z 13 grudnia 1955. 

Praktyka państw członkowskich Rady Europy jest przykładem co
raz bardziej liberalnego stanowiska. W przypadku korespondentów 
zagranicznych stanowisko to wyraża się przede wszystkim troską 
o jak najdalej idące ułatwienia ich działalności w interesie swobod
nego międzynarodowego przepływu informacji i idei. 

O innego rodzaju utrudnieniach, z jakimi spotykają się korespon
denci zagraniczni, pisze H. Pigeat21. Wymienia on cenzurę faktycz
ną, polegającą na ciągłym zastraszaniu i mniejszych lub większych 
prześladowaniach korespondentów zagranicznych. Krańcowym posu
nięciem jest wydalenie z kraju, któremu towarzyszą mniej lub bar
dziej dokładne wyjaśnienia. Sytuacja taka powoduje stałą niepew
ność i brak poczucia bezpieczeństwa korespondentów zagranicznych. 

Zalecenia odnoszące się do sytuacji dziennikarzy za granicą za
wiera Akt końcowy KBWE. Nie jest on dokumentem obowiązują
cym w świetle norm prawnomiędzynarodowych, lecz jedynie dekla
racją intencji. Niemniej od czasu podpisania Aktu (1 sierpnia 1975) 
stwierdzono pewne złagodzenie sytuacji dziennikarzy zachodnich 
w europejskich państwach socjalistycznych 2 2. 

R. Muller powołuje się na opinię uczestników kolokwium na temat 
środków masowego przekazu (Salzburg, 9—12 września 1968), orga
nizowanego pod auspicjami Rady Europy 2 3. Uczestnicy kolokwium 
omówili działalność korespondenta zagranicznego i stwierdzili ko
nieczność ochrony tej kategorii dziennikarzy. Ochrona ta miałaby 
na celu zagwarantowanie korespondentowi zagranicznemu prawa do 
uzyskiwania informacji za granicą bez narażania się na ryzyko sa
mowoli administracyjnej czy politycznej. Na spotkaniu tym zgło
szono postulat stworzenia specjalnego statusu korespondenta zagra
nicznego. 

R. Muller w opracowaniu przedstawionym uczestnikom kolokwium 
zajmuje się statusem korespondenta zagranicznego w płaszczyźnie 
międzynarodowej. Po zanalizowaniu ustawodawstwa państw należą
cych do Rady Europy, dotyczącego korespondentów zagranicznych 
pisze, iż sytuacja korespondenta nastręcza wiele trudności, już choć
by w wyborze kryterium ochrony korespondenta zagranicznego. 

Rysują się perspektywy porozumienia międzynarodowego odno
śnie do korespondentów zagranicznych w skali państw-członków 

2 1 H. P i g e a t : La situation juridique internationale des agences de presse. 
Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Strasbourg 1977. 
2 2 Zob.: Aneks do pracy M. B a n a c h a : Działalność państwa w dziedzinie 
informacji. Aspekty prawnomiędzynarodowe. Maszynopis, s. 225. 

2 3 R. M u l l e r : Vers une protection internationale des correspondents de 
presse étrangers. Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Strasbourg 1977. 



Rady Europy. R. Muller przedstawia pewne propozycje problemów, 
które powinny się znaleźć w takim porozumieniu. Należałoby wy
kluczyć kwestie warunków pracy, wynagrodzenia itp. Należałoby 
skoncentrować się na „swobodnym przepływie" (free flow) informa
cji przez granice państwowe. Nie powinna odgrywać roli narodowość 
korespondenta zagranicznego. Przyszłe porozumienie winno zatem 
odnosić się do wszystkich osób zatrudnionych z tego tytułu. Powin
no też zawierać przepisy dotyczące: a) zbierania, uzyskiwania i prze
kazywania informacji zgodnie z zasadą równości korespondentów 
zagranicznych i własnych, b) wjazdu i pobytu w obcym państwie 
oraz poruszania się po jego terytorium i c) opuszczenia kraju przez 
korespondenta zagranicznego. Wszystkie przepisy miałyby na celu 
zapewnienie korespondentom zagranicznym maksymalnej ochrony 
i ułatwień w wykonywaniu obowiązków, ale równocześnie musiały
by także zawierać klauzulę, zezwalającą państwom na podejmowa
nie, w pewnych przypadkach, środków restrykcyjnych koniecznych 
w każdym społeczeństwie dla zapewnienia bezpieczeństwa narodo
wego i utrzymania porządku publicznego. 

3. Powrót do kodeksu etyki dziennikarskiej jako panaceum na 
zwiększenie prestiżu zawodu dziennikarza 

Zagadnienia etyki zawodowej łączą się z działalnością krajowych 
związków dziennikarzy. W ramach tych związków funkcjonuje są
downictwo koleżeńskie i komisje do spraw etyki zawodowej. Dzia
łalność tych organów znajduje podstawę bądź w przepisach statuto
wych danego związku, bądź w tzw. kodeksach etyki, kodeksach ho
norowych lub dziennikarskich kodeksach obyczajowych. 

Jak podaje T. Trafas, najbardziej szczegółowo uregulowane były 
sprawy etyki zawodowej oraz sądów dziennikarskich w statucie i in
nych przepisach byłego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich21. 
Statut SDP jako jedyny spośród omawianych przewidywał pełną 
niezależność procesu sądowego od innych organów stowarzyszenia. 
Istotnym uprawnieniem sądów było prawo do wydawania opinii, 
które oceniały postępek dziennikarza, nie będącego członkiem SDP. 
z punktu widzenia dziennikarskiego kodeksu obyczajowego. Kodeks 
ten zakresem swym obejmował dwa zasadnicze typy wykroczeń ety-
czno-za wodo wy eh : 
1. wykroczenie przeciwko prawu obywatela do informacji i swobod

nego wypowiadania opinii, 
2. wykroczenie przeciwko etyce dziennikarskiej i godności zawodo

wej 2 5. 
2 4 T. T r a f a s : Zawód dziennikarza w świetle prawa. [W:] Prawo prasowe 
europejskich państw socjalistycznych. Zeszyty Naukowe UJ. Prace z wyna
lazczości i ochrony własności intelektualnej, zeszyt 11, s. 73. Warszawa—Kra
ków 1977. 
2 5 Por. w tej mierze B. M i c h a l s k i : Podstawowe problemy prawne zawodu 
dziennikarskiego. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Warszawa 1978, s. 58 i 61 — 
65 oraz tamże, art. 1, 3, 8, 11, 13, 19, 21 i 23 DKO w Aneksie, s. 83—86; por. 
leż Regulamin Sądu Dziennikarskiego. Prasa Polska 1981, nr 4—5, s. 26—30. 



W Bułgarii w sprawach, w których przedmiotem jest popełnienie 
czynu kompromitującego zawód dziennikarski, orzeka Sąd Koleżeń
ski Związku Dziennikarzy Bułgarskich. 

Z kolei statut Związku Dziennikarzy Węgierskich jeden z rozdzia
łów poświęca działalności Komisji do spraw etyki. W myśl postano
wień statutu do wykroczeń przeciwko etyce zawodowej zalicza się 
tu, między innymi, podawanie do wiadomości publicznej świadomie 
lub na skutek niedbalstwa nieprawdziwych albo dwuznacznych in
formacji, niewłaściwe zachowanie się zagrażające autorytetowi spo
łeczności dziennikarskiej. 

W CSRS, NRD i ZSRR sprawy wykroczeń przeciwko etyce zawo
du dziennikarskiego podlegają właściwym organom wykonawczym 
danego związku. Nie istnieje tam wyodrębnione sądownictwo dzien
nikarskie. Jeśli chodzi o ZSRR, to pomimo braku kodyfikacji etyki 
zawodowej istnieją pewne ogólnie przyjęte zasady ustalone przez 
teorię i praktykę. Zasady etyki zawodowej dziennikarzy radzieckich 
są rozpatrywane na tle politycznych funkcji tego zawodu i zasady 
partyjności prasy. Ponadto brak przepisów statutowych nie wyklu
cza możliwości powołania, w ramach organizacji związkowej, sądów 
koleżeńskich działających na zasadach ogólnych 2 0. 

Pojawia się coraz większa ilość problemów związanych z ideą no
wego międzynarodowego ładu informacyjnego. Jednym z nich jest 
powrót do zarzuconej ongiś koncepcji międzynarodowego kodeksu 
etycznego dla dziennikarzy. 

W Deklaracji międzynarodowego seminarium dziennikarzy i eks
pertów do spraw środków masowego przekazu (Taszkent, 3—8 wrze
śnia 1979) 2 7 stwierdza się, że kodeks taki powinien zawierać zasady 
zawodowe nie budzące sprzeciwu w różnych częściach świata i wi
nien być oparty na normach przewidzianych przez odpowiednie do
kumenty prawa międzynarodowego, a szczególnie przez Deklarację 
UNESCO w sprawie środków masowego przekazu oraz Akt końcowy 
z Helsinek. Seminarium powitało z zadowoleniem propozycję wypra
cowania takiego kodeksu w ramach współpracy międzynarodowych 
i regionalnych organizacji dziennikarzy. Uczestnicy seminarium 
w przyjętym oświadczeniu poparli inicjatywę utworzenia reprezen
tatywnego zawodowego organu, który nosiłby nazwę „światowego 
instytutu prasy", i którego zadaniem będzie popieranie kodeksu ety
cznego i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez dziennikarzy. 

Na drugim spotkaniu konsultacyjnym międzynarodowych i regio
nalnych organizacji dziennikarzy w Meksyku (1—3 kwietnia 1980) 
przyjęto „Podstawowe zasady etyki dziennikarskiej". Dokument ten 
przyjął nazwę Deklaracji meksykańskiej Z 8 . We wstępie podkreśla 
się, że dokument ten z pewnością odegra bardzo ważną rolę w przy
gotowaniu narodowych dziennikarskich kodeksów obyczajowych, 
w dostosowaniu już istniejących kodeksów do aktualnych potrzeb, 
a także w przygotowaniu powszechnego kodeksu etyki dziennikar
skiej, nad którym już od kilku lat pracuje się w UNESCO. 
2 t i Por. T. T r a f as: op. cit., s. 75. 
2 7 Tekst deklaracji patrz: Zeszyty Prasoznawcze 1980, nr 1, s. 158—162. 
2 8 Tekst Deklaracji Meksykańskiej patrz: Zeszyty Prasoznawcze 1980, nr 3, 
s. 159—162. 



W preambule Deklaracji uznany został postęp w określeniu etyki 
zawodowej dziennikarzy. Przyczynił się do niego Latynoamerykań
ski Kodeks Etyki Dziennikarskiej, przyjęty na II Kongresie FELAP 
w 1979 r. 

Uczestnicy spotkania proponują wszystkim międzynarodowym, re
gionalnym i krajowym organizacjom dziennikarskim, by zanalizo
wały treść zasad, ogłoszonych w Deklaracji, pod kątem ewentualne
go ich włączenia do swych przyszłych kodeksów etyki dziennikar
skiej i wstępnej wersji międzynarodowego kodeksu etyki dziennikar
skiej. Wyrażają one wspólne podstawy obecnych krajowych i regio
nalnych kodeksów etyki dziennikarskiej oraz istotne klauzule zawar
te w różnych międzynarodowych dokumentach prawnych 2 9. 

O etyce dziennikarskiej mówiono także podczas seminarium na 
dorocznym konkursie telewizyjnym „Prix Italia". Obszerne wystą
pienie na ten temat miała Szwedka Olga Linne. Zwróciła ona uwa
gę, że dla dziennikarza podstawowymi wartościami muszą być praw
da, koncentracja na istotnych wydarzeniach i rzetelność. Omówiła 
także szwedzki program badaczy, w którym użyto tych kryteriów do 
analizy nadawanych informacji30. 

„Medium i dziennikarze mają własną odpowiedzialność, której 
nikt z nich nie może zdjąć — ani państwo, ani rząd. Ich wolność ma 
jednak granice w ogólnych przepisach prawa i w normach między
narodowych" 3 1. 

4. Wnioski 

Wydaje się, że w najbliższym czasie może — i powinno — dojść 
do uzgodnienia stanowisk krajów co do pewnych ogólnych zasad, 
które powinny się znaleźć w międzynarodowym dziennikarskim ko
deksie etycznym. Tym bardziej, że istnieją już pewne regionalne 
rozwiązania tych problemów (Latynoamerykański Kodeks Etyki 
Dziennikarskiej z 1979 г.). Z inicjatywą na forum organizacji mię
dzynarodowych czy to rządowych (UNESCO) czy też pozarządowych 
(Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy, Międzynarodowa Fede
racja Dziennikarzy) może wystąpić bądź grupa europejskich krajów 
socjalistycznych, bądź państwa-członkowie Rady Europy, bądź też 
każde z krajowych stowarzyszeń dziennikarskich. Skoro zaś SDP 

2 9 Zasady te to: 1. prawo narodów do prawdziwej informacji, 2. społeczna od
powiedzialność dziennikarza, 3. zawodowa uczciwość dziennikarza, 4. dostęp 
do informacji i uczestnictwo publiczności, 5. poszanowanie sfery prywatnej 
i godności człowieka, 6. poszanowanie moralności publicznej, 7. poszanowanie 
wartości uniwersalnych i zróżnicowania kulturalnego, 8. walka przeciw po
gwałceniu praw ludzkości, 9. popieranie nowego ładu międzynarodowego 
w dziedzinie informacji i komunikowania, 10. poświęcenie się dziennikarza 
sprawie obiektywnego przedstawiania rzeczywistości — według tekstu Dekla
racji opublikowanej przez Zeszyty Prasoznawcze w tł. A. Rusinka, wyżej cy
towanej. 
8 0 Proceedings of the Meeting on Television and Circulation of Programmes 
and Ideas. RAI/Prix Italia 1979. 
8 1 Por. H. K l e i n w ä c h t e r , H. K u b a c h : op. cit., s. 219. 



miało problem etyki dziennikarskiej uregulowany w swoim statucie 
najbardziej szczegółowo spośród stowarzyszeń dziennikarskich kra
jów socjalistycznych, a nowo założone Stowarzyszenie Dziennikarzy 
PRL recypowało do swojego statutu kodeks deontologiczny SDP 8 2 , 
inicjatywa w tej sprawie na forum międzynarodowym mogłaby na
leżeć z powodzeniem do organizacji polskich dziennikarzy. Byłoby 
to także wykonaniem zaleceń Aktu końcowego KBWE z Helsinek 
w zakresie „trzeciego koszyka". 

Problem opracowania kodeksu deontologicznego, możliwego do 
przyjęcia przez możliwie największą liczbę państw nurtował społecz
ność międzynarodową od dość dawna, jak starałem się pokazać na 
przytoczonych przykładach. Z różnych względów nie mógł on być do 
tej pory zrealizowany. Dlatego sądzę, że właśnie w latach osiemdzie
siątych naszego wieku należy podjąć usilne starania o opracowanie 
takiego kodeksu. 

Dziennikarze zyskaliby dokument, wedle którego staraliby się wy
konywać swoje, nie tak łatwe obowiązki, a społeczeństwa — rzetel
niejszą, pełniejszą, szybszą i wszechstronniejszą informację. Prawo 
do informacji — to jest do przekazywania informacji, ale i do jej 
otrzymywania — zyskałoby nowy wymiar. 
5 2 Por. w tej kwestii wypowiedź przewodniczącego SD PRL K. K r z y ż a g ó r -
s k i ego dla Px-\P. Trybuna Ludu z 30 marca 1982; zob. też Tymczasowy sta
tut SD PRL, rozdz. VIII § 30. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

W uprzednich wiekach ludzie przybijali uszy dziennikarzy do stud
ni. Było to ohydnym. W obecnym wieku dziennikarze sami przybi
jają swe uszy do dziurki od klucza. To jest znacznie gorsze. 

Oskar Wilde 



M A T E R I A Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 

R. XXIII, nr 4(94) Kraków 1982 

KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI 

„BIULETYN LITERACKI"-
ZAPOMNIANE CZASOPISMO 
KRAKOWSKIEJ LEWICY 

Dr Woźniakowski, kierownik Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy 
Instytucie Filologii Polskiej UJ, śledząc inicjatywy wydawnicze polskiej le
wicy literackiej 20-lecia międzywojennego, odkrył unikatowy egzemplarz kra
kowskiego czasopisma, które nigdy nie trafiło do szerszego grona czytelników. 
Zostało skonfiskowane w 1933 przez policję. I choć zamieszczone w nim ma
teriały rażą nas dziś sekciarstwem i dogmatyzmem, warto zajrzeć bodaj do 
paru z nich. 

1 Pierwszy i jedyny numer Biuletynu Literackiego ukazał się wprawdzie, 
• ale nigdy nie dotarł do szerokich kręgów odbiorców, ponieważ pismo 

zostało skonfiskowane. Pamięć o nim przetrwała tylko w kilku cennych, choć 
ze zrozumiałych względów nie zawsze już po latach ścisłych wspomnieniach 
Adama Polewki oraz znanego aktora Edwarda Raczkowskiego1. Tymczasem 
okazuje się, że w zbiorach Centralnego Archiwum КС PZPR w Warszawie 
zachował się jeden, być może unikatowy egzemplarz korekty szczotkowej 
Biuletynu*, a w Wojewódzkim Archiwum Pańs twowym w Krakowie nieco 
dokumentów związanych z dziejami pisma 3 . Być może więc pożyteczna okaże 
się próba rekonstrukcji historii tej inicjatywy kulturalnej międzywojennej 
lewicy, a także — po prostu — przegląd zawartości numeru. 

Pomysł powołania lewicowego czasopisma artystycznego w Krakowie łą-
• czyć należy z ciągiem przedsięwzięć, jakie pojawiły się po likwidacji 

słynnego warszawskiego Miesięcznika Literackiego (wrzesień 1931), których 
celem było zapewnienie ciągłości istnienia radykalnej prasy literackiej. Za-

1 A. P o l e w k a : Różowy kogut [w t e g o ż : ] Kocham i nienawidzę. Kraków 1955; 
E. R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki [w:] Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakow
skie 1919—1939. Warszawa 1964; t e n ż e : Adam, Zdanie 1980, t. 2. 
2 Centralne Archiwum КС PZPR, sygn. P. 50957. 
* Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: WAPKr.), zespół: Starostwo 
Grodzkie Krakowskie, sygn. StGKr 269 (6 dokumentów związanych z założeniem Biule
tynu Literackiego) oraz StGKr 289 (ewidencja konfiskat za 1933). 



l iczyć tu można założenie łódzkiego pisma Prądy (1931—1932) 4 czy też lwow
skiej, natychmiast skonfiskowanej efemerydy Tryby (1931)5. Dokładnej daty 
narodzin krakowskiej inicjatywy nie sposób już dzisiaj ustalić. Raczkowski 
wymienia jako pomysłodawcę Adama Polewkę, podając raz rok 1931e, kiedy 
indziej zaś 1932 7 . Skoro — jak pisze Polewka — pismo zostało zorganizowane 
„w ścisłym kontakcie z wydziałem propagandy КС K P P " 8 , musiało się to 
stać nie tylko po powrocie Polewki z Francji (czerwiec 1931), ale i po jego 
manifestacyjnym wystąpieniu z PPS ii związaniu się z KPP (marzec lub maj 
1932)9. Szerszą grupę inicjatywną powołania Biuletynu Literackiego stanowili 
oprócz Polewki Leon Kruczkowski, Ignacy Fik, Lech Piwowar, Marian Czuch-
mowski10, natomiast reprezentowanie pisma wobec władz i załatwianie wszel
kich formalności wzięli na siebie Kruczkowski oraz ówczesny student UJ 
Edward Raczkowski, mianowany jednoczesne „sitzredaktorem" (redaktorem 
odpowiedzialnym, odsiadującym w razie potrzeby ewentualne wyroki sądowe). 
Starania o zezwolenie na wydawanie pisma wszczęto w marcu 1933. W ze
spole archiwalnym byłego Starostwa Grodzkiego Krakowskiego zachowały się 
m. in. dwa poniższe podania. Pierwsze z nich pisane jest ręką Kruczkow
skiego : 

Do 
Starostwa Grodzkiego 

w Krakowie 

Niniejszym zawiadamiamy uprzejmie, iż z dniem 1 kwietnia br. 
przystępujemy do wydawania w Krakowie czasopisma literacko-
-artystycznego pt. Biuletyn Literacki. Czasopismo powyższe uka
zywać się będzie raz na miesiąc. Będzie ono poświęcone twórczo
ści literackiej oraz krytyce i socjologii literatury. 

Jako wydawca i redaktor naczelny podpisywać będzie pismo 
Leon Kruczkowski, ur. w 1900 г., stale zamieszkały w Kazimierzu 
k. Strzemieszyc, pow. będzińskiego. Redaktorem odpowiedzialnym 
będzie Edward Raczkowski, ur. 11 lutego 1911 г., stale zamieszka
ły w Krakowie, ul. Kopernika 22 II p. m. 7. 

Zastępcą naczelnego redaktora i sekretarza redakcji będzie 
Adam Polewka, ur. w r. 1903, zamieszkały w Białym Prądniku 
(Kraków), ul. Mickiewicza 1. 

Redakcja i administracja pisma mieścić się będzie w lokalu 
przy ul. Kopernika 22 m. 7. 

Biuletyn Literacki będzie drukowany w drukarni: „Postęp" — 
Kraków Starowiślna 26 

Leon Kruczkowski 
członek Zarządu Związku Zawód. Literatów 

Polskich w Krakowie 
Edward Raczkowski 

stud. fil. Un. Jag. 
Kraków, dnia 22 marca 1933 r. 1 1 

4 Por. T. B u j n i c k i i M. S t ę p i e ń : Prądy 1931—1932 [w:] Literatura polska w okre
sie międzywojennym, t. 1. Kraków 1979. 
6 Por. K. W o ź n i a k o w s k i : Lewar 1933—1936 (zarys monograficzny). Rocznik Komisji 
Historycznoliterackiej, XIII, 1975, s. 161 oraz t e n ż e : Pasternak Leon Jakub (1909?— 
1969) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXV/2, z. 105, s. 257. 
• E . R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, op. cit., s. 149. 
' E . R a c z k o w s k i : Adam, op. cit., s. 72. 
8 A. P o l e w k a : Różowy kogut, s. 52. 
•Por. K. W o ź n i a k o w s k i : Polewka Adam Antoni (1903—1956) [w:] Polski Słownik 
Biograficzny (w druku). 
1 8 E. R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, s. 149—150; t e n ż e : Adam, s. 72—73. W świe
tle zawartości numeru informacja o uczestnictwie Czuchnowskiego wydaje się jednak 
mocno wątpliwa. 
1 1 WAPKr., StGKr 269. 



Autorem drugiego podania był „sitzredaktor": 

Do 
Starostwa Grodzkiego 

w Krakowie 

Zawiadamiam uprzejmie, iż w mającym powstać w Krakowie 
czasopiśmie literacko-artystycznym pt. Biuletyn Literacki, obej
muje, stanowisko redaktora odpowiedzialnego oraz przyjmuję na 
siebie odpowiedzialność przewidzianą przez ustawę prasową. 

Równocześnie oświadczam, iż nie byłem dotąd karany. 
Edward Raczkowski 

stud. fil. Un. Jag. 
Kraków, dnia 23 marca 1933 r. 1 2 

Raczkowski wspominał po latach: 

Urzędnik, który przyjmował podanie, wdał się ze mną w długą 
pseudo-serdeczną rozmowę. Znając dokładnie moje warunki ży
ciowe, zaczął mnie „nawracać" i odradzać angażowanie się w tę 
sprawę, akcentując, że działalność dziennikarska nie ma nic 
wspólnego z moim zawodem aktorskim. Straszył mnie zwichnię
ciem kariery życiowej. Był przesadnie troskliwy, obłudnie ser
deczny, niby ojcowski1 3. 

Jak wynika z akt, władze sprawdzały następnie rzetelność informacji o za
meldowaniu oraz niekaralność petenta 1 4 . Nie udało się odszukać śladu pozy
tywnej decyzji Starostwa, widocznie jednak nastąpiła, skoro zespół przystą
pił do pracy. Oddajmy znowu głos Raczkowskiemu: 

Wynajęto, to znaczy ja wynająłem pokój „z osobnym wejśc iem" 
przy ul. Kopernika, tak jakby trochę na uboczu; miał on być 
prawnym lokalem przyszłej niby redakcji pisma. Pokój nie był 
umeblowany — więc Adam przywlókł skądś siennik wypchany 
słomą, zaś właściciel kamienicy, emerytowany kolejarz, rozumu
jąc widocznie, że ma do czynienia z facetem na dorobku, ulito
wał się i użyczył tymczasem trochę różnych i wielce sfatygowa
nych gratów. I zaczęło się 1 5 . 

3 Zachowany w Centralnym Archiwum КС PZPR korektorski egzemplarz 
• Biuletynu Literackiego nr 1 datowany jest na czerwiec 1933. Ze wspo

mnień wynika, że materiały przygotowywano już kilka miesięcy wcześniej . 
Zeszytowe czasopismo składało się z 40 stron (-f- okładka) formatu 14Х 
Х21 cm, przy czym numeracja stron na zachowanym numerze dopisana jest 
ręcznie. Stopka redakcyjna brzmiała jak następuje 1 { i: 

Wydawca i redaktor naczelny: Leon Kruczkowski 
Redaktor odpowiedzialny: Edward Raczkowski 
Sekretarz redakcji i zast. red. nacz.: Adam Polewka 
Adres redakcji i administracji: Edward Raczkowski 

Kraków, Kopernika 22 m. 7 

1 2 Tamże. 
1 3 E . R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, s. 150. 
1 4 Pisma Starostwa Grodzkiego Krakowskiego do E. Raczkowskiego z 30 marca 1933 oraz 
do Prokuratury Okręgowej we Lwowie (data w p ł y w u : 15 kwietnia 1933), WAPKr., 
StGKr 269. 
1 5 E. R a c z k o w s k i : Adam, op. cit., s. 73. 
1 1 Tu i w innych cytatach poprawiono ewidentne, dość liczne w zachowanym egzempla
rzu, błędy drukarskie. 



Warto zasygnalizować rozbieżność dotyczącą miejsca druku. W przytoczo
nym wyżej podaniu informowano o drukarni „Postęp" na ul. Starowiślnej 26, 
Raczkowski zaś dwukrotnie wspominał „biedną małą drukarenkę mieszczącą 
się na ulicy Orzeszkowej"17. Albo więc autora zawiodła pamięć, albo stan 
faktyczny nie pokrywał się z danymi przekazanymi władzom. Nakład Biule
tynu Literackiego wynosi ł — jak świadczą dane w ewidencji konfiskat — 
1200 egzemplarzy 1 8 . Cenę ustalono na 50 groszy. 

Przygotowany numer pierwszy poświęcony był przede wszystkim krytyce 
literackiej, odpowiednie artykuły i recenzje wypełniały go niemal bez reszty 
niewiele już miejsca pozostawiając na krótkie reportaże i wiersze. Numer 
miał charakter monograficzny — w całości poświęcony był zagadnieniu litera
tury proletariackiej, nad którą w latach trzydziestych zaczęto ponownie dys
kutować t e . Teksty Biuletynu Literackiego nie zawierały jednak prób definicji 
zjawiska, rozważań ontologicznych czy genologicznych. Były natomiast prze
myślaną pod względem doboru materiału ilustracyjnego rozprawą ze zjawi
skami we współczesnej kulturze podszywającymi się, zdaniem redakcji, pod 
miano „proletariackich", wprowadzających tym samym dezorientację wśród 
niedoświadczonej części odbiorców. Współpracownicy pisma postawili sobie 
zadanie przywrócenia właśc iwej z ich punktu widzenia, marksistowskiej hie
rarchii zjawisk i wartości. W pracach Adama Polewki, Leona Kruczkowskie
go oraz Henryka Drzewieckiego zarysowała s ię wspólna koncepcja pięciu pod
stawowych zjawisk „pseudoproletariackich". Analizie części z nich poświęcił 
Polewka otwierający Biuletyn Literacki artykuł „Krzywe drogi do «prostego 
człowieka » (O zniekształcaniu rzeczywistości proletariackiej przez literatu
rę — uwag kilka)". Pierwszym zjawiskiem był p o g a r d l i w i e z a c h w y 
c o n y s t o s u n e k do p r o s t e g o c z ł o w i e k a : 

„[...] ów nieukrywany podziw dla «zdrowego rozsadku» i zdro
wia psychicznego, dla oryginalności «prostego» myślenia człowie
ka z «ludu». Ten podziw — pisał dalej Polewka — kryje w sobie 
w gruncie rzeczy albo głęboką pogardę klasową albo też pewien 
lęk na widok innej rzeczywistości, niż owa z książek czy gazet, 
a rzadko tylko (wbrew ogólnemu mniemaniu) kaprys zblazowanej 
psychiki (s. 1) 2 0 

Literacką ilustracją zjawiska była dla autora artykułu „cała komedia urzą
dzona przez Boya z poczciwym Wojciechowskim" z okazji wydania głośnego 
„Życiorysu własnego robotnika". Jak wiadomo, Tadeusz Boy-Żeleński rzeczy
wiście wszczął wokół osoby i pisarstwa Jakuba Wojciechowskiego dużą kam
panię propagandową, uważając go za „ideał literatury proletariackiej". Po
lewka poddawał analizie świadomość społeczną autora „Życiorysu" i jego 
uświadomienie polityczne, aby dojść do wniosku, iż Wojciechowski jest „nie
mowlęc iem społecznym", reprezentantem „najbardziej zacofanej części pro
letariatu" a właściwie człowiekiem „wyciągającym jedną nogę z gleby wsiow-
skiej [!], a drugą stojący już w drobnomieszczaństwie" (s. 2). Rozgłos wokół 

1 7 E. R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, s. 150; t e n ż e : Adam, op. cit., s. 73. 
is WAPKr., StGKr 289 (ewidencja konfiskat za r. 1933). 
1 S Por. T. B u j n i c k i , M. S t ę p i e ń : Rozwój pojęcia „literatura proletariacka" w kry
tyce dwudziestolecia międzywojennego. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, II, 1964, 
s. 58 i nast. oraz M. S t ę p i e ń : Ze stanowiska lewicy. Studium jednego z nurtów 
polskiej krytyki literackiej lat 1919—1939. Kraków 1974 (tu rozdz. VIII: Dyskusji o lite
raturze proletariackiej część druga). 
! e Numerację stron Biuletynu Literackiego podajemy według wspomnianego wyżej uzu
pełnienia odręcznego. 



postaci i pamiętnika tłumaczył tym, że Wojciechowski zdobywa popularność, 
ponieważ pasuje do burżuazyjnego ideału potulnego, wiernego sługi, nieszko
dliwego i niegroźnego klasowo. Natomiast z autentycznym proletariatem 
i prawdziwą literaturą proletariacką nie ma nic wspólnego. 

Zjawisko drugie to „ c i ą g ł e p o d s t a w i a n i e w m i e j s c e p r o l e t a 
r i a t u l u m p e n p r o l e t a r i u s z a " . Polewka wymienia ł w tym miejscu 
zainteresowanie złodziejskim pamiętnikiem Urke Nachalnika oraz popular
ność wśród mieszczańskiego widza takich typów scenicznych jak 

wszystkie andrusy z „Królowej Przedmieścia", różne „krowoder
skie zuchy" z Krakowa, Warszawy czy Lwowa, „Roberty i Ber-
trandy", kapitanowie z Koepenick [...] (s. 3) 

Posługując się cytatami z pism Róży Luksemburg popularność tę t łuma
czył faktem, że lumpenproletariat jest zawsze „filarem oficjalnego patriotyz
mu burżuazyjnego" (złośliwie zwracał uwagę na „państwowotwórcze" akcenty 
w ... pamiętniku złodzieja) oraz za pracami wybitnej rewolucjonistki wyka
zywał, że w dziejach walk klasowych elementy lumpenproletariackie zawsze 
służyły klasie panującej do dławienia ruchów rewolucyjnych (rosyjska Czarna 
Sotnia). Stąd też — zdaniem Polewki — trwały sentyment mieszczaństwa do 
literatury, w której przedstawiciele lumpenproletariatu stylizowani są na au
tentyczną klasę robotniczą. 

Kolejnym zjawiskiem z dziedziny twórczości „pseudoproletariackiej" była 
„ l i t e r a t u r a n ę d z o 1 o g i с zn a", która 

maluje nędzę poletariatu, nędzę nieraz istotnie nieludzką, ale 
zawsze tak, że z tej nędzy nie podnoszą się grożące pięście lecz 
dłonie żebrzące o jałmużnę [....] wszędzie sprawa nędzy sprowadza 
się do biadoleń i skomleń [...] (s. 4) 

W tym kręgu wymieniał „Czarne skrzydła" Kadena-Bandrowskiego („kla
syczne i pierwowzór stanowiące") oraz dorobek Jana Wiktora, Michała Ru
sinka i Jalu Kurka. Wyjaśniał: 

Te załgane «katary serduszek» i cala ta nędzologia jest oczywiście 
konsumowana przede wszystkim przez burżuazję. Ten razowy 
chleb a raczej brak chleba w opisach nędzy niewątpl iwie dodaje 
apetytu. Nie z powodu miłego przeciwstawienia głodu sytości, ale 
dlatego, że ta sytość może się czuć bezpieczną, bo owa opiewana 
nędza z woli autora i dodajmy częściowo na skutek wielu przy
czyn rzeczywistych łączy się z obrazem bezwładu, otępienia i re
zygnacji przytłoczonych kryzysem mas. Refleksje czytającej bur-
żuazji są proste: «Mozna jeść i spać spokojnie. Nie groźni*... (s. 4) 

Rozważania Polewki rozwijał Leon Kruczkowski w „Pamiętnikach bezro
botnych", recenzji* z tomu pod tym tytułem opracowanego przez warszaw
ski Instytut Gospodarstwa Społecznego jako plon urządzonego w r. 1931 kon
kursu 2 1 . 

* Tekst recenzji przedstawiamy niżej (Red.). 
2 1 Tekst recenzji włączył następnie Kruczkowski jako część IV do swego niepublikowa
nego, ogłoszonego dopiero pośmiertnie odczytu z 1933 pt. „Suteryny literatury" poświę
conego problemowi „urzędowej twórczości proletariackiej" (przedruk w: L. Kruczkow
ski, Literatura i polityka, t. 1 : W klimacie dyktatury 1927—1939. Warszawa 1971, s. 25— 
53). Zarówno dobór przykładów (,,Życiorys własny robotnika" J. Wojciechowskiego, „Pa
miętniki bezrobotnych", wczesne utwory J. Brzozy, „Życiorys własny przestępcy" Urke 
Nachalnika) jak i kierunek argumentacji dowodzą silnego wpływu materiałów z Biule
tynu Literackiego. 

fi* 



Henryk Drzewiecki w potraktowanym przez redakcję Biuletynu Literackie
go jako dyskusyjny artykule „Na stanowiska!" zaatakował k o n c e p c j ę tzw. 
„ j e d n o l i t e g o f r o n t u l i t e r a c k i e g o " sformułowaną w 1933 na ła
mach Nowego Pisma przez Jana Nepomucena Millera. Pojęcie to Miller rozu
miał jako „użycie pewnej serii dzieł i utworów dla celów agitacji społecznej", 
mając zwłaszcza na myśli dorobek Boya, Irzykowskiego, Broniewskiego, Stru
ga, Baczyńskiego i Kadena-Bandrowskiego. Inicjatywa autora „Zarazy w Gre
nadzie" została zrazu w środowisku komunistycznym przyjęta bardzo nega
tywnie. Przyczyny tkwiły po części w nieprzezwyciężonym jeszcze sekciar
stwie radykalnej lewicy, po części w rzeczywiście dużej kontrowersyjności 
proponowanego zestawu nazwisk. Gdyby Biuletyn Literacki ukazał się nor
malnie, ostra polemika Drzewieckiego z Millerem wyprzedziłaby o kilka mie
sięcy kampanię warszawskiego Lewara 2 2 . W długim artykule Drzewiecki wie
lostronnie atakował pomysłodawcę „jednolitego frontu" zarzucając mu nie
znajomość elementarnych pojęć marksizmu (m. in. Miller rzeczywiście pomy
lił pojęcia „ponadklasowości" i „bezklasowości"), nielogiczność wywodów, wzy
wanie proletariatu do bierności przy pomocy „jednolitego frontu klerków", 
niedostrzeganie właściwego charakteru sanacji. Millerowskiemu pomieszaniu 
pojęć przeciwstawił w gruncie rzeczy mieszaninę wielu słusznych akcentów 
polemicznych i (niestety) zacietrzewionego, znamiennego jeszcze dla klimatu 
epoki sekciarstwa, apriorycznie negującego tezy strony przeciwnej bez ich 
bliższej analizy. Przy wszystkich swoich słabościach diatryba Henryka Drze
wieckiego zasługuje na uwagę z dość istotnego powodu. Jest mianowicie dowo
dem, że niezależnie od takich czy innych zastrzeżeń, ograniczeń i nieporozu
mień, a także bez względu na używaną powszechnie agresywną stylistykę, 
komunistyczna lewica literacka już w połowie 1933 r. odczuwała potrzebę 
jednoczenia sił i wymiany poglądów z innymi postępowymi artystami: Drze
wiecki zmiażdżywszy koncepcję Millera przeciwstawił jej własne widzenie 
zagadnienia : 

Jeżeli mają się łączyć tylko intelektualiści ze spisu: Boy — Ka
den — to pal diabli taki jednolity front! Co proletariatowi po 
nim ! 

Nam inny front jest potrzebny. Chcemy frontu jednolitego pi
sarzy, stojących na stanowisku walki klas, literatury będącej wy
razem i bronią tej walki, literatury ostrowzrocznej i dalekowzro
cznej, pełnej energii, łączącej w swych szeregach zarówno tych 
pisarzy, którzy porzucili obóz burżuazyjnej literatury, by stanąć 
w szeregach proletariatu, walczących piórem — wierszem, drama
tem, krytyką, powieścią — jak i tych pisarzy, jeszcze niesformo-
wanych jako artyści, robotników i chłopów, którzy dopiero chwy
tają za pióro. 

Chcemy aby razem wystąpil i pisarze marksiści, młoda literatu
ra — narybek robotniczo-chłopski i pisarze przechodzący dopiero 
na stronę klasy robotniczej, przejmujący jej pogląd na świat, 
choć nie opanowali go jeszcze całkowicie. Takiego jednolitego 
frontu literatury nam trzeba! 
I-] 

Jesteśmy przeciw jednolitemu frontowi klerków! 
Jesteśmy za jednolitym frontem lewej polskiej literatury! 
Jeżeli zjednoczenie lewej literatury wymaga dyskusji: dysku

tujmy (s. 21—22). 

« Por.: M. S t ę p i e ń : Ze stanowiska lewicy..., op. cit., s. 178—179. 



W specjalnej zapowiedzi (s. 24) redakcja Biuletynu Literackiego anonso
wała, że w następnym numerze umieszczony zostanie kolejny artykuł na te
mat propozycji Millera. Widać więc wyraźnie, że likwidacja pisma miała 
istotny w p ł y w na opóźnienie się ważnych dyskusji polityczno-literackich 
owocujących w przyszłości hasłem Frontu Ludowego w literaturze i szerokim 
porozumieniem lewicy literackiej z r. 1935 (wspólna akcja Lewara, Lewego 
Toru, Nowej Wsi i Poprostu). 

Ostatnim zjawiskiem uznanym za „pseudoproletariackie" było — używając 
słów Adama Polewki „ p r z y c z e p i a n i e s i ę g o n i ą c e j za n o w ą 
f o r m ą p o e z j i do w a l k i p r o l e t a r i a t u". Sprawy te analizował 
w szkicu pt. „Różowy kogut (Marianowi Czuchnowskiemu do pamiętnika)" 
będącym rozprawą z teoriami artystycznymi i społecznymi Tadeusza Peipera 
oraz — głównie — wystąpieniami publicystycznymi Mariana Czuchnowskie-
go. W interpretacji Polewki koncepcje głoszące konieczność łączenia awan-
gardyzmu społecznego literatury z zasadą nowoczesności formy były tylko 
i wyłącznie „reformizmem w sztuce". Dowodził: 

Producenci tych mało czytanych wierszy zaczynają uważać swoją 
działalność poetycką nie tylko za „burzenie kultury burżuazyjnej" 
ale nawet za budownictwo socjalistycznej kultury. Ich w p ł y w na 
umysłowość młodej literatury garnącej się do walki w szeregach 
proletariackich, w p ł y w ogłupiający i szkodliwy polega na tym, 
że pole bitwy przenoszą z ziemi w obłoki (s. 30). 

Jego zdaniem wyznawcy szkoły estetycznej Peipera stawali de facto na 
stanowisku „wyższości ducha nad materią", zakładając możliwość przemian 
ustrojowych poprzez wychowanie nowego odbiorcy nowej sztuki. W szkicu 
eksponował, jak to ujmował — „idiotyzmy" punktu widzenia Czuchnowskie-
go: jakby tomikiem wierszy można było wymierzyć śmiertelny cios kapitaliz
mowi. Oskarżał autora ,,Kobiet i koni" o bezczelność, łobuzerkę, nazywał go 
„toreadorkiem z Łużny ruszającym z czerwoną kapą na Wiadomości Lite
rackie", a następnie współpracującym z tym pismem, atakował za publiko
wanie wierszy w antymarksistowskim Zecie. Szczególny impet polemiczny 
wyzwoli ło u Polewki buńczuczne sformułowanie Czuchnowskiego, zaliczające 
wiersze przedstawicieli „tradycjonalistycznego" skrzydła poezji rewolucyj
nej — Broniewskiego, Wygodzkiego i Standego do „szmiry poetyckiej". W od
wecie autor „Różowego koguta" podsumował bez litości poezję nieprzejedna
nego awangardysty słowami: „Czytelnik musi, czy chce czy nie, znaleźć (...] 
ocenę: bzdura" (s. 32), zaś swój artykuł zamykał złośliwą parodią jego poety
ki — wierszem „Krócej!" 

Inne zagadnienia z obszaru współczesnej literatury polskiej nie absorbo
wały już lak redakcji Biuletynu. Lech Piwowar ogłosił krótki artykuł „Poeci" 
poświęcony twórczości Broniewskiego oraz Juliana Grota. W stosunku do 
Broniewskiego nie był bezkrytyczny. Podkreślał, że jego „narzędzie poetyckie 
[...] nie jest ostemplowane ostatnią datą techniki poetyckiej" (zajmował więc 
inne stanowisko wobec nowatorstwa niż Polewka), że „struna Broniewskiego 
jest struną o stosunkowo niezbyt wielkiej amplitudzie zarówno tematów, jak 
i drgnień uczuciowych", że jego „liryka prywatnych przeżyć [...] chwieje się, 
słaba i drażniąca nastrojami idącymi byle skąd i byle dokąd" (s. 39—40). Za
razem jednak pisał o wzruszeniowej wartości poezji autora „Troski i pieśni", 
jej niekoniunkturalnej klasowej stronniczości i głębokim zaangażowaniu spo
łecznym. Z o wiele większą dozą krytycyzmu traktował wiersze Grota, oskar-



zając ich autora o nieporadność agitatora schodzącego na manowce trywializa-
cji czy łatwizny oraz o brak myślowej dyscypliny i konsekwencji, co odnaj
dywał zwłaszcza w manierze wprowadzania do wierszy rewolucyjnych licz
nych wyrażeń ze sfery religijnej (hossanna, stygmat, ministrant etc). Prowa
dził do wniosku, że 

[...] najlepsze wiersze Grota wykazują dużą siłą myślenia społecz
nego ich autora, jego niedwuznaczne oświadczenia. Ale są to 
oświadczenia, które czasem z większą może dla siebie korzyścią 
dałyby się wypowiedzieć niekoniecznie w formie poetyckiej (s. 
40). 

Ponadto zamieszczono anonimowy „Zmierzch trefnisia", bezpardonowy atak 
na Antoniego Słonimskiego za akcenty antysemickie w jego felietonach te
atralnych oraz podpisane B. Klause polemiczne rozważania „Załamywacze 
rąk" inspirowane publikacją Wiadomości Literackich o sytuacji życiowej bez
robotnych inteligentów. 

Znaczną część numeru wypełnia ły rozważania o literaturze radzieckiej. Ja
nina Janowska 2 8 opublikowała obszerną recenzję pt. „Źródła i ujścia «Woł-
gi»" ze świeżo przełożonej przez Broniewskiego powieści Borysa Pilniaka 
„Wołga wpada do Morza Kaspijskiego". Książka wywołała wówczas duże za
interesowanie krytyki polskiej u . Recenzentka nie należała do entuzjastów 
osoby ani dorobku Pilniaka. Zarzucała pisarzowi nieumiejętność stworzenia 
przekonującego obrazu budownictwa socjalistycznego („Pilniak [...] ograni
czył s ię do słów lub projektów" — s. 6), a przede wszystkim schematyzm 
i „manekinowość" w kreowaniu postaci komunistów. Zdaniem Janowskiej ra
dziecki prozaik zupełnie nie odczuwał nowej rzeczywistości, nie widział jej 
potęgi, pisał tak, jak gdyby chciał przede wszystkim przekonać samego sie
bie. Przyczyn takiego stanu recenzentka dopatrywała się w socjalnym sta
tusie Pilniaka, jego związkach z inteligencją, wypełnianiem inteligenckiego 
„zamówienia społecznego", niemożnością wyjścia poza horyzont „mieszczań
skich liberalno-humanistycznych sądów" i poza przywiązanie do typowo ro
mantycznej scenerii krajobrazowej. Końcowa ocena wypadała wybitnie nega
tywnie: 

„Wołga" Pilniaka jest w y r a ź n y m p r z e c i w i e ń s t w e m 
tego , co m o g ł o b y n a z y w a ć s i ę k s i ą ż k ą o p i a t i -
1 e t с e. Jest symptomatycznym wytworem s t o s u n k u obez 
w ł a d n i o n y c h p o s i a d a c z y do ż y c i a i r z e c z y w i 
s t o ś c i w Z S R R (s. 8, podkreśl. Janowskiej). 

Wręcz z miażdżącą oceną spotkała się książka Stanisława Baczyńskiego 
„Literatura w ZSRR", której A. Loria (pseudonim?) poświęcił pedantyczne 
studium pod złośl iwym tytułem „Marksizm nie jest teorią dla dzieci," będą
cym celowo dobranym cytatem z omawianej pracy. W agresywnym, z dużą 
swadą napisanym tekście Loria usiłował dowieść dwóch rzeczy: że Stanisław 
Baczyński nie ma pojęcia o zagadnieniach, którymi się zajął, oraz że jest on 
reprezentantem „socjal-reformizmu" ulegającym dodatkowo wpływom Troc
kiego. Trzeba przyznać, że Baczyński rzeczywiście dużo zrobił, aby ułatwić 

2 5 Recenzje sygnowane tym nazwiskiem pojawiły się również na łamach warszawskiego 
Lewara (1933—1936). Według informacji byłego pełnomocnika Centralnej Redakcji KPP 
przy zespole Lewara — nieżyjącego już Pawła Hoffmana (kartka pocztowa do autora 
niniejszego artykułu z l października 1975) był to pseudonim Barbary Raf ałowskiej. 
2 4 Por. J. U r b a ń s k a : Radziecka powieść rosyjska w Polsce w latach 1918—1932, Wro
cław 19G6, s. 88—90. 



ataki na swoją książkę. Lekkomyślne i bardzo nieprecyzyjne sformułowania, 
liczne niekonsekwencje, wreszcie — niedbały stosunek do faktografii — 
wszystko to robiło swoje, mimo że „Literatura w ZSRR" absolutnie nie mia
ła ambicji historycznoliterackich, będąc raczej próbą publicystycznego reko
nesansu. Recenzent Biuletynu Literackiego — niewątpl iwie nie laik — dzia
łając z ołówkiem w ręku wykazywał strona po stronie błędy w podanych 
faktach, datach, nazwiskach (niekiedy drastyczne, jak np. określenie współ 
pracowników czasopisma Apollon jako realistów społecznych), zadziwiające 
sprzeczności (dwie, nawzajem się wykluczające oceny Nowego Lefu w róż
nych miejscach książki), przypadkowość i niereprezentatywność informacji, 
brak orientacji w najnowszych zjawiskach przygotowujących już grunt pod 
proklamowanie realizmu socjalistycznego i ujednolicenie życia literackiego. 
Ponadto w ocenie Lorii Baczyński popełniał kardynalne błędy w znajomości 
kategorii marksistowskiej socjologii i estetyki oraz podlegał wp ływom kry
tykowanych już oficjalnie w ZSRR teoretyków Połonskiego i Woronskiego, 
jednocześnie przeceniając „potępione jednogłośnie przez całą krytykę mark-
sowską" koncepcje lefowców. Dyletantyzm Baczyńskiego — oprócz niewątpl i 
wie popełnionych przez niego wielu błędów faktograficznych — miał również 
polegać na tym, że krytyk, pisząc o literaturze radzieckiej 

w ogóle tylko [...] nieproletariackie, a po części antyproletariackie 
stanowiska i grupy dostrzega, podczas gdy w istocie stanowiły 
one od dawna przezwyciężone i bardzo ograniczone fragmenty 
w życiu literackim w ZSRR (s. 29). 

W sumie więc Biuletyn Literacki „Literaturę w ZSRR" wyśmiał i zdecy
dowanie odrzucił jako dowód braku fachowych kompetencji i powierzchow
nego operowania „frazesem lewicowym". 

Dział twórczości oryginalnej pisma nie był zbyt bogaty. Dominował repor
taż. Opublikowano cykl Anny Bachur „Na ciemnych piachach", trzy nieduże 
migawki („Dach miejskiej opieki", „Staruchy", „Mój ty Boże kochany!")* 
oraz reportaż Edwarda Raczkowskiego o rafinerii ropy w podkarpackiej L i 
buszy (tytuł skonfiskowała cenzura)25 z drastycznym motywem pochowania 
przez nędzarkę zmarłego dziecka w gnojowisku. Ponadto w Biuletynie Lite
rackim znalazły się dwa wiersze. Mieczysław Buki w nieskomplikowanej agit
ée „Tragarze na rogu ulicy" zapewniał (s. 16): 

dziś lub jutro — w taki sam może zmierzch 
zmierzch okratowany deszczem 
gdy dzielnica jak kamienny zwierz 
w kraty zawyje złowieszczo 

zrzuci się ciężar muru 
zrzuci się z pleców pięć pięter 
i rozwiąże się na rękach sznury 
i oswobodzi się ręce 

a ręce wyżej i hardziej 
sznur podniosą, aż świśnie jak stryczek, 
dni dławione zaciśnie za gardziel 
na latarni tych dwóch uliczek. 

* Pierwszy i trzeci reportaż przedstawiamy w numerze (Red.). 
2 5 Myli się Raczkowski, twierdząc, że „pozostało tylko nazwisko i półtorej strony bia
łego papieru" (Biuletyn Literacki, op. cit., s. 150). 



Drugim wierszem był okaleczony przez cenzurę Wojciecha Skuzy „Z poe
matu «Wachmeister Glowacki» (Rzecz o Bartoszu Głowackim) fragment"26 

prezentujący w wybitnie negatywnym świetle Tadeusza Kościuszkę oraz jego 
Uniwersał połaniecki, wpisujący się więc jaskrawo w nurt przewartościowań 
historycznych w ówczesnej radykalnej twórczości na tematy wiejskie2 1. Na 
tym zamykała się zawartość jedynego numeru Biuletynu Literackiego28. 

A Stosunek władz do krakowskiej inicjatywy wydawniczej był od począt-
ku nieprzychylny. Cytowaliśmy wyżej wspomnienia Edwarda Raczkow

skiego, jak to usiłowano go odwieść od dalszego działania już w momencie 
wszczęcia starań o rejestrację w marcu 1933. W archiwum krakowskim za
chowała się poufna ankieta policyjna datowana 12 kwietnia 1933, w której 
zbierano dane o Biuletynie29. W rubryce: zakres treści faktyczny (jako 
„zdeklarowany" wpisano za podaniem Kruczkowskiego „artykuły literackie, 
poświęcone twórczości oraz krytyce i socjologii") znajdujemy informację: 
„pismo ma tendencje komunizujące". Inne dane brzmiały niemal identycz
nie: przynależność partyjna — „komunizująca", stosunek do rządu: „nie przy
chylny". Przy nazwiskach Kruczkowskiego i Polewki — adnotacje: „komuni-
zujący". W rubryce: sfera w p ł y w ó w politycznych wpisano „pismo do tej pory 
się nie ukazało". I ukazać się nie miało. Rewizję, kierowaną przez słynnego 
w Krakowie funkcjonariusza Macioła, połączoną z konfiskatą Biuletynu Li
terackiego przeprowadzono w redakcji po wydrukowaniu (już zresztą ocen
zurowanego) numeru, tuż przed skierowaniem go do kolportażu. Zapis w ewi
dencji konfiskat mówi, że miało to miejsce 27 maja 1933 3 0 . Jak wspomina 
Raczkowski, najście policyjne obfitowało również w mimowolne elementy 
humorystyczne: 

Jako źle sytuowany przedstawiciel tak zwanej lewicy artystycz
nej otrzymałem w upominku od jakiejś l itościwej osoby z grona 
naszych sympatyków dziesięciokilogramową bryłę smalcu; trzy
małem ją w szafie. Przeprowadzający rewizję rzucili się na nią, 
przypuszczając zapewne, że ukryte tam zostały przez nas owe 
„najważniejsze i najbardziej obciążające materiały". Wybuchnę-
liśmy z Adamem śmiechem. Zreflektowali się i dali spokój tej 
papraninie w zjełczałym tłuszczu 3 1 . 

Konsekwencją rewizji i konfiskaty była likwidacja pisma. Redaktorzy nie 
zostali aresztowani (choć spodziewali się tego — w czasie rewizji odnalezio
no ślady mogące wskazywać na kontakty z KPP — kartkę od poszukiwanego 
przez władze Józefa Łabuza 32), ale władze cofnęły zezwolenie na dalsze wy-

2« Fragment ten wszedł następnie — już bez skreśleń cenzuralnych i z nieco odmiennym 
stosowaniem znaków przestankowych i wielkich liter — do poematu W. S k u z y : Ku
mać. Rzecz o Wojciechu Bartosu Głowackim. Z przedmową Leona Kruczkowskiego. 
Kraków 1933 (tu s. 42—45). 
2 7 Por. Z. A n d r e s : O rewizjonizmie historycznym w wiejskiej literaturze okresu mię
dzywojennego. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, XI, 1973 oraz t e n ż e ; O praw
dziwy obraz wsi. Z polemik literackich dwudziestolecia międzywojennego. Rzeszów 1977. 
2 8 Pamięć zawiodła Raczkowskiego, który rekonstruując po latach zawartość numeru 
wymieniał jeszcze poemat Lecha Piwowara „Niech żyje Polska" oraz artykuł Mariana 
Czuchnowskiego (Biuletyn Literacki, s. 150). 
2 ' WAPKr., StGKr 269. 

WAPKr., StGKr 289 (ewidencja konfiskat za r. 1933 — adnotacja o Biuletynie Literac-
ckim pod datą 27 V). 
" E. R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, op. cit., s. 151. 
*2 Tamże. 



dawanie Biuletynu LiterackiegoS3. Projektowany numer drugi, również mo
nograficzny, poświęcony „niezależnej i pacyfistycznej literaturze niemieckiej, 
dławionej obecnie przez hitleryzm" (s. 8) pozostał na zawsze w sferze za
miarów. Mimo konfiskaty numer pierwszy, w minimalnym co prawda zakre
sie, trafił jednak do rąk grupki czytelników: 

J. Łabuzowi przy pomocy któregoś z towarzyszy drukarzy udało 
się wcześniej podebrać kilka numerów; krążyły jakiś czas po 
Polsce, budząc żal; potem słuch o Biuletynie — jako o czymś 
nie udokumentowanym — zaginął... a nawet znaleźli się żartowni
sie, którzy z intencją ośmieszenia Adama rozpowiadali, że takie
go pisma w ogóle nie było 8 4 . 

Celem niniejszego szkicu było wykazanie, że krakowski Biuletyn Literacki 
nie tylko istniał, ale że mógłby — gdyby istotnie dotarł do odbiorców — ode
grać pewną rolę w dyskusjach artystycznej lewicy początku lat trzydziestych. 
Natomiast inicjatorzy i współpracownicy pisma 

przewijali się potem przez redakcje mniej lub dłużej wychodzą
cych w Krakowie czasopism lewicowych, takich jak Gazeta Arty
stów, Tygodnik Artystów a potem Nasz Wyraz. Walka o wielkie 
i sprawiedliwe cele szła dalej niepowstrzymanie 8 5 . 

ANEKSY 

LEON KRUCZKOWSKI 

„PAMIĘTNIKI BEZROBOTNYCH" 

Instytut Gospodarstwa Społecznego. Pamiętniki bezrobotnych. Nr 1—57. 
Warszawa 1933. Str. XXXVII i 3 nlb. i 604. 

„Pamiętniki bezrobotnych" — wyjaśnia w „słowie wstępnym" p. Ludwik 
Krzywicki — są nie tylko opowieścią, mającą ocknąć sumienia ludzkie, ale 
także książką dla ludzi dbałych o przyszłość, dla polityków, dla mężów stanu, 
aby wiedzieli, co tam w głębi narasta w duszach ludzkich... Tam, wśród tych 
tłumów, odsuniętych od jedynego źródła utrzymania, jakim jest praca, z ko
nieczności narasta jakiś osad stanów uczuciowych, dotychczas nie znanych 
w takim napięciu. Kiełkują tam poglądy, mocnym zabarwione niezadowole
niem, a nieraz i chęcią odwetu... I właśnie to oddziaływanie zastoju na umy
sły ludzkie, to rzeźbienie przezeń — z potulnego człowieka — zgorzkniałego 
malkontenta, to kiełkowanie tu i ówdzie możliwości jakiegoś odruchu zbio
rowego, są sprawą niezmiernie doniosłą z punktu ogólnospołecznego..." (pod
kreślenie moje). 

S ' E . R a c z k o w s k i : Adam, op. cit., s. 74. 
M Tamże. 
8 5 E. R a c z k o w s k i : Biuletyn Literacki, op. cit., s. 152. 



Przytoczony ustęp oświetla dość wyraźnie intencje, jakie przyświecały In
stytutowi Gospodarstwa Społecznego zarówno w inicjatywie i organizacji sa
mego konkursu na „pamiętnik bezrobotnego", urządzonego w r. 1931, jak 
i w obecnej publikacji 57 pamiętników, wybranych z plonu konkursowego. 
Ma to być z jednej strony — przez okazanie „w rzetelnej prawdzie" jaskra
wych obrazów nędzy — apel do nieokreślonych bliżej „sumień ludzkich", 
które to eufemiczne wyrażenie oznacza zapewne „sumienie" klas posiadają
cych; z drugiej zaś — chodzi o demonstrację „nastrojów" bezrobotnego pro
letariatu na użytek „mężów stanu": o ujawnienie, w jakim stopniu w „po
tulnych" (!) masach kiełkują możliwości „odruchu zbiorowego" — o wymie
rzenie temperatury niebezpieczeństw socjalnych w państwie. Znaczenie prak
tyczne dla inicjatorów konkursu — i nie tylko dla nich! — posiada, ściśle 
biorąc, właśnie ta druga intencja. Apel do „sumień ludzkich" ma — jak każ
dy frazes „humanitarny" — charakter raczej dekoracji, przesłaniającej inten
cję zasadniczą. 

Przyznać trzeba, że uczestnicy konkursu — o ile sądzić na podstawie „pa
miętników" opublikowanych — akurat odwrotnie i zgoła opacznie pojęli in
tencje jego organizatorów: w wypowiedziach swoich wysilili się dość zgodnie 
na jaskrawość opisów nędzy, mając na oku właśnie — i przede wszystkim! — 
moment apelowania do owych „sumień". Ta jaskrawość w wielu wypadkach 
zdaje się być nawet sforsowaną sztucznie, zapewne dla tym skuteczniejszego 
efektu. („Wśród bezrobotnych, którzy stanęli do konkursu — czytamy w „sło
wie wstępnym" — wielu mogło ulec złudnej pokusie, że ten uzyska nagrodę, 
kto przeszedł najcięższe doświadczenia, i dlatego przedstawiali swój los bez
nadziejniej, niż było w rzeczywistości. Istotnie, moglibyśmy wskazać kilka 
pamiętników, z których w całej pełni wyziera chęć wzruszenia czytelnika — 
może ktoś l i tościwy pospieszy z pomocą...). W gruncie rzeczy nie kilka lecz 
znaczna część „pamiętników" ma ów dość typowy charakter — układnych 
petycji, schludnych podań o wsparcie czy o „posadę", przenikniętych duchem 
„prawomyślności" — owych beznadziejnych suplik, którymi po wszystkie cza
sy uciśniona „szlachetna nędza" obsyła wszelakie oficjalne „komitety" i urzę
dowe biura „opieki społecznej". 

W tych warunkach demonstracja „nastrojów" nie udała się całkowicie. 
Z lektury plonu konkursowego wynikałoby, iż „mężowie stanu" mogą spać 
spokojnie. Autorzy „pamiętników" to w 96 procentach właśnie ludzie „potul
ni", którym ani się śni o jakimś „odruchu zbiorowym"... Ba! Wiele między 
nimi jednostek o wyrobionej cnocie „obywatelskiej", jak ów monter z Wło
cławka, który wiadomość o zredukowaniu go przyjmuje słowami: „Dla oj
czyzny musimy ponieść tę ofiarę i choć nam życie dokuczy, czymże to bę 
dzie wobec tych bohaterów, którzy stokroć większy dług spłacili ojczyźnie, 
oddając życie w ofierze..." (Pam. Nr 11). 

Oczywiście „dobór naturalny" autorów „pamiętników" ułożył się pod ciśnie
niem samego charakteru konkursu, zorganizowanego przez instytucję oficjal
ną, przy poparciu całej prasy burżuazyjnej. I to trzeba stwierdzić wyraźnie: 
bezrobotni o jakim takim stopniu samowiedzy klasowej po prostu zbojkoto
wali konkurs Instytutu Gospodarstwa Społecznego, awangarda proletariatu 
przemysłowego nie wzięła w nim udziału. 

Wystarczająco wymowne światło rzuca na tę kwest ię tablica statystyczna, 
ujmująca plon konkursu według poszczególnych województw w odniesieniu do 



ilości bezrobotnych, zarejestrowanych w tych województwach. Z tablicy tej 
okazuje się, iż z przemysłowych województw, wykazujących najcięższy stan 
bezrobocia (warszawskie, łódzkie, kieleckie i śląskie) — odsetek nadesłanych 
„pamiętników" jest najniższy (od 0,6 promille ze Śląska do 2,1 promille z woj. 
łódzkiego). Bez porównania obficiej obesłali konkurs bezrobotni województw 
rolniczych, wschodnich i południowych, najmniej dotkniętych klęską bezro
bocia (np. stanisławowskie 3,2 promille, nowogródzkie 3,9 promille, wileńskie 
4,2 promille, krakowskie 7,0 promille). Największy odsetek przypada na wo
jewództwo. . tarnopolskie — bo aż 17,7 promille! Przy czym ogólna liczba 
bezrobotnych, zarejestrowanych w tym województwie, wynosi 905, czyli nie
spełna 0,3% ogółu bezrobotnych w Polsce. A należy pamiętać, że mowa tu 
wciąż o oficjalnej „statystyce" bezrobocia. 

Nie sposób mówić o przypadkowości powyższych liczb. Wymowa ich jest 
dość wyraźna: okazuje się, iż najsilniej zagęszczone i zaognione wielkoprzemy
słowe ośrodki bezrobocia w kraju — w nieznacznym tylko stopniu zareago
wały na imprezę Instytutu Gospodarstwa Społecznego, dając się pod tym 
względem znakomicie wyprzedzić gospodarczo i socjalnie najbardziej zacofa
nym województwom wschodnim. (Nawiasem mówiąc, przytoczone liczby wy
stąpiłyby jeszcze jaskrawiej, gdyby je skorygować z uwzględnieniem stosun
ków narodowościowych w tych województwach...) 

Równie uderzająco wypada zestawienie opublikowanych pamiętników 
z punktu widzenia ściślejszej kwalifikacji socjalnej ich autorów. Spośród 57 
prac, wydrukowanych w omawianym wydawnictwie zaledwie 11, czyli nie
spełna 19°/o pochodzi od robotników fabrycznych, przemysłowych; 16, czyli 
około 28% od rzemieślników typu przeważnie drobnomieszczańskiego. Pozo
stałe 30 „pamiętników", czyli 53% mamy do zawdzięczenia pracownikom nie
wykwalifikowanym i elementom już mniej lub więcej lumpenproletariackim, 
płynnym, zawodowo nie określonym lub wręcz takim, którzy nigdy w życiu 
nie mieli do czynienia z pracą produkcyjną. 

Z obu powyższych zestawień dość jasno wynika, że — wbrew przeświad
czeniu, wyrażonemu przez p. Krzywickiego — o „przedstawienności", o repre
zentatywnym charakterze „Pamiętników bezrobotnych", jako jakiegoś istotne
go „miarodajnego" wyrazu mas bezrobotnych w Polsce — mowy być nie mo
że. Myliłby się grubo ten, kto by o postawie i rzeczywistych nastrojach w naj
ważniejszych środowiskach tych mas chciał nabrać wyobrażenia z grubego to
mu, wydanego przez Instytut Gospodarstwa Społecznego. W konkursie, któ
rego ten tom jest częściowym płodem, wzięły udział właśnie i przeważnie 
elementy specyficzne, w stosunku do klasy robotniczej raczej peryferyjne, 
w wielu wypadkach nawet gruntowanie wykolejone i wybitnie odśrodkowe 
(niektórzy pamiętnikarze, podkreślając swą przynależność do świata robotni
czego, w gruncie rzeczy usilnie stylizują się na „inteligentów", w najgorszym 
tego słowa znaczeniu!). 

P. Krzywicki powiada, iż do konkursu stanęli „przedstawiciele świata pra
cy najbardziej wyrobieni", „pod względem ruchliwości umysłowej będący 
w swoim otoczeniu powyżej średniego poziomu..." Przeczy temu jednak za
równo statystyka konkursu, jak i — zupełnie już wyraźnie — analiza teks
tów opublikowanych „pamiętników". Świadczą one, iż mamy do czynienie 
w znacznej większości z materiałem ludzkim, nie tylko społecznie nie wyro
bionym, ale nawet wprost zacofanym, umysłowo tkwiącym w formułkach ka-



techizmowych, całkowicie nieświadomym istoty zjawisk gospodarczych i so
cjalnych, nierzadko szukającym zgoła irracjonalnych przyczyn współczesnego 
kryzysu i wszystkich towarzyszących mu zjawisk. Oczywiście, zdolności p i 
sarskie, talent literacki, widoczny w niektórych pamiętnikach — są to spra
wy zupełnie odrębnej natury; nie mają one nic wspólnego z tym „wyrobie
niem ponad przeciętny poziom", o jakie nam chodzi w tym wypadku. 

Z tym wszystkim, „Pamiętniki bezrobotnych" mają jedną bezsprzeczną war
tość socjologiczną: okazują poglądowo, jak ważkim czynnikiem panowania 
klasowego burżuazji jest nadbudowa, ze wszystkimi zawartymi w niej środ
kami sugestii ideologicznej, oddziałującymi zwłaszcza na peryferiach prole
tariackich. Oto kilka dorywczo wybranych cytatów z publikacji IGS — cyta
tów, pozwalających wyśledzić nurt tych sugestii w umysłowości pamiętnika-
rzy: 

,,...gdy w każdej sferze społeczeństwa są różne przywary, to tym bardziej' 
(!) posiada je sfera robotnicza" — str. 12. 

.....część swojej pracy robotnicy składają za pośrednictwem przemysłowca 
na rzecz gromady, natomiast z drugiej części stwarzają własne ogniska rodzin
ne" — str. 14. 

w Polsce rządzi lud, lecz zamiast dobrobytu, jest najbardziej bity" — 
str. 114.* 

.,...1 wszyscy uczeni profesorowie, wielcy politycy, sędziowie i adwokaci... 
urzędnicy i nauczyciele... idźcie wszyscy w lud i bezpośrednio oświecajcie go, 
każcie mu się wyprostować, lepiej się odżywiać, więcej wody i mydła uży
wać, zachwycać się i tworzyć «piekno społeczne»" — str. 236. 

(Pamiętnikarz Nr 11, przyniósłszy do domu wieść o utracie zajęcia, tak 
uspokaja swoją żonę:) „Nie, nie może nas spotkać nic złego! — zawołałem 
i nagle obudził się we mnie duch, jaki ogarniał mych przodków, gdy własną 
piersią bronili rubieży (!) przed najeźdźcą" — str. 143. 

„...kryzysy nie przeminą, dokąd techniki się nie ograniczy. Technika zabie
ra nam pracę, a z nią i życie..." — str. 166. 

„...nie zatrudniać obcokrajowców, nie kupować zagranicznych wyrobów, 
niech będzie hasłem naszym" — str. 471. 

„...Wszyscy szczęśliwi, którzy pracujecie, pracujcie szczerze, wiernie i wy
trwale... nie myślcie tylko o własnych korzyściach, pracujcie owocnie i wy
dajnie swym pracodawcom aby i oni istnieć mogli, bo tym samym zbudujecie 
sobie przyszłość i trwałą egzystencję pracą, uczciwą zbudujecie sobie prawo 
równych obywateli — str. 392. 

(Zakończenie pamiętnika Nr 46:) „Polityką z zasady się nie zajmuję. Zo
stawiam ją panom posłom, senatorom i ministrom. Stosowniejszym dla mnie 
będzie rozważać tekst pieśni: <<0 gwiazdeczko, coś błyszczała, gdym ja ujrzał 
świat»"... — str. 472. 

(Zakończenie pamiętnika Nr 49:) „Przyjdzie chwila, że człowieka chwycą 
boleści żołądkowe na ulicy i tylko karetka pogotowia zabierze mię z ulicy do 
szpitala. Wierzę w to jutro lepsze (!), wierzę w ten wyścig pracy, wierzę 
w Marszałka Piłsudskiego... wierzę w Instytut Gospodarstwa Społecznego, k tó 
ry rozpatrzy ciężkie położenie biednych opuszczonych sierot" — str. 502. 



„Was wszystkich, tą plagą bezrobocia dotkniętych, błagam i zaklinam — 
wytrwajcie. Nie traćcie nadziei w jaśniejsze jutro, uczcie się cierpieć bez skar
gi..." — str. 393. 

(Wszystkie podkreślenia moje). 

Wybrałem cytaty „pierwsze z brzegu", gdyż p o z a k i l k u w y j ą t k a m i 
ton wszystkich „pamiętników" nastrojony jest właśnie na tę „obywatelską" 
nutę „szlachetnej nędzy", ciężko oprymowanej, ale umiejącej nie tracić na
dziei w „jaśniejsze jutro" i bynajmniej nie ujawniającej żadnych fermentów 
„wywrotowych", żadnych możliwości „odruchów zbiorowych", wrogich panu
jącemu porządkowi. Nic dziwnego, że burżuazyjny publicysta kwituje lekturę 
„Pamiętników" lapidarnym stwierdzeniem, iż „ b e z r o b o t n i n i e s ą 
g r o ź n ą s i ł ą s o c j a l n ą , nie są w ogóle ż a d n ą s i ł ą " (F. Z. w Ilu
strowanym Kurierze Codziennym). Oczywiście ci bezrobotni, którzy — jak 
jeden z pich powiada — „wierzą w Instytut Gospodarstwa Społecznego", nie 
są naprawdę żadną siłą; ale tych jest znikomy odsetek — szczególnie zniko
my, jak widzieliśmy, w politycznie i gospodarczo rozstrzygających ośrodkach 
przemysłowych kraju. 

ANNA BACHUR 

NA CIEMNYCH PIACHACH 
Reportaż 

DACH MIEJSKIEJ OPIEKI 

Na północo-wschód od podwarszawskiej Pragi leży miasteczko, liczy 6000 
mieszkańców. Annopol. Miasteczko bezdomnych. 

Tramwaj nie dochodzi do Annopola. Co parę miesięcy gazety przyobiecują 
przedłużenie linii tramwajowej, komunikację autobusową. Kłamstwo jest 
oczywiste, bo taka linia nie może się rentować. Annopol jest zbyt ubogi. 

Latem krztusi się kurzem zwiewanym przez podmiejskie wiatry z niebru
kowanych ulic. Wiosna i jesień przenosi pełne buty błota z jednego końca 
osady na drugi. Zima dodziera butów na grudzie. 

Annopol zbudowany został na piaskach. Dziwne piaski! Wysychają z tru
dem. Wiosenne odwilże wsiąkają między baraki płytkim rozlewiskiem, wtedy 
ulica to jeden obszerny rynsztok. Annopol nie ma kanalizacji, wody szukają 
dalekiej drogi do miejskich ścieków. 

Kilkanaście hektarów sezonowych kurzaw, smrodu, roztopów i 113 bara
ków. Każdy barak — 12 izb. Każda izba ma najmniej 5 mieszkańców. W sta
rych barakach wypada na osobę najwyżej 3l/2—4 metrów kwadratowych po
wierzchni mieszkalnej — przeważnie 2Vä—3. W nowych nawet 5. Ale nowe 
baraki. 

Zaczęto je budować na jesieni. Sezon budowlany dawno się już skończył. 
Rachunek był prosty. Jesienna fala eksmisji wysadziła z mieszkań około ty-



siąca rodzin. Wzburzenie w dzielnicach robotniczych rośnie. Magistrat wzią ł 
się do roboty. 

W środku zimy osadzono już w nowych barakach nowych „lokatorów do
m ó w miejskich'*. 

Księża skropili nową ulicę święconą wodą, obleli uroczystość: Komitet, 
magistrat, władze i przedsięborcy budowlani. A nowi lokatorzy wszczęli 
bunt. 

Rządowa Gazeta Polska, która drze koty z endecko-pepesowskim Magistra
tem, wyznała: nowe baraki nie nadają się do zamieszkania. 

Drewniane baraki miały być tynkowane, a zimą tynkować drzewa nie 
można, bo tynk poodlatuje. A że bezdomny to taki człowiek, który nie ma 
domu, więc nie ma również wyboru. Mokry barak — rozważył Komitet — 
nie zatraca wskutek swej wilgotności cech baraku. Można mieszkać w nie-
tynkowanych! 

W nowych barakach okna są poobtykane szmatami. Szpary w ścianach 
zatyka się mchem, papierem, gałganami. Pod pułapem zawieszone płachty, by 
woda ściekała do podstawionych naczyń. I choruje się nagminnie. Skręca ko
ści reumatyzm i grypa. 

Zarządca Annopola odpowiada na skargi: 
— A pod mostem było wam dziady lepiej? To idźcie pod most. 
— Ja nie pod mostem mieszkałem tylko przy fabryce. 
— To sobie wróćcie do fabryki, jak wam się tu nie podoba. A może do 

blaszanek chcecie? 
Blaszanki to dno nędzy — baraki z karbowanej blachy na Żoliborzu. Tam 

się osadza „buntowników". 
Lokator zaciska pięści i milknie. 
Na Annopolu jest cicho. 
Dba o to ksiądz i komendant posterunku policji. 
W nocy na Annopolu jest ciemno. Zielenieje tylko zrzadka płomień gazo

wej latarni. W mieszkaniach gazu nie ma, — dzierżawa licznika kosztuje tyle, 
co zużyty miesięcznie gaz. 

MÓJ BOŻE KOCHANY 

Na ogólną ilość 3150 dorosłych osób, kuchnia Komitetu wydaje 1400 obia
dów. Czterdziestu dwum procentom wolno przyjść po talerz waserzupki. 
A pozostałych pięćdziesiąt sześć? Ledwo 15°/o mężczyzn na Annopolu ma pra
cę. Reszta zdycha z głodu. 

Mężczyzn nie widać na dworze. Lafargue pisał gdzieś o „shetowns" mia
stach w Stanach Zjednoczonych A. P., gdzie zarobkują wyłącznie kobiety 
i dzieci. Fabrykantom nie opłacało się zatrudniać mężczyzn, kobiety są tanie 
i trudniej się organizują. 

Annopol jest „she-town". Mężczyźni siedzą po domach. Gadają, grają 
z nudów w karty, spluwają goryczą i wściekłością. 

Między domami kręcą się tylko kobiety. Wychodzą na miasto — na pranie, 
na posługi, do Szwalni Komitetu, która zatrudnia około 100 kobiet i płaci 
75 groszy od pary bielizny wojskowej, czyli 40 groszy za godzinę. 



W południe ruch się zwiększa — część mężczyzn wychodzi z izb — kuch
nia zaczyna wydawać obiady. 

W ścianie drewnianego baraku wycięte jest okienko. Pod okapem przy
ciśnięta do barierki kolejka. 

Do podstawionych naczyń tryskają z okienka chochle kartoflanki. Bucha 
wrzask. Zarządzająca kuchnią wykłóca się o każde pół porcji dolewki, broni 
się przed wygrażaniem rozżalonych kobiet. 

— Nigdy tym chamom nie dogodzisz — krzyczy zarządzająca — zawsze 
kręcą nosem: ani oka tłuszczu, za dużo rzadkiego, kartofle pomarzłe, słonina 
stęchła! A co ja chamom poradzę, jak mi Komitet da, tak ja ugotuję. A że 
jedna kucharka z drugą coś na bok odłoży, to co tam znaczy jak się tyle por
cji gotuje! Jeszcze kubełek wody, mój Boże kochany. 

Wzdęta od żaru kuchennego waruje przy kucharkach, wydzielających por
cje. Niekiedy trąci kucharkę w łokieć: — dać dolewkę. 

To protegowanym. Żonom urzędników, handlarkom, kumom, którym nie 
przysługują bony. 

— Jeszcze kubełek wody, mój Boże kochany. 
Większość bierze obiady do domu. Można część na wieczór zostawić 

i mniejsze upokorzenie niż jeść na miejscu. 
W szaro malowanej izbie — obok kuchni, pod bacznymi spojrzeniami urzę

dowych portretów wykaligrafowany na bristolu napis: 

Całe społeczeństwo 
w ciężkich chwilach 
okazuje ci pomoc! 

Tu jadają przeważnie samotni starcy, którym nikt nie chce przynieść zu
py do domu. 

Pani zarządzająca zagląda na chwilę. Połamane starowiny, opatulone w ła
chy, całują ją w rękę. 

— Nasza złociutka... 
Wolno im potem pomóc przy sprzątaniu kuchni. Pozostają przecież resztki. 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Wśród wielu rodzajów reportaży najgorszy jest rodzaj nudny. 
Roman Karst 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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LESZEK WICHROWSKI 

PRASA SPORTOWA: 
WYCHOWUJE-CZY NIE 
(Wybrane problemy z badań) 

Wstęp 

Znaczenie roli prasy sportowej w systemie społecznego wychowania jest 
dyskutowane w wielu środowiskach. Wzrosło także zainteresowanie czytelni
ków w p ł y w e m prasy sportowej na kształtowanie opinii społecznej wobec po
zytywnych i negatywnych zjawisk w ruchu sportowym. W coraz większym 
stopniu problem ten dostrzegają i doceniają między innymi pedagodzy, so
cjolodzy, psycholodzy i działacze społeczni. 

Problem ten znajdował już wyraz w okresie międzywojennym w wielu 
publikacjach prof. Eugeniusza Piaseckiego, płka dra Władysława Osmolskiego 
1 prof. Zygmunta Gilewicza, m, in. na łamach Stadionu i Przeglądu Sporto
wego. 

Idea Piaseckiego tzw. „kultury fizycznej d sportu bez trybun", wyłożona 
m. in. w jego książce „Teoria wychowania fizycznego", była próbą przeciw
stawienia się negatywnym zjawiskom, jakie zaobserwowano już w pierwszym 
okresie rozwoju sportu masowego 

Negatywne zjawiska w ruchu sportowym w tym okresie oraz rola prasy 
sportowej w ich zwalczaniu były również dostrzegane i doceniane przez dzia
łaczy Związku Robotniczych Stowarzyszeń Sportowych. Szczególne zasługi 
mają na tym polu m. in. dr Jerzy Michałowicz, Wacław Zadke i Maksymilian 
Statter. W publikacjach kolumny pt. „Sztafeta Robotnicza" (w organie PPS 
Robotnifc oraz w rubryce sportowej krakowskiego Naprzodu) walczyli o hu
manizację sportu, krytykując m. in. kaperownictwo, przekupstwo, brak troski 
o wszechstronny rozwój sportowców, naruszanie biologicznych i psychologicz
nych uwarunkowań rozwoju osobowości zawodnika za cenę rekordu 2. 

Wspomnianą „Sztafetę Robotniczą" 3 redagował przed wojną przez dwa la
ta, tj. w 1937 i 1938 Jan Mulak, zasłużony dziennikarz, trener i działacz. 

' E . P i a s e c k i : Zarys teorii wychowania fizycznego. Lwów 1931; B. T u s z y ń s k i : 
Sprintem przez prasę sportową, warszawa 1975. 
2 W. Ł a s k i e w i c z : Robotnicza kultura fizyczna w Polsce w latach 1918—1939, War
szawa 1966. 
* Relacja Jana Mulaka w archiwum autora. 



Mimo wagi zagadnienia przed wojną nie ukazała się na ten temat żadna 
praca naukowa; nie poruszano szerzej funkcji wychowawczej prasy i jej roli 
w upowszechnianiu społecznych wartości kultury fizycznej i sportu oraz jej 
wpływu na kształtowanie wartości etyczno-moralnych i obywatelskich po
staw, przede wszystkim młodzieży. 

Po wojnie, wbrew początkowym wysi łkom organizacji młodzieżowych, któ
re bezpośrednio zajęły się rozwijaniem socjalistycznej kultury fizycznej 
i sportu, negatywne zjawiska w ruchu sportowym, niestety, zaczęły się znowu 
pojawiać i z roku na rok potęgować 4 . W latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych znalazło to wyraz głównie w czasopismach społeczno-politycznych 
i społeczno-kulturalnych, w mniejszym stopniu w prasie sportowej. 

W okresie ostatnich 10 lat krytyka ta szczególnie ostro wystąpiła m. in. 
w publikacjach Polityki, Prawa i Życia, Kultury i innych. Ale głębszych opra
cowań na temat funkcji wychowawczej prasy sportowej oraz jej roli w upo
wszechnianiu kultury fizycznej i sportu nadal brak. Wyjątki stanowią tu 
m. in. publikacje Jana Mulaka, Andrzeja Ziemilskiego i Macieja Wierzyń-
skiego, szczególnie na łamach Lekkoatletyki, Sztandaru Młodych i Przeglądu 
Sportowego. Warto dodać, że autorzy ci skrytykowali także nikłą rolę prasy 
sportowej w piętnowaniu negatywnych zjawisk i poszukiwaniu ich przyczyn. 

Na szczególną uwagę w zwalczaniu negatywnych zjawisk w ruchu sporto
wym zasługuje działalność publicystyczna doc. dra hab. Wojciecha Lipońskiego 
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako były lekkoatleta, pod
jął na łamach wielu gazet ostrą krytykę- zinstytucjonalizowania działalności 
sportowej oraz zawężania funkcji sportu do tworzenia tzw. stajni wyczyno
wych. Jego publikacje wydane zostały przez Instytut Wydawniczy Pax 
w 1972 roku, w zbiorze artykułów pt. „Ucieczka ze stadionu". 

Co wynika z przeglądu literatury? 

Z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej stanu badań nad prasą sporto
wą, wynika, że: 

— badania nad historią prasy sportowej dotąd nie obejmują szczegółowych 
monografii konkretnych tytułów prasowych; 

— istnieje potrzeba dokonania charakterystyki cech formalnych pism sporto
wych, ich tematyki, propagandowych systemów wartości i sposobów ich 
przedstawiania; dotychczasowe opracowania są fragmentaryczne i zdezak
tualizowane; 

— w wyniku tej sytuacji zbyt mało wiemy o związku między oddziaływaniem 
wychowawczym prasy a skutkami tego oddziaływania. Na wagę i znacze
nie społeczne tego problemu wskazał prof. Wiktor Szczerba. Niedostrzega
nie go przez badaczy znacznie zawęża nasze wyobrażenia o randze spo
łecznej i sile oddziaływania funkcji wychowawczej faktycznie pełnionej 
przez prasę sportową; 

— w badaniach nad odbiorem prasy sportowej nieodzowne wydaje się, jak 
sugeruje Andrzej Skowroński z Ośrodka Badań Prasoznawczych z Kra-

« B. T u s z y ń s k i : Węzłowe problemy kultury fizycznej w Polsce lat 1945—1948 na ła
mach prasy sporowej. (W:) Sport Robotniczy, tom VIII, Warszawa 1974. 



kowa, „pogłębianie dociekań nad zainteresowaniami czytelniczymi, opinia
mi o sporcie i ich motywacjami, także odtworzenie systemów wartości ak
ceptowanych przez czytelników prasy sportowej. Informacje te posłużyć 
mogą jako podstawa racjonalnej działalności perswazyjnej. Stanowić też 
powinny punkt wyjścia dla badań istotnego problemu skuteczności oddzia
ływania prasy sportowej"5; 

— zwrócenia uwagi wymaga skromny, ale istniejący dorobek piśmienniczy. 
Zawarta w nim literatura zarysowuje naukowe działania w kierunku coraz 
lepszego poznawania procesu rozwoju prasy sportowej oraz jej funkcji. 

Inne prace podejmują próby analizy nagromadzonego materiału empirycz
nego. Wynikające z nich wnioski wskazują na społeczne znaczenie prasy spor
towej i jej roli w wychowaniu młodzieży poprzez upowszechnienie kultury 
fizycznej i sportu. 

Sprawozdanie z badań 

Moje badania nad zakresem tematycznym i opinią o funkcjach wycho
wawczych prasy sportowej prowadzone były w ramach problemu resortowe
go Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu w Instytucie Sportu 
w Warszawie w latach 1976—1980. Raport z badań liczy 303 strony. Aneks do 
raportu zawiera w części pierwszej 250 i drugiej 272 strony. Kopię raportu 
przekazałem m. in. Bibliotece OBP w Krakowie. Mnogość i różnorodność in
formacji czyni z pracy źródło przydatne dla zainteresowanych w szczególno
ści prasoznawstwem. 

Czytelnika w problem wprowadza wstęp, zawierający genezę badań. 
Rozdział pierwszy zawiera stan badań i literaturę przedmiotu, omawia 

problematykę, przedmiot i jej zakres. Przedstawia metodologię badań i pro
cedury badawcze. Charakteryzuje badane pisma i terminologię stosowaną 
w pracy. 

W drugim rozdziale omawia się zawartość tematyczną prasy sportowej, 
ujmując ją w ośmiu głównych grupach. Dotyczą one zawodników, trenerów, 
działaczy, sędziów, kibiców kultury fizycznej i sportu w Polsce, działalności 
sportowej w świecie oraz imprez sportowych i turystycznych w Polsce. 

Trzeci rozdział przedstawia analizę problematyki wychowawczej w prasie 
sportowej; w rozdziale czwartym omawia się funkcje wychowawcze prasy 
sportowej w opinii zawodników, trenerów i działaczy. 

Praca kończy się wnioskami, które powinny zaniepokoić zarówno dyspo
nenta jak i odbiorcę prasy sportowej. 

Cel i założenia badawcze 

Nieprzypadkowo objąłem badaniami zawodników, trenerów i działaczy. 
Dobór ich wyznaczony był przede wszystkim kryteriami osiągnięć sportowych 
i stażem działalności w ruchu sportowym. 

1 A. S k o w r o ń s k i : Rola społeczna prasy sportowej. Raport z badań OBP, 1972 
(maszynopis). 



Te właśnie środowiska najczęściej podejmują krytykę prasy sportowej — 
i dziennikarzy — m. in. za faworyzowanie w publicystyce wielkich i boga
tych klubów sportowych z równoczesnym niedocenianiem działalności pozo
stałych klubów. 

Zjawisko to wyraża się w przemilczaniu wręcz podstawowej roli i znacze
nia małych klubów w ruchu sportowym. Wskutek takiego traktowania tych 
klubów przez prasę sportową, masowy czytelnik pozbawiony był zarówno in
formacji o ich ilości, jak i przyczynach likwidacji. A likwidowano w ten 
sposób ośrodki stanowiące faktyczną podstawę usportowienia naszego społe
czeństwa. 

Krytyczny stosunek środowisk sportowych do prasy sportowej potęgowany 
był jej niezdecydowanym stanowiskiem wobec ujawniania źródeł i narusza
nia praworządności przez wielu zawodników drużyn ligowych, tzw. elity spor
towej i tzw. mecenasów wielkich klubów sportowych. Z krytyką spotkało się 
także preferowanie na łamach prasy sportowej tzw. gwiazd sportowych 
o wątpl iwej , wartości etyczno-moralnej i postawie obywatelskiej. Prasa spor
towa w pewnym sensie sankcjonowała kaperownictwo i łapownictwo w spor
cie, przez informacje pozbawione odpowiedniego komentarza, niepodawanie 
faktycznych przyczyn przejścia zawodnika z klubu do klubu. Sam fakt wpro
wadzenia suchej, czysto informacyjnej rubryki pt. „Zmienili barwy klubu" — 
dowodzi, że dziennikarze sportowi traktowali to jako zjawisko normalne. 

Tymczasem nie ulega wątpliwości , że wśród wielu czynników oddziałują
cych wychowawczo na sportowców, a tym samym wpływających na ich spo
sób myślenia i postępowania, niepoślednie miejsce zajmuje prasa. 

Tak więc celem podjętych w mojej pracy dociekań uczyniłem zbadanie — 
na podstawie publikacji w Przeglądzie Sportowym, Sporcie i Sportowcu — 
problematyki, dotyczącej zakresu tematycznego oraz znaczenia funkcji wycho
wawczej prasy sportowej w opinii zawodników, trenerów i działaczy. Zarówno 
w sferze informowania, jak i komentowania pozytywnych i negatywnych 
zjawisk w życiu sportowym. 

Aby osiągnąć ten zasadniczy cel, należało określić: 

1. Jaka jest tematyka publikacji, pojawiających się na łamach Przeglądu 
Sportowego, Sportu i Sportowca, granice jej występowania oraz częstotli
wość jej podejmowania? 

2. Jaka jest treść publikacji o tematyce wychowawczej? 

3. Jakie są opinie zawodników, trenerów i działaczy na temat funkcji wycho
wawczych prasy sportowej? 

Metody i procedura badań 

Dla rozwiązania wymienionych problemów zastosowałem: 

1) Metodę analizy zawartości prasy. Warunkiem zastosowania tej metody 
była m. in. klasyfikacja materiału. Przeprowadziłem ją wg klucza kategory-
zacyjnego. Objęła ona m. in. publikacje dotyczące zawodników, trenerów, 
działaczy, zawodów i imprez sportowych. Zakres podejmowanych problemów 
ustali łem oddzielnie dla Przeglądu Sportowego, Sportu i Sportowca. 



Badania przeprowadzono w dwóch okresach: I okres — od 1 X 1974 do 
30 X1 1975, II okres — od 1 XII 1975 do 30X1 1976 (obejmował on olimpiadę 
w Montrealu). 

Społeczną funkcję wychowawczą prasy sportowej określiłem na podstawie 
częstotliwości publikacji, ponieważ wielokrotne pojawianie się określonej 
problematyki jest ważnym czynnikiem społecznej skuteczności oddziaływania 
prasy sportowej. 

2) W celu ustalenia opinii zawodników, trenerów i działaczy o funkcji wy
chowawczej prasy sportowej, zastosowałem metodę sondażu diagnostycznego. 
Sondaż przeprowadzono za pomocą ankiety skategoryzowanej w 30 najpopu
larniejszych klubach sportowych w Polsce. Na każde pytanie w ankiecie za
proponowałem 10 odpowiedzi, z których można było wybrać nie więcej niż 3. 

W doborze próby m. in. starałem się, by ankietowani mieli odpowiedni 
staż zawodniczy, byli medalistami, startowali na ważnych imprezach krajo
wych i międzynarodowych oraz żeby byli zarówno bohaterami prasy spor
towej, jak i jej czytelnikami. 

Wnioski 

Szczegółowe wnioski i rozważania zawarte są w kolejnych rozdziałach, dla
tego też w podsumowaniu skoncentrowałem się jedynie na najważniejszych 
zagadnieniach wpływu wychowawczego prasy sportowej. 

Odpowiadając na pierwsze pytanie postawione w pracy, tzn. jaka jest te
matyka publikacji pojawiających się na łamach Przeglądu Sportowego, Spor
tu i Sportowca, należy stwierdzić, że zakres tematyczny prasy sportowej jest 
rozległy. 

Analiza zgromadzonego materiału pozwala na ustalenie, że ilość publikacji 
w poszczególnych grupach w pierwszym i drugim okresie badań kształtuje 
się rozmaicie. 

Pierwsze miejsce zajmuje problematyka międzynarodowego ruchu sporto
wego, a szczególnie tematyka imprez sportowych w świecie. Drugie miejsce 
w pierwszym i drugim okresie badań zajmuje tematyka imprez w kraju i na 
świecie. Nie można nie doceniać tej grupy problemów, ponieważ właśc iwe 
i częste propagowanie imprez sportowych, zwłaszcza przeznaczonych dla sze
rokiej rzeszy społeczeństwa (np. bieg po zdrowie, Bieg Gwarków, Piastów), 
przyczynia się do kształtowania właściwej postawy wobec kultury fizycznej 
i sportu. Cieszy szczególnie znaczny wzrost liczby publikacji na ten temat, 
np. w Sportowcu w drugim okresie badań (4,2 razy). Trzecie miejsce w dru
gim, a czwarte w pierwszym okresie badań zajęły artykuły dotyczące zawod
ników, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania wychowawczego klubu. 

Budzi pewne obawy zbyt mała częstotliwość ukazywania się publikacji do
tyczących kaperownictwa: jest to zjawisko wyjątkowo negatywne. Lekcewa
żenie go powoduje kształtowanie s ię niepożądanych cech osobowości zarówno 
sportowców, jak i zwolenników sportu, polegających na przecenianiu wartości 
komercyjnych sportu i zupełnym ignorowaniu wartości moralnych tkwiących 
w kulturze fizycznej. Nawet Sportowiec poświęca tej problematyce mało 
miejsca. 



Interesującą grupę tematyczną stanowią publikacje bezpośrednio dotyczące 
wychowania w klubach. Ukazują się one jednak zbyt rzadko, by ich oddzia
ływanie było znaczące. Sprawy dotyczące zawodników pojawiają się częściej 
na łamach prasy sportowej, kiedy są rozgrywane zawody lub odbywają się 
wielkie imprezy (np. igrzyska olimpijskie). Tematyka igrzysk w drugim okre
sie badań była jednak ujęta jednostronnie i tendencyjnie, rozważano prze
ważnie, kto i jakie ma szanse na medal. 

Z analizy wynika też, że w prasie sportowej są częstsze raczej opinie po
zytywne na temat zawodników, trenerów, działaczy i sędziów, niż próby kry
tykowania ich negatywnych postaw. Również zawody, imprezy sportowe i tu
rystyczne przedstawiane są przeważnie w świetle pozytywnym. Mało jest ar
tykułów krytycznie oceniających różne zjawiska w sporcie polskim i świa
towym. 

W efekcie rola wychowawcza prasy sportowej jest w dużej mierze ograni
czona do akcentów i elementów tkwiących w poszczególnych artykułach, nie 
stanowi zaś wyrazu konsekwentnej redakcyjnej polityki. 

Należy w tym miejscu odpowiedzieć na drugi problem postawiony w pracy, 
Izn. jaka jest treść publikacji o tematyce wychowawczej, ilość i zakres tych 
publikacji oraz znaczenie społeczno-wychowawcze podejmowanych tematów. 

Analiza zawartości czasopism sportowych pod kątem ich funkcji wycho
wawczych nie prowadzi do zbyt optymistycznych wniosków. Nie można za
przeczyć, że prasa sportowa dużo miejsca poświęca sprawom wychowania, 
jednak nie w pełni wykorzystuje wszystkie swoje możliwości. 

Dużą wartość wychowawczą mają te publikacje, które podają informacje 
sprawdzone, wiarygodne, a komentarz jest obiektywny i bezstronny. Zwalcza
jąc negatywne zjawiska w ruchu sportowym, preferując określone wzorce 
osobowe, trzeba dobrać takie środki i formę, które najlepiej i najtrafniej 
przekonają odbiorcę o słuszności wywodów. Nie wszystkie artykuły odpowia
dają wyżej określonym kryteriom. Przede wszystkim dziennikarze unikają 
tzw. tematów drażliwych, dotyczących znanych zawodników, trenerów czy po
pularnych imprez sportowych. Gdy je podejmują, oceniają fakty i ich spraw
ców zbyt łagodnie. Wyraża się to w częstym pomijaniu podawania nazwisk, 
miejscowości i pewnych istotnych szczegółów. Brak odniesienia do konkret
nej osoby czy zdarzenia powoduje, że krytykowane zjawiska zawieszone są 
niejako w próżni i należą do sfery teoretycznych (a nawet może zmyślonych) 
rozważań. 

Aby publikacje odnosiły pożądany rezultat wychowawczy, wiadomości i ko
mentarze w nich zawarte muszą być uprzednio dokładnie przemyślane i pod
dane krytycznej analizie. Często bowiem pochopnie poczynione uwagi krzyw
dzą osoby nimi dotknięte, nie odnosząc spodziewanego rezultatu. Dotyczy to 
szczególnie nieobiektywnej oceny zawodników, trenerów i działaczy w przy
padku poniesionej porażki. 

Nieodosobnione są też szkodliwe społecznie przypadki częściowego tylko 
ujawniania faktów. Przyczynia się to do deformowania obiektywnej rzeczy
wistości i kształtowania opinii na podstawie tych właśnie niepełnych danych. 
Wiadomo przecież, że słowo drukowane sprawia, że wierzy się w to, co zostało 
napisane i opublikowane w gazecie, ostrożność więc w głoszeniu sądów zbyt 
powierzchownych powinna być naczelną zasadą. 



Prasa sportowa ma do spełnienia ważną rolę w dziedzinie kształtowania 
patriotyzmu wśród zawodników. Czyni to omawiając ważniejsze imprezy mię
dzynarodowe, ze szczególnym podkreśleniem postaw naszych zawodników wo
bec cudzoziemców, podkreślając znaczenie barw narodowych i hymnu na 
spotkaniach z zawodnikami obcych państw, a przede wszystkim piętnując 
i potępiając niewłaściwe, niegodne miana Polaka zachowanie. Ten typ pu
blikacji również występuje rzadko. 

Tymczasem przez niedocenianie wagi niektórych zagadnień prasa sportowa 
może wywierać szkodliwy w p ł y w na czytelników. Nieujawnianie zła, po
wierzchowne traktowanie wypaczeń powoduje złagodzenie ich szkodliwości 
i prowadzi do przyjmowania ich jako rzeczy normalnej i codziennej. 

Wnioski te potwierdzają opinie o wychowawczej funkcji prasy, wypowia
dane przez zawodników, trenerów i działaczy. Na podstawie analizy ankiet 
można było udzielić odpowiedzi na trzeci wysunięty w pracy problem, tzn. 
jaka jest opinia zawodników, trenerów i działaczy na temat funkcji wycho
wawczych prasy sportowej. 

Jednym z problemów szczegółowych, postawionych w pracy, było wyja
śnienie, jakie są faktyczne motywy i czynniki czytelnictwa prasy sportowej. 
Odpowiedzi ankietowanych upoważniają do stwierdzenia, że g łównym powo
dem sięgania po prasę sportową jest chęć zdobycia informacji o wynikach 
imprez i zawodów, szczególnie dotyczących ulubionej drużyny i zawodnika. 
Respondenci na ostatnich miejscach wymienili następujące przyczyny czytel
nictwa prasy sportowej: chęć zapoznania się z opinią i osiągnięciami trene
rów i działaczy, z postawami zawodników, z negatywnymi zdarzeniami pod
czas imprez sportowych, mechanizmami rządzącymi sportem. 

Skoro tak to wygląda, powinno się wystąpić z postulatem pod adresem re
dakcji czasopism sportowych, aby w artykułach informacyjnych „przemyca
no" niejako treści wychowawcze. Tabele wyników mogą być przecież opatrzo
ne krótkim, zwięzłym komentarzem chwalącym lub ganiącym postawy spor
towców. W ten sposób stopniowo i nie nachalnie można wykształcić określone 
postawy zarówno u czytelników jak i samych sportowców. 

Problem wychowawczej roli prasy sportowej jest bardzo ważny z dwóch 
względów. Po pierwsze, ma ona odbiorców głównie wśród młodzieży. Po 
drugie, prasa jako środek komunikowania masowego spełnia ważne zadania 
ze względu na możliwość selekcji treści, dostosowania odbioru treści do in
dywidualnych możliwości, zapewnienia pewnej „intymności odbioru". 

Przechodząc do następnego problemu, jakim jest wpływ prasy sportowej 
na zainteresowania czytelników kulturą fizyczną i sportem, należy stwierdzić, 
że ankietowani ocenili go jako bardzo duży. Czasopisma sportowe mogą za
chęcać lub zniechęcać do uprawiania sportu. Oceny ankietowanych są wpraw
dzie nacechowane dużą dozą subiektywizmu (np. respondenci jako głów*ny 
powód odciągający młodzież od sportu uznali m. in. ujawnianie niektórych 
niechlubnych faktów z życia i kariery sportowców), jednak należy przyznać 
im rację, gdy mówią o ujemnym wpływie prasy w związku z niewiarygod
nością opisywanych incydentów, faktów czy zbyt pochopnym formułowaniu 
opinii. Zatem następny postulat skierowany do dziennikarzy można sformuło
wać następująco: nieobiektywna ocena i krytyka szkodzą działalności wycho
wawczej. Etyka zawodowa dziennikarza w prasie sportowej jest równie waż
na, jak w prasie społeczno-politycznej. 



Ankietowani stwierdzili równocześnie, że prasa sportowa preferuje takie 
cechy jak: patriotyzm, odporność, koleżeństwo, zdecydowanie, upór, gani na
tomiast nieprzystosowanie się do warunków życia sportowego, uprawianie 
sportu dla egoistycznej satysfakcji osobistej, niesumienność, brutalność. 

Kończąc, muszę stwierdzić, że odpowiedź na pytanie, czy prasa sportowa 
spełnia rolę wychowawczą, nie może być jednoznacznie pozytywna. Problem 
ten winien być więc przedmiotem dalszych, pogłębionych badań, które po
zwolą bliżej określić sposoby pełnienia funkcji wychowawczej przez czaso
pismo sportowe. 

Wyniki badań zgromadzone w tej pracy upoważniają jednak do stwierdze
nia, że rola wychowawcza Przeglądu Sportowego, Sportu i Sportowca nie 
jest w pełni wykorzystana. Można i trzeba spodziewać się po tych czasopi
smach większego wychowawczego oddziaływania głównie na zawodników, 
bardziej konsekwentnych, atrakcyjnych, a tym samym i skutecznych form 
i treści. 

SUPLEMENT 

GLOSA O PRASIE SPORTOWEJ 
Tekst, który obok przedstawiamy, jest autoreferatem obszernego opraco

wania; jego trzonem są niezwykle bogate ilościowo wyniki badań empirycz
nych. Ten stan rzeczy postawił autora wobec konieczności dokonania daleko 
idących skrótów. Wywarło to wyraźny wpływ na przygotowany tekst, nada
jąc mu dość ogólny charakter. Sądzimy, że m. in. właśnie ta ogólność leży 
u podstaw pewnej kontrowersyjności opracowania. 

Aby jednak owe kontrowersje me stały się źródłem nieporozumień, trzeba 
powiedzieć, że: 

— przedstawiony w pracy obraz prasy sportowej jest widziany oczyma czło
wieka sportu. Dlatego w owym obrazie uwzględniono przede wszystkim 
pewne oceny, opinie czy postulaty funkcjonujące w środowisku sporto
wym, mniej troszcząc się o ich konfrontację z obiektywnymi uwarunko
waniami działalności sportowych redakcji prasowych, założonymi przez 
nie funkcjami, przyjętym przez nie wirtualnym odbiorcą itp.; 

— pierwszą pochodną powyższej kwestii jest problem funkcji prasy sporto
wej i metod realizacji tych funkcji. W przedstawionym tekście owo roz
różnienie uległo pewnemu zatarciu; autor skłonny jest utożsamiać wycho
wawczą funkcję prasy z dydaktyką społeczną, jedną z metod realizacji 
owej funkcji. Nie negując roli dydaktyki społecznej, podkreślamy, że funk
cja wychowawcza może być realizowana nie tylko przez komentowanie, 
lecz np. także przez informowanie czy też może raczej sposób informowa
nia, a zatem — redagowanie. Uwzględnienie tego momentu mogłoby 
w istotny sposób zmienić ocenę funkcji wychowawczej prasy sportowej; 

•— drugą pochodną podniesionej na początku kwestii jest pytanie o to, co jest 
przedmiotem wychowawczego oddziaływania prasy sportowej. Mimo iż nie 



wyrażono tego expressis verbis, to sposób prowadzenia argumentacji wska
zuje, iż przedmiotem wychowawczej funkcji prasy sportowej jest przede 
wszystkim samo środowisko sportowe: zawodnicy, trenerzy, działacze. Po
dejście takie budzi spore wątpliwości: Przegląd Sportowy, Sport i Sporto
wiec są tytułami o szerokim adresie czytelniczym. Środowisko ludzi, dla 
których sport jest treścią, sensem bądź materialną bazą życia jest zaled
wie częścią, i to niezbyt wielką, ich publiczności. Podstawową masą od
biorców są ludzie patrzący na sport oczyma zainteresowanego, ale stoją
cego z boku obserwatora, ludzie, dla których sport jest przede wszystkim 
rozrywką. Realizacja funkcji wychowawczej wobec każdej z wymienionych 
grup musi z natury rzeczy przebiegać odmiennie; mamy więc de facto 
do czynienia z dwoma celami tej funkcji. Udział każdego z nich w zawar
tości pisma powinien hipotetycznie odpowiadać i lościowemu udziałowi 
w strukturze publiczności odpowiadającej mu grupy czytelników. W przy
padku Przeglądu Sportowego, Sportu czy Sportowca rysuje się więc uza
sadniona potrzeba prymatu wychowawczej funkcji skierowanej na sporto
wą widownię , nad wychowawczą funkcję skierowaną na środowisko spor
towe. Dominująca rola tej drugiej winna być raczej cechą właściwą pis
mom specjalistycznym jak np. Lekka Atletyka czy Boks; 

— typ pisma i jego formuła wydawnicza są czynnikami w znacznej mierze 
wyznaczającymi politykę redakcyjną i sposoby jej realizacji. Wynika z te
go oczywisty wniosek, że obiektywne możliwości działania w obrębie tego 
samego problemu są dla różnych typów pism odmienne. Dlatego dysku
syjne wydaje się nam jednakowe, niejako sumaryczne potraktowanie Spor
towca, tygodnika o profilu magazynowo-publicystycznym, i Przeglądu 
Sportowego oraz Sportu — gazet o charakterze informacyjnym, zawiera
jących pewną tylko ilość na ogół okolicznościowej publicystyki; 

— niezupełnie podzielamy wyrażone w opracowaniu przekonanie o potędze 
prasy. Natomiast zupełnie nie podzielamy obaw, wynikających z domnie
mania, że niewłaściwe realizowanie funkcji wychowawczej w zderzeniu 
z wielkim zaufaniem czytelników może przynieść negatywne skutki spo
łeczne. W sytuacji powszechnego kryzysu zaufania do środków masowe
go przekazu sugestia ta brzmi jak niezamierzona ironia. 

Uwagi, które tu przedstawiliśmy, nie są próbą polemiki z autorem opraco
wania. Chciel ibyśmy raczej, aby potraktowane zostały jako wskazanie, że 
przedstawiony w nim obraz wychowawczy funkcji prasy sportowej nie jest 
jedynym możl iwym. W niczym nie zmienia to naszego poglądu, iż mamy tu 
do czynienia z interesującą próbą wypełnienia pola badawczego, wciąż zawie
rającego wiele luk. 

Andrzej Skowroński 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Kto strzela z armaty do wróbla, może go najwyżej ogłuszyć. 

Kazimierz Chyła 
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JEWGIENIJ A. KORNIŁOW 

HISTORIA PRASY NARODÓW ZSRR 
I PRASY LOKALNEJ 
W ASPEKCIE METODOLOGII 

W II połowie lat siedemdziesiątych prasoznawstwo radzieckie zwróciło swe 
zainteresowania na prasę lokalną. Plonem tych zainteresowań jest wiele 
prac powstałych na kilkunastu uniwersytetach radzieckich. Jak jednak badać 
prasę państwa wielonarodowego, stosując jednolite kryteria i nie zatracając 
indywidualnego charakteru i swoistości poszczególnych grup etnicznych? 
Doc. Korniłow z Uniwersytetu Rostowskiego poszukuje wspólnego mianownika 
dla tych badań. 

„Przyszły historyk prasy nie znajdzie bardziej wyrazistego przy
kładu dla swoich wniosków i dogodniejszej kanwy swoich badań niż 
historia prasy prowincjonalnej" — wydrukowano w periodyku ra
dzieckim Krasnaja Pieczat' w numerze 16—17 z 1924 r. Jednak dro
ga do uświadomienia sobie roli prasy lokalnej w rozwoju dzienni
karstwa radzieckiego okazała się długa i zawiła. Świadczy o tym 
powstanie — oparte na poglądach końca lat pięćdziesiątych i po
czątku sześćdziesiątych — pomocy naukowych i programów kursów 
historii radzieckiego dziennikarstwa, przedstawiających rozwój na
szej prasy niemal wyłącznie jako historię gazet centralnych. 

To, iż większość uogólniających prac z historii prasy radzieckiej 
oparła się na materiałach centralnych wydawnictw periodycznych, 
było naturalne i logiczne na określonym etapie rozwoju myśli nau
kowej. Staje się jednak coraz bardziej oczywiste, le dla powstania 
fundamentalnego opracowania, ukazującego wszystkie zasadnicze 
prawidłowości rozwoju dziennikarstwa radzieckiego w ujęciu histo
rycznym, konieczne jest wykorzystywanie materiałów jego najbo
gatszego działu — prasy lokalnej. 

Oprócz rozwiązania podstawowego, ogólnego zadania — ukazania, 
jak w ciągu istnienia państwowości radzieckiej był wcielany w ży
cie testament leninowski o przekształceniu prasy w narzędzie bu
downictwa socjalistycznego, ekonomicznej reedukacji mas — przed 



historią dziennikarstwa stoi również zbadanie lokalnych swoistości 
tego procesu. Niezbędne jest pokazanie, jak ogólne zadania, posta
wione przez partię komunistyczną przed całą prasą radziecką, wy
glądały w warunkach narodowych i lokalnych, wykrycie prawidło
wości związanych z osobliwościami w historycznym rozwoju regio
nów. 

Zainteresowanie historią radzieckich lokalnych wydawnictw pra
sowych wzmogło się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych. Wy
razem tego było pojawienie się znacznej liczby artykułów nauko
wych i rozpraw doktorskich, poświęconych głównie dziennikarstwu 
1917 roku i pierwszych lat władzy radzieckiej. 

Najdogodniejsze warunki dla przeprowadzenia badań nad lokal
nym dziennikarstwem powstały niewątpliwie tam, gdzie znajdują się 
uniwersytety, w których kształci się dziennikarzy i prowadzi dzia
łalność wydawniczą — w Leningradzie, Swierdłowsku, Woroneżu, 
Irkucku, Władywostoku, Kazaniu i w innych miastach. 

Pierwsze przeglądowo-monograficzne opracowanie jednego z waż
niejszych rozdziałów lokalnej prasy Rosji zostało podjęte na Uniwer
sytecie Woroneskim. W części drugiej wydania, poświęconej historii 
partyjno-radzieckiej prasy obwodu woroneskiego w latach 1917— 
1945, autor opracowania G. W. Antiuchin przedstawia ideowe treści 
lokalnego dziennikarstwa zgodnie z podziałem odpowiadającym przy
jętej w nauce radzieckiej periodyzacji historii KPZR i państwowości 
radzieckiej, w odniesieniu do historii Ziemi Woroneskiej \ 

Zbiory artykułów, wraz z ważnymi materiałami historii lokalnej 
partyjno-radzieckiej prasy Rosji, wydały uniwersytety: Leningradz-
ki, Uralski, Irkucki, Dalekowschodni i inne. 

Kilka prac opublikowali również badacze rostowscy, zajmujący się 
od początku lat siedemdziesiątych kompleksem tematów „Powstanie 
i rozwój wielonarodowego dziennikarstwa Północnego Kaukazu 
i obszarów nad Donem" *. Wydana w 1977 r. zbiorowa monografia 
autorstwa N. M. Gordijewy, A. I. Stańki, N. D. Czyczykiny, J. A. 
Korniłowa ,,Z dziejów dziennikarstwa nad Donem" * (wyd. Państwo
wego Uniwersytetu Rostowskiego — RGU), rozważa narodziny i roz
wój dziennikarstwa nad Donem, poczynając od lat trzydziestych 
XIX stulecia do lat trzydziestych X X wieku, od ukazania się pierw
szych gazet dońskich i socjaldemokratycznych wydawnictw praso
wych do utworzenia systemu regionalnego dziennikarstwa radziec
kiego. 

Zbiór „Publicyści znad Donu i Północnego Kaukazu" * (wyd. RGU, 
pod red. J. A. Korniłowa) został poświęcony twórczości dziennikar
skiej A. Fadiejewa, M. Szołochowa, W. Stawskiego i innych zna
nych pisarzy radzieckich, rozpoczynających działalność literacką 
1 G. W. A n t i u c h i n : Oczerki istorii partijno-sowietskoj pieczati Woroneż-
skoj obłasti, 1917—1945. Woroneż 1976, s. 10. 
* „Stanowlenije i razwitije mnogonacyjonalnoj żurnalistiki Siewiernogo Kaw-
kaza i Dona" (przyp. tłum.) 
* „Is istorii żurnalistiki Dona" (przyp. tłum.) 
* „Publicysty Dona i Siewiernogo Kawkaza" (przyp. tłum.) 



w prasie lokalnej. Autorzy podnoszą w książce szereg aktualnych 
problemów naukowych związanych ze studiami nad dziennikar
stwem, wprowadzają do nauki nieznane wcześniej materiały doku
mentalne potwierdzające swoistość i oryginalne znaczenie twórczo
ści publicystycznej. Analogiczne problemy stawia monografia J. A. 
Korniłowa i J. A. Niemirowa „Czerwony poranek. Wczesny okres 
twórczości Nikołaja Pogodina" * — (Wyd. Rostowskie, 1979). 

Historycznym problemom wielonarodowego dziennikarstwa wy
branego regionu został poświęcony zbiór „Publicystyka nad Donem 
i na Północnym Kaukazie" * (wyd. RGU, pod red. A. I. Stańki). 
W tym zbiorze szczególną uwagę zwrócono na polityczną i profesjo
nalną charakterystykę ważniejszych wydawnictw gazetowych i pra
sowych Dagestanu, Kabardino-Bałkarii, Czeczeno-Inguszetii, Północ
nej Osetii, Kraju Stawropolskiego i Krasnodarskiego, obwodu Ros-
towskiego, a także poszczególne okresy rozwoju dziennikarstwa lo
kalnego. Problemom metodologicznym studiów nad prasą narodów 
ZSRR oraz prasą lokalną, a także nad zasadami jej narodzin i roz
woju został poświęcony jeszcze jeden zbiór opracowany w katedrze 
historii dziennikarstwa RGU, w ramach problematyki Północnokau-
kaskiego Centrum Naukowego Szkolnictwa Wyższego — „Prasa na
rodów ZSRR i prasa lokalna w systemie dziennikarstwa" * (w dru
ku). 

Niewątpliwe są pewne osiągnięcia badaczy rosyjskich w dziedzinie 
historii dziennikarstwa lokalnego. Jednak jest oczywiste i to, że stu
dia nad prasą lokalną jako pewną całością nie mają takich tradycji 
jak badania nad historią lokalnych organizacji partyjnych, historią 
regionalną, ruchem literackim, a zorganizowanie fundamentalnych 
badań, uogólniających na współczesnym poziomie teoretycznym me
chanizm powstawania i rozwoju całej prasy narodowej i lokalnej, 
wymaga jeszcze dużo pracy. Niezbędne jest przeprowadzenie szeregu 
studiów na miejscu, ponieważ sytuacja w badaniach prasy jest 
w różnych regionach dość różna. W wielu obwodach, krajach nie 
zostały jeszcze opracowane przeglądy o charakterze historyczno-lite
rackim oraz historyczno-dziennikarskim. Często dotychczasowe histo
ryczne opisy periodyków grzeszą niestety empiryzmem, co charakte 
ryzuje wstępny okres badań. Nawet rozprawy doktorskie poświęco
ne tej tematyce niemal w ogóle nie próbują wykrywać ogólnych 
prawidłowości rozwoju prasy narodowej i lokalnej, nie śledzą zwią
zków i wzajemnych wpływów periodyków różnych regionów. 

Aktualne problemy badań historycznych nad dziennikarstwem lo
kalnym są zdeterminowane zarówno ogólnym poziomem i stanem 
historii prasy radzieckiej, jak i szczególnymi, specyficznymi dla 
dziennikarstwa lokalnego czynnikami, mającymi uwarunkowania ge
ograficzne, historyczne, ekonomiczne, kulturowe i językowe. Dla da
nego etapu rozwoju wiedzy naukowej poważnym zadaniem staje się 

* „Kumaczewoje utro. Rannij pieriod tworczestwa Nikołaja Pogodina" (przyp. 
tłum.) 
* „Publicystika Dona i Siewiernogo Kawkaza" (przyp. tłum.) 
* „Miestnaja i nacyjonalnaja pieczat' w sistemie żurnalistiki" (przyp. tłum.) 



przejście od badań nad funkcjonowaniem poszczególnych tytułów 
w różnych okresach, prasy rejonów, obwodów i republik do stwo
rzenia o p r a c o w a ń w s k a l i r e g i o n a l n e j , rozważających 
historię dziennikarstwa nie jako sumę historii różnych gazet i czaso
pism, lecz jako zrekonstruowany na podstawie podejścia systemowe
go proces. Podobne studia regionalne można traktować jako bada
nia na średnim poziomie, które plasują się między opisami historii 
konkretnej prasy a opracowaniami stawiającymi sobie zadanie uogól
nienia prawidłowości rozwoju całego dziennikarstwa lokalnego 
w wymiarze historyczno-teoretycznym. 

Wysunięcie nowych zadań — stworzenia historycznych studiów 
nad dziennikarstwem w skali regionalnej, dążenie do tak poważnego 
celu, jakim jest wykrycie prawidłowości powstawania i rozwoju lo
kalnego dziennikarstwa w skali ogólnonarodowej, wymaga doskona
lenia metodologii, nowych, a niekiedy nowatorskich ujęć badanego 
materiału. Nadszedł czas ponownej oceny metodologii historycznych 
badań prasy, odpowiednio do współczesnego poziomu filozofii mark
sistowsko-leninowskiej, aktualnych zadań budownictwa komunistycz
nego, a także odpowiednio do osiągnięć współczesnej teorii dzienni
karstwa. 

Problemy metodologii badań są związane przede wszystkim ze 
spuścizną twórczości klasyków marksizmu-leninizmu. Marks, Engels 
i Lenin pozostawili badaczom dziennikarstwa nie tylko naukę o pra
sie jako klasowej instytucji społecznej i ważnym instrumencie ideo
logicznym partii komunistycznej. Uzbroili nas w logikę „Kapitału", 
,,Anty-Dühringa", „Zeszytów filozoficznych". Pojąć tę logikę, stale 
kierować się nią, stosować podczas badań istotnych realiów, opierać 
na dialektyce materialistycznej jako uniwersalnej metodzie służącej 
za podstawę interpretacji obiektów poznania — oto najbardziej aktu
alne zadania metodologiczne. 

Ważną podstawą działalności w procesie poznania, określaną przez 
dialektykę materialistyczną, jest p o d e j ś c i e s y s t e m o w e — 
kierunek metodologii poznania naukowego, u której podstawy leży 
badanie obiektów jako systemów. Klasycznym wzorem badań syste
mowych społeczeństwa jako całości oraz jako różnorodnych sfer ży
cia społecznego jest „Kapitał" Marksa; „ucieleśnione w nim zasady 
badania organicznej całości (wznoszenie się od abstrakcji do konkre
tu, jedność analizy i syntezy, logiki i historii, wykrycie różnorod
nych związków w obiekcie i ich wzajemnych oddziaływań, synteza 
strukturalno-funkcjonalnych i genetycznych wyobrażeń o obiekcie 
itp.) stały się ważną komponentą dialektyczno-materialistycznej me
todologu poznania naukowego" 2. 

Utrwalenie podejścia systemowego w różnych dziedzinach nauki 
jest spowodowane tym, że poznanie w coraz większej mierze zaczę
ło się kierować na badanie obiektów złożonych. Niewątpliwie, dzien
nikarstwo w całości, a także jego poważniejsze działy, jakimi na 
przykład są jego realizacje terenowe, mogą być rozpatrywane jako 

2 Bolszaja Sowietskaja Encykłopiedija, III wydanie, t. 23, s. 1415. 



obiekty społeczne o złożonej organizacji i w stosunku do nich naj
bardziej właściwe, w planie metodologicznym, jest podejście syste
mowe. Zgodnie z tym ujęciem badania zostały ukierunkowane na po
twierdzenie integralności prasy, sprowadzenie całej wielostronności 
powiązań między różnymi elementami systemu w jeden teoretyczny 
obraz. Bez ujęcia systemowego dany obiekt, proces, zjawisko rozpa
da się na serię momentów, epizodów nie powiązanych jedną logiką, 
ogólnym ukierunkowaniem. Bez podejścia systemowego w jego histo
rycznym aspekcie dowolny proces jawi się jako prosta suma jego 
stanów\ Rola, znaczenie rekonstrukcji systemu, odtworzenia jego 
modelu polega na tym, że „wynurza się z mglistego świata intuicyj
nych wyobrażeń i przyobleka kształt jednoznacznych stwierdzeń, 
zrozumiałych przez każdego. Domniemania mogą teraz być spraw
dzone na podstawie całej posiadanej informacji i szybko uściślone" 4. 

Oczywiście, odtworzenie systemu nie jest możliwe bez poznania 
jego oddzielnych elementów, „momentów", „epizodów" w ich róż
nych stanach. Rolę takich elementów pełnią wielokrotnie spotykane 
opisy dziennikarstwa lokalnego typu „Prasa w walce o...", ściśle 
określone czasowymi i tematycznymi granicami. Tego rodzaju ba
dania, wprowadzające do obiegu nowe materiały, są niezbędne na 
wszystkich etapach rozwoju nauki i nie można ich roli dyskredyto
wać. Tylko znając cały system prasowy, podkreśla В. I. Jesin5, mo
żna dać wyraźną, głęboką analizę jego poszczególnych działów, po
szczególnych tytułów, zapewnić poprawne łączenie ich w grupy 
i prawidłową klasyfikację, ocenę treści, ich rolę w życiu społecznym, 
walce. 

Przejście do badań systemowych w skali regionalnej okazało się 
znacznie bardziej złożone, niż można to było sobie wcześniej wy
obrazić. Postawiwszy sobie za podstawowy cel opracowanie dwuto
mowego dzieła zbiorowego „Historia dziennikarstwa Północnego 
Kaukazu i rejonu Domu (od narodzin do naszych dni)" * odtwarzają
cego powstawanie i rozwój systemu komunikowania prasowego jed
nego z największych regionów Rosji, katedra historii dziennikarstwa 
RGU i grupa problemowa do spraw historii lokalnej prasy napotka
ła poważne trudności o charakterze metodologicznym i naukowo-or-
ganizacyjnym. Zgodnie z ideą podejścia systemowego została opraco
wana szczegółowa struktura dwutomowej pracy, która przedstawia 
historię dziennikarstwa nie według poszczególnych krajów, republik 
i obwodów, ale w skali całego regionu i w kontekście ogólnokrajo
wych procesów, co daje możliwość zwiększenia skali uogólnień, prze
prowadzenia badań porównawczych, zbliżenia się do określenia pra
widłowości rozwoju całego dziennikarstwa lokalnego. Jednak histo-

8 Zob. W. A. A f a n a s j e w : Dinamika socyjalnych sistiem. Kommunist 1980, 
nr 3, s. 60. 
* J . F o r r e s t e r : Mirowaja dinamika. Wyd. „Nauka", Moskwa 1978, s. 139. 
8 Zob. В. I. J e s i n : Woprosy istorii russkoj żurnalistiki w knigie W. I. Le
nina „Czto dielat'?". Wiestnik MGU — Zurnalistika 1972. Nr 2, s. 14. 
* „Istorija żurnalistiki Siewiernogo Kawkaza i Dona (ot zarożdijenija do na
szych dniej)" (przyp. tłum.) 



rycy prasy, których poglądy naukowe są ukierunkowane na wartości 
poznawczo-opisowe, oddają pierwszeństwo tradycyjnym badaniom lo
kalnym odtwarzającym historię dziennikarstwa poszczególnych repu
blik, obwodów, miast, rejonów, a następnie zestawieniu tego mate
riału w jednej publikacji, zgodnie z administracyjno-geograficzną 
strukturą regionu. Zrealizowanie postawionych celów utrudnia rów
nież brak badań regionalnych nad historią państwowości, ekonomiką 
i kulturą (wielotomowe wydanie historii Północnego Kaukazu jest, 
jak dotąd, w opracowaniu). Powstrzymuje rozwój badań o zbliżonej 
skali także słabość teorii rozwoju regionalnego, brak definicji nau
kowych szeregu kategorii i terminów. 

Podejście systemowe określające w szczególności metodologię 
regionalnych studiów nad dziennikarstwem jest nierozerwalnie 
związane z dynamiką, ruchem, rozwojem, w którego procesie 
bada się rzeczywistość dialektyki materialisty cznej. „Dlatego zasto
sowanie zasady historyzmu w badaniach systemów społecznych — 
pisze W. Afanasjew — jest kluczowym problemem metodologii po
znania społecznego" e. Z a s a d a h i s t o r y z m u , ruchu i rozwoju 
jest niewątpliwie podstawowym aspektem podejścia systemowego. 
Mówiąc o istocie historyzmu jako zasady, Lenin pisał, że najbardziej 
obiecującym, koniecznym i ważnym w podejściu do problemu życia 
społecznego z naukowego punktu widzenia jest nie zapominać o pod
stawowej historycznej więzi, patrzeć na każdy problem z punktu wi
dzenia tego, jak powstało znane zjawisko historyczne, jakie główne 
etapy to zjawisko przeszło podczas swego rozwoju, i z punktu tego 
jego rozwoju patrzeć, czym dana rzecz stała się teraz7. W pojęciu 
Lenina podejść naukowo do jakiegoś problemu można tylko wtedy, 
kiedy ogarnie się historycznym spojrzeniem pełny rozwój w całości, 
inaczej bowiem niemożliwe jest zrozumienie rzeczywistej istoty 
przedmiotu. Parafrazując nieco słowa Lenina można powiedzieć, że 
w poznaniu systemu społecznego należy widzieć, jak ten' system 
powstał w historii, jakie główne etapy przeszedł on w swoim rozwo
ju, czym stał się system obecnie i jakie są jego dalsze perspektywy. 

Zasada historyzmu przejawia swą wszechstronną treść w formie 
określonych wymogów metodologicznych co do poznania naukowe
go. Historyzm dialektyczny zakłada przede wszystkim o b i e k t y w 
ne i w s z e c h s t r o n n e r o z p a t r z e n i e badanego obiektu, 
zbadanie wszystkich jego powiązań i zależności. Nigdy nie osiągnie
my tego w zupełności — pisał Lenin — lecz wymóg wszechstronno
ści uchroni nas przed błędami i skostnieniem. 

Wszechstronność spojrzenia polega na tym, że nie można sądzić 
o badanym przedmiocie na podstawie jego odrębnych, nawet bardzo 
ważnych części i wartości. Trzeba to koniecznie podkreślić, ponieważ 
coraz intensywniejszy staje się proces, w którym obiektem badań 
historii prasy stają się coraz drobniejsze części całości i za każdym 
razem z całą ostrością powstaje problem o uzasadnionej skali uogól-

o W. A. A f a n a s j e w : ibid., s. 56. 
7 Zob. W. I. L e n i n : Polnoje sobranije soczinienij. T. 39, s. 67. 



nień. Całość odgrywa decydującą rolę w rozwoju części, a chociaż 
na podstawie części można wyrobić sobie pogląd o pewnej wartości 
czy osobliwości przedmiotu, to jednak części, strony przedmiotu ma
ją wyraźnie ograniczone znaczenie, spełniając jedynie określone fun
kcje całości 8. Dlatego nie jest uzasadniony pogląd o ogólnym pro
cesie rozwoju całej prasy, jeśli na przykład rozpatruje się tylko ja
kiś jej dział typologiczny — i dokładnie tak samo nie jest uzasad
nione wyciąganie wniosków o powstawaniu prasy całego narodu, 
jeśli się zbada ewolucję jednej — załóżmy, że nawet najważniej
szej — gazety. W ciągu całej historii partyjnej i radzieckiej prasy 
partia komunistyczna urzeczywistniła ukierunkowane, naukowo uza
sadnione kształtowanie się jej systemu i ważniejszych działów typo
logicznych, wytrwale dążyła do realizacji zasad partyjności i naro
dowości przez wypracowanie systemu prasowego, obejmującego 
wszystkie społeczne, zawodowe, etniczne i inne warstwy ludności. 
Prawdziwy sens historii prasy radzieckiej pojąć można tylko na ba
zie pełnego i wszechstronnego zbadania jej wszystkich ważniejszych 
działów w ich wzajemnych powiązaniach. 

Na równi z szerokim i wielostronnym zasięgiem materiału ba
dawczego niezmiernie ważna dla rekonstrukcji wewnętrznej historii 
prasy radzieckiej jest dokładność analizy w tzw. przekroju piono
wym — tzn. odtworzenie nie tylko ukierunkowań treściowych, lecz 
również ewolucji zawodowo-twórczej stanowiącej nieodłączną część 
historii prasy. Na wczesnych etapach rozwoju naszej nauki, zgodnie 
z ogólną prawidłowością zauważoną przez Engelsa w liście do Meh-
ringa: na początku zawsze z powodu treści nie zwraca się uwagi na 
formę i dostrzega się ten błąd dopiero po pewnym czasie — prasa 
radziecka była poddawana analizie tylko ze względu na tematykę 
i treść. I chociaż błąd został dostrzeżony już dawno, a wymóg wszech
stronności uświadomiono sobie i w tym aspekcie, to wiele rozpraw, 
książek i broszur typu „problemy... na łamach" nadal stanowią wy
łącznie opisy tematyczne, w najlepszym razie opatrzone krótkimi, 
rodzajowo-stylistycznymi „dokładkami". Dając pierwszeństwo anali
zie treści nauka historyczna, w celu wszechstronnego poznania 
przedmiotu badań, powinna przywiązywać znacznie większą niż 
przedtem uwagę do twórczej i fachowej, historyczno-filologicznej 
analizy prasy. 

Na równi z wymogami wszechstronności prawdziwe zrozumienie 
historyzmu jest związane z ustaleniem p r z e s ł a n e k p r z e d 
m i o t u , p o z n a n i e m jego p r e h i s t o r i i . Ponieważ żadne 
nowe zjawisko nie powstaje w pustce, nie pojawia się z niczego lub 
z łona „samą siebie wydającej idei", ale zawsze rozwija się na grun
cie utworzonym przez cały poprzedni rozwój, tj. na podstawie okre
ślonych przesłanek, to myślenie, aby było poprawne, powinno ściśle 
ustalić związek historii przedmiotu z jego prehistorią, z jego prze
słankami, więź obecnego stanu przedmiotu z jego stanem poprzed
nim, albowiem tam, gdzie jest zerwana nić pochodzenia, poznanie 

8 Zob. K. D. P i e t r i a j e w: Woprosy mietodołogii istoriczesko j nauki. K i 
jów 1971, s. 36. 



utyka w martwym punkcie °. Przesłanki przedstawiają pojedyncze 
zjawiska, procesy — w ogóle ten „różnorodny materiał" wymagający 
zastosowania i czekający na to 1 0, z którego jak z osnowy wyłania się 
dany konkretny przedmiot. Historia dziennikarstwa na razie jeszcze 
rzadko stawia problem przesłanek tego czy innego zjawiska lub ty
pu w dziedzinie dziennikarstwa, rozpatrując z reguły tylko sam 
przedmiot badań. Tym bardziej należy zwrócić uwagę na tego rodza
ju próby. A. F. Bierieżnoj, postawiwszy tezę o rosyjskich poprzedni
kach prasy leninowskiej u , tym samym rozpatruje prehistorię i prze
słanki powstania prasy nowego typu, które na równi z doświadcze
niem Marksa i Engelsa były najważniejsze ma narodowym, rosyjskim 
gruncie. W pracy poświęconej gnoseologii publicystyki przesłanki 
i prehistorię jej powstania przedstawia W. W. Uczonowa 1 2. 

Łącznie z powyższym badacze historii dziennikarstwa, omawiając 
przesłanki tego czy innego zjawiska, bardzo rzadko próbują określić 
ich całkowity zakres i system. Dotychczas nie uzyskał naukowego 
naświetlenia problem przesłanek powstania radzieckiej prasy naro
dowej szeregu narodów i narodowości, które rozpoczęły -frudowę so
cjalizmu omijając kapitalistyczny etap w rozwoju historycznym 
i nie mając własnego piśmiennictwa do czasu Wielkiej Socjalistycz
nej Rewolucji Październikowej, chociaż sam proces powstawania 
prasy tych narodów jest badany przez naukowców Północnego Kau
kazu. Niewątpliwie należy dokładnie rozpatrzyć takie czynniki pre
historii radzieckiej prasy małych narodów, jak istnienie w okresie 
przedpaździernikowym marksistowskich i innych demokratycznych 
organizacji, istnienie lub brak proletariatu narodowego i jego wy
dawnictw, powiązań z bolszewickimi organizacjami partyjnymi i pra
są leninowską, udział przedstawicieli inteligencji narodowej w ro
syjskich wydawnictwach demokratycznych, charakter folkloru i je
go tendencji publicystycznych itd. 

Zasada historyzmu wymaga, żeby — określiwszy początki danego 
zjawiska oddzielające jego rzeczywistą historię od prehistorii — sku
pić następnie całą uwagę na samej historii i wydzielić p o d s t a w o 
we s t o p n i e (fazy, okresy itd.) jej rozwoju, dla których istnieją 
konkretno-historyczne warunki oraz specyficzne prawidłowości i ce
chy. W ten sposób p e r i o d y z a c j a n a u k o w a jest jednym 
z najważniejszych wymogów, wynikających z zasady historyzmu. 
Idea ciągłości rozwoju (zgodnie z tą ideą izolowane rozpatrywanie 
poszczególnych wydawnictw lub twórczości poszczególnych publicy
stów może mieć zaledwie lokalne, ograniczone znaczenie) nie ozna
cza, że historię należy rozpatrywać jako stopniowy proces. Ewolucja 

9 Zob. W. P. K o c h a n o w s k i j : Mietodołogiczeskoje znaczeni je principa isto-
rizma (w:) Woprosy logiki i mietodologii naucznogo poznania. Trudy Nowo-
czerkasskogo politechn. inst., 1970, t. 210, s. 65. 
1 0 G. W. F. H e g e 1: Socziniendja. T. 6, s. 150. 
1 1 Zob. A. F. B i e r i e ż n o j : Russkije priedszestwienniki leninskoj pieczati. 
Wyd. L G U , Leningrad 1969. 
1 2 Zob. W. W. U c z o n o w a : Gnosieołogiczeskije problemy publicystiki. Mos
kwa 1971. 



jakiegoś zjawiska lub przedmiotu — to szereg zmieniających się ja
kościowo różnych stopni jego rozwoju. 

Podstawą badania materiału dokumentalnego, procesów powsta
wania i rozwoju dziennikarstwa radzieckiego jako całości może 
być tylko historyczno-chronologiczna kolejność zdarzeń odpowiada
jąca głównym okresom rozwoju ruchu społecznego, historii KPZR 
i historii państwowości. Rozpatrując historię robotniczej prasy Rosji 
Lenin upatrywał bezpośredni związek jej jakościowego rozwoju 
z etapami walki ideowej. Badacze wyróżniają trzy wzajemnie ze so
bą związane kierunki periodyzacji podanego przez Lenina rozwoju 
prasy robotniczej: 1) określenie podstawowych okresów historii re-
wolucyjno-demokratycznej i robotniczej prasy w Rosji w powiązaniu 
z głównymi etapami historii rosyjskiego ruchu wyzwoleńczego; 2) pe-
riodyzacja właściwej historii prasy robotniczej z uwzględnieniem 
ważniejszych etapów historii socjaldemokracji rosyjskiej; 3) badanie 
podstawowych okresów w historii tego czy innego wydawnictwa ro
botniczego w powiązaniu z określonymi etapami historii walki ideo
wej w rosyjskim marksizmie i socjaldemokracji13. Periodyzacja le
ninowska rozwoju prasy robotniczej zawiera metodologię oraz ana
logię dla periodyzacji historii dziennikarstwa radzieckiego, która nie
wątpliwie wymaga szeregu uściśleń, zarówno w planie istotniejszego 
uwzględnienia powiązania rozwoju prasy z zasadniczymi etapami 
powstawania państwa radzieckiego, jak i w planie uwzględnienia 
wewnętrznych, właściwych samej prasie (z powodu swoistości jej 
natury) procesów — na przykład kryzysu prasy na początku lat 
dwudziestych. 

Lenin wskazywał, że dialektyka obowiązkowo zawiera w sobie 
historyczność Powiązanie zasady historyzmu — najważniejszej za
sady dialektyki — z ideami podejścia systemowego do zjawisk życia 
społecznego jest na współczesnym etapie kluczowym problemem dia-
lektyczno-materialistycznej metodologii poznania. Historyzm to isto
tna cecha całej wiedzy ludzkiej, życia w ogóle. Badacz kierujący 
się zasadami historyzmu — podkreśla się we współczesnej literaturze 
filozoficznej — wyróżnia w procesie historycznym systemy całościo
we 1 5. Czas, z kolei, jest koniecznym i powszechnym atrybutem sy
stemu społecznego, dlatego poznanie parametrów history czno-czaso-
wych jest nieodłączną cechą podejścia systemowego. 

Podejście systemowe i zasada historyzmu, łącząc się w jednoli
tym metodologicznym pojęciu dynamiki systemów społecznych, oka
zuje się jedną z fundamentalnych podstaw wiedzy, określanych przez 
dialektykę materialistyczną. Będąc ogólnonaukowymi, metodologicz
nymi kategoriami znajdują one konkretną interpretację w zastoso
waniu do różnych obiektów poznania, między innymi — w stosunku 
do narodowego i lokalnego dziennikarstwa. Na bazie tych fundamen
talnych kategorii kształtuje się nowy ważny kierunek w badaniach 

1 8 W. I. L e n i n : ibid., t. 25, s. 97. 
1 4 Zob.: Leninskij sbornik XI, s. 384. 
1 5 Zob.: Fiłosofskije problemy istoriczeskoj nauki. Wyd. „Nauka", Moskwa 
1969, s. 33. 



historii dziennikarstwa regionów jako systemów, tworzy się wspólne 
doświadczenie organizacji studiów uogólniających, które otwierają 
drogę do wykrywania prawidłowości rozwoju całej narodowej i lo
kalnej prasy, do problemowego uogólnienia bezprecedensowego 
w swoim zakresie konkretno-historycznego materiału, a także otwie
rają się nowe horyzonty badawcze odpowiadające współczesnemu 
poziomowi nauki. 

Ujęcie systemowe i zasada historyzmu pomaga zrozumieć, iż dal
sze perspektywy badań nad dziennikarstwem radzieckim, w tym nad 
historią prasy lokalnej, kryją się nie tylko w poszukiwaniu nowych 
faktów, lecz również w zastosowaniu innych instrumentów badaw
czych w studiach nad już opisanymi wydarzeniami. Na pierwszy 
plan wysuwa się konieczność organizowania studiów historyczno-teo-
retycznych, które na równi z pozyskaniem nowych danych dokumen
talnych, winny dać uogólnienia, przyczyniając się tym samym do 
umocnienia samodzielnego charakteru i specyfiki nauki o dzienni
karstwie. 

Przełożył T. Zbigniew Dworak 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Najlepszą propagandą jest wypiekanie dobrego chleba dla ludu. 
Zbyszko Bednorz 



FUNDAMENTALNE 
STUDIUM. 

Antonina Kłoskowska: SOCJOLO
GIA K U L T U R Y . PWN, Warszawa 
1981. S. 608. 

Wielu twórców kultury zainteresowa
nych społecznymi aspektami zjawisk 
artystycznych i poszukujących w tym 
celu stosownej literatury przekony
wało się ze zdziwieniem, że z ksią
żki „Socjologia kultury" istnieje tyl
ko tytuł. Inne dziedziny socjologicz
nej refleksji były szczęśliwsze — nie 
brak w naszej i zagranicznej litera
turze przedmiotu grubszych lub cień
szych opracowań socjologii przemy
słu, rodziny, wsi, miasta, młodzieży, 
organizacji, polityki, patologii. Jak
kolwiek kultura wydaje się nie gor
szym i nie mniej ważnym obiektem 
studiów socjologicznych, trudniej 
poddawała się zabiegom naukowej 
systematyzacji i uogólniania. 

Toteż już z tego jednego względu 
dzieło prof. Antoniny Kłoskowskiej 
zasługuje na najwyższą uwagę. Waż
na i ciekawa specjalizacja socjolo
giczna otrzymała fundamentalne stu
dium programowe. To, zapewnie 
pompatycznie brzmiące, określenie 
nie jest jednak przesadne. W pra
cy tej A. Kłoskowska podejmuje bo
wiem zagadnienia podstawowe, w 
tym wyznaczenie właściwego przed
miotu socjologii kultury, a następnie 
przedstawienia jej głównych proble
m ó w i generalnego programu badaw
czego. 

Istotną przyczynią programowego 
zacofania tej dziedziny specjalizacji 
socjologicznej jest wieloznaczność sa
mego pojęcia kultury, a zwłaszcza — 
w najpopularniejszym naukowym 
ujęciu, tzw. definicji antropologicz
nej — nadmiernie szeroki i niejed
nolity jego zakres. W ujęciach antro
pologicznych kultura — w odróż

nieniu od natury — to wszystko, co 
jest dziełem człowieka i pozostaje 
wspólne członkom danego społeczeń
stwa. Takie pojmowanie kultury do
stosowane jest do opisu społeczeństw 
egzotycznych bądź pierwotnych, gdzie 
możliwe jest przynajmniej sumarycz
ne przedstawienie głównych sekto
rów tak szeroko zdefiniowanej kul
tury (jak np. obyczajów, moralności, 
zwyczajów, obrzędów, sztuki, syste
mów pokrewieństwa etc). Ndewarto-
ściujące podejście (wszystkie kultury 
są traktowane w miarę równorzęd
nie), jak i uwypuklenie materialno-
społecznego podłoża życia kultural
nego (w węższym znaczeniu) — to 
zalety ujęcia globalnego, antropolo
gicznego. Jak to wyraził Robert Red-
field: „Badacze literatury i sztuki in
teresują się najpiękniejszymi kwia
tami drzewa, którego korzenie bada 
antropolog." 

Jednakże — poza terenem społe
czeństw pierwotnych i egzotycznych, 
a po części i małych izolatów społe
cznych (np. odległe przysiółki wiej
skie) — definicja antropologiczna 
wyznacza tak obszerny i zróżnicowa
ny zakres badawczy, iż w istocie 
uniemożliwia zarówno specjalizację, 
jak i naukowe uogólnianie. Kultura 
obejmuje (lepiej powiedzieć — prze
nika) całość zjawisk społecznych, za
tem socjologia kultury staje się so
cjologią po prostu. 

Skoro ujęcie antropologiczne pro
wadzi do unicestwienia socjologii 
kultury (czego właśnie dowodem jest 
brak — w światowej i w polskiej 
literaturze — syntetycznych opraco
wań), a zarazem — choćby intuicyj
nie — odczuwana jest potrzeba wy
odrębnienia takiej specjalizacji, ko
nieczne jest zawężenie przedmiotu 
dociekań. Już Petrażycki zalecał do
kładny dobór pola i zakresu bada
nych zjawisk, tak by były one ade
kwatne, czyli nie za szerokie ani za 
wąskie, do rodzaju możl iwych uogól
nień. 



Znaczna część studium prof. Kłos-
kowskiej jest poświęcona tym właś 
nie kryteriom wyboru spośród ogółu 
zjawisk kultury tych szczególnych 
zjawisk, które winny wyznaczyć 
przedmiot zainteresowań socjologa 
kultury. Znajduje dwa takie kryte
ria: semiiotyczne i aksjologiczne. Spo
śród ogółu zjawisk kultury wyróżnia 
przede wszystkim te, które mają zna
kowy charakter. Oczywiście całe ży
cie człowieka związane z zaspokoje
niem potrzeb zarówno materialnych 
(ubranie, jedzenie, mieszkanie), jak 
i społecznych (zwyczaje, wzajemne 
odnoszenie, dominowanie) jest prze
niknięte symbolami. Pozostaje jednak 
sfera, w której znaki są najważniej 
sze, a nie tylko przydatne do wytwo
rów materialnych lub stosunków spo
łecznych. Jest to sfera kultury sym
bolicznej, którą — poza kryterium 
semiotycznym (znakowym) — wyróż
nia kryterium aksjologiczne, dookre-
ślające proces semiozy. Nawiązując 
tutaj do koncepcji S. Ossowskiego, 
wyłożonej w jego pracy „U podstaw 
estetyki" autorka wprowadza poję
cie „autoteliczności", tj. skierowania 
na siebie samego, bycia celem samym 
w sobie. Taki charakter mają zjawis
ka kultury symbolicznej — służą one 
nie innym celom jak symbolizowa
nie, tworząc rzeczywistość kultural
ną wartą poznania dla samego po
znania. Oczywiście w konkretnych 
sytuacjach i dla konkretnych odbior
ców mogą one mieć także wartość 
służebną, instrumentalną (np. gdy 
czyta się książkę beletrystyczną dla 
poznania obyczajów epoki). Nie zna
czy to również, że zjawiska te mają 
tylko wartość autoteliczną; kultura 
symboliczna pełni ważną, choć słabo 
poznaną funkcję w kształtowaniu •— 
poprzez przedstawiane wzory i nor
my — ludzkich postaw i ludzkich 
zachowań. Ma ona przeto w p ł y w na 
życie społeczne. Jednakże ma go ona 
dzięki swemu autotelicznemu charak
terowi, a nie mimo niego. 

To ważne stwierdzenie łatwo zilu
strować na przykładzie literatury, 
która przecież najpełniej, chociaż 
wcale nie jednoznacznie, oddziałuje, 
gdy jest literaturą piękną, a nie agit-
ką, powieścią z kluczem czy przypo
wieścią umoralniającą. Kłoskowska 
dostarcza dla tej obserwacji solidną 
podbudowę teoretyczną. 

W wyniku przeprowadzonych roz
różnień autorka wyróżnia trzy sfery 
kultury: kulturę bytu (odpowiadają

cą mniej więcej tradycyjnemu poję
ciu kultury materialnej, choć od niej 
szerszą), kulturę społeczną (odpowia
dającą związkom i stosunkom społe
cznym) oraz kulturę symboliczną, 
stanowiącą właśc iwy przedmiot so
cjologii kultury. 

Głównym zadaniem socjologii kul
tury jest wedle Kłoskowskiej badanie 
ram społecznych procesu semiozy 
i symbollzacji. Analiza taka winna 
uwzględniać trzy różne układy kul
turalne, wyodrębniane według rodza
ju styczności społecznych: pierwotny 
układ kultury, układ instytucjonalny 
oraz układ trzeci, czyli masowy. Dia-
chrońiczna (w czasie) i synchroniczna 
(strukturalna) analiza tych układów 
jest podstawą dla przedstawienia hi
storycznych zróżnicowań kultury 
symbolicznej. W toku rozwoju zmie
niały się bowiem proporcje między 
układami, zmieniała się też ich funk
cja i zakres oddziaływania. Zrozu
mienie kultury, także współczesnej, 
wymaga rozpoznania stanu każdego 
z tych układów, toteż błędem — któ
ry jednak bywa często popełniany — 
jest koncentrowanie uwagi tylko na 
jednym z nich (np. historycy sztuki 
na układzie drugim, badacze komu
nikowania masowego na trzecim, a 
etnograficznie zorientowani socjolo
dzy — na pierwszym). 

Książka Kłoskowskiej podejmuje 
bardzo wiele podstawowych proble
m ó w związanych ze społecznymi 
aspektami kultury symbolicznej. 
Wszystkie one są ciągle rozważane w 
dyskusjach dotyczących stanu naszej 
polskiej kultury (symbolicznej). Do
brze zatem byłoby, aby książka ta 
znalazła się nie tylko w bibliotekach 
twórców, publicystów, ale też i pra-
soznawców. Muszę jednak z góry 
ostrzec potencjalnych czytelników, że 
nie jest to lektura łatwa. Autorka 
nie tylko napisała grubą książkę, nie 
tylko często odwołuje się do nazwisk 
lepiej znanych tylko osobom z przy
gotowaniem socjologicznym, ale — 
i to już wyrzut — ograniczyła s ię do 
wydzielenia czternastu rozdziałów, 
bez dodatkowego podziału swego 
dzieła na paragrafy i ustępy. Nie pi
sała wprawdzie podręcznika, a raczej 
traktat naukowy, kryterium przy-
stępnośoi zatem nie jest tu bez
względnie obowiązujące, gdyż za
mierzonym adresatem byli zapewne 
socjolodzy i adepci socjologii kultury. 
Niemniej klarowniejsza konstrukcja 
znacznie zwiększyłaby zasięg społe-



cznego oddziaływania książki. Mimo 
to trzeba stwierdzić, że nauki o kul
turze w Polsce wzbogaciły się o dzie
ło podstawowe. 

Tomasz Goban-Klas 

PRASA W KULTURZE 
ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA 

K U L T U R A GÓRNEGO ŚLĄSKA 
I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. 
Studia i szkice. Pod red. Mirosła
wa F a z a n a i Andrzeja L i -
n e r t a. Śląski Instytut Naukowy, 
Katowice 1982. S. 412. 

Ten niejednolity w koncepcji zbiór 
poprzedza wstęp Wilhelma S z e w 
c z y k a , który m. in. stwierdza: „La
ta 1949—1955 nie były przyjazne dy
namicznemu zrazu rozwojowi kultu
ralnemu (...) widoczne były poczyna
nia likwidatorskie. Po wygaśnięciu 
tygodnika Odra (...) przyszła kolej na 
Instytut Śląski i Zaranie Śląskie (...) 
Przyznać trzeba, że jeszcze przed 
przełomem październikowym w roku 
1956 (...) powołano do żyoia magazyn 
ilustrowany Panorama (...) Okres 
tamtych przemian skończył się dość 
szybko (...) Śląska specyfika owych 
procesów patologicznych, które zmie
rzały do bierności kulturalnej i ni
szczyły linie komunikacyjne (...) po
legała przede wszystkim na ich in
tensyfikacji..." 

W tekście Antoniego G ł a d y s z a 
„Społeczny ruch kulturalny" znajdu
jemy m. in. enigmatyczne informacje 
o periodykach stowarzyszeń regional
nych w Gliwicach, Bytomiu, Zabrzu, 
Katowicach i in. Niestety, poza tytu
łami owych „Zeszytów" i „Kronik", 
czasami liczbą tomów periodyku — 
brak jakichkolwiek wiadomości o 
profilu, treści, nakładzie, autorach. 
Witold N a w r o c k i , charakteryzu
jąc „Życie literackie" po II wojnie 
światowej , wymienia dodatki literac
kie katowickich dzienników, pozy
tywnie ocenia Odrę, Ogniwa (w dru
ku błędnie: Ogniwo, s. 49), wspomi
na Młody Śląsk (potem Czyn Mło
dych), efemerydę Jutro, satyrycznego 
Kocyndra, kwartalnik Zaranie Ślą
skie o profilu naukowo-literackim. 
Kwituje też kwartalnik Śląsk Lite
racki, a także współcześnie wydawa
ne Poglądy. 

„Prasa" jest przedmiotem odręb
nego szkicu Józefa M ą d r e g o 
(s. 226—261). Jest to pierwsze w l i 
teraturze prasoznawczej tak szeroko 
zakrojone studium poświęcone prasie 
jednego z najciekawszych regionów 
czytelniczych. Na wstępie przychodzi 
się jednak pospierać z dwoma twier
dzeniami autora (s. 227): otóż wcale 
nie od razu po roku 1944 zniknęła z 
rynku czytelniczego prasa prywatna 
ani gazety i treści sensacyjno-bruko-
we. Byłoby to zresztą wbrew natu
rze ekonomicznej, zwłaszcza począt
kowego okresu i nawykom dzienni
karzy wyrosłych w dwudziestoleciu 
międzywojennym Choć oba zjawi
ska pojawiały się w formie relikto
wej, to gwoli ścisłości nie należy ich 
pomijać, tym bardziej, że miewają 
nawroty. Nader interesująca jest nato
miast teza o ludowo-robotniczej kon
wencji prasy śląsko-zagłębiowskiej 
(s. 229/230), zakorzenionej w pierwo
wzorach ubiegłowiecznych pszczyń
skiego Tygodnika Polskiego, bytom
skiego Dziennika Górnośląskiego oraz 
Tygodnika Cieszyńskiego. Oczekiwać 
należy od autora pełnego udokumen
towania tego zjawiska w osobnym 
opracowaniu. 

J. Mądry przedstawia system prasy 
w woj. katowickim, opisując kolejno 
prasę codzienną od r. 1945, dalej spo-
łeczno-kulturalną od końca XIX w., 
włączając tu (czy typologicznie pra
widłowo?) dodatki kulturalno-oświa
towe dz ienn ików 2 , w miarę zaniku 
których „prasa codzienna regionu za
tracała powoli jedną ze swoich cha
rakterystycznych właściwości" (s. 
247). Następnie mamy charakterysty
kę gazet i czasopism o zasięgu ogól
nopolskim (z pewnym pomieszaniem 
tytułów omówionych wcześniej , jak 
np. Odra); przeoczył tu autor, że 
obok konspiracyjnego organu PPS 
Górnik w Zagłębiu (od 1897) i cza
sopisma pod tym tytułem w Moraw
skiej Ostrawie (od 1906), protoplastą 
współczesnego organu ZZG był dwu
tygodnik Związku Górników ZZP 
Głos Górnika. Kolejne ustępy doty-

1 zwróci ła na to uwagę Teresa L i s i c -
k a przy wyborze materiałów do jubileu
szowego numeru Zeszytów Prasoznaw-
czych 3/1969. 
2 O co chodzi w wieloznacznym zarzucie 
wobec Gazety Robotniczej: „w niektórych 
sprawach dotyczących regionu głoszo
no (...) poglądy nie mogące dobrze s łu
żyć integracji wewnętrznej województwa 
ani skutecznie przeciwstawiać się szkodli
wym mitom i stereotypom" (s. 246) ? 



ezą prasy lokalnej, zakładowej, cza
sopism naukowych i fachowych. Mą
dry pomija tu niestety też — jak 
wcześniej A. Gładysz — roczniki re
gionalne, sprzeniewierzając się w ł a 
snej tezie wyjściowej o znaczeniu re
gionalnej specyfiki dla prasy woj. 
katowickiego. Zadziwia, czemu autor 
z uporem pomija — krótkotrwałą 
wprawdzie — edycję Tygodnika Mło
dych Co dalej z 1957 r. 

Wydawcy wytknąć trzeba niesta
ranne łamanie na s. 254 i in., gdzie 
„uciekły" przypisy (zdarzało się to 
i w kolejnym tekście, s. 271). 

Celestyn K w i e c i e ń jest auto
rem następnego szkicu pt. „Polskie 
radio i telewizja w kulturze regionu" 
(s. 262—285). Znakomicie udokumen
towany tekst znanego publicysty, 
wieloletniego dziennikarza radiowe
go, wyczerpująco przedstawia profil 
katowickiej rozgłośni PR działającej 
od 4 XII 1927, zwłaszcza jej wojnę w 
eterze z propagandą niemiecką, hi
tlerowską. Autor podaje mnóstwo in
teresujących szczegółów, np. o dzia
łającej kilka lat „Skrzynce francu
skiej" prof. S. Tymienieckiego, która 
zrodziła na zachodzie Europy ruch 
„Katowicardów" z własnymi pisma
mi i zjazdami w Szwajcarii, Francji, 
Holandii (Radio Katowice o mocy 
12 kW było doskonale słyszane w ca
łej Europie, a nawet w krajach 
Afryki i Azji). Na samym Śląsku 
liczba radioabonentów przekroczyła 
w r. 1939 sto tysięcy, co wówczas by
ło audytorium masowym. С Kwie
cień przedstawia różne programy 
i i c h autorów, stwierdzając: „Można 
więc uznać, że przedwojenny okres 
działalności Radia Katowice dobrze 
zapisał się w kulturze i życiu spo
łecznym regionu...", podkreśla też 
„zasługi rozgłośni walczącej wtedy 
na wysuniętym, zewnętrznym i we
wnętrznym froncie zmagań o pol
skość Śląska" (s. 271). 

6 III 1945 rozgłośnia wznowiła 
działalność przerwaną 2 IX 1939. A u 
tor akcentuje olbrzymią, ogólnopol
ską rolę rozgłośni w rozwoju powo
jennego życia muzycznego kraju, 
środowiska literackiego regionu oraz 
upowszechnianiu literatury pięknej 
i innych wartości kulturowych (tra
dycje postępowe i rewolucyjne, s łu
chowiska, ruch teatralny), nie na 
końcu — dobrej rozrywki (liczne au
dycje masowe jak „Przy sobocie po 
robocie", „Czelodka radiowa"). Na 
tle tych osiągnięć nikło wypadła 

działalność (od 3 XII 1957) Ośrodka 
TV, wyznaczona głównie przez pro
gramy teatralne, tu wskazane do ro
ku 1973. Ta część tekstu — w przeci
wieństwie do poświęconej radiu — 
nie przekonuje, czyni wrażenie, jak
by autor kwitował rzecz sprawoz
dawczo, chcąc uniknąć krytyki me
rytorycznej. 

W następnym tekście Andrzej 
K o r z o n przedstawił „Publiczne 
biblioteki powszechne i biblioteki 
związkowe" (s. 286—318). W zestawie
niach znajdujemy m. in. dane o zbio
rach czasopiśmientniczych, niestety 
prowadzone przez biblioteki razem 
z literaturą niebeletrystyczną (tab. 7 
i dalsze). Mamy jednak pewne infor
macje wydzielone, np. dotyczące fun
duszu na zakup książek: w latach 
1960—1978 wzrósł z 3 745,3 tys. zł do 
26 345,2 tys. zł, czyli siedmiokrotnie, 
zaś na prenumeratę czasopism z 
531,5 tys. zł do 2 945,2 tys. zł — czyli 
tylko 5,5 razy. Jeszcze dobitniej wy
pada przeliczenie ceny zakupu ksią
żek i prenumeraty czasopism na 
jednego czytelnika: książki 1960 — 
13,4 zł, 1978 — 46,5 zł; czasopisma 
1960 — 1,9 zł, 1978 — 5.2 zł (tab. 8, 
s. 300—301). 

Dowiadujemy się, że w r. 1978 bi
blioteczne zbiory czasopism liczyły 
17 716 roczników. Wypożyczenia (tab. 
11) literatury nlebeletrystycznej i 
czasopism stale wzrastały, od r. 1945 
gdy stanowiły zaledwie 2,9°/o — do 
19,5% w 1978 (s. 308). Autor wiąże to 
ze wzrostem zainteresowania litera
turą niebeletrystyczną, jak się rzecz 
ma z wypożyczaniem czasopism — 
trudno orzec. 

W innych tekstach nie ma mate
riałów prasoznawczych, ale i tak 
omówione wyżej posiadają dostate
czne walory, by zwrócić uwagę zain
teresowanego badacza. Redaktorom 
tomu wytknięto już niedostateczną 
dyscyplinę koncepcji dzieła. Wydaw
cy zarzucić trzeba absurdalnie nikły 
nakład: 600 + 130 egz. — co w zesta
wieniu z kilkunastoma zakresami 
problemowymi3 zakrawa na para
doks. 

Paweł Dubiel 

> Społeczny ruch kulturalny, życie literac
kie, teatralne, muzyczne, plastyka, twór
czość filmowa i jej upowszechnianie, pra
sa, radio i tv, biblioteki, amatorski ruch 
artystyczny, muzealnictwo i ochrona za
bytków, kultura ludowa, kultura fizyczna. 



SŁOWO I OBRAZ 
W ŚRODKACH PRZEKAZU 

Zora L i ś к о V â , Vlasta Z â c h e -
j o va, Jana К a c a n i о va: 
FUNKCIA J A Z Y K A A OBRAZU 
A K O CINITEL PRI UTWARÂNI 
KULTÜRNEHO PROFILU SO-
CIALISTICKÉHO C L O V E K A . No-
vinarsky Studijny ustav, Bratisla
va 1981. T. I—II. S. 291 + 161. 

Zgodnie z przyjętym w Czechosłowa
cji systemem prowadzenia prac ba
dawczych opracowanie podjęte przez 
autorki jest częścią państwowego 
planu badawczego. Gromadzi i wy
korzystuje wyniki dotychczasowych 
badań cząstkowych i stanowi próbę 
syntezy wiedzy na temat wpływu na 
kulturowy profil człowieka w socjali
zmie środków językowo-obrazowych 
w środkach masowego przekazu. 

Środki masowego przekazu są 
znaczącym czynnikiem tak w syste
mie ideowo-politycznym jak i dzia
łalności kulturo wo-wychowawczej, 
stwierdzają autorki. Ze względu na 
swój zasięg są środki masowego 
przekazu najważniejszym sposobem 
szerzenia kultury i kulturowych war
tości — a jednocześnie niemały jest 
ich wkład we współtworzenie mode
lu kulturowego współczesnego czło
wieka. Bez względu na systemy po
lityczne, w których środki masowego 
przekazu działają — założeniem pod
stawowym musi być, że dla współ
czesnego człowieka stanem natural
nym i niezbędnym dla jego rozwoju 
jest jego społeczno-kulturalna rów
ność. Takie nadrzędne założenia 
określają ważność i znaczenie oma
wianej pracy. 

O skuteczności procesu szerzenia 
kulturowych wartości wnioskować 
można jednak jedynie w oparciu o 
analizę przedmiotu badań, za który 
uznały autorki prasę, radio i telewi
zję i przekazywane przez nie treści. 
W omawiane procesy przekazu — 
stwierdzają •— ingeruje szereg czyn
ników zarówno obiektywnych jak i 
subiektywnych. Należą tu: właśc iwo
ści samych środków przekazu, ich 
determinanty techniczne, czynniki 
oddziałujące poza nimi a wypływają
ce z osobniczych dyspozycji odbiorcy, 
z jego — najogólniej mówiąc zdolno
ści percepcyjnych. Faktyczne oddzia
ływanie prasy, radia i telewizji moż
na jednak realnie ocenić tylko wte

dy, gdy wiemy co i jak oddziałuje 
na odbiorcę. Kluczem jest zawartość 
poszczególnych wypowiedzi, składni
ki i podstawowe środki wyrazu w 
niej zastosowane. 

Tom pierwszy, autorstwa Zory 
L i â к о V e j i Vlasty Z a с h e j o-
V e j , zawiera omówienie metody ba
dawczej zastosowanej w części ana
litycznej. Następnie autorki szeroko 
omawiają wieloukładowość zagadnie
nia, niektóre właściwości badanego 
problemu, zwłaszcza te, które okre
śliły sposób i metodę zastosowaną w 
badaniu. 

Ustalają również na wstępie za
kres tematyczny badanego materiału 
oraz pewne wskaźniki jakościowe 
informacji s łowno-obrazowej. Prze
prowadzają podstawową charaktery
stykę słowa i obrazu i próbują okre
ślić, na czym polega siła oddziały
wania informacji tak wyrażanej . 

Na etapie analizy zawartości roz
dzielone zostały na dwie grupy ce
le cząstkowe. Pierwsza grupa zagad
nień miała spełnić następujące 
oczekiwania: 

— uściślić niektóre pojęcia stosowa
ne w dziennikarstwie obrazowym 
i zdefiniować nowo utworzone 
terminy; 

— objaśnić rolę języka i obrazu w 
prasie periodycznej z ustaleniem 
ich relacji względem siebie i te
matyki kulturowej; 

— ukazać rolę języka i obrazu w 
środkach masowego przekazu, a 
szczególnie w prasie, ze zwróce
niem uwagi na dwoistość tego 
zjawiska — jako samoistnych kul
turowych wartości i jako podsta
wowych środków wyrazu prasy 
codziennej; 

— ukazać nierozłączną jedność foto
grafii i podpisu na przykładach 
informacji najbardziej typowej 
dla dzienników; 

— ustalić najcharakterystyczniejsze 
elementy wypowiedzi wypływają
ce z połączenia słowa i obrazu; 

— ukazać, które dziedziny tematycz
ne są najczęściej wyrażane przez 
połączenie słowa z obrazem; 

— ocenić, które pierwiastki wyrazo
we przeważają w jednym czy 
drugim formatywnym elemencie 
tworzącym słowno-obrazową in
formację. 

Grupa druga badań ukazać ma po
tencjalną skuteczność informacji 



s łowno-obrazowej w słowackich 
dziennikach centralnych i ukazać 
niektóre pamięciowe indykatory (za
interesowania, poglądy, postawy) ja
ko czynniki odbioru w procesie ma
sowego komunikowania. 

Autorką części drugiej jest Jana 
K a c a n i o v ä . Działalność człowie
ka — zakłada autorka — wiąże się 
ściśle z jego motywacją. Gdy pyta
my dlaczego jednostka postępuje w 
określony sposób — pytamy o moty
wację. W pojęciu m o t y w a c j a łą
czą się następujące komponenty: ak
tywność, dyrektywność — zamiar 
działania i jego celowość. Odbiorca 
nie wybiera informacji ze środków 
masowego przekazu biernie. Wpływy 
zewnętrzne kształtujące lub mające 
kształtować jednostkę natrafiają na 
uwarunkowania wewnętrzne, działa
jące jak filtr. Informacje przekazy
wane, aby zostały przyjęte przez od
biorcę, muszą w jakimś stopniu od
powiadać jego oczekiwaniom, pozio
mowi inteligencji, przyjętemu przez 
jednostkę systemowi wartości i tym 
podobnym modulatorom. A zatem 
przenikanie informacji ze środków 
masowego przekazu warunkują pre
dyspozycje wewnętrzne odbiorcy i w 
analizie przyjmowania informacji 
muszą być brane pod uwagę. 

W procesie odbioru informacji 
najważniejsze są komponenty zamie
rzeniu we (dyrektywne), które deter
minują poprawnie działalność czło
wieka i dają obraz całej jego osobo
wości. Zamiarowość w psychice naj
częściej łączy się z aspektem feno
menologicznym, który obrazuje opis 
postaw wewnętrznych osobowości, i 
z aspektem behawioralnym. Zamia
rowość jest przede wszystkim kwe
stią tendencji dynamicznych, które 
na podobieństwo motywacji wyzna
czają ludzkie działanie. 

W ślad za prasoznawcami NRD 
(H. Hiebisch i M. Vorwerg) autorka 
przyjmuje socjalno-psychologiczne 
mechanizmy zyskiwania pożądanych 
postaw. Mechanizmy te, aczkolwiek 
nigdy nie występują w czystej for
mie, podzielone zostały na cztery 
etapy: imitowanie, identyfikacja, po
uczenie, wskazywanie. Pierwsze dwie 
fazy aktywizują świadomość, następ
ne dwie mają charakter wychowaw
czy. Jest to robocza wersja apelowa
nia do postaw odbiorców, na które 
składają się: poznanie, więź emocjo
nalna z przedmiotem i wynikające z 
tego tendencje do działania. 

Mimo kompleksowości założeń ba
dawczych i rozległości w y n i k ó w 
szczegółowych omawiane badanie jest 
nadal badaniem cząstkowym, być 
może ułatwiającym i przybliżającym 
przyszłą syntezę wiedzy w tym za
kresie. Synteza taka nie jest chyba 
jeszcze możliwa, chociażby z przy
czyny niewielu wskaźników mierzal
nych w zakresie psychologii odbioru. 
Autorki nie uległy ułudzie możl iwo
ści odkrycia generalnych praw i pra
widłowości w tym zakresie. Bezspor
nym osiągnięciem ich pracy jest zba
danie potencjalnych możliwości od
działywania informacji s łowno-obra
zowej w prasie codziennej i próba 
weryfikacji zastosowanych metod w 
zakresie badania psychologii odbioru. 

Teresa Lisicka 

PRASA A PRACA 
W SOCJALIZMIE 

Elwira Iwanowna S o s n o w s k a -
ja: GAZIETA I NRAWSTWIEN-
NYJE OSNOWY TRUDA. O wli-
janiji priessy na moralnyj faktor 
proizwodstwa. Izdatielstwo „Mysi", 
Moskwa 1981. S. 106 + 2 nlb. 

Prasa nie ogranicza się do roli środ
ka przekazu masowego, poszerza ją 
o funkcje narzędzia polityki pań
stwowej. Należy do nich między in
nymi wyrabianie w społeczeństwie 
pozytywnego stosunku do pracy za
wodowej i społecznej. E. I. Sosnow
ska podjęła się opracowania tego 
jakże potrzebnego tematu pod kątem 
udziału i roli w nim gazety. Przed 
nią podobnym problemom poświęcali 
swoje opracowania między innymi 
Mirzajew, Toporów, Gawrikiow i in
ni. Jest to zatem kontynuacja badań. 

Autorka jest redaktorem gazety, 
w książce nie ma jednak gotowych 
rozwiązań. Owszem, jest szereg cen
nych uwag i spostrzeżeń opartych na 
wiedzy teoretycznej i doświadczeniu 
zawodowym autorki, lecz żadna z 
nich nie jest panaceum. Stara się 
znaleźć odpowiedzi na trzy podsta
wowe pytania. Pierwsze: jakie są za
sady ogólne oraz mechanizm w p ł y 
wania gazety na świadomość moral
ną i działalność człowieka pracy, na 
stosunki etyczno-moralne w kolekty-



wach, zachodzące w produkcji spo
łecznej? Drugie: jaka jest rola mo
ralności w realizacji agitacyjnych, 
propagandowych oraz organizacyj
nych funkcji gazety? Trzecie: jakie 
środki publicystyczne służą wycho
waniu etyczno-moralnemu? Sosnow
ska zakłada, że „czytelnik w ogóle" 
nie istnieje. Są ludzie konkretni, zaj
mujący określone miejsce w społe
czeństwie. Oznacza to, że aby móc 
ustalić mechanizm wpływania prasy 
na czytelników, należy właściwie ich 
określić (ich pracą, interesy itd., 
s. 10). Z tego powodu utożsamia czy
telnika przede wszystkim z człowie
kiem pracy, zatrudnionym w sferze 
ekonomiki. Łączy to z możliwością 
gazety wpływania na poglądy moral
ne, zachowanie, etykę działania lu
dzi uczestniczących w produkcji. 
Określa przy tym sferę stosunków 
etyczno-moralnych oraz wpływania 
na nie. Przypomina, że po rewolucji 
„zachowując pierwotny charakter 
środka komunikacji masowej, gazeta 
połączyła teraz silnymi więzami 
wszystkich ludzi, wchodzących w no
we stosunki społeczne. Stając się 
właścicielami środków produkcji, 
współtwórcami bogactwa narodowe
go, jego dysponentami, masy pracu
jące stanęły przed koniecznością 
znalezienia społecznych środków łą
czności między sobą. Co więcej , two
rząca się nowa struktura ekonomicz
na kraju wymagała nowego rodzaju 
komunikowania dla współdziałania 
wzajemnego. Aby sprostać tym no
wym potrzebom społecznym powoła
na została nowa prasa. Ona to mia
ła stać się środkiem nie tylko pro
pagandy, oświecenia, informacji, lecz 
przede wszystkim organizacji mas 
pracujących w celu kierowania go
spodarką uspołecznioną" (s. 13). 

Tak więc przedmiot swoich badań 
autorka rozpatruje dwuaspektowo. 
Aspekt pierwszy stanowi udział pra
sy w organizacji pracy, drugi — pu
blicystyczne sposoby tworzenia pozy
tywnego stosunku do pracy. E. I. So
snowska skupia się na badaniu funk
cji gazety jako organu kierowania 
gospodarką narodową, czynniku mo
ralnym produkcji, zapewnienia wza
jemnej łączności, zajmuje się jawno
ścią jako regulatorem polityczno-mo-
ralnym pracy, organizacją działań 
praktycznych oraz znaczeniem agita-
torskim faktu. W kontekście publicy
stycznych sposobów tworzenia pozy
tywnego stosunku do pracy omawia: 

ocenę moralną w tekście publicysty
cznym, oświecenie etyczne, wychowa
nie przez przykład (portret publicy
styczny), wpływanie na praktykę 
etyczno-moralną kierowania oraz 
rozwiązywania konfliktów. 

Na łamach prasy równolegle do 
wychowania etyczno-moralnego w 
sferze produkcyjnej powinno odby
wać się również wychowanie polity
czne (s. 106). Biorąc pod uwagę sku
teczność oddziaływania osiąganą ja
wnością oraz oceną społeczną publi
kacji prasowych, autorka ze szczegól
ną siłą podkreśla konieczność usta
wicznego zwiększania odpowiedzial
ności politycznej i moralnej osób, 
powołanych do praktycznej realiza
cji postulatów prasy (s. .104). 

Marian Kowalski 

KRYZYS KOMUNIKOWANIA 
ŚWIATOWEGO? 

Jim R i e h s t ad, Michael H. A n 
d e r s o n : CRISIS IN INTERNA
TIONAL NEWS. Policies and 
Prospects. Columbia University 
Press, New York 1981. S. 473. 

Swoją drogą rozbrajające są te usi
łowania, by forsując własny punkt 
widzenia, nie narazić się na zarzut 
jednostronności i braku obiektywiz
mu. Uprzedzając podobne zarzuty, 
udziela się głosu rzecznikom strony 
przeciwnej, przedstawia ich jako ra
dykałów (choćby wcale takimi nie 
byli), neutralizuje się ich wypowie
dziami rzeczywiście skrajnie radykal
nych własnych protagonistów i w 
wyniku takich zabiegów można swo
je stanowisko zaprezentować jako 
rozwiązanie kompromisowe. Owocem 
takich usi łowań jest właśnie oma
wiana książka. 

Prolog stanowią dwa polemiczne 
głosy, z których pierwszy (S. M. 
S w i n t o n a, jednego z szefów AP) 
ma reprezentować punkt widzenia 
„pierwszego świata", a drugi (N. K. 
A g g a r a w a l i , pracownika ONZ-
-owskiego Programu Rozwoju) — 
„trzeciego świata". Brak głosu „dru
giego świata", który zgodnie z tą 
numeracją (nb. chińskiej prowenien
cji) miałaby tworzyć wspólnota kra
jów socjalistycznych, sprowadza cały 



spór o przyszłość komunikowania 
międzynarodowego do polemiki mię
dzy kapitalistycznymi krajami rozwi
niętymi przemysłowo a narodami 
znajdującymi się pod względem 
przemysłowym czasem wręcz w epo
ce kamiennej. Prolog kreuje tym sa
mym rzeczywistość, w której nie ma 
ZSRR i jego socjalistycznych sojusz
ników. W tej urojonej rzeczywistości 
kraje rozwijające się nie mają wła 
ściwie innego wyjścia jak tylko po
rozumienie z rozwiniętymi krajami 
kapitalistycznymi. 

Na książkę składają się prace 
różnych autorów z „północy" (a ści
ślej rzecz ujmując — z Zachodu) i z 
„południa" oraz oficjalne międzyna
rodowe dokumenty dotyczące komu
nikowania z lat 1970—1980, a wśród 
nich — V część Raportu Komisji 
McBride'a. Za głosy rzeczników in
teresów krajów rozwijających się 
można uznać wypowiedzi takich au
torów, jak M. Masmoudi, Y. V. L. 
Rao, H. I. Schiller i D. R. Mankekar. 
Ich oponentami są (nawiasem mówiąc 
oprócz redaktorów książki) m. in. 
R. Righter. E. Abel, J. D. Arcy. 
J. C. Merrill, W. Schramm, M. Ro
senblum, J. King i L . Sussman. Jak 
widać, po jednej i drugiej stronie 
zabierają głos ludzie dobrze znani ze 
swych poglądów każdemu, kto śledzi 
toczącą się walkę o nowy międzyna
rodowy ład w dziedzinie informacji. 
Znane są zresztą nie tylko nazwiska 
autorów, ale niekiedy także same 
teksty (tak np. wypowiedzi Masmou-
diego, Abla i D'Arcy'ego — to prze
druki z materiałów Komisji McBri
de'a). 

Zdaniem redaktorów tomu obecny 
kryzys w komunikowaniu międzyna
rodowym zaczął się w latach siedem
dziesiątych; przełomowym momen
tem okazała się konferencja UNESCO 
w Nairobi w r. 1976. To właśnie wte
dy „świat po raz pierwszy spojrzał 
na politykę w dziedzinie komuniko
wania w skali globalnej" (s. 9). 
Głównymi bohaterami tego kryzysu 
są niezaangażowane kraje rozwijają
ce się i ich agendy, ponadnarodowe 
korporacje (wielkie agencje, Visnews, 
IBM itp.), rządowe organizacje mię 
dzynarodowe (UNESCO, ITU itp.), 
międzynarodowe organizacje nierzą-
dowe (IPI, MOD, IAMCR, ICA itp.), 
rządy krajów rozwiniętych i ich ofi
cjalne agendy (np. US ICA), krajowe 
organizacje mediów oraz instytuty 
specjalizujące się w kształceniu per

sonelu dla mediów i w badaniach 
nad mediami (np. AMIC). 

Główną zasługą redaktorów jest 
to, że zebrali w jednym tomie kil
kanaście liczących się — rzec by 
można „klasycznych" — głosów w 
trwającej debacie nad przyszłością 
komunikowania międzynarodowego. 
W połączeniu z tekstami dokumen
tów uczyniłoby to z tej książki po
żyteczną antologię na użytek studen
tów i ludzi wkraczających w tę dzie
dzinę bądź w charakterze jej bada
czy, bądź w charakterze polityków, 
gdyby nie jej słabo zamaskowana 
stronniczość. Cóż z tego bowiem, że 
się czytelnik dowie o dominacji kra
jów rozwiniętych i ponadnarodowych 
korporacji znajdujących w nich opar
cie dla swej ekspansji? Cóż z tego, 
że przeczyta w artykule Y. V. L a k-
s h m a n y R a o : „dla kraju azjatyc
kiego wolny przepływ informacji 
znaczy na ogół to, że kraj ten ma 
pozostać tylko odbiorcą, mającym 
minimalne możliwości przedstawie
nia własnego stanowiska w danej 
sytuacji" albo: „polityka i planowa
nie w dziedzinie komunikowania mu
szą się rozwijać przede wszystkim 
na poziomie narodowym i uwzględ
niać narodowe cele i potrzeby", albo: 
„kraje azjatyckie oczekują, że kraje 
eksportujące informację nałożą ogra
niczenia na to, co się wysyła za gra
nicę, zarówno pod względem ilościo
wym, jak i jakościowym"? 

Te i tym podobne, dalekie od ra
dykalizmu, sądy i postulaty zostają 
wielokrotnie zdezawuowane przez 
większość pozostałych tekstów. Moż
na się z nich dowiedzieć, że np. „nie
równość w przepływie informacji 
jest podstawową cechą charaktery
styczną przepływu wiadomości i nie 
tylko wiadomości, ale także wody, 
ropy, pieniędzy, ludności i pożywie
nia" (J. C. M e r r i l l , s. 156), że 
„władze krajów trzeciego świata mu
szą zostać przekonane, że ich intere
som lepiej służy współpraca z prasą 
zachodnią niż walka z nią" (M. R o-
s e n b l u m , s. 241), albo że jeśli na
wet „media zachodnie" nie są dobre, 
to jednak są wolne, istnieją zaś tyl
ko dwie możliwości: albo wolność 
mediów, albo niewola rządowa, po
średniej drogi nie ma, a wolność jest 
zawsze lepsza (L. S u s s m a n ) . 

Poza główną linią sporu lokują 
się co najmniej trzy prace, w szcze
gólności zaś wypowiedzi J. T u n-
s t a 11 a i P. H a r r i s a . Tunstall 



rozważa przyszłość mediów i prowa
dzi do wniosku, że wkrótce „media 
będą egzystować na trzech pozio
mach: (1) międzynarodowym, zdomi
nowanym przez USA z pomocą bry
tyjską, (2) lokalnym i (3) pośrednim 
0 zasięgu krajowym" (s. 266). Z obe
cnych 4 „światowych" agencji praso
wych pozostanie zdaniem Tunstalla 
na rynku tylko AP i być może jesz
cze jedna, np. Reuter. Harris nato
miast, przeciwstawiając komuniko
waniu wertykalnemu komunikowa
nie horyzontalne, opowiada się za 
drugim z nich; jego praca kontynu
uje dobre tradycje krytycznego nur
tu angielskiego prasoznawstwa. 

Książkę podsumowują jej redak
torzy, R i c h s t a d i A n d e r s o n . 
1 to podsumowanie najbardziej do
bitnie ujawnia główną ideę tomu. 
Nawet przy najlepszych chęciach 
trudno ją uznać za kompromisową. 
Otóż według Richstada i Andersona 
przezwyciężenie kryzysu w komuni
kowaniu międzynarodowym zależy 
od tego, czy kraje III świata uznają, 
że „ludzie mają prawo do informacji 
z różnych źródeł i prawo do posłu
giwania się różnymi kanałami". To, 
że tymi „różnymi źródłami" i „róż
nymi kanałami" są przede wszystkim 
AP, IBM, Visnews itp. rozumie się 
samo przez się. I tak znaleźliśmy się 
po lekturze książki Richstada i An
dersona w punkcie wyjścia. 

Zygmunt Dąbek 

O PRASIE 
BURŻUAZYJNEJ 

KRITIK A TIEORIJI I PRAKTIKI 
BURŻUAZNOJ PRIESSY. Po ma-
tieriałam naucznych konfierencyj 
na kafiedrie istoriji zarubieżnoj 
pieczati i litieratury fakultieta 
żurnalistiki M G U w 1976—1979 gg. 
Moskwa 1981. S. 156. 

Zauważalną rozbieżność tytułu z zna
cznie szerszą tematycznie zawarto
ścią tomu trudno nazwać manka
mentem (ma to dość często miejsce w 
wydawnictwach radzieckich). Książ
ka zawiera materiały opublikowane 
wcześniej w numerach Żurnalistiki: 
„Kompleks informacyjno-propagan-
dowy krajów kapitału państwowo-

monopolistycznego" (J. N. Zasurskij); 
„Prasa burżuazyjna USA, RFN, Wiel
kiej Brytanii, Francji, Włoch w 
1976 roku" (I. W. Urina); „Nowe ten
dencje koncentracji i monopolizacji 
środków informacji masowej państw 
kapitału w 1977 roku" (J. M. Wła-
sow); „Telewizja i radio francuskie: 
trzy lata po reformie" (I. I. Safo-
now); „Burżuazyjne środki informa
cji masowej w 1978 roku" (E. W, 
Krugłow); „Telewizja amerykańska 
w 1978 roku" (R. I. Gałuszko). 

V/ toczącej się walce ideologicznej 
przeciwstawnych ustrojów społeczno-
-politycznych specyfika zachodniego 
systemu przekazu wzbudza szczegól
ne zainteresowanie. Przecież od sto
pnia jej poznania ma w dużej mierze 
zależeć skuteczność działań wymie
rzonych przeciwko zachodnim akcjom 
propagandowym. Dlatego nie sposób 
pominąć stwierdzenia J. N. Zasur-
skiego o tym, że „Państwa burżua
zyjne ustawicznie zwiększają swoje 
zainteresowanie ideologią. Oprócz 
tego wzrasta bezpośredni w p ł y w mo
nopoli na sferę życia ideologicznego, 
a jednocześnie obserwuje się wzrost 
funkcji ideologicznych monopoli oraz 
państwa burżuazyjnego, ich bezpo
średnie kierowanie działalnością 
środków informacji masowej" (s. 1). 
Przyczyną tych działań jest znaczą
ca rola środków przekazu w podpo
rządkowaniu społeczeństw rządzącym 
(s. 2). Ich wynikiem jest przekształ
cenie systemu informacji masowej w 
swoisty przemysł, odgrywający waż
ną rolę zarówno w życiu świata za
chodniego jak i w jego akcjach de
strukcyjnych przeciwko państwom 
socjalistycznym (s. 13). 

I. W. Urina, podobnie zresztą jak 
i inni autorzy, ograniczyła temat 
swojego opracowania do wybranego 
roku. Być może, mamy do czynienia 
z prowadzonymi na bieżąco próbkami 
sondażowymi. Nic na ten temat nie 
wspomniano. Dlatego zawarte w 
książce teksty należałoby traktować 
raczej jako informację o tym, co 
działo się w środkach przekazu w po
szczególnych państwach zachodnich, 
a nie jako analizę całości. 

W7 przypadku prasy europejskich 
państw zachodnich oraz USA, przed
miotem tej informacji jest stosunek 
kapitału monopolistycznego do wy
dawnictw prasy w roku 1976: dalsza 
koncentracja i monopolizacja prasy, 
upadek niektórych gazet i czasopism, 
a jednocześnie wzrost dochodów 



„kryzysowych" innych, пр.: USA 
(s. 17), RFN (s. 27—28), Anglia (s. 29— 
30). Te same zjawiska w 1977 roku 
omawia J. M. Wlasow i inni. Ich 
zdaniem w tym okresie daje się od
czuć zmniejszenie ostrości kryzysu 
prasowego we Francji, co nie oznacza 
jego likwidacji (s. 43, 50). We Wło
szech, obok koncentracji i bankruc
twa małych gazet, zaobserwowano 
zakup niektórych rozgłośni radio
wych i telewizyjnych przez duże wy
dawnictwa prasowe, a jednocześnie 
wejście na rynek prasowy kapitału 
międzynarodowego (s. 62). W Repu
blice Federalnej Niemiec — ogólną 
tendencję odchyleń prawicowych w 
życiu społeczno-politycznym w dużej 
mierze pod w p ł y w e m kapitału praso
wego (s. 71) oraz rekordowe bogace
nie się największych monopoli pra
sowych. W Anglii natomiast, gdzie 
poziom monopolizacji należy do naj
większych w świecie zachodnim 
(s. 28), miało miejsce wejście kapita
łu przemysłowego i bankowego do 
kapitału prasowego (s. 77). 

Reforma radia i telewizji francus
kiej z roku 1975 daje już pewne pod
stawy do oceny jej powodzenia. I. I. 
Safonow zwraca uwagę na niezależ
ność środków przekazu od czynników 
rządowych. Krytyczny stosunek au
tora do „niezależności" środków prze
kazu (s. 83) ukazuje czytelnikowi 
zakamuflowane formy cenzury oraz 
inne rodzaje nadzoru. Tak, ostatnimi 
czasy, stwierdza autor, „w telewizji 
i przekazie radiowym Francji jest 
zauważalna tendencja personifikacji 
programów, zwłaszcza informacyj
nych. Jest to zjawisko nieprzypadko
we. W kontekście politycznym moż
na je rozpatrywać jako cenzurę nie
oficjalną, ponieważ odbiór informa
cji, komentowanie jej, kierunek na
świetlenia problemów powierza się 
stale tym samym ludziom, wiernym 
reżymowi" (s. 84). 

Przebieg reformy francuskiej jest 
w jakiejś mierze miarodajny i dla 
środków przekazu całego systemu za
chodniego, który na drodze parla
mentarnej nie podlega podważeniu. 
Nic więc dziwnego, że w późniejszym 
okresie (1978), poza drobnymi, nie 
zanotowano istotnych zmian. Dotyczy 
to takich państw jak Wielka Bryta
nia, Republika Federalna Niemiec, 
Francja, Włochy, Austria, Japonia 
Indie, USA. Telewizji USA poświęco
ne jest ponadto odrębne opracowanie 
R. I. Gałuszki, obejmujące okres ro

ku 1978, w którym weszło w życie 
nowe prawo o komunikowaniu. Osza
łamiające zjawisko (jak to nazwał 
autor) zmniejszania się w USA audy
torium telewizji, może mieć, jego 
zdaniem, następstwa katastrofalne 
dia wielu kompanii telewizyjnych^ 
czerpiących zyski głównie z reklam. 
Może to doprowadzić do zmiany kie
runku lokaty zamówień reklamowych 
z większą orientacją na prasę (s. 
152). 

Zbiór jest sprawozdaniem o stanie 
funkcjonowania zachodniego systemu 
przekazu w drugiej połowie lat sie
demdziesiątych. Sprawozdaniem, w 
którym wybrane państwa stanowią 
niejako próbkę reprezentatywną dla 
całości. 

Marian Kowalski 

DZIENNIKARZE — 
„PRZYSTOSOWANI KIBICE" 

Hans Mathias K e p p l i n g e r (g.): 
ANGEPASSTE AUSSENSEITER. 
Was Journalisten denken und wie 
sie arbeiten. Alber-Broschur, Frei
burg-München 1978. S. 284. 

Jako ^przystosowanych kibiców" 
określa dziennikarzy z lokalnych ga
zet wydawca zbioru artykułów na te
mat tego właśnie zawodu we wprowa
dzającym artykule, Hans Mathias 
Kepplinger. Formułuje on kilka waż
nych -obserwacji na podstawie kon
kretnych badań: 1. Wybór zawodu 
dziennikarza jest często następstwem 
fałszywego wyobrażenia, że ich akty
wność ułatwi pracę w jakiejś instytu
cji państwowej czy gospodarczej; 2. 
Dokonujący wyboru zawodu dzienni
karza odchodzą często od innych za
wodów, ale w tym nowym już pozo
stają; 3. Chociaż dziennikarze nie sta
nowią w świetle teorii socjologicznej 
klasy społecznej i nie identyfikują 
się z nią — niemniej jednak repre
zentują grupowy punkt widzenia 
(Gruppenstandpunkt) na różne spra
wy; 4. Dziennikarze posiadają pewne 
społeczne przywileje i traktują je ja
ko samo przez się zrozumiałe; 5. 
Dziennikarze sądzą, że środki maso
wego komunikowania mają minimal
ny w p ł y w na życie społeczne, w 



związku z czym nie poczuwają się do 
odpowiedzialności za swoją działal
ność; 6. Dziennikarze i środki maso
wego komunikowania znajdują się w 
różnorodnych powiązaniach i zależ
nościach — prowadzi to do wielu sy
tuacji konfliktowych przy planowa
niu i redagowaniu publikacji; 7. 
Dziennikarze myślą i postępują kie
rując się innymi racjami niż osoby 
reprezentujące inne zawody, których 
sposób myślenia i zachowanie przed
stawiają, komentują i krytykują; 8. 
Dziennikarze ze względu na swoisty 
sposób rekrutacji, przygotowanie za
wodowe oraz pozycję społeczną sta
nowią wyselekcjonowaną, konkuren
cyjną elitę w stosunku do grup przy
wódczych w polityce, administracji 
i w przemyśle. 

Autor szczegółowo uzasadnia te 
odważne uogólnienia, stanowiące 
główne tezy całej pracy. 

Pozostałe studia napisali: W. D o n s-
b а с h o swoistym grupowym pra
wie, U. H o f f m a n - L a n g e i K. 
S c h ö n b a c h — o ruchliwości za
wodowej i świadomości politycznej 
elity dziennikarskiej, R. R o h r — o 
pracy redakcyjnej dziennikarzy z 
prasy lokalnej, H. M ü h l b e r g e r — 
0 społecznej integracji dziennikarzy, 
J. W i l k e i U. M ü l l e r — o ba
lansowaniu dziennikarzy między za
wodową autonomią i reprezentowa
niem różnych grup interesów, I. E1-
s t e r — o dziennikarzach jako klasie 
drugiej kategorii (rzecz o dziennika
rzach — „stałych wolnych współpra
cownikach"), R. S c h u l z — o sto
sunkach dziennikarzy z wydawcami 
1 redaktorami, K. R o h d e — o wy
kształceniu i zarobkach dziennikarzy 
od połowy XIX wieku do dziś, W. 
D o n s b a c h — o postawach dzien
nikarzy wobec kwestii wykształcenia 
ich kolegów, H. M. K e p p l i n g e r 
i I. V ö h l — o poczuciu odpowie
dzialności wśród redaktorów telewi
zyjnych, E. N o e l l e - N e u m a n n — 
kończy książkę szkicem pt.: „Wyob
cowanie". 

Kilka ustaleń z tego opracowania: 
autorka na podstawie badań z roku 
1976 porównuje opinie dziennikarzy 
oraz ludności na temat postulatów 
politycznych, które trzeba uznawać 
jako „szczególnie ważne". Według 

'ludności — 79% badanych uważa, że 
powinno się „skuteczniej zwalczać 
przestępczość" — wśród dziennikarzy 
tak uważało tylko 16°/o; nie ustępo

wać w stosunkach z krajami wscho
dnimi, tzn. przestrzegać zasady wza
jemności — wśród ludności 55%, 
wśród dziennikarzy 20%; postulat, 
aby dzieci nie były jednostronnie po
litycznie kształcone w szkołach — 
wśród ludności popierało 53%, wśród 
dziennikarzy 36%; postulat, aby prze
szkadzać w zatrudnianiu radykałów 
w służbie państwowej akceptowało 
49% ludności i tylko 15% dziennika
rzy (s. 262). 

Na inne pytanie, nawiązujące do 
kampanii wyborczej, również zaryso
wały się zasadnicze różnice między 
ludnością i dziennikarzami. Mianowi
cie chodziło o to, czy — zdaniem ba
danych — w RFN rzeczywiście roz
strzygający jest wybór między socja
lizmem a wolnością, wśród ludności 
z tym poglądem nie zgadzało się 34% 
badanych, a wśród dziennikarzy aż 
75%, opinię potwierdzającą zadekla
rowało 42% ludności i 24% dzienni
karzy. 

Naturalnie można by powiedzieć, 
że powyższe rozbieżności wskazują, 
iż ludność jako całość jest bardziej 
konserwatywna, a dziennikarze są 
bardziej krytyczni wobec rzeczywis
tości. Ale czym, wobec tego, wyt łu 
maczyć, że tak wielu zwykłych oby
wateli domaga się energicznej walki 
z przejawami przestępczości, a dzien
nikarze zdradzają bardziej toleran
cyjną postawę? Aby zrozumieć ten 
stan rzeczy nie wystarczy badać opi
nię publiczną, lecz trzeba znać lepiej 
mechanizmy funkcjonowania danego 
społeczeństwa. Można powiedzieć, że 
postawy ludności mają charakter 
emocjonalny, a dziennikarze repre
zentują podejście bardziej racjonal
ne, ale przecież możliwa jest i inna 
interpretacja, zwłaszcza gdy środo
wisko dziennikarskie rozpatruje się 
jako alternatywną elitę, która ani nie 
wierzy w absolutną sprawiedliwość, 
ani nie chciałaby się narażać w p ł y 
wowym grupom politycznym. 

I tak to od spraw prasy lokalnej 
dochodzimy do wielkich problemów 
funkcjonowania społeczeństwa. Stu
dium Kepplingera stanowi ważki do
kument w dyskusji nad rolą środ
ków masowego komunikowania w 
Republice Federalnej Niemiec w la
tach siedemdziesiątych i nikt zajmu
jący się podobnymi problemami nie 
będzie mógł pominąć tej pracy. 

Ryszard Dyoniziak 



„NOWE MEDIA" — 
PROGNOZY EKSPERTÓW 

MEDIENNUTZUNG — MEDIEN
WIRKUNG. Ergebnisse der For
schung. Arbeitsgemeinschaft für 
Kommunikationsforschung e.V. 
(Hrsg.). Verlag Volker Spiess, 
Berlin 1980. S. 160. 

Jako 15 tom serii studiów AfK uka
zał się raport z dyskusji naukowej, 
zorganizowanej przez Urząd Prasy i 
Informacji rządu federalnego oraz 
Arbeitsgemeinschaft für Kommunika
tionsforschung. Naukowcom rozesłano 
kwestionariusze z pytaniami dotyczą
cymi w p ł y w u nowych mediów na 
społeczność i politykę demokracji (za
chodniej) oraz integralność rodziny. 
18 stycznia 1980 odbyło się w Bonn 
spotkanie przedstawicieli rządu z eks
pertami. 

Tom zawiera: krótkie podsumowa
nie ankiety i dyskusji (s. 9—16), kwe
stionariusz (s. 17—19), wypowiedzi 
13 uczestników spotkania (s. 21—126), 
omówienie dyskusji (s. 129—160). 

Wśród ekspertów byli prasoznawcy 
(Petra Dorsch, Josef Hackfurth, El i 
sabeth Noelle-Neumann, Karsten 
Renckstorf), politolodzy (Franz Ron-
neberger, Heribert Schatz), socjologo
wie (Hella Kellner, Kurt Lüscher, 
Gerhard Maletzke, Gerhard Unhol-
zer) i in. W swych wprowadzeniach 
przedstawiali oni bądź poszerzali opi
nie wyrażone w kwestionariuszu. 
Obok głosów zwięzłych, nie przekra
czających 5 stron druku (Dorsch, Ma
letzke, Ronneberger), były motywacje 
obszerne (do 20 stron i więcej) No
elle-Neumann i Renckstorf; wypo
wiedź ostatnia wzbogacona tabelami 
i rysunkami poglądowymi. 

Dyskutanci byli jednomyślni, że 
tzw. „nowe media" są nowe tylko 
po części, po części zaś określa się 
tak inne niż dotąd systemy rozpow
szechniania (co jednak prawie nie ma 
znaczenia w sensie oddziaływania). 
Istotny w p ł y w mogłoby mieć poważ
ne zwiększenie programów telewizyj
nych i ten problem stanowił sedno 
dyskusji. Tezie, że zwiększenie pro
gramów T V służy publicystycznej 
różnorodności, przeciwstawiano do
świadczenia amerykańskie, że jest to 
„more of the same". Ponadto odbior
cy wybierają z szerszej oferty coraz 
więcej programów fikcyjnych, roz
rywkowych. Może to wywołać nega

tywne skutki dla rodziny, zwłaszcza 
dla dzieci, ludzi starszych oraz nie
ustabilizowanych społecznie. 

Opinie o możl iwym oddziaływaniu 
„nowych mediów" na kulturę poli
tyczną były zróżnicowane. Wyłącznie 
pozytywnie oceniano rozwój progra
mów lokalnych i regionalnych (w 
TV), chociaż ostrzegano przed prze
cenianiem zainteresowania społeczne
go. Wskazano na pozytywną progno
zę dla zwiększenia programów oświa
towych, „dwukierunkowych" i „ot
wartych" oraz kierowanych do okre
ślonych grup. Sceptycznie ustosunko
wano się do badań towarzyszących 
programom eksperymentalnym, gdyż 
warunków naturalnych nie można sy
mulować, zaś trwałe efekty nie mo
gą się ukazać w czasowo ograniczo
nych badaniach. Zamiast tego postu
lowano wzmożenie badań nad po
szczególnymi programami. 

Prawie jednomyślnie uznano zwię
kszenie liczby programów za niepo
żądane, większość zalecała ostrożność 
wobec „nowych mediów". Wypowia
dano się za intensyfikacją dialogu 
między badaczami i politykami, k tó 
rym wskazywano, że nie mogą ocze
kiwać prostej odpowiedzi na każde 
pytanie i powinni zapoznać się z wy
nikami badań także wtedy, gdy nie 
są one jednoznaczne. Badania wyma
gają partnera, który zada sobie trud 
kompleksowego zgłębiania kwestii. 

Jako przesłanki rozwiniętych dal
szych badań naukowcy wymienili: 
— wypracowanie i zastosowanie 

kompleksowych „koncepcji oddzia
ływania"; 

— większą koordynację i integrację 
badań; 

— długoterminowe opracowywanie i 
skoordynowanie tematów; 

— wydatne zwiększenie budżetu na 
badania; 

— lepsze wykorzystanie gotowych 
metod i częstszą ich kombinację; 

— gruntowniejsze wykorzystanie da
nych przez drugie instytucje; 

— wzmożenie współpracy interdyscy
plinarnej; 

— przygotowanie szerokich usług do-
kumentacyjno-informacyjnych. 

Postanowiono kontynuować dysku
sję nad zagadnieniem podczas kolej
nej konferencji. 

Czesław Biel 



DZIECI I TV 

Cecilia von F é l i c i e n , Leni F i-
1 i p s o n. Ingela S c h y l i er: 
„OPEN YOUR EYES TO CHIL
DREN'S VIEWING". On children, 
television and radio now and in 
the future. Sveriges Radios för-
lag, Stockholm 1979. S. 134. 

Do chwili wydania tej książki autor
ki przez około 15 lat zajmowały się 
empirycznymi badaniami odbioru ze 
szczególnym uwzględnieniem najmło
dszych widzów. Książka jest zarazem 
jedną z nielicznych prób udostępnie
nia wyników badań szerszej publicz
ności. Dzieje się tak dlatego, że choć 
instytut badań odbioru i studiów pro
gramowych przy szwedzkim radio-
komitecie wydaje rocznie wiele ra
portów z badań, to tylko nieliczne z 
nich są publikowane również w ję
zyku angielskim. Omawiana książka 
jest próbą rekapitulacji badań na 
określony w tytule temat. Słowo 
wstępne poświęcają autorki na wy
jaśnienie, że ich rozważania pozosta
ją w opozycji do rządowej komisji 
do spraw radia i telewizji, która to 
komisja w 1977 wydała dokument 
sformułowany w celu uprzedmioto
wienia debaty parlamentarnej na te
mat funkcji mediów w życiu społe
czeństwa szwedzkiego w latach 
1978—1985. 

Konstrukcja książki jest taka, aby 
autor każdego rozdziału mógł naj
pierw zademonstrować własne argu
menty, a następnie w podsumowa
niu odnieść je do raportu rządowego, 
by nie powiedzieć w celu wykazania 
niekompetencji lub przynajmniej zbyt 
daleko posuniętych' uogólnień w nim 
zawartych. 

I tak rozdział pierwszy zatytuło
wany „Radio i telewizja w Szwecji" 
przypomina, na jakich podstawach 
formalno-organizacyjnych funkcjonu
je ta instytucja, jakie są jej cele i 
przy pomocy jakich środków są re
alizowane. Rozdział drugi jest już 
bardziej szczegółowym rozbudowa
niem pierwszego, wyjaśnia bowiem, 
jakie programy i kanały poświęcone 
są dla dzieci. Nosi tytuł: „Programy 
dla dzieci w telewizji i radiu" i już 
tutaj zaczyna się debata z komisją 
rządową zilustrowana przykładem, że 
w społeczeństwie szwedzkim jest 22% 
dzieci (w wieku do 15 lat), podczas 
gdy jedynie 12% programów telewi

zyjnych jest przeznaczonych dla od
biorców w tym wieku. 

Kolejny rozdział „Odbiór progra
mów telewizyjnych i radiowych przez 
dzieci" jest dobrym przykładem zało
żenia opisanego we wstępie do ksią
żki. Zaczyna się bowiem od szerokie
go omówienia prawidłowości odbioru 
mediów przez dzieci, a kończy omó
wieniem nieprawidłowości w rozu
mowaniu komisji rządowej. Analiza 
wyników badań, którymi sprawnie 
operują autorki, wykazuje пр., że 
dzieci są miłośnikami tych fragmen
tów programów dziennych, które 
przeznaczone są dla dorosłych. W 
konsekwencji sugestia komisji, aby 
zwiększyć ilość powtórzeń programo
wych dla tych, którzy nie mogą ko
rzystać z programów w godzinach 
wieczornych, prowadzi po prostu do 
większego udostępnienia programów 
dla dorosłych dzieciom. Analogicznie 
bezpodstawne są dla autorek sugestie 
komisji zmierzające do zwiększania 
odbioru programów radiowych, które 
bardziej wymagają zmian struktural
nych w obrębie programów niż do
konywania przekształceń w propor
cjach poszczególnych audycji radio
wych w stosunku do innych. 

„Jak telewizja wpływa na dzieci" 
to tytuł kolejnego rozdziału, do któ
rego klucz stanowi omówienie rodzi
mych i światowych badań w p ł y w u 
telewizji na zachowania agresywne. 
Ponieważ w intencji autorów temat 
ów jest szczególnie ważny, przeto i 
tutaj należy poświęcić mu nieco w i ę 
cej miejsca. Autorki przypominają, 
że w przeciwieństwie do dorosłych 
dzieci są mniej zdolne do uświada
miania sobie, że za każdym przeka
zem stoi jakiś nadawca z określony
mi intencjami. Obecnie dzieci chodzą 
spać później, bo w telewizorze dzieją 
się frapujące je rzeczy, a rodzice sta
ją się coraz mniej krytyczni wobec 
tego, co oglądają ich dzieci. Rodzi
ce o niższym statusie społeczno-eko-
nomicznym są bardziej skłonni zrzu
cać odpowiedzialność za wychowanie 
dzieci na telewizję. Programy tele
wizyjne nie prowadzą do internali-
zowania norm przez dzieci, a jedy
nie ułatwiają orientację jak się za
chowywać, zwiększają repertuar za
chowań niekoniecznie akceptowanych 
przez dzieci. Niebezpieczeństwo tele
wizji polega na tym, że dzieci orien
tują s ię w świecie dorosłych na pod
stawie programów rozrywkowych nie 
dla nich przeznaczonych. Dzieci spo-



łecznie upośledzone łatwiej ulegają 
w p ł y w o m agresji pochodzącej z pro
gramów telewizyjnych niż dzieci 
uprzywilejowane. Restrykcje progra
mów budzących agresywne zachowa
nia powinny iść w kierunku rozwija
nia agresji ukierunkowanej na kon
struktywne cele (np. agresja przeciw
ko przemocy). Te i inne poglądy 
oparte o obserwacje empiryczne po
zwalają w konsekwencji na kolejny 
atak autorek ukierunkowany na ra
port komisji rządowej. Cytując opi
nie komisji autorki wyrażają oburze
nie, że sprowadziła ona problem do 
poziomu przymiotnikowego, określa
jąc go jako „trudny" i wymagający 
„głębokiego zrozumienia", a nawet 
„bardzo skomplikowany". 

Przedostatni rozdział, „Korzystanie 
z programów zagranicznych w tele
wizji" zawiera porównania telewizji 
szwedzkiej z innymi narodowymi 
rozgłośniami. Z analizy tej wynika 
m. in., że tylko 10% zagranicznych 
programów w telewizji szwedzkiej 
pochodzi z krajów socjalistycznych. 
Program pierwszy telewizji opiera 
się w 60% o import, a drugi w 30%. 
Natomiast rozrywka telewizyjna po
chodzi w 75% z zagranicy. W opozy
cji do opinii komisji, że import pro
gramów należy uaktywnić i popra
wić zwiększając podróże służbowe do 
zagranicznych producentów, autorki 
sugerują zmiany innego rodzaju. Po
wiadają one, że import należy zastą
pić większymi inwestycjami w rodzi
mą produkcję telewizyjną, a także 
rozwijaniem działań zmierzających 
do lepszego rozumienia programów 
dla dzieci poprzez uruchomienie ka
nału radiowego do narracji zagrani
cznych programów. 

Wreszcie ostatni rozdział, „Dzieci 
z odmiennymi możliwościami" — do
tyka najszerszych uwarunkowań od
bioru, tj. uwarunkowań społeczno-
ekonomicznych, choć nie tylko, bo 
autorki przypominają m. in., że na 
ok. 2 min dzieci żyjących w Szwecji 
blisko 2,5 tys. ma trudności z prawi
d łowym słyszeniem. Kontynuując dy
sputę z komisją rządową autorki po
dzielają tym razem aprobatę komisji 
dla uwagi poświęconej „różnym gru
pom upośledzonych" (zdrowotnie, lin
gwistycznie, społecznie, etnicznie czy 
też ekonomicznie). Rozumowanie ta
kie jest zasadne, zdaniem autorek, 
ale niekoniecznie upośledzone grupy 
powinny być traktowane jako mniej
szości, praktycznie bowiem każda 

grupa społeczna jest pod jakimś kon
kretnym względem upośledzona. Roz
winięcie tego tematu wydaje się in
teresujące. Dla przykładu, dzieci są, 
ogólnie rzecz biorąc, grupą upośle
dzoną w stosunku do dorosłych. Jed
nak po etapie dorastania przestają 
być taką grupą. 

W ostatnim rozdziale argumenta
cja autorek rozwadnia się nieco, być 
może jest to efekt zbyt wnikliwego 
zajmowania się sposobem rozumowa
nia komisji rządowej. Wszystko to 
jednak utrzymane jest w konwencji 
bardzo dobrego tłumaczenia na język 
angielski nie pozbawiony uroku 
szwedzkiej mentalności i retoryki. A 
zarzuty? To dobrze, że autorki zau
ważają monstrualną supremację ame
rykańskich programów telewizyjnych 
nad innymi, że radzieckie programy 
dramatyczne oceniają wysoko, bo 
agresja tam przedstawiana jest ko
lektywna i ukierunkowana na obro
nę społeczeństwa, ale nie . za dobrze 
brzmi stwierdzenie, że import z kra
jów socjalistycznych jest ograniczo
ny, bo programy z tych krajów za
wierają za dużo elitarnego sposobu 
myślenia i wiary we władzę. Mam 
jednak nadzieję, że rozumowanie to 
nie obowiązuje zdaniem autorek w 
stosunku do takich programów, jak 
serial „Chłopi" cieszący się swego 
czasu wielkim powodzeniem na ekra
nach szwedzkich telewizorów, „Czło
wiek z żelaza" i inne filmy tego ro
dzaju, już znane szwedzkiej publicz
ności czy wreszcie „Bolek i Lolek". 

Zbigniew Sobiecki 

ARCHIWA PRASY 
I INNYCH MEDIÓW 

PRESSE-, RUNDFUNK- UND 
FILMARCHIVE — MEDIENDO
KUMENTATION. К. G. Saur, 
München — New York — Lon
don — Paris 1979. S. 162; PRES
SE-, RUNDFUNK- UND F I L M A R 
CHIVE — MEDIENDOKUMEN
TATION 2. К. G. Saur, Mün
chen — New York — London — 
Paris 1980. S. 216. 

Dwa tomy protokołów z 35. i 37. se
sji Sekcji Archiwistów Prasowych, 
Radiowych i Filmowych Związku A r 
chiwistów Niemieckich. Sekcja zbie-



ra się zazwyczaj dwa razy w roku, 
przy czym spotkanie jesienne odby
wa się w ramach obrad ogólnych 
Związku, natomiast zebrania wiosen
ne służą wymianie specjalistycznych 
doświadczeń archiwistów pracują
cych w mediach. 

Pierwszy z przedstawianych tomów 
jest zarazem pierwszym drukowa
nym protokołem z obrad Sekcji, 
przedtem rozprowadzano tylko spra
wozdania wewnętrzne (w r. 1973 spo
rządzono skorowidz 24. sesji z lat 
1959—1972). Czterodniowe obrady w 
maju 1979 dały plon w postaci kilku
nastu referatów i komunikatów, nie 
licząc wystąpień organizacyjnych. Oto 
kolejne tematy: 

Współpraca archiwów radiofonii i 
archiwów innych; Centralny katalog 
płyt grających; Współpraca archiwów 
gazet w radiofonii; Mikrofilm jako 
narzędzie pracy w archiwum gazet 
rozgłośni SFB; Archiwizacja f i lmów 
w kinotece; Dokumentacja w Wy
dawnictwie Burda; Dokumentacja 
ilustracji w czasopismach masowych; 
Teletekst i możliwości jego zastoso
wania w wydawnictwach praso
wych; Teletekst jako przekaźnik 
wiedzy encyklopedycznej i informacji 
fachowej; Protokół dyskusji panelo
wej o zawodowym obliczu archiwis
tów w mediach; Komunikowanie w 
organizacji międzynarodowej (tekst 
francuski); Radiofonia przekraczają
ca granice; Charakterystyka doku
mentacji prasowej. Dokumentacja w 
Le Monde (dwuczęściowy tekst fran
cuski). 

Problematyka sesji była, jak wi
dać, różnorodna. Wystąpienia — 
przynajmniej po upływie 3 lat — nie 
zawierają rewelacji, trudno ich zre
sztą było oczekiwać na roboczym 
spotkaniu praktyków. Jednak facho
wość referentów i ich bezpośredni 
związek z działalnością archiwów 
sprawia, że tom wertuje się z zain
teresowaniem, znajdując wiele infor
macji o tym, jak w RFN prowadzi 
się dokumentację w mediach. 

Tom „Mediendokumentation 2" 
wydaje się ciekawszy. Zawarto w 
nim także kilkanaście wystąpień 
(również w dyskusji), w aneksie po
dano system informacyjny bońskiego 
ośrodka BfgA oraz wykaz dotychcza
sowych 37. sesji Sekcji. Tym razem 

wśród referentów znaleźli się znani 
prasoznawcy, prof. Franz Ronneber-
ger i Walter J. Schütz. Pierwszy z 
nich omówił obszernie (s. 25—43) 
przemiany pisma pod w p ł y w e m no
wych mediów. Stwierdził, że wpraw
dzie media elektroniczne i pisane nie 
wypierają się wzajemnie, ale jednak 
w USA rośnie liczba osób informują
cych się wyłącznie z mediów elek
tronicznych i już niezdolnych do lek
tury na wyższym poziomie. Prze
szczepienie tego nawyku do Europy 
stanowiłoby zagrożenie dla naszej 
kultury. 

W innych - wystąpieniach mówiono 
o lawinie informacyjnej wywołanej 
nowymi mediami — o skutkach i 
problemach tego zjawiska, o kablo
wej telewizji dwukierunkowej, o lo
kalnym archiwum prasowym jako 
źródle informacji publicznej, o or
ganizacji archiwum dziennika Nürn
berger Nachrichten, o systematyce w 
archiwum ilustracji (liczne przykła
dy, m. in. z archiwum ilustracji BBC 
ze zbiorem ca 8 min zdjęć), o wy
branych problemach banków infor
macji, o komunikowaniu lokalnym 
(W. J . Schütz), o dokumentacji w 
radiofonii. 

Uwagę zwraca tekst Williego Hö-
figa nt. banku informacji dotyczą
cych czasopism w berlińskiej biblio
tece „Preussischer Kulturbesitz", ofe
rującej za 300 mk 89 mikrofiszek lo
kalizujących przeszło 185 tys. tytu
łów w przeszło pół milionie biblio
tek w RFN. Blisko połowę czasopism 
stanowią tytuły zagraniczne. Aktuali
zacja zbiorów nie osiąga półrocza. 
Treść czasopism jest dzielona podług 
108 grup tematycznych i ponad 1,5 
tys. haseł. 

Wzmiankowany aneks opisuje sy
stem archiwizacji w ośrodku BfgA, 
posiadającym ok. 92 tys. książek, 15 
tys. woluminów czasopism i 3 min 
wyc inków prasowych (do końca r. 
1977). Od początku r. 1978 publikacje 
prasowe są archiwizowane kompute
rowym systemem mikrofilmowym. 

W naszych raczkujących poszuki
waniach lepszej, nowocześniejszej or
ganizacji archiwów prasowych spe
cjalista znajdzie w obu tomach nie
jedną ciekawą myśl i wskazówkę. 

Czesław Biel 



Noty o nowościach wydawniczych 

• POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom, XXVI, Piątkiewicz Bronisław — 
Pniewski Władysław. Wydawnictwo PAN 
1981, s. XII i 832. 

Interesujących nas tu biogamów dzien
nikarzy i publicystów znajdujemy w tym 
tomie osiemnaście. Piechowski Mieczysław 
(1872—1942) z Pomorza, redaktor odpowie
dzialny Gazety Grudziądzkie) za czasów 
pruskich, ludowiec, ofiara Stutthofu. Pie
karski Witold (1857—1909), redaktor Przed
świtu, publicysta emigracyjny w Bułgarii. 
Pieniężny Seweryn starszy (1864—1905), re
daktor Gazety Olsztyńskie) i krótko Ga
zety Toruńskiej, z zawodu drukarz. Pie
niężny Seweryn młodszy (1890—1940), syn 
poprzedniego, też drukarz, redaktor Ga
zety Olsztyńskiej, ofiara wojny. Pieniężny 
Władysław (1880—1940), stryj poprzedniego, 
redaktor Gazety Olsztyńskiej za czasów 
pruskich. Piestrzyński Ryszard (1902—1962), 
związany zawodowo z Kurierem poznań
skim, potem redaktor naczelny Kuriera 
Porannego, w końcu redaktor Orła Bia
łego na emigracji. Pietkiewicz Antoni, 
pseud. Adam Pług (1823—1903), redaktor 
Kłosów i Kuriera Warszawskiego. Pietkie
wicz Zenon (1862—1932), postępowy publi
cysta. Pietrzykowski Władysław (1911— 
1944), dziennikarz socjalistyczny. Piltz 
Erazm (1851—1929), założyciel i redaktor 
naczelny petersburskiego Kraju przez lat 
24, publicysta obozu ugodowego, na sta
rość dyplomata (jego biogram wypełnia 
'i szpalt). Piotrowicz Wiktor (1900—1954), 
publicysta wileński i emigracyjny. Pio
trowski Adam (1875—1937), redaktor po
znańskiego Orędownika. Piotrowski Jan 
(1889—1947), redaktor tygodnika Antena, 
organizator pogotowia radiowego. Piskozub 
Adam (1891—1951), redaktor naczelny 
Dziennika Poznańskiego, Dnia Pomorskie
go i Codziennej Gazety Handlowej. Piszo-
wa Aniela (1860—1934), redaktorka tarnow
skiej Pogoni. Piwowarczyk Jan (1889— 
1959), ksiądz, redaktor naczelny Głosu Na
rodu i Tygodnika Powszechnego. Płoński 
Dorian Józef (1899—1958), dziennikarz ko
munistyczny, redaktor naczelny tygodnika 
Żołnierz Polski i miesięcznika Polska. 

Warto porównać biogram ks. Jana Pi
wowarczyka z opublikowanym wcześniej 
w ZP 1981/1 1 tu nie zacytowanym bio
gramem. Należy sprostować kursujące zre
sztą w relacjach pośmiertnych twierdze
nia, jakoby ks. P. był „zdecydowanym 
przeciwnikiem obozu piłsudczykowskie
go". W rzeczywistości był on zawsze zwo
lennikiem kompromisu wobec Piłsudskie
go i jego dyktatury, o ile tylko nie ko
lidowała z interesami Kościoła. Jak epis
kopat nigdy nie łączył się z opozycją wo

bec rządów po 1926 г., tak I ks. P. wraz 
z Akcją Katolicką stał na stanowisku po
nadpartyjnym, mimo sympatii osobistych 
do chadecji. 

cl 

• BIBLIOGRAFIA LITERATURY POL" 
SKIEJ. NOWY KORBUT. 17 vol. I. BO
LESŁAW PRUS (Aleksander Głowacki). 
Opracowała Teresa T y s z k i e w i c z pod 
kierownictwem Zygmunta Szweykowskiego 
i Jarosława Maciejewskiego. PIW. War
szawa 1981. S. 201. 

Tom XVII Nowego Korbuta został wy
odrębniony z czterotomowego cyklu po
święconego literaturze pozytywizmu i Mło
dej Polski i ze zrozumiałych względów 
obfitości informacji bibliograficznych po
święcony trójcy wielkich powieściopisa-
rzy: Sienkiewiczowi, Orzeszkowej i Pru
sowi. W tym samym opracowaniu przy
gotowano tom XVIII (trójca: Wyspiański, 
Kasprowicz, Żeromski). Publicystykę Pru
sa potraktowano tu inaczej niż przy Kra
szewskim, a mianowicie jako przegląd ze
stawień tytułów czasopism uporządkowa
nych alfabetycznie w obrębie kolejnych 
lat działalności pisarskiej Prusa. Tu szu
k a ć należy pe łne j informacji o felieto
nach i k ronikach tygodniowych pisarza, 
wyodrębnionych w części rejestrującej 
twórczość do osobnego rozdziału pt. 
„Współpraca z czasopismami i wydawnic
twami zbiorowymi" , (s. 45—52). Nowy sy
stem zastosowany tutaj ma ułatwić czy
te lnikowi orientację w tej dziedzinie dzia
ła lności Prusa. Jak wiadomo, jego kro
n i k i tygodniowe zebrano i skomentowano 
w 20 tomach. Osobno na s. 142—153 zebra
no omówienia współpracy Prusa z czaso
pismami i wydawnictwami zbiorowymi. 

cl 

• TOBIE POLSKO. Szkice biograficzne 
działaczy ruchu niepodległościowego na 
Górnym Śląsku. Pod red. Wiesława L e-
s i u к a i Władysława Z i e l i ń s k i e g o . 
Instytut Śląski w Opolu — Śląski Insty
tut Naukowy w Katowicach, 1981. S. 554. 

60. rocznica powstań śląskich i plebis
cytu sprzyjała publikacjom upamiętniają
cym te wielkie zrywy patriotyczne. Do 
tych wydawnictw przynależy omawiany 
zbiór 132 biogramów zarówno wybitnych 
przywódców polskiego obozu narodowego 
na Górnym Śląsku i dowódców powstań
czych, jak też lokalnych działaczy 1 sze-



regowych powstańców. Biogramy poprze
dzają osobiste impresje gen. Jerzego Z i ę 
t k a zatytułowane „Życiorys pokolenia" 
(s. 7—19). Styl narracyjny jest właściwy 
wielu szkicom, nieraz wzbogaconym rela
cjami i wspomnieniami. Łamie to suchą 
konwencję s łowników biograficznych, lecz 
zwiększa czytelność szkiców. I choć nie
którym wytknąć by można autorskie roz
gadanie, popularyzatorska nośność tego 
tomu będzie z pewnością większa niż kla
sycznych słowników. Wręcz szuka się zale
cenia książki do użytku bibliotek szkol
nych; daremnie, ale przy nakładzie zale
dwie 1 tys egz. (!?) byłoby to i tak bezce
lowe. 

W wielu życiorysach przewijają się wą
tki działalności dziennikarskiej lub zwią
zanej z organizacją i edycją prasy. Od
notowaliśmy je w następujących biogra
mach: Józef Adamek (1875—1947), Stani
sław Baczyński (1890—1939), Maksymilian 
Basista (1883—1967), Stanisław Bełza (1849— 
1929) , Józef Biniszkiewicz (1875—1940), Wil
helm Bobek (1889—1959), Władysław Borth 
(1892—1968), Emil Caspari (1877—1935), Emil 
Cyran (1886—1966), Kazimierz Czapla (1869— 
1930) , Włodzimierz Dąbrowski (1892—1942), 
Paweł Dubiel (1879—1941), Stanisław Du
bois (1901—1942), Wincenty Gawlik (1897— 
1969). Józef Alojzy Gawrych (1891—1955), 
Józef Grzegorzek (1885—1961), Wawrzyniec 
Hajda (1844—1923), Maksymilian Hanke 
(1866—1939), Roman Horoszkiewicz (1892— 
1962), Jan Nikodem Jaroń (1881—1922), Jó
zef Kiedroń (1879—1931), Bronisław Kora-
szewski (1864—1924), Wojciech Korfanty 
(1873—1939), Rudolf Kornke (1884—1958), 
Szymon Koszyk (1891—1972), Karol Koźlik 
(1884—1939), Mar ia Kujawska (1893—1948), 
Franciszek Kurpierz (1878—1942), Michał 
Lewek (1878—1967), Stanisław Ligoń (1879— 
1954), Roman Lutman (1897—1973), Stani
sław Mastalerz (1895—1959), Janina Omań-
kowska (1859—1927), Piotr Pampuch (1881— 
1947), Jerzy Paszkowski (1897—1971), Karol 
Piecha (1860—1921), Paweł Pośpiech (1878— 
1922). Konstanty Prus (1872—1961), Jan 
Przyby ła (1884—1942), Ludwik Ręgorowicz 
(1038—1970), Franciszek Roguszczak (1880— 
1941), Antoni Rostek (1887—1957), Józef Ro-
stek (1859—1929), Stanisław Janusz Mar ian 
Rostworowski (1888—1944), Wiktor Rump-
feld (1890—1965), Edward Rybarz (1884— 
1940), Józef Rymcr (1882—1922), Joachim 
Sołtys (1365—1948), Wojciech Sosiński 
(1072—1934), Józef Syska (ur. 1890), E m i l 
Szramek (1887—1942), Augustvn Świder 
(1386—1923), Teodor Ту с (1896—1927), Jan 
Wawrzynek (1903—1971), Józef Wieczorek 
(1893—1944). 

Przeszło pół setki wymienionych tu 
górnośląskich działaczy niepodległościo
wych związanych było z prasą. Górnoślą
skich to nie znaczy: urodzonych na Gór
nym Śląsku. Pochodzili i z tej ziemi, i z 
wielu innych stron Polski , niejeden przy
był tu na krócej lub dłużej z pomocą 
Górnoślązakom walczącym o powrót do 
Macierzy. Byli różnych stanów — miej
scowi prawie wyłącznie z ludu roboczego, 
przybysze głównie z inteligencji. Byli róż
nych zawodów: są tu robotnicy obok ludzi 
pióra , adwokaci obok księży, nauczycieli , 
kupców. Byli najróżniejszych orientacji 
spolecznopolitycznych — od endeckiej, po
przez chadecką, narodoworobotniczą, pił
sudczykowską, socjalistyczną po komuni
styczną, nie brakło ludowców. W niektó
rych życiorysach dziennikarstwo jest nur
tem zasadniczym, w innych tylko epizo
dem. Czasem dotyczą go tylko enigma
tyczne wzmianki, szkoda że nie rozwinię

te przez biografów (m. in. w przypadku 
Czapli, Horoszkiewicza, Kujawskiej, Masta-
lerza, ks. Pośpiecha, Rymera, Wieczorka). 
Dobrze się stało, że przypomniano wiel
ką rolę i talent takich wybitnych orato
rów wiecowych jak Arkadiusz Bożek 
(1899—1954), Paweł Brandys (1869—1950), 
Bronisław Hager (1890—1969), Alojzy Kot 
(1881—1939), Feliks Kupiłaś (1884—1966), Mi 
chał Wolski (1860—1922) i in. Słowo mó
wione było wtedy szczególnie celnym orę
żem. 

Dobrze też, że nie przemilczano ogrom
nej krzywdy wyrządzonej części tych bo
haterskich patriotów w pierwszych latach 
pięćdziesiątych. Końcowy życiorys mar
szałka Polski Michała żymierskiego jest 
i tu symbolem tej postawy, która wszelką 
ofiarę kwitowała odzewem: Tobie, Polsko. 

Paweł Dubiel 

• MAŁY SŁOWNIK PISARZY POLSKICH. 
Część II. Wiedza Powszechna, Warszawa 
1981. S. 435. 

Część I Małego s łownika pisarzy pol
skich (od najdawniejszych czasów do 1918 
r.) ukazała się w rozszerzonym i ilustro
wanym wydaniu pod redakcją Zof i i Le-
w i n ó w n y w 1969. Część II obejmuje naz
wiska au torów, którzy debiutowali po 1918 
г., a także wybitnych publ iku jących już 
przed tą datą powstania państwa. Zawie
ra wyłącznie hasła osobowe, przy czym 
obok danych bio- i bibliograficznych (w 
wyborze) podaje coś w rodzaju charakte
rys tyki dorobku, najczęściej k i lkuzdanio-
wą. Jako redaktor naukowy figuruje doc. 
Włodzimierz M a c i ą g . Zamieszczono 736 
haseł osobowych. Ważnym przeoczeniem 
jest brak Władys ława Orkana i Ar tu ra 
Górskiego. Zbyt rozbudowany np. arty
ku ł o Wi tkacym przy pominięciu jego oj

ca. Bardzo zbyty Stefan Kis ie lewski . Moż
na by się upomnieć np. o S tan i s ł awa 
Szpotańskiego, Tadeusza Mikulskiego, Ig
nacego Chrzanowskiego. Uprzywile jowani , 
i-jri zwykle, pisarze warszawscy kosztem 
. .prowincjonalnych", nawet krakowskich. 
Nie wiadomo czemu zawdzięcza tu miej
sce Pertck, P iwiński , Scidler/Stolarzewicz? 
Znać też opieranie się na nie zasługują
cym na zaufanie informatorze Bartelskie-
go o pisarzach z lat 1944—1975. Mylne nie
k tó r e daty. np. urodzenia Krys tyny Grzy 
bowskiej, brak dat zgonu Baumgardtena, 
Beyl in i in . Przy Kosldowskim opuszczono 
..Opowieści ewangel i s tów". Dołęga-Mosto-
wicz nie był naczelnym redaktorem Rze
czypospolitej, lecz jej felietonista. Więk
szość króc iu tk ich omówień au to rów nic 
właściwie nie daje, operuje ogólnikami. 
Może lepiej było z rezygnować z oceny, a 
zadbać bardziej o s t ronę bio- i bibliogra
ficzną. Trzecią część książki wype łn ia i n 
deks ty tułów. 

cl 

® HISTORIA KATOLICYZMU SPOŁECZ
NEGO W POLSCE 1832—1939. Ośrodek Do
kumentacji i Studiów Społecznych, War
szawa 1981. S. 720. 

Jest to popularna praca zbiorowa pod 
kierunkiem komitetu redakcyjnego z prof. 
Czesławem Strzeszewskim (który dostar
czył najwięcej materiału), prof. Ryszar
dem Benderem i drem Konstantym Tu
rowskim, a z przedmową prymasa Wy
szyńskiego. Nazwą „katolicyzm społeczny" 



określone było od początku zjawisko zna
ne pod mianem ruchu chrzęści jańsko-spo-
łecznego, a w skrócie chrześcijańską de
mokracją. W Polsce datuje się je dość 
jednoznacznie i powszechnie dopiero od 
1893 г., po opublikowaniu encykliki papie
ża Leona XIII „Rerum novarum" (1891). 
Cofanie całego zjawiska o sześćdziesiąt lat 
jest ahistoryczną antycypacją. Nie wcho
dząc bliżej w treść dzieła musimy tu zwró
cić uwagę na kapitalny, niczym nie uspra
wiedliwiony brak przedstawienia stanu pra
sy i czasopiśmiennictwa katolickiego, któ
rego dzieje w Polsce przypadają dokładnie 
na lata figurujące w nagłówku tej właśnie 
książki. Jej rozdział zatytułowany: „Nau
ka społeczna Kościoła w polskich czaso
pismach katolickich" (s. 305—336) w naj
mniejszym stopniu owej luki nie pokry
wa. Tym to dziwniejsze, że w Towarzys
twie Naukowym KUL była w swoim cza
sie referowana gotowa do druku historia 
prasy katolickiej. Troskliwie uwzględnia 
jej problematykę Encyklopedia Katolicka i 
niedawno ukazała się częściowa bibliogra
fia czasopism katolickich, wydawanych po 
1918 r. Gdzie jak gdzie, ale chyba w his
torii ruchu chrześcijańsko-spolecznego poj
mowanej niezwykle szeroko, powinno było 
znaleźć się dość miejsca dla tego tematu. 

cl 

• Bartłomiej S z y n d l e r : TYGODNIK 
ILUSTROWANY KŁOSY (1865—1890). Osso
lineum, Wrocław 1981. S. 198. Z 61 ilustra
cjami. 

Już drugi tomik popularnonaukowej 
serii „Książki o książce" poświęcony zo
stał czasopiśmiennictwu. Powstał on, jak 
autor sam wyznaje, pod urokiem war
szawskich Kłosów, zwłaszcza ich bogatej 
szaty ilustracyjnej, bez pretensji do mo
nograficznego opracowania tematu. Z po
zycji raczej miłośnika-amatora niż histo
ryka prasy. Niemniej przynosi obfity, sta
rannie zebrany i przejrzyście zgrupowany 
materiał do monografii. Tłem jest pogląd 
na rozwój czasopism ilustrowanych w XIX 
w. Drugim w zaborze rosyjskim po Ty
godniku Ilustrowanym stały się rywalizu
jące z nim długo i nie bez powodzenia 
Kłosy. Prospekt podpisali: hr. Wiktor Os
trowski jako upoważniony redaktor i Sa
lomon Lew en tal jako wydawca, z pozys
kanymi 1060 prenumeratorami ukazał się 
pierwszy numer 5 lipca 1865. Po roku de
ficyt nowego czasopisma wyniósł ponad 
10 tysięcy rubli. Wycofali się pierwotni 
wspólnicy, a jedynym właścicielem pozo
stał Lewental. Zwiększył on objętość, po
mnożył ilustracje, pozyskał nowych współ
pracowników, powierzył kierownictwo re
dakcji Kazimierzowi Władysławowi Wójcie 
-kiemu i w 1870 r. doczekał się opłacal
ności pisma przy 4 tysiącach prenumera
torów. 

Drugim naczelnym redaktorem Kłosów 
w ostatnim dziesięcioleciu ich istnienia 
był Adam Pług (Antoni Pietkiewicz). 
Wśród stałych współpracowników znaleźli 
się znani pisarze: Kraszewski, Orzeszko
wa, Odyniec, Deotyma, prof. Domeyko i 
in. Atrakcją pisma stały się liczne drze
woryty. Prócz cotygodniowego dodatku po
wieściowego otrzymywali prenumeratorzy 
od czasu do czasu bezpłatne premie w 
postaci dużych drzeworytów reprodukcji 
obrazów wybitnych malarzy polskich. Do
szedłszy w r. 1880 do 6580 prenumerato
rów, poczytność Kłosów zaczęła spadać. 

Stawały się po dziesięciu latach znów de
ficytowe mimo, a może właśnie z powo
du wysokiej ceny (w prenumeracie rocz
nej 8 rubli). Nastawione zawsze konserwa
tywnie, nie wytrzymywały Kłosy konku
rencji z nowymi pismami podobnego typu. 
W lipcu 1890 zostały wchłonięte przez Ty
godnik Ilustrowany, przy czym Lewental 
poniósł ogólne straty w sumie 90 tysięcy 
rubli. Ani słowa nie wspomniano w tej 
książce o antysemickim bojkocie Kłosów 
po 1881 г., wymierzonym przeciw jego wy
dawcy, co w znacznej mierze przyczyniło 
się do likwidacji tygodnika po wykupie
niu przez Lewentala Kuriera Warszawskie
go. 

cl 

» Zenon K m i e c i k : PROGRAM POLI
TYCZNY GŁOSU WARSZAWSKIEGO 
(1908—1909) i GAZETY WARSZAWSKIEJ 
(1909—1915). Materiały i studia do historii 
prasy i czasopiśmiennictwa polskiego, ze
szyt 20. Warszawa — Łódź 1980. S. 220. 

Na dziewięć rozdziałów trzy informują 
o czymś więcej , niż zapowiada tytuł, gdyż 
o składzie obu redakcji dzienników, ich 
stosunku do kultury narodowej i paraleli 
Gazety Warszawskiej z Gazetą Poranną 
dwa grosze (Dwugroszówką). Jest to przy
czynek głównie materiałowy do nieopra-
cowanych wciąż dziejów prasy narodowo-
demokratycznej (endeckiej) i obrazu opi
nii prawicowej części społeczeństwa zabo
ru rosyjskiego. Układ pracy jest proble
mowy. Dokładnie streszcza kolejno poglą
dy wymienionych organów prasowych na 
klasowy ruch robotniczy i chłopski, na 
sprawy polsko-rosyjskie, na ruch neosło-
wiański, na stosunek do walk politycznych 
w zaborze austriackim i w zaborze prus
kim, do zagadnienia kultury i na roz
wiązanie kwestii polskiej. Można by za
kwestionować porządek tych rozdziałów, 
wysunąć na czoło problematykę zasad
niczą, ogólną, więc właśnie sprawę Pol
ski jako całości, jej przyszłości, jej mię-
dzyzaborowej orientacji politycznej. Teza, 
że Dwugroszówką „propagowała wyłącz
nie idee ugody i posłuszeństwa wobec 
państwa zaborczego", wymagałaby jakie
goś bliższego umotywowania. Co do Gaze
ty Warszawskie) trzeba odróżnić jej kry
tyczne stanowisko wobec rządu rosyjskie
go od opozycji zasadniczej wobec caratu 
jako systemu. W bliższy rozbiór materia
łu publicystycznego autor się nie wdaje, 
poprzestając na rzeczowym zreferowaniu 
wypowiedzi prasowych, wskazaniu ich 
kierunku. Usterek w tekście niewiele: Bo
husz Marian, nie Bogusz. Kułakowski Ma
riusz, nie Mirosław (pseudonim odkryty 
Józefa Zielińskiego). Gostomski, nie Gost-
kowski, Antoni Potocki nie umarł, lecz 
wyjechał do Paryża (s. 20). Nie w końcu 
XIX w., lecz od końca 1904 r. datuje się 
jawna działalność ND w Galicji (s. 99). 
GłąbińsM. prezesem Koła Polskiego tylko 
do końca 1910 r. Kampania przeciw Sta-
pińskiemu dopiero w 1913 r. O niektórych 
przynajmniej redaktorach i publicystach 
obu omawianych dzienników (z dodaniem 
Dwugroszówki) należało podać noty bio
graficzne. Nie uwzględniono numeru jubi
leuszowego Gazety Warszawskiej z 1924 г., 
zawierającego dużo materiału do historii 
długowiecznego, najstarszego dziennika 
kraj owego. 



• BIBLIOGRAFIA KATOLICKICH CZA" 
SOPISM RELIGIJNYCH W POLSCE 1918— 
1944. Opracowanie i redakcja: Zygmunt 
Z i e l i ń s k i . Towarzystwo Naukowe 
K U L , Lublin 1981. S. 412. 

Uderzają od razu rozmiary tej biblio
grafii, zawierającej 1105 pozycji. Zoriento
wanym wiadomo, że np. w 1937 r. pol
skich czasopism religijnych katolickich 
wychodziło u nas 200. Oczywiście w po
przednich kilkunastu latach tego rodzaju 
periodyków bywało niekiedy i na krótko 
więcej, istniał szereg efemeryd, jednak 
przy szerokiej interpretacji zakresu i za
sięgu ogólna liczba nigdy nie dochodziła 
do 300. Skąd więc tutaj i teraz owa dziw
na mnogość tytułów? stąd, że większość, 
ponad dwie trzecie zgromadzonego mate
riału bibliograficznego obejmuje druki in
nej kategorii, przeznaczone do użytku we
wnętrznego. Klasyfikacji piśmiennictwa pe
riodycznego dokonano precyzyjnie w En
cyklopedii wiedzy o prasie. Nieporozumie
nia powstają z rozbieżności kryteriów sto
sowanych przy doborze opisywanych dru
ków ciągłych. O wartości bibliografii de
cyduje selekcja materiału. Nie wszystkie 
wydawnictwa periodyczne są czasopisma
mi. Noworoczniki, kalendarze, informato
ry, sprawozdania, biuletyny, schematyzmy 
to nie czasopisma! Historyk Kościoła nie 
jest kompetentny w sprawach bibliografii 
i tym się tłumaczą defekty i mankamen
ty wymienionej bibliografii. Znać niezna
jomość literatury przedmiotu, np. artykuł 
A. Garlickiej w Studiach Zródloznawczych 
(XVI, 1971, s. 199—206). Nawet porządki na
bożeństw zaliczono do czasopism! Brak 
natomiast Przeglądu Powszechnego i Ver-
bum, Małego Dziennika i Głosu Narodu. 
Przy kwerendzie nie uwzględniono Biblio
teki Jagiellońskiej. Przydałby się indeks 
instytucji wydawniczych. Mało wykorzy
stano Encyklopedię Katolicką starannie 
rejestrującą czasopisma religijne. Warto 
dodać, że w tej Bibliografii uwzględnio
no również obcojęzyczne czasopiśmiennic
two (niemieckie, ukraińskie i in.), bardzo 
nieliczne. Dane o wysokości nakładów nie
pewne. 
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0 Rajmund H a n k e : DZIEJE RZEMIO
SŁA POLSKIEGO NA ŚLĄSKU I W ZA
GŁĘBIU DĄBROWSKIM. Biuro Wydaw
nictw HWiU „Libra", warszawa 19*80. S. 
213 + il. 34. 

Z rozsianych infomacji o prasie: Ślą
ski Związek Samodzielnych Rzemieślników 
wydawał od sierpnia 1920 pierwsze branżo
we czasopismo polskie Rzemieślnik i Prze
mysłowiec (s. 40) — dzięki inwencji i pod 
redakcją Adama Soboty (66, 178), przy 
współredakcji Wojciecha Samarzewskiego, 
w Gliwicach (s. 174 — tu jednak mamy 
tytuł Rzemieślnik i Przemysłowiec Śląski 
1 datę 1919—1921). Na Śląsku Cieszyńskim 
po r. 1924 ukazywał się tygodnik Głos 

Stanu Średniego (58) .„Najbardziej popu
larny był Rzemieślnik Śląski, organ IR 
w Katowicach, drukowany w latach 1922— 
1933 i 1937—1.939 (dziewięć niepełnych lat)" 
(ss. 66—67) ; miesięcznik ten wznowiono w 
styczniu 1946 z adnotacją „Rok ukazywa
nia się IX", z inicjatywy Anzelma Gory-
wody; pismo ukazywało się do 1949 (144— 
145). W. Samarzewski był założycielem 
miesięcznika Odzież (pierwszy nr 1914, 
edycja 1922—1932), pod zmienianym tytu
łem Nowa Odzież od 1934 do sierpnia 1939 
(liczba roczników podana niejasno — s. 
67, 174). Antoni Sieroń w 1910 założył i re
dagował pismo Polskiego Komitetu Wy
borczego Cel, którego ukazały się 3 nu
mery (64, 177), drukował m. in. w dwu
tygodniku literackim Światło (178). W war
sztacie stolarskim Stanisława Jarosińskie
go w Sosnowcu drukowano konspiracyjną 
Trybuną zagłębia (171). W Katowicach w 
1947 ukazywał się Optyk polski — organ 
Zrzeszenia Optyków RP — jako jedno
dniówka, w 1948 jako miesięcznik; ta dzia
łalność wydawnicza ostatecznie została za
niechana w r. 1949 (145). 

Pracę opatrzono wykazem źródeł, sko
rowidzem nazwisk i innymi aneksami, je
dnak brak odsyłaczy uniemożliwia wery
fikację dostrzeżonych wątpliwości. 
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9 BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI NAUKI 
POLSKIEJ (1953—1978) (R. 1—26). Opraco
wał zespół: Jadwiga M a j e w s k a - T r o -
n o w i с z, Hanna M i ą s o, Zofia P i e-
t r z a k, Zofia P ł u c i e n n i k . Wydaw
nictwo PAN, Wrocław 1981. S. 256. 

Wydawana przed 1939 r. Nauka Polska 
ma pełną bibliografię swojej zawartości. 
Kontynuacją czasopisma poświęconego roz
wojowi nauki w państwie jest obecny pe
riodyk pod tymże tytułem, pierwotnie 
kwartalnik, następnie dwumiesięcznik, od 
1975 r. miesięcznik. Bibliografię w opraco
waniu zespołowym Biblioteki PAN w War
szawie pod kierunkiem Barbary Sordylo-
wej, podzielono na działy: ogólne zagad
nienia nauki; teoria nauki; stan i per
spektywy rozwojowe nauki; historia nau
ki; biografie uczonych; polityka nauko
wa, organizacja nauki; międzynarodowa 
współpraca naukowa. Po wstępie umiesz
czono spis 26 roczników. Klasyfikowanie 
różnorodnego materiału do bibliografii za
wartości odbywało się wedle układu sy
stematycznego, hierarchicznego, z pewną 
elastycznością w ugrupowaniu treści celem 
dostosowania układu do charakteru i spe
cyfiki tejże. Zgodnie z wymaganiami me
todyki bibliograficznej dodano dwa indek
sy: autorski i rzeczowy. Poza rozwiązy
waniem kryptonimów stosowano również 
rozwiązywanie akronimów, występujących 
jako skróty przeważnie różnych instytucji. 
Nakład Bibliografii (2 tys. egzemplarzy) 
wygórowany. 



prasa t e c h n i c z n a 
I półrocze 1981 

W 1978 roku Instytut Filozofii i 
Socjologii PAN w porozumieniu z 
Klubem Dziennikarzy Naukowych 
SDP przeprowadził wśród członków 
tegoż Klubu ankietą na temat szero
ko pojętego upowszechniania nauki. 
Wyniki ankiety posłużyły Wojciecho
wi W i ś n i e w s k i e m u za podsta
wę do artykułu „Udział dziennikarzy 
naukowych w upowszechnianiu nau
ki" (nr 1—2, s. 31—33). I chociaż od 
sondażu minęło już parę lat, w cza
sie lektury artykułu się tego nie za
uważa. 

Sondaż wykazał przede wszystkim, 
że dziennikarze naukowi preferują 
głównie popularyzację, natomiast pu
blicystyką naukową interesuje się 
stosunkowo niewielka grupa. Domi
nującymi formami wypowiedzi oka
zały się (w kolejności wyn ików an
kiety): artykuł, wywiad, reportaż, dy
skusja, felieton, informacja. Znikomą 
popularnością cieszy się natomiast 
pisanie scenariuszy, reżyserowanie 
programów, redagowanie magazynu 
radiowego lub telewizyjnego. Jest to 
o tyle ciekawe, że przeszło czwarta 
część ankietowanych to etatowi pra
cownicy radia i telewizji. 

W. Wiśniewski poddaje krytyce 
dominację artykułu autorskiego na 
niekorzyść opracowywania tekstów 
zamówionych u specjalistów. Problem 
leży jednak nie tylko w różnicy sta
wek za tekst autorski i tekst zreda
gowany — o czym pisze autor — ale 
częstokroć w hermetyczności artyku
łów pisanych przez specjalistów. 
Dziennikarz woli w tej sytuacji sam 
napisać materiał niż męczyć się nad 
cudzym tekstem, usiłując go dostoso
wać do potrzeb czytelnika niefacho
wego. A nie tak często zdarzają się 

uczeni, którzy potrafią pisać o swej 
specjalności językiem zrozumiałym 
dla każdego.. 

Generalnie — jeśli chodzi o wy
bór gatunku wypowiedzi — dzienni
karze kierują się umiejętnościami i 
zainteresowaniami bądź konkretnym 
zamówieniem. Autor apeluje w tym 
miejscu do prasoznawców o przepro
wadzenie odpowiednich badań nad 
skutecznością stosowania różnych 
form wypowiedzi, aby dziennikarze 
otrzymali rzetelną wiedzę w tej ma
terii. 

Z drugiej jednak strony potrzeb
na tu jest inicjatywa samych dzien
nikarzy. Mało ich bowiem interesuje, 
czego oczekuje od nich czytelnik. 
Prawie nikt z ankietowanych nie do
pominał się o przeprowadzenie ba
dań zainteresowań czytelników ani 
też badań skuteczności upowszechnia
nia nauki w środkach masowego ko
munikowania. Autor przytacza w tym 
miejscu, że P. Regnemplo we Francji 
na podstawie podobnych wyników 
własnych badań stwierdził, iż popu
laryzatorzy bardzo źle znają publicz
ność, do której się zwracają. 

Kontakty środowiska dziennikar
skiego i naukowego obfitują we wza
jemne pretensje. Dziennikarze zarzu
cają uczonym m. in. nieprzystępność, 
niedocenianie popularyzacji, niechęć 
do publicznego dzielenia się informa
cjami i przemyśleniami. Z kolei ucze
ni mają dziennikarzom za złe nie-
fachowość, pogoń za sensacją, nie-
udostępnianie im łamów czy czasu 
antenowego i traktowanie ich jako 
dostarczycieli materiału do własnych 
publikacji. „Jedyną w tej sytuacji 
drogą przezwyciężania trudności — 
pisze W. Wiśniewski — byłoby po
wołanie «zespolu upowszechniającego 
nauki», w skład którego wchodziliby 
przedstawiciele obu zainteresowanych 
środowisk. W ramach tego zespołu 
można byłoby przezwyciężyć wzaje
mne niechęci i antagonizmy...". 



Tu wyznać muszę szczerze, że nie 
bardzo rozumiem, jak w praktyce 
autor wyobraża sobie działalność ta
kiego ciała. Łagodzenie wzajemnych 
pretensji zależy od dobrej woli i 
wzajemnego zrozumienia obu stron. 
Może się realizować w codziennych 
kontaktach dziennikarzy i uczonych, 
ale nie drogą ewentualnych „odgór
nych" ustaleń. Działalność jakiego
kolwiek organu formalnego może 
stworzyć pozory uregulowania pro
blemu, przez co jego usunięcie bądź 
choćby złagodzenie zostałoby utrud
nione. 

I jeszcze ciekawostka z omawiane
go sondażu. Otóż ankieta zawierała 
pytanie o wzory osobowe w działal
ności popularyzatorskiej. Najliczniej 
wymieniono tu przedstawicieli nauk 
społecznych. A ponieważ w popula-
ryzatorstwie dominują nauki przy
rodniczo-matematyczne, medyczne i 
techniczne, W. Wiśniewski stwierdza, 
że dziennikarze mieli na myśli w p ł y w 
na swój rozwój intelektualny, a nie 
konkretnie na pracę zawodową. Z po-
pularyzotorów nauki wymieniono zaś 
jedynie Macieja Iłowieckiego i Bru
nona Winawera. 

Interesujący artykuł W. Wiśniew
skiego sygnalizuje parę ważnych 
spraw i dobrze by było, gdyby wy
wołał szerszy odzew. Dyskusja z 
udziałem dziennikarzy i naukowców 
zapewne pomogłaby obu środowiskom 
spojrzeć świeższym okiem na pro
blem. 

Nieco inaczej pojętej popularyza
cji dotyczy artykuł Tadeusza P o d -
w y s o c k i e g o „Echa tematów pra
sy technicznej w prasie codziennej" 
(nr 1—2, s. 34—35). Autor wyszedł 
od danych ilustrujących lawinowe 
narastanie piśmiennictwa naukowego 
na świecie, co uniemożliwia dokład
ne śledzenie wszystkich publikacji 
ukazujących się w zakresie danej 
specjalności. Inżynierowie i uczeni z 
konieczności ograniczają się do lek
tury określonych tytułów. Tymcza
sem w pismach, których nie czyta
ją — uważając je za mniej przydat
ne — pojawiają się niekiedy ważne 
pozycje. I tu, zdaniem autora, gazety 
codzienne oraz tygodniki, jako pisma 
adresowane do wszystkich, mają du
żą rolę do spełnienia. Powinny one 
drukować przeglądy najciekawszych 
publikacji z prasy specjalistycznej. 
T. Podwysocki przytacza przykład 
artykułu, który ukazał się w Biule
tynie Technicznym MERA i dzięki 

spopularyzowaniu w prasie codzien
nej wywoła ł duże zainteresowanie 
specjalistów spoza grona, do którego 
adresowany jest Biuletyn. Autor 
zwraca jednocześnie uwagę na aspekt 
ekonomiczny sprawy. Pisze: „Nie ma 
przesady w twierdzeniu, że stałe 
przeglądy prasy naukowo-technicznej 
w pismach codziennych i tygodnikach 
mogą w pewnym stopniu przyczynić 
się do upowszechnienia ważnych roz
wiązań, technologii, wyników badań, 
innowacji". Na koniec dodaje, że 
przeglądy prasy specjalistycznej mogą 
służyć też podnoszeniu jej jakości 
przez krytykę tekstów słabych, prze
jawów chałtury. 

Dużo uwagi na łamach Prasy Te
chnicznej poświęca się problemom 
poprawności językowej pism specjali
stycznych. I słusznie, bo na ich ła
my bardzo łatwo (zbyt łatwo!) prze
dostają się sformułowania żargono
we będące zwyczajnymi błędami ję
zykowymi. Niejako tekstem progra
mowym dla tej grupy materiałów 
jest artykuł Jana C z a r n o w s k i e-
g o „Rozważania o języku polskim w 
prasie technicznej" (nr 1—2, s. 9—11), 
dający świadectwo wagi problemu. 
Pozostałe publikacje dotyczą już 
kwestii szczegółowych. W łączonym 
numerze 1—2 są to: „Podsumowanie 
wyników analiz językowych czaso
pism technicznych za rok 1979 na tle 
lat poprzednich" Andrzeja M a r k o 
w s k i e g o (s. 12—14) i „Ocena ję -
zykowo-stylistyczna tekstu czasopis
ma Przegląd Górniczy" Stanisława 
D u b i s z a (s. 15—19); w numerze 3 
zaś: „O pisowni tytułów czasopism 
technicznych. Uwagi poprawnościo
we" S. D u b i s za (s. 11—13) i „Do
bór wyrazów a funkcjonalność tek
stów w czasopismach technicznych" 
Grażyny M a j k o w s k i e j (s. 13— 
15). 

Teraz słów parę o publikacji bę
dącej ładnym, sympatycznym gestem 
redakcji. Ci, którzy znali Wojciecha 
Ł a d n e tylko z nazwiska widnieją
cego pod rysunkami publikowanymi 
przez Horyzonty Techniki i Przegląd 
Techniczny, zainteresują się skompli
kowanymi kolejami życia tego nie
zwykłego, samorodnego talentu. Po
święcone mu jest wspomnienie Sta
nisława Janusza T y m o w s k i e g o 
„Wojciech Ładno — w dziesiątą rocz
nicę śmierci" (nr 3, s. 23—25). Przy
pomnienie przy okazji kilku prac 
graficznych to nie tylko gest roczni
cowy. To także dobra lekcja warszta-



tu dla młodych ilustratorów pism po
pularyzatorskich, a zarazem okazja 
do chwili zadumy dla tych, którym 
w młodości rysunki Wojciecha Ład
ny przybliżały tajemniczy świat tech
niki. 

I już na zakończenie wspomnieć 
trzeba, że w półroczu ukazały się 
trzy artykuły Tadeusza R a t h m a n a 
poświęcone problemom organizacyj
nym prasy technicznej: „Jeszcze o ja
kości czasopism" (nr 1—2, s. 5—6), 
„Z rozważań o wydawnictwie i re
daktorach" (nr 1—2, s. 7—8), oraz 
artykuł dyskusyjny „Współdziałanie 
Wydawnictwa, jego redakcji i stowa
rzyszeń NOT" (nr 3, s. 9—10). Nr 3 
(s. 3—8) przyniósł ponadto relację z 
dyskusji na temat kadr redaktorskich 
dla branżowej prasy technicznej. 
Dyskusję zorganizował Zespół Badań 
i Studiów Rady Prasy Technicznej i 
redakcja omawianego tu miesięcz
nika. 

Lesław Peters 

Journal of w mm 

Communication 
Rocznik 1980* 

Trójjęzyczne czasopismo Communi
cations ukazuje się 3 razy w roku 
i publikuje rozprawy po angielsku, 
francusku i niemiecku. Na zlecenie 
(zachodnio)Niemieckiego Stowarzy
szenia Badań nad Komunikowaniem 
i Międzynarodowego Zrzeszenia Ba
dań nad Komunikowaniem jest wy
dawane przez Alphonsa Silbermanna 
i Matthiasa F. Steinmanna, a dc Ra
dy Naukowej należą m. in. profeso
rowie Jean Cazeneuve, George Gerb-
ner, Elihu Katz, Robert Escarpit. Ce
na: wg wnętrza okładki mk 28/egz., 
prenumerata roczna mk 78 — wg 
okładki tylnej mk 30/egz., rocznie 
mk 84. Sekretariat redakcji zapom
niał uaktualnić podwyższoną cenę. 

Jak się wydaje, pismo jest wresz
cie udaną próbą prasoznawczego pe
riodyku międzynarodowego 1 i w tym 

* Zesz. l : s. 122 4-nlb.; zesz. 2—3: s. 123— 
282. 
1 Jak pamiętamy, i u nas zapoczątkowano 
takie czasopismo międzynarodowe, które 
ze względów organizacyjno-wydawniczych 
okazało się efemerydą. Zob. Zeszyty Pra
soznawcze 1968 nr 1, s. 103. 

charakterze konkurentem dla Gazet
te. Świadczy o tym przegląd treści 
interesującego rocznika 1980 Com
munications, szóstego z kolei. Otwie
ra go David C h a n e y tekstem „«Voi-
ce of the People"-: documentary and 
mass communication" (s. 3—15), po
święconym zależnościom między fil
mem dokumentar:;ym i komuniko
waniem masowym. Graham M u r-
d o c k (Fabricating Fictions. Ap
proaches to the Study of Television 
Drama Production, s. 17—32) podej
muje rzadko w prasoznawstwie 
uwzględniany problem produkcji T V 
w aspekcie kierunków badań w tej 
dziedzinie. Max K a p l a n (A New 
Language for a New Leisures, s. 33— 
—42) zajmuje się uwarunkowaniami, 
wyborem, funkcjami i znaczeniem l i
teratury dla czasu wolnego, jak też 
rolą mowy i literatury wobec kul
tury jako formy determinizmu kul
turowego w czasie. wolnym. 

Thomas K u t s c h (Comics — so
ziologisch betrachtet, s. 43—57) szu
ka odpowiedzi na pytania: kim są 
odbiorcy komiksów, w jakim stop
niu komiksy odzwierciedlają społe
czeństwo współczesne, jak „głębokie" 
są treści przekazywane w komiksach? 

Szczególnie zainteresował nas fiń
ski prasoznawca Veikko P i e t i 1 ä 
studium pt. „Kommunikationswissen
schaft aus materialistischer Sicht" 
(s. 59—79). Autor wychodzi od nega
cji burżuazyjnej, fenomenologicznej 
koncepcji istnienia wielu niezależ
nych od siebie nauk społecznych, 
wśród nich wiedzy o komunikowaniu 
jako samodzielnej dyscypliny nauko
wej. Jako fundamentalną zasadę nau
ki przyjmuje Pietilä monizm w uję
ciu filozofii materialistycznej. Zgod
nie z tym, środki komunikowania 
nie powstały dla komunikowania ja
ko takiego, lecz w procesie uspołecz
niania pracy i dla jej celów. Idee, 
przetwarzane za pomocą systemu 
znaków przez ludzi w wypowie
dzi przekazywane innym ludziom, 
można nazwać komunikowaniem spo
łecznym. Chociaż idee są wytworem 
indywidualnej świadomości, komuni
kowanie jest czynnikiem społecznym 
i jest społecznie określone. Treść ko
munikowania bazuje na materialisty
cznej teorii poznania, której jądro 
stanowi (Leninowsika) teoria odbicia. 

Po dłuższym wywodzie dotyczącym 
uwarunkowań społecznej działalności 
i instytucji społecznych od stosun
ków produkcji (w ujęciu Marksów-



skim), dochodzi Pietilä do określenia 
form komunikowania jako form pra
ktyki społecznej, przy czym stwier
dza, że wolno je rozpatrywać zawsze 
tylko jako jedność treści i formy. 
Ich zakorzenienie w systemie mate
rialnej produkcji społeczeństwa i jej 
immanentnych sprzecznościach stano
wi teoretyczny punkt wyjścia mate-
rialistycznej nauki o komunikowaniu 
i badań w tej dziedzinie (s. 71). Nau
ka o komunikowaniu zostaje okre
ślona jako organiczny składnik nau
kowych badań nad społeczeństwem: 
„koniec końców, istnieć może tylko 
jedna jedyna nauka społeczna, mia
nowicie materializm historyczny, zaj
mujący się wszystkim, do czego kie
dykolwiek doszło naukowe badanie 
społeczeństwa" (s. 72). Jedynie robo
czo można dzielić ogólną naukę o 
społeczeństwie i tkwiące w niej — 
jako w całości — społeczne nauki 
szczegółowe. Nauka o komunikowa
niu „bada zatem produkcję idei i ich 
obieg w społeczeństwie..." (s. 73). 

Pietilä jest niewątpliwie bliski 
neomarksistom, na których "resztą 
się powołuje, ale — przynajmniej w 
tym artykule — wydaje się mniej 
doktrynerski od lepiej u nas zna
nych przedstawicieli tego kie/runku. 

Akiba A. C o h e n i Hanna A d o-
n i opisują „Childiren's Fear Respon
ses to Real-Life Violence on Televi
sion: The Case of the 1973 Middle 
East War" (s. 81—93). 96 osób uczest
niczyło w eksperymencie, podczas 
którego niepostrzeżenie rejestrowano 
wyraz ich twarzy przy scenach ba
talistycznych i spokojnych. Leonard 
H e n n y (Raising Consciousness 
through Film, s. 95—110) przedsta
wia projekt socjologów z uniwersy
tetu w Utirechcie nt. wykorzystania 
f i lmów w dyskusjach o stosunku 
III Świat—Zachód. 

Zeszyt zamykają omówienia kilku
nastu książek wydanych w latach 
1973—1978. Droga od edycji książki 
do jej zrecenzowania w czasopiśmie 
naukowym coraz bardziej się wydłu
ża, omówienie jest raczej dokumen
tacją niż inspiracją do zapoznania 
się z dziełem. 

Na ostatnich (nieliczbowanych) 
stronach — reklamy nowości facho
wych (spotykamy je też wewnątrz 
numeru). 

Zeszyt podwójny 2—3 wypełniają 
wszystkie referaty z jesiennej sesji 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Badań nad Komunikowaniem nt. Ra

diofonia satelitarna i badania nad 
komunikowaniem. 

Po przemówieniach powitalnych, 
w części praktycystycznej wystąpil i: 
Colin R o s e 11 i (Evolution et per
spectives de la radiotélévision par 
satellites en Europe, s. 141—152), 
Charles S t e f f e n (Die Projektierung 
der Rundfunkversorgung mit Satel
liten, s. 153—167); Marcel C a z é 
(L'état actuel du droit dans le do
maine de la radiodiffusion par satel
lite, s. 169—174); który podzieli?, pro
blemy satelitarnej radiofonii na do
menę prawa międzynarodowego i cy
wilnego; Eduard H a a s (Die Pro
grammnutzung der fünf Satelliten
kanäle gemäss WARC 1977, s. 175— 
—183) wskazał na 3 zakresy progra
mów przekazywanych via satelita: 
1) szerokiej publiczności, 2) wybra
nym grupom zainteresowanych, 3) 
bankom informacji w mediach; 
Jean-Claude N i c o l e (Les Intérêts 
des éditeurs? Le point de vus d'un 
éditeur, s. 185—190) zajął optymisty
czne stanowisko co do pozytywnego 
wpływu nowych mediów na prasę; 
Gust G r a a s (Interessen und Auf
gaben eines europäischen Privatrund
funks am Beispiel Luxemburg, s. 
191—199); Dieter S t о 11 e (Die Inte
ressen der öffentlichen Rundfunkan
stalten am Satellitenruindfunk, s. 
201—213), według którego przekaz 
satelitarny nie jest nowym medium, 
lecz tylko nową techniką przekazu; 
Matthias S t e i n m a n n (Sateliiten-
rundfunk ohne Publikum? s. 215— 
230) przedstawił wyniki badań dot. 
satelitarnej radiofonii — wg nich 
odbiór nie zwiększy się, natomiast 
zmieni się jego struktura. 

W części teoretycznej dotyczącej 
badań nad komunikowaniem sateli
tarnym referaty wygłosil i: Alphons 
S i l b e r m a n n (Probleme der wis
senschaftlichen Untersuchung der 
gesellschaftlichen Aspekte des Satel
litenrundfunks, s. 239—246), który 
w przewidywaniu nieuniknionych 
konfliktów socjo-kulturowych apelo
wał o wczesne badania nad przeka
zami satelitarnymi; Klaus S c h r a -
p e (Praktische Erfahrungen mit 
prognostischen Studien über neue 
Medien — am Beispiel des Satelli
tenrundfunks, s. 247—262) przedsta
wił metodologiczne problemy pro
gnozowania nowych mediów (nowych 
form telekomunikacji) i tezy doty
czące popytu na programy sateli
tarne. 



Uzupełnieni em tych referatów by
ła dyskusja z udziałem Roberta E s-
c a r p i t a, Floriana H. F 1 e с к а, 
Carla M o n g a r d i n i e g o , Kairla 
R ö s s e l - M a j d a n a i Jakoba G. 
S t a p p e r s a (s. 264—271). Postulo
wali oni szeroko założone programy 
badań, umożliwiające ukazanie spo
łecznych przemian strukturalnych 
wywołanych komunikowaniem sateli
tarnym. W centrum studiów widziel! 
jednostkę i jej wrażenia, interdyscy
plinarne analizy dotyczące reakcji 
mediów na twórczość kulturalną poza 
nimi, badania nad rolą dziennikarzy 
jako przekazujących, ale też tworzą
cych kulturę. Mówiono również o 
kosztach satelitarnej komunikacji, 
wyższych niż zakładano. 

4 recenzje książek z lat 1974—1978 
(s. 275—282) zamykają szósty rocznik 
tego ciekawego prasoznawczego cza-
s o pi s ma m i ę d zy n ar od o w eg o. 

Pawel Dubiel 

Theorie 
und Praxis 
des sozialistischen 
Journalismus 

I półrocze 1982 * 

W nowym roczniku lipskiego dwu
miesięcznika zwraca optyczną uwagę 
ciągły, zazębiający się na kolumnach 
skład artykułów, z nikłym tylko 
(V2 kw.) odstępem między nimi. Przy 
formacie A4 daje to niewątpl iwe 
oszczędności papieru. 

Z artykułów należy wymienić 
traktujący o nowych elektronicznych 
technikach i technologiach oraz ich 
wpływie na pracę dziennikarza w te
lewizji (s. 15—23). Manfred A n d e r s 
omawia w p ł y w elektroniki na prze
bieg pracy dziennikarskiej, począw
szy od fazy przygotowania utworu, 
poprzez realizację, aż do montażu. 
W zakończeniu — zalety i minusy 
(a tak!) synchronicznego zapisu 
elektronicznego w zestawieniu z fil
mowym. Wywody uzupełniają 2 cało
stronicowe schematy, obrazujące 
przebieg produkcji obu technikami. 
Ten najdłuższy w zeszycie artykuł 
liczy 8 stron. 

* Zesz. 1, s. 52; zesz. 2, s. 53—116; zesz 
3, s. 117—180. 

Wolfgang В ö 11 g e r zamieścił 
3,5-stronicowe „Notatki o języku po
lityki" (s. 23—26). Postuluje min. wy
pracowanie wskaźnika stosowaraa ję
zyka polityki w dziennikarstwie, tak, 
by nie doszło do przesytu odbiorców. 
Pisząc o języku polityki jako środku 
walki dziennikarstwa burżuazyjnego 
stwierdza, że „polski kontrrewolucjo
nista Walesa jest prawie zawsze, gdy 
się go wymienia, i jakby w uzgod
nieniu, -"przywódcą robotniczym»" — 
całkiem inaczej, niż się określa wła
snych, zachodnich funkcjonariuszy 
związkowych (s. 25). 

Heidemarie G e i d e 1 i Wolfgang 
K l e i n w ä c h t e r przedstawili mię
dzynarodowe podstawy prawne no
wego międzynarodowego ładu infor
macyjnego (s. 30—36): Zasady ogólne, 
treści i cele rozpowszechniania infor
macji, prawa i obowiązki państw 
w aspekcie międzynarodowych sto
sunków informacyjnych, obowiązek 
współpracy w zakresie informowa
nia, odpowiedzialność w zakres o mię
dzynarodowego informowania i ko
munikowania. Autorzy podkreślają 
znaczenie aktu końcowego KBWE 
i przede wszystkim dekiaracj: 

UNESCO z 1978 r. o mediach maso
wych dla wypracowania zasad mię
dzynarodowego informowania i ko
munikowania. 

Zeszyt 2 otwiera Gottfried B r a u n 
artykułem o podstawowych rodzajach 
argumentacji dziennikarskiej (s. 57— 
—61). Zakłada, że argumentacja 
dziennikarska może służyć dwom róż
norodnym celom: 1) wyjaśnianiu 
i ocenie nowych zjawisk lub wycią
ganiu wniosków r z analizy jakiegoś 
zdarzenia (sytuacji, procesu); 2) uza
sadnieniu jakiegoś stanowiska. Ob
szernie cytowane przykłady unaocz
niają rodzaje różnych argumentacji. 
Edeltraud P e s c h e l rozważa meto
dologiczne problemy historii dzien
nikarstwa NRD (s. 73—77). Werner 
M i c h a e l i s podejmuje — w stu
lecie urodzin wybitnego języko- i 
literaturoznawcy Viktocra Klempere-
ra — jakże ważną kwestię odpowie
dzialności dziennikarza za język 
(s. 79—82). Bärbel A d a m s zajmuje 
się satyrą w dziennikarstwie (s 82— 
—84), w aspekcie językowym. Tho
mas F a l k n e r przedstawia rządo
wy Urząd Prasy i Informacji w RFN 
(s' 84—90). 

W zeszycie 3 uwagę językoznaw
ców zwrócą artykuły Wolfganga 
B ö t t g e r a o językowym wyrazie 



indywidualności dziennikai skie j 
(s. 121—123) i Karin R ä u s c h e r pt. 
„Świadomość codzienności, dzienni
karstwo i język" (s. 124—132). Na
szych badaczy zawodu dziennikar
skiego zaciekawi Günter F i s c h e r 
tekstem traktującym o obrazie NRD-
-owskiego dziennikarza w opinii śro
dowiska własnego i w opinii zew
nętrznej (s. 132—134). Olaf S t e i n 
podejmuje niektóre aspekty współ
działania NATO i mediów w RFN 
(s. 141—148); w I części artykułu pi
sze o prowadzanej wojnie psycholo
gicznej, o Dyrekcji Informacji w Wy
dziale Politycznym NATO, o Zrze
szeniu Towarzystw Atlantyckich 
A T A i ich narodowych odgałęzie
niach, o roli Federalnego Urzędu 
Prasy i Informacji. Thomas F a l 
k n e r opisuje koncern Springera 
(s. 148—153). Barbara S t ö c k e r t 
wykazuje manipulację w Frankfur
ter Allgemeine Zeitung na przykła
dzie wiadomości o wyzwolonycn kra
jach Afryki (s. 153—157); ogółem w 
126 wydaniach z okresu 1 X 1980 — 
28 II 1981 były 184 takie materiały, 
przeciętnie 1,5 w edycji. Kluczo
wych — zdaniem autorki — spraw 
społeczno-gospodarczych dotyczyła 
zaledwie 1/6, zaś w dominujących 
wiadomościach politycznych połowa 
odnosiła się do zamieszek, waśni 1 
starć. Autorka stwierdziła w F A Z 
antykomunizm i antysowietyzm jako 
zasadniczą linię doniesień, wykryła 
utajony rasizm, „pomoc dla krajów 
rozwijających się" określiła jako 
ważny środek celów neokolonialnych. 

W każdym numerze sporo miejsca 
poświęcono życiu naukowemu Sekcji 
Dziennikarskiej w Lipsku (dysertacje 
doktorskie i habilitacje, badania stu
denckie), przekładom prasoznawczej 
literatury radzieckiej, omówieniom 
książek fachowych. 

Czesław Biel 

ŻURNALISTIKA 
IX/X 1979, XI/XII 1981 

Nurt politycznych przełomów w 
społeczeństwie słowackim i ich obraz 
w prasie kontynuuje na łamach 
Zbornika Frańo R u t t k a y . W arty

kule wstępnym (numer podwójny 
z 1979) wiąże przełomowe chwile re
wolucji lutowej na Słowacji ze źród
łem tych przemian, rewolucją paź
dziernikową. Podobnie jak w innych 
swoich opracowaniach — autor roz
patruje materiał prasowy w dwu 
aspektach: inspiracji działań społecz
no-politycznych i rejestracji tychże 
działań (Ohlas Februâxovej a Velkej 
oktobrovej socialistiokej revolucie 
V slovenskej źurnalistike, s. 3—52). 
Leninowskie zasady we współczes
nym dziennikarstwie socjalistycznym 
omawia Milos M a r k o (s. 55—71). 
Z okazji 65. rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej i Prawdy autor daje 
przykłady twórczego rozwijania w 
prasie zasad leninowskich oraz od
krywa w pismach Lenina bodźce, 
które posłużyły i służyć będą nadal 
rozwojowi współczesnej publicysty
ki. Ivan To m a ś о V poświęca swój 
artykuł (s. 75—108) ostatnim tenden
cjom w obserwowanym przez autora 
od lat procesie monopolizacji środ
ków masowego przekazu w świecie 
kapitalistycznym. 

W słowackiej literaturze prasozna
wczej dotychczas poświęcało się mi
nimalną uwagę problemom organi
zacji pracy w redakcji. Juraj V o j -
t e k (s. 111—137) obszernym opraco
waniem czyni wy łom w tej niedo
brej tradycji. Mimo że autor zastrze
ga się, iż jego artykuł w żadnym 
stopniu nie może wypełnić tej dot
kliwej luki, będzie on stanowił — 
jak sądzę — fundamentalne opraco
wanie w tej dziedzinie, gdyż wszys
cy następni opracowujący ten temat 
będą zmuszeni do niego sięgać. Autor 
postawił sobie założenie, że wpierw 
należy wszystko w zakresie organi
zacji pracy w redakcji sprowadzić 
na płaszczyznę teoretyczną. W części 
tej sięga do opracowali z innych kra
jów socjalistycznych, między ii.nymi 
do pracy Bolesława Garlickiego 
„Organizacja pracy redakcji dzien
nika" i wcześniejszej „Organizacja 
pracy redakcji". W części wstępnej , 
wychodząc od ustalenia specyfiki 
procesu pracy w redakcji, autoi wy
jaśnia pojęcie organizacji pracy w 
redakcji i wskazuje czynniki odgry
wające decydującą rolę w pracy re
dakcyjnej w krajach socjalistycz
nych. W dalszych rozważaniach oma
wia rolę i pozycję wydawcy w usta
laniu profilu pisma, a następnie 
czynnik typologiczny, obszar oddzia
ływania, częstotliwość ukazywania 



się pism i inne uwarunkowania 
wpływające na sposób organizowania 
pracy. W strukturze organizacyjnej 
szczególną uwagę poświęca stanowi
sku redaktora naczelnego i jego za
stępcy oraz kolegium redakcyjnemu. 
Opracowanie wzbogacił rysem histo
rycznym dziennikarstwa słowackiego 
uwzględniającym zarówno zmiany 
techniczne jak i przemiany społecz
ne. 

Nr XI—XII, który ukazał się — 
jak deklaruje redakcja — w sześć-
dziesięciolecie urodzin doc. dra Milo-
śa Marko, czołowego czechosłowac
kiego publicysty, działacza politycz
nego i uznanego prasoznawcy, został 
przez tę rocznicę w całości zdomi
nowany. Zeszyt zawiera artykuł oko
licznościowy z życiorysem jubilata, 
omówienie jego prac naukowych i 
publicystycznych oraz bibliografię 
tych prac. Prócz studiów i analizy 
prac Milosa Marko, stanowiących 
hołd dla jubilata, numer zawiera je
szcze przyczynki jego bliskich -współ
pracowników z dziedziny historii i 
teorii dziennikarstwa, które dowodzą, 
jak dalece myśl tego naukowca prze
nika prasoznawstwo słowackie. Za
mieszczona praca M. M a r k o „Infor
macja czy komunikacja?" (s. 25—42) 
potwierdza, że autor teorię dzienni
karstwa osadza w określonych rea
liach politycznych i na tym gruncie 
powstaje jego refleksja naukowa, 
cenna dla prasoznawców i z innych 
krajów socjalistyczych. 

Teresa Lisicka 

RUNDFUNK 
U N D 

FERNSEHEN 
I półrocze 1982* 

Kolejny rocznik hamburskiego 
kwartalnika instytutu radiowo-tele-
wizyjnego im. Bredowa otwarł Lee 
B. B e c k e r z Ohio, informując o 
prywatnym systemie dwukierunko-

* Rocznik 30. Zesz. 1, s. 123; zesz. 2, 
S. 125—260. 

wej T V Qube (s. 5—13). System 
ten został zainstalowany w r. 1977 
jako pierwszy w USA, obejmujący 
niespełna lU spośród przeszło 100 tys. 
gospodarstw domowych tego regionu. 
Abonentom dał możność odbioru 30 
programów, co wtedy w Stanach 
oznaczało maksimum (obecnie taka 
liczba nie jest już rzadkością, w Cin-
cinati uruchomiono system na 60 ka
nałach, a budowany system w Dal
las będzie pracował na 120 kanałach). 

System „Qube" określa Becker ja
ko „dość amatorski": pytania dla 
odbiorców są sformułowane przez na
dawcę programu, tak samo jak od
powiedzi, których liczba jest ogra
niczona do pięciu. Odpowiedź prze
kazuje się naciskając jeden z klawi
szy. 

Najistotniejszy zarzut to jednak 
ten, że firma Warner nie udziela 
żadnych informacji o funkcjonowa
niu systemu. Becker przeprowadził 
więc wiosną 1980 wywiady telefoni
czne z 633 mieszkańcami (434 abonen
tów systemu Qube, 199 nieabonen-
tów stanowiących grupę kontrolną) 
Dobór próby był losowy. Oto wyni
ki wywiadów: 

Połowa abonentów zdecydowała się 
na podłączenie do systemu ze wzglę
du na wielość programów. Zaskaku
jące są odpowiedzi na pytanie o 
wpływ nowego systemu T V na ko
rzystanie z innych mediów: circa po
łowa nie zwiększyła czasu poświęca
nego oglądaniu TV (znacznie zwięk
szyło go 17% w dni powszednia, 21% 
w dni wolne); ponad 80% odbiera 
tyle samo informacji telewizyjnych 
(lokalnych i ogólnych), 85% nie 
zmniejszyło odbioru wiadomości ra
diowych, a 95% — prasowych. Nowy 
system TV nie zmienił więc — w 
odczuciu respondentów — nastawie
nia do innych mediów. Inny zestaw 
pytań potwierdził zasadniczą nie
zbędność gazety. Wobec alternatywy 
zdecydowania się na jedno medium 
(z braku czasu lub pieniędzy) — bli
sko 60% optowało za rezygnacją z 
nowego systemu TV, tylko ok. 27% 
za rezygnacją z gazety. 

Winfried В. L e r g zapytuje, czy 
regionalizacja programów jest zada
niem radiofonii RFN (s. 14—21), zaś 
Benno S i g n i t. z e <r omawia sytua
cję mediów austriackich w kontek
ście międzynarodowym (s. 33—46). 
Rynek austriacki jest niezwykle za
leżny od mediów zachodnioniemiec-
kich i amerykańskich. Autor stawia 



tezę, że imperializm komunikacyjny 
wpływa nie tylko na kraje rozwija
jące się, lecz także na małe kraje 
uprzemysłowione. 

Włodzimierz N. K n o b e l s d o r f 
opisuje „Falę strajków w Polsce w 
relacji polskich mediów: lip-ec — 
— wrzesień 1980" (s. 22—32). Autor 
wybrał do analizy 9 tytułów: Trybu
ną Ludu, Trybunę Robotniczą, Dzien
nik Ludowy, Kurier Polski, Słowo 
Powszechne, Sztandar Młodych, Głos 
Pracy, Dziennik Zachodni i Zycie 
Warszawy, a z nich — wszystkie ma
teriały informacyjne dot. przerw 
w pracy i strajków. Okres badań 
objął wydania gazet od 1 lipca do 
4 września 1980. Autor stwierdził, że 
kryzysowi gospodarczemu i politycz
nemu towarzyszył kryzys komuniko
wania. Studium wykazało „fetyszy-
zację tekstów agencyjnych, przyjmo
wanych powszechnie jako gotowy 
materiał, nie zaś jako surowiec do 
opracowania redakcyjnego (...) Żad
na z redakcji analizowanych gazet 
w badanym okresie nie skorzystała 
z możliwości podania informacji w ła 
snych. Odczucie monotonii dodatko
wo wzmacniał zuiniformizowany ję
zyk polityki i propagandy, tylko po 
części umotywowany ideologicznie (...) 
usi łowano strajki wpierw zataić, a 
zamiast je nazwać po imieniu — u ż y 
wano enigmatycznych określeń w ro
dzaju 'postoje produkcyjne', 'przerwy 
w pracy' lub ,postoje w pracy' ". 

W dziale „Dokumentów" — decyz
ja włoskiego Trybunału Konstytucyj
nego z 14 lipca 1981, potwierdzająca 
monopol radiofonii państwowej po
nadregionalnej, działającej obok pry
watnej lokalnej; jest tu też komen
tarz na ten temat (s. 72—81). 

Zeszyt 2 otwiera charakterystyka 
struktury, organizacji i programu te
lewizji NRD w latach 1971—1981 
(s. 131—147), opracowana przez Wolf
ganga S c h m i d t a . Autor podaje 
też metody badań odbiorców (1972: 
17 badań z udziałem 3 tys. respon
dentów, 1976: 33 badania, 1(3 tys. 
uczestników). W artykule (tendencyj
nie?) nie wykorzystano wielu publi
kacji, np. zupełnie pominięto czaso
pismo Theorie und Praxis des sozia
listischen Journalismus. 

Daniel R a i n e y opisuje prawne 
aspekty kościelnych programów w 
audiowizualnych mediach USA 
(s. 148—163). Mają one tradycję się
gającą początku lat dwudziestych, 
olbrzymią publiczność (tygodniowo 

ponad 120 min osób), szybko rozra
stającą się bazę (do 40 kościelnych, 
stacji T V przeciętnie co miesiąc przy
bywa nowa), wywierają aktywny 
wpływ polityczno-społeczny — co 
wyłania kwestie kontroli nadawa
nych treści i odpowiedzialności praw
nej nadawców. 

Wolfgang N e u m a n n - B e c h-
s t e i n zajmuje się korzystaniem 
z telewizji w czasie wolnym (s. 164— 
—177), stwierdzając od r. 1977 stag
nację, a od końca lat siedemdziesią
tych pewien spadek zainteresowania 
mediami, co kładzie na karb zmiany 
struktury spędzania czasu wolnego. 

Josef E c k h a r d t przedstawia ra
port z badań nt. odbioru radia, prze
prowadzonych w latach 1980/81 
(s. 178—188). Próba losowa objęła 
120 osób, test trwał 20 dni. Podsta
wowe stwierdzenie: o włączeniu ra
dioodbiornika nie decyduje program, 
lecz sytuacja — przede wszystkim 
samotne przebywanie w domu. 

Dalej w numerze Achim B a u m 
i Lutz H a c h m e i s t e r podejmują 
próbę socjologicznej analizy stanu 
i perspektyw wiedzy o komunikowa
niu w RFN (s. 204—215). Główny 
zarzut sprowadza się do tego, co w 
latach sześćdziesiątych było najwięk
szą zaletą: „zamerykanizowania" dys
cypliny przez jej sprowadzenie do 
aktualnych analiz empirycznych — 
przy braku samorefleksji adekwatnej 
do stanu teorii socjologicznej. Próby 
przezwyciężania tego nie są udane, 
w dodatku opóźnione o wiele lat, 
np. w porównaniu z dyskusją w psy
chologii. 

Dział „Dokumentów" wypełnia pro
jekt ustawy Badenii-Wirtembergii 
o nowych mediach. 

Oba zeszyty zamykają recenzje, 
przeglądy bibliograficzne, kroniki 
wydarzeń. 

Czesław Biel 

medium 
Nry 5 i 6/1982* 

W numerze 5 zachodnioniernieckie-
go dwumiesięcznika, którego profil 
przedstawiliśmy w poprzednim wy-

« Nr 5, s. 68; nr 6, s. 52. 



daniu ZP, czołowy artykuł Wernera 
F a u 1 s t i с h a podejmuje pytanie 
„Czym jest kultura mediów" (s 3— 
—6). Zaraz na wstępie autor stwier
dza: „Kultura mediów to wyzwolenie 
ludzi spod zależności od mediów" — 
rozumianych jako wszelkie technicz
ne systemy przekazu jak list, książ
ka, telewizja, plakaty, płyty grające, 
sprzęt wideo, gazety. Zakłamana 
„kultura mediów" funkcjonuje; pod 
hasłem przekazywania kultury po
przez media, ale sprowadza kulturę 
wysoką (Hochkultur) do popularnej, 
która w końcu się ostaje jako „kul
tura". Więcej kultury, to znaczy: 
więcej TV, więcej (konsumpcja me
diów. Zależność od mediów utożsa
mia się z kulturą. Nie żyjemy w erze 
kultury mediów, lecz w erze mediów. 

Autor widzi możliwość dochodze
nia do kultury mediów poprzez różne 
etapy wyzwalania się z zależności od 
nich. Najprostszym sposobem jest 
ucieczka od obcowania z mediami, 
swoisty „powrót do natury" — nie 
jest to jednak żadne rozwiązanie. 
Następnym stopniem jest kompensa
cja — np. rezygnacja raz w tygod
niu z T V na rzecz spotkania ze- zna
jomymi itp. Dalej — samokontrola: 
włączanie telewizora tylko i wyłącz
nie przy określonym programie (naj
wyżej raz dziennie), by na jego te
mat podyskutować. Osobny etap sta
nowią badania nad mediami, np. 
analiza języka programów wybor
czych w TV, zbadanie zasięgu i od
działywania jakiegoś programu ra
diowego itp., aby zrozumieć, jakie 
medium — jak — czemu — po co — 
w jakiej formie — w jakich warun
kach — u jakich ludzi — wywołuje 
jakie zależności. Są też przykłady 
(czy raczej propozycje) kształtowania 
kultury mediów w nauczaniu wszel
kich stopni. Następuje przejście do 
współtworzenia, tak indywidualnego, 
prywatnego, jak w mediach alterna
tywnych czy w „wolnych trybunach" 
mediów oficjalnych, w dążeniu do 
„swobodnego komunikowania się 
wszystkich". Ostatnim, lecz — zda 
niem autora — niezbędnym etapem 
jest „kultura mediów jako polityka 
mediów — krytyczne i twórcze zaan
gażowanie polityczne jednostki i gru
py, w formach tradycyjnych i no
wych". Mamy tu wszelkie sposoby 
wyrażania opinii (od listu do redak
cji po demonstrację) np. na temat 
kablowej TV, ustaw prasowych,, me
diów w nauczaniu itd. 

Elmar M. L o r e y publikuje swe 
refleksje redaktora programów tele
wizyjnych (s. 7—15). Georg S e e s s-
1 e n zajmuje się pojęciem „Bild" 
(obrazek, ilustracja — s. 8—21). Fo-
totekst Petry (il.) i Uwego K a m r n a -
n ó w odsłania miasto (na przykła
dzie Frankfurtu n. M.) jako super-
maszynerię komunikacyjną (s. 22— 
30). 

Hans-Dieter K u b i e r pisze o 
współczesnej roli prasoznawstwa 
(Publizistikwissenschaft, s. 31—32). 
Bez pardonu atakuje dyscyplinę, któ
ra „uzurpuje sobie etykietkę wiedzy 
o komunikowaniu", usiłując ode
pchnąć tradycyjnie zajmujące się ko
munikowaniem nauki jak np. czci
godne językoznawstwo. W przeci
wieństwie do innych nauk społecz
nych, które pojęły zależność rozwoju 
społeczno-politycznego od warunków 
ekonomicznych i interesów grup de
cydujących, obecnie ożywione praso
znawstwo uważa, iż trzyma rękę na 
pulsie wydarzeń; prasoznawcy wie
rzą, że „komunikowanie to władza" 
Kubier poddaje miażdżącej krytyce 
nienadążanie prasoznawstwa (resp. 
zachodnioniemiedkiego, zorientowane
go na amerykańskie), chorobliwe 
wręcz dążenie do inicjowania haseł 
à la mode: po „uses-and-gratifica-
tions-approach" furorę robi „Agenda-
-Setting-Analysis". Nic w nicn nie 
było lub niewiele nowego, stwierdza 
autor; podobnie jest z tezą o rosną
cej luce wiedzy. Wiedza o komuni
kowaniu powinna się poważniej sku
pić na własnych możliwościach za
stosowania i wykorzystania, na przy
padkowych i strategicznych barie
rach komunikowania, konkluduje 
Kühler. 

„Powiedz mi, co chciałbyś usły
szeć, a zrobię z ciebie bohatera" — 
to tytuł „story" M. B r o d e r a 
(s. 36—41), z jaką się jeszcze nie 
spotkałem w literaturze prasoznaw
cze]. Na przykładzie małżeństwa pa-
ranoików autor opisuje, „jacy my-
szyge mogą być dziennikarze, zapo
minając o wszelkich regułach zawo
du, gdy się im opowiada to, co chcą 
usłyszeć". Wielki to temat do analiz 
prasoznawczych: przebadanie „karie
ry" tekstów uderzających wewnętrz
nymi sprzecznościami. 

Resztę numeru wypełniają mate
riały dotyczące filmu. Jak zwykle — 
w numerze znajdujemy liczne zdję
cia i rysunki satyryczne dotyczące 
mediów. 



Sytuacją wolnych współpracowni
ków redakcji na tle werdyktu Try
bunału Konstytucyjnego RFN zajmu
je się w zeszycie 6. Klaus F i g g e 
(s. 5—7). Rozmowa Jurgena S t a h l 
b e r g a z sędzią Rudolfem W a s 
s e r m a n n e m dotyczy publicznego 
charakteru prawa (s. 8—17), zakwe
stionowanego już nagłówkiem tekstu: 
„Publiczność istnieje jako 7asada, 
lecz nie jako rzeczywistość". Oco nie
które z wyeksponowanych twierdzeń: 
publiczność sądów to dziś w znacz
nej mierze publiczność mediów; me
dia nie odgrywają znaczniejszej roli 
w procesie akceptacji decyzji sądu; 
„prasa" jako taka nie istnieje, jest 
tylko różnorodność mediów; media 
nauczyły społeczeństwo większej to-
lerancyjności wobec łamiących pra
wo; ściganie nie ma niczego wspól
nego z publiczną funkcją prasy. 

Lothar M i k o s pisze o „czystej 
rozrywce" na przykładzie kultural
nych aspektów futbolu i telewizji 
(s. 18—21), Walter R u h l a n d o ko
mercyjnej telewizji sportowej przed 
mistrzostwami świata w piłce nożnej 
(s. 22—24), a Bernard V a n d e n h e e -
d e o piłce nożnej jako telewizyjnym 
„show" (s. 25—27). 

Günter R a g e r i Hans Norbert 
J a n к o w sk i przedstawiają analizę 
zawartości trzech dzienników stutt-
garckich z okresu 1 XI 1980 — 30 XI 
1981 na temat ich publikacji o uchwa
le NATO z 12 grudnia 1979 w spra
wie zwiększenia zbrojeń. Badania 
przeprowadzono z pomocą 10 studen
tów prasoznawstwa na Uniwersytecie 
Hohenheim, wyniki przedyskutowano 
z redaktorami analizowanych dzien
ników. Sporządzono listy kategory-
zacyjne z 15 argumentami za i prze
ciw uchwale NATO i tyluż za i prze
ciw ruchowi obrońców pokoju. 
W obu kwestiach Stuttgarter Zeitung 
opublikowała 513 artykułów, Stutt
garter Nachrichten 560, Südwestpres
se 573; przeciętnie na artykuł przy
padały 3 argumenty (każdy kodowa
no tylko raz): w SZ było ich 1517, 
w SN 1640, w SWP 1826. Wszędzie 
przeważały argumenty na rzecz 
uchwały NATO, od 1,5:1 w .SZ do 
2:1 w SN, gdzie stanowisko przeciw 
ruchowi pokoju wyraża się odpo
wiednio stosunkiem 1,7:1, gdy w po
zostałych dziennikach te wskaźnik:', 
były relatywnie wyrównane (0,84 i 
0,92). Ale podkreślić trzeba, że we 
wszystkich trzech dziennikach zna
lazło się jeszcze raz tyle argumen

tów dotyczących NATO, co odnoszą
cych się do ruchu pokoju. Na korzy
stniejszy stosunek do niego w SZ 
i SWP wpłynęły w znacznym slopniu 
listy czytelników. Nie udało się usta
lić z redaktorami (!), czy była to 
świadoma polityka redakcyjna. Ana
liza wykazała, że komentarze redak
cyjne wobec uchwały NATO były 
pozytywne i miały charakter argu
mentacji politycznej, nie militarnej. 
Natomiast argumentacja dotycząca 
ruchu pokoju była uboga. Wymkinie 
stanowiły dla redaktorów zaskocze
nia, widzieli w nich potwierdzenie 
politycznej linii redakcji, wyrażonej 
g łównie w komentarzach. Nie chcieli 
jednak przyjąć do wiadomości, że 
tendencyjne stanowisko wobec 
uchwały NATO wyraziło się całko
wicie także w informacjach i spra
wozdaniach. 

Pozostałą część numeru poświęcono 
problematyce filmowej, zamyka ją 
„Leksykon mediów" (s. 51) hasłem 
„Filmförderung", cz. I. 

Czesław Biel 

ЖУРНАЛИСТ 
ежемесячный журнал кНомн в 1920 году 

Rocznik 1981 

Jedną z najciekawszych publikacji, 
jakie zdarzyło mi s;.ę omawiać na ła
mach Zeszytów, był artykuł na i.emat 
planowania pracy redakcji przy po
mocy harmonogramu siatkowego 
(w jęz. oryg. „sietiewoj grafik"), któ
ry ukazał się w numerze 6 Żurnalis
ta z 1978 roku. W zarysie chodziło 
0 to, że' zawodność, ramowych bar
dzo ogólnie sformułowanych planów 
redakcyjnych skłoniła zespół riazań-
skiej gazety obwodowej Priokskaja 
Prawda do przejścia na system ścis
łego planowania treści gazety — po
suniętego aż do przewidywania z 
miesięcznym wyprzedzeniem, jaki 
(pod względem tematu, gatunku 
1 objętości) tekst ukaże się określo
nego dnia na określonej kolumnie. 
Pozwalało to, planując każdy numer 
pisma z osobna, zachowywać jedno
cześnie kontrolę właśc iwych proporcji 
częstotliwości ukazywania się teks-



tów poszczególnych działów redakcji. 
Harmonogramem objęto 80% gazety. 

Artykuł interesujący był przynaj
mniej z dwóch powodów. Propono
wał radykalne rozwiązanie progra
mowania pracy redakcji — w co
dziennej praktyce często kulejącej, 
ale jednocześnie podejmował problem 
wielce dyskusyjny. Bo czyż długo
falowe planowanie pracy redakcji 
nie musi się odbić na szybkości rea
gowania gazety na sprawy, które 
niesie z sobą każdy dzień? I czy moż
na wszystko precyzyjnie zaplanować 
w pracy dziennikarskiej, która w ja
kimś stopniu jest twórczością? 

Wątpliwości przy tym temacie jest 
co niemiara. Tym bardziej więc in
trygujący wydaje się tytuł „Grafik 
na miesjac iii god?" artykułu Igora 
T a b a s z n i k o w a (nr 11, s. 43—44) 
Jakże to: planowanie z miesięcznym 
wyprzedzeniem stwarza problemy, 
więc jakiż sens mówić o rocznym? 
Czy można w ogóle przewidzieć za
wartość gazety, która ma ukazać się 
za — powiedzmy — 10 miesięcy? 

Omówienie publikacji I. Tabaszni
kowa zacząć należy od stwierdzenia, 
że harmonogramy siatkowe (w róż 
nych wariantach) są dziś szeroko sto
sowane w prasie radzieckiej. Spopu
laryzowany przez Żurnalista wariant 
przyjęty w riazańskiej Priokskiej 
Prawdzie zastosowało wiele gazet 
obwodowych. Opinie jednak nie są 
zgodne. Jedni wróżą metodzie wielką 
przyszłość. Inni są sceptyczni i zwra
cają uwagę, że życie nieraz wywraca 
do góry nogami pracowicie ułożony 
harmonogram. Wystarczy, że TAS3 
nada duży, ważny dokument... 

Jeszcze 60 lat temu jeden z pierw
szych teoretyków radzieckiego dzien
nikarstwa P. Kierżencew pisał, że 
stałe działy powinno się zamieszczać 
w miarę możliwości w tych samych 
miejscach gazety, nie tylko na okre
ślonej stronie, ale i w ustalonym 
miejscu kolumny. Stwierdzenie to do 
dziś nie straciło nic ze swej aktual
ności. A właśnie harmonogram siat
kowy jest metodą która szalenie uła
twia zawiadywanie stałymi pozycja
mi pisma i dokomponowywanie do 
nich pozostałych materiałów. Pozo
staje oczywiście przyjęcie właśc iwych 
proporcji, na przykład co do często
t l iwości pojawiania się kolumn mo
notematycznych lub rubryk. I. Ta-
basznikow sugeruje, że tę kwest ię 
powinni wziąć na warsztat praso-
znawcy. Ich opinia rozstrzygnęłaby 

dylematy wielu redakcji, które obec
nie są zmuszone działać na wyczu
cie. 

Obecnie stosuje się kilka warian
tów harmonogramu siatkowego: od 
najprostszego, biorącego pod uwagę 
tylko wielkość materiałów przygoto
wywanych przez poszczególne działy 
na dany tydzień, aż do skompliko
wanego harmonogramu miesięcznego 
określającego tematykę materiałów, 
ich rozmiary, gatunki, „geografię" 
i autorów. Jednak wiele redakcji na
dal posługuje się wypróbowanym 
planem tygodniowym. Jest bardziej 
giętki, operatywny, wygodniejszy dla 
redakcji. 

W połowie • lat siedemdziesiątych 
Informacyonnyj Wiestnik Związku 
Dziennikarzy ZSRR opublikował za
sady jeszcze innego harmonogramu, 
układanego na cały rok, a nawet na 
okres kilkuletni. Wariant ten, stoso
wany m. in. przez dziennik Prawda 
Ukrainy, polega na stworzeniu stan
dardowego czterotygodniowego har
monogramu, który następnie co mie
siąc jest cyklicznie powtarzany. 
Treść planowanych publikacji jest 
tu określana bardziej ogólnie niż w 
wariancie riazańskim (np. „życie 
partii" lub „ekonomika przemysłu"). 
Taki harmonogram odzwierciedla sta
łe właściwości formuły gazety, a jed
nocześnie pozostawia redakcji swo
bodę działania, szczególnie wtedy, 
gdy chodzi o reagowanie na bieżące 
problemy — stwierdza Igor Tabasz-
nikow, wyrażając jednocześnie opi
nię, iż wariant ten jest najbardziej 
racjonalny. 

A zatem: nie planowanie konkret
nych tekstów, tylko wytyczanie te
matycznej linii pisma z pozostawie
niem marginesu swobody na decyzjp 
szczegółowe. Idea wydaje się słusz
na, ale ocenę utrudnia milczenie 
autora na temat szczegółów prak
tycznej jej realizacji. Propozycję ria-
zańską przedstawiono w 1978 r. z de
talami, a tu o wariancie stosowanym 
przez Prawdą Ukrainy jest zaled
wie parę ogólnych zdań, oddających 
sens idei, ale nie wyjaśniających do
kładnie metody działania. A trudno 
oceniać metodę po intencjach. 

Mimo tej poważnej słabości arty
kuł zasługuje na szczególną uwagę 
ze względu na podjęcie kontrower
syjnego problemu i naświetlenie go 
z różnych stron. Bo chociaż sam 
harmonogram siatkowy nie stanowi 
recepty na robienie dobrej gazety, 



ale właśnie on — mądrze wykorzy
stywany — może przyczynić się do 
podniesienia atrakcyjności każdej ga
zety. 

Porcję danych o agencji TASS 
przyniósł wywiad z jej generalnym 
dyrektorem Siergiejem Andriejewi-
czem Ł o s i e w e m przeprowadzony 
przez Jewgienija K a m i e n i e c k i e -
g o („Gławnoje — powyszenije ka-
czestwa i opieratiwnosti informacii" 
— nr 4, s. 16—18). 

W ZSRR informacje TASS-a otrzy
muje o.k. 4 tys. gazet, telewizja i ra
dio. Materiały TASS-a abonuje też 
ponad 400 zagranicznych agencji, mi
nisterstw informacji, redakcji gazet 
i czasopism oraz kompanii radiowych 
i telewizyjnych z 93 krajów. Infor
macje o życiu ZSRR przygotowuje 
łącznie ok. 500 korespondentów i 360 
fotoreporterów. Składa się na to 
działalność korespondentów moskiew
skich, 14 agencji republikańskich 
oraz 3 oddziałów, 72 punktów ko-
respondenckioh i 36 punktów foto-
korespondenckich w Rosyjskiej 
FSRR. Korespondenci zagraniczni 
akredytowani są w 125 krajach świa
ta. Każdej doby TASS otrzymuje i 
przekazuje informacje o objętości ok. 
500 stronic gazety. Abonenci krajowi 
i zagraniczni otrzymują co roku 5— 
—6,5 min zdjęć. 

W ZSRR sieć dwustronnych połą
czeń dalekopisowych TASS-a obej
muje ok. 300 miast. Większość linii 
dalekopisowych wyposażonych jest 
w aparaty szybkościowe. 

S. Łosiew stwierdził, że dzienni
karz TASS-a musi posiadać uniwer
salne umiejętności warsztatowe, mu
si być nie tylko reporterem, ale i 
redaktorem, organizatorem informacji 
autorskich, komentatorem wydarzeń, 
obserwatorem problemów krajowych 
i zagranicznych. Od korespondentów 
pracujących za granicą wymaga się 
dodatkowo umiejętności fotoreporter -
skich. Przed wyjazdem do miejsca 
swojej pracy odbywają oni staż w 
Fotokronice TASS. 

Informacja — podkreślił dyrektor 
agencji — powinna opierać się na 
faktach i zdarzeniach, na oświadcze
niach prasy lub odpowiedzialnych 
osób. Plotki, domysły i inne niepew
ne źródła nie mogą być podstawą 
dla wiadomości TASS-a. 

Interesujące dopełnienie tego wy
wiadu stanowi artykuł Anatolija 

К r a s i к o w a „Korpunkt w Madri-
die" (nr 11, s. 66—69) relacjonujący 
historię powstania punktu korespon-
denckiego TASS w Hiszpanii, jeszcze 
w latach frankistowskiej dyktatury. 
Przy okazji autor przypomina dzieje 
najnowsze tego kraju, sporo uwagi 
poświęcając drodze życiowej obecne
go króla Juana Carlosa. 

Grudniowy numer Żurnalista przy
niósł obszerny blok materiałów po
święconych IX Kongresowi MOD, 
który w dniach 19—22 X 1931 obra
dował w Moskwie (nr 12, s. 5—29). 

Na koniec odnotować jeszcze war
to dwa artykuły o kulisach prasy 
brytyjskiej i amerykańskiej: Władi
mira Ł a r i n a „Na miestie ticho j 
rieczuszki Flit" (nr 7, s. 76—78) oraz 
Jurija R o m a n c o w a „Kto chozjain 
nowostiej?" (nr 6, s. 70—72). Ten 
drugi tekst, na temat agencji praso
wych, wiele uwagi poświęca trud
nościom United Press International 

Lesław Peters 

ПОЛИГРАФИЯ 
Rocznik 1981 

Zwykle nowoczesna technika wkra
cza do codziennej praktyki za po
średnictwem wielkich firm, czoło
wych zakładów przemysłowych, a w 
prasie — koncernów wydawniczych 
i redakcji największych dzienników. 
O tym, że może być inaczej, świad
czy artykuł redaktora gazety perm-
skiej fabryki maszyn Motowilichin-
skij Raboczyj W. F r e j d s o n a , za
tytułowany „EWM w riedakcii ga-
ziety" (nr 7, s. 31—32). Rzecz jest 
w sumie zdumiewająca, bo oto re
dakcja gazety bądź co bądź zakła
dowej zaczęła stosować technikę 
komputerową, podczas gdy w niejed
nym centralnym dzienniku jeszcze 
się o tym nie marzy. Konkretnie: sy
stemem wdrażanym w permski^j ga-
zacie zaczęli się interesować dzien
nikarze ze stołecznej Socyalisliczes-
kiej Industrie. 

System nazywa się „Raduga" i zo
stał zaprojektowany w 1977 roku. 
Dzieli się na 8 podsystemów, a jed
nym z głównych — i chyba najcie-



kawszym — jest podsystem „Analiza". 
Służy on do ewidencjonowania i ana
lizy numerów pisma i zamieszcza
nych w nich materiałów. Dzięki nie
mu redakcja dosłownie w każdej 
chwili może uzyskać z komputera 
informację na każdy temat dotyczą
cy własnej gazety za dowolny okres 
(miesiąc, kwartał, rok). 

Na początku ważne było stworze
nie „Zbioru kodów informacji re-
dakcyjno-wydawniczej" czyli tezau-
rusu klasyfikującego wszystko, co 
może się pojawić w gazecie — po
czynając od formy graficznej nume
ru, danych o składzie, określenia ga
tunków prasowych, tematyki i wiel
kości ilustracji, a kończąc na klasy
fikacji błędów drukarskich i mery
torycznych. Trzy razy w tygodniu 
zakodowane dane wprowadza się do 
pamięci komputera. Duża liczba 
wprowadzonych danych pozwala — 
zdaniem autora — po pierwsze, ope
ratywnie reorganizować planowanie 
pracy, racjonalnie gospodarować si
łami dziennikarskimi, dokładnie wy
znaczać „gorące punkty" regionu 
obsługiwanego przez gazetę; po dru
gie, pracować nad stworzeniem, na 
podstawie otrzymywanych danych, 
optymalnego oblicza gazety. 

Analiza gazety przy pomocy kom
putera pozwala otrzymywać infor
macje na temat każdego aspektu 
pracy redakcyjnej. Można więc otrzy
mać informacje na temat średniej 
i łącznej objętości materiałów i ilu
stracji, określać liczbę i objętość 
materiałów w numerze, ich rozmiesz
czenie na kolumnach albo układać 
słowniki częstotliwości występowania 
nagłówków i ujawniać nagłówki 
sztampowe, a przede wszystkim ana
lizować tematykę publikowanych 
tekstów. Podsystem „Analiza" roz
wiązał też problem poszukiwania 
informacji opublikowanych wcześniej 
w piśmie, z których odszukania (w 
razie potrzeby) często w końcu re
zygnowano, gdy wiązało się to z du
żym nakładem pracy. 

System „Raduga" obejmuje poza 
tym siedem podsystemów, którym 
poświęcono zaledwie po kilka słów, 
trudno się więc niekiedy zoriento
wać, jak w praktyce może wyglądać 
funkcjonowanie części z nich. Dla 
porządku odnotujmy, że są to podsy
stemy: „Kontrola" — rejestrowanie 
i planowanie pracy redakcji, .,Efek
tywność" — rejestrowanie efektyw
ności i aktywności pisma, „Rob-

kor" — ewidecjonowanie korespon
dentów robotniczych pod kątem ana
lizy ich cech społeczno-demograficz
nych i dziennikarskich, „Produkcja" 
(ros. „Wypusk") — automatyzacja 
redagowania, makietowania i składu 
z wykorzystaniem małej techniki 
obliczeniowej i urządzeń do foto
składu, „Pamięć" — podsystem za
sobów informacyjnych, „Orgtechni-
ka" — naukowa organizacja pracy 
dziennikarskiej, „Horyzont" — pod
system prognoizowania, rozwoju, re
produkowania i adaptacji systemu 
„Raduga". W redakcji gazety Moto-
wilichinskij Raboczij w 1979 urucho
miono podsystemy „Robkor", „Pa
mięć" i „Analiza" oraz fragmenty 
innych podsystemów. Pełne wprowa
dzenie systemu ma nastąpić do roku 
1985. 

Istnieją dwie drogi wprowadzania 
techniki komputerowej do prac re
dakcyjnych. Pierwszą jest tworzenie 
redakcyjnych lub raczej mięazyre-
dakcyjnych ośrodków obliczenio
wych. Jest to wygodne i dostępne 
dla wielkich pism. Drugą zaś drogą 
jest korzystanie z już istniejących 
ośrodków w przedsiębiorstwach i 
instytucjach naukowo-badawczych. 
System „Raduga" zajmuje zaledwie 
0,15 proc. pracy fabrycznego ośrodka 
obliczeniowego, więc praktycznie 
koszt jego wprowadzenia jest nie
wielki. 

Innego rodzaju nowością technicz
ną w prasie radzieckiej są makiety 
standardowe. Wprowadzenie ich wy
daje się konieczne ze względu na 
centralizację druku gazet rejono
wych. A. K u ł a k ó w pisze o tym 
w artykule „Tipowyje makiety i ich 
primienienie" (nr 2, s. 30—33). 

Dzięki standaryzacji makiet prze
kaz faksymilowy kolumn gazet z re
dakcji do drukarni można zastąpić 
przekazem zawierającym umowne 
oznaczenia samych makiet i rozkładu 
materiałów. Przekaz tych informacji, 
jak również materiału tekstowego, 
odbywa się drogą dalekopisową (taś
ma perforowana). Rozwiązanie to 
pozwala uniknąć stosowania kosztow
nej aparatury faksymilowej i skró
cić czas przekazu oraz ograniczyć 
wydatki z tytułu dzierżawy kanałów 
łączności. 

Standardowe makiety opracowano 
na Wydziale Dziennikarstwa Uniwer
sytetu w Leningradzie pod kierun
kiem autora artykułu. Pracę rozpo
częto od zbadania szaty graficznej 



różnych gazet rejonowych ze szcze
gólnym uwzględnieniem tych, które 
uzyskiwały nagrody na konkursach 
ogólnorosyjskich. Najlepsze warianty 
łamania wykorzystano w ustalaniu 
makiet standardowych. 

Jednocześnie stworzono też możli
wość przekazywania makiet niestan
dardowych. Służą do tego tzw. cy
frowe siatki kolum w czterech wa
riantach (3-, 4-, 5- i 6-łamowym). Na 
przykład w wariancie 5- łamowym 
kolumna jest podzielona na 125 pól 
— każde wysokości 5 wierszy i sze
rokości jednego łamu. Redakcja prze
kazuje drukami numery pól, w któ
rych mają się mieścić poszczególne 
teksty, ilustracje oraz nagłówki i już 
według tych wskazówek odbywa się 
łamanie numeru. 

Z artykułu wynika, że przedstawio
na innowacja znajduje się jeszcze 
w fazie eksperymentu i chyba ra
czej nie wzbudza entuzjazmu w re
dakcjach. 

Miesięcznik Poligrafija sporo uwa
gi poświęca sprawom szaty graficz
nej prasy rejonowej i miejskiej. Są 
to publikacje o charakterze przeważ
nie ściśle praktycznym, pożyteczne 

w codziennej działalności redakcyj
nej. Należy do nich artykuł autora 
omówionego wyżej tekstu (A. K u -
łakowa) na temat komponowania 
materiałów na rozkładówce („Woz-
możnosti oformlenija razworota" — 
nr 9, s. 30—31) kładący nacisk na 
traktowanie wewnętrznych stron nu
meru jako całości. Podobny, prak
tyczny charakter mają też artykuły. 
G. C z e r n y s z e w a „Primienienie 
ramok na stranicach gaziet" (nr 6, 
s. 32—34), S. G a ł к i n a „Łomana ja 
wierstka: dostoinstwa i niedostatki" 
(nr 7, s. 32—34), P. R a c z k o w a 
„Tablica na gazietnoj połosie" (nr 12, 
s. 30—31), a także inne. 

Numer 5. pisma zawiera artykuł 
J. K u r y s z e w a „Pierwyj Wsieso-
jurnyj konkurs na łuczszuju ofsiet-
tnuje gazietu" (s. 36—38) będący pod
sumowaniem konkursu na szatę gra
ficzną i jakość druku gazet offseto
wych. Konieczność zorganizowania 
takiego przeglądu doświadczeń spo
wodował fakt, że z końcem dziesią
tej pięciolatki w ZSRR metodą offse
tową drukowano już ok. 200 gazet. 

Lesław Peters 

Artykuły z czasopism 

• Kwasi W i r e d u: POJĘCIE KOMUNI
KOWANIA SIĘ LUDZI: PERSPEKTYWA 
FILOZOFICZNA. Zagadnienia Naukoznaw-
stwa 1981 nr 3—4. S. 391—396. 

Z wielką przyjemnością czyta się ten 
artykuł, przedrukowany z Revue Interna
tionale des Sciences Sociales. Autor jest 
profesorem filozofii na Uniwersytecie w 
Akrze. Stąd niezwyczajne podejście do ko
munikowania z perspektywy filozoficznej. 
Zaczyna się tak: „Komunikowanie się to 
proces, za sprawą którego człowiek lub 
grupa ludzi przekazuje pewną treść po
jęciową innej osobie lub innej grupie lu
dzi". Niby powszechnie proste, „ale gdy 
tylko pragnie się dotrzeć do sedna poję
cia komunikowania się, powstają trudne 
problemy filozoficzne". Np. obiektywne, 
czyli niezależne od ludzi istnienie poję
cia — podstawowy warunek komunikowa
nia się — przecież wcale nie jest ogólnie 
uznawane. 

Ciekawe wywody snuje autor na przy
kładach swego języka szczepowego, akan. 
Daje mu to podstawę do krytyki reali
stycznego punktu widzenia, według które
go interpretacja pojęcia nie jest metafo
ryczna, lecz dosłowna. „Chodziłoby wtedy 
o rzeczywiste przekazanie pewnego bytu 
innej osobie. Ponieważ jednak istnieje tyl
ko jeden jedyny byt abstrakcyjny dla 
każdego komunikatu, komunikowanie w 
skali światowej wywołałoby nieopisane za
mieszanie." 

Kluczowym zagadnieniem komunikowa
nia się jest możliwość korelacji doświad
czeń, zdaniem autora oparta na podstawo
wym podobieństwie biologicznym ludzi, 
przy czym: „Rozwój umysłu jest rozwo
jem komunikowania się. Nie ma uprzed
niego kształtowania umysłu, który następ
nie miałby nauczyć się komunikowania. 
Obiektywność pojęć jest zapewniona przez 
ich pochodzenie społeczne." 

Przy badaniu komunikowania trzeba 
uwzględniać wiele dyscyplin, takich jak 
psychologia, lingwistyka, nauki biologicz
ne, antropologia, socjologia i logika, róż
ne gałęzie fizyki i techniki. „W rozwoju 
zdolności do komunikowania się zasadni
czą rolę odgrywają czynniki kulturowe 
(...) Niemniej, odniesienie do kultury skła
nia do największej ostrożności (...) nie
które wartości są różne w różnych kultu
rach (...) Odrębności kulturowe są całko
wicie przypadkowe. Rodzaj ludzki jest 
określony przez elementy uniwersalne kul
tury. Aby zatem bardziej dogłębnie potra
ktować pojęcie komunikowania, należy wy
eliminować relatywizm kulturowy, który 
stanowi przeszkodę w dialogu międzykul-
turowym i w związku z tym ze zrozumie
niem międzynarodowym". 

Profesor Kwasi Wiredu odżegnuje się 
od koncepcji kartezjańskiej, ale w swym 
wykładzie zawarł iście kartezjańską jas
ność stylu. Nie od rzeczy będzie dodać, 
że tekst z języka francuskiego przełożył 
Krzysztof Wakar. pd 



• Janusz Z а г n o w s к i: ADAM PRÓCH
NIK (1892—1942). Nowe Drogi 1982 nr 5. 
S. 60—71. 

Ten lewicowo-socjalistyczny wybitny 
działacz i teoretyk był oczywiście także 
płodnym publicystą. Z ok. 700 pozycji tyl
ko niewielka część znalazła się w jego 
„Wyborze publicystyki" (1962). Współpra
cował głównie z organem teoretycznym 
PPS Lewy Tor, wiele drukował w Robot-
niku, był współtwórcą czasopisma Kronika 
Ruchu Rewolucyjnego w polsce, podczas 
okupacji w Warszawie zaczął wydawać z 
grupą przyjaciół BI (Biuletyn Informacyj
ny) w końcu r. 1939, potem powielane 
Uwagi Polityczne. Od stycznia 1941 prze
wodził grupie skupionej wokół pisma Ba
rykada Wolności. 

Duża część artykułu (s. 64—68) jest po
święcona omówieniu publicystyki politycz
nej Próchnika. 

czb 

9 Krystyna К г а с z u к: EKONOMICZNE 
PODSTAWY PRASY W PAŃSTWACH K A 
PITALISTYCZNYCH. Kapitalizm 1981 nr 1. 
S. 89—107. 

Kwartalnik Instytutu Badań Współczes
nych Problemów Kapitalizmu ukazuje się, 
jak wiele innych czasopism, ze znacznym 
opóźnieniem. Numer z rozprawą K. Kra-
czuk otrzymaliśmy w II kwartale 1982. 

Autorka rozpatruje środki przekazu in
formacji w kapitalizmie jako dochodową 
gałąź przemysłu (stopa zysku w amery
kańskiej TV do 100%, przeciętnie dla pra
sy 30%). Inflacja jednak i tu przyniosła 
wzrost kosztów. Wydawnictwa przeciwdzia
łają, zwalniając dziennikarzy, drukując 
identyczne materiały w różnych tytułach 
(„gazety nagłówkowe" różniące się tylko 
tytułami), ograniczając objętość, zmniej
szając format. 

Drugim czynnikiem ograniczającym wol
ność prasy w kapitalizmie jest reklama. 
Wg C. Kinga, działa prawo „punktu kry
tycznego" w proporcjach między nakła
dem, ceną i atrakcyjnością dla inserenta 
(np. przy cenie 1 pensa za Daily Mirror 
punkt krytyczny = 1,1 min egz. nakładu, 
przy 4 pensach = 2,5 min egz.). Autorka 
m. in. podaje przykłady prasy angielskiej, 
konkurencję TV amerykańskiej w dziedzi
nie reklamy. Reklama umożliwiła, że „pra
sa stała się jedynym towarem kapitali
stycznym systematycznie sprzedawanym po 
cenie niższej od swej rzeczywistej wartoś
ci ekonomicznej" (s. 95). Przeciętnie re
klama pokrywa 2/3 kosztów wydawniczych 
(sięgając 80%), w komercyjnym radiu i TV 
całość kosztów. 

Dalej autorka pisze o skutkach recesji 
gospodarczej, m. in. o spadku poczytności 
wielkich gazet w USA i innych krajach 
na rzecz prasy lokalnej. Także tu przeja
wia się koncentracja: „Tylko jedna gaze
ta lokalna istniejąca na zasadzie wyłącz
ności jest silna" (s. 98). Sporo miejsca 
poświęcono koncentracji prasy w USA, W. 
Brytanii i Francji, zjawisku koncernów 
mieszanych prasy i innych branż, a także 
integracji środków masowego przekazu z 
państwowo-monopolistycznym systemem 
władzy, w celu przyspieszania koncentra
cji (np. we Francji). Im wyższy zaś sto
pień koncentracji — tym łatwiej manipu
lować opinią publiczną (nb. Springer nie 
kontroluje 40% p r a s y RFN, jak podano 
na s. 105, lecz podobny odsetek globalne
go nakładu gaze t ) . 

Wartość artykułu obniżają stare źród
ła, głównie z pierwszej połowy lat sie
demdziesiątych (i wcześniejsze), nieraz „z 
drugiej ręki" (np. artykuł z zachodnionie-
mieckiego tygodnika Christ und Welt о 
prasie brytyjskiej). Do niektórych istot
nych spraw w ogóle nie podano źródeł : np. 
polityka rządu Wilsona (s. 90), obrona 
Life'u i innych pism przed bankructwem 
i jego przyczyny (s. 91 i 94), wydatki i 
wpływy reklamowe (s. 96) itd. Tekst jest 
wyraźnie częścią większej całości, o czym 
świadczą powołania przykładów nieobec
nych („Już na pierwszy rzut oka widać, 
że pozycja debetowa wykazuje tendencję 
spadkową, a pozycja kredytowa — wzra
stającą..." — s. 89, „Przytoczone przykłady 
świadczą, że dla prasy kapitalistycznej 
głównym konkurentem jest telewizja" — 
s. 94). To przeoczenie autorki obciąża prze
de wszystkim redakcję. 

pd 

В Zbigniew Z e m l e r : ODPOWIEDZIAL
NOŚĆ SPOŁECZNA, ETYKA I WOLNOŚĆ 
PRASY W USA. Kapitalizm 1981 nr 3. 
S. 77—92. 

Jedynymi aktami normatywnymi, gwa
rantującymi wolność słowa i prasy w USA, 
są: Pierwsza i Czternasta Poprawka do 
Konstytucji, głoszące: „Kongres nie usta
nowi prawa (...) naruszającego wolność 
słowa lub prasy", „Żaden stan nie usta
nowi lub nie zastosuje prawa, które na
ruszy przywileje lub immunitety obywa
teli Stanów Zjednoczonych"; dochodzi Pią
ta Poprawka o prawie obywateli do spra
wiedliwego procesu sądowego. Istotne zna
czenie, ze względu na system prawa pre
cedensowego, mają werdykty Sądu Naj
wyższego z wykładnią tak zawężającą, jak 
rozszerzającą prawa o wolności prasy. Naj
liczniejsze kontrowersje dotyczą: prawa 
prasy do informowania i prawa obywate
la do otrzymania informacji wobec prawa 
do ochrony sfery życia prywatnego; re
portażu sądowego wobec zasady niezawi
słości sądu; wiadomości i reportaży a znie
sławień. 

Etyka dziennikarska nie jest unormo
wana, chociaż były próby jej unormowa
nia („Credo dziennikarza" W. Williamsa 
z pocz. naszego wieku, „Kanony dzienni
karstwa" Am. Twa Wyd. Gazet ASNE z 
1923), lecz pozbawione egzekutywy i san
kcji. Autor widzi główne przyczyny bra
ku normatywnej etyki dziennikarskiej w 
USA w środowiskowych barierach psycho
logicznych, organizacyjnych (rozproszenie 
środowiska) i systemowych (utożsamienie 
prasy z kapitałem monopolistycznym, zys
ki jako cel wydawnictw, dwustronna pola
ryzacja polityczna tożsamych ideologicz
nie partii). 

Najważniejsze ograniczenia formalne 
wolności prasy odnoszą się do: zniesła
wienia, oszczerstwa i obmowy (gazeta od
powiada za wszystko, co drukuje) ; cenzu
ry (teoretycznie w czasie pokoju nie wy
stępującej) ; działalności antyrządowej (wy
wrotowej, zdrady stanu, buntu) — przy 
czym ani konstytucja, ani praktyka par
lamentarna nie przewidują możliwości le
galnego obalenia rządu, nie ma też pre
cyzyjnego określenia krytyki wywrotowej ; 
obrazy sądu; naruszenia dóbr osobistych 
(głównie sfera intymna obywatela) ; nie-
obyczajności (z trudnym problemem defi
nicji) ; nieuczciwej konkurencji i praktyki 
monopolistycznej (z naczelną zasadą nie-
angażowania się rozmyślnego prasy do 



praktyk monopolistycznych) ; przepisów 
pocztowych (z zakazami określonych prze
syłek obscenicznych, oszukańczych, naru
szających prawa autorskie, wywrotowych 
lub nielojalnych wobec rządu, z pogróżka
mi wobec prezydenta, kolidujących z pla
nami wojskowymi, naruszających tajem
nicę państwową). Właśnie tu, zdaniem 
autora, mamy ,,do czynienia z bardzo sku
tecznym, aczkolwiek zakamuflowanym sy
stemem państwowej cenzury prasowej". 

Występują zasadnicze wątpliwości co do 
prawidłowości łącznego traktowania odpo
wiedzialności prasy — czyli wydawców, i 
odpowiedzialności dziennikarzy — czyli na
jemnych pracowników prasy. Nawoływa
nia o przestrzeganie zasad etyki przez 
dziennikarzy nie formułują wymogów wo
bec wydawców czyli właścicieli prasy. 
Nadmienić trzeba, że w USA dziennikar
stwo nie jest uważane w pojęciu prawno-
zwyczajowym za zawód, lecz jedynie za 
„zajęcie". 

Wspomina autor o instytucji „ombuds
mana" — rzecznika czytelników i wewnę
trznego krytyka gazety w redakcji, lecz 
pod koniec lat siedemdziesiątych działało 
tylko 40 takich rzeczników na ponad 1700 
redakcji dzienników. 

Autor przypuszcza, że można się spo
dziewać ustanowienia powszechnej etyki 
dziennikarskiej i ogólnego prawa praso
wego — przy prawdopodobieństwie, że wo
bec postępującej koncentracji mediów i 
umacnianiu się centralnej władzy państwo
wej coraz większą rolę w rozwiązywaniu 
problemów prasy będą odgrywały czyn
niki niedziennikarskie. „Mówienie o wol
ności prasy może być wówczas znacznie 
trudniejsze". 

czb 

• W . S z n a j d e r : IMPLIKACJE POLI
TYCZNE FUNKCJONOWANIA STRUKTUR 
ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH RADIOTE-
LEWIZJI W RFN. Przegląd Stosunków 
Międzynarodowych 1981 nr 5. S. 63—80. 

Autor powołuje się na opinie specjalis
tów i politologów zajmujących się w RFN 
zagadnieniami masowych środków przeka
zu i tzw. polityką informacyjną (Medien
politik). Uważają oni, że w demokratycz
nych burżuazyjnych społeczeństwach plu
ralistycznych środki masowego przekazu 
stanowią ważny czynnik oddziaływania 
społecznego, wpływający na proces kształ
towania postaw obywateli wobec rzeczy
wistości politycznej. Stąd też właściwe po
sługiwanie się środkami masowego przeka
zu staje się miarą realizacji tzw. swobód 
obywatelskich. Szczególną rolę ma tu do 
odegrania telewizja. 

W. Sznajder przypomina, że środki ma
sowego przekazu narażone bywają na ostrą 
krytykę (choć nie brak i elementów po
zytywnvch w odniesieniu do mediów). W 
oddziaływaniu bowiem środków masowego 
komunikowania dostrzec można niebezpie
czeństwa manipulacji społeczeństwa przez 
przekazywanie informacji i treści kształ
tujących fałszywą świadomość i budzących 
fałszywe potrzeby. Telewizji przypisuje się 
trzy funkcje. Są to: informowanie, kształ
towanie opinii publicznej oraz kontrola i 
krytyka zjawisk życia społecznego, trakto
wane jako narzędzia oddziaływania poli
tycznego. Z powyższych względów telewi
zja RFN znajduje się stale w centrum za
interesowania rządów, partii, ugrupowań 
społeczno-politycznych i naukowców. 

Autor dokonuje charakterystyki struk
tury radiofonii RFN. omawia szczegółowo 
spór o telewizję rządową za kanclerstwa 
K. Adenauera, zakończony wyrokiem Fe
deralnego Trybunału Konstytucyjnego. W. 
Sznajder omawia ten wyrok szczegółowo, 
gdyż stał się on podstawowym dokumen
tem prawnym realizowanej przez RFN po
lityki informacyjnej. W artykule zostały 
też omówione bawarskie ustawy radiofo
niczne (1948, 1972, 1973). Autor stawia rów
nież w artykule pytanie, czy te wszystkie 
zmiany zmierzają do regionalizacji czy 
prywatyzacji radia i telewizji w RFN. Od
powiada, że prywatyzacja radia i telewizji 
byłaby porażką polityczną burżuazyjnej 
demokracji. 

Artykuł kończy omówieniem stanowiska 
poszczególnych partii politycznych (a tak
że koalicji rządowej) wobec polityki in
formacyjnej obecnie i na przyszłość. 

mb 

• Leszek S o b c z a k : O STATUS PRAW
NY DLA SATELITÓW TELEWIZYJNYCH. 
Astronautyka 1982 nr 2. S. 17—19. 

Do niedawna eksperci prawni ONZ 
twierdzili, że prawo kosmiczne wyprzedza 
rozwój techniki kosmicznej. Szereg pro
blemów udało się bowiem uregulować, za
nim jeszcze technika umożliwiła ich za
istnienie. Inaczej jednak przedstawia się 
sprawa bezpośredniego przekazu satelitar
nego programów telewizyjnych. Techniczna 
realizacja nie nastręcza już dziś proble
mów (por. ZP 1981 nr 2, s. 185; nr 3, s. 
195; nr 4, s. 193 — informacje z USA), 
gdy na forum międzynarodowym wciąż 
nie można osiągnąć zgody co do zasad 
działania tego typu przekazu telewizyjne
go. Sporna jest przede wszystkim możli
wość przekazywania programów na tery
torium drugiego państwa. Zdaniem państw 
socjalistycznych nadawanie programu skie
rowanego na obszar drugiego państwa w 
jego języku i przeznaczonego dla jego oby
wateli nie powinno odbywać się bez zgody 
tego państwa. Kraje kapitalistyczne są 
przeciwnego zdania. 

Rozbieżności dotyczą też zakresu odpo
wiedzialności państwa za to, co jest prze
kazywane z jego terytorium. Chodzi tu 
szczególnie o te kraje, w których istnie
ją prywatne stacje telewizyjne. Kraje so
cjalistyczne zaproponowały, aby program 
telewizyjny emitowany z terenu określo--
nego państwa był zgodny z zasadami 
współżycia międzynarodowego i normami 
prawa międzynarodowego, a za treść i for
mę emisji odpowiadać powinno państwo. 
Nie wszystkie państwa chcą uznać w pełni 
tę zasadę. 

Podobne problemy istniały po pojawie
niu się radia. W 1906 roku Instytut Pra
wa Międzynarodowego uznał, że każde 
państwo może sprzeciwić się przechodze
niu fal Hertza nad jego terytorium. Ale 
w 1927 r. przyjęto, iż żadne państwo nie 
ma prawa sprzeciwić się przechodzeniu 
fal radiowych przez jego granice. Przeciw 
emisjom programów dywersyjnych (które 
nasiliły się szczególnie w latach II wojny 
światowej) zaczęto natomiast stosować za
głuszanie. 

Metoda ta w przypadku bezpośrednich 
przekazów satelitarnych jest mało skutecz
na albo bardzo kosztowna. Według obli
czeń specjalistów amerykańskich koszty 
zagłuszania są tu pięciokrotnie wyższe od 
kosztów emisji danego programu. Koniecz
ne jest zbudowanie bądź gęstej sieci sta-



cji zagłuszających lub umieszczenie ta
kich urządzeń na orbicie w pobliżu sate
lity emitującego program, co spowodowa
łoby zakłócenia w odbiorze przez inne 
państwa. Ten problem też więc wymaga 
uregulowania prawnego. 

Ip 

• Viktor T i m t s c h e n k o (Kiew): DIE 
SUCHE NACH BLUMENFELD. Die Welt
bühne 1982 nr 24. S. 740—744. 

Na przedmieściu Probstheida w Lipsku 
mieści się muzeum w domu, gdzie w 
grudniu 1900 ukazały się pierwsze numery 
leninowskiej Iskry w drukarence Herman
na Rauha. Zarówno w przewodniku Brock-
hausa, jak w prospekcie muzeum podaje 
się, że zecerem był polski socjaldemokra
ta Józef Blumenfeld (używający pseudoni
mów Cwietow, Raznocwietow, „wspólny 
znajomy"). Uczył on później składu cyryli
cą niemieckiego zecera Iskry w Mona
chium, potem z wydrukowanymi egzem
plarzami wyjechał do Rosji, został aresz
towany na granicy i osadzony w Kijowie, 
w więzieniu na zamku. W muzeum dziel
nicowym opodal odnaleziono dokument z 
następującymi fragmentami: 

„Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
Policyjny Departament Spraw Specjal
nych 21 sierpnia 1902. N 5350 
Poufne./Okólnik. 
Kijowski Guberniamy Urząd Żandarme
rii prowadzi dochodzenie i oskarża ni
żej wymienione osoby o zbrodnię sta
nu — ucieczkę w dniu 18 sierpnia br. 
z kijowskiego więzienia zamkowego: 
3. Blumenfeld, Jossif Solomonowicz, oby
watel rumuński; urodzony 1 sierpnia 1865 
w Odessie; wychowanek Gimnazjum im. 
Richelieu w Odessie, nauki jednak nie 
ukończył; z zawodu zecer (...) Przeby
wał w Berlinie i przyłączył się tam do 
miejscowej rewolucyjnej organizacji «Is-
kra»..." 

Jak się wydaje, dokument ten wyjaśnia 
narodowość pierwszego zecera leninowskiej 
Iskry. 

czb 

• J. K o l o s ó w , B. C e p ó w : MIEŻDU-
NARODNAJA MASSOWAJA INFORMA-
CYJA — IDIEOŁOGIJA I PRAWO. Mież-
dunarodnaja Zyzń 1981 nr 11. S. 63—70. 

Mają zupełną rację autorzy pisząc: 
„Obecnie nie można sobie wyobrazić spo
łeczności ludzkiej bez rozwiniętego systemu 
środków informacji masowej" (s. 63), w 
artykule znajdują również miejsce dla 
ideologii i prawa. Ten swoisty trójkąt sku
pia uwagę autorów od strony etyki roz
powszechniania informacji w świetle norm 
prawnych oraz walki ideologicznej. Istota 
zagadnienia sprowadza się bowiem do wy
boru w ramach alternatywy, oczywiście nie 
dla autorów, bo ten jest jednoznaczny 
(wymiana informacji zrównoważona), lecz 
dla społeczności międzynarodowej, która 
powinna go dokonać ostatecznie w kie
runku pokojowym. W wyborze (każdym) 
sposobu rozpowszechniania informacji tkwi 
jednak problem zarówno natury prawnej 
jak i ideologicznej. Jego dokonanie wy
maga uprzedniego uregulowania nieporo
zumień na obydwu płaszczyznach. To z 
kolei łączy się z koncepcją zaprowadzenia 
nowego porządku międzynarodowego. Na 

podstawie dotychczasowego stanu rzeczy 
w sferze stosunków międzynarodowych 
autorzy dochodzą do wniosku, że „Nor
my oraz zasady, regulujące kwestie mię
dzynarodowej informacji masowej, chociaż 
na razie nie tworzą oddzielnej dziedziny 
współczesnego prawa międzynarodowego, 
istnieją już obecnie, funkcjonują oraz roz
wijają się. Pozwala to jednoznacznie stwier
dzić, że prawo międzynarodowej informa
cji masowej znajduje się na etapie aktyw
nego tworzenia się" (s. 70). Napawa to 
optymizmem co do rozwiązań globalnych 
w przyszłości. 

mk 

в Ł. l o l k u n o w ; „PSICHOŁOGICZES-
K A J A WOJNA" — PRIZNAK JADIERNOJ 
PATOŁOGIJI. Kommunist 1982 nr 4. S. 93— 
104. 

Nie można odmówić racji Ł. Tolkunowo-
wi gdy twierdzi, że „wojna psychologicz
na" nie jest bynajmniej produktem dnia 
dzisiejszego" (s. 93). Prawdą jest i to, że 
w poszczególnych okresach stosunków mię
dzynarodowych występowała z różnym na
tężeniem. Lecz to, co dzieje się obecnie, 
jest w skali globu zjawiskiem bez prece
densu. Na znanym powszechnie czytelni
kom tle przyczyn i celów toczącej się 
„wojny", autor przedstawia swój punkt 
widzenia. Sięga do konkretnych przykła
dów z wydarzeń bieżących. Jednym z nich 
jest sprawa polska z okresu 1980—1932, 
omówiona w miarę obszernie. Spostrzeże
nie autora, że obecnie zamiarem Zachodu 
jest przeniesienie walki ideologicznej do 
wewnątrz państw socjalistycznych i to w 
różnych sferach ich funkcjonowania (s. 
97), zasługuje niewątpliwie na uwagę. Brak 
jednak konkretnych danych na temat te
go, co dzieje się w państwach niesocja-
listycznych, które również podlegają skut
kom tej „wojny". 

„Opracowywaniem planów prowadzenia 
«wojny psychologicznej » zajmują się prze
de wszystkim politycy zawodowi oraz apa
rat biurokratyczny państw imperialistycz
nych. Jeżeli chodzi zaś o jej zaopatrzenie 
«intelektualne» w elementy doktrynalne, to 
odgrywają tu wielką rolę przedstawiciele 
kręgów akademickich Zachodu, wykazują
cy się nastawieniem proimperialistycznym" 
(s. 101). 

mk 

O E. K o w a l e w : WNIESZNIEPOLITI-
CZESKAJA PROPAGANDA: IDIEJNAJA 
BOR'BA ILI „WOJNA IDIEJ"? Mieżduna-
rodnaja Zyzń 1932 nr 1. S. 104—112. 

„Współcześnie uprawiana na zewnątrz 
propaganda polityczna traktowana jest 
przez większość państw jako instrument 
efektywny w ich polityce zewnętrznej, ja
ko ważna podpora w ich działalności dy
plomatycznej" (s. 104). To trafne stwier
dzenie przypomina, że propaganda zewnę
trzna jest przedłużeniem polityki wewnę
trznej państwa uprawianej poza jego gra
nicami. Działalność ta prowadzona jest w 
ścisłym kontakcie ze służbami dyploma
tycznymi, często nawet pod ich bezpośred
nim nadzorem i kierownictwem. W tym 
względzie należy traktować ją jako jedną 
z form stosunków międzynarodowych, pi
sze autor (s. 107). Czy rzeczywiście tak 
jest? 

Czytając artykuł E. Kowalewa łatwo 
zauważyć, że autor na płaszczyźnie ze-



wnętrznej propagandy politycznej próbuje 
naświetlić równolegle jej dwa aspekty, po
lityczny i prawny. W pierwszym dopatru
je się treści, w drugim uwarunkowania 
normatywnego. Pod względem treści, pro
pagandę współczesną sprowadza do walki 
ideologicznej odmiennych systemów spo
łeczno-politycznych. Gdy zaś chodzi o 
uwarunkowania, to widzi je w obowiązu
jących ogólnie normach prawa międzyna
rodowego, zabraniających uprawiania dzia
łalności zagrażającej współistnieniu poko
jowemu. Walka ideologiczna dwóch syste
mów to, zdaniem E. Kowalewa, uczciwe 
zmaganie się idei — obiektywny proces 
historyczny. Walki tej nie sposób zaprze
stać, ponieważ dążność do zawładnięcia 
umysłami ludzkimi jest tą płaszczyzną, na 
której musi nastąpić rozstrzygnięcie osta
teczne. Jednakże prowadzenie walki ide
ologicznej w ramach uprawianej propa
gandy powinno odbywać się z pominięciem 
„wojny psychologicznej" (s. 105). 

To końcowe stwierdzenie nie wyjaśnia 
całkowicie istoty wojny propagandowej. 
Nie można z tego jednak czynić zarzutu 
autorowi, ponieważ problem wymaga szer
szego naukowego opracowania. 

mk 

• N. L e b i e d i e w : 1D1EOŁOGICZESKA-
JA AGRIESSIJA IMPIERIALIZMA. Mież-
dunarodnaja Zyzń 1982 nr 3 S. 99—109. 

Politycy oraz ideolodzy imperializmu, pi
sze Lebiediew, zdają sobie sprawę z za
chodzącego procesu demokratyzacji świa
domości społecznej. Czynią więc co w ich 
mocy, aby przeszkodzić dojrzewaniu poli
tycznemu świadomości mas. Stąd — silna 
aktywizacja walki politycznej, odbywającej 
się na arenie międzynarodowej, umieszcze
nie na pierwszym planie w walce impe
rializmu z socjalizmem zagadnień dalszego 
rozwoju ogólnoświatowego, stosunków mię
dzynarodowych. Znaczenie czynnika subie
ktywnego w strategii politycznej imperia
lizmu, w walce ideologicznej wyraźnie 
wzrosło (s. 100). W tej strategii, zdaniem 
autora, organizatorzy kampanii antysocja
listycznych starają się za wszelką cenę 
zaszczepić masom brak zaufania i wrogość 
do socjalizmu, a jednocześnie stworzyć nie

zbędne zaplecze polityczno-społeczne dla 
kontynuacji walki przeciwko pokojowi i 
socjalizmowi (s. 101). 

Autor z przykrością stwierdza, że w 
prowadzonych przez Zachód kampaniach 
antysocjalistycznych biorą niekiedy udział 
autorzy mianujący się komunistami. Swy
mi wystąpieniami właściwie pomagają tyl
ko propagandzie burżuazyjnej w zastra
szaniu swoich społeczeństw zagrożeniem 
radzieckim, tudzież stawiają znak równa
nia pomiędzy charakterami przeciwstaw
nych sobie bloków (s. 106). Walkę ideolo
giczną uważa Lebiediew za zjawisko bę
dące regułą dla świata, w którym istnie
ją państwa o odmiennych systemach spo
łeczno-politycznych. Jednakże żadne napię
cia międzynarodowe nie mogą stanowić 
uzasadnienia dla tych, którzy stawiają 
świat na krawędzi wojny. 

mk 

• D. U e s t: PROPAGANDA NA SŁUŻBIE 
MILITARIZMA. Mieżdunarodnaja Zyzń 1982 
nr 3.. S. 90—98. 

Artykuł stanowi krytykę kursu milita
ry stycznego propagandy USA; w jego ra
mach przewija się teza o faktycznym pod
porządkowaniu środków przekazu maso
wego monopolom wojennym. Autor arty
kułu — John West, członek Biura Poli
tycznego КС Komunistycznej Partii Sta
nów Zjednoczonych twierdzi stanowczo, że 
specjaliści od środków przekazu masowe
go w USA stali się na ogół narzędziem w 
rękach strategów wojny psychologicznej, 
przygotowujących tzw. wojnę gorącą (s. 
90). Poddając ostrej krytyce prowadzony 
przez propagandę USA kurs oficjalny, 
autor zarzuca jednocześnie fałsz i obłudę 
całemu systemowi propagandowemu, któ
rymi posługuje się na co dzień( s. 96). 
Nic dziwnego, pisze autor, że następstwem 
tak uprawianej dezinformacji jest stały 
spadek zaufania do środków przekazu ze 
strony odbiorców (s. 97). Autor wyraża 
przekonanie, że pomimo dużych jeszcze 
możliwości oddziaływania na opinię pub
liczną, środki przekazu masowego USA nie 
są w stanie przesłonić prawdy o braku 
perspektyw uprawianej polityki antysowie-
tyzmu (s. 98). 

mk 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Z dziennikarstwem jest jak z moralnością, chodzi o to, żeby przede 
wszystkim z samym sobą nie grać znaczonymi kartami; z resztą 
świata damy już sobie jakoś radę. 

Karol Badziak 



Pierwsze posiedzenie 
Komisji MOD-u do spraw Badań i Dokumentacji 

Powołana na IX Kongresie Komi
sja MOD-u do spraw Badań i Doku
mentacji zebrała się po raz pierwszy 
na swym konstytuującym posiedzeniu 
w Moskwie w dniach 28—30 czerwca 
1982. Obrady prowadził przewodni
czący Komisji, W. G. A f a n a s j e w 
(przewodniczący Związku Dziennika
rzy ZSRR i redaktor naczelny Praw
dy). Zgodnie ze statutem wyznaczył 
on na swego zastępcę prof. J. N. Z a-
s u r s k i e g o , a na sekretarza — 
V. S 1 a V i к a, szefa służby informa-
cyjno-dokumentacyjnej MOD-u. Sie
dzibą sekretariatu Komisji będzie 
Moskwa, gdzie też w przyszłości pra
wdopodobnie powstanie Międzynaro
dowy Instytut Dziennikarstwa jako 
badawcza placówka MOD-u. 

Celem Komisji jest: 1) gromadzenie 
danych o dziennikarstwie i bada
niach prasoznawczych prowadzonych 
w krajach socjalistycznych lub przez 
organizacje będące członkami MOD-u 
w innych krajach; 2) inicjowanie 
wspólnych badań międzynarodowych; 
3) organizowanie dyskusji nauko
wych w formie sympozjów, konfe
rencji itp. W odleglejszej przyszłości 
planuje się również samodzielne 
prowadzenie badań porównawczych. 

W wyniku dyskusji uznano za ce
lowe wskazanie najbardziej aktual
nych i najważniejszych tematów ba
dawczych; do ich podjęcia zachęca 
się placówki prasoznawcze we wszy
stkich krajach. Lista tych tematów, 
podporządkowanych trzem głównym 
kierunkom badawczym, przedstawia 
się następująco: 

1. Rola i tendencje rozwojowe ma
sowych środków komunikowania we 
współczesnym świecie 

a. Kultura a komunikowanie maso
we; 

b. Nowe technologie opracowywa
nia i przekazywania informacji 
w dziennikarstwie; 

c. Rola ponadnarodowych korpo
racji w koncentracji i monopoli
zacji mediów; 

d. Rola dziennikarza w rozwoju 
narodowym w różnych krajach. 

II. Międzynarodowy system komu
nikowania masowego 

a. Prawo międzynarodowe dotyczą
ce dziennikarstwa i komuniko
wania masowego; 

b. Kulturalne i językowe problemy 
związane z nowym międzynaro
dowym ładem informacyjnym; 

c. Ekonomiczne i polityczne aspek
ty nowego międzynarodowego 
ładu informacyjnego; 

d. Rola ONZ, UNESCO, IPDC i 
innych organizacji międzynaro 
dowych w staraniach o nowy 
międzynarodowy ład informacyj
ny; 

e. Działalność ,,poolu" agencji pra
sowych krajów niezaangażowa
nych. 

III. Status, rola, prawa i obowiąz
ki dziennikarza w różnych warun
kach 

a. Ochrona dziennikarzy (w ujęciu 
UNESCO); 

b. Etyczne problemy zawodu dzien
nikarskiego; 

c. Warunki pracy i życia dzienni
karzy; 

d. Społeczne, polityczne i zawodo
we aspekty pojęcia „wartość: 
informacji"; 

e. Dziennikarstwo w walce o po
kój, rozbrojenie i prawa czło
wieka. 

Zakłada się, że wyniki badań nad 
tymi tematami moga też w jakimś 



stopniu okazać się pomocne UNESCO 
w wypełnianiu jej statutowych za
dań. 

Komisja wystąpi do Sekretariatu 
Generalnego MOD-u z wnioskiem 
o wydawanie w języku angielskim 
„Rocznika MOD-u", w którym oprócz 

syntetycznych danych o prasie, ra
diu, telewizji i dziennikarstwie na 
całym świecie znalazłyby się rów
nież rozprawy i artykuły o charak
terze prasoanawczym. 

Walery Pisarek 

Zmarł Oldfich Bureś 

31 lipca 1982 zmarł nagle w wie
ku 60 lat Oldfich Bureś, redaktor na
czelny Działu Wydawnictw Między
narodowej Organizacji Dziennikarzy 
i kilkujęzycznego organu MOD 
„Dziennikarz Demokratyczny". O. Bu
reś był wybitnym publicystą czeskim, 
odznaczonym orderem za zasługi dla 
kraju. Międzynarodowa Organizacja 
Dziennikarzy ceniła go zwłaszcza ja
ko eksperta w zakresie rozwoju me
diów na świecie. Opublikował m. 
in. — jako współautor: Handbook of 
News Agencies (IOJ, Praga 1969); 
Agressionssender — „Radio Free 
Europe", „Radio Liberty", „ВВС", 
„Deutschlandfunk", „Deutsche Wel
le", „RIAS" u.a. (IOJ, Praga 1971); 
Towards a New World Information 

Order (IOJ, Praga 1977) oraz liczne 
rozprawy i artykuły dotyczące dzien
nikarstwa. Na łamach Zeszytów Pra
soznawczych (nr 70) przedstawił dzia
łalność wydawniczą MOD, którą kie
rował. 

Międzynarodowa Organizacja 
Dziennikarzy uhonorowała działalność 
O. Buresa odznaczeniem im. J . Fu
cika. Jako autor i wydawca był O. 
Bureś ceniony poza granicami rodzin
nego kraju, czego dowodem jest m. 
in. wyróżnienie Złotym Piórem Zwią
zku Dziennikarzy NRD. 

Dziennikarze i prasoznawcy polscy 
utracili w nim szczerego przyjaciela. 

Redakcja 

Europejskie sympozjum o mediach 
Innsbruck 1982 

Pierwsze europejskie sympozjum 
o mediach nt. „Przyszłość telewizji" 
zapoczątkowały 15 czerwca br. wy
stąpienia generalnego dyrektora 
Austriackiego Zarządu Poczt i Tele
grafów, dra Heinricha Ubleisa i ge
neralnego intendenta Austriackiej 
RTV (ORF), Gerda Bâchera. Takie 
spotkania mają się w Innsbrucku 
odbywać co 2 lata, na zmianę z kon
gresami poświęconymi mediom 
w Montreux. Uczestniczy w nich 200 
pracowników telewizji z Austrii, 
RFN, Szwajcarii, Luksemburga. Ho
landii, Belgii, Danii i Szwecji. Głów
ne tematy stanowią: telewizja sateli
tarna i problemy TV, zwłaszcza na 
obszarze niemieckojęzycznym. Celem 
spotkań jest współpraca ponadregio
nalna. 

Jak stwierdził dr Ü b 1 e i s, oczeki
wania austriackich spółek kablowej 
tv nie spełniły się i trzeba się za

stanowić- co w tej dziedzinie zapo
wiada sukces. Obecnie jest w Austrii 
zaledwie 80 tys. odbiorców kablowej 
tv. Poczta wydatkowała na niezbęd
ne urządzenia w tym zakresie 300 
min szylingów. Gdyby jednak kablo
wa tv nie przyjęła się, to suma ta 
nie stanowiłaby daremnej inwestycji, 
gdyż urządzenia mogą być w pełni 
zużytkowane dla innych celów. 

Obecnie przekazuje się 3 progra
my telewizyjne z RFN i Szwajcarii 
do Linzu i Wiednia. Lecz już na 
przełomie r. 1982/83 po ukończeniu 
podstawowej sieci kablowej tv możli
wy będzie odbiór 6 zagranicznych 
programów telewizyjnych i kilku lo
kalnych stereofonicznych programów 
U K F także we wschodnich i połu
dniowych regionach kraju. 

Zdaniem dra Übleisa, sateli'.y ra
diowe i telewizyjne zapoczątkują 
nową erę przekazywania programów 



RTV. W Austrii stosunkowo łatwy 
będzie odbiór satelity zachodnionie-
mieckiego. Minimalnie większym 
kosztem będzie można odbierać sate
litarną tv włoską i szwajcarską. Jeśli 
się podłączy kilka anten do telewi
zora, możl iwy będzie nawet odbiór 
do 19 programów satelitarnych — 
zakładając, że każde państwo euro
pejskie będzie miało własnego sate
litę. 

Generalny intendent ORF Gerd 
B a c h e r zajął się najpierw współ
czesnością telewizji. Stwierdził, że 
ORF — dając dziennie przeciętnie 18 
godz. programu — jest największym 
niemieckojęzycznym ośrodkiem tv. 
Dla porównania: zachodnioniemiećk - i 
ZDF daje dziennie tylko ok. 10 go
dzin. 

Według danych za r. 1981 oba pro
gramy ORF oglądało codziennie prze
ciętnie 72% dorosłych i taki sam 
odsetek dzieci. 92 na 100 gospodarstw 
domowych ma przynajmniej jeden 
telewizor. Przeciętny dzienny czas 
odbioru tv wynosi ł u dorosłych 107 
minut, u dzieci znacznie mniej bo 
75 minut. Są to w Europie wartości 
szczytowe, w przyszłości nie do 
utrzymania, gdyż elektronika sateli
tarna, kablowa i domowa, rozwiną 
znaczną konkurencję o zainteresowa
nia publiczności. 

Nowsze badania potwierdzają przy
puszczenie, że wielość kanałów nie 
zwiększy czasu poświęcanego tele
wizji przez Austriaków. Po pewnym 
czasie w Europie bez wątpienia bę
dzie możliwy odbiór tv prze- całą 
dobę. Wykorzystanie małego ekranu 
dla rozrywki, relaksu, informacji, 
kształcenia i poradnictwa osiągnęło 
takie rozmiary, że można by je 
zwiększyć tylko wskutek gwałtow
nego wydłużenia czasu wolnego. No
we programy, przekazywane media
mi konwencjonalnymi lub mediami 
przyszłości, wywoła łyby w pierwszym 
rzędzie inne efekty niż zwiększenie 
czasu odbioru — mianowicie „plura-
lizację", personalizację, globalizację, 
regionalizację i rutynizację. 

Co do ustrukturowania mediów 
przyszłości Bacher wyraził opinię, 
że w obliczu zapierającego dech tem
pa innowacji i wobec coraz to no
wych w y n i k ó w badań, większość 
dzisiejszych danych już jutro będzie 
nieaktualna. Referent ograniczył się 
się więc tylko do kilku osobistych 
obserwacji i tez. 

Już obecnie prawie 2̂ 3 odbiorni
ków prywatnych w Austrii stanowią 
telewizory kolorowe. Wprawdzie wy
posażenie w przystawki dające wyż
szy komfort dopiero się zaczęło, ale 
można przypuszczać, że rozwój w tej 
dziedzinie będzie zwiększał tempo. 
Jeżeli dziś tylko 1% Austriaków, 
czyli maksymalnie 80 tys. ma dostęp 
do aparatu teletekstowego, to rady
kalnej zmianie ulegnie to w mo
mencie, gdy wielkie wytwórnie 
z przyczyn racjonalizacji przestawią 
całą produkcję seryjną na aparaty 
dekodujące. Ten zwrot jest plano
wany najpóźniej na rok 1983. Podob
nie rzecz się ma z kanałami dźwię
kowymi umożliwiającymi klientowi 
tv nie tylko wierny odbiór hi-fi 
programów stereofonicznych, 1есг 
także dającymi początek odbiorowi 
dźwięku oryginalnego. W zaawanso
wanym stadium są już ulepszenia 
techniczne, wielokrotnie zwiększają
ce jakość dźwięku i obrazu. 

W dalszej części w y w o d ó w G. Ba
cher podzielił nowe media na szero-
koekranową tv, elektronikę domo
wą (wideokasety i płyty wizualne) 
oraz bezpośredni przekaz satelitarny. 
Szczególne znaczenie przypisał płycie 
wizualnej, na której jednostronnie 
można już dziś zarejestrować do 45 
tys. obrazów (co odpowiada objętości 
leksykonu). Zdaniem Bâchera, płyta 
ta zagrozi egzystencji kina. 

Przyszłe społeczeństwo informacyj
ne będzie się w znacznym stopniu 
posługiwało techniką kablową. Dla 
Austrii prognozy przewidują do roku 
1985 podłączenie 50C tys. gospodarstw 
domowych, a do końca lat osiem
dziesiątych 900 tys. podłączeń. Prob
lemy będą natomiast sprawiały pra
wa autorskie. 

W zakończeniu Bacher opowiedział 
się jednoznacznie za własnym aus
triackim satelitą. Nie ulega wątpl i 
wości — oświadczył mówca — że 
bezpośredni satelita przekształca stru
kturę mediów z siłą katastrofy ży
wiołowej i że stwarza rów^nież tak 
małemu krajowi jak Austria szansę 
wypowiedzenia i pokazania się. Wiel
ką kwestią jest tu jednak finanso
wanie. 

Reorientacją ludzi na nowe media 
zajął się głównie Dietrich R a t z k e 
z kierownictwa Frankfurter Allge
meine Zeitung, zwracając zwłaszcza 
uwagę na kablową sieć świat łowo
dową. Jego zdaniem zalety tych łą
czy są tak oczywiste, że mimo kosz-



towności w niewielu latach zostaną 
wprowadzone do wszystkich syste
m ó w informacyjno-komunikacyjnych 
w skali światowej . Wydajność kabli 
świat łowodowych jest nieprześcignio-
na w zestawieniu z wszystkimi in
nymi rodzajami techniki przewodo

wej; 1 gram włókna szklanego ma 
zdolność przekazu odpowiadającą 10 
kg kabla miedzianego. 

Benno Signitzer 
(Salzburg) 

Przeł. Czesław Biel 

Wideotekst a rynek towarów konsumpcyjnych 

Fachowy miesięcznik OECD Obser
ver, wydawany przez Organizację 
Współpracy i Rozwoju Gospodarcze
go (OECD), w numerze 117 z lipca 
1982 zamieszcza niesygnowany arty
kuł kompetentnie sumujący doświad
czenia krajów rozwiniętych z uży
ciem systemu wideotekstu dla uspra
wnienia działania rynku konsumen
ta. Zagadnienie to nie było u nas 
szerzej przedstawiane, jeżeli nie li
czyć drobnych okazjonalnych wzmia
nek. Dlatego też podajemy omówie
nie tego artykułu, stanowiącego z ko
lei streszczenie tez mającego się 
wkrótce ukazać raportu OECD na 
ten temat. Tytuł artykułu: Interac
tive Videotext Systems and Consu
mer Information, zaś przyszłego ra
portu: The Impact of Computer 
Technologies on Consumer Informa
tion — Interactive Videotext Sys
tems. 

Cechy i zalety systemu 

Występujący pod różnymi nazwa
mi interaktywny system wideotekstu 
opiera się na działaniu urządzenia 
będącego połączeniem aparatu tele
fonicznego, telewizora i komputera. 
Dwa pierwsze są w posiadaniu użyt
kownika. Interaktywność systemu 
wynika z możliwości zadawania kom
puterowi przez użytkownika pytań 
oraz przekazywania, za pomocą sys
temu, dyspozycji w sprawie zakupu 
towaru czy usługi jak i przekazywa
nia należności z tego tytułu dzięki 
wydawaniu poleceń wypłaty banko
wi, w którym konsument ma ra
chunek. W stosunku do tradycyjnego 
sposobu składania oferty i dokony
wania operacji handlowych nowy 
system posiada następujące wyróż
niające go cechy: 1). odmiennie niż 
w przypadku przeglądania katalo
gów handlowych, a także i odbioru 
mediów elektronicznych, konsument 

nie jest skazany na zapoznanie się 
z całością oferty zanim dokona wy
boru, może otrzymywać te informa
cje, które go interesują, bez zajmo
wania się innymi, gdy tylko w umie
jętny sposób posłuży się urządze
niem; 2. oferent ma możność stale 
i na bieżąco zmieniać i uzupełniać 
ofertę; 3. informacje i oferty dostęp
ne są klientowi przez 24 godziny na 
dobę i przez siedem dni w tygodniu; 
4. informacje otrzymywane są bardzo 
szybko, co zwiększa ich wartość, 
przynajmniej z teoretycznego punktu 
widzenia; 5. konsument może podej
mować w tym systemie swoje de
cyzje rynkowe, to znaczy nie odry
wając się od klawiatury terminalu 
oraz telefonu dokonywać rezerwacji 
miejsc w komunikacji czy biletów 
teatralnych, kupować, płacić rachun
ki; zwiększa to obrót bezgotówkowy 
oraz służy kupnu pozasklepowemu 
(tu nowe terminy — cashless paying 
i shopless shopping); 6. system ope
ruje głównie s łowem pisanym uka
zującym się na ekranie telewizora 
(terminalu), lecz także przekazuje 
wielokolorowe rysunki, a dalsze je
go udoskonalenia zapowiadają rów
noczesną transmisję dźwięku. 

Koszty systemu ponoszone przez 
użytkowników 

„Zarówno dla komercjalnych jak 
i prywatnych użytkowników nowa 
technologia jest istotna wówczas, gdy 
dostarcza usługi tańsze lub lepsze 
niż tradycyjne środki informacji. 
Obecnie wydaje się bardzo trudno 
ocenić koszty tego systemu dla jego 
prywatnego użytkownika" — pisze 
OECD Observer. Ceny urządzeń za
leżeć będą od liczby użytkowników. 
Na razie ich produkcja nie jest jesz
cze masowa. Dziś gdy system jest 
jeszcze wdrażany na drodze ekspe
rymentu, są one nadal znaczne. Rów-



nież opłaty za korzystanie z infor
macji zależeć będą od licizby użyt
kowników. W krajach, w których 
system ten jest wypróbowywany, 
większość mieszkańców posiada już 
własne telewizory i aparaty telefo
niczne. Jednakowoż urządzenia łą
czące telefon z telewizorem oraz do
datkowo potirzebna klawiatura ter
minalowa (keypad) są nadal drogie. 
Taka instalacja kosztuje dziś we 
Francji 5000 franków, od 200 do 500 
marek w Niemczech Zachodnich i od 
170 do 200 funtów na Wyspach Bry
tyjskich. Oczekuje się jednak, że 
przyszła generacja telewizorów bę
dzie wyposażona w system połączeń 
i klawiaturę i to za cenę nie wyższą 
niż koszt zwykłego telewizora. Opła
ty za połączenia kalkulowane są 
różnie. We francuskim systemie Te-
letel są one wnoszone w postać 
opłat telefonicznych w wysoko-'ci 50 
centymów za pięciominutowe połą
czenie. W RFN zasada jest podobna, 
lecz ceny informacji są zróżnicowane, 
nie przekraczają jednak jednej mar
ki za jedną stronę informacji. Ocze
kuje się jednak ujednolicenia opłat. 
W angielskim Prestelu wykorzysta
nie komputera z informacjami po
ciąga za sobą 4 różne opłaty za: na
bycie lub wypożyczenie aparatury, 
uzyskanie połączenia, instalację i 
konserwację i za informację bądź 
usługę oferowaną przez Prestol. Licz
ne informacje dostarczane przez wla 
dze rządowe, instytucje publiczne 
oraz ogłoszeniodawców są wolne od 
opłat. 

Użytkownicy 

Oczekuje się, że dalsze wprowa
dzanie systemu zwiększy ilość nu
merów telefonicznych zwłaszcza w 
domach prywatnych. Gdy dziś na 
tym terenie na 9 numerów zainsta
lowanych w biurach i urzędach przy
pada jeden numer domowy, to ocze
kuje się, że około 1990 roku propor
cje te zmienią się na korzyść tele
fonów domowych i na jeden aparat 
biurowy przypadać będzie 5 domo
wych. Pierwsi użytkownicy to insty
tucje sektora handJ owego oraz osoby 
zamożne. Wynika to również z cha
rakteru dostępnych w ten :;posób 
informacji. Te dotyczą głównie kosz
townych dóbr trwałego użytku oraz 
wyjaśnień natury prawnej związa
nych z obrotami rynkowymi. System 

ukierunkowany jest zatem ku zamoż
nej klienteli, która przypomina swym 
składem tak zwanych dobrze poin
formowanych konsumentów: klasa 
średnia, wysoki poziom wykszta łce
nia, zainteresowanie magazynami re
klamowymi itp. Działanie systemu 
może zatem pogłębić różnice pomię
dzy tzw. aktywnymi konsumentami 
a przeciętnymi odbiorcami. 

Należałoby w przyszłości dostoso
wać treści do potrzeb uboższego 
klienta, rezygnując z informacji o 
elitarnym charakterze. Dyskutuje się 
na przykład czy system winien ofe
rować przewodnik po restauracjach 
i lokalach, a także rozkłady lotów 
itp. Pewne trudności sprawia też sa
mo posługiwanie się aparaturą. W 
Wielkiej Brytanii i Niemczech Za
chodnich działa sieć ogólnodostęp
nych placówek, gdzie niewprawni lub 
przyszli użytkownicy są instruowani 
jak posługiwać się aparaturą. Mimo 
to mówi się o pewnych psychologicz
nych barierach utrudniających właś
ciwe korzystanie z urządzeń. Naj
większą trudność sprawia nabycie 
umiejętności otrzymania potrzebnej 
informacji przez selekcję właśc iwych 
stron tekstu. Nadto wiele osób trak
tuje samo porozumiewanie się z kom
puterem jako swoistą zabawę tech
niczną, grę z maszyną, nie wykorzy
stując urządzenia do celów do ja
kich jest ono przeznaczone. 

Interaktywny system videotekstu 
jest dziś w początkowej fazie wdra
żania. Jednak zainteresowanie nim 
jest mniejsze niż oczekiwano. Naj
więcej czynnych terminali mają dziś 
Brytyjczycy (12 000), następnie miesz
kańcy RFN (5000), Kanady (4000), 
Francji i Holandii (po 2500). Dane 
dla Stanów Zjednoczonych nic były 
osiągalne ze względu na dużą ilość 
działających firm videotekstu. Sys
tem ten działa również w Austrii, 
Danii, Finlandii, Włoszech, Japonii, 
Norwegii, Hiszpanii. Szwecji i Szwaj
carii. Na dowód owej wstrzemięźli
wości w odbiorze systemu niech 
świadczą doświadczenia z RFN. 
Wstępny projekt przewidywał uru
chomienie po 3000 terminali w dwu 
miastach. Tymczasem na początku 
roku 1981 w Berlinie Zachodnim 
uzyskano 2.640 odbiorców, a w Dus
seldorfie 2000. Wiele zależy od za
wartości informacyjnej komputera. 
Sukcesy systemu brytyjskiego zapi
sać trzeba na dobro Stowarzyszenia 
Konsumentów, którego organ (wy-



dawnictwo WHICH) sam dostarcza 
6000 stron informacji, będąc najwięk
szym z information providers w Pre-
stelu. 

Na tym tle pojawia się pytanie: 
kto dziś potrzebuje tej nowej tech
nologii? Niewątpl iwie znajduje ona 
zwolenników wśród władz poszcze
gólnych organizacji telekomunikacyj
nych, w wielu krajach sponsorem 
prac rozwojowych oraz użytkowania 
były ministerstwa poczt. Silnego po
parcia udzielają tu również produ
cenci urządzeń, którzy liczą na zain
teresowanie ich wyrobami, i co waż
ne, wobec nasyconego już niemal zu
pełnie rynku aparatów telewizyj
nych. 

Problemy prawne 

Interaktywny system videotekstu 
rodzi wiele problemów prawnych. 
Są one właściwe dla gospodarki kra
jów kapitalistycznych, niemniej war
to się z nimi zapoznać. Pierwszy wią
że się z 'kwestia, jednoznacznego 
określania charakteru informacji 
Sposób zredagowania informacji nie 
uwzględnia wyróżniania reklam spo
śród innych przekazów. Konsumenci 
natomiast chcą wiedzieć, kiedy mają 
do czynienia z tekstem komercyj
nym. Konieczność takiego rozróżnie
nia rodzi szereg problemów klasyfi
kacyjnych. I tak na przykład trzeba 
rozstrzygnąć, czy rozkłady jazdy po
ciągów czy też lotów samolotów, a 
także taryfy opłat są reklamami czy 
też nie. Również nie jest jasne, czy 
sytuację, gdy lokalne biuro turys
tyczne poleca odbiorcom pewne ho
tele czy restauracje, zaliczyć trzeba 
do reklamowania. Inny problem to 
kwestia ujawniania porównawczych 
list produktów, ich cen oraz klasy
fikacji pod względem jakościowym. 
Dane te na użytek klienta podają 
dbające o jego interesy, niezależne 
agencje. Trzeba tu określić, czy prak
tyki te godzą się z prawem wystę 
pującym przeoiw nieuczciwym zabie
gom konkurencyjnym. Złamanie ta
kiego prawa może przecież nastąpić 
w przypadku autorytatywnego okre
ślania jakości produktów firm. 

Szereg nowych problemów wyła
nia się w związku z operacjami han
dlowymi za pomocą videotekstu. 
Trzeba tu więc wyjaśnić, w jakich 
warunkach oferta może być uznana 
za nieważną, następnie kiedy akt 

kupna dochodzi do skutku, skoro nie 
ma jego pisemnego potwierdzenia, 
jak postępować w przypadku kon
traktów pomyłkowych lub zawartych 
np. przez dzieci bawiące się urządze
niem bez wiedzy rodziców. Inne 
problemy rodzi kwestia ważności i 
terminu operacji bankowej będącej 
elementem kontraktu, w końcu po
stępowanie na wypadek opóźnionej 
dostawy towaru lub w razie rekla 
macji. 

Czy nowy system zagraża prasie? 

Nowe medium może niebezpiecznie 
konkurować z tak zwanymi mrdiami 
drukowanymi. Videotekst piz.ymosi 
pewne informacje o ogólnym charak
terze, które normalnie czytane są 
w gazetach. Lecz są one tak skró
towe i pozbawione komentarza, iż 
wydaje się, że nie zagrażają czytel
nictwu prasy. Jednak w przypadku 
reklam i ogłoszeń konkurencja wi-
deotekstu może być poważna. Poczy
nając od ogłoszeń drobnych, a na
stępnie stron ogłoszeniowych, z któ
rych zwłaszcza lokalna prasa czerpie 
środki na swe ukazywanie się, popu
larność videotekstu może zagrozić 
istnieniu wielu pism. 

Rola wideotekstu w walce konku
rencyjnej producentów 

W tej sprawie zdania są podzielo
ne. Większość specjalistów jest zda
nia, że system ten przyczyni się do 
jeszcze większej dominacji na rynku 
silnych producentów, których stać 
będzie na szerokie dostarczanie ofert, 
płatnych przecież. Są jednak tacy, 
którzy utrzymują, że małe firmy 
mogą w ten sposób dać się lepiej 
poznać i silniej wkroczyć na rynek. 

Sugestie na przyszłość 

By system został przyjęty i mógł 
należycie funkcjonować, OECD Ob
server przedstawia szereg szczegóło
wych zaleceń. Oto ich ogólne zasady: 

1. informacja powinna być wyraź
nie określana jako reklama bądź 
inny tekst, z zaznaczeniem kto ją 
dostarczył, 

2. informacja powinna być jasna, 
prawdziwa i na tyle pełna, na ile 
to jest możliwe, oraz zgodna z prze
pisami prawa, 



3. klasyfikacja informacji winna 
być jasna, by nie utrudniać odbior
cy poszukiwań, 

4. informacja winna być podawana 
do komputera na okres dłuższy i bez 
potrzeby częstych zmian czy też jej 
wycofania, 

5. informacja zawierająca ofertę 
towaru lub usługi winna być opatrzo
na jednoznacznym instruktarzem do
tyczącym dojścia kontraktu do skut
ku, 

6. możl iwość dochodzenia swych 
praw z tytułu reklamacji przez na
bywcę powinna być jasno określona, 

7. organizacje konsumentów powin
ny mieć możliwość doradztwa co dc 
komponowania porządku, a nawet 
układu poszczególnej informacji, 

8. system winien przyczynić się do 
większej przejrzystości rynku, winno 
się stosować praktyki zestawień po
równawczych, by ułatwić nabywcom 
decyzję, 

9. władze publiczne i państwowe 
winny dbać o to, by dostarczać in
formacji o powszechnej istotności 
i starać się o szeroki dostęp do ter
minali, 

10. system winien przestrzegać 
wszystkich przepisów prawnych, w 
tym dotyczących praw jednostki, 

11. organizacje administrujące sys
temem winny dawać równe prawa 
wszystkim ewentualnym dostarczy
cielom informacji, 

12. eksperymenty nowego systemu 
winny być prowadzone tak, by jak 
najwięcej osób mogło się z nim za
poznać, 

13. wartość systemu winna się 
sprawdzić w najbliższych latach. 

Redakcja zachęca kraje członkow
skie OECD do takich wdrożeń. 

Opr. Jerzy Pomorski 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Są tacy, których satysfakcjonuje fakt, że opinia publiczna wywiera 
przemożny wpływ na formę planszy telewizyjnego dziennika. 

Edward Jokel 



KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(l kwietnia — 30 czerwca 1982 r.) * 

10 III — w uchwale Plenum KW PZPR 
w Gdańsku zalecenie dla organizacji par
tyjnych oraz kierownictw redakcji gazet, 
radia i tv, aby czuwano ,,nad tym, by 
treści przekazywane w środkach masowe
go przekazu piętnowały nieprawidłowości 
życia społecznego, a poprzez swoją obiek
tywność i troskę o człowieka sprzyjały 
tworzeniu klimatu aprobaty dla działań 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, 
władz partyjnych, administracyjnych oraz 
konsolidacji społecznej i politycznej mie
szkańców woj. gdańskiego na gruncie 
uchwał IX Zjazdu i VII Plenum КС 
PZPR" (wg Głosu Wybrzeża, nr 51). 

2—3 IV — w Warszawie I Ogólnopolska 
Partyjna Konferencja Ideologiczno-Teore-
tyczna. Sekcji IV (Naukowo-teoretyczne 
podstawy propagandowej działalności par
tii) przewodniczył członek Biura Polit., 
sekretarz КС S. Olszowski. Obszerne 
sprawozd.: Trybuna Ludu, nr 80 s. 3. 

5 IV — Polskie Radio wznowiło nada
wanie programu III na falach ultrakrót
kich. 

6 IV — Biuro Prasowe Rządu zorgani
zowało I spotkanie rzeczników prasowych 
działających w ministerstwach i urzędach 
centralnych, a także przy wojewodach 
i prezydentach miast. O roli rzecznika 
i problematyce spotkania poinformował 
na łamach Rzeczypospolitej (nr 73) B. Ja-
chacz — dyr. Biura Prasowego Rządu. 
Min. J. Urban wskazał na znaczenie kry
tyki prasowej, na potrzebę zmiany stylu 
odpowiedzi na krytyczne głosy publicy
stów; zapowiedział również podjęcie dzia
łań służących określeniu statusu prawne
go i zawodowego rzeczników prasowych 
jednostek administracji państwowej. 

14—16 IV — w Bydgoszczy semina
rium — zorganizowane przez Wydział In
formacji КС PZPR — dla dziennikarzy 
radiowęzłów zakładowych. Omawiano 
podstawowe zadania środków masowego 
przekazu w świetle uchwał VII Plenum 
КС PZPR. 

16 IV — na zebraniu POP przy od
dziale warszawskim ZLP wiele uwagi po
święcono modelowi prasy kulturalnej, 
który nie zaspokaja potrzeb środowiska. 
Sytuację powinny poprawić dwa nowo 
powstające periodyki — tygodnik o nie

ustalonym jeszcze tytule pod red. K. Ko-
źniewskiego * i przekształcony w miesię
cznik tygodnik Literatura pod red. J . Pu
tramenta. Pisma te powinny drukować 
wyłącznie teksty literackie. 

16 IV — z udziałem członka Biura Po
litycznego, sekretarza КС S. Olszowskiego 
zebranie POP przy PAP w Warszawie. 
Poruszano sprawy ideologiczno-propagan-
dowe oraz zadania stojące przed środka
mi masowego przekazu. 

16 IV — zarządzeniem prezesa 
GUKPPiW w sprawie pozbawienia debitu 
komunikacyjnego, wydanym na podstawie 
art. 16 ust. 2 ustawy z 31 VII 1981 o kon
troli prasy, publikacji i widowisk pozba
wione zostały debitu na obszarze Polski 
miesięcznik Orzeł Biały z wkładką Na 
antenie (wydawany przez Stowarzyszenie 
Polskich Kombatantów w Londynie); 
kwartalnik Aneks (wydawany przez Pol
skie Koło Naukowe Uppsala—London w 
Londynie); pisma: Dziennik Polski i 
Dziennik Żołnierza (oraz tygodniowy dod. 
Tydzień Polski) wydawane w Londynie; 
pismo Związkowiec wydawane przez 
Związek Polaków w Kanadzie. Pozbawie
nie debitu obowiązuje przez 5 lat. (Moni
tor Polski 1982 nr 11 poz. 86) 

19 IV — wiceprezes Rady Ministrów 
J. Ozdowski spotkał się z redaktorami na
czelnymi dzienników i czasopism katoli
ckich. Dziennikarze przedstawili proble
my nurtujące środowisko prasy katolic
kiej. 

22 IV — zebranie partyjnego środowi
ska dziennikarzy Łodzi poświęcone dys
kusji nad projektem deklaracji ideowo-
-programowej PZPR — „O co walczy
my — dokąd zmierzamy". 

22 IV — posiedzenie rady redakcyjnej 
Życia Partii; przewodniczącym rady wy
brano członka Biura Polit., sekretarza КС 
К. Barcikowskiego. zwrócono uwagę na 
konieczność odzwierciedlania na łaniach 
Życia Partii klimatu otwartości i szcze
rości w życiu partyjnym, służenia pomo
cą aktywowi w nabieraniu doświadczeń 
i umiejętności w stylu pracy partyjnej. 

26 IV — członek Biura Polit., sekre
tarz KW PZPR we Wrocławiu T. Poręb
ski spotkał się z redaktorami naczelnymi 

* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące. 

* 2 VI ukazał się 1. nr tyg. Tu i teraz 
(zob. Rynek prasowo-wydawniczy). 



i sekretarzami organizacji partyjnych 
wrocławskiej prasy, radia i tv. Omówio
no najważniejsze problemy związane z 
VIII Plenum. 

27 IV — z partyjnym środowiskiem 
dziennikarskim Radomia spotkał się red. 
naczelny Trybuny Ludu W. Bek. Dysku
towano nad problemami ruchu zawodowe
go dziennikarzy oraz wydawniczego z 
uwzględnieniem nakładów i wznawianych 
tytułów. Poruszano rezonans publikacji 
prasowych w organie КС, szersze uwzglę
dnianie terenowych problemów w publi
cystyce pism centralnych, doskonalenie 
kolportażu prasy terenowej i centralnej, 
działanie mechanizmów reformy gospo
darczej w RSW. 

29 IV — z okazji dorocznego święta 
Głosu Robotniczego z zespołem redakcyj
nym spotkali się przedstawiciele kierow
nictw politycznych i administracyjnych 
Łodzi oraz woj. sieradzkiego i skiernie
wickiego. Członek Biura Polit., I sekre
tarz KŁ PZPR T. Czechowicz podkreślił, 
iż „wśród wielu zadań, jakie stoją dziś 
przed dziennikarzami, na pierwszym miej
scu powinniście prowadzić bezwzględną 
walkę ze złem i nieprawidłowościami w 
naszym życiu społecznym i politycznym. 
Jest to najskuteczniejsza gwarancja, by 
nie powtórzyły się więcej kryzysy, by 
nie uległa zerwaniu więź władz ze społe
czeństwem" (wg Głosu Robotniczego, 
nr 85). 

IV — Prezydium NK ZSL powołało 
przy redakcjach pism ZSL społeczne ra
dy redakcyjne. Przewodniczącym rady 
Dziennika Ludowego został T. Szelachow-
ski — minister zdrowia i opieki społecz
nej *. 

IV — w Sulejowie ogólnopolskie semi
narium dziennikarzy prasy młodzieżowej. 

3—i V — na posiedzeniu Sejmu — w 
dyskusji o ugodzie narodowej — pos. Ed
mund Osmańczyk wypowiadał się m. in. 
0 rozwiązaniu SDP: „.. .wywołuje sprze
ciw ostatnio zastosowana metoda rozwią
zania Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich i powołania Stowarzyszenia Dzien
nikarzy PRL, metoda lekceważąca zupeł
nie trzydziestojednoletni dorobek SDP 
1 poważny majątek powstały ze składek 
całego pokolenia dziennikarzy polskich, 
stwarzając najgorszy wzór jak można 
przekreślać wszystkie pozytywy jakiejś 
instytucji nagromadzone przez pokolenia 
tylko po to, aby rozegrać mściwie do 
końca jednoroczny, wewnątrzpartyjny 
spór. W sposób czysto formalny, nie bio
rący żadnego względu ani na złożoność 

* Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 
17 czerwca; dyskutowano nad modelem 
gazety — co robić, by pozyskać jeszcze 
więcej czytelników. Domagano się m. in. 
rozszerzenia tematyki dotyczącej tradycji 
ruchu ludowego i współczesnej historii 
Polski, poradnictwa prawnego, struktural
nych problemów rolnictwa, wydawania 
specjalistycznych dodatków, m. in. dla 
młodzieży. 23 IV odbyła posiedzenie spo
łeczna rada Wsi Współczesnej (Jej prze
wodniczącym jest I. Adamski, członek 
Prezydium NK, wiceminister kultury i 
sztuki), w dyskusji rozważano, w Jaki 
sposób miesięcznik mógłby lepiej spełniać 
zadania organu teoretycznego Stronni
ctwa. 

sprawy, ani na społeczne szkody" (wg 
Diariusza Sejmowego, 3—4 V 1982, s. 29) *. 

12 V — we Wrocławiu — z udziałem 
członka Biura Polit., I sekretarza KW 
PZPR T. Porębskiego i sekretarzy KW z 
Jeleniej Góry, Wałbrzycha — spotkanie 
przedstawicieli kierownictw wojewódzkich 
instancji partyjnych Dolnego Śląska z re
daktorami naczelnymi i sekretarzami POP 
redakcji prasy, radia i tv poświęcone omó
wieniu uchwały Sekretariatu КС PZPR 
w sprawie partyjnego kierowania tereno
wymi ośrodkami masowej informacji oraz 
pracy wojewódzkich instancji partyjnych 
z zespołami redakcyjnymi. 

13 V — Egzekutywa KW PZPR w Szcze
cinie rozpatrywała program obchodów 35-
lecia Głosu Szczecińskiego. Gazeta od po
czątku podejmowała różnorodne akcje or
ganizatorskie; było ich w sumie ok. 250. 
Niektóre z nich odegrały znaczną rolę w 
rozwijaniu poszczególnych dziedzin życia 
w województwie. Przez 35 lat Głos towa
rzyszy partii w jej działaniach na rzecz 
odbudowy Pomorza Zachodniego, integra
cji społeczeństwa, budowy socjalizmu. 

19 V — w КС PZPR krajowa narada 
redaktorów gazet zakładowych. Omówiono 
zadania tej prasy w realizacji programu 
wyjścia z kryzysu. 

20—21 V — staraniem WSNS i Wydzia
łu Informacji КС PZPR w Warszawie kon
ferencja naukowa nt. „Teoria i praktyka 
propagandy politycznej". Referaty wygłosil i 
m. in. doc. dr hab. S. Kuśmierski (Mar
ksizm jako podstawa metodologiczna wie
dzy o propagandzie), doc. dr hab. J. Ma
zurek (Leninowski model propagandy i je
go zastosowanie w praktyce), doc. dr hab. 
H. Białyszewski (Psychologiczne uwarun
kowania działalności propagandowej), doc. 
dr hab. J. Kosecki (Socjotechniczne pro
blemy propagandy). Formułując zadania 
stwierdzono, że do najpilniejszych należy 
izolowanie i pozbawienie wiarygodności 
przeciwnika politycznego przez demasko
wanie jego rzeczywistego oblicza. 

* Na łamach Dziennika Łódzkiego (nr 61 
z 17 V) K. Małcużyński i E. Osmańczyk 
polemizują z art. pt. „Za dużo przypad
ków" zamieszczonym w tej gazecie (20IV) 
w sprawie rzekomego przekazania listu 
skierowanego do ministra spraw w e w n ę 
trznych (i jednocześnie przekazania kopii 
tegoż korespondentom zagranicznym) w 
sprawie rozwiązania SDP: „Stwierdzamy, 
że jest to pomówienie oparte na kłam
stwie i fałszywym przedstawieniu cha
rakteru naszego poselskiego wystąpienia, 
sprzeczne z etyką dziennikarską nie do
puszczającą oskarżania kogokolwiek w 
oparciu o domniemanie. Stwierdzamy, że 
nie wysyłal i śmy żadnego «listu», nato
miast zgodnie z regulaminem poselskim 
skierowaliśmy do laski marszałkowskiej 
i n t e r p e l a c j ę poselską, napisaną i 
podpisaną 23 III. Jej tekst nikomu nie 
mógł być znany przed tą datą, ponieważ 
nie istniał". W wyjaśnieniu redakcyjnym 
znajdujemy stwierdzenie, że autor nawet 
nie zamierzył sugerować, iż posłowie 
przekazali „list" (takiej terminologii uży
wały zachodnie środki informacji) kores
pondentom zagranicznym. „Jedynym ce
lem publikacji było ukazanie metody 
wykorzystywania przez wrogie nam ośrod
ki propagandowe tego, co w naszym ży
ciu społecznym teraz się dzieje". 



21 V — wicepremier J . Obodowski spot
kał się z grupą r edak to rów i publ icys tów 
ekonomicznych. Tematem spotkania była 
poli tyka gospodarcza pańs twa oraz w y n i 
kające z niej potrzeby publikacyjne. 

22 V — spotkanie kierownictw Trybu
ny Opolskiej, rozgłośni regionalnej P R i T V 
i miesięcznika Opole oraz zarządu oddzia
łu SD P R L z sekretarzem K W P Z P R J . 
Chawarskim. Na marginesie uchwały Se
kretariatu КС P Z P R w sprawie partyjnego 
kierowania terenowymi ś rodkami masowej 
informacji dyskutowano nad rolą i zada
niami tej prasy. Upatruje się w niej try
bunę , dzięki której ludzie pracy mogą 
p rzekazywać opinie o nur tu jących ich 
sprawach, urzeczywistniając także w ten 
sposób zasady demokracji socjalistycznej. 
Podobna narada (z udziałem kierownika 
Wydziału Prasy, Radia i T V КС P Z P R 
L . Tokarskiego) w Poznaniu (Gazeta Po
znańska, nr 102) i w Bydgoszczy (Gazeta 
Pomorska, nr 102). 

25 V — pod przewodnictwem wicepre
miera M . F . Rakowskiego posiedzenie K o 
misj i Społeczno-Poli tycznej Rady Min i s 
t rów. Rozpatrywano m. in . program dzia
łania na rzecz poprawy czystości i k u l 
tury języka polskiego. Komitet przyjął pro
gram działania w tej kwestii, podkreś la jąc 
ścisłe współdzia łanie ś rodków masowego 
przekazu. Uznano za n iezbędne odbycie we 
wrześniu — październiku konferencji nt. 
kul tury jęz. polskiego, której współorga
nizatorem byłaby m. in . RSW „ P K R " i 
Komitet ds. Radia i T V . 

26 V — w Bydgoszczy z grupą pracow
ników RSW „ P K R " spotkał sie członek 
Biura Polit., sekretarz КС P Z P R s. O l 
szowski. 

27—29 V — w Lubl ińcu V Ogólnopol
skie Prasoznawcze Seminarium Naukowe 
poświęcone prasie młodzieżowej ; por. ob
szerniejsze sprawozd. w Zeszytach Praso
znawczych, nr 3. 

1 V I — zgodnie z zapowiedzią Z G RSW 
„ P K R " z dniem 1 V I ceny wszystkich ga
zet podniesione zostały do 5 zł za egz. 
P o d w y ż k a ceny prasy codziennej rozłożo
na została na dwa etapy; pierwszy z nich 
został zrealizowany od 251 b i \* 

2 V I — z przedstawicielami środowiska 
dziennikarskiego w Bydgoszczy spotkał się 
wicepremier M . F . Rakowski,- k tóry prze
bywał w tym mieście z okazji wręczenia 
mu nagrody czytelników Dziennika Wie
czornego. Gazeta ta jest organizatorem do
rocznego plebiscytu na najlepszą książkę 
roku (tytuł ten uzyska ła książka ,,Od sier
pnia do grudnia 1980"). 

2 V I — spotkanie prezesa RSW Z. A n 
druszkiewicza z członkiem Biura Polit . , I 
sekretarzem K W P Z P R w Katowicach Z . 
Messnerem, a także z kierownictwami re
dakcji Śląskiego Wyd. Prasowego nt. per
spektyw rozwoju bazy poligraficznej, pro
b lemów rynku wydawniczego i kolpor tażu 
w woj. katowickim. 

4 V I — posiedzenie Sejmowej Komis j i 
Ku l tu ry i Sztuki poświęcone sprawozdaniu 
z wykonania p lanów i budże tu w r. 1981 

* Por. wywiad z dyr. Działu Ekonomiczne
go Z G RSW na ł amach Trybuny Ludu, 
nr 131. 

oraz budże tów na r. 1982 RSW „ P K R " oraz 
P A P . Posłowie zwracali uwagę na t rudną 
sy tuac ję R S W : konieczność ustawienia gos
podarki zgodnie z zasadami reformy eko
nomicznej przy jednoczesnym rozwijaniu 
działalności statutowej, wzrost cen prasy, 
l ikwidację części ty tu łów i powoływan ie 
nowych oraz inne przyczyny, k tó re w y 
tworzyły sy tuac ję płynną, zmieniającą s ię ; 
wiele p roblemów, przede wszystkim w y 
dawniczych i ko lpor tażowych, stanowi na 
razie n iewiadomą. P A P najlepiej wytrzy
muje wszelkie k łopo ty ; w opinii pos łów 
dobrze wywiązuje się ze swoich zadań me
rytorycznych. 

8 V I — w KŁ P Z P R narada r e d a k t o r ó w 
naczelnych i sekretarzy P O P ś rodowiska 
łódzkiego. Obok przedstawicieli komi te tów 
wojewódzkich w Łodzi, Skierniewicach, 
Sieradzu, Piotrkowie i P łocku k ieru jących 
propagandą w naradzie wzięli udział człon
kowie B iu ra Poli t . : sekretarz КС S. Olszo
wski i I sekretarz KŁ T. Czechowicz. W 
dyskusji dokonano oceny poszczególnych 
redakcji, wymieniono poglądy o sytuacji 
ś rodowiska dziennikarskiego. Wiele miejsca 
zajęły problemy doskonalenia działalności 
dziennikarskiej, lepszego redagowania pism 
i p r o g r a m ó w radiowo-telewizyjnych. 

12 V I — z udziałem członka Biura P o 
lit., sekretarza КС P Z P R S. Olszowskiego 
posiedzenie kolegium red. Sztandaru Mło
dych poświęcone sprawom programowym 
i dalszemu rozwojowi gazety. S. Olszow
sk i us tosunkował się pozytywnie do do
tychczasowej l in i i politycznej gazety, pod
kreślając istotną rolę Sztandaru Młodych — 
gazety partyjnej adresowanej do młodego 
pokolenia. 14 V I z kolegium sztandaru spo
tkało się kierownictwo SZSP. 

14 V I — Sekretariat K W P Z P R w K o 
szalinie spotkał się z przedstawicielami 
ś rodowiska dziennikarskiego; tego samego 
dnia przedstawiciele władz partyjnych i 
pańs twowych spotkali się z zarządem SD 
P R L . 

15 V I — w obradach plenum K W P Z P R 
w Tarnowie uczestniczył członek B i u r a 
Polit., sekretarz КС S. Olszowski. W jego 
wystąpieniu liczne refleksje dot. ś rodków 
masowego komunikowania: „...ja się tym 
bojkotem T V przez ś rodowisko aktorskie 
nie prze jmuję . Nie chodzi tu o to, że 
wszyscy muszą z kruchty parafialnej po
bierać datki. A le istotą zawodu aktorskie
go jest rzeczywiście s łużba społeczeństwu. 
A k t o r nie występując , sam sobie szko
dzi, jego twarz ulega zapomnieniu. I co
raz więcej ak to rów będzie to rozumieć . 
(...) poddano na tym plenum krytyce na
szą p ropagandę . Udzielono doskona łych 
rad. Ktoś nawet powiedział, że powinna 
być jak cukierek na tacy. Ty lko jak to 
zrobić w praktyce. O ś rodki masowej pro
pagandy odbyła się prawdziwa wojna. 
Opanowanie R T V się nie powiodło. A l e 
to nie znaczy, że przeciwnik nie zdobył 
przyczółków. Były dni bez prasy, był boj
kot. Była ostra walka. I szereg ludzi się 
wykruszy ło , także utalentowanych piór. 
Szereg przeszło na s t ronę przeciwną. Nie 
stety, sprzyjała temu poli tyka kierownic
twa SDP. Musiel iśmy dokonać weryf ika
cj i . Z zawodu odeszło ponad 1000 osób. 
Szczególnej krytyce poddaje się Dziennik 
T V , ale co by nie powiedzieć, 14 min l u 
dzi go ogląda. Ja p rzy jmuję tę k r y t y k ę 
i powiem, że nie powinn i śmy us t awać w 
dążeniu do doskonalenia informacji i pro-



p«gandy . A l e jest to proces trudny. (...) 
Nie da s ię jednak zaprzeczyć, że w paru 
dziedzinach dzięki propagandzie nastąpi ło 
znaczne osłabienie w p ł y w u ekstremy «So-
lidarnosci» czy Wolnej Europy. Co się na
tomiast tyczy gazet wojewódzkich , to Se
kretariat КС wyda ł niedawno uchwałę , iż 
podlegają one komitetom wojewódzkim i 
tam mogą towarzysze k ie rować pretensje". 

15 VI — na posiedzeniu Komitetu Spo
łeczno-Poli tycznego Rady Ministrów prze
dyskutowano ws tępny projekt ustawy o 
prawie prasowym. Przygotowany on został 
w myśl rezolucji Sejmu z 31 VII 1981, zo
bowiązujące rząd do zaprojektowania re
gulacji prawa prasowego. Będzie ona, wraz 
z uchwaloną w ub.r. us tawą o kontroli 
prasy oraz p rzygo towywaną ustawą o 
ochronie tajemnicy pańs twowej i s łużbo
wej tworzyć zespół ak tów prawnych naj
wyższej rangi, okreś la jących zasady reali
zacji konstytucyjnej wolności słowa i dru
ku. Projektowana ustawa precyzować ma 
m. in . tryb i zasady zbierania informacji 
przez dziennikarzy, prawa i obowiązki 
dziennikarzy, regulować wydawanie zezwo
leń na publikacje, konkre tyzować obowią
zek udzielania prasie informacji, regulo
wać kwest ię spros towań. Projekt ustawy 
o prawie prasowym powsta ł w w y n i k u 
szerokiej konsultacji społecznej , m. in . ze 
ś rodowiskiem dziennikarskim reprezento
wanym przez SD P R L . 

IG V I — w Warszawie spotkanie kie
rownictwa Stowarzyszenia Klubów Wiedzy 
Społeczno-Pol i tycznej „Rzeczywis tość" z 
dziennikarzami, k t ó r y m udos tępn iono do
kumenty tego stowarzyszenia — statut, 
„propozycje do programu działania lewicy 
polskiej" oraz uchwałę Z G z 4 V I br. w 
sprawie tyg. Rzeczywistość. 

17 VI — obowiązki red. naczelnego Ex-
pressu Wieczornego objął Ryszard Ł u k a 
siewicz (w poprzednich latach red. nacz. 
Walki Młodych i Sztandaru Młodych; od 
1980 — z-ca kierownika Wydziału Organiza
cyjnego КС P Z P R ) . 

17 VI — przewodniczący Rady P a ń s t w a 
prof. H . J ab łońsk i przyjął przedstawicieli 
Wydziału Nauk Społecznych P A N ; oma
wiano m. in . sprawy związane z wydawa
niem czasopism naukowych. 

18 V I — B iu ro Polityczne КС P Z P R za
poznało się z oceną działalności ś rodków 
masowej informacji i propagandy; stwier
dzono, że prasa, radio i telewizja realizują 
zadania programowe n a k r e ś l o n e przez par
tię po 13 X l i ub.r. Jest to działalność trud
na, odpowiedzialna, nastawiona na pozys
kanie społecznego' zaufania. Jest to zara
zem walka z dywers ją wroga, k tó ry wy
korzystuje ciężką sy tuac ję społeczno-gospo-
darczą kraju dla siania zamętu i niepoko
ju . Zapoznano się ze zmianami, k tó re do
konują się obecnie na rynku wydawni
czym i czytelniczym. Dokonano oceny ta
k ich zjawisk jak m. i n . spadek czytelnic
twa prasy. Rozpatrywano stan bazy ma
terialno-technicznej prasy, radia i tv; za
poznano się t akże z projektem ustawy o 
prawie prasowym; ten ważny dokument 
winien być poddany pod szeroką konsul
tację społeczną. 

21 V I — w Komitecie ds. Radia i T V 
wręczenie dorocznych nagród przewodni
czącego Komitetu za twórczość i działal
ność radiowo-telewizyjną. Lis ta l au rea tów 

obejmuje 150 osób, reprezentu jących różne 
dziedziny twórczości . 

22 V I — w КС P Z P R narada redakto
rów naczelnych poświęcona zadaniom pra
sy, radia i tv w aktualnej sytuacji spo
łeczno-pol i tycznej . N a r a d ę prowadzi ł czło
nek Biura Polit. , sekretarz КС P Z P R S. 
Olszowski, uczestniczyli: sekretarz КС 
P Z P R M . Orzechowski, sekretarz N K Z S L 
J . Grzybczak, sekretarz C K SD A . Besz-
terda. Referat wprowadzający wygłosił 
kier. Wydz. Prasy, Radia i T V КС L . To
karski . W dyskusji mówiono, że ś rodk i 
masowego przekazu coraz lepiej służą po
stępującej normalizacji sytuacji społeczno-
politycznej w kra ju ; wskazywano na po
trzebę bardziej ofensywnego podejmowania 
i szerszego pokazywania p rob lemów współ
uczestnictwa społeczeństwa w realizacji so
cjalistycznej odnowy. Ważnym zadaniem 
prasy, radia i tv jest wype łn ian ie funkcji 
społecznej kontroli . 

24 V I — z okazji 35-lecia Głosu Szcze
cińskiego z zespołem redakcyjnym spotkał 
się członek Biura Polit., sekretarz КС 
P Z P R S. Olszowski i I sekretarz K W w 
Szczecinie S. Miśkiewicz, k tó ry przedsta
wił rolę Głosu w realizacji pol i tyki part i i 
i pańs twa oraz integracji społeczeństwa 
na zachodnich rubieżach kraju. Podkreśl i ł 
szczególne zasługi redakcji, k tóra w trud
nym okresie przedgrudniowym wykaza ł a 
wiele odwagi i inicjatywy w dawaniu od
poru ekstremie „Sol idarności" . 

24 V I — w Urzędzie Rady Minis t rów od
było się spotkanie wicepremiera J . Ozdow-
skiego z dziennikarzami prasy katolickiej. 
Po omówieniu aktualnej pracy rządu w i 
cepremier podkreśl i ł wagę szerokiego włą
czenia się dziennikarzy do dyskusji nad za
inicjowaną przez świeckich katol ików kon
cepcją opracowania etyki społecznej dla 
wszystkich Polaków, niezależnie od wy
znawanego światopoglądu. 

24 VI — plenarne posiedzenie K W P Z P R 
w Szczecinie poświęcone aktualnym pro
blemom pracy wewnąt rzpar ty jne j i ideo
logicznej; w obradach uczestniczyli: czło
nek Biura Polit., sekretarz КС P Z P R S. 
Olszowski i prezes RSW „ P K R " Z . A n 
druszkiewicz. W referacie Egzekutywy pod
kreś lono rolę ś rodków masowego komu
nikowania w zapewnianiu społeczeństwu 
rzetelnej informacji, w ukazywaniu inic ja
tyw zmierzających do przezwyciężenia k r y 
zysu. „Oczekujemy od wszystkich dzien
nikarzy twórczych poszukiwań form i me
tod odbudowy społecznych więzi, odzyski
wania zaufania do partii, wyzwalania ak
tywności społecznej i zawodowej" (wg 
Głosu Szczecińskiego, nr 113). 

26 V I — posiedzenie rady redakcyjnej 
Ideologu i Polityki; przewodniczącym rady 
wybrany został członek Biura Polit., se
kretarz КС P Z P R S. Olszowski. W dysku
sji podkreś lono aktywny udział pisma w 
toczącej się walce ideologicznej i politycz
nej. 

23 V I — w M S Z spotkanie z grupą pu
bl icystów i r edak to rów pism kulturalnych 
i l i terackich. Wicemin. J . Wiejacz poin
formował o g łównych kierunkach pol i tyki 
zagranicznej, w tym zwłaszcza o rozwoju 
wspó łp racy kulturalnej z zagranicą. Oma
wiano sposoby poprawy wizerunku Po l sk i 
w świecie, zwiększania naszej obecności 
kulturalnej i naukowej, jak również roz-



woju różnych form współpracy kul tural
nej. 

V I — na posiedzeniu Wojewódzkiego 
Sztabu Politycznego w Łodzi omawiano 
sprawy łódzkiego dziennikarstwa lokalne
go. Po zmianach, w środowisku dzienni
karskim nas tępu je konsolidacja; KŁ przy
gotowuje program szkolenia ideologiezno-
politycznego ; program szkolenia zawodo
wego przygotowuje SD P R L . Uchwała Se
kretariatu КС P Z P R w sprawie kierowa
nia terenowymi ś r o d k a m i masowego prze
kazu poddaje je bezpośrednio pod opiekę 
wojewódzkich instancji partyjnych. Wzra
sta rola redakcyjnych POP, k tó r e powin
ny mieć wpływ na przekazywane treści 
i dobór kadrowy zespołów redakcyjnych 
(wg Głosu Robotniczego, n r 121). 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 
2 I V — przewodniczący C K SD prof. E . 

Kowalczyk przyjął red. naczelnego jugo
słowiańskiego dziennika Vjesnik (Zagrzeb) 
P . P ie t ikosę przebywającego w Polsce na 
zaproszenie Kuriera Polskiego i wyd . 
„Epoka" . 

5—9IV — na zaproszenie КС P Z P R 
przebywała w Polsce grupa dziennikarzy 
problemów Pokoju i Socjalizmu. Gości 
przyjął członek Biura Polit., sekretarz КС 
P Z P R S. Olszowski. 

15—16 IV — w Berl inie p rzebywał prze
wodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji 
W. Loranc; sprecyzowano założenia pro
tokołów roboczych obejmujących zasady 
współpracy do końca 1983 r. 

27—29 IV — na zaproszenie КС N S P J w 
N R D p rzebywała delegacja КС P Z P R , k t ó 
rej przewodniczył kierownik Wydz. Prasy, 
Radia i T V КС L . Tokarski . Rozmowy do
tyczyły wzajemnego współdziałania między 
ś rodkami masowego przekazu. 

28 IV — w Katowicach spotkanie dzien
nikarzy agencji prasowych kra jów socja
listycznych z członkiem Biura Polit. , I se
kretarzem K W P Z P R w Katowicach Z. 
Messnerem. 

IV — w L ipsku dwudniowe seminarium 
dziennikarzy Polski i N R D zorganizowane 
7. inicjatywy Ośrodka Informacji i K u l t u 
ry Polskiej oraz Z G RSW „ P K R " poświę
cone życiu i działalności Jul iana Marchle
wskiego. 

IV — w Berlinie podpisanie porozumie
nia rozszerzającego współpracę między 
PAP a A D N . 

5 V — w związku z 70. rocznicą dzien
nika Prawda i „Dniem prasy radzieckiej" 
w Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oko
licznościowe spotkanie polskich i radziec
kich dziennikarzy, w trakcie k tórego w r ę 
czono „Złote honorowe odznaki T P P R " ra
dzieckim dziennikarzom, k tórzy wnieśl i 
znaczący wk ład w upowszechnianie wie
dzy o naszym kraju w społeczeństwie ra
dzieckim. Z tej samej okazji spotkanie 
zarządu RSW „ P K R " z korespondentami 
prasy, radia i tv radzieckiej, akredytowa
n y m i w Polsce. W spotkaniu uczestniczył 
członek B iu ra Polit. , sekretarz КС P Z P R 
S. Olszowski. Korespondent Prawdy O. Ło-
soto ot rzymał odznakę „Za zasługi dla 

RSW „PKR" . W krakowskim Muzeum L e 
nina otwarto w y s t a w ę „ K r a k o w s k a dzia
łalność Lenina w Prawdzie". Wśród k i l k u 
set ekspona tów znajdują się m. in . pierw
sze numery Iskry i Prawdy oraz wydane 
w Rosji pisma polskiego ruchu robotnicze
go (m. in . Nowa Trybuna, Jutrznia). N a 
planszach ukazano trasy, j ak imi przeby
wa ły pisane w tym czasie a r t y k u ł y L e 
nina do Prawdy. Łącznie w okresie od 
1912 do 1914 Lenin napisał 300 takich arty
kułów. 

17 V — w Krakowie — w ośrodku te
lewizyjnym — gościła delegacja P a ń s t w o 
wego Komitetu ZSRR ds. Radia i T V . W 
rozmowach z kierownictwem OTV wymie
niano informacje i doświadczenia, szcze
gólnie w zakresie działalności lokalnych 
stacji telewizyjnych (w Z S R R działa i pra
cuje 120 oś rodków tv) i ich udziału w 
programach ogólnych. 

24—25 V — w Katowicach p rzebywała 
grupa dziennikarzy z Ostrawy; rozmowy 
o wspó łp racy między organizacjami dzien
nikarskimi . 

V — w Bułgar i i — na zaproszenie 
M S Z — przebywała grupa dziennikarzy 
polskich, k tó ra zapoznała się z problema
tyką współpracy gospodarczej między obu 
pańs twami . 

V — na zaproszenie wyd. „ E p o k a " w 
Warszawie przebywał red. naczelny cen-
tranego organu L D P N Der Morgen — 
Gerhard Fischer. Jego pobyt miał na celu 
omówienie ściślejszej wspó łpracy między 
pismami L D P N i SD. 

11 V I — na X I Kongresie Związku 
Dziennikarzy N R D (VDJ) przebywał sekre
tarz generalny SD P R L E . Fethke. 

20—21 V I — w Pradze w Międzynarodo
wej Organizacji Dziennikarzy p rzebywała 
delegacja SD P R L ; przedstawiciele polskich 
dziennikarzy spotkali się również z prze
wodniczącym Czechosłowackiego Związku 
Dziennikarzy — Zdenkiem Horzenim. 

28—29 V I — w Moskwie p rzebywała de
legacja Z G SD P R L . Przeprowadzono roz
mowy w Zw. Dziennikarzy ZSRR na temat 
wspó łpracy obu organizacji; potwierdzono* 
iż pozostaje w mocy podpisana w Moskwie 
7 III 1980 umowa o wspó łpracy między obu 
organizacjami na lata 1980—1984. 

V I — w Polsce p rzebywa ła — na za
proszenie N K Z S L — delegacja dziennika
rzy fińskich, działaczy Par t i i Centrum F i n 
landii . 29 V I gości przyjął prezes N K Z S L , 
wicepremier R. Mal inowsk i ; także spotka
nie z redaktorami naczelnymi i dziennika
rzami pism ludowych. 

V I — w Polsce przebywała — na za
proszenie Z G RSW „ P K R " — delegacja 
Zrzeszenia Włoskiej Prasy Periodycznej 
(UŚPI). 

V I — na zaproszenie czasop. Komunist 
w Moskwie przebywał red. nacz. Nowych 
Dróg S. Wroński . 

V I — podczas debaty w Komitecie ONZ 
ds. Informacji delegacja polska przedsta
wiła stanowisko naszego kraju w sprawie 
s to sunków między p a ń s t w a m i w dziedzinie 
informacji oraz złożyła oświadczenie w 
sprawie kampani i propagandowej prowa-



dzonej przez rozgłośnie radiowe przeciw
ko Polsce. Delegacja polska zastrzegła so
bie prawo do podjęcia n iezbędnych kro
ków na forum ONZ, aby przeciwstawić się 
działalności kierowanej przeciwko nasze
mu krajowi. 

V I — na zaproszenie Wydawnictwa Cze
chosłowackiej Par t i i Socjalistycznej „Me-
lantr ich" w Pradze przebywała delegacja 
wyd . „ E p o k a " i prasy S D ; celem wizyty 
było omówienie dalszej współpracy obu 
wydawnictw oraz red. Kuriera Polskiego 
ze Svobodnym Slovem i Tygodnika Demo
kratycznego z Socialistickym smërem i 
Ahoj na sobotu. 

STOWARZYSZENIE 
DZIENNIKARZY PRL 

6 IV — w Rzeszowie powsta ł oddział 
SD P R L . Prezesem zarządu został Józef 
Ambrozowicz. W uchwale (Nowiny, nr 69) 
i liście skierowanym m. in . do Wydziału 
Prasy, Radia i T V КС P Z P R zebrani za
protestowali przeciwko pomniejszaniu zna
czenia czasopism regionalnych, ogranicza
n iu ich objętości i tendencjom do ich l i 
kwidowania. 

7 IV — I sekretarz K W P Z P R w Olszty
nie J . Laskowsk i spotkał się z przedstawi
cielami działających w olsztyńskich redak
cjach kół SD P R L . istotne miejsce w dy
skusji zajęły wewnę t r zne sprawy ś rodo
wiska. W zamian za z l ikwidowaną Pano
ramę Północy dotychczasowy miesięcznik 
Warmia i Mazury p rzeksz ta łcony zostanie 
w dwutygodnik; mówiono o k łopotach ka
drowych w związku z zamiarem przejścia 
na e m e r y t u r ę sporej grupy dziennikarzy 
w najbliższych latach, o konieczności szko
lenia zawodowego oraz umacniania odpo
wiedzialności za słowo, rozwijaniu inicja
tyw publicystycznych i organizatorskich. 

9 IV — prasa codzienna informowała : do 
nowo powsta łego Stowarzyszenia Dzienni
karzy P R L zgłasza akces coraz więcej 
dziennikarzy — do tej pory wpłynę ło już 
blisko 2 tys. wn iosków o przyjęc ie ; naj
więcej z Katowic, Poznania, Gdańska . W 
Łodzi 85°/o ś rodowiska dziennikarskiego w y 
raziło chęć przynależnośc i do Stowarzysze
nia. 

15IV — zebranie wyborcze Oddziału 
Morskiego SD P R L w Gdańsku (deklara
cje podpisało 113 dziennikarzy). Przewod
niczącym zarządu został Jerzy Waczyński . 

16IV — zebranie wyborcze terenowego 
oddziału łódzkiego SD P R L ; przewodni
czącym zarządu został Zdzisław St rzępek 
(Głos Robotniczy) ; tegoż dnia zebranie w 
Poznaniu (deklaracje do nowego stowarzy
szenia złożyło ponad 150 dziennikarzy) ; 
prezes — Leonard Wącha lsk i ; we Wrocła
wiu (deklaracje złożyło ponad 180 dzien
nikarzy) ; prezes — Wacław Dominik 
(Sprawy i Ludzie). 

29 IV — zebranie wyborcze szczecińskie
go oddziału SD P R L ; prezesem został Hen
ryk Chmielowski (Głos Szczeciński). 

29IV — członków zarządu poznańsk ie 
go oddziału SD P R L przyjął wojewoda po
znańsk i M . Król , k tó ry z uznaniem od
niósł się do zawodowej i społecznej dzia
ła lności p r a c o w n i k ó w prasy, radia i tv 

oraz zadeklarował życzliwą pomoc admi
nistracji w rozwiązywaniu problemów ś ro 
dowiska dziennikarskiego. 

29 IV — w Kielcach zebranie wyborcze 
kielecko-radomskiego oddziału SD P R L 
(deklaracje wstąpienia do nowej organi
zacji złożyło 101 dziennikarzy) ; prezesem 
zarządu został Bronis ław Zapała . 

6 V — w Lubl inie zebranie wyborcze 
lubelskiego oddziału SD P R L ; prezesem 
zarządu został Jerzy Denisiuk (Sztandar 
Ludu). 

7 V — w Zielonej Górze zebranie w y 
borcze oddziału SD P R L (do stowarzy
szenia wstąpiło 71 dziennikarzy) ; przewod
niczącym zarządu został Henryk A n k i e -
wicz (Gazeta Lubuska) ; w Opolu (dekla
racje podpisa ło ok. 70. osób) prezesem 
wybrano Andrzeja Macha; w Katowicach 
(deklarację podpisały 232 osoby) — Anna 
Woźniak (Trybuna Robotnicza). 

13 V — prasa codzienna in fo rmowała : 
SD P R L mimo kró tk iego okresu działania 
legitymuje się już sukcesami organizacyj
nymi, a t akże w sferze obrony in teresów 
pracowniczych grupy zawodowej, k tórą re
prezentuje. Obecnie istnieje 12 oddziałów, 
91 kół redakcyjnych, w większości funkcjo
nujących w terenie. W Warszawie pow
stało dotąd 20 kół redakcyjnych, z tym, 
że wśród* dziennikarzy stolicy, a t akże 
Krakowa, dość często można się jeszcze 
spotkać z pewną rezerwą, jeśli chodzi o 
akces do nowego stowarzyszenia. W su
mie do SD P R L zapisało się już ponad 
320O pracu jących aktualnie dziennikarzy. 
Przedstawiciele władz SD P R L uczestniczą 
w pracach nad projektem ustawy praso
wej, prawem autorskim. Do komisj i i n 
terwencyjnej wpłynę ło 21 spraw. Większość 
z nich dotyczyła odwołania bądź złagodze
nia decyzji związanych z weryfikacjami 
lub p rzywrócen ia do pracy. Zwracano się 
również o przyspieszenie wznowienia po 
wielomiesięcznej przerwie n iek tórych gazet 
zak ładowych . 

14 V — w Olsztynie zebranie dzienni
karzy, na k t ó r y m powołano miejscowy od
dział SD P R L (do stowarzyszenia wstą
piło 73 dziennikarzy). Przewodniczącym za
rządu został Zdzis ław Mirek (Warmia i 
Mazury). 

19 V — I sekretarz КС P Z P R , premier, 
gen. a rmi i W. Jaruzelski przyjął przewod
niczącego SD P R L K . Krzyżagórskiego, w i 
ceprzewodniczących — F. Dłużaka i H . 
Maziejuka oraz sekretarza generalnego E. 
Fethkego. W spotkaniu uczestniczyli: kie
rownik Wydz. Prasy, Radia i T V КС 
P Z P R — L . Tokarsk i oraz rzecznik praso
wy rządu, J . Urban. Omówiono sy tuac ję 
jaka po 13 X I I powsta ła w ś rodowisku 
dziennikarskim. Przedstawiciele SD P R L , 
poinformowali o nowopowsta łe j organiza
cji , k tó ra opowiada się za kon tynuac ją 
socjalistycznego odrodzenia życia społecz
no-politycznego i gospodarczego; poruszyli 
również sp r awę decyzji kadrowych w ś rod
kach masowego przekazu. Uznano je za 
generalnie niezbędne. Poza macierzystymi 
redakcjami znaleźli się również dziennika
rze, k tó rych SD P R L pragnę łoby pozys
kać dla realizacji swoich celów statuto
wych. Komisja Interwencyjna SD P R L 
uzyska ła zmianę decyzji w stosunku do 
k i l k u osób i nadal czyni podobne stara
nia. Przedstawiciele stowarzyszenia przed-



stawili t akże gen. W. Jaruzelskiemu postu
laty dot. poprawy statusu socjalnego i sy
tuacji materialnej dziennikarzy. Jednocześ 
nie, k ierując się p rzes ł ankami humanitar
nymi zwrócili się o rozpatrzenie decyzji 
administracyjnych dotyczących n iek tórych 
dziennikarzy ponoszących po 13 X I I tego 
rodzaju konsekwencje swoich działań. W. 
Jaruzelski podkreśl i ł , że postulaty SD P R L 
rozpatrzone zostaną przez odpowiednie 
władze z pe łnym zrozumieniem dla inten
cji stowarzyszenia. 

21 V — w Bia łymstoku zebranie dzienni
karzy, na k tó rym powołano oddział SD 
P R L (do stowarzyszenia wstąpiło 80 osób) ; 
przewodniczący zarządu — Jerzy Kwaczyń-
sk i (Gazeta Współczesna). 

22 V — przewodniczący C K SD prof. E . 
Kowalczyk przyjął przedstawicieli Z G SD 
P R L ; poruszano współdzia łanie ś rodowiska 
dziennikarskiego reprezentowanego przez 
SD P R L z oś rodkami władzy politycznej. 
Przewodniczący C K SD podniósł proble
my dotyczące koncepcji i stylu propagan
dy, jak również sposobów przekonywania 
opini i publicznej do idei porozumienia, roz
wagi i spokoju. Tego samego dnia z k ie 
rownictwem SD P R L spotkał się prezes 
N K Z S L R. Mal inowski . Przedmiotem roz
mowy były najważniejsze obecnie proble
my ś rodowiska dziennikarskiego oraz jego 
miejsce i rola w sytuacji społeczno-po
litycznej i gospodarczej kraju. 

27 V — członek B i u r a Polit. , I sekre
tarz K W P Z P R w Katowicach Z. Messner 
przyjął cz łonków ZO SD P R L w Ka towi 
cach; organizacja ta skupia obecnie 320 
członków, z około 500 dziennikarzy prasy, 
radia i tv pracujących w redakcjach kato
wickich, bielsko-bialskich i częstochow
skich. Z . Messner podkreśl i ł , że partia 
oczekuje od r ep rezen tan tów tego zawodu 
rzetelności , odwagi i politycznej dojrzałoś
c i . Chodzi nam — jak powiedział — o 
proste interpretacje intencji działania przy 
prawie do k r y t y k i i jak najszerszym do
stępie do informacji. 

28 V — wicemarsza łek Sejmu P . Stefań
sk i przyjął przewodniczącego SD P R L K . 
Krzyżagórskiego i g rupę sp rawozdawców 
parlamentarnych. P . Stefański wyrazi ł w 
imieniu Prezydium Sejmu podziękowanie 
ś rodowisku dziennikarskiemu za rzetelne 
informowanie opinii publicznej o pracach 
Sejmu i jego o rganów; podkreś lono po
t rzebę i znaczenie działalności sprawozda
wców' parlamentarnych. 

28 V — w Koszalinie zebranie dziennika
rzy, na k tó rym powołano kosza l ińsko-s łup-
ski oddział SD P R L (do stowarzyszenia 
wstąpiło 77 osób). P rzewodniczącym zarzą
du wybrano Leszka Figasa (Głos Pomo
rza). W uchwale czytamy m. i n . : „W pełni 
świadomi błędów złej propagandy, przy
czyn i sku tków deformacji w systemie 
wzajemnego komunikowania, będz iemy 
strzec jako elementarnej war tośc i prawa 
do szybkiej i rzetelnej informacji, do w y 
miany opinii i myśl i obywatelskiej. (...) 
Witamy z uznaniem decyzję o reaktywo
waniu miesięcznika społeczno-kul tura lnego 
Pobrzeże, o k tó ry wielokrotnie upomina l i ś 
my s i ę" (wg. Głosu Pomorza, nr 106). 

28 V — w Bydgoszczy zebranie założy
cielskie oddziału SD P R L ; przewodniczący 
tymczasowego zarządu — Czesław Sobecki 
(Gazeta Pomorska). 3 V I z przedstawicie

lami zarządu spotkał się I sekretarz K W 
P Z P R w Bydgoszczy H . Bednarski . 

1 V I — I sekretarz K W P Z P R w G d a ń 
sku S. Bejger i wojewoda gdańsk i spotkali 
się z cz łonkami zarządu oddziału SD P R L . 
W szeregach SD P R L znalazła się już wię 
kszość czynnych zawodowo dziennikarzy, 
a gdańsk i oddział powsta ł jako jeden z 
pierwszych w kraju. Od dziennikarzy — 
stwierdził S. Bejger — oczekujemy czyn
nej i zaangażowanej postawy w działa
niach na rzecz upowszechniania idei po
rozumienia narodowego z jednej strony, ale 
i zdecydowanej w a l k i z przeciwnikami 
ustroju socjalistycznego. 

2 V I — część pomieszczeń tradycyjnej 
siedziby dziennikarzy — Domu Dziennika
rza przy ul . Foksal w Warszawie udos t ęp 
niona została władzom SD P R L . Stało się 
to możl iwe po utrzymaniu w mocy decy
zji ministra spraw wewnę t r znych o roz
wiązaniu SDP oraz po zarządzeniu przez 
prezydenta m. st. Warszawy l ikwidacj i 
SDP. Prezydent Warszawy powołał 9-oso-
bową komisję , k tóre j zadaniem jest prze
prowadzenie ewidencji mają tku b. SDP i 
przekazanie go wraz z ca łym archiwum 
na rzecz SD P R L . SD P R L zrzesza aktu
alnie w 16 oddziałach terenowych ponad 
4 tys. cz łonków (stanowi to 2/3 zawodo
wo czynnych dziennikarzy). 

3 V I — Sekretariat K W P Z P R w K i e l 
cach spotkał się z cz łonkami ZO SD P R L 
(na terenie woj. kieleckiego i radomskie
go organizacja ta skupia ponad 100 człon
ków) . 

4 V I — w Domu Dziennikarza posiedze
nie Tymczasowego Zarządu G l . SD P R L ; 
w obradach uczestniczyli m. i n . : członek 
Biura Polit. , sekretarz КС P Z P R S. Olszo
wski , przedstawiciele wydzia łów prasowych 
КС P Z P R , N K Z S L , C K SD, B iu ra P r a 
sowego Rządu oraz trzech największych 
war sz t a tów pracy dziennikarskiej — RSW 
. . P K R " , Komitetu ds. Radia i T V , P A P . 
Otwierając posiedzenie K . Krzyżagórsk i 
podkreśl i ł , że system komunikowania spo
łecznego jest zawodową domeną dzienni
karzy, ale nie my jes teśmy jego właśc i 
cielami. Dlatego, gospodarząc w tym bu
dynku będziemy zapraszać do niego gospo
darzy kraju, s t e rn ików nawy pańs twowej , 
działaczy P Z P R i sojuszniczych stronnictw 
politycznych, t eo re tyków marksizmu, ażeby 
wspóln ie dochodzić racji, k t ó r e muszą s tać 
się racjami wsDÓlnymi. W uchwale czyta
my m. i n . : ,,Chcemy możliwie najskute
czniej działać na rzecz umacniania kon
struktywnych postaw obywatelskich. Mamv 
świadomość, że zawód dziennikarski jest 
s łużebny wobec socjalistycznego p a ń s t w a 
i społeczeństwa, ludzi pracy. Ich obiek
tywne interesy polityczne, polegające na 
współudzia le w rządzeniu krajem budu
jącym socjalizm, winn i śmy stale wyrażać . 
Pracujemy w zawodzie, k tó ry jest powo
łany do realizacji naturalnego przenlvwu 
informacji i opinii, j awności żvcia publicz
nego, praworządności , kontroli społecznej 
i k r y t y k i . Opowiadamy sie za zasada wol 
ności słowa i druku, pojętą wszakże w 
snosób nie abstrakcyjny, lecz zgodny z 
Konstytucja P R L oraz z innymi ustawa
mi, a także umowami międzyna rodowy
m i " . 

1 2 V I — w Krakowie spotkanie dzienni
karzy ( także pracujących na terenie woj. 
tarnowskiego i nowosądeckiego) , podczas 



którego powołano tymczasowy oddział SD 
P R L i dokonano wyboru jego władz ; prze
wodniczącym zarządu został Andrzej Mag-
doń (Echo Krakowa) ; deklaracje człon
kowskie podpisało ponad 130 dziennikarzy. 

17 VI — w Słupsku spotkanie Sekreta
riatu K W P Z P R z cz łonkami zarządu od
działu SD P R L . W trakcie dyskusji m ó 
wiono m. in . o znaczeniu partnerskich 
s tosunków między dziennikarzami a orga
nami władzy dla wiarygodnośc i informacji 
i opinii przekazywanych za pośrednic twem 
prasy, radia i tv. 

20 V I — zarząd krakowskiego oddziału 
opubl ikował na ł amach Gazety Krakow
skiej (nr 9G) oświadczenie następującej 
t reśc i : „Zarząd Krakowskiego Oddziału SD 
P R L uważa za swój obowiązek wyraz ić 
ubolewanie z powodu zamieszczenia na ła
mach Gazety Krakowskiej z 15 V I 1982 fe
lietonu Brunona Rajcy pt. «Z głowy». 
Treść oraz intencje tej publikacji mogą 
zostać odczytane jako naganna próba wy
wołania szkodliwego podziału ś r o d o w i s k a 
dziennikarskiego. Jes teśmy zdania, że 
wszelkiego typu publikacje noszące zna
miona personalnych pretensji lub prywat
nych animozji, szczególnie teraz, działają 
na szkodę naszej dziennikarskiej społecz
ności, bez względu na przynależność or
ganizacyjną dziennikarzy". 

:>3 VI — I sekretarz K W P Z P R w Szcze
cinie S. Miśkiewicz spotkał się z członka
mi zarządu oddziału SD P R L . S. Miśkie
wicz ze zrozumieniem odniósł się do pro
blemów szczecińskiego dziennikarstwa, de
klarując pe łne poparcie wojewódzkiej i n 
stancji partyjnej dla wszystkich poczynań 
SD P R L mających na celu usprawnienie 
informacji, polepszenie bazy materialnej, 
zwracając jednocześnie uwagę na koniecz
ność działań SD P R L w kierunku pozyska
nia młodych kadr dziennikarskich. 

23 VI — i sekretarz K W P Z P R w To
runiu E. Heza spotkał się z kierownictwem 
zarządu oddziału SD P R L w Bydgoszczy. 
Tematem spotkania były bieżące i perspe
ktywiczne formy współpracy wojewódz
kiej instancji P Z P R z ś rodowiskiem dzien
n ikarsk im: zwracano uwagę na koniecz
ność kształcenia zawodowego i polityczne
go dziennikarzy. 

2 3 V I — czionek Biura Polit., I sekre
tarz KŁ P Z P R т . Czechowicz spotkał się 
z zarządem oddziału SD P R L (organiza
cja _Jódzka SD P R L skupia 199 członków, 
с z y h ponad 90°/o zawodowo czynnych dzien
nikarzy i emery tów) , т . Czechowicz zwró
cił uwago na potrzebę szkolenia ideowo-
pclitycznego p racowników prasy, radia i 
tv. doskonalenia zawodowego i przygoto
wywania młodej kadry. Instancja partyjna 
rozszerzy i udoskonali formy swojej pra
cy ze ś rodowiskiem dziennikarskim, wy
pełnia jącym tak istotną rolę we froncie 
ideologicznym. 

.3 VI — na spotkaniu p racowników pra
sy zakładowej ukazującej się na Pomorzu 
i Kujawach powołano koło dziennikarzy 
prasy zak ładowej . Przewodniczącym zarzą
du został Jerzy Nowogrodzki (red. nacz. 
Giosu Zamechu) ; w zebraniu uczestniczył 
przewodniczący Tymczasowego Zarządu 
Klubu Dziennikarzy Prasy Zakładowej przy 
Z G SD P R L w Warszawie Jerzy Staroń. 

29 V I — spotkanie prezydenta Krakowa 
J . Gajewicza z kierownictwem krakowskie
go oddziału SD P R L . Tematem spotkania 
były sprawy związane z funkcjonowaniem 
stowarzyszenia, problemy socjalne jego 
cz łonków; mówiono także o rol i prasy w 
podejmowaniu najistotniejszych dla K r a 
kowa prob lemów. 

30 V I — z inicjatywy SD P R L powo
łany został K l u b Publ icys tów dla Zagra
nicy. Dziennikarze reprezentujący m. i n . 
redakc ję wiadomości dla zagranicy P A P , 
Radio — Polonia — Program P R dla za
granicy, P R I W H Z „Agpol" i inne wydaw
nictwa pracujące dla zagranicy wybral i 
5-osobowy zarząd klubu, k tórego przewod
niczącym został Henryk Galat z P A P . 

VI — podjął działalność utworzony na 
ogólnopolskim spotkaniu dziennikarzy pra
sy zakładowej K l u b Dziennikarzy Zakła 
dowych SD P R L . W skład tymczasowego 
zarządu weszli dziennikarze z Katowic, O l 
sztyna, Pu ław, Szczecina, Tomaszowa Maz., 
Warszawy, Płocka i Wrocławia. Przewod
niczącym został Jerzy Zbigniew Staroń . 
Wśród zadań, k tó re postawił przed sobą 
klub, są m. in . problemy integracji dzien
nikarzy, doskonalenia kwalif ikacj i i ochro
na interesów zawodowych. 

V I — przewodniczący Tymczasowego Z G 
SD P R L K . Krzyżagórski spotkał się w 
Łomży z I sekretarzem K W P Z P R W. M i -
chalukiem; omawiano problemy kulturo
twórczej roli pism regionalnych oraz sku
teczności i poparcia dla k r y t y k i praso
wej. Poruszono także kwestie sytuacji so
cjalno-bytowej dziennikarzy oraz ich rolę 
w stabilizacji życia społeczno-poli tycznego. 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 

G—8 IV — w RSW cyk l narad dyrekto
rów i k ie rowników służb ekonomicznych 
i finansowych wydawnictw, drukarni i 
przedsiębiors tw upowszechniania prasy i 
książki, poświęconych refomie gospodar
czej. Zwrócono uwagę na liczne t r udnoś 
ci, k tó re towarzyszą wdrażaniu reformy 
(niedostateczna ilość papieru, brak farb 

i części zamiennych w poligrafii). Wzrost 
cen zaopatrzeniowych, opłat za usługi, ros
nące koszty produkcji spowodowały ko
nieczność podwyżek cen prasy, w wielu 
wypadkach dość znacznych, ale nieuni
knionych. Podwyżka cen prasy nie jest 
jednak w stanie r ekompensować wszyst
kich kosztów. Obecne zmiany modelowe 
w prasie wydawanej przez RSW, polega
jące na wprowadzaniu na rynek nowych 
czasopism, łączeniu n iek tó rych ty tu łów i 
l ikwidacj i innych — powodują przemiesz
czenia na rynku czytelniczym. Ważnym 
zadaniem aparatu kolpor tażu i wydawnictw 
jest więc elastyczne reagowanie na po
trzeby rynku , stalą troska o wysok i po
ziom merytoryczny gazet i czasopism. W 
dyskusji podkreś lano konieczność pilnego 
załatwienia najbardziej palących proble
mów środowiska dziennikarskiego, ostate
cznego załatwienia sprawy prenumeraty, 
zapobiegania zdarzającym się tendencjom 
do l ikwidacj i k lubów książki i prasy, roz
wijania działalności kul tura lno-oświa towej 
wspólnie z organizacjami młodzieżowymi. 

23 IV — spotkanie Zarządu RSW z kie
rownictwem Z G T W P poświęcone omówie
niu k i e r u n k ó w dalszego współdziałania w 
upowszechnianiu oświaty. 



10 V z okazji 35-lecia RSW I sekretarz 
КС P Z P R , gen. a rmi i W. Jaruzelski prze
słał na ręce prezesa RSW Z. Andruszkie
wicza list gratulacyjny, w k t ó r y m czyta
my m. i n . „КС P Z P R wysoko ocenia pra
cę wielotysięcznej rzeszy dziennikarzy i 
wydawców, drukarzy i ko lpor te rów oraz 
p racowników administracji spółdzielni s łu
żącą dobrze upowszechnianiu zasad pro
gramowych partii, ksz ta ł towaniu świado
mości socjalistycznej w społeczeństwie oraz 
krzewieniu socjalistycznych war tośc i k u l 
tury polskiej. Biuro Polityczne jest prze
konane, że pracownicy RSW będą nadal 
p racować ofiarnie na rzecz propagowa
nia programu I X Zjazdu naszej partii, 
upowszechniając jej ideologię i pol i tykę, 
założenia reform społecznych i gospodar
czych, ideę porozumienia narodowego". 
Por. także wywiad A . Pawłowskie j z pre
zesem RSW Z. Andruszkiewiczem na ła 
mach Trybuny Ludu, nr 109. 

19 V — spotkanie Zarządu RSW z Se
kretariatem Z G T P P R ; tematem były pro
blemy związane z umacnianiem i rozwo
jem przyjaźni polsko-radzieckiej przez 
upowszechnianie prasy radzieckiej w P o l 
sce i polskiej w ZSRR. Z okazji 35-lecia 
RSW prezes Z G T P P R S. Wroński w r ę 
czył prezesowi RSW Z. Andruszkiewiczo
wi medal „Za zasługi w rozwoju współ
pracy kulturalnej P R L i Z S R R " nadanv 
RSW przez Z G T P P R . 

V — z okazji 35. rocznicy RSW narada 
redak to rów naczelnych dzienników wyda
wanych przez RSW. której tematem były 
problemy pracy ideowo-wychowawczej 
oraz umocnienia partyjnego charakteru 
RSW w warunkach reformy gospodarczej. 

23 VI — tematem posiedzenia Rady RSW 
była ocena tej instytucji w r. 1981 oraz 
ocena sytuacji wydawniczej i ekonomicznej 
w I półroczu 1982. W 1981 r. RSW wyda
wała 271 tytułów prasowych, w tym 45 
dzienników w ś rednim jednorazowym na
kładzie 9,3 min egz. oraz 226 czasopism 
w nakładzie 12,5 min egz. Obecnie RSW 
wydaje 214 ty tułów w tym 44 dzienniki 
i ITD czasopism w średnim jednorazowym 
nakładzie 19.1 min egz. Przewiduje się. iż 
w wyniku dalszego wznawiania czasonism 
i uruchamiania nowych tytułów, RSW w 
drugim półroczu wydawać będzie ok. 240 
ty tułów w średnim nakładzie 23,3 min egz. 

2.9 VI — Trybuna Ludu informuje o no
wym zarządzeniu (nr 1С) Prezesa RSW od
wołującym zakaz prowadzenia przez sprze
dawców sprzedaży prasy na zamówienie 
i odkładanie zamówionych egzemplarzv do 
teczek. 

INIС J AT Y W Y RED А КС Y J NE 

27 IV — krakowski Dziennik Polski 
ogłosił konkurs publicystyczny dla wszyst
kich pn. „Czas słowem opisany". Formuła 
konkursu jest otwarta. Redakcja oczekuje 
..prywatnych spojrzeń na czas miniony 
i teraźniejszy, indywidualnych zapisów 
zdarzeń, intymnych niemal nad nimi re
fleksji". 

IV — Trybuna Ludu wespół z Muzeum 
Histori i Ruchu Robotniczego wystąpiła z 
akcją („Zachować ślad") poszukiwania do
k u m e n t ó w i pamiątek ruchu robotniczego 
i rewolucyjnego. 

V — Express Wieczorny wystąpił z i n i 
cjatywą (podjął ją również Glos Wielko
polski) zbierania starych rad ioodbiorn ików 
i te lewizorów (reparacji tych odbiorn ików 
podjął się klub L i g i Obrony Kraju) i prze
znaczenia ich tym, k tó rych nie stać na 
kupienie aparatu. 

V — redakcje Gromady Rolnika Pol
skiego, Nowej Wsi i Zarzewia (przy współ
udziale instytucji naukowych, społecznych 
i wydawniczych) ogłosiły wie lk i konkurs 
na pamię tn ik kierowany do trzech poko
leń wsi polskiej pn. „Łączy nas ziemia". 

V — w nrze 2/3 Panoramy Polskiej 
w y n i k i ankiety czytelniczej ogłoszonej z 
okazji 25-lecia pisma. Najliczniejszą g rupę 
wśród re sponden tów stanowią czytelnicy, 
k tórzy pismo czytają od 6 do 10 lat. Na j 
więcej osób czyta Panoramą wyłącznie w 
jęz. polskim, a nas tępn ie w polskim i w 
jednym języku obcym — francuskim lub 
angielskim. Najchętniej czytane są ar tyku
ły dot. historii Polsk i — dawnej i najnow
szej; na drugim miejscu — rubryka „Czy
telnicy piszą", a na 3. a r tyku ły i repor
taże przedstawiające miasta i regiony P o l 
ski . Pod względem wieku najliczniejszą 
g rupę s tanowią osoby od 40 do 60 lat i od 
65 do 75 lat. 

11 VI — zespół Głosu Robotniczego zor
ganizował spotkanie z aktywem Widzewa 
poświęcone profilowi dziennika. Uczestnicy 
spotkania podkreślal i , iż par ty jność ga
zety nie może być mierzona tylko ilością 
teks tów poświęconych wewnę t r znym spra
wom partii, jej życia organizacyjnego, ale 
głównie sposobem przedstawiania tematyki 
ze wszystkich dziedzin życia społecznego 
i gospodarki. Samą pa r t i ę trzeba przed
s tawiać w działaniu, w ruchu, nie w for
mie relacji z obrad (wg Głosu Robotnicze
go, nr 115). 

25 VI — Dziennik Polski — pod patro
natem Z K Z S M P — ogłasza wzorem lat 
ubiegłych konkurs im. Zbigniewa Kwia t 
kowskiego dla młodych publ icystów pt. 
„Mój punkt obserwacyjny". 

V I — łomżyńskie Kontakty ogłosiły 
otwarty konkurs pt. „Niesamowitość i sen
sacja" na opowiadanie o tematyce sensa
cyjnej, kryminalnej, niesamowitej, demo
nicznej. 

V i — Nowa Wieś ogłosiła konkurs dla 
młodych dziennikarzy na repor taż o tema
tyce wiejskiej. Konkurs pn. „Mara ton mło
dych r epo r t e rów" t rwać będzie cały rok 
i podzielony został na 4 etapy kwartalne. 
Nagroda główna wynosić będzie 42 195 zł, 
czyl i tyle, ile me t rów wynosi trasa mara
tonu. 

VI — w dorocznym konkursie organi
zowanym przez Zycie Warszawy — „Dzień 
bez b łędów", pierwsze miejsce zajął Sztan
dar Młodych; kolejne Express Wieczorny, 
Słowo Powszechne. 

A N K I E T Y C Z Y T E L N I C Z E ogłosiły: Ko
bieta i Zycie (nr 2 z 14IV) i Nadodrze 
(nr 6 z 19 VI) . 

PROCESY PRASOWE 

9 I V — Sąd Wojewódzki w Katowicach 
w procesie rewizyjnym wyda ł wyrok unie
winniający od zarzutów o zniesławienie 



red. Tadeusza Biedzkiego (Trybuna Robot
nicza). T. B iedzk i 28IV1981 opubl ikował 
na ł amach Trybuny a r tyku ł „ R a c h u n e k 
dla bezkarnych". Treścią tego a r tyku łu po
czuł się do tkn ię ty Jan Leś — b. przewod
niczący Z Z Górn ików, k tó ry oskarżył T. 
Biedzkiego o oszczerstwo. Obszern. infor
macja — Trybuna Robotnicza, nr 98. Por. 
t akże komentarz J . Locha : Chciał zapła
cić... — Polityka, nr 13 oraz uwagi pole
miczne S. Podemskiego: Ryzyko p o m ó 
wień — tamże, nr 15. 

R Y N E K PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe tytuły: 
1 I V — 1 nr tygodnika polityczno-spo

łecznego Sprawy i Ludzie. Wyd . Wrocław
skie Wydawnictwo Prasowe. Red. naczelny 
Jul ian Bartosz. Format 52 X 38 cm, obję
tość 12 s., cena egz. 15 zł. 

4 IV — 1 nr tygodnika Przegląd Tygod
niowy. Wyd . Warszawskie Wyd . Praso
we. Red. naczelny Aleksander Rowiński . 
Format 33 X 56 cm, objętość 16 s., cena 
egz. 20 zł. 

8 I V — 1 nr Tygodnika Radomskiego. 
Pismo społeczno-pol i tyczne P Z P R . Red. na
czelny M . Kaca . Wyd. Kieleckie Wydaw
nictwo Prasowe. Format 27,5 X 38 cm, 
objętość 16 s., cena egz. 20 zł. 

IV — 1 nr miesięcznika K l u b u Twór 
ców i Działaczy Ku l tu ry „Kuźn ica" — 
Zdanie. Wyd . Krakowskie Wyd . Prasowe. 
Red. naczelny Zbigniew Regucki. Format 
20,5 X 28,5 cm, objętość 64 s., cena egz. 
40 zł. Miesięcznik kontynuuje ukazujące się 
wcześniej wydawnictwo o charakterze 
almanachu. 

23 V — 1 n r Gazety Młodych. Pismo 
Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej . 
Ukazuje się 2 X w tygodniu (wtorki, pią
tki) . Red. naczelny Janusz Uziembło. For 
mat 29 X 42 cm, objętość 12 s., cena egz. 
5 zł. 

2 V I — 1 nr tygodnika Tu i teraz. L i te 
ratura, kultura, sztuka, nauka, historia. 
Wyd . Warszawskie Wyd . Prasowe. Red. 
naczelny Kazimierz Koźniewski . Format 
37.5 X 56 cm, objętość 16 s., cena egz. 20 zł. 

6 V I — 1 n r pisma Veto. Tygodnik dla 
każdego. Wyd . Warszawskie Wyd . Praso
we. Red. naczelny Andrzej Na łęcz - Jawec-
k i . Format 31,5 X 47 cm, objętość 16 s., ce
na egz. 20 zł *. 

24 V I — 1 nr dwutygodnika Robotnicze
go Stowarzyszenia Twórców Kul tu ry — 
Twórczość Robotników. Wyd. Warszawskie 
Wyd. Prasowe. Red. naczelny Michał K r a 
jewski . Format 42 X 30 cm, objętość 12 s., 
cena egz. 12 zł. 

Zmiana formatu: 

14II — wznowione po ki lkumiesięcznej 
przerwie Zycie Literackie ukazuje się w 

* Na k i l k a dni przed wprowadzeniem pis
ma do oficjalnego obiegu, redakcja posta
nowi ła pierwszych 25 egz. pisma specjal
nie oznakować i sprzedać na aukcj i (2 V I 
w Klubie M P i K przy p l . u n i i Lubelskiej 
w Warszawie). 

nowym formacie — 50 X 35,5 cm (poprzed
nio 31,5 X 47 cm). 

12 III — wznowione po ki lkumiesięcznej 
przerwie Echo Krakowa ukazuje się w no
w y m formacie — 50 X 35,3 cm (poprzednio 
31,5 X 47 cm). 

24 V — wznowiona po ki lkumiesięcznej 
przerwie Antena. Pismo widzów i s łucha
czy ukazuje się w nowym formacie — 
31,5 X47 cm (poprzednio 21,5 X 30 cm). 

1 V I — wznowiony po ki lkumiesięcznej 
przerwie Dziennik Polski ukazuje się w 
nowym formacie — 35,5 X 51 cm (poprzed
nio 31,5 X 47 cm). 

Zmiana częstotliwości: 
20 III — wznowione po ki lkumiesięcznej 

przerwie bydgoskie Fakty ukazują się ja 
ko tygodnik (poprzednio dwutygodnik). 

22IV — wznowiony po ki lkumiesięcznej 
przerwie Radar ukazuje się jako tygodnik 
(poprzednio miesięcznik) . 

9 V — wznowione po ki lkumiesięcznej 
przerwie katowickie Poglądy ukazują się 
jako tygodnik (poprzednio dwutygodnik) 
i w formacie gazetowym (poprzednio ze
szytowym). 

Zmiana modelu: 
18 V I — po ki lkumiesięcznej przerwie 

ukaza ł się w Łodzi 1 nr tyg. społeczno-
zawodowego p racowników przemysłu włó
kienniczego, odzieżowego i skórzanego — 
Nasze Zycie (poprzednio dwutygodnik — 
pismo Związku Zawodowego P r acow n ików 
Przemys łu Włókienniczego, Odzieżowego i 
Skórzanego w Polsce). Wyd. Instytut W y 
dawniczy Zw. Zawodowych w Warszawie; 
format 25,5 X 36 cm, 8 s., cena egz. 6 zł. 
W miejsce poprzednich mutacji — wyd. A . 
Wiadomości Bielskie; wyd. A C : Zycie Za
łogi ZPB im. J. Marchlewskiego — Nasze 
Zycie wznowione wydaje 2 mutacje: Zy
cie Zduńskiej Woli. Tygodnik społeczno-
zawodowy (nawiązuje do tradycji Życia 
Zduńskiej Woli — mutacji z 1959 i z 1974 
Życia Pabianic) oraz Włókniarz Kaliski. 
Tygodnik społeczno-zawodowy. 

Przestały się ukazywać: 

N a podstawie zarządzenia n r 12 Preze
sa RSW „ P K R " z 8 marca przes ta ły się 
u k a z y w a ć nas tępujące czasopisma: dzienni
k i Glos Pracy ( l nr 1951), Trybuna Mazo
wiecka ( l nr 1 1 1954) ; tygodnik Czas (1 nr 
2II 1975), Gazeta Handlowa (1 nr 4 VII 
1947, ITD (1 nr 1 X 1960), Kulisy (1 n r 
24 11S57), Kultura (1 nr 14 VI1963), Lite
ratura (1 nr 17II 1972), Panorama Północy 
(1 nr 4 VIII 1957), Płomienie (1 nr 1 1 1962), 
Tydzień (l nr 23 1X 1973), Wiadomości (l nr 
1 VII 1954), Wiadomości Zachodnie (1 nr 
15 II 1957) ; dwutygodniki Jantar (1 nr 15 I X 
1957), Naprzód, student (1 n r X 1967); 
miesięczniki Kultura i Ty (1 n r 1 V I 1950), 
Meritum (1 nr 1X1931), Nowy Wyraz (1 nr 
V I 1972), Prometej (1 nr X I I 1969) ; dwumie
sięcznik Kinotechnik; kwartalnik Nasz 
Klub (1 nr 1964). 

RÓŻNE 
25IV — w Zakopanem zakończył się 

X I I Przegląd F i lmów o Sztuce. Z dokona-



nym przez jury rozdziałem nagród regula
minowych nie zgodzili się dziennikarze 
akredytowani przy festiwalu. Uznali oni, te 
werdykt jury rozminął się z rzeczywisty
mi wartościami filmów prezentowanych 
podczas przeglądu. By zaprotestować prze
ciwko niewłaściwemu rozdziałowi nagród 
XII Przeglądu dziennikarze przyznali swą 
własną nagrodę honorową filmowi „Wit
kacy", którego twórcą jest Józef Robakow
ski. 

13 VI — na łamach Życia Literackiego 
w przeglądzie prasy M. A. Styks przedru

kowuje list czytelnika, który przez Cen
tralę Kolportażu Prasy sprowadził sobie 
stary numer czasopisma. Oto jaki dostał 
rachunek: „Tytuł: perspektywy. Ilość 
egzemplarzy: 1. Wartość 25. Narzut kosz
tów: 23. Koszty pocztowe: 22. Razem koszt 
przeszyłki: 70. Koszty pobrania pocztowe
go: 16. Razem kwota należna: 86. Słow
nie: osiemdziesiąt sześć. I duża pieczęć". 

Opracował 
SYLWESTER DZIKI 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Szczerość nie jest sprawą woli, to 
być szczerym, trzeba umieć. 

umiejętność. Nie wystarczy chcieć 

Jerzy Putrament 



Skró ty ty tu łów: • 

BZ — Byłgarski Zurnalist 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
IOJ NL — IOJ Newsletter 
JD — Le Journaliste Démocratique 
ОТ — Otâzky Zurnalistiky 
PN — Presa Noastra 
SR — Sowietskaja Rossija 
WT — Wiener Tagebuch 

REDAGOWANIE 
A N G O L A . Rozpoczęto nadawanie specjal
nego programu radiowego dla obszarów 
wiejskich w celu wsparcia działań na rzecz 
podnoszenia poziomu kształcenia politycz
nego ludności , propagowania podstaw agro-
techniki, hodowli, mechanizacji i kierowa
nia produkcją rolną, a t akże upowszech
niania higieny. (Zurnalist 1981 nr 2 s. 77) 
lp 

USA. Stowarzyszenie „Nat ional Coalition 
on Television Violence" ogłosiło w y n i k i 
b a d a ń nad liczbą scen przemocy w tele
wizj i U S A . W r. 1981 przeciętna na godzi
nę programu wynosi ła 6 vph (violent acts 
per hour). W programach niedzielnych 
największej sieci A B C rekord osiągnął 22 
vph. (WT 1982 nr 6 s. 4) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Spółka telewizji me
ksykańskie j Televista, h i szpańska R T E i 
pó łnocnoamerykańska sieć stacji telewizyj
nych SIN zrobiły pierwszy krok do utwo
rzenia światowej sieci telewizyjnej w jęz. 
h i szpańskim — Univision. Pierwsze emisje 
światowe za pomocą satel i tów komunika
cyjnych odbyły się we wrześniu 1981. 7-go-
dzinny program rozrywkowy odbiera ło 19 
kra jów l a tynoamerykańsk ich , Hiszpania i 
rozgłośnie pó łnocnoamerykańsk i e nada jące 
w jęz. h i szpańsk im. Światowe emisje nie 
są w tej chwi l i regularne; celem są pro
gramy, k tó re mogłyby zjednać sobie jed
nocześnie 270 min mówiących po h i szpań
sku na całym świecie. (JD 1982 nr 3 s. 
30) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Zwiększa się stale 
liczba ty tu łów prasy radzieckiej w Buł
garii. W 1982 czytelnicy bułgarscy otrzy
mają prawie 4 tys. ty tu łów radzieckich 
wydawnictw periodycznych w ogólnym je
dnorazowym nakładzie 2,5 min egz. (BZ 
1982 nr 5 s. 64) dkn 

BUŁGARIA. P r a s ę kolportuje się dwoma 
sposobami: w abonamencie i w sprzeda
ży kioskowej. W ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie przedpłatą . Jeżeli w r. 1950 

można było abonować tylko n iek tóre ty
tuły, to w 1980 już 83% prasy było w pre
numeracie. Do 1 stycznia 1980 Ministerstwo 
Łączności Dyrekcja Upowszechniania P ra 
sy za poś redn ic twem swojej sieci rozpro
wadza ła 8950 tys. egz. dz ienników i cza
sopism, 2 400 tys. egz. prasy radzieckiej i 
200 000 egz. z kra jów socjalistycznych. N a 
1000 obywateli przypada rocznie 1305 dzien
ników i per iodyków, w tym 1011 bułgar
skich, 270 radzieckich i 24 z k ra jów socja
listycznych. W r. 1980 na mieszkańców pro
wincj i p rzypada ło 28% całej prasy krajo
wej. 97,4% nak ł adu prasy codziennej otrzy
mują czytelnicy w dniu jej wydania. (OZ 
1982 nr l s. 50) dkn 

CSRS. Telewizja Czechosłowacka nadawa ła 
w r. 1980 w dwóch programach blisko 120 
godzin tygodniowo. Ze względu na fakt, 
że program II emituje dopiero od 1970 г., 
a odbierać go może w przybl iżeniu 70% 
mieszkańców Słowacji, program I ogląda 
przeciętnie 94% telewidzów, podczas gdy 
program II tylko 34%. Od stycznia 1981 
program I ma charakter ogólnokrajowy, 
a program II stopniowo przejmuje zada
nia lokalne. W tym aspekcie zbadano sta
nowisko telewidzów wobec p r o g r a m ó w 
Czechosłowackiej Telewizji . Z b a d a ń wyn i 
ka, że wiek i wielkość miejsca zamieszka
nia w znacznej mierze wpływają na sto
sunek odbiorców do T V . (OZ 1982 nr 1 s. 
53) dkn 
F I N L A N D I A . Rozpowszechnianie dzienni
ków wykazuje ciągły wzrost: w 1980 ogól
na jednorazowa sprzedaż wyniosła 2,8 min 
egz. — prawie ponad milion więcej aniżeli 
przed 25 laty. Przez ostatnie 10 lat roz
powszechnianie dzienników zwiększyło się 
rocznie ś rednio 2,7%. (BZ 1982 nr 5 s. 64) 
dkn 
J A P O N I A . Rząd zamierza znacznie rozsze
rzyć emisje radiowe na zagranicę. Wg 
oświadczenia ministra telekomunikacji do
tychczasowe 259 godzin audycji tygodnio
wo w 21 j ęzykach zwiększy się do 700 go
dzin tygodniowo w 40 językach. Czterech 
k ie rowników japońsk iego radia odwiedziło 
Londvn, aby zapoznać się z doświadcze
niami B B C . (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

JUGOSŁAWIA. Naśa stampa przeprowadzi
ła analizę nak ładów i sprzedaży dzienni
ków jugosłowiańskich za okres 9 miesię
cy 1981, w porównan iu z analogicznym 
okresem r. 1980. Nak łady w 1981 spadły 
o 3% w stosunku do r. 1980. a sprzedaż 
o 2%. Największy spadek nak ładu notuje 
Nowa Makedonija w 1981 — 26 876 egz. 
(z czego sprzedano 22 510 egz.). gdy w 
1980 nak ład wynosi ł ś rednio dziennie 32 004 
egz. (sprzedano 26 87G egz.). Natomiast 
Borba mia ła w 1981 48 492 egz. nak ł adu 
(z czego sprzedano 34 998 egz.) wobec 54 221 
egz. w 1980. (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 



M O N G O L I A . Ogólny nak ład gazet ukazu
j ących się w 1981 osiągnął 1,5 min egz. 
W po równan iu z rokiem poprzednim l icz
ba czytelników wzrosła o 5,7 proc. (Zur
nalist 1981 nr 10 s. 76) lp 

S Z W E C J A . W okresie 1945—1970 l iczba 
miejscowości mających dwa lub więcej 
dz ienników zmniejszyła się z 51 do 21, w 
dziesięcioleciu 1970—1980 jedynie o jedną — 
do 20. Liczba gmin o tylko jednej ga
zecie wynosi ła w 1945 — 42 miejscowości, 
w 1970 — 65, W 1980 — 64. (ZV + Z V 1982 
nr 17 S. 578) pd 
U S A . W r. 1981 globalny nak ład 1730 dzien
n ików spadł z 62,2 min egz. do 61,43 min 
egz. (głównie wskutek l ikwidacj i k i l k u ga
zet wieczornych). 757 gazet niedzielnych 
osiągnęło nak ład 55 min. egz., zaś 7666 ty
godników drukowano w ponad 45 min egz. 
(ZV т ZV 1982 nr 24 s. 866) pd 

U S A . Gdy w r. 1950 p rzypada ły na Ame
rykanina 2,8 egz. dzienników, to w 1982 
przecię tnie 3,6 egz. (ZV + Z V 1982 nr 24 
s. 866) pd 

U S A . Badania opinii amerykańsk ie j pro
wadzone przez A . C. Nielsena wykazały , 
że ponad 21 min gospodarstw domowych 
korzysta z kablowej T V . (JD 1982 nr 2 
s. 25) dkn 

Z I M B A B W E . Rząd wydzielił część czasu 
antenowego pierwszego programu narodo
wego dla audycji ONZ. Audycje te, prze
znaczone dla s łuchaczy w R P A i Namibi i , 
cieszą się dużą popularnością w Zimbabwe. 
Mówi się w nich o walce o niepodległość 
uciśnionych narodów i działalności na fo
rum międzynarodowym na rzecz wypełn ie 
nia pos tanowień deklaracji ONZ w spra
wie przyznania niepodległości krajom i na
rodom kolonialnym. (Zurnalist 1981 nr 5 
s. G9) lp 

ZSRR. Dotychczas oprócz jednego ogólno
krajowego programu nadawanego do wszy
stkich obwodów Kraju Rad przez sputnik 
Orbitę telewidzowie mogli oglądać jeden 
lub dwa programy regionalne i jeden 
oświatowy. Program II z Moskwy pokry
wał tylko europejską cześć kraju. Od l 
stycznia 1932, po kompleksowej reorgani
zacji, również program II stał się ogólno-
pańs twowym. Za pośrednic twem Orbity po
nad 100 min obywateli ZSRR może go 
oglądać w części europejskiej, na Uralu, 
w A z j i Środkowej , na Ałtaju, we wschod
niej Syberii — aż po piątą strefę czaso
wą. Jeszcze w tej 5-latce liczy sie na roz
szerzenie zasięgu programu II na" obwody 
Dalekiego Wschodu, Kamczatki , Czukotki 
Sachalina. Zlikwiduje się program III — 
oświatowy, ale jego funkcję przejmie pro
gram II. Audycje popularnonaukowe na
dawane będą cd 8.00 do 16.00, j e d n a k ż e ty l 
ko w dniach nauki szkolnej. Reorganizacja 
nastąpi ła zgodnie z uchwałą X X V I Zjazdu 
K P Z R . Novinâf 1982 nr 2 s. 24) dkn 

ODBIORCY 

F R A N C J A . Wg ostatnich badań na 100 te
lewidzów „zadowolony z programu fran
cuskiej T V " jest l , podczas gdy „zupeł
nie niezadowolonych" jest 34. Większość 
zapytywanych uważa audycje za zbyt smu
tne. Największym ..popytem" cieszą się 
programy filmowe, najmniejszym — tran

smisje sportowe. Do najbardziej ogląda
nych p r o g r a m ó w należy g łówny dziennik 
telewizyjny nadawany o godz. 20. (Noutndr 
1982 nr 3 s. 23) dkn 
R F N . Dla 67°/o p racu jących w R F N tele
wizja jest na jważnie jszym źródłem infor
macji w sprawach ekonomicznych. Nas tęp 
nym są gazety (66°/o), rozmowy bezpośred
nie (37°/o), i radio (31°/o). (IOJ Nb 1982 
nr 12 s. 4) tl 

WĘGRY. V/ ośrodku badawczym komuni
kowania masowego w Budapeszcie prze
prowadzono rozmowy z 20 rodzinami. Szu
kano odpowiedzi „ла pytania : Jak im spo
sobem T V staje się częścią składową ży
cia codziennego? Jak organizuje życie ro
dzin? Jak kształ tuje obyczaje i wspólnie 
spędzany czas w rodzinie? W badaniach 
autorzy doszli do wniosku: pomimo tego, 
że zainteresowania członków rodziny w 
poszczególnych przypadkach wyraźn ie się 
różnią, korzystanie z T V jest charaktery
styczne dla całej rodziny. Na podstawie 
rodzinnych przyzwyczajeń przy korzysta
niu 7. T V wyłoniono cztery typy odbior
ców, k tó rzy : a) oglądają T V tylko oka
zyjnie, b) oglądają tylko dzienniki, c) 
koncentrują się przede wszystkim na pro
gramach rozrywkowych, d) oglądają wszy
stkie programy. Stwierdzono, że w kon
fliktach rodzinnych telewizor pełni rolę 
swego rodzaju „ p i o r u n o c h r o n u " : spory na 
temat co oglądać, jak oglądać, odzwiercie
dlają napięcie, k tó re przenikło do rodziny 
•/. zewnątrz i osiąga szczyt w sporze o 
program. Najczęstszymi przyczynami kon
fliktów są rozmowy podczas oglądania 
emisji, na którą poszczególni członkowie 
rodziny reagują różnie. W tym, czy mo
żna rozmawiać oodczas odbioru T V . prze-
iawia sie hierarchia rodzinna. I tu m ę 
żowie roszczą sobie prawo do „głowy ro
dziny". Przypadkowi goście zakłócają przy
zwyczajenia rodziny (lub grona osób czę
sto razem oglądających T V ) , powsta łe 
pedczas codziennego oglądania T V . P rzy 
zwyczajenia te są dokładnie regulowane 
domową etyką, toteż gość przy rodzin
nym oglądaniu T V jawi się jako „pier 
wiastek obcy". 

Co sie tyczy oglądania T V przez dzie
ci, stwierdzono, że rodzice są ambiwalen
tni wobec działania telewizji na dzieci. 
JeżcH dzioci oglądają T V , to w każdym 
przypadku powoduje to w rodzinie kon
f l ikt : jeśli rodzice nie mogą oglądać da
nej audycji, czują się jakby poza ro
dzi:-. •. Wspólne spędzanie czasu przez 
dzico' i dorosłych przed ekranem telewi
zora sprawia, że dzieci spędzają tak ca
ły swój wolny czas i znaczną część сга-
su przeznaczonego na sen. 

Współżycie w rodzinach zmienia się w 
zależności od tego. czy idzie o rodziny i n 
teligenckie, czy pracujące fizycznie. U tych 
pierwszych przejawia się (niezależnie od 
programu TV) potrzeba indywidualności , 
wysi łek, aby poszczególni członkowie ro^ 
dżiny mogli żyć samodzielnym życiem, 
mieć kontakty i poza rodziną. U fizycz
nie pracujących rodzin wspólnie spędzany 
czas uważa się za wielką rzadkość (OZ 
1982 nr 1 s. 51—52) dkn 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. W Paryżu ukazuje 
się nowy miesięcznik Black Magazine, w 
jęz. francuskim i angielskim. Każda wer-



sja ma 10 tys. egz. n ak ł adu . Pismo po
rusza tematy głównie odnoszące się do 
rozwoju kontynentu a f rykańskiego . M a 
wydanie lokalne w Niger i i . Redaktor na
czelny A b d u l Traore i dyrektor wydaw
niczy Jacques E k i n d i pochodzą z Kame
runu. (PN 1982 nr 3—4 s. 90) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Według informacji 
Washington Post od stycznia 1983 w ra 
dzieckim wydawnictwie „Mir" u k a z y w a ć 
się będzie rosyjska wersja j ęzykowa zna
nego a m e r y k a ń s k i e g o czasopisma nauko
wego Scientific American. W począ tkowym 
okresie wspó łpracy a m e r y k a ń s k i e pismo 
ma o t r zymywać od wydawnictwa „Mir" 
opłatę l icencyjną w wysokośc i 2 tys. dola
rów za numer. Warunk i podpisanego w 
Moskwie porozumienia przewidują, że 
strona radziecka będzie w y d a w a ć każdy' 
numer w nak ładz ie nie mniejszym niż 50 
tys. egz. 

A m e r y k a ń s k i wydawca pisma stwierdził , 
iż nie konsu l tował swoich zamia rów z n i 
k i m w Waszyngtonie, mimo wypowiedzi 
n i ek tó rych funkcjonariuszy pańs twowych 
wyraża jących obawy, że tą drogą Rosja
nie uzyskają zbyt wiele sekretnych infor
macji. „Sądzę, że oni pogubili się w swo
ich sekretach — powiedział wydawca — 
nas nie interesuje informacja wojskowa. 
A tajemnic natury w ten sposób nie ukry
jemy". Dalej dodał, że Z S R R w n i e k t ó 
rych dziedzinach b a d a ń wyprzedza stany 
Zjednoczone. A r t y k u ł y radzieckich auto
rów ukazują się w Scientific American od 
lat. 

Radziecka wersja pisma będzie — tak 
jak a m e r y k a ń s k a — zawierać k ró tk i e nau
kowe a r t y k u ł y o najnowszych badaniach 
w różnych dziedzinach nauki . (Za rubie
żom 1982 nr 27 s. 20) lp 

ETIOPIA. W kioskach Addis Abeby poja
wiły się gazety Etiopia i Chibret („Jed
ność") wydawane w Asmarze, admini
stracyjnym oś rodku Erytrei . Etiopia uka
zuje się raz w tygodniu w języku amhar-
skim, a Chibret — pięć razy w tygodniu 
w języku tigrinia. Rząd zamierza orga
nizować wydawanie dz ienników i czaso
pism w językach narodowośc i zamieszku
jących Etiopię. (Zurnalist 1981 nr 2 s. 77) 
lp 
I R A N . Agencja prasowa Pars poinformo
wała o zawieszeniu przez władze i r ań
skie tygodnika Pajame Mardom — orga
nu Par t i i Narodu Iranu (Tudeh). (PN 1932 
nr 3—4 s. 90) dkn 

K U B A . Ukazuje się nowe pismo Cuba So-
cialista — teoretyczny organ КС K o m u n i 
stycznej Par t i i Kuby , o k tó rego wydawa
niu postanowiono na II Zjeździe. (BZ 1982 
nr 5 s. 64) dkn 

M E K S Y K . W stolicy wychodzi nowy ty
godnik polityczny Asi Es, organ Jednoli
tej Socjalistycznej Par t i i Meksyku (PSUM). 
W listopadzie 1981 połączyło się pięć par
t i i lewicowych z K P Meksyku włącznie. 
Pierwszy numer nowego tygodnika infor
mował m. in . o włączeniu się nowej par
t i i do kampanii przedwyborczej i przy
gotowaniach do I zjazdu parti i . (Novinâf 
1982 nr 3 s. 23) dkn 

S Z W E C J A . Po 15-letnim milczeniu wzno
wił swoją edycję dziennik parti i socjal
demokratycznej Stockholms Tidningen. W 
przeciwieństwie do większości gazet szwe
dzkich adresowany jest przede wszystkim 

do robo tn ików i znajduje u nich szero
kie wsparcie. M a nak ład 130 tys. egz. (JD 
1932 nr 1 s. 29—30) dkn 

W. B R Y T A N I A . Londyńsk ie pismo Now 
przes ta ło is tnieć z powodu — jak oświad
czył właściciel — „os t rych t rudnośc i f i 
nansowych". 125 dziennikarzy i pracowni
ków technicznych zostało bez pracy. Zwią
zek zawodowy dziennikarzy wyrazi ł pro
test przeciw decyzji zamknięc ia pisma. 
(Zurnalist 1981 nr 7 s. 68) lp 

WŁOCHY. Jeden z najstarszych dzienni
ków kraju Gazzetta del Popolo p rzes ta ła 
wychodzić z powodu bankructwa wydaw
cy. 60 dziennikarzy i drukarzy, k tórzy 
zostali bez pracy, na znak protestu zaję
l i pomieszczenia redakcji i drukarni . (Zur
nalist 1981 nr 10 s. 76) lp 

A G E N C J E 
MIĘDZYNARODOWE. Od stycznia 1981 
działa regionalna s łużba sprawozdawcza 
założona przez Organizację Azjatyckich 
Agencji Prasowych (OANA) na konferen
cji w Kua la Lumpur . Nowa sieć repor
terska ograniczy uprzywile jowaną pozy
cję zachodnich masowych ś rodków prze
kazu na tym obszarze. Na konferencji w 
listopadzie 1981 przyję to do O A N A m. in . 
agencje prasowe Chin, Laosu, Mongoli i , 
Z S R R i Wietnamu. (Novinâf 1982 nr 2 
s. 24) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. W Wiedniu rozpo
częła p racę agencja informacyjna Orga
nizacji P a ń s t w Ekspor tu jących Ropę Naf
tową. 350 abonen tów o t r zymywać będzie 
informacje ze wszystkich 13 kra jów człon
kowskich OPEC. (Zurnalist 1981 nr 1 s. 
77) lp 

MIĘDZYNARODOWE. Od stycznia 1982 no
wo utworzona agencja prasowa As ia -Pa 
cific News Network przekazuje codzien
nie teleksem w czasie 15 min. informa
cje agencjom prasowym 19 kra jów roz
wijających się. Delhi i Mani la są głów
nymi oś rodkami dystrybucyjnymi agencji, 
k tó ra korzysta z transmisji satelitarnych 
..Intelsalt" i „ In t e r spu tn ik" . (PN 1982 nr 
3—4 s. 90) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. W Pa ryżu opubliko
wano studium Michaela Palmera odnoszą
ce się do międzynarodowych agencji pra
sowych, wg k tó rego Associated Press — 
jedna z czterech zachodnich agencji świa
towych — dostarcza abonentom z k ra jów 
A f r y k i 47% informacji o Ameryce Płn. , 
16n/o o Europie Zach., 19°/o o A z j i , a tylko 
4"/o o Afryce. (PN 1982 nr 3—4 s. 90) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Porozumienie o roz
szerzeniu wspó łp racy między agencjami 
informacyjnymi Z S R R i Mozambiku pod
pisali dyrektor generalny T A S S S. Ło-
siew i minister informacji Mozambiku Jose 
Luis Cabaco. (Zurnalist 1981 nr 9 s. 68) lp 

MIĘDZYNARODOWE. Porozumienie, zakła
dające rozszerzenie wspó łp racy między 
T A S S i Wie tnamską Agencją Informacyj
ną, podpisali w Hanoi generalni dyrekto
rzy obu agencji: S. Łosiew i Dao Tung. 
(Zurnalist 1981 nr 6 s. 72) lp 

A R G E N T Y N A . Została założona agencja 
prasowa Diarios y Noticias. Agencja ta 



jest finansowana przez g rupę wielkich w y 
dawców prasowych, jak Clarin, Nación, 
Crónica i inni . Do tej pory w Argentynie 
były tylko trzy agencje prasowe — T E -
L A M , Noticias Argentinas i Saporiti. (IOJ 
NL 1982 nr 12 S. 4) tl 

K O L U M B I A . Spośród k i l k u agencji praso
wych najnowsza i największa jest C o l -
prensa. Zapewnia informacje 6 dzienni
kom stołecznym (Bogota) i 33 gazetom 
prowincjonalnym. (PN 1982 nr 5 s. 45) 
dkn 

U S A . Jak poinformowała Associated Press, 
E . W. Scripps Co. ogłosiła sprzedaż agen
cji United Press International utworzonej 
niedawno korporacji Media News. N o w i 
właściciele nie zamierzają zmieniać na
zwy agencji ani nie planują zmian perso
nalnych. Planują natomiast — jak oświa
dczył dyrektor administracyjny Media 
News — przyspieszyć przejście U P I na 
przekaz informacji drogą sa te l i tarną oraz 
udoskonalenie pracy agencji. 

Swoją his tor ię U P I wywodzi jeszcze z 
1907 roku, kiedy E . W. Scripps, nie mo
gąc s tać się współwłaścicielem Associated 
Press, założył United Press Associations. 
Pięć lat później agencja, k tó ra zmieniła 
nazwę na United Press, odrzuciła ofertę 
połączenia z agencją Reutera, postanawia
jąc samodzielnie informować o wydarze
niach za granica. United Press zaczęła 
obsługiwać kraje A m e r y k i Południowej w 
1915, dostarczać informacje bezpośrednio 
do gazet europejskich w 192Г, a gazetom 
wydawanym w A z j i — w 1922 roku. W 
1952 rozpoczęła przekazywanie zdjęć. 

W 1958 United Press, łącząc się z na
leżącą do Hearst Co. agencją Internatio
nal News Service, przyjęła dzisiejszą na
zwę. W tym samym roku powsta ła sieć 
radiowa United Press International. 

W 1971 wprowadzono system ,,Data-
news" umożliwiający przekazywanie wia
domości z szybkością 1200 słów na minu
tę. W 1979 w Dallas otwarto techniczne, 
łącznościowe i komputerowe centrum U P I . 
Koszt inwestycji wyniósł ok. 10 min dola
rów. Z początkiem 1981 zrealizowano pier
wszy przekaz wiadomości poprzez sate
litę. 

Obecnie U P I obsługuje 103G gazet, 3237 
radiostacji i 445 stacji telewizyjnych w 
U S A oraz (393 gazety, 170 stacji radiowych 
i 8 kompanii telewizyjnych w stu krajach 
świata . (Za rubieżom 1932 nr 25 S. 15) Ip 

WĘGRY. Agencja M T I (Magyar Tâvi ra t i 
Iroda) obchodziła 100-lecie istnienia. A k t u 
alnie utrzymuje łączność z ok. 60 agen
cjami prasowymi na świecie. Codziennie 
spływa z te leksów w przybl iżeniu 3500 
stron tekstu, a oczekuje się, że do r. 1990 
ilość informacji wzrośnie do 8000 stron. 
Z tego powodu technikę teleksową stop
niowo zas tępuje się elektroniczną. Od 
dwóch lat w dziale informacji międzyna
rodowej agencja pracuje za pomocą dis-
playa. (BŻ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

EKONOMIKA 
H I S Z P A N I A . Niższa izba parlamentu za
aprobowała rządowy plan sprzedaży oso
bom prywatnym i towarzystwom 27 ga
zet dotychczas pańs twowych . Pon ieważ 
znaczna część tych gazet przynosi straty, 
bierze się pod uwagę, że wiele z nich 
prawdopodobnie nie znajdzie nabywcy, a 

więc zostaną po prostu zlikwidowane. 
Oznacza to, że k i l k a tysięcy drukarzy i 
dziennikarzy zostanie bez pracy. Większość 
tych gazet upańs twowiono po upadku re
żimu Franco. (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

R F N . Trwa koncentracja prasy. Wydawca 
Westdeutsche Allgemeine Zeitung z Essen 
zaczął kon t ro lować ukazujące się w Pó ł 
nocnej Nadrenii-Wesfalii gazety Wupper
taler General-Anzeiger (Wuppertal) i 
Westfälischer Anzeiger (Hamm). Jedno z 
czołowych pism ekonomicznych Wirtschaft
swoche przeszło na własność koncernu 
wydawniczego Georga von Holtzbrincka. 
(Zurnalist 1981 nr 7 s. 68; por. Z P 198Ö 
nr 3 s. 183) Ip 

S Z W E C J A . Parlament uchwali ł na rok 
budże towy 1982/83 subwenc ję dla gazet co
dziennych w kwocie 367 min koron (ok. 
147 min marek R F N ) . Subwencje stano
wiące ok. 30°/o ich wp ływów otrzymają 
drugie co do wielkości dzienniki w danym 
ośrodku wydawniczym oraz te gazety, 
k tóre wspólnie z i nnymi prowadzą k o l 
por taż . Subwencje rządowe zapobiegły w 
minionym dziesięcioleciu szybkiej poprze
dnio koncentracji prasy codziennej. (ZV + 
+ ZV 1982 nr 17 S. 578) pd 

S Z W E C J A . Strajk 5 tys. dziennikarzy i fo
to repor te rów domagających się poprawy 
w a r u n k ó w pracy, był najostrzejszym kon
fliktem w prasie kraju od czasu utwo
rzenia przed 80 laty Związku Dziennika
rzy Szwedzkich. (Zurnalist 1981 nr 10 s. 
70) Ip 

U S A . Imperium prasowe ,,Hearst Corpo
ration" wykupi ło na południu Kal i fo rn i i 
jednocześnie 28 tygodników i 2 dzienniki 
o łącznym nak ładz ie 425 tys. egz. Obec
nie w Los Angeles trust wyprzedzi ł pod 
względem liczby czyte lników i ogłosze
n iodawców głównego konkurenta — wła
ścicieli Los Angeles Times. Według do
niesień prasy, w Stanach Zjednoczonych 
19 na jwiększych korporacji gazetowych 
podporządkowało sobie gazety o nakładz ie 
20,1 min egz., czyl i trzecią część całego 
codziennego nak ładu w kraju. „ G a n n e t " 
posiada 78 dz ienników i 19 tygodników. 
(Zurnalist 1981 n r 10 s. 76) Ip 

U S A . Jeszcze jeden wie lk i dziennik bę 
dzie wystawiony na licytację, ponieważ 
nie wytrzymuje w a l k i konkurencyjnej. 
Koncern ..Tribune Company" postanowił 
sprzedać należący do niego New; York 
Daily News, k tó ry ostatnio notuje znacz
ne straty. (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

U S A . J u ż po siedmiu godzinach od rozpo
częciu strajku przez dziennikarzy New 
York Timesa, przedsiębiorcy zgodzili sie 
spełnić wysun ię t e przez związek zawodo
wy żądanie „dos tosowania płac do wzro
stu kosztów utrzymania w U S A " . Przed 
groźbą strajku skapitulowali też właści 
ciele gazety New York Daily News. (Zur
nalist 1981 nr 8 s. 69) Ip 

W. B R Y T A N I A . Ostra konkurencja mię 
dzy gazetami w zdobywaniu czyte lników 
prowadzi do zak ładan ia w ła snych toto-lo-
teri i (lub jak się to w W. Bry tan i i nazy
w a : bingo). Początek zrobiła Daily Star 
należąca do nowo powsta łego trustu „Da
i ly Express". Stopniowo zaczęły urucha
miać swoje bingo inne gazety trustu: Da
ily Express i Sunday Express, trustu 
„ M i r r o r " : Daily Mirror 1 Sunday Mirror 



oraz na leżące do Ruperta Murdocha: The 
Sun i News of the World. Ostatnio przy
łączyła się do grupy Daily Mail. Prowadzi 
to do podniesienia nak ładów. W parla
mencie zażądano badania nas tęps tw, ja 
kie przyniesie koncentracja prasy, jed
n a k ż e minister handlu sprzeciwił się te
mu. (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

WŁOCHY. W I kwartale 1982 trzykrotnie 
kraj pozbawiony był informacji : nie wy
chodziły gazety, radio i T V nie nadawa
ły dzienników, nie p racowały agencje pra
sowe i drukarnie. Członkowie zrzeszeni 
w federacji prasy domagają się nowego 
u k ł a d u zbiorowego. Przede wszystkim cho
dzi o podniesienie stawek, polepszenie 
w a r u n k ó w pracy i zaręczenie o niezwal-
nianiu z pracy. (Novinâf 1982 nr 4 s. 23) 
dkn 

R E K L A M A 
H I S Z P A N I A . Rząd zabronił publikowania 
reklam tytoniowych w gazetach i czaso
pismach. (Novinâf 1982 nr 4 s. 23) dkn 

U S A . 17.4 mi l ia rdów doi. uzyskały z re
k lamy gazety codzienne w r. 1981, o 12,l°/o 
więcej niż rok wcześniej i więcej niż 
wszystkie stacje radiowe i telewizyjne ra
zem wzięte. (ZV + ZV 1982 nr 24 s. 866) 
pd 

W. B R Y T A N I A . Szacuje się, że 200 tys. 
stacji telewizyjnych jest zaopatrzone w 
urządzenia do odbioru systemu teletekstu 
Oracle. Bryty jska ITV jako pierwsza za
akcep towa ła system teletekstu dla ogło
szeń. Obecnie 15% godzin antenowych re
zerwuje się dla ogłoszeń. (JD 1982 nr 2 
s. 25) dkn 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. W Meksyku ukaza ł 
się pierwszy numer organu Latynoamery
kańsk ie j Federacji Dziennikarzy (FELAP) 
„Dz ienn ika r s two L a t y n o a m e r y k a ń s k i e " . 
(Zurnalist 1981 nr 11 s. 63) lp 

MIĘDZYNARODOWE. Sekretariat General
ny Federacji Dziennikarzy Arabskich przy
gotowuje książkę o arabskich pracowni
kach prasy, ofiarach represji. Książka ma 
zawierać biografie, fotogramy i fragmenty 
ich prac. (Zurnalist 1981 nr 6 s. 72) lp 

G W A T A M A L A . Powsta ło Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Demokra tów Gwatemali i m . 
Marco Antońo Cacao Muńosa . Nowa orga
nizacja, k tó ra swoich przedstawicieli mieć 
będzie w Nikaragui , na Kubie i w Me
ksyku, ogłosiła oświadczenie potępiające 
ludobójs two prowadzone przez reżym woj 
skowy w kraju. Dokument stwierdza w 
szczególności, że od 1970 porwano i za
mordowano 46 dziennikarzy. S D D G uzna
ło Federac ję Dziennikarzy A m e r y k i Ła
cińskiej i Międzynarodową Organizację 
Dziennikarzy za jedynych prawnych przed
stawicieli demokratycznych dziennikarzy 
świata . 

Przedstawiciele kierownictwa Stowarzy
szenia oświadczyli , że sztab organizacji 
będzie s ię mieścił w stolicy Gwatemali 
i działał konspiracyjnie. G łównym jego 
zadaniem będzie kierowanie pracą zawo
dowych dziennikarzy i wspieranie „wszy
stkich akc j i s łużących wprowadzeniu w 

kraju rewolucyjnego, demokratycznego i 
narodowego rządu" . S D D G zamierza wa l 
czyć z prowadzoną przez międzyna rodowe 
agencje kampan ią dezinformacji na temat 
wa lk i narodu Gwatemali i ruchu narodo
wowyzwoleńczego w innych krajach kon
tynentu po łudn iowoamerykańsk iego . (Za 
rubieżom 1982 nr 23 s. 16) lp 

J E M E N PŁD. W drugim zjeździe Organi-, 
zacji Dziennikarzy Demokratycznego Je
menu w Adenie uczestniczyło ponad 160 
delegatów prasy, radia i telewizji. Oce
niono drogi doskonalenia pracy ś rodków 
informacji masowej z uwzględnieniem 
przeprowadzonej w kraju zmiany syste
mu prasy, radia i telewizji. Celem zmia
ny jest zwiększenie kierowniczej ro l i Je
meńskie j Par t i i Socjalistycznej. (Zurnalist 
1931 nr 8 s. 69) lp 

M O N G O L I A . Ukazał się nowy kwartalnik 
Setgoolcz (Dziennikarz), wydawany przez 
Związek Dziennikarzy Mongolskich i dzien
nik Unen. Kwar ta ln ik przeznaczony jest 
nie tylko dla p racowników masowych 
ś rodków przekazu, ale t akże dla szerszego 
kręgu czytelników. Pismo zawiera proble
my teorii i p rak tyki dziennikarstwa, i n 
formację o masowych ś rodkach przekazu 
w krajach socjalistycznych, o pracy dzien
nikarzy i ak tywis tów M O D . (JD 1982 nr 2 
s. 31) dkn 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
MIĘDZYNARODOWE. Kontynuu jąc serię 
publikacj i o charakterze szkolnym MOD 
wyda ła w ub. roku dwa podręczniki 
współczesnego dziennikarstwa. „Podręczn ik 
fotografii dziennikarskiej" napisał czecho
słowacki fotograf i dziennikarz Peter 
Tausk. Drugim podręcznikiem jest „Praca 
dziennikarza a telewizja", autorstwa ra
dzieckich dziennikarzy R. Boreckiego i G . 
Kuźniecowa. Podręczn ik składa się z 
dwóch części: pierwsza traktuje o pod
stawowych zagadnieniach fi lmu telewizyj
nego, druga — o charakterze dialogu na 
ekranie telewizyjnym. Książka jest nie 
ty lko podręcznik iem, przeznaczona jest dla 
szerokich k ręgów czytelników interesują
cych się w ogóle zasadami telewizyjnej 
publicystyki . Obydwa podręczniki wydano 
w jęz. angielskim. (BZ 1932 nr 4 s. 64) 
dkn 

MIĘDZYNARODOWE. 60 etiopskich dzien
nikarzy o t rzymało świadec twa ukończenia 
Międzynarodowego Instytutu Dziennikar
stwa im. Georgi Dymitrowa, k tórego za
jęcia odbywały się w Addis Abebie. (Zur
nalist 1981 nr 10 s. 76) lp 

A F G A N I S T A N . Pierwsi absolwenci opuś 
c i l i fakultet dziennikarstwa Instytutu Nauk 
Społecznych przy КС Ludowo-Demokraty
cznej Par t i i Afganistanu. Dyplomy w r ę 
czono 44 pracownikom gazet, radia i te
lewizji . W ciągu roku, nie p rzerywając 
normalnej pracy, studiowali oni teor ię pro
pagandy, zasady dziennikarstwa partyj
nego i nauki społeczne. (Zurnalist 1981 n r 
7 S. G8; por. Z P 1981 nr 1 S. 172) lp 

R F N . Od semestru zimowego 1982/83 na 
Uniwersytecie w Hamburgu można studio
w a ć dziennikarstwo jako przedmiot dodat
kowy. Warunkiem przyjęcia jest co naj
mniej sześciotygodniowa praktyka redak
cyjna. (ZV + Z V 1982 nr 23 S. 838) pd 



R F N . Studium pierwszych absolwentów 
Uniwersytetu w Monachium ot rzymało dy
plomy akademicko wyksz ta łconych dzien
nikarzy. Oprócz tego w Monachium m o ' 
żna s tudiować n a u k ę o komunikowaniu ze 
stopniem magisterskim (lub promocją) . Tu 
jednak l iczba s łuchaczy jest nieograniczo
na (aktualnie sięga tysiąca osób, k tó r e 
wybra ły ten przedmiot jako obowiązko
wy!) , podczas gdy liczbę miejsc na dy
plomowym studium dziennikarskim ogra
niczono do 45. 

Poza Monachium dyplomowe studia 
dziennikarskie istnieją jeszcze na Uniwer
sytecie w Dortmundzie. (ZV + ZV 1982 nr 
23 s. 338) pd 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 

R F N . Po raz piąty ukaza ła się w ham-
burskim wydawnictwie „ Jah resze i t en" ana
liza treści 59 czasopism powszechnie adre
sowanych. Obejmuje 20 tys. publikacji re
dakcyjnych rocznika 1981, kategoryzowa
nych podług 39 zakresów tematycznych i 
p rzyporządkowywanych 13 różnym funk
cjom. W końcowej ocenie są one podpo
rządkowane bądź funkcji doradczej i rze-
czowo-informacyjnej (tu np. moda, miesz
kanie, wychowanie dzieci, kulinaria), bądź 
kształcącej i rozrywkowej (polityka, wie
dza, powieści odcinkowe i in.) . 

Treści i funkcje odnosi się bezpośred
nio do ogłoszeń publikowanych w czaso
piśmie, zainteresowania czytelników t r e ś 
cią pobudzają — zdaniem au to rów ana
l izy - - zainteresowanie adekwatnymi re
klamami. W literaturze fachowej studia 
te określa się terminem ,.Funktionsanaly
se" — analiza funkcjonalna. (ZV + ZV 1982 
nr 24 s. 847) pd 

PRAWO 

B E R L I N Z A C H . Prokuratura skonfiskowa
ła dużą ilość mater ia łów fi lmowych zare
jestrowanych przez repor te rów telewizyj
nych podczas s tarć policj i z demonstran
tami. Mater ia ły zostały udos tępn ione w 
charakterze dowodu rzeczowego w pos tę 
powaniu sądowym i zamierza się ich użyć 
w celu — jak określi ła prokuratura — 
„wykryc ia przes tępców". Wywołało to 
szerokie protesty społeczeństwa miasta. 
(Zurnalist 1981 nr 9 S. 68) Ip 

C H I L E . Zaostrzając system cenzury wła 
dze wyda ły dekret, w myśl k tórego od 
tej pory wszystkie publikacje w kraju 
powinny być uprzednio zaaprobowano 
przez ministerstwo spraw wewnę t rznych . 
(Zurnalist 1981 nr 6 s. 72) Ip 

P O R T U G A L I A . Parlament uchwali ł u s t awę 
0 ochronie muzyki portugalskiej w radio 
1 telewizji. Przynajmniej 50"/o u tworów mu
si być autorstwa Por tuga lczyków i — 
zwłaszcza w muzyce lekkiej — 60% prze
bojów musi mieć teksty portugalskie. Od
nośn ie do muzyk i klasycznej prawo żąda 
nadawania przynajmniej l5°/o u tworów por
tugalskich, z czego najmniej 25°/o ma być 
w wykonaniu m u z y k ó w krajowych. Usta
w a jest ś rodkiem obronnym przeciwko 
zbytniej amerykanizacji szczególnie m u 
z y k i popularnej i lekkiej , w radiu i te
lewizji . (OZ 1982 n r 1 s. 40) dkn 

T U R C J A . Rząd wojskowy wyda ł zarzą
dzenia, k t ó r e w rzeczywistości zakazują 
kon tak tów między obywatelami tureckimi 
a cudzoziemcami. W myś l zarządzeń nie 
wolno żadnej tureckiej instytucji powo
łać za granicą przedstawicielstwa, a ga
zetom tureckim zabrania się przedruku 
jakiegokolwiek mater ia łu zagranicznego, 
k tó ry by k ry tykowa ł sy tuac ję w kraju. 
(Novinâf 1982 nr 3 s. 23) dkn 

JĘZYK 

F R A N C J A . Francuski minister komunikacj i 
Georges F i l l ioud powołał komisję termi
nologiczną dla ś rodków masowego przeka
zu i reklamy. Celem komisj i jest spo
rządzenie listy nowych te rminów, publ i 
kowanej w dzienniku u rzędowym i oce
na ile z nich weszło do potocznego użycia. 
W sk ład członków komisj i wchodzi m. i n . 
naczelny dyrektor francuskiego radia i 
telewizji. (IOJ NL 1982 nr 12 s. 4) tl 

TECHNIKA 

MIĘDZYNARODOWE. Szwecja zapropono
wała zastąpić satelitarny projekt systemu 
komunikowania k ra jów nordyckich Nord -
sat systemem Nordkom, k tóry będzie zna
cznie tańszy. W pierwszej fazie Nordkom 
składa się z trzech satel i tów komunika
cyjnych Tele-X, w k tó rych budowie uczes
tniczą obecnie Szwecja, Finlandia i Nor
wegia. (JD 1982 nr 3 s. 29) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Pierwszy sputnik te
lewizyjny Europy w tzw. fazie przedope-
racyjnej będzie n a d a w a ć na 3 kana ł ach 
do 3 lat. W fazie operacyjnej będzie s ię 
korzys tać z 25 kana łów. (OZ 1982 nr l 
s. 54). dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Z S R R zbudował W 
pobliżu stolicy Laosu Vientiane naz iemną 
stację umożliwiającą połączenie radiofoni
czne, telefoniczne i telewizyjne z Moskwą 
za pomocą satelity komunikacyjnego mię 
dzynarodowej organizacji Intersputnik. Z 
pomocą Z S R R Laos buduje swoją własną 
sieć telewizyjną. (JD 1982 nr 3 s. 29) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Według ocen 
U N E S C O liczba odbiorn ików radiowych w 
Afryce i na B l i s k i m Wschodzie wzros ła 
w ostatnich 25 latach z 3,5 min w, 1955 ro
ku do 75 min w 1980. W tym samym 
czasie w Ameryce Łacińskiej z 12 min 
do 100 m i n ; w Indiach do> 30 min, a C h i 
nach do 55 min w po równan iu z 1 min 
a p a r a t ó w radiowych przed 25 laty. (IOJ 
NL 1982 nr 11 S. 4) tl 

A R A B I A S A U D Y J S K A . Jak podał egipski 
tygodnik Al Masawar, Arabia Saudyjska 
będzie pierwszym krajem arabskim, k tó ry 
wypuśc i własnego satel i tę. Stanie się to 
na początku r. 1984, kosz tować ma 23 min 
dolarów. Celem jest polepszenie telekomu
nikacj i na B l i s k i m Wschodzie. W realiza
cji programu pomaga Europejska Agencja 
Kosmiczna (ESA). (Novinâf 1982 nr 2 s. 
24) dkn 

B R A Z Y L I A . W minionych pięciu latach 
ilość stacji radiowych podwoiła się. Obec
nie jest ich 1280. Jest to liczba dużo w ię 
ksza niż w innych krajach A m e r y k i , z 
wyją tk iem U S A . W kolejnych pięciu l a -



tach liczba rozgłośni radiowych powinna 
osiągnąć 3 tys. (JD 1982 n r 3 s. 29) dkn 

INDIE. W mieście Suratgarh rozpoczął pra
cę nowy ośrodek radiowy — jako 85 sta
cja w systemie ogólnoindyjsłdej sieci ra
diowej nadającej audycje w 8 fęzykach 
narodowych i 17 obcych. (Zurnalist 1981 
nr 5 s. 69) lp 

J A P O N I A . Fi rma Sony udoskonal i ła m i 
niaturowy telewizor, mieszczący się w to
rebce lub nawet kieszeni, z k tórego mo
żna korzys tać gdziekolwiek. Nowy prze
strzenny ekran ma grubość 16,5 mm i to 
umożliwiło uzyskanie ogólnej głębokości 
33 mm. Telewizor (!) może być zasilany 
z czterach ź róde ł : z bateryjki, z „ p r a w 
dziwego" telewizora, z akumulatora samo
chodowego i z sieci. (Novinâf 1982 nr 4 
s. 23) dkn 

J A P O N I A . W niedalekiej przyszłości ma
szyna do pisania będzie mieć grubość no
tatnika — twierdzą inżynierowie, k tórzy 
skonstruowali już najbardziej płaską ma
szynę świata . Jest ona nie grubsza od 
książki , a waga jej nieznacznie przekra
cza 1,5 kg. Jest to maszyna elektroniczna. 
Od elektrycznej różni się tym, że działa 
bez ha ła su i jest zasilana z k i l k u ogniw. 
Maszyna posiada elektryczną pamięć , co 
poszerza jej możl iwości ; zdolna jest też 
spe łn iać n iek tóre funkcje minikalkulatora. 
(SR z 16 VII 1982 s. 3) lp 

M O N G O L I A . W Ułan Bator wmurowano 
kamień węgielny pod budowę nowego 
oś rodka radiowo-telewizyjnego. Po jego 
uruchomieniu można będzie t r ansmi tować 
trzema k a n a ł a m i programy telewizji kolo
rowej i czterema programy radiowe. K o m 
pleks, k tó rego budowę planuje się u k o ń 
czyć w obecnym pięcioleciu, jest jednym 
z na jwiększych obiektów wznoszonych przy 
pomocy ZSRR w Mongol i i . (Zurnalist 1981 
nr 9 s. 68) lp 

U S A . Star-News, spółka podległa koncer
nowi Knight-Ridder Newspaper, jako pier
wsza w kraju naby ła system N P S (News
paper Pagination System), służący do 
komputerowego ł aman ia i wydruku ca
łych kolumn z tekstami, kl iszami siatko
w y m i i kreskowymi, ogłoszeniami. Wydaw
nictwo Star-News drukuje codziennie ga
zetę po ranną i wieczorną, 4 gazety dwa 
razy w tygodniu, tygodnik ogłoszeniowy 
i dodatek sobotni — łącznie 550 kolumn 
tygodniowo. Nak ład dziennika Star-News 
wynosi ok. 55 tys. egz. (ZV + Z v 1932 nr 
17 s. 573) pd 

W. B R Y T A N I A . Czasopisma z dołączonymi 
p ły t ami gramofonowymi nie są żadną no
wością. Dotychczas jednak, kiedy chciel iś
m y przes łuchać płytę , trzeba było wyjąć 
ją z pisma i całość p rzes tawała is tnieć. 
Kiedy więc pomyś ln ie skończą się p róby 
f i rm Timesa i Mike ' a Resonica, tekst i 
dźwięk w czasopiśmie lub książce s taną 
się nieoddzielnymi i będą się mogły w 
każde j chwi l i uzupełnić . N a w y d r u k o w a n ą 
s t ronę nalepia się pasek z polimeru z w y 
rytą ścieżką dźwiękową. A b y czytelnik 
mógł pos łuchać głosu autora a r t yku łu , 
osoby, o które j mowa w artykule, frag
mentu melodii lub p rzyk ładu poprawnej 
wymowy obcego języka , wystarczy prze
sunąć po stronicy mikroprzegrywaczem 
wielkości papierośnicy . (OZ 1982 nr 1 s. 40) 
dkn 

Z S RR. Bl i sko 100 republ ikańsk ich , obwo 
dowych, miejskich i rejonowych gazet v 
Republ ikach: Ukra ińsk ie j , Białoruskiej 
Uzbeckiej, Litewskiej, Mołdawskiej , K a 
zachskiej, Kirgiskie j , Estońskiej oraz Ro 
syjskiej SFRR drukuje się na rotacyjny cl 
maszynach offsetowych. W planie jedena 
stej 5-latki pańs twowe komitety repu 
bl ik związkowych przewidują dalszy roz 
wój bazy technicznej miejskich i rejo 
nowych gazet. Główny akcent kładzie sii 
na dalsze wdrażan ie technik fotoskładi 
i maszyn offsetowych. (BZ 1982 nr 4 s. 64; 
dkn 

ZSRR. Wystrzelono kolejnego satel i tę te 
lewizyjnego Ekran z apa ra tu rą retlansacyj 
ną na pokładzie . W indeksie międzynaro 
dowym zarejestrowany jest jako Stado-
nar-I. (Novinâf 1982 nr 3 s. 23) dkn 

PAPIER 
F I N L A N D I A . W fabryce papieru należące; 
do trustu Metsaliiton Teollisuus O Y K i r 
kniemi) wyprodukowano pierwsze metn 
nowego rodzaju papieru dla magazynów 
korzys ta jących z maszyn offsetowych. Pa
pier ten znany pod inic ja łami W S O ! 
(Web-Sized-Offset Paper) jest o 30% droż
szy od dotychczas używanego na tycj 
maszynach. Zaletą jego jest to, że może 
być również używany do druku fotogra-
wiurowego. Pierwsze 4000 ton dostarczone 
na rynek rozprzedano natychmiast. (IOJ 
NL 1982 nr 12 s. 3) U 

F R A N C J A . Nadal rosną ceny papieru ga
zetowego: l tona 49-gramowego papieru 
kosztuje już 3309 fr. Poprzednia cena wy
nosiła 3059 fr., a więc wzros ła o ponad 
8%. Pociągnie to za sobą zwyżkę cen ga
zet. (BZ 1982 nr 5 s. 64) dkn 

U S A . Spółka R C A Research Engineering 
opracowała prognozę rozwoju wideotech-
n i k i do r. 1990. W zasadzie przewiduje 
się wzrost l iczby odbiorców telewizyj
nych — z 68% w 1980 do 74% W 1990 Г. , 
zmaleje tylko liczba oglądających pro
gram stacji telewizji n iezależnych — do 
13% całej populacji. Telewizja kablowa 
prześcignie telewizję pańs twową o 4%. 
Systemy lokalne kablowej T V i w i -
deopłyty osiągną 2%, a wideokasety tylko 
1%. Opracowanie nie mówi o urządzeniach 
domowych, te letekście ani o wideotekście . 
(JD 1982 nr 2 S. 25) dkn 

HISTORIA 
N I E M C Y . W końcu X I X wieku is tniała 
gazeta ukazująca się w oszałamiającym 
nakładzie . . . 2 (s łownie: dwóch) egzempla
rzy. Była to „Gazeta Cesarska", którą 
wydawano w Berl inie wyłącznie dla ce
sarza Wilhelma. Mimo małego nak ł adu p i 
smo in formowało swojego czytelnika o 
bieżących wydarzeniach we wszystkich 
krajach świata . Wiadomość tę podało ro
syjskie pismo Wokrug Swieta w 1898 r. 
(Zurnalist 1981 nr 10 s. 79) lp 

N R D . Ćwierć wieku istnieje już w Lip
sku przy Russenstrasse 48 Muzeum Iskry. 
Właśnie w tym budynku w grudniu 1900 
roku zaczęto d rukować założoną przez Le
nina pierwszą ogólnorosyjską gazetę mar
ksis towską, od 1956 roku ok. 1,5 min zwie-



dzających zapoznało się w Muzeum •/. his
torią powstania Iskry. (Zurnalist 1981 nr 
7 s. G8) lp 

R F N . Na Międzynarodowej Wystawie D r u 
ku i Papieru (DRUPA) w Dusseldorfie 
demonstrowano zrekons t ruowaną drewnia
ną prasę Gutenberga, d rukując na niej 
za pomocą ruchomych czcionek metalo
wych poszczególne stronice B i b l i i . Tak i 
rękodzielniczy sposób druku prze t rwał do 
początku X I X w. Wynaleziona w r. 1703 
przez Senefelciera litografia może być uwa
żana za poprzedniczkę offsetu, w 15 lat 
później Koenig skons t ruował pierwszą 
szybkobieżną p rasę cylindryczną, na k t ó 
rej już w r. 1814 drukowano londyńsk i 
Times. Mergenthaler zbudował piei-wszy 
linotyp w 188Ö, w 1904 Rubel wynalazł of
fset. 

Jednak dopiero w połowie bieżącego 
stulecia zapotrzebowanie przede wszystkim 
na kolorowe czasopisma zapoczątkowało 
erę offsetu. W R F N w r. 1981 po raz pierw
szy wytworzono tą techniką więcej dru
ków, licząc war tościowo (41,5%), niż typo-
grafią (39,9%). Na przyszłość przewiduje 
się w typografii tylko wytwarzanie gazet, 
i to w ograniczonym rozmiarze, do cze
go przyczynia się zastosowanie elektro
n ik i m. in. przv dozowaniu farb w offse
cie. (FAZ 15 VI 1982 s. 13) pd 

ROŻNE 

MIĘDZYNARODOWE. 36. Zgromadzenie 
ogóine ONZ zdecydowało ogłosić rok 1983 
Rokiem Komunikowania Światowego. K o 
ordynacją działań z tym związanych zaj
mie się Międzynarodowy Związek Tele
komunikacyjny (ITU). (PN 1982 nr 3—4 
s. 90) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. W Budapeszcie obra
dowała Rada Administracyjna i Zgroma
dzenie Ogólne Międzynarodowej Organiza
cji Radia i Telewizji (OIRT). Zalecono 
członkom organizacji szerokie omawianie 
realizacji pos tanowień zjazdów partii ko
munistycznych i robotniczych w krajach 
socjalistycznych, działalności R W P G , 
współpracy ekonomicznej i kulturalnej. 
Wybrano nowe kierownictwo OIRT. No
wym członkiem została Kampucza, na pra
wach członka stowarzyszonego przyjęto 
japońską korporac ję telewizyjną „Asah i" . 
(Zurnalist 1981 nr 8 s. 69) lp 

MIĘDZYNARODOWE. Konferencja min i 
s t rów informacji kra jów arabskich w T u 
nisie poświęcona była walce z propagan
dą syjonistyczną. Opracowano s t ra tegię 
działania w celu mobilizacji światowej 
opinii publicznej do popierania sprawy 
arabskiej. (Zurnalist 1981 nr 9 s. 68) lp 

MIĘDZYNARODOWE. N a 22. m iędzyna ro 
dowym festiwalu telewizyjnym w M o n 
te Carlo oceniano pod przewodnictwem 
amerykańsk iego reżysera i producenta 
Johna Frankenheimera 32 sztuki telewi
zyjne i 47 kronik tv przes łanych na kon
kurs przez 44 spółki telewizyjne z 25 k r a 
jów. (Novinâf 1982 nr 3 s. 23) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. M O D odznaczyła 
przewodniczącego Komitetu Wykonawcze
go Organizacji Wyzwolenia Palestyny Ja 
sera Arafata medalem im. Juliusza F u c i 
ka. (Zurnalist 1981 nr 11 s. 63) lp 

MIĘDZYNARODOWE. „Fotorepor te rzy r a -
ci/it-ecy (1917—1.940)" to tytuł albumu, k tór 
ry ukazał się w Wiedniu, Zdaniem pisma 
\Vcg und Ziel war tość 280 reprodukowa
nych fotografii polega na pokazaniu h i 
storii młodej Republ iki Rad i radzieckie
go fotodziennikarstwa. (Zurnalist 1981 nr 9 
s. C'i) lp 

MIĘDZYNARODOWE. W Muzeum Narodo
wym w Damaszku otwarta zostanie w 
1933 wystawa prac nades łanych na „ In -
terpressphoto". Sekcja fotograficzna M O p 
oraz Komitet Organizacyjny zapraszają do 
wzięcia udziału au torów fotografii prasor 
wej z całego świata . Prace można nadsyr 
łać najpóźniej do 20 l ipca 1933 pod adre
sem: Interpressphoto Damascus, Union of 
Syrian Journalists, A l Hassan S tue t A b u 
Romanneh 32. Otwarcie wystawy nastąpi 
20 paźdz iern ika 1983. Temat wystawy 
brzmi : O pokój i porozumienie między
narodowe. Prace mogą być zgłaszane w 
następujących kategoriach : 

1. Symbol N — pojedyncze fotografie po
święcone g łównemu tematowi wystawy, 
ukazujące wydarzenia lub działania jed
nostek czy grup ; 

2. Symbol PS — seria fotograficzna lub 
fotoreportaż (2—9 zdjęć) ; 
Symbol P — portrety czynów, dzia
łań i sekwencje fotograficzne poświęco
no okreś lonym wydarzeniom czy typo-
w y m s y tu a с j om : 

4. Symbol S P — fotografia sportowa czar
no-biała , zdjęcia pojedyncze lub serie 
tematyczne : 

5. Symbol M W — człowiek i praca, zdję
cia pojedyncze i serie tematyczne ludzi 
pracujących w gospodarce, nauce, k u l 
turze, sztuce, obronie narodowej. Czar
no-białe zdjęcia z zakresu osiągnięć 
naukowych bądź kreacji artystycznych; 

(i. Symbol M L — człowiek i życie, człowiek 
i natura, ludzie w szczęściu jak i w sy
tuacjach poważnych, człowiek i wypo
czynek, człowiek i zwierzę, sytuacje 
niecodzienne i sytuacje komiczne; 

7. Symbol С — zdjęcia kolorowe — poje
dyncze i serie o wszelkich przejawach 
życia. 

Format — zarówno czarno-bia łych jak 
kolorowych — nie może przekraczać 50Х" 
У.иО cm i nie powinien być mniejszy niż 
2-ÎX30 cm. Negatywy i przeźrocza nie b ę 
dą rozpatrywane. Każdy autor może ucze
stniczyć w konkursie najwyżej 6 pojedyn
czymi zdjęciami i dwiema seriami tema
tycznymi. Oprócz powiększeń każdy autor 
winien dos tarczyć dwie kopie o wymia
rach 18X24 cm do katalogu. Na odwrocie 
zdjęcia winno być podane nazwisko, kraj, 
ty tu ł zdjęcia, numer i symbol kategorii, 
v.' k tórej zdjęcie uczestniczy. Fo tomontaże 
nie zostaną włączone do konkursu. N a 
des łane zdjęcia nie będą zwracane. 

Konkurs jest otwarty, z a r ó w n o dla za
wodowych fotorepor terów — jak i dla nie
profesjonalnych koresponden tów z całego 
świata . W jury bierze udział 13 znanych 
fotograf ików prasowych z 12 k ra jów. W 
każdej kategorii będą przyznane złoty, 
dwa srebrne i trzy brązowe medale. Głów
na nagroda MOD — 1000 doi. (IOJ N L 
1982 nr 11 s. 1—2) tl 

MIĘDZYNARODOWE. Nadzwyczajne pq T 

wodzenie u widzów R F N , jakie m i a ł a 
druga część serialu „Nemocnice na kraj i 



mësta", przyniosło czechosłowackiej ak
torce Eliszce Balzarovej nagrodę „Bambi 
1982" — jedną z ważniejszych zachodnio
niemieckich nagród filmowych i telewi
zyjnych. Nagrody — figurki złotego ko
ziołka — corocznie przyznaje w ramach 
wydawnictwa „Burda" radiowo-telewizyj-
ne czasopismo Bild und Funk. (Novinâf 
1982 nr 4 s. 23) dkn 

PS. Zamieszczamy informację, kieru
jąc się również sympatią. „Szpital na pe
ryferiach" cieszył się ż y w y m zaintereso
waniem także wśród polskich telewidzów. 

FRANCJA- " Paryżu ukazała się pierw
sza na 'ażka przeznaczona nie 
do czyt-in. ... wąchania. „Dzieło" 
składa się z ». чп stron opisu i 54 
niewielkich butel<_. ~ napełnionych zapa
chami odpowiadającymi woni francuskich 
win, brzoskwiń, głogu, cynamonu, pelar

gonii, a nawet zżętego siana. Książkę wy
dano w 1000 egz. (Novinâf 1982 nr 2 s. 24) 
dkn 

USA. Pomimo energicznej kampanii w 
masowych środkach przekazu prowadzo
nej przez RCA Corp. w I półroczu 1981 
sprzedano zaledwie 60 tys. wideopłyt, pod
czas gdy w tym samym okresie spółka 
sprzedała 200 tys. płyt. Główną przyczy
ną małego popytu na wideopłyty jest cena. 
(JD 1982 nr 1 s. 25) dkn 

USA. Ustalono anMetowo, że 88,3V« na
bywców kupuje wideokasety w celu „re
jestrowania na taśmie emisji telewizyjnej, 
którą następnie telewidz może odtworzyć 
według swojego upodobania". (Szkoda, że 
nie uzyskano odpowiedzi, po co kupuje 
kasety pozostałe 11,7*/«.) (JD 1982 nr l 
s. 25) dkn 

Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Najważniejszą przysługą, jaką dotąd oddała prasa, należy upatrywał 
w tym, że przygotowała ludzi do nieufnego traktowania słowa dru
kowanego. 

Samuel Butle: 



РЕЗЮМЕ 

Сильвестр Дзикий: ПРЕССА ПОЛЬСКОГО РАБОЧЕГО ^ДВИЖЕНИЯ ДО 
1948 Г. (документационно-библиографический очерк) 

По замыслу автора, в настоящем очерке должны найти отражение глав
ные направления исследований прессы польского рабочего движения, начало 
которой относится еще к середине прошлого столетия. Заинтересованность иссле
дователей этой частью польской журналистики также имеет свою, насчитывающую 
свыше 80 лет, историю. Классические произведения в этой области были написа
ны передовыми деятелями рабочего движения (Ф. Перль, Э. Гекер). Однако до 
сих пор нет монографического труда, посвященного истории прессы рабочего дви
жения, ни полной библиографии работ, посвященных данной тематике, ни биб
лиографии газет и журналов. 

Относительно обширна литература, посвященная коммунистической прессе, 
а также прессе периода конспирации (1939—1945 гг.) Польской Рабочей партии; 
особенно запущены исследования прессы, связанной с отдельными направления
ми социалистического движения междувоенного периода. 

В данном очерке рассматриваются публикации, занимающие прочное место 
в польской печатоведческой литературе либо же отчетливее всего отражающие 
преобладающие исследовательские тенденции. Многочисленные «белые пятна» 
в этих исследованиях, с другой же строны — нагромождение работ, посвящен
ных частным, второстепенным проблемам, — все это должны явится поощрением 
для дальнейших подробных исследований синтетического, монографического 
и сравнительного характера. (Резюме автора) 

Алиция З а г р о д н и к о в а : ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ ПИЕРИОДА ПЕ
РЕМЕН В ПОЛЬШЕ: август—сентябрь 1980 г. Слова и фразеологические обо
роты с положительной окраской. 

Основное внимание газетной публицистики второй половины 1980 г. было со
средоточено на положительных аспектах послеавгустовской действительности; 
о положительных сторонах прошлого высказывались 30 раз реже. Это были, 
к примеру, упоминания о замечательных достижениях в области культуры и ис
кусства начала 70-х годов, почти полном равновесии рынка в это время, о за
слугах некоторых поэтов и писателей, о честных и самоотверженных членах пар
тийного аппарата. 

Благосклонное отношение прессы отмечается в рассматриваемое время по от
ношению к рабочему классу: с и л ь н о м у , с о з н а т е л ь н о м у , с о л и д а р н о 
му: в последующие месяцы говорилось о „Солидарности" как об о р г а н и з о 
в а н н о й о б щ е с т в е н н о й с и л е , ее предводитель был с и м в о л о м р а б о 
ч е й с р е д ы , е е с и л ы , у м а , н а с т о й ч и в о с т и . 

Обширный материал иллюстрирует положительную активность всего общества, 
рабочего класса, партии. 

Î Уже в „первый' период перемен заметны были положительные результаты 
'обновления, положительные перемены в народе. Во всем исследуемом материале 
•подчеркивается особая роль общественных соглашений, предоставивших, напри

мер, ш а н с ы у к р е п л е н и я с о ц и а л и с т и ч е с к о й д е м о к р а т и и , р о-
г 


