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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1986 R. XXVII, nr 1 (107) 

STANISŁAW W A L T O S 

PRASA I PROCES KARNY 
(w świetle prawa prasowego z 1984 r.) 

Od dwóch lat funkcjonuje nowe prawo prasowe. Zapełniona została w ten 
sposób luka w polskim prawie, istniejąca od 1945 roku. Od tego bowiem cza
su przeważał w praktyce pogląd, iż prawo prasowe z 1938 r. nie obowiązuje, 
chociaż nigdy nie zostało ono formalnie uchylone. 

O konsekwencjach nowej ustawy w dziedzinie sprawozdawczo sądowej pisze 
prof. dr hab. Stanisław Waltoś z UJ. 

1 26 stycznia 1984 Sejm P R L uchwalił ustawę — Prawo praso-
• we (Dz. U . nr 5, poz. 24). 

Nowe prawo prasowe odegra dużą rolę w procesie sądowym, zwła
szcza karnym. Wprowadza ono bowiem nowe reguły sprawozdaw
czości sądowej, które zmieniają istotnie kształt zasady jawności (pu
bliczności) procesu. Nowość tych uregulowań jest tak uderzająca, 
iż można powiedzieć, że zasady sprawozdawczości sądowej w Polsce 
różnią się teraz istotnie od reguł obowiązujących w innych krajach. 

2 Zasadę tę można określić jako dyrektywę, w myśl której 
• umożliwia się nieograniczonej liczbie osób dostęp do czynno

ści procesowych oraz prawo do uzyskiwania wiadomości o procesie. 
Żaden ze współczesnych systemów procesowych nie zna nieogra

niczonej jawności procesu. Najogólniej rzecz biorąc, reguła jest ta
ka — proces sądowy jest publiczny, ale sporo tu wyjątków. Podykto
wane są one zazwyczaj koniecznością ochrony tajemnicy państwo
wej i służbowej, a często i zawodowej, dobrych obyczajów oraz uza
sadnionego interesu prawnego strony procesowej lub świadka. Tajne 
jest natomiast postępowanie przygotowawcze z niewielkimi wyjątka
mi na rzecz jawności w stosunku do społeczeństwa. Podobnie tajne 
jest postępowanie wykonawcze \ 

Pojęcie jawności (tzw. publiczności) procesu w stosunku do spo
łeczeństwa ma dwa znaczenia: węższe i szersze. 

1 Bliżej — S. W a l t o ś : Proces karny. Zarys systemu. Warszawa 1985, 
S. 386—339. 



Krąg węższy jawności to obecność osób postronnych przy czyn
nościach procesowych, np. na rozprawie głównej, przy oględzinach 
miejsca przestępstwa, przesłuchaniu świadków w śledztwie itp. 

Krąg szerszy to, obok prawa osób postronnych do obecności 
w procesie, prawo prasy do informowania społeczeństwa o procesie. 
Nie do pomyślenia jest zamknięcie drzwi sali sądowej przed ludźmi 
z zewnątrz przy równoczesnym przyzwoleniu na dziennikarskie re
lacje o procesie. W kręgu szerszym jawności mieści się więc i jej 
krąg węższy. Uprawnienia wszystkich dziennikarzy nie są wszakże 
jednakowe. Np. w Angl i i , Francji, R F N i Austri i oraz częściowo 
w U S A nde zezwala się na telewizyjne, filmowe lub radiowe nagra
nia rozpraw sądowych. W państwach socjalistycznych sprawozdaw
czość tego typu jest natomiast dopuszczalna, ale podlega wielu 
ograniczeniom*. 

3 Nowe prawo prasowe bardzo szeroko pojmuje znaczenie po-
• jęcia „prasa", przedmiotowo uznając za nią praktycznie wszy

stkie periodyczne środki komunikowania. 
Ten sam przepis zarazem wyjaśnia, że prasa posdada także zna

czenie podmiotowe. Stanowi on bowiem dalej, że „prasa obejmuje 
również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalno
ścią dziennikarską". To wyjaśnienie ustawowe ściśle wiąże się z de
finicją dziennikarstwa sformalizowaną przez art. 7 ust. 2 pkt 5 
prawa prasowego, która brzmi: „dziennikarzem jest osoba zajmują
ca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowaniem materiałów 
prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca 
się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji". 

Generalnie rzecz ujmując, każdy dziennikarz i każdy środek ma
sowego komunikowania, będący prasą w znaczeniu przedmiotowym, 
musi przestrzegać ustalonych przez prawo prasowe reguł sprawoz
dawczości sądowej, chyba że przepisy szczególne przewidują inne 
reguły postępowania. 

A Polskie prawo przewiduje, jako zasadę, jawność rozprawy są-
dowej. Stanowi o niej art. 63 Konstytucji P R L : „Rozpozna

wanie spraw przed wszystkimi sądami P R L odbywa się jawnie, 
Ustawa może określić wyjątki od tej zasady"; precyzują je między 
innymi właśnie przepisy prawa karnego procesowego i prawa pra
sowego. 

Bardzo sporadycznie zdarzają się rozprawy, które budzą wielkie 
zainteresowanie. W praktyce publiczność rozpraw sądowych najczę
ściej jest niewielka. Na sali przeważają dzisiaj krewni i bliscy 
oskarżonego, rzadziej innych stron. Pokrzywdzony pojawia się prze
de wszystkim dlatego, że jest świadkiem. Widzów osobiście nie 
wciągniętych w proces, poza głośnymi rozprawami, tak zwanymi 
les causes célèbres, można zobaczyć tylko sporadycznie. 

* M . S i e w i e r s k i : Prasa a postejpowaaiie karne. Państwo i Prawo 1962 
nr 3, ś, 455. Zob. również M . P ł a c h t a : Kamera telewizyjna w sali sądo» 
wej. Doświadczenia amerykańskie. ZP 1985 nr 1. 



Badania w Sądzie Powiatowym (obecnie Rejonowym) w Tarno
wie w 1973 r. wykazały, że w 360 sprawach publiczność stanowiło 
996 osób, czyli że przeciętnie rozprawa toczyła się w obecności oko
ło 3 osób. W 41% spraw publiczności w ogóle nie było na sali są
dowej. Tylko 24% publiczności stanowiły osoby nie związane w ja
kikolwiek sposób z oskarżonym lub pokrzywdzonym. W 102 spra
wach, w których publiczność stanowili małżonkowie i krewni oskar
żonych, nie było osób obcych, podczas gdy sytuacja odwrotna zda
rzyła się tylko 17 razy. Wprawdzie badania te miały charakter son
dażowy oraz odbyły się przeszło 10 lat temu, ale nic nie wskazuje 
na to, by dzisiejsza rzeczywistość miała wyglądać diametralnie 
inaczej'. 

Tak więc informacja prasowa jest obecnie podstawową formą za
poznawania społeczeństwa z funkcjonowaniem wymiaru sprawied
liwości. Inaczej być nie może. Nie można dzisiaj liczyć na zapełnie
nie się sal sądowych ludźmi żądnymi sensacji lub zaciekawionymi 
mechanizmem orzekania sądów. Te sprawy, które rzeczywiście są 
ciekawe z powodu interesującego przebiegu zdarzeń, odbiegającego 
od szablonu ludzkich zachowań, wątpliwych dowodów lub atrakcyj
nego problemu prawnego, gubią się zwykle w tłoku spraw bagatel
nych, pospolitych, często powtarzających się. Trzeba dziennikarza 
w sądzie, by wydobyć na scenę przed publicznością przypadki nie
codzienne. Słusznie więc mówi się, iż funkcję kontrolną procesu, 
sprawowaną kiedyś przez publiczność na sali sądowej, wykonują 
dziś środki masowego komunikowania 4. 

5 Podstawowa kwestia, to — które etapy procesu karnego mo-
• gą był przedmiotem relacji prasowych i kto decyduje o pra

wie publikowania. 
Klucz do rozstrzygnięcia tej kwestii znajduje się w przepisach 

kodeksu karnego. 
Z art. 255 § 1 kodeksu karnego wynika, że tylko za zezwoleniem 

wolno publicznie rozpowszechniać wiadomości z postępowania przy
gotowawczego przed rozprawą główną. Kodeks karny nie wyjaśnia, 
kto ma udzielić takiego zezwolenia. W praktyce przyjęło się, że ze
zwolenia udziela przełożony prowadzącego śledztwo lub dochodze
nie. W teorii natomiast postuluje się, by osobą uprawnioną do uchy
lania tajemnicy postępowania przygotowawczego był prokurator, 
który prowadzi lub nadzoruje postępowanie 5 . To on jest bowiem 
„gospodarzem" tego etapu procesu i on w ostatecznym rachunku 
odpowiada za jego legalność i efektywność. 

• M . F l a s i ń s k i : Funkcjonowanie zasady jawności rozpraw w sprawach 
kannych. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 1976 nr 5. 
s. 265 i n . <*' ' **1 
4 S . S c h e r e r : Justiz und Massenmedien. Kontrollierende oder kontrollierte 
Medienöffentlichkeit. Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht 1979, t. 39, s. 40 i n, oraz H . Z i p f : Überlegungen zum Öffent-
lichkeitsprinzip im Strafverfahren. (W:) Strafrechtliche Probleme der Gegen
wart. Ottenstein 1982, s. 177. 
* S. W a l t o s : Prasa a wstępne stadium procesu karnego. Zeszyty Praso" 
znawcze 1968 nr 1, s. 31 i n. 



Nie jest natomiast zakazana informacja tylko o przestępstwie lub 
o tym, że toczy się postępowanie przygotowawcze. Sąd Najwyższy 
trafnie zauważył, że zakaz rozgłaszania wymieniony w art. 255 
§ 1 k.k. obejmuje wyłącznie „wiadomości z postępowania przygoto
wawczego", a więc fakty i oceny mające związek z tym postępowa
niem zmierzającym do wyjaśnienia okoliczności konkretnego prze
stępstwa oraz ujawnienia jego sprawcy 8. Zakaz wchodzi jednak tak 
długo w rachubę, jak długo dziennikarz będzie dysponować tylko 
tymi faktami i ocenami, które zdarzyły się w toku postępowania 
przygotowawczego lub zostały w tym czasie poczynione. Innymi 
słowy, cała wiedza wywodząca się z informacji uzyskanych od osób 
mających związek z postępowaniem przygotowawczym — a znana 
też prowadzącemu postępowanie — albo nawet wprost udzielonych 
przez prowadzącego lub nadzorującego to postępowanie, nie może 
zostać opublikowana bez zezwolenia. 

Dziennikarz może więc bezkarnie opublikować informacje o prze
stępstwie, które dotarły do niego prywatną drogą, pod warunkiem, 
że nie są to „przecieki" ze śledztwa lub dochodzenia. 

Zróbmy teraz jeszcze jeden krok dalej. Dopóki nie zostanie 
wszczęte postępowanie przygotowawcze, dziennikarz ma wolną r ę 
kę w publikowaniu wiadomości o przestępstwach, w opisywaniu 
czynów sprzecznych z prawem i wydobywaniu na światło dzienne 
wszystkich ich okoliczności, łącznie z opisywaniem z nazwiska ich 
sprawców. Często dzięki takim publikacjom organy ścigania dowia
dują się o przestępstwach. 

Działają tu jednak dwa hamulce. Pierwszym z nich jest niebez
pieczeństwo narażenia się na proces kamy (prywatnoskargowy) 
z powodu zarzutu popełnienia przestępstwa zniesławienia lub 
oszczerstwa (art. 178 § 1 lub § 2 k.k.). Jeśli dziennikarz zaniedba 
sprawdzenia wiadomości, a więc nie będzie dysponować dostatecz
nymi dowodami, nie tylko narazi się na odpowiedzialność karną za 
zniesławienie, ale i odpowiedzialność przed sądem dziennikarskim, 
gdyż pogwałcony zostanie przepis art. 12 ust. 1 pkt 1 prawa praso
wego, nakazujący sprawdzanie zgodności z prawdą uzyskanych wia
domości lub podanie ich źródeł. 

Drugim hamulcem jest art. 6 ust. 1 prawa prasowego wyznacza
jący granice dopuszczalnej publikacji. Prasa ma prawo do przed
stawiania i krytyki wszelkich ujemnych zjawisk, w granicach okre
ślonych prawem i zasadami współżycia społecznego. Prasa korzy
stając z tego prawa dąży do prawdziwego przedstawiania omawia
nych zjawisk, kierując się interesami społeczeństwa i państwa so
cjalistycznego jak również przestrzegania i ochrony praw i obowiąz
ków obywatelskich. Dziennikarz może więc spotkać się z żądaniem 
ze strony redakcji albo dysponenta prasy, by zaniechał np. publi
kacji, gdyż przedwczesne rozgłoszenie wiadomości o przestępstwie 
mogłoby utrudnić wykrycie i ujęcie sprawcy albo skomplikować 
przyszłe postępowanie przygotowawcze. Podstawą prawną takiego 

« Uchwala składu 7 sędziów SN z 21VI1983 (VI K Z P 7/83), OSNKiW poz. 
95/83. 



żądania może stać się właśnie przytoczony art. 6 ust. 1 prawa pra
sowego. W takim wypadku urząd kontroli prasy i widowisk (cen
zura) nie ma podstawy prawnej do interwencji. Mógłby interwenio
wać jedynie, gdyby publikacja groziła następstwami określonymi 
w art. 2 pkt 5 ustawy z 31 VII 1981 o kontroli publikacji i widowisk, 
Dz. U . Nr 20, poz. 99, zm. Dz. U . z 1983 r., nr 44, poz. 204 i z 1984 r. 
nr 5, poz. 24. 

Tylko więc od dziennikarza, jego redakcji lub dysponenta prasy 
(np. wydawcy) zależy, czy ukaże się taka publikacja. Zależy zatem 
od tak zwanej wewnętrznej cenzury. Nie ma wątpliwości, że suge
stia organów ścigania może wywrzeć pewien wpływ na decyzję 
0 publikacji. Napisałem ,.pewien wpływ". Prokurator, a tym bar
dziej milicja nie mają bowiem żadnego prawa do ingerencji w tekst, 
gdy nie został naruszony rygor wynikający z art. 255 § 1 k.k. Zna
czy to, że jakakolwiek działalność cenzorska prokuratora — poza 
treścią art. 255 § 1 k.k. — jest pozbawiona podstawy prawnej. Jeśli 
zatem np. podczas konferencji prasowej dziennikarz otrzyma infor
mację o śledztwie pochodzącą z akt lub sam, na własną rękę, zdo
będzie dalsze wiadomości, ma prawo do jej publikacji. W przeciw
nym razie doszłoby do obrazy tego samego art. 6 ust. 1 i ust. 4 pra
wa prasowego gwarantującego także swobodę przekazu informacji 
1 krytyki prasowej. Tym bardziej zatem niedopuszczalne byłoby 
wydawanie jakichkolwiek postanowień prokuratorskich o wstrzy
mywaniu druku materiału prasowego lub żądanie przekazania ta
kiego materiału do ocenzurowania w prokuraturze. Uwaga ta po
czyniona została nie bez powodu. Zdarzył się bowiem przypadek 
cenzurowania reportażu przez prokuratora, opisany w numerze 
50/106 tygodnika Wprost z 9 XII 1984. 

Pożądany byłby więc inny niż dotąd stosunek organów postępo
wania przygotowawczego (prokuratorów i pracowników organów 
spraw wewnętrznych) do prasy. Jest wyraźnie przychylny, gdy chcą 
pochwalić się sukcesami. Niechętny zaś w prawie wszystkich innych 
sytuacjach. Z reguły wychodzi się z założenia, że śledztwo i docho
dzenie muszą być tajne i że każda wiadomość o faktach ustalonych 
w czasie tego postępowania musi wywołać negatywne następstwa 
w razie opublikowania jej przez prasę. Zapomina się, że całkowite 
utajnianie postępowania przygotowawczego równa się zawsze rezy
gnacji z współpracy ze społeczeństwem w ściganiu przestępstw. 
Ileż to razy dopiero dzięki informacjom prasowym milicja otrzy
mała wiadomości umożliwiające wykrycie sprawcy 7. 

Rozprawa jawna nie podlega żadnym restrykcjom. Kodeks karny 
przewiduje natomiast karalność rozpowszechniania publicznego wia
domości z rozprawy sądowej prowadzonej z wyłączeniem jawności 
(art. 255 § 2). Nawet gdyby dziennikarz znalazł się na sali rozpraw, 
w której odbywa się tajna rozprawa, za zgodą przewodniczącego 
składu sądzącego lub prezesa sądu, to i tak nie wolno mu opubli
kować żadnego sprawozdania. W przeciwieństwie do reguł rządzą-

7 M . S i e w i e r s k i : op. cit. s. 456 i a ; S. W a l t o ś : Prasa a wstępne sta
dium procesu karnego, s. 32 i n. 



cych ogłaszaniem wiadomości z postępowania przygotowawczego, 
nie ma tu mowy o jakichkolwiek wyjątkowych zezwoleniach. Zakaz 
jest absolutny 8. Obejmuje wszystkie rozprawy tajne przed sądami 
pierwszej i drugiej instancji, w procesie karnym i cywilnym. 

6 Kluczowe miejsce w problematyce sprawozdawczości praso-
• wej z procesów sądowych zajmuje kwestia warunków, jakie 

powinny spełniać sprawozdania prasowe. 
Do 1 lipca 1984 były one w Polsce przede wszystkim postulatami 

formułowanymi przez teoretyków prawa i procesu karnego oraz 
prasoznawców °, choć po części wynikały z przepisów prawa karne
go, przewidujących odpowiedzialność za zniesławienie (art. 178 k.k.) 
oraz przepisów prawa cywilnego chroniących dobra osobiste czło
wieka (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego), a w pewnym zakresie D K O . 
Przepisy te jednak miały zasięg fragmentaryczny. Powoływanie się 
zaś na obowiązek przestrzegania zasady domniemania niewinności 
przez dziennikarzy nie było dostatecznie skuteczne. Dodać trzeba, 
że gdyby nawet fakt obowiązywania prawa prasowego z 1938 r. nie 
budził żadnych wątpliwości, to i tak nie miałoby to żadnego wpły
wu na reguły sprawozdawczości sądowej. Tę kwestię dekret z 1938 
roku pozostawiał całkowicie na uboczu. 

Sytuacja zmieniła się radykalnie z dniem 1 lipca 1984, to znaczy 
z chwilą wejścia w życie prawa prasowego. Spośród czterech warun
ków, jakie winny spełniać sprawozdania, co najmniej trzy zostały 
expressis verbis określone w nowym prawie prasowym. 

Warunki te są następujące: 
a) obiektywizm, 
b) prawdziwość relacjonowanych faktów, 
c) rzetelność relacji, 
d) poszanowanie osobowości uczestników procesu i nieprzekreślanie 

możliwości resocjalizacji skazanego. 
Przypatrzmy się im teraz nieco bliżej. 

7 Do niedawna jeszcze obiektywizm sprawozdań prasowych 
• pozostawiał wiele do życzenia. Badania zawartości trzech 

dzienników krakowskich z lat 1952 i 1953, 1962 i 1963 oraz 1972 
i 1973 wykazały, iż tylko 60% informacji prasowych (727 na 1215) 
miało charakter obiektywny. Za obiektywne uznano te, w których 
prasa ograniczała się do podania stanu faktycznego sprawy i rezy
gnowała z subiektywnych ocen moralnych i społecznych oraz suge-

• Uchwała składu 7 sędziów SN z 5 III 1964 (VI K O 51/63), OSN, poz. 84/64. 
• M. in. M. S i e w i e r s k i : op. cit. s. 454 i n.; M. S z e r e r : Wymiar spra
wiedliwości a sprawozdania prasowe. Państwo i Prawo 1962 nr 8—9, s. 266 
i n.; B. M i c h a l s k i : Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci 
obywatela w prawie karnym. Toruń 1966, s. 117 i n.; B. M i c h a l s k i : Do
mniemanie niewinności oskarżonego a prasa. Gazeta Sądowa i Penitencjarna 
1967 nr 1, s. 3; S. W a l t o ś : Prasa a wstępne stadium, s. 30 i XL; S. W a l 
to ś: Einige juristische Probleme der Gerichtsberichterstattung. Archivum 
Iuridicum Cracoviense, Vol. IV — 1971, s. 171 i n.; M. B e r e ż n i c k i : Nie
które aspekty informacji o postępowaniu karnym. Zeszyty Prasoznawcze 
1969 nr 1, s, 61 i TL 



stii pod adresem organów ścigania lub sądu. Warto tu zaznaczyć, że 
wszystkie informacje subiektywne były w 100% niekorzystne dla 
oskarżonych 1 0. 

Również i w latach 1980—1983 sytuacja nie była dobra, mimo 
że niewątpliwie lepsza niż w poprzednich badanych okresach. Nowe 
badania wykonane w Katedrze Postępowania Karnego U J wykazały, 
że we wszystkich trzech dziennikach krakowskich w latach 1980 
i 1981 informacje obiektywne stanowiły 69% wszystkich informacji 
o przestępstwach i procesach, a w latach 1982 i 1983 — około 68%. 
Zauważono przy tym wyraźny spadek obiektywizmu relacji z po
stępowania przygotowawczego z równoczesnym wzrostem obiekty
wizmu wobec postępowania sądowego 1 ł . 

Problem więc nadal istnieje, tym bardziej, że w obu badaniach 
stosowano zasadę, w myśl której wszelkie wątpliwości w ocenie, 
czy relacja jest obiektywna, rozstrzygano na rzecz tezy, że tak wła
śnie rzecz się miała. 

Stan taki, obserwowany codziennie, musiał wywoływać krytyczne 
uwagi pod adresem dziennikarzy. Zdecydowanie żądano przestrze
gania przez prasę zasady niezawisłości i poszanowania prawa do 
orzekania w atmosferze wolnej od nacisku prasowego 1 2. Opracowany 
zaś w 1958 r. projekt prawa prasowego (jego VII wersja), którego 
głównym autorem był prof. Jerzy Sawicki, przewidywał przestęp
stwo niedopuszczalnego przesądzania wyroku sądowego. Art . 17 te
go projektu głosił: „Kto przed ogłoszeniem wyroku pierwszej in
stancji przesądza w treści druku, w programie radia lub telewizji 
bądź w kronice filmowej wynik przewodu sądowego, a w szczegól
ności orzeczenie w przedmiocie winy lub kary, podlega karze grzyw
ny do 5000 złotych" 1 3. 

Nie były to jednak dobre czasy dla tworzenia prawa prasowego, 
a tym bardziej wprowadzania ograniczeń chroniących atmosferę 
niezawisłego orzekania. Wkrótce bowiem otwarcie zaczęto lansować 
tezę, że prasa publikując sprawozdania z procesów musi kierować 
się interesem społecznym i w świetle tego interesu oceniać postępo
wanie organów procesowych, bez względu na to, czy zapadł wyrok 
sądu, czy też nie, bez względu na stadium, w którym proces się 
znajduje Dopiero zmiany polityczne w latach 1980 i 1981 pozwo
liły na powrót do koncepcji prawa prasowego i równocześnie na 
ponowienie postulatu prawnej ochrony niezawisłości sądu wobec 
przedsądów prasowych. W 1981 r. powstały dwa nowe projekty 

1 0 M . F 1 a s i ń s k i : op. cii., s. 269 i n. 
1 1 R. P i e k a r c z y k : Sprawozdawczość procesowa na tle nowego prawa pra
sowego. Kraków 1985, s. 62—63 (niepubl. praca magisterska). 
1 2 J. S a w i c k i : Problemy prawne reportażu sądowego. Prasa Polska 1961 
nr 1, s. 18; M. S i e w i e r s k i : op. cit. s. 454 i n.; M, S z er er: op. cit. 
s. 266 i n.; B. M i c h a l s k i : Domniemanie niewinności , s. 3; S. W a l t o ś : 
Einige juristische Probleme der Gerichtsberichterstattung, s. 178 i n. 
18 Kwartalnik Prasoznawczy 1958 nr 1—2, s. 132—138; za proponowanym prze
pisem opowiedział się później M. S i e w i e r s k i : op. cit. s. 459. 
1 4 Znamienne zwłaszcza były wypowiedzi A. M a c i e j e w s k i e g o (Prawo 
i Zycie 1968 nr 18 i A. P i e k a r y (Prawo i Zycie 1969 nr 8). 



prawa- prasowego: tzw. społeczny ,.krakowski" i opracowany przez 
doc. B. Michalskiego. Art . 23 ust. 1 projektu „krakowskiego" prze
widywał: „Niedopuszczalne jest przesądzanie przez dziennikarza 
w prasie wyniku postępowania sądowego przed wydaniem orzecze
nia przez sąd pierwszej instancji". 

Mimo wprowadzenia stanu wojennego, myśl stworzenia prawa 
prasowego była nadal aktualna. Co więcej, podczas dalszych prac 
legislacyjnych, prowadzonych tym razem przez specjalną komisję 
rządową, nawiązano do obu społecznych projektów. Od pierwszej 
chwili była ona zdania, że należy utrzymać propozycję zakazu pra
sowych przedsądów. Kolejne projekty rządowe zawierały przepis 
podobny w treści do art. 23 ust. 1. „krakowskiego" projektu. Osta
tecznie stał się on dzisiejszym art. 13 ust. 1 prawa prasowego 
z 1984 r. 

Przepis ten brzmi: „Nie wolno wypowiadać w prasie opinii co do 
rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzecze
nia w I instancji". 

Taki zakaz niestosownego oddziaływania na postępowanie karne 
znany jest od dawna. Już w 1862 r. w prawie austriackim pojawił 
się słynny Lassersche Art ikel (art. VIII noweli z tego roku do usta
wy karnej), k tóry stanowił: „Kto w druku rozważa przypuszczalny 
wynik postępowania karnego albo ocenia wartość środka dowodo
wego przed wyrokiem sądu pierwszej instancji, podlega karze (...)" 
Krytyczny stosunek dziennikarzy do tego przepisu nie zaważył na 
jego istnieniu Przestępstwo to w nieco zmienionej formie przewi
duje dziś § 23 austriackiej ustawy z 12 VI1981 o prasie i innych 
środkach masowego komunikowania, tzw. Mediengesetz: „Kto 
w środku komunikowania, podczas postępowania karnego sądowego 
i po prawomocnym postawieniu w stan oskarżenia lub podczas po
stępowania przed sądem jednoosobowym w I instancji albo w po
stępowaniu przed sądem okręgowym po zarządzeniu rozprawy 
a przed wyrokiem w I instancji rozważa przypuszczalny wynik 
postępowania karnego albo w jakikolwiek sposób wypowiada się 
o znaczeniu dowodu w sprawie, by wywrzeć wpływ na wynik po
stępowania karnego, podlega karze (...)" 1 7 . 

W prawie francuskim istnieje również odpowiedzialność za po
dobne przestępstwo. W myśl art. 227 tamtejszego kodeksu karnego, 
kto przed wydaniem decyzji sądowej ostatecznej opublikuje komen
tarz zmierzający do wywarcia nacisku na świadka lub na decyzje 
sądowe w przedmiocie śledztwa albo na wyrokowanie sądu, podlega 
karze (...). 

Inaczej więc niż prawo austriackie i francuskie, polska ustawa nie 
statuuje przestępstwa. Zakaz oddziaływania na postępowanie sądo
we nie jest więc w Polsce zakazem prawa karnego. Zakaz niestoso
wnego oddziaływania w Austri i i Francji jest natomiast zawężony 
1 B Ustawa z 17 XII 1862 w brzmieniu z 1976 r., österreichisches Recht. Wien, 
Andress Verlag, t. 1, s. 267. 
1 8 Np. Justiz und Massenmedien. Sprawozdanie z dyskusji, österreichische 
Richterzeitung 1968 nr 5, s. 86 i n. 
" Bundesgesetzblatt 1 die Republik Österreich, poz. 314/81. 



od strony podmiotowej. Tylko to zachowanie jest karalne, które 
zmierza do tego, „by wywrzeć wpływ na wynik postępowania kar
nego". Omawiane przestępstwo w Austrii i Francji jest więc prze
stępstwem kierunkowym, co znacznie utrudnia ściganie autora pu
blikacji. 

W Polsce nastawienie kierunkowe jest natomiast bez znaczenia. 
O tyle więc zakaz ten ma w Polsce szerszy zakres. 

Nieporozumieniem byłoby też doszukiwanie się bliskiego podo
bieństwa polskiego zakazu do anglosaskiego contempt of court. 
Wspólne obu koncepcjom jest tylko to, że zakazują one wyrażania 
przedsądów prasowych, chronią niezawisłość sądów i zapobiegają 
przedwczesnemu kształtowaniu opinii publicznej w pewnym kierun
ku, który potem może znaleźć się w rażącej sprzeczności z wyrokiem 
sądowym 1 8. 

Różne natomiast są zakresy obu koncepcji, ich rodowody, odmien
ne są sposoby ich oddziaływania. 

Po pierwsze, jak już wiemy, w odróżnieniu od contempt of court, 
art. 13 ust. 1 prawa prasowego w Polsce statuuje tylko zakaz pe
wnego zachowania bez posługiwania się jakimkolwiek zagrożeniem 
karnym. 

Po drugie, contempt of court — w sensie tzw. indirect contempt — 
jest pojęciem bardzo rozległym. W klasycznym znaczeniu jest to 
przestępstwo obrazy sądu, polegające na wypowiadaniu słów lub 
rozpowszechnianiu ich w inny sposób albo popełnianiu czynów po
za salą sądową, które zmierzają do wpływania lub utrudniania pra
widłowego wymiaru sprawiedliwości względnie stwarzają takie 
niebezpieczeństwo Na przestępstwo to składa się więc wiele zróż
nicowanych zachowań. Tak więc obok obrazy popełnionej publikacją 
(wpływanie na rozstrzygnięcia sądowe), polegającej przede wszyst
kim na zagrożeniu bezstronności przysięgłych, np. stwierdzeniu, że 
oskarżony jest winny, opublikowaniu wiadomości o dowodach, któ
re jeszcze nie zostały dopuszczone, oddziaływaniu na świadków, 
którzy mogą się starać dostosować swoje zeznania do tego, co prasa 
napisała (ona wie lepiej), przestępstwo to polega także na wywia
dach ze świadkami, opublikowaniu fotografii oskarżonego, napaści 
prasowej na jedną ze stron w procesie 2 0. 

W art. 13 ust. 1 natomiast nie mieszczą się ani wywiady ze świad
kami, ani informacje o dowodach nie znanych organom procesowym, 
ani też krytyka którejś ze stron sporu sądowego, jeśli tylko publi
kacja nie prowadzi do wniosku, iż takie a takie rozstrzygnięcie by
łoby jedynie słuszne, zanim sąd się na ten temat wypowiedział. Te
go rodzaju publikacje nie są bowiem opiniami „co do rozstrzygnię
cia w postępowaniu sądowym". 

1 8 Zwraca na to uwagę półoficjalny komentarz do prawa prasowego, tiw. 
Pierwsza interpretacja ustawy. Dodatek do Rzeczypospolitej, sierpień 1984 
s. 10. 
" Halsbury's Ławs ol" England, vol. 9, 1974, Contempt of court § 7. 
8 0 J. B o r n ka mm: Pressefreiheit und Fairness des Strafverfahrens. Nomos 
Verlaggeselschaft, Baden-Baden 1980, s. 40 -50. 



Takimi opiniami mogą być następujące wypowiedzi prasowe: 
1. Przesądzanie sposobu zakończenia procesu, będącego w toku, 

w postaci wypowiedzi wprost odnoszącej się do rozstrzygnięcia, 
choćby najbardziej subtelnej. Wystarczy, jeśli dziennikarz da do 
zrozumienia czytelnikowi, że taki a taki wyrok jest spodziewany. 
Jeśli napisze np. „sąd wkrótce wystawi rachunek oskarżonemu za 
jego wyczyny". Gatunek twórczości dziennikarskiej nie ma tu zna
czenia. Nie wolno formułować przedsądów ani w zwykłym infor
macyjnym sprawozdaniu, ani w krótkiej notatce w kronice miej
skiej, ani w reportażu, felietonie, nie mówiąc już o wypowiedzi sa
tyrycznej. W praktyce musi to oznaczać zaniechanie satyry i felie
tonu przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia sądu I instancji. Istotą tych 
gatunków jest bowiem ocena czyjegoś postępowania, spojrzenie kry
tyczne; przebija przez nie subiektywizm autora. 

2. Wszelkie określenia (etykiety),świadczące , że dziennikarz ma 
wyrobiony pogląd na temat przyszłego rozstrzygnięcia. Do najbar
dziej typowych należały do niedawna zwroty „złodziej złapany na 
gorącym uczynku", „malwersanci wreszcie pod kluczem", „koniec 
kariery bandyty" itp. 

3. Kierunkowa ocena dowodów imputująca, nawet pośrednio, nie
uchronność odpowiedniego orzeczenia, np. uniewinnienia lub skaza
nia. Może to być na przykład akcentowanie jedynie znaczenia do
wodów obciążających, uwypuklanie wyłącznie ciemnych cech cha
rakteru oskarżonego. 

Praktyka bardzo powoli przyzwyczaja się do zakazu przedsądów. 
Np. w Gazecie Krakowskiej z 29 i 30 IX 1984 ukazał się felieton, 
w którym autor najpierw bardzo sugestywnie opisywał, jak doszło 
do gwałtu i przedstawiał w jednoznacznie złym świetle sprawcę, 
a na końcu wspomniał, że rozprawa wkrótce się odbędzie przed Są
dem Wojewódzkim w Krakowie. Z tekstu wynikało, że akt oskar
żenia został już wniesiony do tego sądu. Ton felietonu nie pozosta
wiał żadnych wątpliwości co do przekonania dziennikarza o winie 
oskarżonego. Sporo więc czasu upłynie chyba, zanim dziennikarze 
nauczą się przestrzegania art. 13 ust. 1 prawa prasowego bez wpa
dania w schemat suchej i bezbarwnej relacji. Gdyby jednak próby 
jej ożywienia miały zawsze łączyć się z naruszaniem art. 13 ust. 1, 
to lepiej z nich zrezygnować. 

Art . 13 ust. 1 prawa prasowego nie zamyka jednak ust dzienni
karzowi, gdy widoczne są niedostatki procesu. Do wstępnego opinio
wania, przesądzania nie można zaliczyć wytykania rażących uchy
bień procesowych. Np. ma on prawo napisać, że nie zostało wszczę
te postępowanie przygotowawcze mimo oczywistości przestępstwa, 
że zaniechano ważnych czynności dowodowych w czasie rozprawy 
lub w czasie postępowania przygotowawczego, a nawet że podjęto 
zdecydowanie niesłuszną decyzję o tymczasowym aresztowaniu. 
Mógłby wprawdzie ktoś powiedzieć, iż takie krytyczne publikacje 
mimo wszystko oddziałują na sąd w pewnym kierunku, a więc że 
są de facto wpływaniem na rozstrzygnięcie. Stanie się tak niewą
tpliwie, jeśli zarzuty nie zostaną zobiektywizowane, jeśli zostaną 
przytoczone razem z uwagami sugerującymi odpowiednie nastawie-



nie dziennikarza. W tym wypadku takt autora, umiejętność po
wstrzymania się od komentarza zdradzającego skłonność do okre
ślonego wyniku procesu, będą warunkować dopuszczalność publi
kacji. Nie należy ponadto zapominać, że art. 13 prawa prasowego 
wprowadza wyjątek od zasady publiczności procesu. Należy go za
tem interpretować ścieśniająco. Nie pomaga wcale prestiżowi orga
nów wymiaru sprawiedliwości przemilczanie uderzających w oczy 
usterek procesu, o których sporo mówi się i których rozmiary plotką 
stugębną rosną w opinii publicznej. 

Zakaz wypowiadania opinii dotyczy tylko postępowania przed są
dem. Wolno więc — formalnie rzecz biorąc — sugerować nawet wy
nik postępowania przygotowawczego, np. można by otwarcie ogło
sić, że X . Y . powinien zostać oskarżony. Dopiero w momencie wnie
sienia aktu oskarżenia do sądu zaczynają obowiązywać restrykcje 
w wypowiadaniu opinii. Mimo braku formalnego zakazu pożądana 
byłaby jednak duża powściągliwość prasy również w stadium po
stępowania przygotowawczego. Organy tego postępowania nie dzia
łają w próżni społecznej. Nacisk opinii społecznej może też wpły
wać na ich decyzje, od których zależy dalszy los podejrzanego. 

Restrykcje kończą się z chwilą „wydania orzeczenia w I instan
cj i" 2 1 . Art . 13 ust. 1 prawa prasowego jest w tym miejscu zredago
wany wadliwie. Dosłownie rzecz biorąc, należałoby przyjąć, że 
w momencie sporządzania orzeczenia przez sąd w sali narad, niko
mu jeszcze niedostępnej, wolno już wyrażać opinię co do rozstrzy
gnięcia. Dopiero ogłoszenie orzeczenia (wyroku lub postanowienia) 
na rozprawie lub oddanie orzeczenia do sekretariatu w celu dorę
czenia (gdy ogłoszenie nie jest wymagane) kreuje prawo dziennika
rza do nieskrępowanej wypowiedzi na temat rozstrzygnięcia. 

Dlaczego wyrok sądu pierwszej a nie drugiej instancji tworzy 
cezurę? Dlaczego nie napisano w art. 13 ust. 1, że granicę stanowi 
prawomocność wyroku, jak uczyniono to we Francji? 

Sporo przemawia za cezurą tylko na poziomie orzeczenia sądu 
pierwszej instancji. Postępowanie w II instancji jest postępowaniem 
kontrolnym, w którym bada się, czy zarzuty podniesione przeciwko 
orzeczeniu sądu I instancji są zasadne. Krytyka prasowa orzeczenia 
lub tylko postępowania przed sądem I instancji jest tylko dalszym 
zarzutem, z którym ma do czynienia organ psychicznie i zawodowo 
przygotowany do badania jego zasadności 2 2 . Odczekiwanie na upra
womocnienie się orzeczenia osłabiałoby poważnie rolę krytyki pra
sowej. Wprawdzie sąd II instancji rozpatruje tylko środki odwo
ławcze wniesione przez strony, ale polski proces karny dzięki 
instytucji tzw. bezwzględnych przyczyn odwoławczych umożliwia 
szeroką kontrolę z urzędu zaskarżonych już orzeczeń sądu I instan-

2 1 Lassersche Artikel (§ 23 ustawy z 1981 r.) także ustawia w prawie austria
ckim granicę na wyroku sądu I instancji. 
" Również art. 17 projektu ustawy prasowej z 1958 r. przewidywał, iż re
strykcje kończą się w chwili o g ł o s z e n i a wyroku sądu I instancji. W cza
sie obrad komisji sejmowych padały także głosy za objęciem zakazem „przed-
sądów" również postępowania rewizyjnego. Bliżej G. R e j m a n : Zagadnie
nia odpowiedzialności w prawie prasowym. Palestra 1984 nr 3—4, s. 51—52. 



cji. Sygnał prasowy o uchybieniach może więc stać się impulsem 
do wyjścia przez sąd II instancji poza granice środka odwoławczego. 

Cezura orzeczenia I instancji odżywa z chwilą uchylenia go przez 
sąd II instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. 
Zaczyna wówczas ponownie obowiązywać zakaz określony w art. 13 
ust. 1 prawa prasowego. 

Czy omawiany przepis to lex imperfecta, a więc prawo bez sank
cji? Takie pytanie usprawiedliwia fakt, że żadne z przestępstw pra
sowych określonych w art. art. 43—49 prawa prasowego nie polega 
na naruszeniu art. 13 ust. 1. 

Z całą pewnością nie ma więc mowy o sankcjach karnych. Pozo
staje wobec tego poszukiwanie innego środka wymuszenia. Chyba 
najprostszym zabiegiem będzie zażądanie przez sąd, prokuratora lub 
stronę, której interesu prawnego dotknęło tendencyjne sprawozda
nie, odpowiedniego sprostowania lub opublikowania odpowiedzi. 
Podstawę prawną takiego żądania stanowi art. 31 pkt 1 1 2 prawa 
prasowego. Gdyby więc ukazała się np. notatka prasowa stwierdza
jąca, że oskarżony jest bezsprzecznie winien, można zażądać wydru
kowania odpowiedzi stwierdzającej z kolei, że problem winy nie 
został jeszcze rozstrzygnięty i że do tego tylko sąd jest powołany. 

Odmowa opublikowania sprostowania lub odpowiedzi grozi postę
powaniem karnym o przestępstwo z art. 46 prawa prasowego, po
legające na bezprawnym uchyleniu się od opublikowania sprosto
wania lub odpowiedzi. 

Drugą metodą wymuszenia może być powództwo (w procesie cy
wilnym) o ochronę dobra osobistego, jakim jest domniemanie nie
winności oskarżonego. Podstawę prawną powództwa stanowiłyby 
zatem przepisy art. 23 kodeksu cywilnego i art. 40 prawa prasowe
go. Środek ten może wszakże okazać się mało skuteczny. Proces cy
wilny często przedłuża się, a toczący się równolegle proces, zrelacjo
nowany tendencyjnie przez dziennikarza, może zakończyć się na 
długo przed wyrokiem w procesie cywilnym. 

Ostatnią metodą może być skorzystanie z możliwości wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego przed sądem dziennikarskim. Orze
czenie tego sądu, mimo iż nie ma mocy aktu prawnego, liczy się 
bardzo w środowisku dziennikarskim. 

Czy sposoby te okażą się skuteczne? Na to pytanie odpowie przy
szła praktyka. 

Chyba najbardziej efektywnym środkiem byłoby poddawanie 
sprawozdań wstępnej cenzurze sądu. Na to jednak ani prawo pra
sowe, ani oba kodeksy postępowania (karnego i cywilnego) nie po
zwalają. Taka cenzura przekreślałaby funkcję kontrolną prasy, gro
ziłaby dalszym zurzędniczeniem publikacji prasowych. Poza tym 
wstęp na salę rozpraw jest na ogół nieograniczony, poza sprawami 
bardzo głośnymi i rozpatrywanymi z wyłączeniem jawności. Dzien
nikarz nie musi prosić o zezwolenie na obecność, tym bardziej, że 
poza głośnymi procesami nie rezerwuje się dla prasy osobnych 
miejsc na sali. Jeśli salę wypełni kilkanaście osób, sąd nie dowie 
mą, iż wśród nich znajduje się dziennikarz. Idea wstępnej sądowej 



cenzury byłaby zatem w znakomitej większości wypadków niewyko
nalna. W końcu, czy byłoby to potrzebne w świetle fundamental
nych zasad ustrojowych? 

8 Drugi warunek sprawozdania sądowego, to jego prawdziwość 
• (acurateness). Każde sprawozdanie powinno podawać wiado

mości o faktach, które rzeczywiście miały miejsce. Warunek ten 
wynika dziś z art. 12 ust. 1 prawa prasowego, k tóry mówi: „dzien
nikarz obowiązany jest zachować szczególną staranność i rzetelność 
przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza 
sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich 
źródło". 

Realizacja tego warunku zależy w dużej mierze od możliwości za
poznania się z aktami sprawy. To, co mówi rzecznik prasowy urzę
du spraw wewnętrznych lub prokuratury w czasie konferencji pra
sowej, co ustnie przekazuje prezes sądu lub prokurator, a nawet to, 
co dobiega uszu dziennikarza na sali sądowej, zawsze pozostanie 
słowem ulotnym. Aby uniknąć pomyłki, trzeba dotrzeć do słowa p i 
sanego, a więc do akt sprawy. T. Kucharski przypomniał też, że żad
na redakcja nie wyśle dziennikarza na proces trwający k i lka tygod
ni lub miesięcy i nie zażąda od niego, by odsiadywał w tym czasie 
wszystkie rozprawy oraz że takie odsiadywanie (np. w procesie 
Marchwickiego lub Szczepańskiego) i tak nie dostarczy pełnego ma
teriału do sprawozdania. Nie o wszystkim, co się działo w śledztwie 
lub dochodzeniu, mówi się na rozprawie 2 S. 

Uprawnienia dziennikarza do uzyskania informacji o procesie, 
dzięki przepisom prawa prasowego, stały się bardziej widoczne. Re
guluje je teraz ustawa, przestały być przedmiotem regulacji aktów 
niższego rzędu 2 4 . Trudno byłoby natomiast powiedzieć, że nastąpiła 
jakakolwiek istotna zmiana rozszerzająca te uprawnienia. Należy 
bowiem odróżnić prawo do uzyskania ustnej informacji o procesie 
od prawa wglądu do akt sprawy *5. 

Generalne uprawnienie do informacji przyznaje dziennikarzom 
obecnie art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 1 — ust. 4 prawa pra
sowego. Dzięki tym przepisom dziennikarz może skutecznie żądać 
informacji o działalności organów postępowania przygotowawczego 
i sądów, a więc między innymi o procesie, który go interesuje. 
Przepisy te znacznie osłabiają wymowę art. 255 k.k. Rzecz jasna, że 
otrzymana informacja o postępowaniu przygotowawczym może być 
bardzo skąpa ze względu na dobro śledztwa, a więc z uwagi na ta
jemnicę służbową. Niemniej pewne podstawowe fakty, jak sam fakt 
przestępstwa, osoby podejrzane, tok postępowania, powinny być po
dane dziennikarzowi do wiadomości. 
8 8 T. K u c h a r s k i : Dziennikarz czyli małpa z brzytwą. Tu i teraz 1984 
nr 35. | 
8 4 Nie obowiązująca obecnie uchwała Rady Ministrów z 17II1978 w sprawie 
dalszego usprawnienia informacji dla środków masowego przekazu (Mon. Pol. 
nr 5, poz. 21). 
8 6 Tego rozróżnienia niestety nie da się dostrzec w skądinąd sumiennej opi
nii Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Sądowe aspekty 
prawa prasowego. Gazeta Prawnicza 1984 nr 19). 

2 — Zeszyty Pras&znawczs 



Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 VII 1984 w sprawie trybu 
udostępniania prasie informacji oraz organizacji i zadań rzeczników 
prasowych w urzędach organów administracji państwowej (Dz. U . 
Nr 40, poz. 209) przyznaje jednak tylko prawo do informacji ustnej. 
§ 3 ust. 1 tego rozporządzenia stanowi bowiem, że informacje mogą 
być przekazywane w rozmowie bezpośredniej, na piśmie, w formie 
wywiadu lub wypowiedzi, na konferencji prasowej lub innych spot
kaniach z przedstawicielami prasy, a § 3 ust. 3 dodaje, że przekaza
nie dziennikarzowi informacji może nastąpić również telefonicznie 
lub za pomocą innych środków łączności, jeżeli nie zachodzi konie
czność stwierdzenia tożsamości dziennikarza. Regułą więc jest infor
macja ustna. 

Drugie uprawnienie, do wglądu w akta sprawy, jest już wyją
tkiem od prawa do ustnej tylko informacji. Przepisy art. 4 i art. 11 
prawa prasowego oraz przytoczonego rozporządzenia wykonawczego 
nie uchyliły wcale art. 142 § 1 i art. 143 § 3 k.p.k. normujących ten 
wyjątek. Oba przepisy k.p.k. zatem to leges speciales w stosunku do 
prawa prasowego2 B. 

O tym, kiedy i czy w całości akta zostaną udostępnione dzienni
karzowi, rozstrzyga tylko prowadzący postępowanie przygotowaw
cze (art. 143 § 3 k.p.k.) lub prezes sądu (art. 142 § 1 k.p.k.). Należa
łoby chyba zaproponować tu następującą dyrektywę — akta postę
powania przygotowawczego udostępnia się bardzo powściągliwie ze 
względu na tymczasowość zebranych w nich materiałów i niezbęd
ność zachowania tajemnicy postępowania; akta sprawy po rozpoczę
ciu rozprawy należy natomiast udostępnić z reguły, chyba że roz
prawa jest niejawna. 

Jak należy natomiast postąpić, gdy w aktach znajdują się doku
menty, których ze względu na uzasadniony interes prywatny stron 
albo świadków nie powinno się dawać do ręki osobom postronnym? 
Na to pytanie ostatnio próbował odpowiedzieć Departament Prawny 
Ministerstwa Sprawiedliwości. Proponował przyjęcie zasady, że za
wsze udostępnia się akta postępowania sądowego, chyba że zawie
rają one takie właśnie dokumenty (np. historię choroby, której udo
stępnienie reguluje ustawa o zawodzie lekarza). Dokumenty te na
leżałoby wówczas utajnić przed udzieleniem akt do wglądu dzienni
karzowi Pomysł utajniania jest mało praktyczny. T. Kucharski 
wyraził słuszną obawę, że dzięki niemu wszystkie akta zawierające 
dokumenty bardzo osobiste po prostu nie będą udostępniane, gdyż 
nie da się w praktyce usunąć ich z akt. Są one wszywane do akt 
i tworzą z nimi nierozerwalną całość 2 8. 

Trzeba więc spróbować rozwiązania z innej strony. Akta należy 
udostępniać w całości. Równocześnie dziennikarz powinien zostać 
pouczony o powinności strzeżenia tajemnicy służbowej obejmującej 

2 l i Pogląd, że prawo prasowe to lex specialis w stosunku do art. 142 k.p.k. 
reprezentuje Departament Prawny Ministerstwa Sprawiedliwości (Gazeta Pra
wnicza 1984 nr 19). Identycznie — J. B r ö l : Sądowe aspekty prawa praso
wego. Nowe Prawo 1984 nr 10, s. 9. 
2 7 Jw. 

2 8 T. K u c h a r s k i : op. cit. 



prywatną sferę życia, a w szczególności określone fakty opisane 
w konkretnych dokumentach. Dysponentem tego dobra osobistego 
jest osoba, której te szczegóły dotyczą (art. 14 ust. 6 prawa praso
wego). Bez jej zgody dziennikarz nie ma prawa do publikacji. Takie 
pouczenie wykluczałoby w przyszłości tłumaczenie się, że narusze
nie było nieumyślne. Podstawą odpowiedzialności karnej za narusze
nie tych dóbr (art. 49 prawa prasowego) oraz cywilnej (zadośćuczy
nienie pieniężne pokrzywdzonemu za doznaną krzywdę w postaci 
naruszenie dobra osobistego — art. 40 prawa prasowego) jest bo
wiem umyślność działania 2 9 . 

Uzyskanie przez dziennikarza zezwolenia na wgląd w akta spra
wy przed rozpoczęciem rozprawy głównej nie znaczy, że dziennikarz 
automatycznie został upoważniony do rozgłaszania wiadomości, 
z którymi zapoznał się w czasie lektury akt. A n i art. 142 § 1, ani 
art. 143 § 1 k.p.k. prawa takiego nie dają. Nadal więc działa art. 
255 kodeksu karnego, ergo potrzebne jest osobne zezwolenie na pu
blikację do momentu rozpoczęcia rozprawy g łównej 3 0 . Konkludu
jąc — potrzebne są dwa zezwolenia, jeśli publikacja ma być zbudo
wana na materiale pochodzącym z akt sprawy: zezwolenie na wgląd 
w akta sprawy i zezwolenie na publikację przed rozpoczęciem roz
prawy głównej. 

9 Trzeci warunek to rzetelność sprawozdań (fairness); polega 
• ona na przedstawieniu wszystkich istotnych kwestii wyłania

jących się w sprawie, na stworzeniu syntetycznego i bezstronnego 
obrazu przedstawianego zdarzenia 

Ten sam art. 12 ust. 1 prawa prasowego żąda rzetelnego zbiera
nia i wykorzystywania materiałów prasowych. Tak więc rzetelność 
stała się warunkiem ustawowym. Jak wiadomo, pojęcia rzetelności 
i prawdziwości są rozdzielne. Sprawozdanie może być prawdziwe 
(wszystkie fakty w nim podane będą zgodne z prawdą), a równocze
śnie może być nierzetelne (pominięto niektóre fakty, skutkiem czego 
do odbiorcy trafia skrzywiony obraz procesu). 

Ю Czwarty warunek sprowadza się do żądania, by sprawozda-
• nia prasowe nie naruszały, bez uzasadnionej potrzeby, dóbr 

osobistych uczestników procesu i by nie przekreślały lub utrudniały 
późniejszej resocjalizacji skazanego 8 2. 

Chodzi tu przede wszystkim o dobro osobiste w postaci godności 
i czci (dobrego imienia) uczestnika procesu. Wiele powodów może 
przemawiać za tym, by np. nazwisko świadka nie trafiło do pra
sy 3 8 . Czasem jest on tak blisko związany z przestępstwem, że roz
głoszenie tego faktu może poważnie go skompromitować, jego uwi-

i 9 Por. też — A. S z p u n a r : Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w no
wym prawie prasowym. Nowe Prawo 1984 nr 7—8, s. 10. 
8 0 Uchwała składu 7 sędziów SN z 21VI 1983 (VI KZP 7/83), OSNKiW poz. 
95/83. 

8 1 S. W a l t o s : Einige juristische Probleme..., op. cit. s. 174 i tam cyt. lite
ratura. 
8 8 Bliżej — M. S z e r e r : Kultura i prawo. Warszawa 1981, s. 2©4 i n. 
8 8 Por. H. Z i p f: op. cit. s. 183. 



kłanie w sprawę rozpoznawaną przez sąd może narazić go na kon
flikty z rodziną lub środowiskiem. Pokrzywdzony zaś z reguły nie 
jest szczególnie zainteresowany w podawaniu do publicznej wiado
mości, iż jest tą osobą, której w wyniku przestępstwa wyrządzono 
szkodę. Często tę postawę wywołuje lęk — zupełnie zrozumiały — 
przed ośmieszeniem, utratą dobrego imienia, obawą narażenia się na 
dalsze życiowe komplikacje, a nawet groźbą nacisku ze strony spra
wcy przestępstwa lub osób z nim związanych. Przyczyny zaś, dla 
których sam oskarżony nie pragnie nadawania rozgłosu jego imie
niu, są powszechnie znane. Przypomnijmy tylko, że każdy wyrok 
skazujący jest swego rodzaju stygmatyzacją społeczną. Niewielką, 
gdy wyrok ogłasza się w pustej sali i kiedy sprawa zamyka się 
między sprawcą a organami procesu, inaczej rzecz się przedstawia, 
gdy prasa interesuje się sprawą i kiedy publikuje imię oraz nazwi
sko oskarżonego. Wówczas nawet wyrok uniewinniający nie oczy
szcza oskarżonego w opinii publicznej. Zdarza się często, że wyrok 
uniewinniający budzi znacznie mniejsze zainteresowanie niż skaza
nie. Nie lubi się gasnącej sensacji. Jeśli zaś prasa informuje o unie
winnieniu, to wiadomość taka nie trafia do świadomości wszystkicn 
tych, którzy wcześniej zostali poinformowani o oskarżeniu u . 

Relacja pozbawiona szczegółów pozwalających zidentyfikować 
czas, miejsce i personae dramatis, odbarwiona z kolorytu tożsamo
ści uczestniczących w nim osób, nie posiada jednak pełnej warto
ści informacyjnej. Może wzbudzać wątpliwości co do prawdziwości 
podanych w niej faktów. Sam wymiar sprawiedliwości może w spo
łeczeństwie budzić nieufność, jeśli będzie się chować znanych po
wszechnie oskarżonych pod inicjałami lub zmienionymi nazwiskami. 
Szczególnie kiedy sprawa sądowa jest wydarzeniem politycznym. 
Poza tym wyobraźmy sobie, że drukowano by sprawozdania anoni
mowe z tak słynnych procesów jak Janiny Borowskiej, Gorgono-
wej, Mazurkiewicza, Paramonowa, Marchwickich. Każdy z tych pro
cesów był faktem społecznym o dużej doniosłości historycznej. Fak
ty w nich ujawnione mogą więcej powiedzieć o ówczesnym społe
czeństwie niż dziesiątki innych źródeł historycznych. 

Ustawodawca uznał jednak, że dobra osobiste oskarżonego i i n 
nych uczestników procesu mają wyższą rangę. Być może dotychcza
sowe niedobre tradycje sprawozdawczości prasowej zaważyły na 
tym kroku. Została więc wprowadzona do polskiego prawa nowa re
guła, dotychczas w nim nie znana. Stanowi ją art. 13 ust. 2 i 3 pra
wa prasowego. Brzmi ona: nie wolno publikować w prasie danych 
osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępo
wanie przygotowawcze lub sądowe jak również danych osobowych 
i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych (art. 13 
ust. 2). 

W odróżnieniu od art. 13 ust. 1 przepis ten nie ogranicza działa
nia czasowego zakazu tylko do chwili wydania (ogłoszenia) orzecze-

3 4 Szkoda więc, że w polskim prawie prasowym nie znalazł się przepis upra
wniający oskarżonego do żądania opublikowania wiadomości o jego prawo
mocnym uniewinnieniu, jeśli uprzednio prasa informowała, że był podejrzany 
lub oskarżony. 



nia sądu I instancji. Art . 13 ust. 2 mówi o „postępowaniu przygoto
wawczym lub sądowym", a więc rozciąga zakaz publikacji tożsamo
ści i wizerunku na okres od wszczęcia śledztwa lub dochodzenia 
(choćby w postaci tzw. dochodzenia wstępnego w sprawach niecier-
piących zwłoki), poprzez postępowanie przed sądem I instancji do 
postępowania w II instancji włącznie, a nawet na postępowanie przed 
Sądem Najwyższym po wniesieniu rewizji nadzwyczajnej lub to
czącej się o wznowienie postępowania. Zakaz ten działa zatem bar
dzo długo, praktycznie w ciągu całego procesu z wyłączeniem po
stępowania wykonawczego. 

Co to są „dane osobowe"? Na to pytanie ustawa nie odpowiada. 
Czy to tylko imię i nazwisko, czy także dalsze szczegóły odnoszące 
się do osoby, świadczące o jej dotychczasowym życiu i osobowości? 
Chyba tylko funkcja zakazu, jego ratio legis może pomóc w wyja
śnieniu. Zakaz ten, jak się wydaje, ma zapobiec przedwczesnemu 
odsłanianiu tożsamości uczestników procesu. Po to przecież wpro
wadzono równocześnie zakaz publikacji wizerunku. W ukryciu 
muszą pozostać te fakty, które ułatwiałyby identyfikację. Nie ma 
wątpliwość, że są nimi imię i nazwisko, adres, stanowisko lub funk
cja, jeśli są one bardzo indywidualne. Inne dane osobowe mogą pod
padać pod tę klauzulę dopiero wtedy, gdy razem wzięte zdradzają 
tożsamość Nie wolno więc ogłosić, że toczy się proces przeciwko au
torowi takiej a takiej książki, przeciwko np. „ministrowi budownic
twa w latach 1977—1978" itp. 

Tak więc w sprawozdaniach prasowych właściwie jest miejsce na 
zmienione imiona i nazwiska oraz na same inicjały lub imiona z in i 
cjałami nazwisk, jeżeli te imiona nie okażą się bardzo charaktery
styczne. Inicjał jednak inicjałowi nierówny. Niektóre są jakby naz
wiskami. Publikować więc należy inicjały gwarantujące anonimo
wość. 

Reguła, przy której jesteśmy, ma zastosowanie w obu proce
sach — karnym i cywilnym. Dowodzi tego wyraźnie rozróżnienie 
pokrzywdzonego (występuje tylko w procesie karnym) od poszkodo
wanego (uczestnika procesu cywilnego). Jedyne nazwiska, jakie wol
no bez ograniczeń publikować, to nazwiska sędziów, ławników, pro
kuratora, milicjanta (chyba, że jest świadkiem), adwokata, biegłego, 
protokolanta i tłumacza, a więc osób osobiście nie wplątanych 
w proces. 

Przejdźmy teraz do zakazu publikowania wizerunków. Ma on sze
roki zakres, gdyż pojęcie wizerunku równa się każdej podobiźnie, 
bez względu na technikę jej wykonania. Obejmuje więc ono foto
grafie, rysunki, film, podobizny w telewizji, w urządzeniach do prze
kazywania obrazów na odległość (np. fax), a nawet wycinanki syl
wetkowe. Tak szerokie zredagowanie zakazu pozwala przypuszczać, 
że zadecydowała najprawdopodobniej o nim przede wszystkim dąż
ność do ochrony dobrego imienia uczestników procesu. W tych kra
jach bowiem, w których wprowadza się zakazy fotografowania, f i l 
mowania lub przekazów telwizyjnych z sali rozpraw (np kraje an
glosaskie, Francja, R F N , Austria), dozwolone jest sporządzanie i pu-



blikowanie portretów rysunkowych. Przyczyną tego rodzaju zakazu 
była więc chyba głównie chęć zapewnienia spokoju sali sądowej 

Ograniczenie w zakresie publikacji wizerunków wprowadzone 
przez prawo prasowe nie narusza jednak przepisów innych ustaw. 
Tak stanowi art. 13 ust. 3 prawa prasowego. Wolno więc publiko
wać listy gończe z podobiznami, bo zezwala na to utrzymany w mo
cy art. 237 k.p.k. 

Nie stracił też mocy obowiązującej art. 317 k.p.k., który stanowi: 
sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telwizji, filmu i prasy na 
dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku 
z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym 
przemawia, a dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać pro
wadzenia rozprawy. Powstał jednak od razu nowy problem — sto
sunku art. 13 ust. 2 i 3 prawa prasowego do art. 317 k.p.k. W ja
kim etapie procesu obowiązuje jeden przepis, a w jakim drugi? Czy 
te przepisy wyłączają się zupełnie? t 

Kluczem do rozwiązania tego problemu może być tylko stwier
dzenie, iż art. 317 k.p.k. to lex specialis w stosunku do prawa pra
sowego, a więc w stosunku do art. 13 ust. 2 i 3 oraz art. 14 ust. 1 
tego prawa. Art . 317 normuje bowiem specyficzną formę sprawoz
dawczości prasowej i to w odniesieniu tylko do rozprawy S 6 . 

W postępowaniu przygotowawczym obowiązuje więc wyłącznie 
art. 13 ust. 2 i 3 prawa prasowego, a zatem w tym stadium działa 
totalny zakaz publikowania wizerunku, z wyjątkami, o których za
raz będzie mowa. 

Na rozprawie obowiązuje natomiast art. 317 k.p.k., a nadto prze
pisy prawa prasowego uzupełniające zakres regulacji, oraz prawa 
autorskiego (art. 24 § 2 pkt 2) 8 T . 

W razie zgody na użycie aparatury na sali rozpraw tracą moc 
wszystkie uzależnienia publikacji wizerunku od zgody niektórych 
osób. Art . 317 k.p.k. nie zna bowiem takich ograniczeń. Konkluzja 
sama się nasuwa: prawa innych osób, poza oskarżonym, do wyłącz
nego dysponowania wizerunkiem, są mniejsze na rozprawie niż w in 
nych etapach procesu. 

Wróćmy teraz do publikowania wizerunków sporządzonych w po
stępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym poza 
rozprawą. 

Prawo prasowe zabrania tylko publikacji wizerunków. Wolno więc 
tworzyć wizerunki w czasie procesu, byle nie ukazały się w prasie 
przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądowego. 

Od tej reguły prawo prasowe przewiduje dwa wyjątki, oba zre
sztą bardzo względne. 

a) Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić, ze względu na 
ważny interes społeczny, na ujawnienie danych osobowych i wize
runku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowa
wcze lub sądowe (art. 13 ust. 3). 
8 5 Ten motyw przewijał się w uchwałach III Sekcji Kongresu AIDP w Lizbo
nie (21—27 IX1962). Revue Internationale de Droit Pénal Comparé 1962, s, 370. 
«« Bliżej — J . B r ö l : op. cit. s. 13—14. 
1 7 M. S z er er: Kultura i prawo, s. 262. 



b) Wolno też ogłosić dane osobowe lub opublikować wizerunki 
świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, jeśli osoby te wyra
żą na to zgodę (art. 13 ust. 2). Tu mowy nie ma o jakiejkolwiek 
zgodzie prokuratora lub sądu. Tylko te osoby są dysponentami zgo
dy na odsłanianie tożsamości. Zgoda ich musi być wyraźna. Nie wy
starczy konkludentna, gdyż publikacja tworzy fakty nieodwracalne. 
Weryfikacja zgody konkludentnej niczego już nie zmieni. 

44 Wszystkie ograniczenia w ujawnianiu tożsamości i wize-
• • • runku nie dotyczą skazanych, czyli osób, w stosunku do 

których wyrok skazujący stał się prawomocny, oraz spraw o wy
kroczenia rozpoznawanych przez kolegia do spraw wykroczeń. 

Nie znaczy to wcale, że dziennikarz może swobodnie hasać po 
nazwiskach skazanych, wywlekać sprawy dawno przebrzmiałe opi
sując z nazwiska dawnego przestępcę, który bądź odcierpiał już ka
rę, bądź wkrótce wyjdzie na wolność. Taka publikacja odświeża 
w pamięci społecznej czyn i jego sprawcę. Może to poważnie utrud
nić włączenie tego człowieka z powrotem do normalnego życia, 
a nawet znieść szanse jego resocjalizacji 8 8. Mimo więc braku jakiej
kolwiek wypowiedzi ustawy, trzeba bardzo ostrożnie odkrywać toż
samość skazanego i przypominać jak on wygląda. Należałoby przy
jąć jako zasadę, że tylko ważny interes społeczny uzasadnia ujaw
nienie jego nazwiska i publikację wizerunku. 

Art . 13 prawa prasowego odnosi się do procesu cywilnego i kar
nego. Postępowanie w sprawach o wykroczenie pozostaje zatem po
za obszarem obowiązywania tego przepisu. Wolno więc publikować 
nazwiska sprawców wykroczeń i ich wizerunki. Tylko czy trzeba? 
Czy popełnienie czynu na ogół niewielkiej wagi społecznej musi po
ciągać za sobą wytykanie palcami, złą sławę lub ośmieszanie? Na
stępstwa czynu w niewielkiej mierze społecznie niebezpiecznego 
mogą wówczas być poważniejsze od samego czynu. Pozostaje więc 
znowu zaproponować przyjęcie niepisanej reguły, iż tylko ważny 
interes spoełczny może uzasadnić odsłonięcie w prasie tożsamości 
lub publikację wizerunku sprawcy wykroczenia. 

Restrykcje w ujawnianiu tożsamości i publikacji wizerun-
• ków osób wciągniętych w proces są więc poważne. Czy nie 

zostały posunięte zbyt daleko? Czy są one potrzebne w tym syste
mie prawnym, który już zakazuje przedsądów prasowych? 

Mógłby ktoś powiedzieć: takie utajnianie identyczności powoduje, 
iż niewielka staje się funkcja kontrolna prasy, jawność procesu zaś 
przybiera postać nieco poczwarkową. Krytyczna publikacja o ude
rzających w oczy uchybieniach może nie wywrzeć żadnego wpływu, 
pozostanie niezauważona, gdyż opisany krytycznie organ procesu nie 
będzie wiedział — a przynajmniej tak będzie się tłumaczyć — o ja
k i proces chodziło. 

Chowanie sprawy pod klosz anonimowości narusza nadto istotnie 
prawo człowieka do informacji, to prawo, które to samo prawo pra-
8 8 B. M i c h a l s k i : Domniemanie niewinności a prasa, s. 3; S. W a l t o ś : 
Proces karny. Zarys systemu, s. 331. 



sowe wysuwa na plan pierwszy w art. 1 („prasa ... realizuje prawo 
obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicz
nych..."). Niedostatecznie pełna sprawozdawczość kryjąca tożsamość 
uczestników procesu rodzi groźbę klimatu spekulacji, plotek, prze
różnych posądzeń i domysłów. Nikomu to niepotrzebne. 

Na restrykcje te należałoby spojrzeć jednak z jeszcze innego 
punktu widzenia, a mianowicie przez pryzmat zasady domniemania 
niewinności. 

Zasada ta ma dwa kręgi oddziaływania. Pierwszy, tradycyjny, to 
obszar procesu karnego. Mówimy wówczas o procesowym znaczeniu 
domniemania niewinności. Jej adresatami są wszystkie organy pro
cesowe, poczynając od sądu, a kończąc na milicjancie prowadzącym 
postępowanie przygotowawcze. Drugi krąg to obszar poza procesem. 
Całe społeczeństwo jest adresatem zasady domniemania niewinno
ści w znaczeniu pozaprocesowym s n. Adresatami są w szczególności 
osoby fizyczne. Nie wolno nikogo bezpodstawnie pomawiać o popeł
nienie przestępstwa ani przedwcześnie ogłaszać, że oskarżony jest 
z całą pewnością winny zarzuconego mu czynu. Są również adresa
tami organy administracji oraz organy kierownicze instytucji, przed
siębiorstw, organizacji, k tórym nie wolno — są tu wyjątki — po
dejmować kroków przeciwko oskarżonemu, zanim nie uprawomocni 
się wyrok skazujący. Wreszcie adresatem jest prasa. Ona też jest 
zobowiązana do respektowania zasady domniemania niewinności. Do 
niedawna był to postulat teoretyczny, często sprowadzający się do 
bezskutecznych apeli. Teraz już istnieje art. 13 ust. 1 prawa pra
sowego. Może się jednak w konkretnej sytuacji okazać, iż zakaz 
przedsądów został złamany. Wówczas drugą gwarancją, jakby po
dwójnym zabezpieczeniem, okaże się zakaz ujawniania tożsamości 
i publikacji wizerunku. 

»» Jw. 

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

Gdyby kłamstwo było zawodem, przekonalibyśmy się z wykazów 
statystycznych, że dziennikarze trzy razy tyle kłamstwa puszczają 
w świat, ile zawodowi kłamcy. 

Adolf Nowaczyński 
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K R Y S T Y N A P I S A R K O W A 

O KOMUNIKATYWNEJ FUNKCJI 
PRZEMILCZENIA 

Komunikowanie to niekoniecznie wypowiedź wprost. Jest nim również brak 
wypowiedzi w sytuacji, gdy jest ona oczekiwana — przemilczenie. Rozprawa 
prof. Pisarkowej stanowi studium tej formy komunikowania nie tylko jako 
środka wyrazu artystycznego, ale jako wypowiedzi w ogóle. 

1.1. Przemilczenie nie było przedmiotem systematycznych języ
koznawczych dociekań \ Tymczasem jest jednostką komunikacji. 
Wygląda to na paradoks, ale jednostka ta prawdopodobnie należy 
do podstawowych odmian aktu mowy 2 . Jest aktem performatyw-
nym, czyli wykonawczym. Tak samo jak on nie musi być sądem. 
Nie musi być prawdą ani fałszem. Oczywiście różni się od kłam
stwa. Na skali wymierzającej prawdziwość komunikacji, gdyby taka 
skala istniała, przemilczenie znalazłoby się między prawdą a fał
szem, jednak nie byłaby to wartość neutralna, równa zeru. Prze
milczenie wnosi informację i wpływa na odbiorcę. Świadomie do
konane, zamierzone przemilczenie jest równoznaczne z przekształ
caniem rzeczywistości. Mówi o tym i pieśń ludowa, do której zali
czam piosenkę Seweryna Krajewskiego (do słów Bronisława Broka) 

Żołnierz dziewczynie nic skłamie, 
chociaż nic wszystka jej powie 

1 Krótki referat na ten temat wygłosiłam na polsko-szwedzkiej konferencji 
w Uppsali, por. On the function of deletion (w:) Polish Text Lingustics. The 
Third Polish-Swedish Conference held at the University of Uppsala, 
30 May — 4 June 1983. Uppsala Slavic Papers, Department of Uppsala Univ., 
Slavic Languages, 10, ed. by Lennart Lonngren; s. 139—146. 
* Wychodzę z założenia o rozpowszechnieniu vznanych klasycznych prac 
J. L , A u s t i n a : How to do Things with Wofds (1962) i J. S e a r l e'a; 
Speech Acts (1969) także w literaturze polskiej na nich się opierającej (por. 
prace E. G r u d z i ń s k i e g o : O użyciu wyrażeń performatywnych i inne; 
J. S z y m u r y : Język, mowa, prawda w perspektywie fenomenologii lingwi
stycznej J. L. Austina 1982; a także art. K. P i s a r k o w e j : Pragmatyczne 
spojrzenie na akt mowy, Polonica II 1976, s. 265—79). 



i poezja 3 intelektualizująca 

Biorę język za słowo 
skoro mi przyrzeka 
n a z w a ć każdą rzecz 

ale jednak obchodzę się z nim 
jak gdybym była celniczką 

przetrząsającą wszystkie jego węzełki , t łumoczki 

przesłuchującą 
krzywo wpa t rzoną w jego własność 
napaloną na najlepsze 
co on świadomie i mądrze przemilcza 

Warto poszukać miejsca dla tej odmiany komunikacji wśród od
mian przyjętych i ujawnić najwyrazistsze cechy przemilczenia. J ę 
zykoznawca może się spodziewać miejsca dla przemilczenia w trak
tacie Grice'a między maksymą „ilości" o dostatecznym (doinfor
mowaniu („nie przemilczać") — (make your contribution as infor
mative as is required — for the current purpose of the exchange) 
a maksymą „ilości" o unikaniu „przeinformowania" („przemilczać") 
(do not make your contribution more informative than is required) 4. 
Zasada ilości nakazująca unikanie straty czasu, wykluczająca infor
mację tautologiczną i redundantną nie wyczerpuje motywów prze
milczenia ani nie precyzuje dostatecznie jedynego nazwanego po 
imieniu motywu ilości pożądanej (required). Nieprzeliczone warianty 
przemilczeń i sytuacji wymagających przemilczenia nakazują ostroż
ność w uogólnianiu przy pomocy takich kryteriów jak „pożądana — 
nie pożądana informacja", dopóki się nie ustaliło jakości relacji mię
dzy nadawcą a odbiorcą na tyle dokładnie, aby było wiadomo, czy 
kryterium to wyraża jednoznacznie wspólne interesy („jest pożąda
ne") dla obu stron. Grice ilustruje zresztą zakłócenie tej relacji 
przykładem odezwania pani A na przyjęciu o pani Y : „Pani Y to 
stara torba". — Następuje milczenie, po którym B mówi: „Piękne 
mieliśmy tego roku lato, nieprawdaż?" Przemilczenie uwagi A jest 
sygnałem, że nie należy tej uwagi traktować jako zaistniałej rzeczy
wistości, ponieważ była gafą. Nie chodzi zatem bynajmniej tylko 
0 oszczędność („ilość") słów, ale także o staranny ich dobór (jakość) 
1 o możliwość lub niemożliwość ich użycia (modalność). 

1.2. Idąc śladem Grice'a trafimy od razu na wstępie rozważań 
o jakości aktu mowy P R Z E M I L C Z E N I E na osobę rozstrzygającą, 
którędy ma przebiegać granica między informacją pożądaną (requi
red) a cięciem. Ważniejsze niż w pozostałych aktach mowy wydaje 

1 E. Ze 11 er: Ich nehme die Sprache beim Wort (w:) Wenn das Eis geht. 
Ein Lesebuch zeitgenössischer Lyrik. DTV, München 1985, s. 191 (przekład 
K. Pisarkowa). 
4 Por. H. P. G r i c e : Logic and Conversation (w:) Syntax and Semantics, Vol. 
3, ed. P. Cole, J. L. Morgan 1975, s. 41—58 (przekł. pol. Przegląd Humanisty
czny 1977 nr 6 s. 85—99) i Further Notes on Logic and Conversation (w:) 
Syntax and Semantics, Vol. 9, ed. P. Cole 1978, s. 113—127. 



się tutaj dla charakterystyki tego aktu, k t o jest wykonawcą, na
dawcą, czyli autorem przemilczenia lub jego koncepcji. Poszukiwa
nie takiej instancji rozstrzygającej pociąga za sobą poszukiwanie 
motywu przemilczenia. Motyw ten odpowiada dokładnie temu, co 
w teorii aktu mowy stanowi i n t e n c j ę . Pytamy więc o intencję 
instancji rozstrzygającej, czyli j a k i jest motyw przemilczenia; 
i w związku z pytaniem pierwszym o to, k t o jest wykonawcą, 
o zgodność lub sprzeczność interesów nadawcy i odbiorcy. Po trze
cie, musimy rozważyć, c z y przemilczeniu towarzyszą sygnały 
przemawiające do nadawcy o tym, że akt performatywny przemil
czenia jest bezpośredni (tj. otwarty), czy też są to sygnały informu
jące pośrednio o tym, że akt jest ukryty (perlokucja?), i j a k i e 
to wobec tego mogą być znaki. 

2.1. Nadawca aktu przemilczenia. Dwie osoby mogą podjąć roz
strzygnięcie o przemilczeniu: 2.1. autor (nadawca) i 2.2. odbiorca. 
Co do pierwszego możemy jeszcze uściślić, że autor albo stosuje se
lekcję już w trakcie formułowania tekstu, albo sam tnie własny już 
zwerbalizowany tekst. Sytuacja taka stwarza wspaniałą okazję od
kryć dla badaczy spuścizny wybitnych pisarzy i innych autorytetów. 
Selekcja przed werbalizacją może dotykać zarówno komunikacji p i 
sanej jak mówionej, zaś wariant cięcia w tekście już sformułowa
nym dotyczy oczywiście tylko pisanego kodu. 

2.2. Odbiorca powoduje przemilczenia dwojakiego rodzaju. Po 
pierwsze, może zapobiec powstaniu tekstu albo aktu mowy ze wzglę
du na siebie samego lub ze względu na innych potencjalnych od
biorców. Po drugie, może odbiorca usunąć tekst lub jego fragment, 
a to z podobną dystrybucją jak wypadek pierwszy (usunąć dla sie
bie lub ze względu na innych potencjalnych odbiorców). Tu pierw
szy wariant zdarza się np. jako prośba o n i e składanie kondolen-
cji, jako opuszczanie fragmentów tekstu w czasie lektury, czasem 
także w trakcie przygotowywania do druku, ale to już przemilczenie 
skierowane do potencjalnych innych odbiorców. Akty dodatkowe 
towarzyszące takiemu przemilczeniu mogą zapobiegać rozpowszech
nianiu przez milczenie o samym istnieniu tekstu przemilczanego. 

2.3. Istotne jest rozróżnienie między dwoma odpowiednimi wa
riantami odpowiedzialności za przemilczenie. Wprawdzie obaj spra
wcy przemilczenia — to jest i ten, który jest autorem, odbiorcą lub 
nadawcą (jak w wypadku odmowy przyjmowania kondolencji) swo
ich własnych przemilczeń, i ten, który powoduje przemilczenia ze 
względu na innych odbiorców — nazywani są w klasycznej już dziś 
literaturze gatekeeperami ('stróżami ścieżek') 5 . Ale przemilczenie 

6 Par. W. S c h r a m m : Men, Messages and Media. A Look at Human Com
munication. Harper and Row Publishers, NY, Evanstone, San Francisco, Lon
don 1973, s. 138—139: „Gatekeepers are placed throughout the information 
network. They include the reporter deciding what facts to put down about 
a court trial or an accident or a political demonstration, the editor deciding 
what to print and what to discard from the wire news, the author deciding 
What kinds of people and events to write about and what view of life to 



„autorskie", które nastąpiło p r z e d werbalizacją tekstu, jest prze
milczeniem rzeczywistym, jego nadawcę można nazwać autorem wy
konawcą itp. Zaś autora przemilczenia sugerowanego lub wywoła
nego przez odbiorcę ze względu na innych odbiorców trzeba nazwać 
egzekutorem. 

2.4. Proces komunikowania przez tekst jest łańcuchem następu
jących po sobie stadiów podatności na gatekeeping. Przed werbali
zacją, po werbalizacji, przed drukiem, po druku, przed rozpowszech
nieniem i po nim. Pięknym fikcyjnym przykładem na ostatnie jest 
historia zagubionego drugiego tomu „Poetyki" Arystotelesa opisana 
w powieści Umberta Eco „II nome delia rosa" (1980) 6. Władza au
tora nad jego własnym tekstem trwa jedynie do stadium druku. 
Por. schemat: 

Gatekeeper autor odbiorca 
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3. Motyw przemilczenia. Motywem przemilczenia jest ogranicze
nie lub/i strach. Główne ograniczenie wynika z b r a k u miejsca 
lub czasu. Strach wynika z posłuszeństwa konwencjom społecznym 
jak normy życia seksualnego, politycznego, ideologicznego, estety
cznego i wynikające z kompletu tych norm społecznych warianty 
t a b u . Konwencje te wymagają posłuszeństwa pod groźbą utraty 
„twarzy", opinii, a w następstwie możliwego ostracyzmu lub izola
cji w społeczeństwie. Nowsze badania zachowań społecznych i opi
nii publicznej opisują zjawisko nazwane spiralą milczenia 7 . Zgodnie 
z koncepcją spirali milczenia ludzie pewni siebie, świadomi swego 
powodzenia (lub takie grupy społeczne) są jakoby gotowi mówić, 

present, the publisher's editor deciding what authors to publish and what to 
cut out of their manuscripts, the television or film editor deciding what to 
edit out and leave on the cutting-room floor, the librarian deciding what 
books to purchase, the teacher deciding what textbooks or teaching films to 
use, the briefing officer deciding what tacts to tell his superiors, ana even the 
husband at the dinner table deciding what to tell his wife about the day's 
events at the office." 
fi Por. moją recenzję w Zeszytach Prasoznaivczych 1983 nr 3, s. 132: Powieść 
0 prawdzie znaku. 
7 Por. E. N o e l l e - N e u m a n n : Die Schweigespirale, öf fent l iche Mei
nung — unsere soziale Haut. Piper and Co. Verlag, München — Zürich 1980; 
oraz por. krytyczną recenzję R. D y o n i z i a k a, ZP 1980 nr 4, s. 135—138 
1 rozprawę T. G o b a n a - K l a s a : Hipoteza „spirali milczenia" w ramach 
teorii opinii publicznej ZP 1984 nr 2, s. 47—58. 



natomiast przegrani mają, podobnie jak ludzie bez własnego sądu, 
tendencję do milczenia. W ten sposób tracą udział w kształtowaniu 
opinii publicznej; a jest ona, także jako zespół stereotypów, moto
rem integracji społecznej. Dlatego milczący sprawiają wrażenie słab
szych niż są w rzeczywistości s . Outsiderzy i potencjalni przegrani 
mogliby mieć szanse na zmiany opinii publicznej, jeżeli by się nie 
ulękli groźby izolacji. Ta możliwość staje się faktem jako czynnik 
pobudzający rozwój sztuki. Ale jednocześnie zmusza gatekeepera, 
odpowiedzialnego za społeczeństwo, do ukształtowania konkretnego 
programu i instytucjonalizacji działań. Sprzeczność ta prowadzi do 
zwężenia kanału komunikacyjnego i często nie obywa się to bez 
śladu. Te ślady (ślady zwężenia kanału) funkcjonują jako sygnały 
pobudzające uważnych odbiorców do poszukiwania pełnej lub choć
by bardziej wyczerpującej informacji. Działają one zatem na nie
korzyść pierwotnej intencji przemilczającego. 

4. Sygnały przemilczenia. Obecność i jakość sygnałów przemilcze
nia zależy przede wszystkim od intencji „dozorcy kanału", czyli od 
tego, kto pełni funkcję gatekeeping: autor-wykonawca czy odbiorca-
-egzekutor. Z jednej strony istnieją przecież sygnały użyte z pre
medytacją, aby odbiorca wiedział, że doszło do aktu przemilczenia. 
Z drugiej strony przemilczenie może być ukryte, i to ukryte z pre
medytacją, aby nie zostało odebrane jako akt przemilczenia — albo 
jest neutralne, to jest pozbawione specjalnej, metalingwistycznej in
formacji. Poza jednak taką klasyfikacją możliwa jest klasyfikacja 
według kryteriów samego gatunku sygnału. A podstawowymi ga
tunkami są sygnały 4.1. graficzne, 4.2. semantyczne, syntaktyczne, 
pragmatyczne, 4.3. stylistyczne. Wszystkie mogą zwracać uwagę od
biorcy na zaistniałe przemilczenie. 

4.1. Sygnały graficzne to albo znaki interpunkcji, jak np. wie
lokropek, wielokropek „opuszczenia" w różnego typu nawiasach, 
pauza, także brak interpunkcji lub po prostu światło, czyli puste 
miejsce. 

Sygnały te kombinuje się czasem z instrukcją-indeksem odnoszą
cymi się do innego tekstu lub do zbioru reguł, np. kodeksów a. Brak 

6 Według Noelle-Neumanti jest to jedyna możliwość, por. op. eit. s. 206—7. 
9 Np. kodeksy inkwizycj i wymaga jące zezwolenia (imprimatur), lub okolicz
nościowe przepisy jak przytoczone przez Bibliotekę Samokształcenia 1903, 
nr 22, s. 201, Warszawa (dwutygodnik): „Piclersburskie Wiedomosti w n-rze 
262 podały bardzo ciekawy dokument o cenzurze tureckiej (...) Przez sekre
tarza suł tana był rozesłany do przedstawicieli prasy cyrkularz składający się 
z 9 punk tów. Treść cyrkularza nas tępująca : 1) D r u k o w a ć przede wszystkim 
wiadomości tyczące się drogocennego zdrowia najwyższego władcy, dobrego 
stanu urodzajów, dobrego rozwoju handlu i p rzemys łu w Turcj i . 2) Nie dru
k o w a ć żadnego felietonu, nie rozpatrzonego przez ministerstwo oświa ty i nie 
zaaprobowanego z punktu widzenia społecznej moralności . 3) Nie d r u k o w a ć 
i nie p r z e d r u k o w y w a ć zagranicznych wydawnictw li terackich lub a r t yku łów 
naukowych w dwóch lub więcej numerach, u kończyć w jednym tylko nu
merze. 4) P rzes t rzegać skrupulatnie, by nie było większych ods tępów pomię
dzy a r t y k u ł a m i lub wielokropek w a r tyku łach , ażeby przez to nie d a w a ć po
wodu do wn iosków niepokojących umysły. 5) A n i jednym słowem nie wspo
minać o nadużyciach wal i lub basz, jeżeliby nawet takowe były dowiedzione 



interpunkcji może także mieć dodatkowo rolę informującą, bo zmu
sza czytelnika do a k t y w n e g o uczestniczenia w procesie deko
dowania tekstu, co prowadzi do wnikliwej interpretacji 1 0. W prak
tyce oznacza to kooperację odbiorcy z autorem. 

4.2. Semantyczne, syntaktyczne, pragmatyczne sygnały pojawia
ją się na powierzchni struktury tekstu jako jednostki słownika, fra
zeologii, np. w postaci niemal dosłownej „spuśćmy zasłonę milcze
nia", „...litości" lub jako wyznania podobne do Mickiewiczowskiego: 

Są prawdy, które mądrzeć wszystkim ludziom mówi, 
Są takie, które szepce swemu narodowi; 
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu; 
Są takie, których odkryć nie może nikomu 

(Stopnie prawd) 

Realizacja syntaktyczna graniczy oczywiście ze środkami stylu. 
Według Izydory Dąmbskiej, referującej Quintyliana w sposób na
stępujący: 

Mówca nieraz operuje milczeniem. Pauzami, na pozór tylko 
niemymi podkreśla wagą tego, co właśnie powiedział albo przy
gotowuje niejako słuchaczy do tego, co za chwilą powie. Milknie, 
by dać wyraz rzeczywistym czy przedstawionym tylko uczuciom, 
przemilcza czasem te momenty, które chce szczególnie silnie za
sugerować słuchaczom. Czasem oświadcza, że to i tamto pomija 
milczeniem. W starożytnej retoryce aposiópesis 'przemilczenie' wy
mienia się wśród figur retorycznych n . 

Milczenie, przemilczenie należy do środków stylistycznych. Ale 
istnieją takie struktury składniowe, w których załamanie l ini i uwa
żanej za zgodną z normą jest śladem przemilczenia. Struktury takie 
są szczególnie charakterystyczne dla języka mówionego. Nie brak 
ich jednak także w nowej polskiej prozie, u Białoszewskiego, u M y 
śliwskiego, a to nie dlatego, że naśladują oni język potoczny, mó
wiony, pisząc, lecz prawdopodobnie dlatego, że piszą, myśląc poto
cznie 1 2. Jako przykład takiej struktury przytoczę zdanie podrzędne, 

czy złodziejskość, czy to łapownictwo, zabójstwo lub jakiekolwiek inne prze
stępstwo. 6) Surowo zabrania się ogłaszać skarg podawanych z prowincji do 
sułtana na miejscowe władze. 7) Od tego czasu zabrania się używać frazesów 
w rodzaju „Armenia", „Macedonia", „Syria" itd. 8) Nigdy nie wspominać 
o żadnych zabójstwach, zamachach na życie zagranicznych panujących, ani 
też o żadnych przewrotach za granicą, lub antypaństwowych manifestacjach 
zagranicznych, i 9) Pod surową odpowiedzialnością zabrania się czy piśmien
nie czy ustnie wspominać cokolwiek o niniejszym cyrkularzu i jego zawar
tości". 
1 0 Por. nową falę mody w literaturze polskiej i refleksje językoznawcze o niej 
«v art. K. P i s a r k o w e j : Rewolucja w składni czy maniera interpuiikcjL 
Język Polski X L V I 1966, s. 270—280; art. I. A n g e ł o w e j : Charakterystyka 
wielokropka na tle pozostałych znaków interpunkcyjnych polszczyzny. JPol 
LXII 1982, s. 158—166 i książka t e j ż e : Charakterystyka interpunkcji pol
skiej w świetle normy i praktyki. IJP PAN 1985. 
1 1 Por. I. D ą m b s k a : O funkcjach semiotycznych milczenia. Studia semio-
tyczne II PTS. Zakł. Nar. im. Ossolińskich PAN, Wrocław — Warszawa — 
Kraków — Gdańsk, 1971, s. 77—88. 
1 2 Por. mój art. O płynności granicy między strukturą składniową a stylisty
czną (w druku), tom Prac Filologicznych poświęcony prof. H. Kurkowskiej. 



rozpoczęte spójnikiem że. Zdania takie, nazywane dopełnieniowymi 
lub podmiotowymi wprowadza czasownik wyrażający sąd, domnie
manie itd. (verba dicendi, sentiendi). W wypowiedzeniach złożonych, 
w których Myśliwski stosuje przemilczenie z sygnałem syntaktycz-
nym, b r a k tego czasownika głównego. Być może dlatego, że uży
cie tego czasownika musiałoby albo sygnalizować fałsz, albo być 
równoznaczne z kłamstwem. Np. 

Nie poszedłem do szkoły, że mnie brzuch boli. I s iedziałem cały 
czas zgięty w pół. żeby była prawda, że mnie tak boli. 
(Kamień na kamieniu. Warszawa 1984, s. 337) 

Milczenie pragmatycznie motywowane może być wyrazem bezsil
ności języka wobec świata oczekującego na werbalizację lub wyra
zem obawy przed uszkodzeniem tabu tego świata. Np.: 

4.2.1. Znam dobrze, nadto dobrze, wszystkie męk i i daremny 
trud cpisywactwa, a także zuchwalstwo t łumaczen ia wspan ia łego 
języka malarstwa na pojemny jak piekło język, k t ó r y m pisane 
są wyroki sądów i powieści miłosne. (...) Gombrowicza d r ażn i 
ła — jak się zdaje — przyrodzona g łupota" sztuk plastycznych. 
Istotnie nie ma obrazu, k tó ry by w sposób bodaj popularny w y 
kładał filozofię Kanta , ani także Husserla i Sartre'a (...) Ale mnie 
właśnie owa „głupota" — lub delikatniej mówiąc na iwność — 
w p r a w i a ł a zawsze w stan szczęścia. Za sprawą obrazów dozna
wałem łaski spotkania z jońskiimi filozofami przyrody. Pojęcia 
k ie łkowały dopiero z rzeczy. Mówil i śmy prostym językiem żywio
łów. Woda była wodą. skała skałą, ogień ogniem. Jak dobrze, że 
zabójcze abstrakcje nie wypi ły do końca całej k r w i rzeczywisto
ści. (Zbigniew H e r b e r t : Mar twa natura z wędzidłem. Twór
czość 1982 nr 1. s. 60—61). 

4.2.2. Ar t . 4 § 15 Ustawy o kontroli publikacji i widowisk: „Nie 
podlegają kontroli ws tępne j (...) 15. nuty, p łyty i nagrania zawie
rające wyłącznie muzykę" . (Zeszyty Prasoznaiccze 1981 nr 4 
s. 100-101). 

Przykłady mówią o wyborze przemilczenia jako komunikacji; 
z powodu nieadekwatności kod werbalny zostaje odrzucony a priori. 
Głębokie przemyślenia tej wersji przedstawia poetycko Norwid 1 S . 

4.3. Możliwość przemilczenia manifestuje się niezliczonymi kon
strukcjami stylistycznymi. Są to figury retoryczne służące do ukry
wania znaczeń dosłownych pod zasłonami metafory, porównania, in
deksów anaforycznych odnoszących do w s p ó l n y c h kulturowo 
znaków i symboli. Mogą one należeć do kodu folklorystycznego, do 
1 8 Por. przede wszystkim „Milczenie", III część i „Assun ta" IV, 20. Podstawę tę 
uosabia też postać brata narratora w powieści W. Myśl iwskiego „Kamień na 
kamieniu" (PIW, Warszawa 1984). k tóry przes ta ł mówić : „— A pamię tasz — 
powiedzia łem — miałeś kiedyś na dłużej przyjechać. Miel iśmy se pogadać. 
Ale nie chcesz, to nie m ó w . Chcesz tak żyć bez jednego słowa, to sobie żyj. 
Ty lko co by było, gdyby tak wszyscy ludzie we wsi pomilkl i? I by tylko oral i , 
siali, kosi l i , zwozil i i nikt by do nikogo nie powiedział nawet szczęść Boże. 
A z ludźmi gdyby psy, koty pomilkły i wszelkie stworzenie, ani ptaki by nie 
świergotały , żaby nie k u m k a ł y . Byłby świat? Nawet drzewa mówią, jak im 
dobrze się przys łuchać . (...) Cały świat jest jedną mową. Gdybyś tak się w ten 
świa t dobrze wsłuchał , mógłbyś nawet usłyszeć, co sto lat temu mówil i — 
a może tysiące. (...)" (s. 408) 



mitologii etnicznej. Liczne odmiany takich instrumentów sygnalizo
wanego przemilczenia rozwijają się od czasów antycznej bajki 
(Ezop). Jednocześnie jest przemilczenie typowym chwytem styli
stycznym współczesnych strategii reklamowych, zwłaszcza w społe
czeństwach konsumpcyjnych. Przemilcza się np. informację taką lub 
w taki sposób, że przemilczenie prowokuje odbiorcę do uzupełniania 
braków przy pomocy własnej dedukcji; przemilcza się presupozycje; 
przemilcza się dla uzyskania efektu przesady; stosuje się przy po
mocy przemilczenia wywołaną nieokreśloność tekstu reklamowe
go, np. 

Das angenehme Äussere des Marina wird sie daher nicht von 
dem ablenken, worum es wirklich geht. Dass sie nähmlich ein 
Auto wollen und keine Sorgen. Das Auto bekommen sie! 1 4 

Przemilczenie służy uwiedzeniu klienta. Zdaje się, iż należy ono 
do ogłoszeń reklamowych jako ich element obowiązkowy. Typowe 
metody uwodzącej reklamy stosuje się w społeczeństwie socjalisty
cznym niezwykle rzadko. Do niej zaliczyć można reklamę totaliza
tora sportowego: 

NIEOGRANICZONE WYGRANE PIENIĘŻNE! NAGRODY 
RZECZOWE ZA 20 M L N ZŁ! — W specjalnych zakładach „Tota
lizatora Sportowego" z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet ty
pujemy 5 z 45 (kupon 3-zakładowy). Wszystkie złożone zakłady 
biorą udział w losowaniu: 10 samochodów osobowych FSO 1500 
standard — 30 samochodów osobowych Fiat 126p 650 E stan
dard — 3 ciągników URSUS C-330 — 3 łodzi żaglowych „Ostró
da" — 3 telewizorów kolorowych „Venus" — 3 radioodbiorników 
stereo „Radmor" z zestawem głośników. Uwaga Panowie! Kupon 
zakładów specjalnych „Totalizatora Sportowego" najmilszym upo
minkiem dla każdej kobiety! (Perspektywy nr 9 z 1 III 1985, s. 29.) 

Pomińmy fałsz rzeczowy śmiałego uogólnienia („najmilszy ... dla 
każdej kobiety"). Zwraca uwagę przemilczenie ogólnej ilości losów 
uczestniczących w losowaniu. Brak więc tych bodźców dla wyobraź
ni gracza, które mu uświadomią nikłość szansy. 

5. Przemilczenie jako akt mowy. Już wspomniane tu grupy cech 
przemilczenia: autor, motyw, sygnał pokazują, że istnieją rozmaite 
warianty tego negatywnego aktu mowy. Sugerowałam, że ma on 
moc wykonawczą. Wpływa na odbiorcę i na rzeczywistość, wprowa
dzając zamierzony przez egzekutora przemilczenia (lub nie spełnia
jąc tej intencji) stan rzeczy. Moc wykonawczą, warunki powodzenia 
i ewentualną regularną przyczynę niepowodzenia takich aktów na
leżałoby oczywiście zbadać eksperymentalnie. Dopóki badania takie
go brak, proponuję przyjąć hipotetycznie przedmiot: akt mowy 
P R Z E M I L C Z E N I E , niem. Verschweigung, ang. reticence, verbum 
performativum PRZEMILCZAĆ, niem. verschweigen, ang. to delate, 
to keep in silence, to pass in silence, to rejuse to state itd. Użycie 
verbum nie obligatoryjne i nie wykluczone. Jego funkcją może być 
odnoszenie do kodeksu itd. Z powodu możliwości wyboru: użyć — 

1 4 Por. Tuen A. V a n D i j k : Textwissenschaft. Eine interdisziplinäre Ein> 
führung. DTV Wissenschaft 1980, s. 123 — 127. 



nie używać verbum performativum — można też podzielić akt 
P R Z E M I L C Z E N I A na bezpośredni i pośredni: 

(Ja) niniejszym (przemilczeniem) pozbawiam cię informacji (...). 
Obok tej możliwości zaistnieje jednak druga. Sygnalizuje ona 
i s t n i e n i e informacji przemilczanej. Rozmawiam z ekspedientką 
chemicznej pralni w obecności innej klientki. Ekspedientka umożli
wiła mi kiedyś „tajne", bo niezgodne z przepisem, pranie kożucha. 
Pamiętamy obie o tym łączącym nas wykroczeniu. Tym razem od
daję rzeczy mieszczące się w regulaminie pralni. Pytam „Na 15 mar
ca?" Ekspedientka: „Może pani przyjść wcześniej w piątek, 14". Ja: 
„O! To jak pani jest dziś rano, będzie pani w piątek po południu?" 
upewniam się. Ekspedientka rozumie, że mogę chcieć spotkać się 
właśnie z nią i odpowiada: „Tak, to jakby coś tego, to możemy 
porozmawiać." 

Jak oceniać powodzenie aktu komunikacji zwanego P R Z E M I L 
CZENIEM? Zależy ono przecież od różnych czynników: i od tego, 
k t o jest wykonawcą, i od tego, jakie są motywy. Oba te kryteria 
narzucają dobór sygnałów. Wykonawca przemilczenia z intencją, iż 
ma ono zostać ukryte — czyli egzekutor — będzie dobierał sygnały 
maskujące i miarą powodzenia będzie niezauważalność aktu P R Z E 
M I L C Z E N I A . Natomiast wykonawca przemilczający ze względu na 
restrykcje t a b u lub ze względu na świadomość działającego egze
kutora kieruje się intencjami wręcz przeciwnymi. Maskuje tak, aby 
odbiorca miał szansę odczytania sygnałów 1 5, że do aktu P R Z E M I L 
CZENIA doszło. Ekspedientka pralni sygnalizowała ów pośredni cha
rakter aktu dwukrotnie. Zrazu bardzo subtelnie przez sprzeczność 
terminu wypisanego na kwicie z zaproszeniem na inny, dogodniejszy 
termin. Następnie po podjęciu sygnału aktu wykonawczego dobitniej 
przez dwie struktury nieokreślone n i e wnoszące żadnej informacji 
rzeczowej poza (potrójnym) sygnałem nieokreśloności zachęcającym 
do poszukiwania w domysłach aktu P R Z E M I L C Z E N I A (1) jakby 
(2) coś tego — to (3) możemy...). 

6. Miejsce aktu P R Z E M I L C Z E N I A wśród innych typów. Austi-
nowska taksonomia doczekała się rozmaitych uzupełnień i korekt. 

1 5 Jednym ze sposobów zmuszenia odbiorcy do interpolacji tekstu jest kom
binacja fikcji z autentykiem, zjawisko literackie w Polsce dobrze znane, nie 
wiem, jak przyzwyczai się do niego np. odbiorca amerykański; w USA bo
wiem księgarnie nawet dzielą książki na dwie grupy główne: fikcja — nie-
fikcja. Warto przytoczyć fragment rozprawy Marii J a n i o n: „Konwickiemu, 
jak sam wyznał w rozmowie w Argumentach z r. 1971, znudziło się pisać sa
motnie i postanowił od pewnego czasu tworzyć wraz z czytelnikiem, pozo
stawiając mu około trzydziestu procent udziału w puli powieściowej. W ten 
sposób wyjaśniał też fragmentaryczność niektórych swych utworów — jako 
świadome kreowanie miejsc niedookreślonych, miejsc do wypełnienia przez 
wyobraźniowy wysiłek współtwórcy. Koncepcja ta zakłada i dopuszcza oczy
wiście możliwość nie tylko bardzo rozmaitych odczytań, ale i arbitralnych 
zniekształceń. Konwicki byłby jednak ostatnim, który by się tym zamartwiał, 
tak bardzo silnie tkwi w .nim pociąg do gry, do mistyfikacji, do „podstawiania 
nogi", do żonglowania rozmaitymi wersjami swej domniemanej biografii, ale 
też i do współżycia z odbiorcą, do bliskiego porozumienia z nim. Są to w koń
cu dwie strony tej samej koegzystencji z bliźnimi i trzeba umieć ponieść jej 
koszty." (Tam, gdzie rojsty, Twórczość 1983, z 4, s. 93). 

Zeszyty Prasoznawcze 



Ale z powodu swej pojemności i elastyczności jest nadal bezkonku
rencyjna. Mimo to na pierwszy rzut oka nie widać w niej miejsca 
dla P R Z E M I L C Z E N I A . Ma ono pewne cechy wspólne z aktem 
egzercytywnym (exercitive speech act) typowym dla jurysdykcji 
jako prawo do odmowy zeznań. Możemy jednak interpretować 
P R Z E M I L C Z E N I E jako akt podobny do przysięgi, że będzie się mó
wić prawdę, że będzie się mówić c a ł ą prawdę lub tylko i tylko 
prawdę — czyli jako akt komisywny (commissive speech act), iden
tyczny ze wszystkimi zobowiązaniami, przyrzeczeniami. Życzenie 
nie-składania kondolencji można traktować jako konwencjonalny 
lub życzący (egzercytywny) lub ekspozytywny (stwierdzający). Za
leży to od „umowy społecznej", od wagi przywiązywanej w danym 
społeczeństwie do samego zwyczaju i oczywiście od intencji wyko
nawcy lub egzekutora. 
.Jeżeli kontekst i konstytucja konstytuują znaczenie, zaś funkcja 
wyraża intencję aktu mowy, sens aktu mowy tworzy się przecież 
przez struktury rozleglejsze niż zdania lub ich sekwencje. Brak 
nam systematycznej klasyfikacji makrojednostek, ale zakładamy ich 
istnienie na podstawie naszego doświadczenia i naszej wiedzy 
o świecie. To założenie koordynuje nasze oczekiwania wobec kon
kretnych autorów, wobec konkretnych literatur narodowych wręcz, 
wobec struktur narracyjnych i epickich, wobec konkretnych czaso
pism itd. i w stosunku do realizacji aktów komunikacyjnych. „Po
patrz — mówię do kolegi, oglądając jakiś numer Tygodnika Po
wszechnego — brak nie tylko tekstu, ale i nazwiska autora i tytu
łu!" Na co kolega pyta: „A kto jest autorem?" — „Jakże mogłabym 
wiedzieć?" — „Powinnaś, wynika to z miejsca i strony". Dlatego 
rozwijamy umiejętność — a może się ona stawać nawet sztuką — 
czytania informacji łącznie z zawartością przemilczaną. Wymiana 
zdań niezrozumiała dla obcych: „Mąka pani odleci!" — „A luzem 
nieważne?" nawet jeśli dobrze znają polszczyznę, był dla Polaka 
w sklepie w kontekście artykułów spożywczych i kartki żywnościo
wej skomponowanej tak, iż cukier „zamykał" kwadrat mąki, zupeł
nie jasna. Wspólnota wiedzy o świecie pozwala się nam porozumie
wać skrótami. W związku więc ze stymulującą funkcją gate-keepin-
gu i wykonawcy lub egzekutora należących do realiów współczesno
ści jako jej elementy zinstytucjonalizowane, mamy prawo rozpatry
wać P R Z E M I L C Z E N I E także jako akt egzercytywny. Jest on żąda
niem, aby zwiększyć wysiłek interpretacyjny i starać się lepiej zro
zumieć. Nawet wtedy, jeśli to rozumienie odniesie się jedynie do 
poszukiwań motywacji aktu P R Z E M I L C Z E N I A , sukces aktu jest za
pewniony, ponieważ właśnie intencja jest sednem każdego aktu ko
munikacji, ją więc należy i wystarczy odkryć. 
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M A C I E J J O Z E F K W I A T K O W S K I 

60 LAT POLSKIEGO RADIA 
(Próba syntezy) 

W związku z jubileuszem polskiej radiofonii, przypadającym 18 kwietnia, au
tor licznych i znakomitych opracowań dotyczących jej dziejów (rec. ZP 1967 
nr 1, 1968 nr 2, 1972 nr 2, 1973 nr 3, 1979 nr 1) postuluje powołanie odpowied-
niegjo instytutu naukowego do badań nad historią radia i T V w Polsce. 

G dy 5 lutego 1924 zarejestrowana została oficjalnie spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Polskie Radio", nikomu 

z niewielkiego grona udziałowców nie przyszło do głowy, że inicjują 
wielką, narodową instytucję, która ulegnie wprawdzie wielu prze
kształceniom, niemniej zachowa swą podstawową nazwę. Pięciu pa
nów — Tadeusz Sułowski, Leopold Skulski, Paweł Mackiewicz, Jó 
zef Lipkowski i Ludwik Chełmiński — uległo argumentacji doktora 
Zygmunta Chamca, który wrócił z podróży do Stanów Zjednoczo
nych pod silnym wrażeniem bujnie rozwijającej się tam radiofo
nii — i postanowiło zaryzykować po 400 złotych jako udział w spół
ce o kapitale 2000 złotych. Spółka miała na celu uzyskanie koncesji 
od rządu na nadawanie programu radiowego do powszechnego od
bioru i stworzenie w Warszawie pierwszej rozgłośni radiowej, f i 
nansowanej wyłącznie przez Polaków. Powołanie do życia spółki 
w okresie, gdy nie istniało jeszcze w Polsce ustawodawstwo radiowe 
ani skrystalizowana koncepcja prawno-organizacyjna, było działa
niem o charakterze futurologicznym, niemniej uwieńczonym sukce
sem, skoro spośród wielu ubiegających się o koncesję „na radiofon" 
lub „broadcasting" — jak wówczas nazywano radiofonię — w tym 
także takiego, który dysponował radiostacją i nadawał próbny pro
gram (Polskie Towarzystwo Radiotechniczne) — właśnie Polskie 
Radio otrzymało 18 sierpnia 1925 monopolistyczną koncesję i 18 kwie
tnia 1926 rozpoczęło nadawanie regularnych programów radiowych. 
Tę datę w roku 1986 postanowiono upamiętnić jako 60-lecie dzia
łalności programowej Polskiego Radia razem z przypadającym 
w tym samym miesiącu — 30 kwietnia — 30-leciem regularnej 
działalności Telewizji Polskiej. 



60-lecie Polskiego Radia składa się z: 13 lat działalności przedwo
jennej — między 18 kwietnia 1926 i 31 sierpnia 1939 — okresu wo
jennego —- od 1 września 1939 do 11 sierpnia 1944, oraz najdłuższe
go, jak dotąd ponad 40-letniego — okresu działalności Radia 
w Polsce Ludowej, liczonego od 11 sierpnia 1944, czyli od urucho
mienia radiostacji zwanej „Pszczółką", nadającej program z wagonu 
kolejowego na bocznicy stacji w Lublinie. 

R ozpatrując rozwój Polskiego Radia jako masowego środka spo
łecznego przekazu w II Rzeczypospolitej, łatwo dostrzec jego — 

jakże różną — rolę w trzech ważnych wydarzeniach politycznych 
tego okresu, które —- dziwnym trafem — rozegrały się w maju: za
mach majowy 1926, pogrzeb marszałka Piłsudskiego w roku 1935 
oraz sejmowe przemówienie ministra Becka z 5 maja 1939 („My 
w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna rzecz 
w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą 
jest honor"). 

W zamachu majowym radio nie odegrało żadnej roli, co dziś wy
daje się rzeczą niepojętą. An i rząd, ani zamachowcy nie poczynili 
żadnych kroków, aby zająć i wykorzystać zarówno rozgłośnię, jak 
i radiostację — nie uznając ich za obiekty o jakimkolwiek znacze
niu strategicznym czy propagandowym. Również sami radiowcy nie 
pojmowali jeszcze swojej roli i odpowiedzialności społecznej. W 9 
lat później Polskie Radio dało dowód swej pełnej technicznej i pro
gramowej dojrzałości, organizując gigantyczną transmisję z uroczy
stości pogrzebowych marszałka Piłsudskiego w Warszawie i w K r a 
kowie, która w sumie trwała na antenie 15 godzin i 16 minut (w tym 
najkrótsza 4 godziny 30 minut). Transmisje nadawane były na żywo 
przy udziale 11 sprawozdawców, 44 techników, za pośrednictwem 
34 mikrofonów i 51 l ini i telefonicznych. Był to rekord światowy — 
transmisje z pogrzebu Alberta I króla Belgów w lutym 1934 trwały 
łącznie 6 godzin. 

W napiętej sytuacji 1939 r. exposé polskiego ministra spraw za
granicznych w Sejmie 5 maja wzbudziło ogromne zainteresowanie 
na świecie i — ze strony Polskiego Radia — konieczność sprostania 
zamówieniom wielu radiofonii zagranicznych. Bezpośrednio z Sejmu 
transmitowały przemówienie wszystkie trzy koncerny amerykań
skie: NBC, CBS i M B S — na 500 stacji, za pośrednictwem kabla 
oraz — na wszelki wypadek — także przez krótkofalówki. Transmi
sję przemówienia oraz tłumaczeń na obce języki przejęło wiele ra
diofonii europejskich: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Szwecja, 
Estonia, Norwegia, Jugosławia, Szwajcaria, Dania, Finlandia, Litwa 
i Węgry. Niemcy nie transmitowały bezpośrednio, lecz przejęły nie
mieckie tłumaczenie. 

Te trzy ważne wydarzenia polityczne i rola w nich Radia najle
piej rysują wzrost jego znaczenia w skali krajowej i międzynarodo
wej. Stopień upowszechnienia radia w Polsce w tym okresie wzrósł 
od 170 abonentów zarejestrowanych w grudniu 1924 do 1 070 165 
abonentów zarejestrowanych do 31 marca 1939, co było z pewnością 
osiągnięciem, lecz — stanowiąc ok. 30 abonentów na 1000 mieszkań-



ców — dopiero „progiem upowszechnienia". Istniały ogromne dys
proporcje między radiofonizacją miast i radiofonizacją wsi, zachod
nich i wschodnich regionów. Należy jednak podkreślić, że ze wzglę
du na swą ogromną popularność, nawet przy tak skromnym stopniu 
upowszechnienia, Polskie Radio miało bardzo duże znaczenie w ży
ciu kraju, stając się ważnym czynnikiem w integracji różnych tery
toriów porozbiorowych w jeden organizm państwowy i spełniając 
wielką rolę jako wzorzec poprawnej polszczyzny mówionej. Wido
mym znakiem wzrostu znaczenia Polskiego Radia było wykupienie 
przez Skarb Państwa akcji spółki akcyjnej „Polskie Radio" w roku 
1935, co oznaczało faktyczne jego upaństwowienie. Trzeba dodać, że 
podobna tendencja do zwiększania roli i kontroli państw nad dzia
łalnością radiofonii zaznacza się w tym okresie w wielu krajach. 
„Cuius regio — eius radio" chciałoby się strawestować zasadę poko
ju augsburskiego. Nadawanie programu radiowego staje się atrybu
tem suwerenności, w coraz większym stopniu uważane jako oficjal
ne zdanie poszczególnych krajów. 

W sensie technicznym Polskie Radio dokonało wielkiego skoku: 
od 1,5 kW łącznej mocy stacji w roku 1926 do 427 kW w roku 1939 
z realną perspektywą zbliżenia się do 1000 kW łącznej mocy już od 
1 I 1940 r. Rozpoczynało z jedną stacją w Warszawie, aby w roku 
1939 dysponować 10 stacjami nadawczymi długo- i średniofalowymi. 
Wyposażenie rozgłośni było na poziomie ówczesnych czołowych ra
diofonii. Od roku 1937 oddawano do użytku pierwsze gmachy rozgło
śni projektowanych i budowanych specjalnie dla potrzeb Polskiego 
Radia (Katowice, Baranowicze, Łódź), rozpoczęto budowę centralne
go gmachu radia i telewizji w Warszawie. Większość rozgłośni re
gionalnych otrzymała nadajniki własnej konstrukcji i produkcji W y 
działu Budowy Polskiego Radia, głównie 50 kW. W dniu wybuchu 
wojny — 1 września 1939 — Polskie Radio dysponowało stacjami: 
Warszawa I (Raszyn), Warszawa II (Fort Mokotowski) oraz rozgło
śniami regionalnymi (w kolejności ich uruchamiania) Kraków, Po
znań, Katowice, Wilno, Lwów, Łódź, Toruń i Baranowicze, na ukoń
czeniu była rozgłośnia w Łucku. Ponadto Polskie Radio nadawało 
program dla zagranicy przez 6 stacji krótkofalowych dla Europy, 
Ameryki Północnej i Południowej. Istniała także 2 kW radiostacja 
krótkofalowa w Niepokalanowie, zorganizowana i zbudowana z in i 
cjatywy ojca Maksymiliana Kolbego. Przypomnieć również należy, 
że w roku 1931 Polskie Radio uruchomiło radiostację w Raszynie, 
która ze swymi 120 kW mocy była wówczas najsilniejszą radiostacją 
na świecie. W swej historii radiofonia polska — jak dotąd — cztero
krotnie biła rekordy światowe. Pierwszy padł przed wojną, trzy po 
wojnie. 

Gdy mowa o przedwojennych osiągnięciach technicznych pol
skiej radiofonii, nie można pominąć zaawansowanych prac w dzie
dzinie telewizji. Od roku 1935 Polskie Radio współpracowało w tej 
dziedzinie z Państwowym Instytutem Telekomunikacyjnym, dele
gując swoich wybitnych inżynierów (Marian Rejewski, Władysław 
Cetner), budując próbną stację w najwyższym wówczas w War
szawie gmachu towarzystwa ubezpieczeniowego „Prudential" (dziś 



hotel „Warszawa"), która od października 1938 rozpoczęła nadawa
nie próbnych programów, głównie filmowych. W roku 1939 plano
wano przejście na nowoczesną elektronową analizę obrazu. Dalsze 
eksperymenty przerwał wybuch wojny. 

Program radiowy już około roku 1930 wyszedł z okresu prób 
i eksperymentów i zaczął ustalać podstawy estetyki sobie właści
wej, w dużej mierze dzięki Głównej i regionalnym Radom Progra
mowym oraz rosnącemu doświadczeniu twórców i wykonawców 
radiowych. W roku 1938 Polskie Radio nadawało ok. 40 000 godzin 
programu rocznie, w tym 26,2% słowa, 54,1'% muzyki, 5,2% audycji 
słowno-muzycznych, 2,2% nabożeństw, 9,5% audycji dla węższych 
grup słuchaczy: szkolnych, dla dzieci, dla rolników, żołnierzy, robo
tników itp., 2,8% audycji oznaczanych jako różne (sygnały, zapo
wiedzi, komunikaty itp.). Największe osiągnięcie programowe uzy
skano w programie literackim, zwłaszcza w słuchowiskach w okre
sie 1935—1939, gdy Wydziałem Literackim kierował Witold Hule
wicz, mając za zastępców i najbliższych współpracowników Jana 
Parandowskiego, Zygmunta Kisielewskiego, Bolesława Micińskiego 
i Leona Piwińskiego, a jako etatowych reżyserów Tadeusza Byr -
skiego i Antoniego Bohdziewicza. Hulewiczowi udało się pozyskać 
współpracę czołowych pisarzy jako autorów oryginalnych słucho
wisk — wystarczy wymienić Jerzego Szaniawskiego, Janinę Moraw
ską, Jarosława Iwaszkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
W radiowym Teatrze Wyobraźni występowali chętnie najwybitniej
si aktorzy ze Stefanem Jaraczem i Ludwikiem Solskim na czele. 
Również program dla dzieci, kierowany od początku przez Wandę 
Tatarkiewicz-Małkowską mógł się poszczycić wielkimi osiągnięciami 
i wysokim poziomem — wspomnieć tu wystarczy choćby „Gadanin-
k i radiowe" Starego Doktora czyli Janusza Korczaka. Podobnie pro
gram oświatowy kierowany od 1926 r. do wojny przez prof. Hen
ryka Mościckiego oraz program dla wsi pod kierunkiem Józefa 
Płatka. Wydział Muzyczny pod nowym kierownictwem Edmunda 
Rudnickiego odnotował do wojny wiele sukcesów — przede wszyst
k im przez powstałą w 1935 r. Orkiestrę Symfoniczną pod dyrekcją 
Grzegorza Fitelberga, której koncerty zagraniczne i Koncerty Wa
welskie były wielkimi wydarzeniami kulturalnymi. 

Program Polskiego Radia osiągnął w okresie przedwojennym po
ziom ideowy i artystyczny odzwierciedlający ówczesny stan kultury 
polskiej w całym jej pluralizmie kierunków ideowych i założeń ar
tystycznych. (Pojawiały się na antenie choćby słuchowiska Lucjana 
Szenwalda, Ignacego Fika, Stanisława Nadzina — komunistów lub 
bliskich komunizmowi — obok przedstawicieli ówczesnego establi
shmentu jak Juliusz Kaden-Bandrowski, Zygmunt Nowakowski 
(„Gałązka rozmarynu") oraz ludzi prawicy, jak Miłaszewscy. Pra
cownikami Polskiego Radia byl i m. in. lewicujący wówczas Czesław 
Miłosz, Tadeusz Byrski lub całkiem „lewi" Stefan Jędrychowski czy 
Jerzy Putrament). Podkreślić także należy, że na gruncie międzyna
rodowym właśnie Polskie Radio było inicjatorem międzynarodowej 
wymiany programów już w roku 1927 i w uznaniu zasług dyrektor 
naczelny dr Zygmunt Chamiec został przewodniczącym powołanej 



w tym celu komisji w Międzynarodowej Unii Radiofonicznej. W la
tach '30 polska radiofonia była inicjatorem pokojowego „rozbrojenia 
moralnego" przeciwstawiającego się agresywnej propagandzie w ete
rze. Również wtedy Polskie Radio przyczyniło się do rozwoju oświa
ty rolniczej przez radio oraz rzuciło myśl międzynarodowych wy
kładów, które jednak dopiero po wojnie zostały zinstytucjonalizo
wane w Międzynarodowych Uniwersytetach Radiowych. 

Gdy mowa o oddziaływaniu Polskiego Radia na zagranicę trudno 
nie wspomnieć o akcji Katowicardów — klubów zagranicznych 
przyjaciół rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach, powstających 
w Austrii, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Włoszech i Niem
czech, a później także w Stanach Zjednoczonych, Australii, Płn. 
Afryce i Japonii. Był to skutek samorzutnie powstałej audycji — 
Skrzynki Francuskiej Katowic, w której dyrektor rozgłośni Stefan 
Tymieniecki odpowiadał po francusku na listy zagranicznych słu
chaczy. Kilkadziesiąt klubów w Europie wydawało własne pisma, 
organizowało międzynarodowe zjazdy, tworząc organizację, której 
hasła „Loin des yeux — près du coeur" (Z dala od oczu — blisko 
serca) oraz „Paix par l 'amitié" (Pokój przez przyjaźń) mówią naj
lepiej o charakterze tego ruchu. 

Ruch ten zamarł w końcu lat '30, gdy nad Europą gromadzić się 
zaczęły ciemne chmury wojny, a hitlerowska agresja w eterze po
przedziła agresję na lądzie, z morza i z powietrza. 

Rolę ,jaką odegrała rozgłośnia Warszawa II i radiostacja na For
cie Mokotowskim w okresie wrześniowej obrony Warszawy, prze
mówienia radiowe prezydenta Stefana Starzyńskiego i płk. Wacława 
Lipińskiego — jako ethos, utrwalony przez historiografię i l i teraturę 
piękną, przesłonił ewidentne fakty, że Polskie Radio nie było do 
wojny przygotowane organizacyjnie, programowo i technicznie, kie
rownictwo nie miało świadomości swej roli i odpowiedzialności — 
i przestało panować nad instytucją już 5 września. Wzorowa i odpo
wiedzialna praca Warszawy II była dziełem ochotniczego zespołu 
radiowców średniego szczebla pod kierunkiem dyrektora muzyczne
go — Edmunda Rudnickiego. Warszawa II, radiostacja działająca na 
„ziemi niczyjej" między liniami walczących wojsk, obsługiwana 
przez zespół techników radiowych i chroniona przez niewielki od-
działek wojska, była najdłużej działającą radiostacją Polskiego Ra
dia we wrześniu 1939. Zamilkła dopiero, gdy ustał dopływ prądu 
ze zbombardowanej elektrowni. Dlaczego hitlerowskie oddziały nie 
przypuściły szturmu do niemal bezbronnego Fortu i nie zmusiły ra
diostacji do milczenia — pozostanie jedną z fascynujących zagadek 
II wojny światowej. 

O chotniczy zespół radiowców, który tak chlubnie zapisał się 
w okresie obrony Warszawy, już w październiku 1939 rozpoczął 

działalność konspiracyjną, mającą na celu najpierw ratowanie przed 
grabieżą okupanta zasobów Polskiego Radia oraz ochronę ściganych 
i prześladowanych pracowników i współpracowników, a następnie 
działalność przygotowawczą na „okres czynu zbrojnego" i powojen
ną działalność radiofonii, jako agenda Delegatury Rządu na Kraj 



w departamencie dokumentacji i informacji. Pracowano nad kon
cepcją organizacyjną i programową, gromadzono materiały i audy
cje na ,,po wojnie". W czasie Powstania Warszawskiego, od 9 sier
pnia do 4 października 1944 konspiracyjny zespół radiowców nada
wał audycje Polskiego Radia przez radiostację Armi i Krajowej 
„Błyskawica". 

W okresie okupacji cały majątek i zasoby Polskiego Radia zostały 
przejęte przez okupantów, częściowo wykorzystane na miejscu, czę
ściowo wywiezione do Niemiec, a reszta — w szczególności teksty 
audycji i nagrania, nutoteki i biblioteki, archiwalia — celowo znisz
czone jako wyraz kultury polskiej, która miała ulec całkowitemu 
unicestwieniu. Gdy armie hitlerowskie pod naporem radzieckiej 
ofensywy wycofywały się z polskich terenów, ze szczególną staran
nością wywoziły sprzęt i wysadzały w powietrze maszty i budynki 
radiostacji. Skutkiem tej niszczycielskiej i planowej działalności, ra
diofonia polska — jako jedyna na świecie — musiała odbudowywać 
się od podstaw. Na polowym lotnisku pod niedawno wyzwolonym 
Lublinem lądowały samoloty ze sprzętem radiotechnicznym radio
fonii przewodowej oraz przyleciało tu także kilku młodych ludzi ze 
Związku Patriotów Polskich w Wilnie, którzy stali się zalążkiem 
zespołu programowego Polskiego Radia. Był wśród nich późniejszy 
spiker Tadeusz Chabros oraz Jan Mietkowski, którego dalsze losy 
w Polskim Radiu są bardzo charakterystycznym przykładem „czło
wieka, który rósł na robocie", przykładem rozwoju, awansu i karie
ry w najlepszym tego słowa znaczeniu. Od początkującego redakto
ra w najtrudniejszym dziale Radia — publicystyki i informacji — 
przeszedł wszystkie szczeble specjalizacji zawodowej i hierarchii 
służbowej, pełniąc wiele trudnych i odpowiedzialnych funkcji, mię
dzy innymi współtworząc i kierując Programem III — by osiągnąć 
stanowisko zastępcy przewodniczącego Komitetu, z którego powoła
no go na ministra kultury i sztuki. Również Zbigniew Lipiński, któ
ry z partyzantki A K przyszedł do Polskiego Radia w Lublinie jesie
nią 1944 — przeszedł podobną drogę do stanowiska dyrektora pro
gramowego. Obie te kariery zaczęły się w lubelskiej „Pszczółce". Są 
to przykłady zasłużonego awansu; uznaniu władz towarzyszył szacu
nek, uznanie dla kwalifikacji zawodowych i moralnych oraz sympa
tia kolegów i podwładnych. 

44 sierpnia 1944 pierwszy powojenny spiker Polskiego Radia Ta-
• • deusz Chabros zainaugurował działalność radiofonii w Polsce 

Ludowej zapowiedzią: „Tu Polskie Radio Lublin na fali 224 m" 
i odczytaniem tekstu Manifestu P K W N . Studio i radiostacja mie
ściły się w dwóch wagonach kolejowych na bocznicy dworca lubel
skiego, a postawione zostały wraz z obsługą techniczną i ochroną, 
do dyspozycji P K W N przez władze radzieckie. Aby udostępnić au
dycje ludności polskiej, pozbawionej przez hitlerowców odbiorników, 
władze radzieckie dostarczyły także urządzenia i głośniki radiofonii 
przewodowej. Ludzie gromadzący się pod ulicznymi głośnikami, słu
chający słowa i muzyki, staną się od tej pory aż do końca wojny 
charakterystycznym widokiem miast i miasteczek w miarę wyzwa
lania polskich terytoriów. 



Dekretem P K W N z 22 listopada 1944 powołane zostało do życia 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Radio" podległe resortowi in
formacji i propagandy, a pod względem technicznym — resortowi 
komunikacji, poczt i telegrafów. Ten status prawny radiofonii, wzo
rowany na przedwojennym, był bardzo krytykowany jako nieodpo
wiedni dla rozwoju i rangi radiofonii w Polsce roku 1939, a tym 
bardziej radiofonii w nowej sytuacji społeczno-politycznej. Sytuację 
zmieniło dopiero powołanie Centralnego Urzędu Radiofonii ustawą 
z 4 lutego 1949 (Dz. U . nr 9 poz. 50) „jako naczelnego organu w za
kresie radiofonii i telewizji (i telewizji — co należy podkreślić) do 
powszechnego odbioru". CUR podlegał już nie resortowym mini
strom, lecz prezesowi Rady Ministrów. Polskie Radio zachowało 
jednak nadal status przedsiębiorstwa państwowego i wraz z nowo 
powstałym Przedsiębiorstwem Państwowym „Radiofonizacji Kra ju" 
podlegało CUR-owi. Ta forma prawno-organizacyjna nie utrzymała 
się długo; w roku 1951, pod wpływem tendencji ujednolicania orga
nizacji radiofonii w krajach demokracji ludowych, wzorem radiofo
nii radzieckiej, powołany został do życia dekretem z 2 sierpnia 
1951 (Dz. U . nr 41 poz. 308) Komitet do spraw Radiofonii „Polskie 
Radio" przy jednoczesnym zniesieniu CUR-u i likwidacji przedsię
biorstwa państwowego „Polskie Radio". Komitet do spraw Radiofo
nii określony został jako organ rządu do spraw radiofonii i telewizji 
do powszechnego odbioru z tym, że do resortu łączności odeszły nie 
tylko wszelkie sprawy radiofonizacji kraju, lecz także budowy i eks
ploatacji radiostacji nadawczych, które dotąd od początku istnienia 
radiofonii w Polsce były organicznie związane z Polskim Radiem. 
Dalsza zmiana w statusie radiofonii w Polsce nastąpiła w roku 1960, 
w związku z rozpoczęciem regularnej działalności programowej 
przez Telewizję Polską od 30 kwietnia 1956 w Warszawie oraz po
wstawaniem regionalnych ośrodków telewizyjnych — kolejno — 
w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie. 
Ustawą z 2 grudnia 1960 (Dz. U. nr 54 poz. 307) powołany został do 
życia Komitet do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewi
zja" jako centralny organ administracji państwowej o kolegialnej 
strukturze wewnętrznej. Zasadnicze postanowienia tej ustawy obo
wiązują od blisko ćwierci wieku — i jest to najtrwalszy przepis 
prawny w dziedzinie polskiej radiofonii i telewizji. Co nie oznacza, 
że status ten nie podlegał zmianom: wprowadzały je kolejne statuty, 
nadawane uchwałami Rady Ministrów, począwszy od pierwszego, 
nadanego uchwałą nr 42/61 z 24 stycznia 1961, przez następny, na
dany uchwałą nr 227/69 z 31 grudnia 1969, aż do uchwały nr 188/83 
z 19 grudnia 1983. Należy jednak podkreślić, że postanowienia sta
tutów nie zawsze były wykonywane, a praktyka daleko odbiegała 
od intencji ustawodawcy, zwłaszcza w zakresie kolegialności zarzą
dzania, działalności rad przewidzianych w ustawie itp. Uchybienia 
te potrafiły eskalować aż do łamania praworządności i wejścia na 
drogę przestępczą i pociągnięcia kierownictwa Komitetu do odpowie
dzialności karnej. Ostatni statut Komitetu wprowadza daleko idące 
zmiany w związku z reformą gospodarczą, zasadą rozrachunku po
szczególnych agend, przejęciem opłat abonamentowych itp. 



A nalizując powojenną działalność Polskiego Radia, a zwłaszcza 
rozwój bazy technicznej, widzi się jasno wpływ centralnego pla

nowania i kolejnych państwowych planów gospodarczych. Lata 
1944—1949 to wyraźny okres wielkiego wysiłku w odbudowie zni
szczeń wojennych. Na polskich terenach na zachód od Bugu, a tak
że na północnych i zachodnich ziemiach odzyskanych nie pozostała 
ani jedna czynna radiostacja czy rozgłośnia. Wszystko trzeba było 
budować od podstaw. Poza uruchomieniem rozgłośni centralnej 
w Warszawie (odbudowany Raszyn 19 VIII 1945, Warszawa II — 
Mokotów 1 XII 1946) oraz odbudową rozgłośni regionalnych w K r a 
kowie (28 1 1945), Katowicach (5—6 III 1945), Poznaniu (3 VI 1945), 
Toruniu (26 X 1947), Łodzi (29 IX 1945, oficjalne otwarcie 21 X 1945), 
uruchomiono także 3 rozgłośnie na odzyskanych ziemiach zachod
nich i północnych: w Gdańsku (próbne nadawanie od czerwca, nor
malna praca od 15 1X 1945), Szczecinie (25X11 1945), Wrocławiu 
(29 IX 1946). Do roku 1949 uzyskano tę samą co przed wojną liczbę 
rozgłośni i łączną ich moc, ilość godzin nadawanego programu oraz 
liczbę abonentów. Był to wielki wysiłek dla zniszczonego wojną 
i okupacją kraju, lecz uwieńczony sukcesem, którego źródłem były: 
1. polityka władz, dająca priorytet radiowym inwestycjom; 2. trafna 
i konsekwentna polityka personalna dyrekcji PR, a zwłaszcza dyrek
tora naczelnego Wilhelma Billiga, która dla odbudowy pozyskała 
świetną, oddaną i ofiarną kadrę, składającą się z: 

— kompetentnego kierownictwa polskich komunistów, którzy w róż
nych inicjatywach radiowych w ZSRR zdobyli doświadczenie 
programowe i techniczne, 

— licznej grupy przedwojennych pracowników Polskiego Radia, 
której z pełnym zaufaniem powierzono wiele odpowiedzialnych 
stanowisk i umożliwiono przekazanie doświadczeń starannie do
bieranym (głównie w drodze publicznych konkursów) nowym 
kadrom; 

3. pomoc ZSRR w sprzęcie — jak choćby lubelska „Pszczółka" 
czy przekazanie nadajnika przedwojennej radiostacji w Baranowi
czach, wiele sprzętu radiofonii przewodowej, przed wojną w Polsce 
nie znanej, oraz w ekipach inżynierów i techników jak np. kierow
nik odbudowy Raszyna kpt. A r m i i Czerwonej Mikołaj Nikiforów, 
który zginął tragicznie na ki lka dni przed otwarciem odbudowanej 
radiostacji. Jego grób, otoczony staranną opieką, znajduje się na te
renie raszyńskiej radiostacji. 

W tym trudnym okresie odbudowy, Polskie Radio potrafiło nie 
tylko poszczycić się znacznymi osiągnięciami technicznymi i orga
nizacyjnymi, lecz także poważnym i ambitnym dorobkiem progra
mowym, nie tylko o zasięgu krajowym, ale i zagranicznym. Sukce
sem była specjalnie dla radia napisana powieść Poli Gojawiczyń
skiej „Stolica" oraz powieści radiowe — pierwsze po wojnie: „Że
lazna kurtyna" Heleny Boguszewskiej oraz „Uliczka klasztorna" 
Anny Kowalskiej. 

Biorąc pod uwagę okupacyjną przerwę w dziedzinie szkolnictwa 
i oświaty, Polskie Radio wiele troski poświęciło od początku pro-



gramom oświatowym. Inaugurował je cykl „Nauka przy głośniku", 
a już w roku szkolnym 1946/47 zorganizowany został Radiowy U n i 
wersytet Ludowy. Od pierwszego września 1948 Polskie Radio 
wspólnie z Ministerstwem Oświaty powołało do życia najciekawszą 
i największą powojenną akcję oświatową — „Wszechnicę Radiową", 
której największy rozkwit przypadł na lata 1949—1952. 

W dziedzinie muzyki — wspólnie z Ministerstwem Kultury 
i Sztuki — Polskie Radio zorganizowało Festiwal Muzyki Ludowej, 
transmitowany nie tylko w programie krajowym, lecz także na za
granicę. W ramach współpracy z radiofoniami zagranicznymi Po l 
skie Radio zorganizowało Radiowy Festiwal Muzyki Słowiańskiej — 
od 8 do 16 listopada 1947 z udziałem solistów, chórów i zespołów 
muzycznych Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, ZSRR i Polski. 
Miarą dojrzałości programowej i technicznej były imprezy Roku 
Chopinowskiego wraz z transmisjami pierwszego po wojnie Konkur
su Chopinowskiego w roku 1949. 

Należy podkreślić rolę Polskiego Radia i jego programu w odbu
dowie kraju, umocnieniu nowej władzy oraz propagandzie socja
lizmu i marksistowskiego światopoglądu. 

Znacznym skokiem rozwojowym były lata 1949—1956, w których 
łączna moc radiostacji uległa podwojeniu, liczba abonentów prze
kroczyła 3 miliony — a więc potroiła się. Prawdziwa rewolucja 
techniczna zaszła w programie radiowym w związku z masowym 
wprowadzaniem magnetofonów, w które wyposażono odbudowaną 
i oddaną do użytku w lipcu 1949 rozgłośnię warszawską przy ul. M y 
śliwieckiej. Było to połączone z przekazaniem do eksploatacji no
wego 200 kW nadajnika radiostacji raszyńskiej i masztu o rekordo
wej wówczas wysokości 335 m. Ta baza techniczna umożliwiła 
w październiku 1949 uruchomienie — po raz pierwszy w Polsce — 
dwóch równoległych programów ogólnopolskich oraz rozpoczęcie — 
w roku 1953 — prób nadawania na U K F . Wprowadzenie magneto
fonów zmieniło zupełnie proporcje programu nadawanego z nagrań, 
który wzrósł do 90%>. Z nagrań nadawano nie tylko muzykę i słu
chowiska, lecz także wprowadzono wiele audycji typu magazynowe
go w programie polityczno-informacyjnym: Muzyka i Aktualności 
od 1950, Warszawska Fala od 1952, Z kraju i ze świata od 1955 r. 
Reportaż Bronisława Wiernika „Na lubelskim rynku" nagrany 
w X-lecie Polski Ludowej należy uznać za początek interesującego 
okresu „twórczych poszukiwań", który nowatorsko owocował zwła
szcza w dziedzinie reportażu, audycji dokumentalnych oraz w słu
chowiskach eksperymentalnych. 

W październiku 1952 roku sieć rozgłośni regionalnych Polskiego 
Radia znacznie się powiększyła. Zgodnie z tendencją, aby każde wo
jewództwo miało swoją rozgłośnię, powstały rozgłośnie w Białym
stoku, Olsztynie, Lublinie, Rzeszowie, Opolu, Kielcach, Koszalinie 
i Zielonej Górze. Stopniowo otrzymywały one własne radiostacje. 

Wyraźnie wyodrębnia się okres krótki, lecz wprowadzający isto
tne zmiany: 1956—1960. Otwierają go dwa ważne wydarzenia: prze
miany polityczne roku 1956 i związane z nim ożywienie życia poli
tycznego, społecznego i kulturalnego, a zwłaszcza artystycznego — 



oraz inauguracja regularnych programów telewizyjnych, powodu
jąc ogromne zainteresowanie telewizją, powstawanie społecznych 
komitetów budowy ośrodków i stacji przekaźnikowych telewizyj
nych w całym kraju. 

W tym okresie łączna moc radiostacji znowu uległa podwojeniu, 
a liczba abonentów radiowych przekroczyła 4 miliony. W okresie 
tym wszystkie ówczesne miasta wojewódzkie otrzymały rozgłośnie 
radiowe: proces ich powstawania rozpoczął się w roku 1952, a za
kończył w 1958, gdy liczba rozgłośni wzrosła do 16, a terenowe eks
pozytury zostały przekształcone w rozgłośnie regionalne. Po siedmiu 
latach przerwy Lublin odzyskał możność nadawania własnego pro
gramu, a pod koniec lat '50 własną tymczasową stację nadawczą. 

W roku 1958 Polskie Radio zapoczątkowało nadawanie Programu 
III na falach ultrakrótkich. Nadawany z Warszawy był on wów
czas transmitowany przez Katowice i Opole. Dalszy rozwój tego pro
gramu nastąpił w roku 1960, lecz pełną samodzielność jako ogólno
polski Program III uzyskał dopiero od 1 kwietnia 1962, a więc poza 
omawianym okresem 1956—1960, który zamyka — przypomnijmy — 
nowe uregulowanie prawne Radia i Telewizji ustawą z 2 grudnia 
1960. 

Dziesięciolecie 1960—1970 charakteryzuje przede wszystkim konie
czność reorganizacji programu radiowego ze względu na coraz 

bardziej upowszechniającą się telewizję. Niemniej w programie Po l 
skiego Radia zachodzą także ważne zmiany. Nowo powstały Pro
gram III staje się terenem interesujących nowatorskich koncepcji 
programowych, zyskuje sobie popularność i własne audytorium. 
W roku 1961 zapoczątkowano próby emisyjne programu stereofoni
cznego i prowadzono je do 1964, aby stałą emisję eksperymentalnych 
programów stereofonicznych podjąć w grudniu 1967. 

Od roku 1962 ogólnopolski Program II nadawany był przez cały 
dzień, a w roku 1966 wprowadzony został ogólnopolski program no
cny. Omawiając ten okres nie można pominąć ważnych wydarzeń 
związanych z Lublinem, miastem historycznej „Pszczółki". Jako 
pierwsza inwestycja, podejmowana przez Polskie Radio przy udzia
le środków społecznych powstała rozgłośnia Polskiego Radia w L u 
blinie przy ul. Obrońców Pokoju. Jej uroczyste otwarcie odbyło 
się 22 lipca 1964. 

Wspomnieć również należy, że Telewizja Polska od roku 1961 roz
poczęła nadawanie programów we wszystkie dni tygodnia, co także 
nie pozostało bez wpływu na układ programu radiowego, zwłaszcza 
w paśmie godzin najlepszego słuchania. 

Następne dziesięciolecie — 1970—1980 — wyróżnia przede wszy
stkim oddanie, w XXX- lec i e Polski Ludowej w lipcu 1974 do użytku 
najsilniejszej wówczas na świecie radiostacji na falach długich o mo
cy 2000 kW, powstałej w centrum geograficznym państwa, w Kon
stantynowie koło Gąbina. Radiostacja wyposażona została w najwyż
szy na świecie maszt nadawczy, wysokości 646 m. Nowa baza tech
niczna pozwoliła na znaczne poprawienie słyszalności Programu I 
w całym kraju. Z myślą o tym wprowadzono już w 1973 r. cało-



dobowy program ogólnopolski na tym zakresie fal. W tym samym 
roku rozpoczęto próby z kwadrofonią. 

W roku 1976 zainaugurowano nadawanie ogólnopolskiego Progra
mu IV. Różne urządzenia studyjne (np. multiplex) pozwoliły na 
wprowadzenie nowych typów audycji, zwłaszcza w nowej konwen
cji „żywego radia". Powstało wiele popularnych audycji takich jak 
„Lato z radiem", „Sygnały dnia", „W samo południe" itp. 

Podkreślić należy, że w tym okresie w działalności Radia i Tele
wizji coraz większą rolę odgrywało oddawane sukcesywnie do użyt
ku od roku 1964 Centrum Radiowo-Telewizyjne w Warszawie. Te
lewizja Polska rozpoczęła w roku 1970 nadawanie Programu 2, 
a w grudniu 1971 — nadawanie programu w kolorze. 

P owojenny rozwój radiofonii w Polsce — a później polskiej ra
diofonii i telewizji — przebiegał być może linią falistą, lecz 

z tendencją niewątpliwie rosnącą. Trudny okres po roku 1980 zastał 
„Polskie Radio i Telwizję" w sytuacji kryzysu i napięć, spowodo
wanych błędną koncepcją „propagandy sukcesu" jak i woluntary-
stycznym i autorytarnym stylem kierowania instytucją, sprzeczny
mi z jej statutowo kolegialną strukturą. Również polityka personal
na, niszcząca profesjonalistów i doświadczoną kadrę w momencie 
gdy instytucja wchodziła — po raz pierwszy w swych dziejach — 
w okres naturalnej wymiany kadr, zachwiała wewnętrzną strukturą 
instytucji, powodując napięcia w stosunkach między ludźmi. Nie 
licząca się z faktami „propaganda sukcesu" poderwała w dużej mie
rze najcenniejszą „falę nośną" każdej radiofonii i telewizji — za
ufanie słuchaczy. Najgorzej na strukturze wewnętrznej Komitetu 
i niezmiernie wrażliwych w instytucji tego typu stosunkach mię
dzyludzkich odbił się ośmioletni okres kierowania instytucją przez 
Macieja Szczepańskiego (1972—1980). Częste zmiany na najwyższych 
stanowiskach w Komitecie w latach 1980—1984 — kiedy instytucją 
kierowało pięciu kolejnych zwierzchników — napięcia w kraju, stan 
wojenny, reforma gospodarcza, wszystkie te czynniki utrudniały 
Komitetowi do spraw Radia i Telewizji wyjście z kryzysu. 

Należy wyrazić nadzieję, że obecne zmiany organizacyjne, nowe 
założenia finansowania, wyodrębnienie w aparacie wykonawczym 
Komitetu funkcji nadzoru i kontroli (typowych dla organów admi
nistracji państwowej) z działalności programowej, powołanie kole
gialnych struktur kierowniczych oraz przewidzianych statutem ciał 
doradczych w postaci Rady Programowej i Rady Naukowo-Techni
cznej — ułatwi „Polskiemu Radiu i Telewizji" wyjście z kryzysu 
i spełnienie ich niezmiernie odpowiedzialnych obowiązków najpo
tężniejszych i najpowszechniejszych środków społecznego wyrazu 
i przekazu. 

Kończąc tę próbę syntezy historii radiofonii i telewizji w Polsce 
wspomnieć należy ludzi, którzy tą instytucją — w jej kolejnych 
przeobrażeniach — od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przez 
spółkę akcyjną, przedsiębiorstwo państwowe. Centralny Urząd aż do 
Komitetu jako naczelnego organu administracji państwowej — kie
rowali: . 



Zygmunt Chamiec 1925—1935 [^Włodzimierz Sokorski 1956—1972 
Roman Starzyński 1935—1938 Maciej Szczepański 1972—1980 
Konrad Libicki 1938—1939 Józef Barecki 1980 
Edmund Rudnicki 1939—1945 Zdzisław Balicki 1980—1981 
Wilhelm Bil l ig 1944—1951 Władysław Loranc 1981—1982 
Romuald Gadomski 1951—1954 Jerzy Bajdor (po.) 1982—1983 
Tadeusz Galiński 1954—1956 Mirosław Wojciechowski od 1983. 

Najdłużej dotąd kierował instytucją Włodzimierz Sokorski — 
16 lat. Najkrócej — Józef Barecki. W ciągu blisko 60 lat działalno
ści radiofonii w Polsce kierowało nią dotąd 14 zwierzchników. 
W najdłuższym 40-letnim okresie działalności powojennej kierowało 
nią kolejno 10 zwierzchników. 

Wspominając ludzi, którzy stali na czele i kierowali radiofonią 
w Polsce, nie można pominąć ki lku pokoleń pracowników tej insty
tucji, którzy swą pracą, oddaniem, talentami i inwencją ją tworzyli, 
rozwijali, bronili jej w czasie wojny, chronili przed grabieżą i zni
szczeniem przez okupanta, odbudowywali po wojnie, rozwijali w no
wych warunkach społeczno-politycznych, adaptowali twórczo nowe 
możliwości techniczne, jednym słowem pełnili tę mozolną, codzien
ną-służbę społeczną w eterze na miarę swoich sił i możliwości, naj
częściej bezimiennie. Chwała im — gdyż to im zawdzięcza Polskie 
Radio i Telewizja wysoki poziom i liczne osiągnięcia programowe, 
techniczne i organizacyjne, szacunek i uznanie wśród radiofonii 
świata i — co najważniejsze — szacunek i uznanie słuchaczy. 

Najwyższy też czas, aby dzieje instytucji oraz losy i dorobek lu 
dzi Radia — na równi z historią filmu, teatru i prasy — stały się 
przedmiotem wyodrębnionej dyscypliny naukowej — historii radio
fonii i telewizji, prowadzonej przez powołaną w tym celu, na któ
rymś z uniwersytetów, katedrę. Katedra taka nie istnieje na żadnej 
polskiej uczelni akademickiej, a powołanie jej w związku z jubile
uszami 60-lecia istnienia regularnej radiofonii i 30-lecia profesjonal
nej telewizji w naszym kraju — jest chyba porą najwłaściwszą. 

Na zakończenie należy zacytować jednego z najwybitniejszych 
polskich radioznawców — Krzysztofa Eydziatowicza — twórcę i sze
fa przedwojennego Biura Studiów: 

„Największym bogactwem każdego Towarzystwa Radiofonicznego 
jest jego wyszkolony personel, który dopiero po paru latach prak
tyki dochodzi do istotnej znajomości rzeczy i opanowania swej spe
cjalności w jednej z licznych dziedzin programu, techniki lub admi
nistracji. Dlatego każde Towarzystwo Radiofoniczne dokłada wielu 
starań, by szkolić narybek kandydatów do pracy w radiofonii oraz 
dba o to, by personel pracujący miał możliwie najlepsze warunki 
materialne (gdyż tylko tym sposobem można zapobiec ucieczce per
sonelu spowodowanej zmęczeniem i zniechęceniem)." 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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S L A V K O S P L I C H A L 

MARKSISTOWSKA KONCEPCJA 
WOLNOŚCI KOMUNIKOWANIA 

Kierownik Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu w Lublanie, prof. dr Spli-
chal podejmuje polemikę z bardzo wpływową, zwłaszcza w RFN, tzw. orien
tacją krytyczną w teorii i badaniach komunikacji społecznej. (Zob. art. W. Pi
sarka: Współczesne orientacje i kierunki badań nad komunikowaniem maso
wym, ZP 1984 nr 2.) 

Wprowadzenie 

„Badacze komunikowania, reprezentujący krytyczne stanowisko, 
od dawna interesowali się przede wszystkim klasową strukturą spo
łeczną jako jednym z głównych pojęć dotyczących komunikowania, 
podobnie jak blisko związani z nim pojęciami konfliktu, dominacji 
oraz dialektyki. (...) Mówiąc ściślej, klasa społeczna była dla kryty
cznych uczonych ważnym pojęciem dla zrozumienia społeczeństwa, 
mimo że pojęcie to 1) zostało w ostatnich latach poddane istotnej 
rewizji przez Habermasa (1976: 130 — 177) i 2) zawsze było o wiele 
ważniejsze dla ortodoksyjnych uczonych maksistowskich niż dla 
uczonych reprezentujących stanowisko krytyczne" (E. Rogers, 1981: 
131, 141). 

Celem niniejszego artykułu jest poparcie apelu Rogersa o lepsze 
zrozumienie krytycznych (marksistowskich) teorii komunikowania, 
co mogłoby okazać się korzystne dla badań empirycznych oraz dla 
rozwoju komunikowania. Ściślej mówiąc, artykuł wzywa do 1) opra
cowania podstawowych pojęć rozwiniętych przez Marksa w jego 
najwcześniejszych badaniach dotyczących wolności prasy i cenzury 
z uwzględnieniem 2) jego późniejszej krytyki ekonomii politycznej 
(np. w „Grundrisse" i w „Kapitale") oraz 3) do prób rewizji pojęć 
i metody Marksa przez uczonych reprezentujących stanowisko kry
tyczne. Potrzeba opracowania oryginalnych myśli Marksa oraz ich 
konfrontacji ze współczesną krytyką i rewizją, także w najważniej
szym Habermasowym ujęciu, wynika ze strukturalnych zmian we 



współczesnych społeczeństwach, jak również z rozwoju i rozszerza
nia się samego komunikowania oraz z faktu, że różnice w łonie 
szkoły krytycznej nie są tylko teoretycznej natury, lecz mają prak
tyczne i polityczne konsekwencje w planowaniu polityki komuniko
wania. 

Głównym pojęciem w pracach Marksa na temat komunikowania 
jest wolność prasy. Z jednej strony jego badania skupiają się na 
ogólnej charakterystyce wolności prasy rozumianej jako szczególna 
działalność ludzka; z drugiej — bada on warunki, w których prasa 
traci swoją wolność lub z powodu których nigdy nie mogła jej osią
gnąć i została podporządkowana przywilejom wynikającym przede 
wszystkim ze stosunków produkcji oraz nierównego podziału społe
cznego wytwarzanych dóbr. Wiele współczesnych kontrowersji 
wśród krytycznie ustosunkowanych badaczy komunikowania (np. 
F. Dróge, H . Holzer, W. D. Hund, D. Smythe, N . Garnham, G. Mur 
doch, P. Levant) wywodzi się dokładnie z tego samego problemu, 
przed którym stanął Marks: problemu (nie)zależności komunikowa
nia od pracy (produkcji) i odwrotnie, z pytania o istotę wzajemnych 
powiązań między nimi. 

Stanowisko Marksa wobec wolności prasy 

Wśród praw i swobód obywatelskich uzyskanych w wyniku re
wolucji burżuazyjnej, wolność prasy — jako prawo obywateli do 
swobodnego wypowiadania się, pisania i publikowania, była począ
tkowo rozpatrywana w planie jednostki, jako indywidualne prawo, 
w praktyce nie dające się oddzielić od prawa własności. W swoich 
wczesnych „Obradach szóstego Landtagu reńskiego" Marks polemi
zuje z taką koncepcją „wolnej prasy" i określa ją jako „szczególny 
przywilej" lub „przywilej jednostki", który jest jej prawem tylko 
w tym stopniu, w jakim nie jest zarazem prawem drugiego czło
wieka, tak że wolność jednego okazuje się zniewoleniem drugiego 
i w konsekwencji nie różni się istotnie od biurokratycznej cenzury 
państwowej jako najbardziej charakterystycznego zaprzeczenia wol
ności prasy. Realizacja burżuazyjnej deklaracji wolności prasy jest 
w rzeczywistości wolnością przedsiębiorstwa, co, zdaniem Marksa, 
jest dalekie od prawdziwej wolności prasy. Proces przemiany po
wszechnego charakteru wczesnorewolucyjnej prasy burżuazyjnej 
ujęty w formalne schematy okazuje się negacją, a nie afirmacją wol
ności. Marks dowodził, że w interesie burżuazji jako klasy rządzą
cej nie leży wyeliminowanie zniewolenia w ogóle, lecz jedynie za
stąpienie jednego rodzaju zniewolenia („zewnętrznego", tj. cenzury), 
przeszkadzającego swobodnemu korzystaniu z prawa własności w za
kresie prasy — ..wewnętrznym". Burżuazja uważa, że „klasyczną 
niekonsekwencją" jest wyłączenie prasy spod ogólnej wolności 
przedsiębiorstwa (Marks, 1973). Lecz tak długo, jak wolność prasy 
wywodzi się z wolności posiadania, wolność taka pozostanie tylko 
przywilejem — nie prawem człowieka, ale prawem właściciela, co 
oznacza prawo zmonopolizowane. 



Z punktu widzenia Marksa prosta deklaracja wolności prasy może 
sprostać oczekiwaniom tylko jeśli będzie się rozpatrywać istotę pra
sy nie w jej zewnętrznych powiązaniach, lecz jako urzeczywistnie
nie wzajemnego zaufania między ludźmi, jako możliwość swobodne
go związku między ludźmi. Z drugiej strony prasa może również 
być traktowana jako przedsiębiorstwo, lecz wtedy nie jest już spra
wą piszących, lecz raczej domeną redaktorów i wydawców. T a k i 
praktyczny redukcjonizm pojęcia wolności prasy wykluczałby swo
istość dziedziny komunikowania: możliwości jej „podporządkowa
nia" własnym prawom, nie zaś prawom innych dziedzin ludzkiej 
działalności. 

Jednakże ustalenie, co jest swoiste dla dziedziny komunikowania, 
żadną miarą nie może być przekonująco przeprowadzone bez rozpa
trzenia praw aktualnego sposobu produkcji (stosunki produkcji, sto
sunki społeczne), co większość teorii krytycznych usiłuje zrobić. 
W swej krytyce „cywilizacyjnego ujęcia" Marks dowodzi, że pro
dukcja umysłowa (włącznie z prasą) może być naprawdę zrozumiana 
tylko w powiązaniu z produkcją materialną wówczas, gdy 1) pro
dukcja materialna nie jest rozumiana jako produkcja ogólnie, lecz 
jako określony historycznie sposób produkcji oraz 2) gdy zostanie 
zbadane, a) jak stosunki społeczne i b) stosunek jednostki do przy
rody są włączone w określoną formę produkcji materialnej, gdzie za
równo a) jak i b) określają sposób produkcji umysłowej jako pro
dukcję sui generis, jako właściwy człowiekowi rodzaj działalności 
( M E W 26.1: 257). Swoisty charakter komunikowania (masowego) 
w stosunku do tego rodzaju produkcji, która określa pozycję i od
działywanie społeczne wszystkich innych rodzajów produkcji i sto
sunków społecznych, wyraża się przede wszystkim w szczególnego 
rodzaju związku zachodzącym między aktualnym sposobem produk
cji i jej ogólnymi prawami, a pewną specyficzną formą produkcji, 
specyficznym rodzajem ludzkiej działalności, tj. komunikowaniem. 

Badanie możliwości i warunków prawdziwej emancypacji dziedzi
ny komunikowania musi się opierać na wyjaśnieniu zależności mię
dzy 1) ogólnymi prawami stosunków produkcji i relacji gwarantu
jących czy warunkujących dominację jednej dziedziny ludzkiej dzia
łalności nad inną (np. wytwarzanie wartości dodatkowej dla kapita
łu) a 2) ich specyficznym potwierdzeniem w dziedzinie komuniko
wania. Dlatego prawdziwe wytłumaczenie specyficznego charakteru 
dziedziny komunikowania w społeczeństwie nie może sprowadzać 
się do ustalenia uniwersalnych różnic między poszczególnymi aspek
tami specyficznych form działalności ludzkiej. Przeciwnie, należy 
zacząć od całości procesów życia społecznego, które są tym bardziej 
jedynie abstrakcyjną całością, im bardziej wyalienowane są specy
ficzne formy stosunków społecznych i wtedy dziedzina komunikowa
nia również wydaje się „niezależna". Pozorna niezależność dziedzi
ny komunikowania sugeruje nawet, że „komunikowanie jako ta
kie (...) powinno się stać kategorią centralną dla naukowej teorii ko
munikowania społecznego, ponieważ wydaje się, że „praca jest tylko 
kategorią ekonomiczną" i w konsekwencji nie ma większego znacze
nia dla teorii komunikowania zawężonej do badania produkcji ko-

4 — Zeszyty Prasoznawcze 



munikatów mających na celu jedynie zaspokojenie ludzkich potrzeb 
komunikowania, jako naturalnej ludzkiej zdolności i potrzeby" 
(Gehrmann, 1977: 10; Beth, 1976: 61). Lecz rozwój stosunków spo
łecznych dowodzi, że czystą iluzją jest izolacja zjawisk komuniko
wania od społecznych stosunków produkcji. Zdolność komunikowa-. 
nia nie jest czymś „danym przez naturę", lecz czymś wytworzonym, 
„wyprodukowanym" przez minione pokolenia (pracę w przeszłości); 
jest ona w istocie rzeczy wynikiem i egzystencjalnym warunkiem 
procesu produkcji (pracy). Dlatego badanie komunikowania społe
cznego nie może być w sposób uzasadniony ograniczone tylko do 
sfery tego, co subiektywne, np. do relacji między abstrakcyjnymi 
jednostkami dążącymi do ustanowienia współpracy w dziedzinie ko
munikowania bez rozpatrzenia ich podstawowych (materialnych) 
uwarunkowań. Błędem byłoby także podciągać komunikowanie pod 
kategorię ogólnych praw aktualnie obowiązującego sposobu produk
cji bez określenia specyficznych warunków i charakterystycznych 
cech, dzięki którym komunikowanie stało się specyficzną dziedziną 
działalności społecznej. 

Kategorie analityczne takie jak: „praca", „komunikowanie", „pro
dukcja materialna", „produkcja umysłowa" itd. nie są oddzielnymi 
formami istnienia zjawisk społecznych i dlatego nie mogą być bada
ne i wyjaśnione oddzielnie, lecz tylko we wzajemnym powiązaniu. 
Jeśli tak się nie stanie, to wynikiem procesu wyjaśnienia będzie na 
pewno determinizm ekonomiczny, który ogranicza badania nad ko
munikowaniem albo do odnajdywania ogólnych praw aktualnego 
sposobu produkcji w konkretnych formach komunikowania, albo do 
ahistorycznego rozumienia form oraz struktur komunikowania bez 
uwzględnienia ich konkretnych uwarunkowań społecznych. Tę osta
tnią tendencję wyraźnie widać obecnie w większości współczesnych 
szkół komunikowania, które implicite lub explicite skupiają uwagę 
na kwestii emancypacji sfery komunikowania, zarówno w funkcjo
nalnych jak i krytycznych teoriach komunikowania. Teorie kompe
tencji komunikacyjnej (np. Badura, Gehrmann, Habermas) należy 
zaliczyć do najbardziej spójnych dualistycznych teorii pracy i ko
munikowania, poddających w wątpliwość teorię i metodologię Mar
ksa. Oddzielenie pracy od komunikowania osiąga szczyt teoretycznej 
spójności w pracach Habermasa. Z powodu ich dominacji należy 
zbadać niektóre problemy teorii i metodologii marksowskiej powsta
łe w wyniku takiej perspektywy teoretycznej oraz skonfrontować je 
z oryginalnymi ideami marksowskimi. 

Habermas kontra Marks: dominacja „działania komunikacyjnego" 
nad produkcją? 

Jak wiadomo, Marks nie „kanonizował" spójnej teorii komuniko
wania, chociaż jego analizy dały jej podwaliny ,co jasno wynika 
ze współczesnych teorii krytycznych, które albo rozbudowują, albo 
po prostu krytykują „teorię Marksa". W okresie pisania traktatów 



na temat prasy Marks nie rozwinął jeszcze swej teorii i metodolo
gii tak, jak są one znane z jego późniejszych prac, chociaż w póź
niejszym okresie prasa nie leżała w centrum głównych zaintereso
wań badawczych Marksa. Dlatego też powiązanie między „młodym" 
i „starym" Marksem pozostaje przedmiotem różnych interpretacji 
(oraz błędnych interpretacji i stronniczości, gdy jego idee z różnych 
okresów rozpatrywane są w oderwaniu od siebie). 

Znaczenie krytycyzmu Habermasa pod adresem Marksa leży 
w fakcie, że ogniskuje się on wokół podstawowego pojęcia teorii 
Marksa. Centralnym punktem krytycyzmu Habermasa jest próba 
rewizji marksistowskiej koncepcji związków między siłami wytwór
czymi a społecznymi stosunkami produkcji i ich rozluźnienie w nie
zależną, samowystarczalną logikę („racjonalność") produkcji mate
rialnej, wyodrębnienie ich ze stosunków produkcji i ludzkiej dzia
łalności komunikacyjnej. 

Co stanowi istotę stanowiska Habermasa przeciw Marksowi 
z punktu widzenia konstruowania teorii komunikowania? 

Zdaniem Habermasa, Marks „zaciemnił pojęcie nauki humanisty
cznej przez identyfikowanie jej z naukami przyrodniczymi" (1975: 
87, 89, 97) oraz zredukował interakcje do pracy w swej koncepcji 
praktyki społecznej, nie odróżniając ich od siebie. Dlatego też para
dygmat Marksa: siły wytwórcze — stosunki produkcji powinien być 
zastąpiony przez „bardziej abstrakcyjne relacje między pracą a in 
terakcją". „Podczas gdy działanie instrumentalne 1 odpowiada znie
woleniu zewnętrznej natury, a stan sił wytwórczych określa roz
miary technicznego opanowania sił przyrody, działanie komunika
cyjne odpowiada opanowaniu przez człowieka jego własnej natury: 
instytucjonalna struktura określa zasięg represywności ze strony sa-
moutwierdzających się sił zależności społecznych i politycznych. 
Społeczeństwo zawdzięcza swoje wyzwolenie od zewnętrznych sił 
przyrody procesom pracy, a ściślej stworzeniu wiedzy znajdującej 
zastosowanie w technice (...); wyzwolenie od przymusu natury we
wnętrznej rozwija się pomyślnie, o ile panujące (Gewalt habende) 
instytucje są zastępowane przez zorganizowaną strukturę stosunków 
społecznych (Verkehrs) dotyczącą jedynie swobodnego (herrschafts-

1 „Przez pracę albo d z i a ł a n i e c e l o w o - r a c j o n a l n e rozumiem bądź 
instrumentalne działanie, bądź racjonalny wybór, bądź połączenie jednego 
i drugiego. Działanie instrumentalne kieruje s ię r e g u ł a m i t e c h n i c z 
n y m i opartymi na empirycznej wiedzy. Reguły te implikują każdorazowo 
uwarunkowane prognozy obserwowalnych wydarzeń natury fizycznej lub spo
łecznej; prognozy mogą okazać się trafne bądź niezgodne z rzeczywisto
ścią. [...] Przez d z i a ł a n i e k o m u n i k a c y j n e rozumiem zapośredniczo-
ne przez symbole oddziaływania ludzi na siebie. Przebiega ono zgodnie 
z o b o w i ą z u j ą c y m i n o r m a m i , które określa wzajemne oczekiwanie 
zachowań, oraz muszą być zrozumiane i uznawane przez przynajmniej dwa 
podmioty działające. [...] Ważność technicznych reguł i strategii zależy od pra
womocności sądów empirycznie prawdziwych lub analitycznie słusznych, na
tomiast ważność norm społecznych zasadza s ię wyłącznie na intersubiektyw-
ności porozumienia co do zamiarów oraz na powszechnym uznaniu obowiąz
ków" (Ha b e r mas: Technika i nauka jako „ideologia". [W:] Czy kryzys 
socjologów? Czytelnik, Warszawa 1977, s. 354, 355. 



freie) komunikowania. Nie dokonuje się tego bezpośrednio poprzez 
działalność produkcyjną, lecz poprzez działalność rewolucyjną klas 
walczących (włącznie z krytycznym oddziaływaniem nauk refleksyj
nych)" (1975: 85). 

Zdaniem Habermasa konstytutywnym czynnikiem stosunków spo
łecznych jest komunikacja, nie praca (produkcja), ponieważ „pro
dukcja czy praca społeczeństwa jest instrumentalnym działaniem 
w warunkach racjonalnej współpracy"' (1971: 227). Chociaż produk
cja jest tu.formalnie identyczna z pracą społeczeństwa, a warunkiem 
działania instrumentalnego jest racjonalna współpraca, to w rzeczy
wistości Habermasowska „działalność instrumentalna pokrywa się 
jedynie z Marksowskimi prostymi momentami procesu produkcji 
(pracy)", jest to: „działalność racjonalna lub praca właściwa, cel, nad 
którym się pracuje i środek, przy pomocy którego się pracuje". Te 
momenty to odwieczne warunki naturalne życia człowieka, są więc 
niezależne od wszelkich form jego życia, w związku z czym wspól
ne dla wszystkich formacji społecznych o ile nie rozpatruje się ro
botnika w relacji do innych robotników. 

Jednakże Marks rozumie pracę „przede wszystkim (zunächst) jako 
proces zachodzący między człowiekiem a przyrodą" („Kapitał" I: 
205), i dlatego nie zawsze jednostki podporządkowują sobie przyro
dę „w ramach określonej struktury społecznej oraz przy jej pomo
cy" („Grundrisse": 18). Jednostki zatem w procesie produkcji nie 
wchodzą w relacje jedynie z przyrodą: są one produktywne tylko 
dzięki pewnej współpracy między sobą i dzięki wymianie swych 
działań. Głównym wynikiem procesu produkcji nie jest produkt ma
terialny: w kapitalizmie jest nim „reprodukowanie i odtwarzanie 
samej relacji między kapitałem a pracą, między kapitalistą a robo
tnikiem. W gruncie rzeczy stosunki społeczne, stosunki produkcji są 
ważniejszym nawet skutkiem tego procesu niż skutek materialny. 
W procesie tym mianowicie robotnik utożsamia się ze zdolnością do 
pracy, której przeciwieństwem jest kapitał. Na tej samej zasadzie 
kapitalista utożsamia się z kapitałem, a jego przeciwieństwem jest 
żywa zdolność do pracy" („Grundrisse": 362). 

W swej krytyce burżuazyjnej ekonomii politycznej Marks w pe
wnym sensie „wyprzedził" Habermasa, twierdząc, że ekonomiści ..po 
cichu uznają stosunki burżuazyjne za bezsporne, naturalne prawa 
społeczeństwa in abstracto", utrzymując że ..produkcja, inaczej niż 
dystrybucja podlega historycznie niezależnym .prawom naturalnym" 
w przeciwieństwie do dystrybucji, w której ludzie ustalają wszelkie 
prawa arbitralnie („Grundrisse": 17). ,.Wyprzedzenie" to odnosi skt> 
do krytyki przez Habermasa marksistowskiej koncepcji produkcji 
jako determinanty dystrybucji społecznej: według Habermasa, dy
strybucja nie jest określana przez produkcję, lecz przez ..ramy in
stytucjonalne" (1975: 85, 87); jako relacja własności jest ona nieza
leżna od produkcji. 

Habermas pomija najważniejszą część Marksowskiego opracowa
nia dotyczącą rozwoju społecznego — proces historyczny i prawa 
podziału pracy, co jest nie tylko (jak sama praca in abstracto) od-



wiecznym, niezbywalnym warunkiem istnienia i rozwoju społeczeń
stwa, lecz równocześnie podstawą określonej struktury społecznej 
(1971: 277—279). Jeśli pamięta się tylko o historycznym wymiarze 
procesu podziału pracy można dojść do wniosku (nawet cytując 
Marksa!), że system instytucji ustala reguły interakcji grup i jed
nostek. Instytucjonalną strukturę produkcji, która określa w sposób 
ogólny dystrybucję podatków i wynagrodzeń, środków i możliwości 
życiowych, środków produkcji i przywilejów przywłaszczania sobie 
społecznie wyprodukowanych dóbr, nazywa Marks stosunkami pro
dukcji. System instytucji utrzymuje się ... mocą reguł działania ko
munikacyjnego lub poprzez zapośredniczone przez symbole inter
akcje. Są to intersubiektywnie uznane normy określające wzajemne 
oczekiwania co do zachowań przynajmniej dwóch osobników zdol
nych do mówienia i działania" (1971: 278). Przez te przejścia (sto
sunki produkcji — system instytucji — reguły działania komunika
cyjnego), Habermas .,uzyskuje" zredukowanie problemu ludzkiej 
dysalienacji do emancypacji dziedziny komunikowania, a tej osta
tniej do „sublimacji ucisku struktury instytucjonalnej" w celu do
tarcia do „struktury społecznej opartej wyłącznie na dyskursie nie
zależnym od autorytetów" (1975: 89). 

„Decydujący argument" Habermasa, że „późnokapitalistyczny sy
stem społeczny'" jest strategicznie wrażliwy w sferze polityki, a nie 
ekonomii, jako że interesy ekonomiczne konsumentów i pracowni
ków są zaspokajane, podczas gdy interesy polityczne są tłumione, 
a społeczeństwo staje się apolityczne (1969: 651). pomija fakt. że ro
dzaj i zakres „interesów ekonomicznych" (potrzeb) podlega history
cznemu i społecznemu rozwojowi oraz że trzeba tu uwzględnić ele
menty kulturowe i duchowe (np. potrzeby ekonomiczne wobec po
trzeby czasu wolnego. ..Decydujący argument" Habermasa nie udo
wadnia ogólnej dominacji ..działania komunikacyjnego" nad pro
dukcją. Dążenie do zaspokojenia radykalnych, tłumionych interesów 
jest oczywiście warunkiem radykalnej zmiany, tj. ustanowienia ta
kich stosunków, w których mogą być zaspokajane nowe potrzeby, 
ilościowo i/lub jakościowo różnorodne interesy. Lecz obustronnie 
uznane interesy ..konsumentów i pracowników" nie są wystarczają
cym warunkiem zmiany systemu społecznego, ponieważ rozwój no
wego systemu wymaga pewnego rodzaju elementu pasywnego: pe
wnej bazy materialnej. Luhmann w sposób uzasadniony określa me
todę abstrahowania Habermasa jako „przesadne wyolbrzymianie teo
ri i komunikowania ukierunkowanej wyłącznie na język". Lub jak 
twierdzi w innym miejscu ..zupełnie mimochodem": ..Nie wiem jak 
jest możliwe dokonywanie zmian w obrębie tego, co istotne w sto
sunkach międzyludzkich lub jak można kształtować ludzi tylko po
przez dyskusję nad prawdziwością argumentów dotyczących stycz
ności tej czy innej reguły i poprzez próby osiągnięcia racjonalnie 
uzasadnionej jednomyślności" (1971: 338, 293). 

Bliskie powiązania między — jeśli przyjmiemy terminologię Ha
bermasa — działaniem instrumentalnym i komunikacyjnym stają się 
wyraźnie oczywiste, jeśli chodzi o samą dziedzinę komunikowania 
z chwilą wprowadzenia złożonej technologii do wytwarzania i roz-



powszechnłania (wymiany) komunikatu. Ponieważ Habermas bada 
masowe komunikowanie jako działalność nieinstrumentalną per de-
finitionem („osiąganie jednomyślności", „krytycyzm racjonalny", 
z której zostały wyeliminowane „wszystkie motywy oprócz gotowo
ści współpracy dla jednomyślności" — 1971: 117), odrzuca więc ko
munikowanie jako proces wytwarzania komunikatów, jako sumę 
umysłowej i materialnej produkcji. W swych pracach nad dezinte
gracją publiczności w rozwiniętym społeczeństwie kapitalistycznym 
skupia on więc uwagę wyłącznie na końcowej fazie czyli na skut
kach („aklamacja" zamiast „rozumowania"), pomijając „zewnętrz
ne", tj. materialne warunki i przyczyny; w ten sposób powstaje i lu 
zja niezależności działania komunikacyjnego, tj. że społeczeństwo 
może być przekształcone jedynie przez zmiany w sferze działania 
komunikacyjnego. 

Zarzut Habermasa. że koncepcja Marksa praktyki społecznej redu
kuje interakcję do pracy i że dlatego na próżno poszukiwał on moż
liwości emancypacji człowieka w dialektyce sił wytwórczych i sto
sunków produkcji, nie jest wcale nowy. Jednostronność takich za
rzutów wykazujących błędną interpretację Marksa, została już wska
zana w polemice Lenina z Michajłowskim, który odkrył „konflikt 
między ideą historycznej nieuchronności a znaczeniem ludzkiego 
działania", na podstawie czego wywnioskował, że marksistowska te
za o tym, iż stosunki produkcji determinują wszystkie inne stosun
k i jest „bezpłodna" i ..deterministyczna". Jak udowodnił Lenin 
(1950: 162): 

„Idea determinizmu stwierdzając konieczność czynów ludzkich, od
rzucając głupią bajeczkę o wolności woli, bynajmniej nie przekre
śla ani rozumu, ani sumienia człowieka, ani możliwości oceny jego 
czynów. (...) Podobnie idea konieczności dziejowej nie podważa rów
nież bynajmniej roli jednostki w dziejach: cała historia składa się 
właśnie z czynów jednostek będących niewątpliwie działaczami. Isto
tne zagadnienie powstające przy ocenie społecznej działalności jed
nostki polega na tym, w jakich warunkach działalność ta ma zape
wnione powodzenie? co jest rękojmią, że działalność ta nie pozosta
nie pojedynczym aktem tonącym w morzu aktów przeciwstawnych?" 

W Habermasowskiej „emancypacji" komunikowanie spod mate
rialnej produkcji człowieka to, co subiektywne, jest w gruncie rze
czy oderwane od tego, co obiektywne (a w obrębie tego, co subiek
tywne, racjonalność od emocjonalności), przez co „poznanie jest ode
rwane od praktyki" (Mao Tse-tung, 1972: 23). Habermas pomija mi l 
czeniem nie tylko fakt, że komunikowanie jest materialne w takim 
sensie, iż zabiera jednostkom czas, jakim dysponują jedynie po za
spokojeniu potrzeb materialnych (tj. w sensie społecznej nadbudo
wy), lecz również to, że komunikowanie podobnie jak produkcja ma
terialna jest siłą napędową rozwoju historycznego, włącznie z rozwo
jem samej produkcji materialnej, ale w żaden sposób nie jest ono 
niezależne od warunków historycznych, od materialnego procesu ży
ciowego poszczególnych jednostek. Błędem Habermasa jest to, że 
spostrzega antagonizm między działaniem „instrumentalnym" a „ko-



munikacyjnym" jako dualizm, jako wzajemną niezależność. Skoro 
względna poprawa położenia klasy robotniczej określona jest jako 
absolutne obalenie antagonizmu między pracą najemną a kapitałem 
(„uprzywilejowane i uciskane grupy już nie zwalczają się wzajemnie 
jako społeczno-ekonomiczne klasy"), dziedzina produkcji materialnej 
zostaje oderwana od „rewolucjonizowania późnokapitalistycznego sy
stemu społecznego" (Habermas, 1960: 650). Dlatego wg Habermasa 
jedyne rewolucyjne możliwości, jakie pozostają, można znaleźć 
w działaniu komunikacyjnym, które wskutek tego uzyskuje własną 
logikę. 

W rzeczywistości praktyczna „niezależność" „działania komunika
cyjnego" od „dfeiałania instrumentalnego" wyraża się w tym że to 
ostatnie nie wchodzi w zakres tego pierwszego. Konkretną history
czną podstawą Habermasowskiego dualizmu pracy i komunikowania 
jest rozwinięte społeczeństwo kapitalistyczne, gdzie „działanie in 
strumentalne" jest faktycznie wyłączone z „działania komunikacyj
nego", co empirycznie wykazali Knipping i Alberts przy pomocy 
prostej analizy. Porównali oni strukturę ludności Republiki Federal
nej Niemiec ze „statusem społecznym" w niemieckich programach 
telewizyjnych i doszli do „bulwersującego" wniosku: 90% robotni
ków i pracowników „odpowiada" tylko 4% programów telewizyj
nych dotyczących „świata pracy" (Hund, 1973: 18). Według innej 
analizy eksperymentalnej istnieje podstawowa sprzeczność między 
przeważnie postępowo nastawioną większością społeczeństwa a kon
serwatywną elitą ekonomiczną, popierającą dzienniki holenderskie, 
stanowiące 2h całkowitego nakładu, zdecydowanie pozytywnie sko
relowanego z ilością reklam będących — wg Marksa i innych kry
tycznie nastawionych badaczy — przedłużeniem produkcji towaro
wej (van Cuilenburg, 1978: 15; Oorburg i in., 1978: 50—51). Podczas 
gdy np. Modelmog (1973: 30) dowodzi, że zawartość środków maso
wego przekazu w systemie kapitalistycznym „wzmacnia alienację 
przez przemilczanie antagonistycznych przeciwności" i „ogólnospołe
cznych norm funkcjonowania świadomości", które kierują czynami 
jednostek. Habermas — na podstawie założenia (chociaż nie zreali
zowanego) o zażegnaniu antagonizmów klasowych w sferze produk
cji — dochodzi do wniosku, że reguły działania komunikacyjnego są 
niezależne od procesu produkcji. 

Wolność komunikowania a racjonalność: należy to rozpatrzyć 
ponownie 

Zdaniem Habermasa dualistyczna koncepcja pracy i komunikowa
nia oraz podział tego ostatniego na interakcję i dyskurs 2 , „rozum-

2 W „interakcjach" następuje wymiana informacji (doświadczenia w odnie
sieniu do działań). W „dyskursie" uczestnicy próbują osiągnąć — ponow
nie — ważność norm i opinii: wyklucza to wszelkie motywy z wyjątkiem 
gotowości do współpracy w celu dojścia do porozumienia (Habermas, 1971: 
115—117). 



ność" (Vernünftigkeit), racjonalność dialogu mogą być zapewnione 
tylko przez funkcjonalną supremację nauki (1968: 387; 1975, 84), 
w przeciwieństwie do „racjonalnego wyboru" w działaniu instru
mentalnym (racjonalnym). Dzięki „rozumności" komunikowanie nie 
będzie już podporządkowane „systemowi politycznemu" jak w „tra
dycyjnych społeczeństwach" (tj. cenzurze) ani „systemowi ekonomi
cznemu" jak w „kapitalizmie" (tj. wolności własności). Jednakże Ha
bermas pomija fakt, że jest ono nadal podporządkowane funkcjonal
nej przewadze nauki jako specyficznej działalności ludzkiej tj. nau
kowcom. Dlatego też pozostanie jedynie przywilejem mniejszości, 
a nie prawem większości wytwarzającej materialne warunki bytu. 
Zdaniem Habermasa uczestnicy dialogu nie są „po<f presją działa
nia" (Handlungszwang); praktyczne interesy człowieka są wyłączo
ne z dyskursu na podstawie założenia o „efektywnej równości", „rów
nomiernej dystrybucji możliwości wyboru i realizacji aktów mowy", 
a nie tylko w oparciu o zasadę „wymienności ról w dialogu" (1971: 
137—138). Prawdziwe przesłanki materialne idealnej w założeniu sy
tuacji dyskursywnej, tj. możliwości i warunki jej praktycznych osią
gnięć czy ich realizacji, są bez znaczenia: Racjonalność dialogu nie 
jest zdeterminowana przez empirycznie prawdziwą (ir)racjonalność 
działania instrumentalnego ludzi, ich interakcje, ich interesy, lecz 
raczej przez „prawdziwość wyrażeń" nie oszukującą ani samego mó
wiącego ani innych" (1971: 131). Lecz jak dowodzi Bertalanffy 
(1973: 122) „zasada racjonalności nie jest charakterystyczna dla wię
kszości działań ludzkich lecz raczej dla „bezrozumnego" zachowania 
zwierząt. Ludzkie zachowanie nie staje na wysokości zasady racjo
nalności", jako że jest wynikiem sprzężenia czynników biologicz
nych z wartościami symbolicznymi. 

A jednak istnieje inny historyczny wymiar racjonalności właściwy 
sprawom ludzkim. Można by go zdefiniować w kategoriach wyboru 
optymalnego sposobu osiągania pewnych celów, maksymalnego za
dowolenia czy użyteczności. W tym sensie każde społeczeństwo dą
ży do regulowania stosunków społecznych w sposób racjonalny. Jed
nak istota sprawy leży w tym, że kryteria „racjonalności" zmieniają 
się wraz z rozwojem sił wytwórczych zgodnie z interesami klas rzą
dzących i dominującym sposobem produkcji. Podobnie jak wydaj
ność, na co stale zwracał uwagę Marks, racjonalność nie może być 
zdefiniowana „ogólnie", lecz tylko w historycznie określonej struk
turze konkretnego społeczeństwa. To samo odnosi się do „prawdzi
wości wypowiedzi" jako kryterium „racjonalności dyskursu". Miara 
prawdziwości idei leży wg Marksa w ludzkiej zdolności do prakty
cznego wprowadzania jej w czyn, co z kolei zależy od empirycznego 
zainteresowania dla działań praktycznych, a nie tylko dla idei. Roz
wój sił wytwórczych wysuwa nowe (możliwe) kryteria racjonalnej 
regulacji stosunków społecznych w zależności od tego. na ile znaczna 
jest różnica między poziomem rozwoju sił wytwórczych a nie odpo
wiadającymi stosunkami produkcji. Lecz sama idea (nowych) kryte
riów społecznej racjonalności czy nawet „wyzwolenia spod nacisku 
działania" wcale nie zmienia tej zależności. 



Jedyną racjonalnością dla kapitału jest wytwarzanie wartości do
datkowej w celu zwiększenia wartości kapitału oraz taki system spo
łeczny, który zapewni realizację tego bezpośredniego, obiektywnego 
i determinującego celu produkcji, jakim jest interes klasy rządzącej. 
Relacje kapitału stają się również kryteriami racjonalnej regulacji 
stosunków społecznych włącznie ze specyficzną sferą komunikowa
nia. Z drugiej strony kryteria racjonalnej regulacji stosunków społe
cznych w społeczeństwie postkapitalistycznym nie są już per defini-
tionem zakorzenione we wzroście kapitału, ponieważ głównym ce
lem nie jest już wytwarzanie wartości wymiennych, lecz wartości 
użytkowych. Przy przyjętych dla systemu kapitalistycznego kryte
riach racjonalności stosunki społeczne w społeczeństwie postkapitali
stycznym są regulowane w sposób irracjonalny i vice versa. 

Niemniej ponieważ najogólniejsze kryterium pracy produkcyjnej 
jest zawsze niezmienne, jest nim praca dodatkowa jako praca, która 
przekracza określone potrzeby, a także ponieważ jest ono wspólne dla 
wszystkich historycznych sposobów produkcji, istnieje również ogól
na „zasada" „racjonalności". Dotyczy ona sfery potrzeb ludzkich 
w odniesieniu do przyrody, lub — wg Habermasa — reguł techni
ki . Za nią otwiera się prawdziwe królestwo wolności. Zasadnicza 
sprzeczność rozwoju społeczeństwa po zniesieniu stosunków kapita
listycznych leży w samym fakcie, że prawdziwe królestwo wolności 
rozkwita na fundamentach królestwa potrzeb, tak że wszelkie próby 
uniknięcia konieczności umocniania bazy materialnej są zaprzecze
niem prawdziwego królestwa wolności. 

Struktura materialna społeczeństwa określa (i ogranicza) działal
ność społeczną jednostek na dwóch poziomach: 1) Każde ludzkie 
działanie, jeśli jest naprawdę racjonalne, ma być podporządkowane 
prawom przyrody „włącznie z naturą ludzką" oraz historycznemu 
rozwojowi społeczeństw co przede wszystkim oznacza ich odkrycie 
i zrozumienie. 2) Drugi poziom dotyczy ,procedury" komunikowania, 
co jest czymś więcej niż tylko kwestią proceduralną, ponieważ sprzę
żenie zwrotne działa w kształtowaniu ludzkiej świadomości: każda 
forma komunikacji jest materialnie (,.technicznie") przekazywana. 
Tylko wzgląd na uwarunkowania obydwu poziomów może ujawnić, 
że wykorzystywanie ludzkich możliwości zależy od zdolności komu
nikacyjnych oraz aktualnych sił społecznych, kontrolujących środki 
oraz że postęp społeczno-techniczny wywołuje ilościową i jakościo
wą zmianę w rozmiarach, warunkach i skutkach komunikacji, cho
ciaż nie w jej funkcji pierwotnej — współdziałaniu, nie w zwykłym 
porozumiewaniu się z innymi. W przeciwnym wypadku komunika
cja („działanie komunikacyjne") ma jedynie nieuchronnie alienujący 
wpływ, który utrwala i reprodukuje dawne wyalienowane stosunki 
społeczne, podsuwając odbiorcom iluzję nie dającej się kontrolować 
złożoności empirycznego świata materialnego i w konsekwencji po
wstrzymując ich od działania. 

Historia obfituje w dowody, że zrewolucjonizowanie dziedziny ko
munikowania wymaga nie tylko rewolucyjnych mas do przechwy
cenia potencjałów intelektualnych; muszą one również opanować 



materialne siły wytwórcze całej (włącznie z środkami) produkcji, po
nieważ prawdziwe wyzwolenie może być przeprowadzone tylko 
w konkretnym świecie, konkretnymi środkami. Zdolność do porozu
miewania się — podobnie jak zdolność do pracy — jest specyficzną 
wartością ludzką oraz czymś, co jest istotne dla gatunku ludzkiego. 
Jeżeli ta działalność jest wyalienowana wobec jednostek lub nawet 
większości ludzi na obecnym poziomie społecznego i technicznego 
rozwoju, to nie jest to „naturalny" podział pracy, lecz dziedzictwo 
klasowego podziału pracy. Nie wolno nam zapominać, że potrzeba 
komunikacji wiąże się z rozwojem wszelkich ludzkich zdolności 
i działań. Empirycznie jest to nawet bardziej prawdziwe wtedy, gdy 
sfera komunikowania jest uprzemysłowiona, i wobec tego bezpośre
dnio włączona w produkcję materialną, gdyż zostaje podporządkowa
na obowiązującemu sposobowi produkcji. 

Dlatego nie istnieje i nigdy nie istniała wolność sfery komuniko
wania niezależnie od pracy (produkcji materialnej), lecz nie jest już 
ona podporządkowana żadnej szczególnej racjonalności. Rozwój 
ludzkich potencjałów zmierzający do prawdziwego królestwa wolno
ści nie tylko rozkwita jedynie w obrębie konieczności (produkcji ma
terialnej) będącej jego bazą; rozkwita on naprawdę tylko wtedy, gdy 
sama praca staje się rzeczywiście wolna w ramach konieczności, tak 
że 1) zapewniony jest jej społeczny charakter, 2) zaczyna ona nabie
rać naukowego charakteru (tj. praca, nie komunikowanie, jak twier
dzi Habermas!) i równocześnie staje się pracą powszechną, a nie mo
zolnym wysiłkiem człowieka jako wy trenowanej siły przyrody; czło
wiek jako podmiot nie realizuje w procesie produkcji swych natural
nych zdolności, lecz jest aktywnością opanowującą wszystkie siły 
przyrody. Marks (inaczej niż Fourier) nie dostrzega w wolnej pracy 
zabawy intelektualnej czy zwyczajnej rozrywki, lecz „śmiertelną 
powagę, najbardziej intensywny wysiłek" („Grundrisse": 505) dla 
osiągnięcia pewnych celów, ale celów ustanowionych przez samego 
człowieka, tj. w pracy, która nie jest podporządkowana zewnętrznej 
racjonalności, lecz samoafirmacji człowieka. 

Emancypacja pracy jest dlatego warunkiem wstępnym „racjonal
nego komunikowania" — dyskursu będącego obaleniem antagoniz
mów między pracą a komunikowaniem, jednością obydwu. Wtedy 
komunikowanie „podporządkowane" jest porozumieniu społecznemu 
jako zasadniczy cel jako jedyne kryterium racjonalności. Proces 
osiągania porozumienia jest nie tylko sposobem komunikowania, 
lecz również sposobem organizacji, łącznie z kierowaniem produkcją 
społeczną zgodnie z kryteriami użyteczności społecznej, dzięki cze
mu podejmowanie decyzji przestaje być typowo biurokratyczną funk
cją, zaś polityka nie jest już szczególnym rodzajem zmonopolizowa
nej działalności ludzkiej. Porozumienie społeczne, jednomyślność ja
ko główny wynik komunikowania społecznego jest zaprzeczeniem 
zmonopolizowanego kierownictwa i kontroli, jakie jest konieczne we 
wszelkich sposobach produkcji opartych na antagonizmie między 
bezpośrednim producentem a właścicielem środków produkcji, 
a w konsekwencji zaprzeczeniem kierownictwa jako działalności 
oderwanej od produkcji — dlatego jest również sposobem wprowa-



dzenia w praktyce samorządu producentów. Tak długo, jak produ
cenci nie będą mieli możliwości demokratycznego decydowania 
o warunkach, środkach i wynikach swej własnej i całościowo ujmo
wanej pracy, ich podstawowe zainteresowania i potrzeby nie tylko 
w teorii Habermasa, ale i w rzeczywistości pozostaną poza sferą ko
munikowania społecznego, a komunikowanie zredukowane zostanie 
do zmonopolizowanej działalności, gdyż będzie podporządkowane 
swoistym interesom zawartym w „funkcjonalnej dominacji" polity
k i ekonomii, nauki czy jakiejkolwiek innej specyficznej działalności. 

Tłumaczyła z angielskiego 
Grażyna Bożek 
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Z R A P T U L A R Z A PRASOZNAWCY: 

Elementarz propagandy mówi, że w społeczeństwie wykształco
nym — a my mamy półtora miliona ludzi z wyższym wykształce
niem i sześć milionów maturzystów — jedynie konfrontacja, metoda 
mówienia metodą „za i przeciw1" jest skuteczna. 

Posłuchajcie dziennika telewizyjnego i komentarzy! To są rzeczy 
koszmarne. Ile tam informacji, które o niczym nie informują. Ile 
komentarzy, które niczego nie komentują. 

* 

...język prefabrykowany jest bezpieczny dla dziennikarza, język 
własny jest niebezpieczny. Bo jeżeli on wyrazi tę samą myśl, ten 
sam pogląd swoim własnym językiem, to ryzykuje. Bo tego nie po
wiedział przed nim żaden sekretarz partii, tego nie było w „Trybu
nie Ludu". On mówi coś świeżego. To jest niebezpieczne, bo wtedy 
nie wiadomo, co on właściwie ma na myśli. 

Mikołaj Kozakiewicz 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1906 R. XXVII, nr 1 (107) 

WŁADIMIR W. K I E L N I K 
Swierdlowsk 

MAŁA GAZETA I WIELKI ŚWIAT 

Redakcja ZP wielokrotnie zajmowała się zagadnieniami prasy lokalnej w spo
łeczeństwie socjalistycznym. Kontynuując ten temat publikujemy artykuł po
święcony wybranym zagadnieniom walki o pokój i wzajemne zrozumienie 
między narodami na łamach rejonowych i miejskich gazet w ZSRR. Tekst 
w partiach ogólnych został nieco skrócony przez redakcję. 

Doc. W. W. Kielnik jest kierownikiem Katedry Historii Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Uralskiego. 

Wstęp 

Wychowanie w duchu pokoju to najpilniejsze zadanie stojące przed świa
tową społecznością. Ogromne znaczenie dla jego pełnego zrozumienia mają 
wyniki Międzynarodowego Kongresu poświęconego oświacie i rozbrojeniu 
(Paryż, 1979) zwołanego z inicjatywy UNESCO. Następnie — na XXI Konfe
rencji Generalnej UNESCO (Belgrad, 1930) omówiono i przyjęto ważne, wza
jemnie uzupełniające się rezolucje: o roli UNESCO w kształtowaniu opinii 
publicznej przychylnej wstrzymaniu wyścigu zbrojeń i przejścia do rozbroje
nia; o wkładzie UNESCO w przygotowanie społeczeństw do życia w pokoju: 
o współpracy kulturalnej i naukowej na zasadzie równości i wzajemnych ko
rzyści, jako ważnego czynnika umacniania pokoju, przyjaźni i wzajemnego 
zrozumienia między narodami. 

Należy podkreślić, że Komisja ZSRR ds. UNESCO jeszcze w tymże 1980 ro
ku omówiła wyniki XXI Konferencji Generalnej i wypracowała zalecenia 
w celu wykonania jej postanowień. Określono również zadania spoczywające 
na systemie komunikowania masowego w naszym kraju. 

IX Kongres Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy (1981) i V Zjazd 
Związku Dziennikarzy ZSRR (1982) również podkreśliły jako najważniejszy 
obowiązek postępowego dziennikarstwa — uczestnictwo w wychowywaniu 
wszystkich pokoleń, a szczególnie młodzieży, w duchu pokoju i walki o zapo
bieżenie rakietowo-jądrowej katastrofie. 

Dokumenty te stanowią — naszym zdaniem — wystarczającą podstawę do 
opracowania metodycznie uzasadnionego programu ŚMK na rzecz obrony po
koju. Na podstawie bieżącej praktyki dziennikarstwa radzieckiego wymieni-



my niektóre wyjśc iowe momenty dotyczące działania i sprawności prasy, ra
dia i T V w tej dziedzinie. [...] 

Aby realizacja takich celów uwieńczona została powodzeniem, niezbędne 
są wspólne działania wszystkich bez wyjątku struktur w systemie SMK. Nie 
wystarczy tu sił samego tylko „wielkiego dziennikarstwa" — ogólnonarodowe
go czy wręcz światowego. Niezbędne dla utrzymania pokoju, rozwoju przy
jaznych stosunków i wzajemnego zrozumienia między narodami jest skro
mne „małe dziennikarstwo" w skali lokalno-gminnej. 

Szczególna rola lokalnych środków masowego komunikowania to bezpo
średnie następstwo tego, jakie znaczenie odgrywa dziś mikrowspólnota 
w formowaniu ogólnonarodowej samoświadomości. Zintegrowana społeczność 
to niezbędny czynnik trwałego zbliżenia między ludźmi w skali makrowspól-
noty (rejonów) i całego kraju. Niedocenianie „małego dziennikarstwa" i lo
kalnej opinii społecznej nieuchronnie prowadzi do powstawania trudności 
w formowaniu i funkcjonowaniu reprezentatywnej opinii już na szczeblu ogól-
nopaństwowym. [...] 

Zrozumienie ważności opinii mieszkańców gmin doprowadziło do tego, że 
jeszcze w 1930 r. w strukturze prasy radzieckiej ostatecznie uformował się 
typ gazety lokalnej — dla każdego rejonu i szeregu miast w regionie. Obe
cnie w ZSRR wychodzi 2983 rejonowych i 704 miejskich gazet. Ważne ogól-
narodowe znaczenie tych pism periodycznych znalazło potwierdzenie w po
staci uchwały K C KPZR „O dalszym doskonaleniu działalności gazet rejono
wych i miejskich" (czerwiec 1984). W dokumencie tym podkreśla się, iż 
głównym zadaniem prasy rejonowej i miejskiej „jest głębokie wyjaśnianie 
wewnętrznej i zagranicznej (podkreślenie — W. K.) polityki partii".1 A walkę 
o pokój i wzajemne zrozumienie między narodami nasi dziennikarze traktują 
jako główny temat w dziedzinie polityki zagranicznej na lamach radzieckich 
SMK. 

Założenia ogólne 

Nasze obserwacje oparte są na analizie rejonowych i miejskich gazet re
gionu Środkowego Uralu (administracyjno-terytorialna makrojednostka — 
Obwód Swierdłowski. Ludność — ok. 4,6 min). Oprócz 2 gazet codziennych 
i 2 popularnych miesięczników o zasięgu regionalnym oraz codziennej ga
zety popołudniowej w Swierdłowsku, w okręgu wychodzą 22 rejonowe, 23 
miejskie i 2 połączone gazety2. 

Rejonowe i miejskie gazety mają cztery strony formatu A-3 i wychodzą 
od 3 do 5 razy w tygodniu. Chociaż minimalny jednorazowy nakład jednej 
gazety tego rodzaju wynosi 1,4 tys. egz., a maksymalny — 98 tys. egz., to 
średni jednorazowy nakład — ok. 16 tys. egz. Prawie 100°la młodzieży i do
rosłej ludności rejonów i miast potwierdza, iż regularnie czytuje gazetę lo
kalną. 60°/o z nich uzupełnia prasę lokalną czytaniem jednej ogólnonarodo-

1 1'ruwda, 21 czerwca 1984. 
2 „Połączone gazety" — są to gazety rejonowo-miejskie przeznaczone dla czytelników 
zarówno głównego miasta w rejonie, jak całej społeczności rejonu. Każdy rejon ma 
swoją lokalną radiofonie. Audycje regionalnej i centralnej rtv są regularnie odbie
rane na całym terenie rejonu. Całkowicie pokryte jest zapotrzebowanie na ogólnona
rodowe gazety i czasopisma. Na 1000 mieszkańców przypadu w obwodzie 1448 wydaw
nictw periodycznych. 



wej i jednej ogólnoregionalnej gazety codziennej. Poza tym 18—25% ludno
ści oprócz gazety lokalnej regularnie czytuje jedną z dwóch gazet ogólno-
regionalnych. 

Rzecz jasna, wydawnictwa lokalne ustępują prasie centralnej pod wzglę
dem sprawności i obszerności serwisu informacyjnego. Jednakże mała gazeta 
jest „poza konkurencją" jako powszechna „własna trybuna" społeczności re
jonu lub miasta. W tej sytuacji miejscowi dziennikarze właściwie określili 
stojące przed nimi zadania w dziedzinie tematyki międzynarodowej. Pole
gają one na ujawnianiu, prezentacji i publicznym omawianiu poglądów-od-
zewów społeczeństwa na aktualne zagadnienia polityki zagranicznej i sytua
cji międzynarodowej. Poza tym okresowo, w formie przeglądowej, redakcje 
zapoznają czytelników z opinią innych społeczności regionu i podsumowują 
ją już na szczeblu ogólnoregionalnym. Dzięki temu wyraźniej zaznacza się 
związek lokalnej opinii z regionalną, międzyregionalną i ogólnonarodową, 
a.w wielu przypadkach — nawet międzynarodową. [...] 

W ramach artykułu nie ma potrzeby szczegółowego omawiania pracy licz
nych lokalnych redakcji Obwodu Świerdłowskiego. Bardziej celowe wydaje 
się nakreślenie pewnych tendencji, charakterystycznych dla wszystkich. Na
sze wnioski opierają się na obserwacjach i uogólnieniu doświadczeń redakcji 
lokalnych począwszy od dekady lat 70. 

Planowanie i zagadnienia organizacyjne 

Twórczą ruchliwość lokalnych SMK określa się przede wszystkim na pod
stawie szerokości i stałości ich kontaktów z czytelnikami i słuchaczami. 
W warunkach mikrośrodowiska dynamika i splot różnych grupowych i mię
dzyludzkich związków informacyjnych są oczywiste3. Pozwala to wydawnic
twom lokalnym wykorzystywać w charakterze obfitego źródła informacji 
pocztę redakcyjną, a z aktywu czytelniczego tworzyć zespoły koresponden
tów. Wzrost kultury ludności, skuteczność działalności korespondentów spo
łecznych pozwala obecnie na tworzenie przy redakcjach pewnych nieetato
wych komórek, jak np. działy tematyczne, rady konsultantów-ekspertów lub 
też problemowe grupy autorskie. 

Wynikiem odprężenia w sytuacji międzynarodowej lat '70 było pojawienie 
się nieetatowych zespołów (sektorów, działów) ,,życia międzynarodowego" [...] 
Około połowy lokalnych redakcji regionu środkowouralskiego potwierdza 
istnienie nieetatowych korespondencko-autorskich i czytelniczo-konsultacyj-
nych grup zajmujących się różnymi zagadnieniami życia międzynarodowego. 

Do obowiązków takich współpracowników społecznych należy nie tylko 
nadsyłanie własnych korespondencji do gazet, werbowanie nowych autorów, 
przygotowywanie do druku listów czytelników, ale również określanie ży
czeń różnych grup czytelniczych, przeprowadzanie sondaży socjologicznych 
i •— na podstawie wszystkich tego rodzaju działań — udział, w miarę sił, 
w planowaniu pracy redakcyjnej. [...] 

a Spośród całej ludności obwodu 85,7°/o to mieszkańcy miast, zaś 14,№ — mieszkańcy 
wsi. Odnośnie zaś do rejonowych mikrospołeczności, to mają one w znacznym stopniu 
mieszany — przemyslowo-agrarny profil ekonomiczny (dane z r. 1983) — patrz zbiór 
artykułów „Swierdłowskaja obłast' za 50 l e f (Obwód świerdtowski w SO-loeie. Cyfry 
i fakty). Swierdłowsk 1984. 



W tej sytuacji coraz więcej gazet rejonowych naszego regionu rezygnuje 
z odrębnego planowania tematyki międzynarodowej. Pierwsze doświadczenia 
wskazują na możliwości racjonalnego „podziału pracy'' oraz — przy okazji — 
skoncentrowania w sumie nielicznych specjalistów w jednym zespole. [...] 

Opracowując program słuchacze i czytelnicy włączają się tym samym do 
działalności środków komunikowania masowego i do społecznych procesów 
jako przedmiot i równocześnie — jako podmiot. 

Nie jest to bynajmniej wniosek wyłącznie spekulatywny. 
Podobne plany nie zawsze bywają doskonałe. Jednakże dzięki nim w re

jonach i miastach wytworzyła się już twórcza tradycja, gdy podstawowa 
problematyka publikacji i akcji masowych w obronie pokoju jest wstępnie 
rzeczowo i szeroko omawiana i korygowana w zespołach pracowniczych, na 
spotkaniach czytelniczych, w miejscu zamieszkania, na spotkaniach z wete
ranami wojny i pracy, w masowych organizacjach. Dopiero potem plany te 
przyjmuje się w postaci programów i zatwierdza na poziomie redakcyjnym 
lub szerzej, w odniesieniu do innych mediów. 

Dzięki takiej procedurze planowania zapewnia się zwrócenie uwagi na 
wszelkie — duże i małe — wysiłki społeczności miejsko-gminnych skierowa
ne na umocnienie pokoju. Lecz jego zasadnicza zaleta polega na czymś in
nym: każda akcja — publicystyczna czy manifestacyjna — przyjmowana jest 
w kontekście codziennego życia. 

Należy przyznać, że kompleksowa zasada planowania okazała się dość nie
zwykła, czaso- i pracochłonna dla niewielkich zespołów redakcyjnych w gmi
nach i dla ich aktywu. Regionalna organizacja Związku Dziennikarzy ZSRR, 
pracownicy naukowi wydziału dziennikarskiego Uniwersytetu Uralskiego 
starają się okazywać dziennikarzom-praktykorn niezbędną pomoc metodycz
ną. W Instytucie Warsztatu Dziennikarskiego przy Komitecie Obwodowym 
KPZR, gdzie podnoszą swe kwalifikacje zawodowi dziennikarze i mieetatowi 
korespondenci, wprowadzono obowiązkowe zajęcia poświęcone konkretnym 
socjologicznym badaniom publiczności i metodyce planowania. 

Zainteresowania czytelników, radiosłuchaczy czy telewidzów w sferze in
formacji określają różnorodne aspekty ich społecznej aktywności. Tym kie
rują się redakcje w określaniu zasadniczych kierunków swej działalności 
w sprawie pokoju. Chociaż poszczególne publikacje trudno zaliczyć do jednej 
określonej grupy gatunkowej, to w zasadzie można wyróżnić następujące kie
runki: 

aksjologiczno-ideologiczny, 
materialno-produkcyjny, 
kulturotwórczy (duchowo-produktywny) i . 

Kierunek aksjologiczno-ideologiczny 

Wyobrażenie o „wielkim świecie" — jego ocena i orientacja w nim za
czyna się dla wielu mieszkańców gmin i utrzymuje na poziomie powszechnej 

4 Systematyka rodzajów działalności ludzkiej przyjęta przez redakcje opiera się na 
.strukturach zaproponowanych w zasadzie przez socjologa M. S. K ag a na: Czelo-
wieczeskaja diejatielnost (Działalność ludzka), Moskwa 1974. Zainteresowanie miejsco
wych dziennikarzy wzbudza także praca J. A. S z e r k o w i n a : Psychołogiczeskije 
problemy massowych informacyonnych piocessow (Problemy psychologiczne masowych 
procesów informacyjnych), Moskwa 1873. 



świadomości. Ludzie opierają się na własnym doświadczeniu życiowym, 
uwzględniając informacje przekazane przez starsze pokolenia. 

Region uralski, bardzo oddalony od centrum kraju już choćby ze względu 
na położenie geograficzne, nie miał w ciągu swej historii bezpośrednich, oży
wionych kontaktów z zagranicą. Powstały one w październiku 1917, który 
wniósł w życie miejscowej ludności idee międzynarodowej solidarności ludzi 
pracy. Duży pozytywny w p ł y w w tym kierunku wywarła również rewolucja 
techniczna d kulturalna, szczególnie zaś — powszechność oświaty ludowej. Było 
i inne — surowe doświadczenie, płynące z poznania przez całą — bez wy
jątku — ludność kraju świata zewnętrznego: wielokrotne próby imperialisty
cznej interwencji przeciwko Związkowi Radzieckiemu i wreszcie — doświad
czenia drugiej wojny światowej. 

Prawie 40 lat do lokalnych redakcji nadchodzą listy od czytelników po
święcone okresowi wojennemu i współczesnej groźbie wojny. Temat ten jest 
ugruntowany i stały, listy — w większości spontaniczne. Rzecz jasna, iż obe
cnie, z okazji 40. rocznicy zwycięstwa, napływ tego rodzaju korespondencji 
znacznie wzrósł. W 1983/1984 r. wojenno-historycznej tematyki dotyczyło ok:. 
60°/o l istów do redakcji i ok. 40% wszystkich publikacji — w ramach jed
nego tylko kierunku aksjologicznego. 

Dystans historyczny, coraz bardziej dzielący nas od wydarzeń minionej 
wojny, prowadzi dziś do wyraźnej ewolucji w retrospektywnym spojrzeniu 
na znany temat. W tego rodzaju materiałach właśc iwe są epizody batalisty
czne, tony historyczno-wspomnieniowe. Jednakże z biegiem lat sytuacja in
formacyjna nabiera w takich „ludzkich dokumentach" epoki coraz wyraź
niejsze zabarwienie introspekcyjne. Czuje się dążenie wielu autorów do two
rzenia sytuacji publicystycznej — do analizy na podstawie faktycznego mate
riału wojennego skomplikowanych kolizji moralnych, do rozmyślań o życiu 
i przeznaczeniu człowieka na Ziemi. Fakt, iż podobne ukierunkowanie tej 
naprawdę ludowej publicystyki zostało dobrze przyjęte przez czytelników, 
znajduje swe potwierdzenie w tym, że rozmowę o wojnie i pokoju prowadzoną 
na łamach gazet chętnie podtrzymują i kontynuują młodzi — przedstawiciele 
generacji powojennej. 

Przy całej troskliwości w podejściu do indywidualnego i grupowego do
świadczenia praktyki historycznej dziennikarze i aktyw czytelniczy dalecy są 
od jego absolutyzowania. Bezcenne doświadczenie przeszłości zachowa swą 
wychowawczą trwałość, jeśli będzie stale aktualizowane — rozpatrywane 
w kontekście wydarzeń dnia dzisiejszego oraz na wyższych niż zwykłe, co
dzienne, poziomach świadomości społecznej — ideologicznym, naukowym, fi
lozoficznym, moralnym, estetycznym itd. 

Nie należy przeceniać stosunkowo skromnych możliwości prasy lokalnej. 
Warto jednak podkreślić, iż przeważająca większość gazet miejskich i jedna 
trzecia rejonowych gazet naszego regionu regularnie raz w miesiącu publiku
je przykładową tematykę zajęć samokształceniowych oraz obszerne wykazy 
niezbędnej literatury (nowa i najnowsza historia powszechna, historia nauk 
społecznych, współczesna filozofia zagraniczna, zagadnienia ekonomiki świa
towej i stosunków międzynarodowych, współczesny etap rozwoju krajów 
wspólnoty socjalistycznej, problemy walki ideologicznej). Te metodyczne za
lecenia, które pomagają w naukowym poznaniu. świata, opracowywane są 
przez dziennikarzy, partyjnych propagandzistów i członków towarzystwa 
„Znanije" odpowiednio do poziomu przygotowania i zainteresowań konkre-

5 — Zeszyty Prasoznawcze 



tnej lokalnej publiczności. Gazety zawiadamiają również swych czytelników 
0 czasie pracy specjalnych punktów oświatowo-konsultacyjnych w systemie 
kształcenia politycznego i ekonomicznego. 

Odpowiadając na rezolucję UNESCO o wychowaniu i kształceniu w du
chu pokoju, szkoła radziecka jeszcze w 1981 r. wprowadziła nową tradycję: 
pierwsza lekcja pierwszego dnia nowego roku szkolnego poświęcona jest ,wc 
wszystkich klasach pokojowi i postawie obywatelskiej. Nieco później, w sier
pniu 1982, na dorocznych nauczycielskich naradach metodycznych przyjęto 
postanowienie, że wychowanie i kształcenie w duchu pokoju powinno objąć 
wszystkie przedmioty — nie tylko humanistyczne, lecz również stosowane, 
przyrodnicze.. 

Realizacja tego trudnego zadania oświatowo-wychowawczego będzie trwała 
nie jeden rok. Lokalne gazety regionu, uwzględniając zainteresowanie rodzi
ców i pedagogów, już publikują dane o pierwszych doświadczeniach, wyja
śniają opinię społeczeństwa. Oto tylko niektóre wnioski, jakie znalazły odbi
cie na łamach prasy naszego obwodu, uogólnione wspólnie z pracownikami 
obwodowego wydziału oświaty: 

— wychowanie i kształcenie w duchu pokoju stanowi integralną część 
działań nad reformowaniem radzieckiej szkoły średniej; 

—- wychowanie w duchu prawdziwego patriotyzmu jest możliwe jedynie 
w połączeniu z wychowywaniem dzieci i młodzieży w duchu proletariackiego 
1 socjalistycznego internacjonalizmu; 

— niezbędne jest opracowanie specjalnego kompleksu naukowo-metodycz-
nego, poświęconego zagadnieniom wychowania i kształcenia w duchu pokoju. 
Powinien on uwzględniać zasadę kontynuacji i trwałości tego procesu na 
wszystkich poziomach: rodzina — wychowanie przedszkolne — szkoła, łącz
nie z najwyższym poziomem — kolektyw zawodowy — własna rodzina — 
otoczenie. 

W takim kontekście już nie czynią wrażenia przypadkowych i nieistotnych 
wiadomości lokalne typu: „W przedszkolu pokazywano dzieciom kolorowe 
przeźrocza o przyrodzie ojczystej i dalekich krajów, czytano bajki — rodzime 
i obce, zapoznawano ze strojami ludowymi, słuchano muzyki różnych naro
dów i tańczono tańce różnych narodów świata,, prowadzono gry i zabawy, 
w jakie bawią się ich rówieśnicy w różnych krajach..." 

Począwszy od lat '80 lokalne SMK wyraźnie zwiększyły zainteresowanie 
zagadnieniami internacjonalno-patriotycznego wychowania młodego pokolenia. 
Można z przekonaniem stwierdzić, iż temat wychowania i kształcenia mło
dzieży w duchu pokoju i miłości ojczyzny, wspólnoty bratnich krajów, goto
wości do obrony pokoju na całym świecie zajmie jedno z najważniejszych 
miejsc w aksjologiczno-ideologicznej problematyce lokalnych ŚMK. 

Kierunek materialno-produkcyjny 

Lokalna redakcja nie zadowoli opinii czytelników poziomem swych reflek
sji; choćby nawet słusznych i ważnych, ale tylko oceniających. Każda dzia
łalność społeczna dąży do „zakończonego cyklu". Aksjologiczno-ideologiczne 
wytyczne będą miały trwały samoregulujący się i samoprogramujący charak
ter tylko w tym przypadku, kiedy podmiot rozporządza zadowalającą in
formacją o skuteczności jego działań. 



Dla gminy w głąbi kraju i regionu, nie mającej żadnych tradycji „wej 
ścia" w procesy życia międzynarodowego, praktyczino-operatywne działanie jest 
dość skomplikowane. Wejście takie zależy od samego sposobu życia społe
czeństwa socjalistycznego. Najwyższym miernikiem rozwoju duchowego jed
nostki i grupy jest świadomie uczciwe, twórcze podejście do pracy. We wszy
stkich SMK naszego kraju znajdujemy reportaże o robotniczych wartach po
koju, rozpowszechniających się i przechodzących od jednego zakładu do dru
giego, od jednej społeczności do drugiej. 

Informacja o pozostawiających duże wrażenie wynikach wart pracy i wpła 
tach na fundusz pokoju jest rozpowszechniana w sposób wystarczający. Tego 
rodzaju kronika informacyjna jest niezbędna i będzie kontynuowana w przy
szłości. Ale rzecz charakterystyczna, równolegle z nią redakcje lokalne coraz 
większe zainteresowanie przejawiają również wobec introspekcyjnej moty
wacji — ideowo-psychologicznej, osobistej. Dzięki temu w wywiadach, por-
tretach-esejach i komentarzach wyraża się oryginalność duchowego świata 
współczesnego człowieka. Tego rodzaju podejście nadaje tradycyjnej sytuacji 
„społeczno-wytwórczej" cechy niebanalnego „ludzkiego zainteresowania". Sto
sunek ludzi do społeczeństwa i świata ukazanego w gazecie ocenia się nie 
tylko na podstawie wielkości wkładu pracy, lecz również doniosłości pobudek 
życiowych bohatera. 

Najbardziej potrzebna wydaje się też publicystyka odsłaniająca społeczno-
-psychologiczne, osobiste pobudki młodego człowieka pracy — bojownika 
o pokój. 

Mimo swego znaczenia materiały tego rodzaju wyrażają jednak udział 
„człowieka z prowincji" w walce o pokój w pewnym stopniu w sposób po
średni. Redakcje, popierając naturalne dążenie społeczeństwa do rozszerzania 
bezpośrednich kontaktów ze światem, starannie relacjonują wszelkie kontak
ty: delegacje służbowe specjalistów, wyjazdy delegacji, kontrakty eksporto-
-wo-importowe; międzynarodową wymianę towarową, udział przedsiębiorstw 
miejskich lub rejonowych w międzynarodowych targach, wystawach itd. 

Ponad dziesięć lat temu regionalne SMK i ich aktyw czytelniczy, wyraża
jąc internacjonalistyczne uczucia mieszkańców Obwodu Swierdłowskiego, wy
stąpiły z wnioskiem o nawiązanie przyjacielskich kontaktów z regionem 
w jednym z bratnich krajów. Od tego czasu naszym bratnim regionem stał 
się Kraj Zachodnioczeski w Czechosłowacji. Obecnie partnerami czeskiej ob
wodowej prasy i radia jest nie tylko ogólnoregionalna gazeta Uralskij Ra-
boczyj i popołudniówka Wieczernij Suńerdłowsk, ale także redakcje dwóch 
rejonowych, jednej połączonej i czterech miejskich gazet Obwodu Swierdłow
skiego. Od wymiany przeglądów prasy i przedruków redakcje przeszły do 
zamawiania tekstów oryginalnych, do pomocy w organizowaniu bezpośred
nich kontaktów między ludźmi pracy Kraju Zachodnioczeskiego i Uralu. 

Braterskie więzy przekroczyły obecnie ramy oficjalnych wizyt i nabrały 
codziennego, wielostronnego, rzeczowego charakteru, co usilnie popiera nasza 
prasa. I tu znowu zarysowuje się tendencja do przechodzenia od spraw ogól
nych do indywidualnych, od ściśle rzeczowych kontaktów społecznych do 
kontaktów między ludźmi. Tego rodzaju wzajemne związki wzmacniają rów
nież skuteczność wspólnych radziecko-czechosłowackich akcji w obronie po
koju. Od przejmowania informacji z bratniego kraju nasza prasa lokalna 
coraz pełniej przechodzi do twórczego udziału w wymianie informacji. 



Tego rodzaju działalność staje się bodźcem dla innych naszych gazet lo
kalnych, które wyrażają chęć nawiązania kontaktów z bratnimi wydawnic
twami. [...] 

Kierunek kulturalno-twórczy 

Bardzo wiele jest w prasie lokalnej publikacji tego rodzaju. Niemniej cza
sami mają one charakter fragmentaryczny, jakościowo różnorodny, rozmaite 
jest znaczenie opisywanych faktów, bywają one nie dość usystematyzowane. 
Wynika to z wyjątkowej rozległości tej sfery działalności ludzkiej, z jej tre
ściowej złożoności, wymagającej autora-specjalisty. Istnieje, niestety, znaczne 
zróżnicowanie potencjału kulturalno-twórczego nawet między sąsiednimi re
jonami, różnice występują również w zawodowym poziomie różnych wydaw
nictw lokalnych. Jest rzeczą naturalną, że ciekawiej w tym względzie wypa
dają gazety w rejonach uprzemysłowionych, szczególnie miejskich. 

Jednakże, tak czy inaczej, wszystkie redakcje lokalne wprowadzają podob
ną tematykę i starają się wciągnąć swych czytelników w krąg rzeczywiście 
wysokich wartości kultury światowej, są bardzo czułe na wszelkie przejawy 
inicjatywy ze strony miejscowej społeczności. Realistycznie oceniają swe 
możliwości, lecz nie przepuszczają żadnej inicjatywy zasługującej na uwagę. 

Dla ilustracji kilka prostych przykładów. 
Wykonanie utworów Bacha, Haydna w wersji stereofonicznej niekoniecz

nie musi stać się tematem artykułu na łamach gazety w mieście, w którym 
jest sala koncertowa. Lecz jeśli tego rodzaju wieczór odbywa się w zwykłym 
wiejskim klubie, to możemy tylko wyrazić wdzięczność gazecie rejonowej za 
podjęcie tego tematu. Albo wieczór poświęcony poezji japońskiej w bibliote
ce maleńkiego osiedla... Jakaś inna gazeta popularyzuje muzeum ludowe, 
w którym entuzjaści-amatorzy zebrali eksponaty w postaci fabrycznych i rę
cznie wykonanych instrumentów muzycznych. Informacją o ruchomej ekspo
zycji muzeum mogła się pochwalić pewna lokalna gazeta z okazji Międzyna
rodowego Dnia Muzeów. 

Bardzo płodne okazało się włączenie do planów redakcji dorocznego „Ka
lendarza UNESCO". Ludność miast, całych gmin z zainteresowaniem przygo
towuje obchody różnych ogólnoświatowych dni lub tygodni ogłaszanych 
przez ONZ, UNESCO, Światową Radę Pokoju i inne organizacje międzynaro
dowe. Łącznie z analogicznymi obchodami z różnych okazji w naszym kraju 
lokalne gazety regionu odnotowują w ciągu roku około 20 takich wydarzeń. 

Coraz częściej data o zasięgu międzynarodowym służy za podstaw rę do 
realizacji pewnych zadań, istotnych dla życia całego rejonu lub miasta. Ta
kie są np. kolumny lub cykle tematyczne poświęcone dniom miast bliźnia
czych, ochronie zdrowia, dzieciom, ochronie środowiska naturalnego, współ 
pracy Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Redakcje i aktyw czytelniczy jakby 
„rzutują" istotę akcji międzynarodowej na życie rejonu. Kalendarzowy- cykl 
wydarzeń uwzględniony jest w planach redakcyjnych- poświęconych zagad
nieniom kultury, przyjaźni między narodami, imprezom międzynarodowym. 
Naszym zdaniem, nie należy tego traktować jako szablonu. Maleńka społe
czność przekonuje, iż żyje razem z całą społecznością świata. 

Tłumaczył Daniel Horowiez 
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ELIEZER A L F A N D R I 

KIEROWANIE 
PRODUKCJĄ WYDAWNICZĄ 
I PRASĄ W BUŁGARII 

Sekretarz redakcji miesięcznika Związku Dziennikarzy Bułgarskich Byłgarski 
Zurnalist omawia system prasowo-wydawniczy oraz kierunki badań nad prasą 
w Bułgarii. 

Bułgarii istnieje obecnie spójny system wydawnictw książkowych 
Y Y i środków informacji masowej. Zestrajał się on w okresie ponad czter
dziestu lat budownictwa socjalistycznego. Jednak jego rozwój stał się szcze
gólnie intensywny po 1956 roku, po historycznym dla Bułgarii plenum kwie
tniowym Komitetu Centralnego Bułgarskiej Partii Komunistycznej, na któ 
rym zostały potępione i odrzucone zasady i mechanizmy kierowania życiem 
społecznym z okresu kultu jednostki, w tym także rozwojem duchowym spo
łeczeństwa. Od tego właśnie momentu system społeczny stał się otwarty na 
wszystkie społeczne potrzeby, i jego funkcjonowanie zostało powiązane z rea
lizacją zadań zmierzających do jak najpełniejszego zaspokojenia tychże po
trzeb. Na takiej właśnie płaszczyźnie zaczął rozwijać się także system wy
dawniczy oraz środków masowej informacji. 

Rozwój ten umożliwia odpowiedni mechanizm instytucjonalny. Należy 
przede wszystkim podkreślić, że g łównym podmiotem całej polityki informa
cyjnej i wydawniczej jest w Ludowej Republice Bułgarii partia komunisty
czna. Kierownicza rola partii stanowi podstawową zasadę pracy wydawnictw 
książkowych i środków informacji masowej. 

Treść tej zasady w kierowaniu procesem informacji masowej określana 
jest przede wszystkim na zjazdach i plenach partii, nakreślających najważ
niejsze kierunki działalności informacyjnej. Szczególnie dużą uwagę zaczęto 
poświęcać tej działalności po X Zjeździe BPK, kiedy Bułgaria weszła na dro
gę budowy rozwiniętego socjalizmu. Właśnie wtedy prasa, radio, telewizja, 
książka itd. zaczęły być traktowane jako najważniejszy mechanizm kierowa-



nia społeczeństwem, a udział szerokich warstw ludności w ich działalności 
i treściach — jako konieczny środek do zwiększenia aktywności społecznej 
mas oraz do coraz intensywniejszego ich włączania w proces kierowania spo
łeczeństwem. Od tego właśnie momentu dobitny wyraz w partyjnej myśli 
teoretycznej, a w konsekwencji także w działalności informacyjnej, otrzymał 
problem rozszerzania demokratyzacji procesu informacyjnego, jego decentra
lizacji, oddania inicjatywy informacyjnej grupom mikrospołecznym, włącze
nia do jego treści nowych strumieni opinii społecznej, kształtującej się na 
..najniższych" poziomach społeczeństwa. 

Rozwój nowych form pogłębienia demokracji socjalistycznej, znalazł rów
nież wyraz w powołaniu i funkcjonowaniu specyficznych instytucji tej demo
kracji. Nie są to tradycyjne formy państwowe, lecz formy, w których coraz 
donioślejszy udział ma społeczeństwo. Instytucje bułgarskie, opierające się na 
zasadzie społeczno-państwowego kierowania daną sferą działalności społecz
nej, funkcjonują w szkolnictwie, ekonomice, ale najpełniej rozwinęły s ię one 
w dziedzinie kultury. W instytucjach tych, zgodnie z ich statutami i w spo
sób pełnowartościowy działają mechanizmy gwarantujące udział społeczeń
stwa. Zgodnie z tą zasadą powstało także Zjednoczenie twórczo-produkcyjne 
i ekonomiczne „Byłgarska kniga i peczat". 

Zjednoczenie to zapewnia kierowanie pod względem ideowo-tematycznym 
i metodycznym wszystkimi państwowymi i społecznymi wydawnictwami 
książkowymi. Jest ono także organem nadrzędnym w stosunku do wszystkich 
przedsiębiorstw poligraficznych i działalności związanej z rozpowszechnia
niem produkcji wydawniczej. Oprócz tego do kompetencji Zjednoczenia włą
czone zostały sprawy propagowania książki bułgarskiej w kraju i poza jego 
granicami. Składową, ale specyficzną częścią Zjednoczenia jest Dyrekcja „Pe-
riodiczeski peczat". Ta właśnie Dyrekcja w ramach Zjednoczenia zobligowa
na jest głównie do rozwiązywania problemów prasy jako środka informacji 
masowej, a przede wszystkim kierowania procesami w zakresie struktury 
prasy i jej wyposażenia materialno-technicznego. 

J ak wiadomo, funkcjonowanie prasy z punktu widzenia treści wiąże się 
przede wszystkim z zadaniami realizowanymi przez społeczeństwo na da

nym etapie jego rozwoju. Oto dlaczego pod tym względem, mającym znacze
nie pierwszorzędne w informacji masowej, system wydawnictw periodycz
nych w Bułgarii kieruje się wskazaniami ich bezpośrednich wydawców a są 
nimi różne ogniwa systemu politycznego w naszym kraju — partia komuni
styczna, instytucje państwowe i organizacje społeczne. Jednakże w polityce 
informacyjnej tych wszystkich wydawców, a w rezultacie także w treściach 
ich prasy, znajdują wyraz wskazania głównego wydawcy periodyków i g łów
nego czynnika postępu społecznego — partii komunistycznej. 

Z drugiej strony jednak, problemy struktury prasy pozostają w bezpośred
niej relacji do pełnowartościowej treści prasy. Struktura systemu wydaw
nictw periodycznych ma obecnie tym większe znaczenie, iż z jej udoskonale
niem wiąże się realizacja takich problemów jak: zaspokojenie coraz w i ę 
kszych pod względem ilościowym i jakościowym potrzeb informacyjnych spo
łeczeństwa, dalsze wzbogacanie informacji i podnoszenie poziomu informo
wania czytelników, zwiększenie ich udziału w tworzeniu informacji. Innymi 
słowy, struktura prasy jest jakby materialną przesłanką przewidywanych 



efektów treściowych. Dyrekcja „Periodiczeski peczat" działa właśnie także' na 
rzecz wieloaspektowego doskonalenia strukturalnego prasy. 

Dyrekcja posiada prerogatywy do bezpośredniego kierowania gazetami, cza
sopismami i biuletynami w związku z problemami ich struktury, a więc ta
kimi jak nakład, objętość i periodyczność wydawnictw. Poza tym określa ona 
kompetencje typologiczne wydawnictw i klasyfikuje je w jednej z trzech 
wspomnianych wyżej grup. Trzecim jej zadaniem jest zatwierdzanie planów 
prasy w zakresie poligraficznym, czyli zajmowanie się takimi sprawami, jak 
rodzaje druku, gatunki papieru, ilość kolorów, odpowiednie dla różnego typu 
wydawnictw formaty. Jedną z ważnych funkcji jest kontrola terminowości 
i wysokiego poziomu druku wydawnictw. 

Równolegle z tymi zadaniami operacyjnymi Dyrekcja rozwija także dzia
łalność badawczą. Jest ona ściśle związana z potrzebami praktycznymi, ale 
ma również pewien charakter prognostyczny. Tak na przykład, mając na 
uwadze praktykę, dokonuje się analiz podobnych jak ta, która wiązała się 
z badaniem stopnia społeczno-politycznego charakteru czasopism naukowo-
-technicznych. Problem ten miał ważne znaczenie z punktu widzenia rozległo
ści adresata społecznego tych czasopism, toteż tą drogą badana była w Dy
rekcji, a raczej uściślana, ich typologia. Prowadzi się także badania niektó
rych aspektów zawartości prasy: stopnia krytyczności gazet i czasopism, 
reakcji krytykowanych (w związku z czym zapx*oponowano system rejestro
wania i ustalania efektów krytyki); dokonuje się analizy porównawczej nie
których gazet centralnych i wojewódzkich w związku z ich działaniami do
tyczącymi podnoszenia jakości produkcji materialnej i duchowej itd. 

Znacznie szerszą perspektywę mają badania nad ustaleniem typologii gazet, 
czasopism i biuletynów jako grup periodycznych w powiązaniu z przemia
nami, zachodzącymi w procesie informacji masowej w Bułgarii. 

Ważne znaczenie ma analiza stanu i perspektyw rozwoju oraz udoskonala
nia prasy lokalnej. Badanie takie prowadzone jest wspólnie z innymi insty
tutami zajmującymi się problemami informacji masowej. Kluczowe znaczenie 
gazet lokalnych w strukturze prasy bułgarskiej obecnie i w przyszłości wa
runkowane jest podstawowymi kierunkami, w jakich rozwija się i będzie się 
rozwijał system polityczny w naszym kraju: zwiększenia stopnia samodzielno
ści, zwiększania praw i obowiązków podstawowych grup społecznych, a prze
de wszystkim kolektywów w zakładach pracy oraz ludności zamieszkałej 
w gminach i wsiach. Grupy te mogą funkcjonować prawidłowo tylko w ó w 
czas, jeśli ich struktury wewnętrzne są rozwinięte w sposób pełnowartościo
wy, a nierozerwalną częścią tych struktur — jako kanałów komunikowania — 
są właśnie gazety lokalne, czyli gazety zakładów pracy i przedsiębiorstw oraz 
gazety wydawane na wsiach. Tak przedstawiałby się koncepcyjny schemat tej 
analizy badawczej. Ma ona przy tym na celu ustalenie potrzeb lokalnych 
środków informacji masowej we wszystkich istotnych kierunkach: zarządza
nia nimi, kadr dziennikarskich, treści, potencjału materialno-technicznego, roz
powszechniania wydawnictw, łączności z czytelnikami itd. 

Należy dodać, że w dziedzinie prasy działają w Bułgarii również inne 
ośrodki badawcze, a przede wszystkim Ośrodek Naukowo-Informacyjny przy 
Związku Dziennikarzy oraz Wydział Dziennikarstwa na Uniwersytecie Sofij-
skim. Tak więc, w naszej działalności badawczej sprawą aktualną pozostaje 



obecnie koordynacja i współdziałanie. W tym duchu przygotowany jest obe
cnie wspólny plan naukowo-badawczy, sięgający w perspektywie 2000 roku. 
Włączone zostały do niego równiież inne ośrodki badawcze środków informa
cji masowej: Komitetu ds. Telewizji i Radia, kinematografii, fotografii, Buł
garskiej Agencji Telegraficznej, Agencji „Sofia-Press" itd. 

Przełożył Wojciech Gałązka 

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

Nigdy nie widziałem, by ktoś porwał słuchaczy mową odczytywaną 
z kartki. Czy można sobie wyobrazić Lenina czytającego wezwanie 
do ludu, że ma szturmować Pałac Zimowy? 

Egon Erwin Kisch 
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PIOTR GAWEŁ 

VIDEO NA ŚWIECIE 
Przykład niektórych krajów rozwijających się 

Wkraczanie nowej techniki rejestracji i odtwarzania przekazów za pomocą 
magnetowidów na rynki krajów Trzeciego Świata nie jest jednorodne. W za
leżności od warunków ekonomicznych i stopnia rozwoju kultury video odgry
wa zróżnicowaną rolę w poszczególnych krajach, toteż badań tych rynków nie 
można prowadzić według jednolitego modelu. 

Student ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego na Akademii Ekono
micznej w Krakowie rozpatruje różnice rozwoju video w krajach arabskich, 
Nigerii, Indiach i na Filipinach. 

P rzed rządami wszystkich krajów pojawia się zadanie, by wykorzystać dla 
potrzeb rozwoju nowoczesne metody przetwarzania i przekazywania in

formacji. Wystarczy wspomnieć prace Evertta Rogersa, Wilbura Schramma, 
Ithiela de Sola Poola, Daniela Lernera 1, którzy zwracają uwagę na twórczy 
w p ł y w współczesnych mediów, wspomagających przezwyciężanie barier 
w świadomości i edukacji pojawiających się w rozwoju krajów Trzedego 
Świata. Pośród tych nowych form masowego komunikowania, takich jak: Te
lekomunikacja satelitarna, video, telewizja kablowa, teletext czy komputer do
mowy, szczególne miejsce zdobyło sobie video. Dzięki technicznej możliwości 
indywidualnego rejestrowania treści oraz osobistemu charakterowi wyboru 
i percepcji informacji może ono odegrać niepowtarzalną rolę w humanizacji 
współczesnego człowieka, dotkniętego powszechną standaryzacją i cierpiącego 
na ciągły brak czasu. 

Sam zaś przemysł produkujący dla potrzeb komunikowania jest najbardziej 
dynamicznie rozwijającą się gałęzią, w najwyższym stopniu zdolną do adap
towania innowacji technicznych, napędzając dzięki temu światową koniunktu
rę gospodarczą. Podobnie jak w XIX wieku przemysł ciężki, następnie samo
chodowy, tak obecnie przemysł środków przetwarzania i przekazywania infor
macji stał się najbardziej rentowną i przyszłościową działalnością produkcyjną. 

1 Teorie te omawia Douglas A . B o y d: The impact of the home video cassete recorder 
on Third World countries. Materiały na coroczną konferencję IIC, Berlin 21—23 IX 
1986, s. 1. 



Tabela 1: Upowszechnienie video w świecie 

Magnetowidy w gospodarstwach 
domowych posiadających odbiorniki tv 

K r a j e 
(w procentach) 

K r a j e , . , - —,—„ 
l a t a s y s t e m y 

1980 1983 1984 VSH Beta JV-2000 

1. Australia 20,3 30 69 29 2 
2. Francja 1 9,3 13 81 13 6 
3. Japonia 2 30,5 48,4 70 30 0 
4. RFN 3 18,1 25,3 60 20 20 
5. Szwecja 11 18 40 75 10 15 
6. Wielka Brytania 1 30,1 23 73 25 2 
7. USA 3 10,5 19 77 23 0 
8. Arabia Saudyjska — 19,2 23,8 ._ — 
9. Egipt — 2,0 — — — _ 

10. Filipiny — 26.4 30.4 — — 
11. Indie — 21 34,2 — — . . . . 

12. Kuwejt — 92 92 — — 
13. Malezja — 40 53,6 — • -
14. Nigeria — 1,3 20 — — — • 
15. Singapur 6 54 63 — 

Źródła: World Home Video Growth. TV World 1984 nr 10; Video Cassete Recordes: 
National Figures. Inter Media 1983 nr 11 s. 39; Screen Digest, november 1984; World 
Video Market Reports. W przypadku różnic w wielkości danych dokonywałem wyboru 
na podstawie własnej ich analizy. 

O wysokiej zyskowności nowoczesnych technologii można mówić jednak 
dopiero wówczas, gdy ich skala produkcji będzie duża, pozwalająca na ogra
niczenie kosztów do poziomu, przy którym cena będzie akceptowana przez 
konsumenta. 

Prawidłowość ta dotyczy także video. W latach '70 toczyła się zacięta ry
walizacja o zdobycie monopolistycznej pozycji na światowym rynku magneto
widów. Gdy istniały niekompatybilne (niezamienne) systemy, bardzo ryzy
kowny był wybór odpowiedniej marketingowej strategii wprowadzania nowe
go wyrobu na rynek. Obronną ręką z walki konkurencyjnej wyszli w końcu 
producenci magnetowidów systemu VHS, tj. początkowo takie korporacje jak 
JVC czy Matsushita. Dzięki dużej produkcji mogły one obniżyć koszty i ceny 
swych produktów, przez co popyt na magnetowidy tych firm wzrastał. Co 
więcej , system usług video, np. videowypozyczalnie, kina video, idąc w ślad za 
popytem ukierunkował się w swej ofercie na standard VHS. Ta popytowo-po-
dażowa spirala doprowadziła do znacznego zmonopolizowania rynku video 
przez system VHS, w którym produkowano około 80°/» magnetowidów, gdy 
w systemie Betamex 19,5%, a V-2000 zaledwie 0,5°/o2. 

Dla prześledzenia historycznego rozwoju video warto przytoczyć kilka naj
ważniejszych dat i f a k t ó w 8 . 

" VCR Wars. Japanese Industry Newsletter 24 XII 1984, s. 5—7. 
» N. Kihara: Putting cassettes into the home. Inter Media 1983 nr 11 s. 30—31; B. Fox: 
Video cassette — past present and future. Inter Media 1983 nr 11 s. 18—21. „Alle Ach-
tung — erster Test". Video 1985 nr 4 s. 92—95. „Leksykon Techniki hi-fi i video", War
szawa 1984. 



• 1969 r. Firma Sony konstruuje pierwszy kasetowy magnetowid U-Matic 
(o szerokości taśmy 8/» cala) przeznaczony początkowo tylko do celów profe
sjonalnych. 

• 20 V 1974 r. w Pinafore Room w londyńskim hotelu „Savoy" firma Phil
lips prezentuje swój pierwszy „domowy" magnetowid kasetowy N1500 systemu 
VCR, wprowadzając go jednocześnie na rynek. Jednak ze względu na wysoką 
cenę samego magnetowidu (około 1000 dolarów) jak i czystej jednogodzinnej 
kasety (około 40 dolarów) popyt jest ograniczony i skala produkcji pozostaje 
niewielka. 

• Maj 1975 —- Sony wprowadza na rynek magnetowid nowego systemu 
Beta (szerokość taśmy V2 cala). 

• Wrzesień 1976 — firma IVC, a niedługo później Matsushita wprowadzają 
najbardziej dziś powszechny magnetowid o systemie VHS (szerokość taśmy 
Vz cala). 

• Maj 1979 — Firmy Phillips i Grund ig rozpoczynają produkcję magneto
widu systemu V-2000. 

• 1984—1985 — Trwają prace nad magnetowidem 8 mm. Pierwsza kamera 
firmy Kodak i Sony. Cena około 1500 dolarów. 

Obecnie na rynku video dominują producenci japońscy wytwarzając oko
ło 2,5 min magnetowidów mies ięcznie 4 . Warto przytoczyć jako ciekawostkę 
procentowy podział rynku magnetowidów wg największych firm „Kraju kwi
tnącej wiśni" 5 . 

VHS — 80,4% 

Beta — 19,6% 

Jeśli zaś chodzi o popyt6, to najbardziej chłonnym rynkiem dysponuje 
USA — 6,6 min sztuk w roku 1984. W Europiie zach;. i(w latach 1983 i 1984) 
Wielka Brytania 2,3 i 2,1 min sztuk, RFN 1,25 i 1,5 min sztuk, Francja 0,4 
i 0,45 min, Włochy 0,15 i 0,25 min sztuk. 

Matsushita (Panasonic i Technics) — 24,5% 
JVC — 17,2% 
Hitachi — 14,5% 
Sharp — 9,1% 
Mitsubishi — 4,4% 
Inne — 10,7% 

Sony — 9,1% 
Sanyo — 5,5% 
Toshiba — 3,3% 
Inne — 1,7% 

Video w krajach rozwijających się 

We wszystkich krajach świata zapotrzebowanie na video zależy generalnie 
od trzech czynników: zakresu upowszechniania i jakości rodzimej telewizji 

* Rekordowy eksport Japońskich magnetowidów. Rynki Zagraniczne nr 111, 15IX 1984. 
s. 5. 
* VCR Production Share. Japanese Industry Newsletter, 24X111984, s. 1. 
• M . K w i e c i e ń : Magnetowidy wciąż w ofensywie. Rynki Zagraniczne 1985 nr 1—2 



(albo jej substytutów jak np. telewizja kablowa), od stopy życiowej i docho
dów potencjalnych klientów oraz — najogólniej mówiąc — od pewnej swo
istości prawno-obyczajowej danego kraju. 

Najwcześniej i najpowszechndej video dotarło nad Zatokę Perską 7 . 
Arabia Saudyjska, Kuwejt, Bahrajn czy Katar to kraje o bardzo ortodok

syjnie kontrolowanych mediach, kraje, w których nie tylko alkohol jest za
broniony, kobiety nie mogą prowadzić samochodów, ale przede wszystkim 
nie ma publicznych kin 8 . Video jest więc dla każdej saudyjskiej wcale licz
nej rodziny szansą na własne domowe kino, alternatywną wobec telewizji, 
która rozpoczęła działalność w Arabii Saudyjskiej w r. 1965, w 1970 obejmu
jąc zasięgiem cały kraj (o powierzchni prawie 7-krotnie większej niż Polska). 
W 1983 roku uruchomiony został drugi program. 

Magnetowidy rozpoczęły podbój Arabii Saudyjskiej już w 1967 roku. Po
czątkowo szpulowe, służyły wyłącznie do rejestrowania programów w y ś w i e 
tlanych w rodzimej telewizji, np. seriali „Bonanza" czy „Combat", odtwa
rzanych następnie w porach nie wypełnianych przez tv. Na początku lat '70 
zaczęto sprowadzać -— głównie z USA — magnetowidy U-Matic, które umoż
liwiały niekłopotliwe „przegrywanie" obok odtwarzania. Ze względu na za
stosowaną kasetę i — co się z tym wiąże — wynikającą z możliwości tech
nicznych większą „mobilność treści" repertuar video poszerzył się znacznie 
o nagrywane „po piracku" programy telewizji USA czy Zachodniej Europy, 
eksportowane następnie różnymi drogami do Arabii Saudyjskiej. 

Na wzrost popularności video w tym kraju miało również w p ł y w użycie 
magnetowidów dla potrzeb telewizji wewnętrznej w hotelach I klasy, których 
goście szybko dostrzegli walory VCR (video cassette recorder). Pod koniec 
lat '70 wraz ze standaryzacją systemów do Beta i VHS dokonuje się prawdzi
wa rewolucja video. Magnetowidy są kupowane masowo, gdyż właściwie każ
dą rodzinę saudyjską, która ma odbiornik telewizyjny, stać na zakup magne
towidu. Po raz pierwszy zatem przed rządem, wprowadzającym w 1985 r. mo
nopol telewizji, która miała być kierowana ku dobru islamskiej rodziny, staje 
dylemat decentralizacji kultury w społeczeństwie, które saudyjski minister in
formacji określił mianem „pierwszego społeczeństwa taśmy video". 

Co zatem powinien powiedzieć jego kuwejcki odpowiednik, gdy w jego 
kraju 92'°/© gospodarstw domowych posiada magnetowid? Ponad połowa z nich 
używa go codziennie, a przeciętny widz około 8 godzin tygodniowo spędza 
w „świecie video". 

W stolicy Kuwejtu działa 90 licencjonowanych przez ministerstwo informa
cji videoshopow (od 1980 roku zaprzestano wydawać nowe licencje) oferują
cych około 5000 tytułów f i lmów fabularnych. 

Charakterystyczną cechą tego rynku jest cenzura. Zabronione są filmy ero
tyczne, zawierające przemoc czy nawet horrory. 

Na „czarnej liście" widnieją także aktorzy, producenci czy reżyserzy współ
pracujący z Izraelem, wśród nich Elizabeth Taylor czy wytwórnia PARA-

1 Problem ten szeroko omawia Douglas A. B o y d: The impact of the home video 
cassette recorder and third World countries. Materiały na doroczną konferencją IIC, 
Berlin 21—23 IX 1984, s. 6—16. ^ 
» Dane zawarte w tym artykule aktualizują materiał B. D z ł e c i u c h o w i c z a : Środ
ki masowego komunikowania w krajach naftowych Bliskiego Wschodu. ZP 1985 nr 3. 



MOUNT. Na nic jednak widać zdają się zakazy, co najmniej bowiem polowa 
posiadaczy VCR często korzysta z nielegalnego obiegu kaset video. 

W Egipcie natomiast9 ze względu na bogaty program ciekawej telewizji — 
dwóch konkurencyjnych kanałów i dobrze rozwiniętego przemysłu filmowe
go, potrzeba alternatywy, tj. video, była mniejsza. Wielu Egipcjan zobaczyło, 
doceniło i kupiło VCR dopiero w innych krajach, w tym głównie Zatoki Per
skiej. W ten sposób od początku lat '80 magnetowid wraz z telewizorem stają 
się magicznym sprzętem służącym do pokazania gościom. Początkowo, z po
wodu słabego oprogramowania, video pełniło funkcję uzupełniającą po go
dzinach emisji telewizyjnej. Wraz jednak z coraz większym napływem kaset 
video, nagrywanych nierzadko bez uwzględnienia praw autorskich, sprowa
dzanych z Europy Zachodniej czy kupowanych w strefach bezcłowych, stał się 
Egipt krajem przerzutowym videosoftwaru do krajów Zatoki Perskiej. 

Przykładem mobilności nie zawsze upragnionych przez władze treści był za
broniony w Egipcie film pt. „Sadat", produkcji USA, który już w kilka dni 
po przedstawieniu go w amerykańskiej telewizji znalazł sic w kalrskim nie
legalnym obiegu. Mimo że wciąż głównym centrum video jest stolica, powoli 
medium to toruje sobie drogę do zelektryfikowanych wsi. Projekcje, co war
to podkreślić, odbywają się z towarzyszeniem całej, nawet dalszej rodziny 
i sąsiadów, a to poszerza jeszcze zakres oddziaływania video, sprawia, że co
raz poważniej musi być ono uwzględniane jako powszechny środek kształto
wania opinii i nastrojów społecznych. 

Władze wszystkich krajów rozwijających się zdają sobie sprawę z jednego: 
nie są one w stanie kontrolować całego przepływu nielegalnych treści. 

Segun Olusola 1 0 jeden z dyrektorów nigeryjskiej telewizja próbując t łuma
czyć sytuację swego kraju, z ironią wrytyka niedorzeczność amerykańskich 
wskazówek dotyczących sposobów ochrony przez inne kraje praw autorskich. 

Eksplozja video, którą można według Olusoli przyrównać do nieprzyjaciel
skiego ataku, wywołała bowiem spustoszenie w kieszeniach i umysłach Nige-
ryjczyków, była możliwa jedynie dzięki boomowi naftowemu lat '70. Jednak 
po okresie dobrej koniunktury kraj ten zaczął przeżywać poważne trudności. 

Głównym celem nowego rządu stała sie odnowa, oczyszczenie społeczeń
stwa z niepożądanych wpływów. Bardzo ważnymi środkami służącymi temu 
miały być rządowa prasa, radio i telewizja. Liczy ona sobie w Nigerii prawie 
26 lat, lecz dopiero niedawno doczekała się poważnych dotacji umożliwiają
cych zakup nowoczesnej techniki, zaczynając powoli nabierać dojrzałego cha
rakteru 1 1 . 

Zatem wobec jeszcze pewnej słabości telewizji video stało się groźnym kon
kurentem w walce o widza, który jednak chętniej sięgnie po kasetę video 
z takim czy innym filmem (najchętniej zakazanym), niż zechce oglądnąć czy 

» Dcjuglas A. B o y d : op. cit.; Yehia Aboubakr: Late Arivals. Inter Media 19U3 nr 11 
s. 41. 
"Segun O l u s o l a : Giving video a recond chance in Nigeria. Materiały na coroczną 
konferencją IIC, Berlin 21—23 1X 1984; t e n ż e : The video shock. Inter Media 1983 
nr 11 s. 64. Problem ten rozwijają również D, A. B o y d : op. cit. s. 11—12; Hans 
K i m m e l - E i l k e : Broadcasting and video. Materiały na doroczną konferencję IIC, 
Berlin 21—23 IX 1984. 
1 1 Patrz również art. F. O k w u u g b o a j a h : Afrykańskie systemy mediów a nowy 
światowy ład informacyjny. ZP 1984 nr 1; L, U k a U c h e : Etnocentryzm i uprze
dzenia kulturowe. ZP 1984 nr 4. 



tym bardziej wysłuchać najbardziej nawet „twórczego" przemówienia skiero
wanego do narodu. Dylemat rządu jest oczywisty — jak dotrzeć do niezdy
scyplinowanego społeczeństwa. 

Jest to bardzo trudny problem, zważywszy, że ulice Lagos pełne są niepeł
noletnich domokrążnych sprzedawców kaset. Magnetowidy umieszczane są 
w sklepach, na parkingach, w nowoczesnych centrach handlowych itd. Nadto 
po VCR, pierwotnie dostępny tylko dla elity sięgają obecnie grupy średnio 
czy nawet nisko uposażone. Widać więc jasno, że powszechności i nieuchron
ności tego zjawiska nie da się w żaden rozsądny sposób zatrzymać. Wobec tego 
pozostaje tylko jedna przyszłościowa możliwość, wykorzystać edukacyjne wa
lory video. 

To prawda, że obecna sytuacja jest deprymująca, ale przyczyna tak wiel
kiej chłonności rynku video na programy zakazane i związane z nimi okre
ślonej jakości treści leży nie w „szatańskiej" istocie samego video, lecz w świa
domościowych i edukacyjnych niedostatkach krajów rozwijających się. 

Taki „okres przejściowy" jest nieuchronny, chodzi jednak o to, by przez 
niewłaściwą politykę nie stał się on zjawiskiem trwałym. Dlatego wielka 
przyszłość leży w kształceniu społeczeństwa, w umacnianiu czy wręcz two
rzeniu jego narodowej tożsamości, poczucia wartości rodzimego dziedzictwa, 
jak i w przekazywaniu uniwersalnych, ogólnoludzkich treści. 

Video zaś, rozumiane nie jako wróg, lecz jako wielkie źródło edukacji dla 
każdej rodziny (szczególnie wiejskiej) może stać się w tym działaniu bardzo 
pomocnym instrumentem. 

Dużo trudniej jednak aniżeli wprowadzać celne czy cenzuralne restrykcje, 
które i tak niewiele przyniosą, jest konstruować świadomy konkretny i wie
loletni program edukacji społeczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnych me
diów, w tym video. Ale wtedy zapewne dysponenci telewizji, radia czy prasy 
nie musieliby się obawiać, że obiektywnie wartościowe programy nie zostaną 
przyjęte przez przygotowane do tego społeczeństwa. 

Filipiny są krajem, gdzie posiadanie magnetowidu jest bardzo elitarne. 
Wszak jedynie połowa gospodarstw domowych posiada radioodbiorniki, a 5Vo 
aparaty telewizyjne 1 2 . 

Ekspansja nowych mediów ograniczana jest przy tym nie tylko niskim po
ziomem dochodów, lecz również niechęcią środowisk wiejskich. Toteż zapewne 
wdele lat upłynie, zanim video stanie się, tak ze względów ekonomicznych 
jak i obyczajowych, integralną częścią azjatyckiej wsi. 

Jako anegdotę można przytoczyć opowieść o pewnym filipińskim gastarbei
terze pracującym w Arabii Saudyjskiej, który za pierwsze zarobione pienią
dze przesłał rodzinie magnetowid. Leżał on tam jednak prawie rok otoczony 
„splendorem niedotykalności", gdy ktoś wreszcie wyjaśnił, czym jest owa 
połyskująca skrzynka. Lecz można sądzić, twierdzi Nora C. Quebral, że 
w przyszłości pewna niewielka, przeznaczona zwyczajowo na rozrywkę nad
wyżka finansowa, którą dysponują i bogaci i biedni, zostanie .skierowana na 
video. Przy niewielkich bowiem nakładach oferuje ono taką różnorodność 
treści, swobodę wyboru, niezależność od centralnego przekaźnika i kosztów 
z tym związanych, że mimo wszystko najłatwiej się da upowszechniać. 

ł s Szerzej problem ten omawia Nora C. Q u e b r a l : The video in developing coun
tries, Materiały na doroczną konferencji; IIC, Berlin 21—25 IX 1984. 



Na razie, wg ocen Asian Institute w Manilii, trzeba poprzestać na formie 
pośredniej, tzw. „dźwiękowych slajdach". Piętą Achillesową edukacji video 
jest niestety brak odpowiedniego software i małej video infra struktury. 

W filipińskich miastach medium to jest coraz bardziej widoczne. Nie tylko 
dzięki temu, że kaseta magnetowidowa jest łatwym sposobem omijania cen
zury, lecz także lepiej niż fotografia zachowuje pamięć. Śluby, chrzciny, pro
mocje naukowe notowane na niej stanowią poważną konkurencję dla stan
dardowych zakładów fotograficznych. Z „list przebojów" filipińskich video-
wypożyczalni warto wymienić jeden tytuł, „Benigno Aquino", reportaż z za
machu i pogrzebu, który ukazał się prawie nazajutrz po tych wydarzeniach, 
którym rządowa telewizja poświęciła bardzo niewiele czasu. 

Zapewne kaseta video nie przyczyni się do rewolucji w którymś z kra
jów III Świata tak jak kaseta magnetofonowa do obalenia szacha Iranu, jed
nak być może łatwość dostępu do prawdziwego zapisu wydarzeń skłoni au
tokratyczne nierzadko rządy do bardziej obiektywnego informowania społe
czeństwa. 

Kino w Indiach liczy sobie już siedemdziesiąt sześć a telewizja dwadzieścia 
sześć lat 1 8 . 

Tabela 2. Przebieg ekspansji indyjskiej telewizji i Doordarshunu 
w latach 1959—1989 

L A T A LICZBA PRZEKAŹNIKÓW TELEWIZYJNYCH 
W INDIACH 

1959—1964 
1964—1969 
1969—1974 
1974—1979 
1979—1984 
1984—1989 

1 
1 
5 

16 
41 

181 

Źródło: Binod C. A - g r a w a l , op. cit. s. 15. 

Dynamiczny rozwój telewizji na początku lat '80 sprawił, że obecnie do 70*/« 
siedmiusetmilionowej populacji Indii dociera program telewizyjny. Zaawanso
wane prace nad satelitą TV, sukces Satellite Instructional Television Experi
ment wskazują, żc już niedługo całe terytorium Indii obejmie rodzimy Door-
darshan. 

Na początku jego istnienia filmy fabularne stanowiły rzadki, nie najisto
tniejszy element programu. Dopiero wraz ze wzrostem zasięgu oddziaływania 
telewizji stały się one po prostu koniecznością, a jednocześnie alternatywą ki
na dla właścicieli odbiorników tv, ich rodzin, krewnych czy sąsiadów. 

Jednak pod względem programowym transmisje odbywające się albo po 
angielsku, albo w hinda czy okazjonalnie w jednym z dwunastu języków re
gionalnych, pozostawiają wiele do życzenia. Różnorodność językowa i religij
na stawia wymogi, których centralna telewizja nie może spełnić. W takiej to 

"Szerzej Binod C. A g r a w a l : Technological vector of video cassette recordes in 
the cultural context of India. Materiały na konferencję JAMCK, Praga 27 VIII—l IX 
1984; M. A. Partha Sar a t h y : Video on the Htus. Inter Media 1983 nr U s . 33. 



sytuacji pojawiło się w Indiach video. Trudno jest dokładnie określić, jak 
wiele magnetowidów znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Szacuje się, 
że około 20 tysięcy VCR-ów przybywa codziennie do Indii. W kraju tym, 
gdzie jest tylko 5 min odbiorników TV, już co trzeciemu aparatowi towarzy
szy magnetowid. 

Dotychczas główną rozrywką w tym kraju było kino, mające nie tylko 
długą historię, ale i ogromną, bo liczącą 700 tytułów roczną produkcję (pierw
sze miejsce w świecie). Obecnie tak dystrybucja jak i wytwarzanie fi lmów 
pozostają prawie wyłącznie w rękach prywatnych. 

Boom video w Indiach wiąże się z kilkoma ważkimi wydarzeniami. W cza
sie Igrzysk Azjatyckich w 1982 roku, które odbywały się w Delhi, rząd spro
wadził 90 tysięcy kolorowych telewizorów, jednocześnie redukując opłaty cel
ne na te urządzenia. Na skutek tego ich cena z 5 ty>s. dolarów w roku 1981 
spadła do 800 dolarów w 1983. Spowodowało to napływ do kraju 150 tysięcy 
odbiorników telewizji kolorowej. Drugim czynnikiem była liberalizacja celna 
wobec importu magnetowidów. Dzięki temu cena VCR obniżyła się z ok. 1700 
dolarów do 900 doi., a czystej kasety z 70 do 25 doi. Popyt na VCR rośnie 
przy tym w takim samym tempie jak zapotrzebowanie na odbiorniki tele
wizyjne. 

Video w Indiach jest już zja\viskiem powszechnym społecznie. Bo choć na 
zakup magnetowidu stać na razie jedynie elitę liczącą około 5% obywateli, 
to usługi video są obecne i dostępne na każdym wręcz kroku. Za jedyne 
14 dolarów uczestnicy przyjęcia urodzinowego czy weselnego zapominają 
0 przysmakach wpatrzeni w wypożyczony odbiornik tv, na którym z wypo
życzonego także magnetowidu „idzie" również wypożyczony film. 

Pierwszymi natomiast słowami kl ientów kupujących bilet autobusowy jest 
pytanie, czy pojazd ten jest wyposażony w VCR? I wielu z nich odmówiło
by jazdy czy później żądałoby zwrotu należności, gdyby ich oczekiwania nie 
zostały spełnione. Prócz tego video kluby, video restauracje, video hotele, vi
deo teatry sięgają najdalszych zakątków Indii, nawet tych, gdzie kino nigdy 
nie dotarło. Aureola bogactwa towarzysząca video ściąga ku niemu najzdol
niejszych inżynierów, twórców, najbardziej przedsiębiorczych handlowców 
1 przemytników. 

Pozostając podobnie jak kino w rękach prywatnych wytwórców, dystry
butorów, pośredników jest tak bardzo wobec niego konkurencyjne, że prze
jęto około 2 mld dolarów, tj. poważną część środków, które miały być skie
rowane na potrzeby przemysłu kinematograficznego w roku 1984. Nie można 
określić i innych strat, które on poniósł, są one często znaczne, lecz niewy
mierne. Nierzadko bowiem nowy film jest dostępny na taśmach video kilka 
tygodni wcześniej niż rozpocznie się jego kinowe rozpowszechnienie. 

Wśród widzów video w Indiach B. C. Arawal wyróżnia trzy grupy. Video 
posiadaczy; tych, którzy wypożyczają bądź sam VCR, bądź VCR i telewizor 
kolorowy oraz kl ientów kinoteatrów video. O tych pierwszych wspomina
łem, drudzy pochodzą najczęściej z kręgów urzędniczych, tzw. „białych koł
nierzyków". 

Trzecia grupa obejmuje ogromną rzeszę średnio i nisko uposażonych mie
szkańców nie tylko miast, lecz również wsi, gdyż kina czy video wypożyczal
nie już i tam dotarły. 



Magnetowidy dostępne na rynku indyjskim są produkowane za granicą. 
Jedynie pewna ich część montowana jest na miejscu z japońskich, zachodnio-
ndemieckich czy koreańskich podzespołów. Hamuje to w pewnym stopniu 
pełne zaspokojenie rynku i obniżenie ceny VCR. 

Natomiast produkcja videosoftware ma charakter przemysłu chałupniczego 
d nic nie wskazuje na to, by wielcy wytwórcy mogli w krótkim czasie wypeł 
nić tę lukę. 

Pora na pewne „indyjskie videorefleksje." Jak wspomniałem, rządowa tele
wizja nie może zaspokoić oczekiwań i potrzeb swego społeczeństwa, społe
czeństwa „poprzecinanego" mnóstwem podziałów etnicznych, religijnych, ka
stowych, ekonomicznych. Rolę tę zaczyna pełnić video. Tym bardziej, że nie 
służy ono do oglądania zarejestrowanych programów Doordarshan po godzi
nach emisji, lecz stanowi odrębnie traktowane, alternatywne źródło rozrywki 
czy edukacji. Ze względu na szeroki dostęp tak zagranicznych jak i rodzi
mych filmów jest video poza tym z pewnością nośnikiem wielu humanistycz
nych, uniwersalnych treści i idei, wytwarzających u „videooglądaczy" z całego 
świata pewne poczucie wspólnej podświadomej więzi. 

Wpływ ten najsilniej jest widoczny wśród elity — właścicieli magnetowi
dów, najczęściej zresztą ludzi o wyższym wykształceniu. Jednocześnie video 
zapewnia możliwość utrwalania językowej czy religijnej tożsamości różnych 
kultur Indii. Ta pozorna dychotomia — z jednej strony homogenizacja, z dru
giej decentralizacja kultury — sprawia jednak, że video jest szansą dla twór
czej przyszłości tego kraju, zapewniając kulturową spójność, szanując zarazem 
odrębność i bogactwo części składowych. 

Z pewnością ze względu na szczupły i wyrywkowy z konieczności prze
gląd sytuacji video w krajach rozwijających się jak i wciąż zmieniający się 
przebieg tego zjawiska, za wcześnie na ostateczne wnioski. Można jednak po
kusić się o kilka uogólnień. Magnetowid stał się w ostatnich latach symbolem 
statusu społecznego, tak jak kiedyś radio tranzystorowe czy telewizor. Posia
danie VCR-u jest możliwe na razie jedynie dla pewnej ograniczonej grupy 
ludzi, .najwyżej uposażonych. Jednak ze względu na szeroko rozbudowaną sieć 
usług, zbiorowy model oglądania filmów, video powoli dociera do najbardziej 
ubogich i niedostępnych rejonów III Świata. Kusi zakazanymi treściami, 
obiektywną informacją, wprowadza w zakłopotanie władze, chcące zachować 
monopol na „prawdziwe" treści, spycha na drugie miejsce rządową telewizję 
w krajach, gdzie nie odpowiada ona potrzebom społeczeństwa. 

W odróżnieniu od innych mediów video staje się najbardziej społecznym, 
skierowanym na rzeczywiste potrzeby człowieka środkiem komunikowania, 
dając mu wolność i niezależność wyboru. I nie jest możliwe, by jakimikol
wiek działaniami administracyjnymi czy sądowymi został powstrzymany prze
pływ treści potrzeby te zaspokajających. Nawet likwidując skutek, nie do
trzemy do przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Istota problemu leży w tym, by poprzez wykorzystanie wielkich, eduka
cyjnych, humanizujących możliwości video, społeczne oczekiwania nie były 
prostą projekcją agresywnego efektu naśladownictwa, lecz by — świadomie 
kształtowane — mogły zostać zwrócone ku ogólnoludzkim ideom i wartościom. 

6 •— Zaszyty Prasoznawcze 



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

Cyprian Norwid 

O R G A N P U B L I C Z N Y 
D Z I E N N I K A R S T W O KWITNĄCE 

V I V A T 

I 

Uklei łem sobie z papderu nos 
Równy obcym i równie krzywy — 

Powtarzam co dzień w głos, 
Ze to mój organ żywy!... 

II 

Jedną tylko przeczuwam trwogę 
Wśród tak kwitnącego stanu: 

Ze ani organem kichnąć mogę, 
Ani sobie utrzeć organu! 

III 

Gdy tymczasem i Kałmuk, i Tatar, 
Choć mają płaskie nosy... 
(Choć mają płaskie nosy...) 

Jak który zachoruje na katar, 
To kicha!... wniebogłosy.. 



M A T E R I A Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1986 R. XXVII, nr 1 (107) 

WYROK NACZELNEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO 
(wg: Rzeczpospolita nr 170/1080 z 24 VII 1985, Tygodnik Powszechny nr 30/1883 
z 28 VII 1985) 

Wyrok wydany przez NSA 24 maja 1985 dotyczy bezpośrednio uczestników 
postępowania, to jest Głównego Urzędu Kontroli Prasy i Wydawnictw oraz 
Tygodnika Powszechnego. Jednakże ta jednostkowa sprawa dała sądowi 
asumpt do szerszych rozważań na tak węzłowe tematy, jak: korzystanie przez 
dziennikarzy z wolności słowa i druku i z prawa do krytyki oraz granie 
tych swobód i uprawnień. Poglądy, jakie przy tej okazji sformułował NSA, 
daleko jednak wykraczają poza sferę zainteresowań samych dziennikarzy; są 
one ważne dla życia publicznego w ogóle. I to właśnie uzasadnia opublikowa
nie wyroku w pełnym brzmieniu. 

Dnia 24 maja 1985 r. 

WYROK 
w imieniu Polsikiej Rzeczypospolitej Ludowej 

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: 
Przewodniczący — Sędzia NSA Z. Mank; Sędziowie NSA — L . Gmytrasie-
wicz, M. Flasiński (spraw.); Protokolant — B. Drzewaszewska — po rozpo
znaniu w dniu 24 maja 1985 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Woje
wódzkiej w Warszawie E. Ładykowskiej sprawy ze skargi redakcji Tygodnika 
Powszechnego na decyzję Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk 
z dnia 11 kwietnia 1985 r. nr DIN-0280/8/85/7 w przedmiocie zakazu rozpo
wszechniania tekstu Macieja Kozłowskiego pt. „Jak karać?" 

1) skargę oddala; 
2) zasądza od redakcji Tygodnika Powszechnego na rzecz Skarbu Państwa 

(kasa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie) kwotę 600 zł (sześć
set) tytułem wpisu od skargi. 

UZASADNIENIE 

Redakcja Tygodnika Powszechnego przedstawiła Okręgowemu Urzędowi 
Kontroli Publikacji i Widowisk (OUKPiW) w Krakowie do kontroli artykuł 



Macieja Kozłowskiego pt. „Jak karać? (na marginesie Projektu przejściowej 
ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej)". Informując o rozpatrzeniu 
i przyjęciu przez Radę Ministrów 15 lutego 1985 r. projektu częściowej nowe
lizacji przepisów prawa karnego oraz o wywiadzie, jakiego z tej okazji udzie
lił PAP I zastępca ministra sprawiedliwości — autor artykułu ocenił bardzo 
krytycznie ów projekt. Prezentując pogląd, że nowoczesna doktryna w opar
ciu o doświadczenia praktyki ewoluuje w kierunku kar resocjalizacyjnych, 
autor przekonywał, że są to kary na ogół nie związane z pozbawieniem wol
ności, gdyż te bardzo często pogłębiają jeszcze demoralizację ludzi umieszczo
nych „wśród innych przestępców". 

Oceniając jako relatywnie postępowy polski kodeks karny z 1969 r., a także 
odnotowując dalsze działanie zmierzające do projektowanego złagodzenia kar 
w 1980 r. M. Kozłowski przedstawił następnie wymieniony wyżej projekt jako 
idący w zupełnie innym kierunku, bez żadnego uzasadnienia, i to w sytuacji, 
gdy polskie prawo karne i praktyka karania należą — jak twierdził — do 
najostrzejszych w Europie. W szczególności, autor jako bezzasadny ocenił pro
jekt obligatoryjnego jakoby zakazu stosowania warunkowego zawieszania ka
ry „dla znacznej grupy przestępców", rozszerzenie zakresu spraw, które mo
głyby być rozpoznawane w trybie przyspieszonym i podwyższenie grzywien. 
Z najostrzejszą krytyką spotkał się projekt wprowadzenia postępowania na
kazowego. Autor podał, że jest to „zupełnie nowa instytucja w naszym pra
wie karnym", po wprowadzeniu której „możliwe byłoby wydawanie wyroków 
i to wcale ntie błahych, bo obejmujących grzywny i kary ograniczenia wol
ności bez udziału oskarżonego", co łamie podstawowe zasady prawa karnego 
takie jak jawność i publiczność rozprawy i jej kontradyktoryjność. W ostate
czności autor ocenia projektowane zmiany jako „naruszające gwarancje kon
stytucyjne obywateli i osłabiające praworządność". 

Decyzją z dnia 26 marca 1985 r., OUKPiW w Krakowie, powołując się na 
podstawy prawne z art. 2 pkt. 1 i 6 ustawy z 31 lipca 1981 r. o kontroli pu
blikacji i widowisk (Dz. U. nr 20 poz. 99 z późn. zm.) zakazał rozpowszechnia
nia powyższego tekstu. Z decyzją tą nie zgodziła się redakcja Tygodnika Po
wszechnego, która wniosła od niej odwołanie kwestionując zasadność obu 
przytoczonych podstaw zakazu rozpowszechniania. 

Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (GUKPiW) 11 kwietnia 
1985 r. utrzymał w mocy wymienioną decyzję z tym tylko, iż jako podstawę 
prawną powołał jedynie art. 2 pkt 1 cyt. ustawy o kontroli publikacji i wi
dowisk uznając, że opublikowanie artykułu mogłoby zagrozić bezpieczeństwu 
państwa. 

W skardze do NSA redakcja Tygodnika Powszechnego wnosząc o uchyle
nie wymienionej wyżej decyzji zarzuciła, iż nie jest ona zasadna, gdyż roz
powszechnienie omawianego artykułu nie mogłoby stanowić zagrożenia bez
pieczeństwa państwa. Stanowisko organów kontroli publikacji i widowisk oce
niono przy tym jako naruszenie art. 1 prawa prasowego. 

Odpowiadając na skargę GUKPiW wniósł o jej oddalenie uznając zarzuty 
strony skarżącej za bezzasadne. Podnosił przy tym, iż treść publikacji mogła
by wywołać emocje i wzrost napięcia społecznego, a w konsekwencji zagroże
nia dla bezpieczeństwa państwa. 

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: 



I 

Centralnymi problemami w sprawie niniejszej są problemy związane z ko
rzystaniem z wolności słowa i druku i z prawa do krytyki oraz z określo
nymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego — granicami tych 
swobód i uprawnień. 

Konstytucja PRL w rozdziale 8 zatytułowanym „Podstawowe prawa i obo
wiązki obywateli", w art. 83 ust. 1 zapewnia obywatelom m. in. wolność sło
wa i druku. 

Ustawa o kontroli publikacji i widowisk z 31 lipca 1981 r. (Dz. U. nr 20, 
poz. 99 ze zmianami — Dz. U. nr 44 z 1983 r. poz. 204) nie tylko do tej 
konstytucyjnej zasady wyraźnie i bezpośrednio nawiązuje, stwierdzając, że 
„Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia wolność słowa i druku w publika
cjach i widowiskach" (art. 1 ust. 1), ale także ją konkretyzuje i poszerza 
nakładając na organa i instytucje państwowe oraz organizacje polityczne 
i społeczne obowiązek ochrony i zapewnienia realizacji wolności słowa i dru
ku w publikacjach i widowiskach. 

Przepis ten jest rozwojową i logiczną konsekwencją wyrażonej w art. 67 
ust. 1 Konstytucji zasady, że PRL utrwalając i pomnażając zdobycze ludu 
pracującego, umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli. 

Wypełniając nowymi treściami i rozwijając konstytucyjną zasadę wolności 
słowa i druku, ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, 
poz. 24), zapewniając prasie wolność słowa i druku (art. 1) realizuje prawo 
obywateli do informacji i do oddziaływania na bieg spraw publicznych, uma
cnia konstytucyjny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W szczególno
ści prasa: 

• rozpowszechnia informacje oraz wyraża opinie służące rozwojowi socja
listycznych stosunków społecznych, gospodarki narodowej, nauki i kultury, 
współpracy międzynarodowej w duchu pokoju, 

• urzeczywistnia zasady jawności życia publicznego i kontroli społecznej 
oraz ujawnia i krytykuje negatywne zjawiska życia społecznego i gospodar
czego, jak również prowadzi działalność organizatorską i interwencyjną, 

• umożliwia obywatelom uczestnictwo w konsultacjach społecznych i dys
kusjach, a tym samym ich współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących 
węzłowych problemów kraju i innych spraw publicznych. 

Podobnie jak ustawa o kontroli publikacji i widowisk, która przez nałoże
nie na organa i instytucje państwowe oraz organizacje polityczne i społeczne 
obowiązku ochrony i zapewnienia realizacji wolności słowa i druku w wido
wiskach, stwarza sprzyjające warunki, zapewniające ich praktyczną i efek
tywną realizację, tak ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe tworzy 
w istocie cały system mechanizmów i gwarancji służących realizacji wolności 
słowa i druku. 

Ten system mechanizmów i instytucjonalnych gwarancji wolności słowa 
i dTuku ma umożliwiać osiągnięcie ważkiego, społecznego celu w stosowaniu 
norm prawnych, a mianowicie — stworzenia przez ustawodawcę odpowied
nich warunków dla rzeczywistej i materialnej ich realizacji. 



Jedynie dla ilustracji należy wskazać na niektóre instytucjonalne gwaran
cje wolności słowa i druku oraz prawa do krytyki zawarte w przepisach 
ustawy — Prawo prasowe. 

Należą do nich m. in.: zapewnienie prasie prawa do przedstawiania kryty
ki wszelkich ujemnych zjawisk (art. 6 ust. 1) i zagwarantowanie każdemu 
obywatelowi możliwości udzielania prasie informacji (art. 5 ust. 1), zakaz 
utrudniania prasie zbierania materiałów lub w inny sposób tłumienia kry
tyki (art. 6 ust. 4) oraz wprowadzenie odpowiedzialności karnej za utrudnianie 
lub tłumienie krytyki (art. 44); poddanie legalności decyzji wynikających 
z ustawy — prawo prasowe — kontroli NSA (art. 58 ust. 3). 

Temu szerokiemu systemowi (ustawowych) gwarancji wolności słowa 
i druku oraz prawa do krytyki towarzyszą konstytucyjne i ustawowe obo
wiązki. Ścisłe przestrzeganie praw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest 
podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego obywatela 
(art. 8 ust. 2 Konstytucji). Obywatel obowiązany jest przestrzegać przepisów 
Konstytucji i ustaw, szanować zasady współżycia społecznego, wypełniać su
miennie obowiązki wobec państwa (art. 90 Konstytucji). 

Ustawa o kontroli publikacji i widowisk stanowiąc, że korzystanie z wol
ności słowa i druku w publikacjach i widowiskach jest tą ustawą regulowa
ne (art. 1 ust. 3), jednocześnie enumeratywnie wymienia, czego „nie można" 
czynić korzystając z wolności słowa i druku (art. 2). 

Powołany art. 2 ustawy o kontroli publikacji i widowisk zawiera ściśle 
sprecyzowany katalog prawno-ustrojowych i innych fundamentalnych dla so
cjalistycznego państwa i społeczeństwa — dóbr i wartości, których, korzysta
jąc z wolności słowa i druku — naruszać „nie można". Ten katalog dóbr 
i wartości uzupełnia równie ściśle określony katalog zakazów. 

Natomiast ustawa z 26 stycznia 1984 r. — prawo prasowe — jednocześnie 
z całym systemem mechanizmów i instytucjonalnych gwarancji wolności s ło
wa i druku nałożyła na prasą i dziennikarzy wiele ważkich społecznie i pro
fesjonalnie obowiązków. Należą do nich m. in. następujące: 

• obowiązek działania w granicach określonych prawem i zasadami współ
życia społecznego przy wykonywaniu przez prasę prawa do przedstawiania 
i krytyki wszelkich ujemnych zjawisk (art. 6 ust. 1 zd. pierwsze); 

• dążenie do prawidłowego przedstawiania omawianych zjawisk (przy wy
konywaniu prawa do krytyki) i kierowanie się interesami społeczeństwa 
i państwa socjalistycznego, jak również przestrzegania praw i obowiązków 
obywateli, (art. 6 ust. 1 zd. drugie); 

• określenie zadań dziennikarza jako służby społeczeństwu i państwu oraz 
nałożenie na dziennikarza obowiązku działania zgodnie z etyką zawodową 
i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami pra
wa (art. 10 ust. 1); 

• obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbie
raniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a zwłaszcza obowiązku spraw
dzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła 
(art. 12 ust. 1). 



To syntetyczne przypomnienie obowiązującego stanu prawnego w oma
wianych kwestiach było niezbędne dla dalszego toku rozważań NSA i zajęcia 
stanowiska wobec zarzutów podniesionych w skardze. 

Przystępując do ich rozważenia należy w pierwszym rzędzie udzielić od
powiedzi na pytanie: jaki jest wzajemny stosunek rozwiniętej w art. 1 usta
wy o kontroli publikacji i widowisk oraz w art. 1 prawa prasowego konsty
tucyjnej zasady wolności słowa i diuku do treści normatywnej art. 2 ustawy 
o kontroli publikacji i widowisk, który stanowi, czego — korzystając z wol
ności słowa i druku w publikacjach i widowiskach — czynić „nie można". 
W kwestii tej NSA wyraża następujący pogląd prawny: 

Art. 2 ustawy z 31 lipca 1981 roku o kontroli publikacji i widowisk, zawie
rający katalog prawno-ustrojowych i innych fundamentalnych dla socjalisty
cznego państwa i społeczeństwa — dóbr i wartości oraz katalog zakazów, 
których korzystając z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach 
naruszać nie można — jako przepis stanowiący wyjątek od konstytucyjnej 
zasady wolności słowa i druku, rozszerzonej i rozwiniętej w art. 1 powołanej 
wyżej ustawy oraz art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — prawo prasowe 
(Dz. U. Nr 5, poz. 24) i wytyczający granice, poza które wykroczyć nie moż
na — podlega interpretacji ścisłej. 

Tylko taka bowiem relacja art. 2 ustawy o kontroli publikacji i widowisk 
do konstytucyjnej zasady wolności słowa i druku oraz ustawowego systemu 
mechanizmów i gwarancji tej wolności — zapewnia realizację wymienionych 
praw i swobód obywatelskich. 

II. ; — 

Stosowanie do art. 206 kpa sąd administracyjny nie jest związany grani
cami skargi, a więc ani granicami podstaw ani granicami zarzutów skargi. 
Oznacza to, iż sąd bada, czy zaskarżona decyzja znajduje oparcie w jakim
kolwiek przepisie prawa powszechnie obowiązującego, a nie tylko w pod
stawie prawnej powołanej w decyzji. 

W rozpoznawanej sprawie organ I instancji powołał w swej decyzji dwie 
podstawy prawne zakazu rozpowszechniania, tj. pkt. 1 i 6 art. 2 cyt. ustawy 
o kontroli publikacji i widowisk, natomiast organ II instancji powołał tylko 
jedną, mianowicie pkt. I art. 2 tej ustawy konkretyzując, iż tekst ten za
graża bezpieczeństwu państwa. 

Na rozprawie pełnomocnik GUKPiW podtrzymał zawarte w decyzji stano
wisko zarówno co do tej podstawy prawnej jak i merytorycznego uzasadnie
nia. Także obecny na rozprawie wicepi-okurator Prokuratury Wojewódzkiej 
w Warszawie, popierając wniosek GUKPiW o oddalenie skargi podnosił, że je
go zdaniem — zaskarżona decyzja znajduje oparcie w art. 2 pkt. 1 cyt. usta
wy o kontroli publikacji i widowisk, jako że tekst ten zagraża bezpieczeń
stwu państwa. 

Z uwagi na powyższe, prawidłowość oparcia decyzji zakazu rozpowszech
niania na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy winna być rozważona w pierwszym 
rzędzie. 

Zakres pojęcia „bezpieczeństwa państwa" nie jest wyznaczony ostrymi gra
nicami; zdefiniowanie jego istoty jest także utrudnione z uwagi na brak bez
pośrednich odniesień do konkretnych przepisów karnych materialnych jak to 



ma miejsce w wielu innych przypadkach, o których mowa w art. 2 cyt. usta
wy. Trudności pogłębia fakt, że treść i zakres omawianego pojęcia ustalić 
trzeba na wyłączny użytek praktyki cenzuralnej, gdyż po nowelizacji ustawą 
z 28 lipca 1983 r. omawianej ustawy o kontroli publikacji i widowisk, art. 2 
tejże ustawy w nowym brzmieniu stał się przepisem, w którym zakres poję
ciowy hipotezy poszczególnych norm prawnych zawartych w pkt. od 1 do 10 — 
nierzadko co najmniej częściowo się pokrywa. 

Tak więc, jeśli np. jakaś informacja godzi w niepodległość PRL (art. 2 
pkt. 1 ustawy) to równocześnie stanowi rozpowszechnienie treści stanowiących 
przestępstwo (art. 2 pkt. 6). W przypadku „zagrożenia bezpieczeństwa pań
stwa" zakres tego zakazu pokrywa się przynajmniej częściowo z zakresem 
zakazu rozpowszechniania tajemnic państwowych, które wszak są chronione 
by „nie narazić na szkodę obronności, bezpieczeństwa lub innego ważnego 
interesu państwa" (art. 2 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o ochronie taje
mnicy państwowej i służbowej — Dz. U. Nr 40, poz. 271). 

W tej sytuacji, znaczenia rozważanego określenia należy poszukiwać prze
de wszystkim w tych zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, które nie pole
gają na ochronie tajemnic, dotyczą natomiast określonych działań nawet for
malnie nie zabronionych pod groźbą kary przez konkretny przepis karny. 
Nie sposób przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, w których przyjęcie 
istnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa będzie zasadne. Można natomiast 
przyjąć, że istnieje ono wtedy gdy: 

1) dotyczy państwa jako całości a nie ma charakteru lokalnego bądź jed
nostkowego; 

2) niebezpieczeństwo jest realne, przez co rozumiemy sytuację, tj. układ 
przedmiotów lub zjawisk, w której zachodzi znaczne prawdopodobieństwo na
stąpienia ujemnie ocenianych (szkodliwych) „skutków" (I. Andrejew, W. Swi-
da, W. Wolter: Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 r. str. 413). 

Podkreślić należy, że „bezpieczeństwo państwa" należy do tzw. zwrotów 
czy pojęć niedookreślonych, nieostrych. NSA podziela wielokrotnie już formu
łowany w orzecznictwie NSA jak i wypowiadany w doktrynie pogląd, że po
jęcia niedookreślone są pojęciami prawnymi i że jakakolwiek klasyfikacja 
tych pojęć nie powinna prowadzić do ograniczenia zakresu kontroli sądowej. 
Niezbędne jest także rozróżnienie pojęć niedookreślonych od uznania admi
nistracyjnego. Pojęcia niedookreślone podlegają kontroli NSA w pełnym za
kresie. Organy cenzury obowiązane są wykazać, że konkretny materiał pra
sowy może „zagrażać bezpieczeństwu państwa". 

Jak już wyże j podkreślono, zagrożenie bezpieczeństwa państwa nie mole 
być rozumiane abstrakcyjnie. Musi ono był oceniane na tle całokształtu sy
tuacji wewnętrznej i międzynarodowej, przy jednoczesnym dążeniu do obiek
tywizacji wszystkich istotnych elementów i okoliczności, które w sumie, 
w swym całokształcie (ich ciężar gatunkowy, skala, natężenie, długotrwałość 
występowania w czasie, zaistnienie i rozwój wydarzeń, przewidywania ich 
skutków, mogących nastąpić innych wydarzeń i komplikacji itp.) — dają 
podstawę do oceny, że rozpowszechnienie konkretnego materiału prasowego 
może zagrażać bezpieczeństwu państwa. 

W sprawie niniejszej sytuacja taka nie zachodzi. Brak jest jakichkolwiek 
racjonalnych podstaw do przyjęcia, że przedmiotowy materiał prasowy mógł -



by wzburzyć nastroje społeczne w takim stopniu, ze wywołałoby to poważne 
zakłócenie porządku w państwie i w konsekwencji zagroziłoby jego bezpie
czeństwu. 

W tym miejscu zaznaczyć należ}', że argumentacja uzasadniająca noweli
zację przepisów karnych przedstawiana była szeroko zarówno w radiu jak 
i w telewizji oraz w dziennikach i tygodnikach wielkonakładowych. Równo
cześnie w niektórych materiałach prasowych zawarta była krytyka projektu 
nowelizacji. Podano też, że była jej przeciwna pewna liczba prawników, dzia
łaczy społecznych i poważnych osobistości życia społecznego. Enuncjacje po
wyższe i krytyczne oceny nie tylko nie zagroziły bezpieczeństwu państwa, ale 
nawet nie spowodowały jakiegokolwiek zakłócenia porządku o charakterze 
lokalnym. 

Przeciwnie! Prowadzona publicznie dyskusja była wyrazem faktycznego 
stosowania konstytucyjnej zasady wolności słowa i druku, realizowanego przez 
prasę prawa obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicz
nych, wyrażania opinii, przestrzegania zasady jawności życia publicznego 
i kontroli społecznej, korzystania z prawa do krytyki i uczestnictwa w kon
sultacjach społecznych i dyskusjach, a tym samym zapewnienia współudzia
łu w podejmowaniu decyzji dotyczących węzłowych problemów kraju i isto
tnych spraw publicznych. 

Krytyka jest niezbywalnym elementem wszelkiej działalności publicznej. 
Tolerancja dla krytyki nie może być rozumiana jako subiektywnie odczuwana 
i okazywana „wielkoduszność" czy gest wobec prasy. Krytyka jest integralną 
częścią składową konstytucyjnej i ustawowej wolności słowa i druku, wymia
ny poglądów i prawa wypowiadania się w sprawach publicznych. 

W wyroku z 19 lipca 1968 r. (sygn. akt I CR 291/68, opubl. w urzędowym 
zbiorze orzeczeń OSNCP, zeszyt 11/69 poz. 200) Sąd Najwyższy wyraził m. in. 
następujący pogląd prawny: „Krytyka jest działaniem społecznie pożytecz
nym i pożądanym, jeżeli została podjęta w interesie społecznym, jeżeli jej 
celem nie jest dokuczenie innej osobie i jeżeli ma cechy rzetelności i rzeczo
wości". NSA w obecnym składzie powyższy pogląd Sądu Najwyższego w peł
ni podziela. 

Jednocześnie, wychodząc z konstytucyjnej zasady wolności słowa i druku, 
sprecyzowanych i rozwiniętych w powołanych już poprzednio przepisach pra
wa powszechnie obowiązującego, NSA wyraża pogląd, że krytyka może i po
winna być wykonywana w ramach obowiązującego powszechnie porządku 
prawnego i zasad współżycia społecznego. Wyznaczają one bowiem granice, 
zakres przedmiotowy, cele i społeczne funkcje krytyki. Godzenie w funda
mentalne dobra i wartości określone w art. 2 ustawy o kontroli publikacji 
i widowisk stanowi przekroczenie granic przewidzianej prawem wolności sło
wa i druku oraz prawa do krytyki i może powodować następstwa prawem 
powszechnie obowiązującym przewidziane. 

Autor artykułu ,,Jak karać?", o ile podjął krytykę projektu nowelizacji 
przepisów prawa karnego o tyle realizował służące mu z mocy ustawy upraw
nienia. Projekt ten został poddany dyskusji i społecznej konsultacji, w czasie 
których — co jest rzeczą normalną — prezentowane były różnorodne, często 
nawet krańcowo odmienne stanowiska i poglądy. Krytyka projektu była więc 
niezbywalnym prawem autora tekstu i redakcji. 

Przedmiotowy tekst wykracza jednak poza granice wolności słowa naru
szając przede wszystkim art. 10 i 12 ust. 1 prawa prasowego, gdyż przekracza 



granice zakreślone - obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecz
nego oraz uchybia obowiązkowi zachowania szczególnej staranności i rzetel
ności. 

Aczkolwiek zagadnienie to nie jest centralne dla niniejszych rozważań 
(gdyż kwestie związane z uregulowaniem odpowiedzialności prawnej za naru
szenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego normuje 
rozdział 7 prawa prasowego), to jednak nie może być ono pominięte w roz
ważaniach, skoro skarżąca redakcja zarzuca naruszenie wymienionych w art. 1 
cyt. ustawy uprawnień i swobód prasy. 

Przykładami braku tej „szczególnej" — jak wymaga ustawa — staranno
ści i rzetelności jest nie oparte na jakichkolwiek źródłowych danych stwier
dzenie, że liczba osadzonych w aresztach milicyjnych, WOP czy WSW wynosi 
codziennie od kilku do kilkunastu tysięcy osób (poza skazanymi i tymczaso
wo aresztowanymi przebywającymi w zakładach karnych). Podobnie zarzut 
łamania podstawowych zasad prawa karnego, takich jak jawność, publiczność 
rozprawy i jej kontradyktoryjność przez wprowadzenie postępowania nakazo
wego w sposób ewidentny mógłby dezinformować czytelników, skoro autor 
tekstu pomija całkowitym milczeniem instytucję sprzeciwu, uruchamiającą 
zwykły tryb postępowania sądowego z rozprawą, pełnym zagwarantowaniem 
prawa do obrony, kontradyktoryjnością postępowania itp. 

Są to jedynie przykładowo wskazane ewidentne naruszenia prawa praso
wego i obowiązków dziennikarskich, nie mogące jednak uzasadniać zarzutu 
0 zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, z przyczyn szczegółowo już omówio
nych. 

NSA nie podziela poglądu GUKPiW, że przedmiotowy tekst mógł „wpły
nąć hamująco na dalszy tok prac legislacyjnych", co zagrażało bezpieczeństwu 
państwa. 

Każda konsultacja czy dyskusja publiczna wymaga stosownego czasu 
1 traktować należy ją jako normalną część składową prac związanych z przy
gotowaniem i przedstawieniem Sejmowi ważnego społecznic projektu aktu 
prawnego. 

Nie można upatrywać zagrożenia w tym, że określona publikacja „może 
usposabiać opinię społeczną przeciwko propozycjom nowelizacji przepisów..." 
(z uzasadnienia decyzji odwoławczej). Konsultacja społeczna, która jest formą 
realizacji demokracji polega bowiem na tym, że na temat przedstawionych 
projektów można prezentować nawet bardzo krytyczne opinie, przy czym 
prasa — stosownie do art. 1 pkt. 3 prawa prasowego — ma obowiązek pre
zentacji także takich ocen (jeśli nie naruszają one przepisów prawa powszech
nie obowiązującego). 

Reasumując, należy stwierdzić, że powyższe rozważania prowadzą do wnio
sku, iż w rozpoznawanej sprawie brak było przesłanek do zakazu rozpowszech
niania omawianego artykułu na podstawie art. 2 pkt. 1 cyt. ustawy o kon
troli publikacji i widowisk. 

III. 

W uzasadnieniu decyzji I instancyjnej powołano także drugą podstawę 
prawną zakazu, a mianowicie art. 2 pkt. 6 cyt. ustawy o kontroli publikacji 
i widowisk, w szczególności zaś tę jego część, która mówi o rozpowszechnia-



niu treści oczywiście stanowiących przestępstwo. Powołanie jednak wymie
nionej wyżej podstawy wymaga w każdym przypadku jej bliższego sprecy
zowania przez wskazanie, który konkretny przepis prawa karnego material
nego ma w rozpoznawanej sprawie zastosowanie. Organ I instancji nie uczy
nił tego, co w konsekwencji nakładało na sąd obowiązek rozważenia, czy 
przedstawiony do kontroli artykuł M. Kozłowskiego zawiera treści s tanowią
ce jakiekolwiek oczywiste przestępstwo, wymienione w kodeksie karnym lub 
innej ustawie. 

Z treści artykułu wynika, że Rada Ministrów bez jakiejkolwiek racjonalnej 
podstawy dąży do drastycznego zaostrzenia odpowiedzialności karnej za prze
stępstwa kryminalne w oderwaniu od realnego zagrożenia przestępczością 
i wbrew oczywistym interesom społeczeństwa. Równocześnie z tym zarzuca 
się, iż Rada Ministrów wnosi projekt ustawy ograniczającej prawa obywa
telskie, w tym prawo do obrony oraz prawo do jawnej i publicznej rozpra
wy. Stwierdzając następnie m. in., że „nieprawdziwe są twierdzenia o nara
staniu zagrożenia przestępczością", oraz że „sądy będą miały związane ręce", 
autor pisze m. in. o przewidywanym „przerażającym" wzroście liczby więź
n iów oraz o „konieczności budowania w dobie kryzysu nowych zakładów kar
nych zamiast szkół czy szpitali". Autor zarzuca także — nie podając żadnej 
w tym względzie argumentacji merytorycznej — że projektowane przepisy 
sprzeczne są z obowiązującymi gwarancjami konstytucyjnymi i ratyfikowany
mi przez Polskę międzynarodowymi paktami praw człowieka. Te i podobne 
zarzuty wzmacniają takie określenia, jak: „dramatyczna sytuacja", „sposób 
naprawdę przerażający", „groźna społecznie spirala karania" itp. 

Imputowanie w materiale prasowym Radzie Ministrów Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej — na której spoczywa m. in. konstytucyjny obowiązek za
pewnienia porządku publicznego, interesów państwa i praw obywateli (art, 41 
pkt. 7 Konstytucji) — iż wbrew oczywistym interesom społeczeństwa, bez ja
kiejkolwiek racjonalnej podstawy i w całkowitym oderwaniu od istniejącego 
zagrożenia przestępczością kryminalną, z naruszeniem podstawowych praw 
obywateli, w tym prawa do obrony oraz jawnej i publicznej rozprawy, 
a takie z naruszeniem obowiązujących gwarancji konstytucyjnych i ratyfiko
wanych przez Polskę międzynarodowych paktów praw człowieka — „nakrę
ca groźną społecznie spiralę karania" — stanowi oczywiste poniżenie naczel
nego organu państwa jakim jest Rada Ministrów (art. 2 pkt. 6 ustawy o kon
troli publikacji i widowisk — Dz. U. Nr 20, poz. 99 % późn. zm. w związku 
z art. 270 § 1 i 273 kk). 

Jak to wyjaśniono w komentarzu do kodeksu karnego (J. Bafia i in. War
szawa 1977 r. str. 707): „Poniżenie naczelnych organów państwa jest poję
ciem szerszym niż znieważenie lub lżenie i obejmuje wszelkie odezwanie 
i zachowanie się, zmierzające do pozbawienia w opinii publicznej należnego 
im szacunku oraz autorytetu, jakim powinny cieszyć się w społeczeństwie 
naczelne organa władzy państwowej". 

Skoro zatem artykuł M. Kozłowskiego pt. „Jak karać?" zawiera treści po
niżające Radę Ministrów, co oczywiście stanowi przestępstwo z art. 270 § 1 
i 273 kk, przeto organ kontroli publikacji i widowisk miał obowiązek zaka
zania rozpowszechnienia tego materiału (art. 13 ust. 1 ustawy o kontroli pu
blikacji i widowisk). 

Tak więc decyzje te, mimo częściowo błędnego uzasadnienia, odpowiadają 
prawu. 



IV. 

Pomiędzy napisaniem j przedstawieniem do kontroli wstępnej tekstu: „Jak 
karać?", a rozpoznaniem sprawy niniejszej przez sąd nastąpiła zmiana stanu 
prawnego. 10 maja 1985 r. Sejm uchwali ł ustawę o zmianie niektórych prze
pisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz ustawę o szczególnej 
odpowiedzialności karnej, która wchodzi w życie 1 lipca 1985 r. i będzie obo
wiązywała do 30 czerwca 1988 r. 

NSA bada jednakże legalność decyzji ostatecznych w administracyjnym 
toku instancji (art. 198 kpa) czyli uwzględnia stan prawny i ustalenia fakty
czne istniejące w dniu wydania decyzji. W sprawie niniejszej, decyzja orga
nu I instancji wydana została 26 marca 1985 r., decyzja ostateczna organu 
II instancji — 11 kwietnia 1985 r., a więc na etapie dyskusji nad projektem 
i przed uchwaleniem wymienionych ustaw przez Sejm. Dlatego też do tego 
okresu, do okresu dyskusji nad projektem odnoszą się rozważania Sądu 
w sprawie niniejszej. 

Sąd dokonując kontroli zaskarżonych decyzji bada jedynie ich zgodność 
z prawem (art. 16 § 2 i 196 § 1 kpa). Nie bada natomiast i nie zajmuje sta. 
nowiska w kwestiach merytorycznych, będących przedmiotem krytyki praso
wej i wymiany poglądów, (o ile nie godzi ona w dobra określone w art. 2 
ustawy z 31 czerwca 1981 r.), gdyż wykracza to poza zakres jego uprawnień 
1 kompetencji. Poza zakresem rozważań i kontroli sądu znalazł się więc cały 
kompleks spraw związanych zarówno z samymi projektami ustaw, jak i z bu
dzącą spory i kontrowersje nie tylko w Polsce ale i w wielu państwach 
świata problematyką dotyczącą: zagrożenia przestępczością, skutecznością jej 
wykrywania, zapobiegania i zwalczania, polityką karną, skutecznością po
szczególnych rodzajów kar i środków resocjalizacyjno-wychowawczych itp. 
itp. Z tych przyczyn poza zakresem kontroli i rozważań sądu pozostały więc 
wszelkie kwestie dotyczące merytorycznej słuszności bądź niesłuszności po
szczególnych argumentów, poglądów, stanowisk, uwag krytycznych itp. 

Prezentacja tych poglądów, wymiana krytycznych uwag, zajmowanie stano
wiska wobec poglądów prezentowanych przez innych autorów, inne czasopi
sma czy redakcje itp. — stanowi realizację konstytucyjnej zasady wolności 
słowa i druku oraz prawa do krytyki, rozwiniętych w szczególności w art. 1, 
2 i 6 prawa prasowego. 

Skoro merytoryczna problematyka związana zarówno z samymi projektami 
omawianych ustaw, jak i z toczącą się wokół nich dyskusją prasową wykra
cza poza zakres kognicji NSA, przeto nie został uwzględniony — jako bez
przedmiotowy — zgłoszony na rozprawie wniosek GUKPiW o dopuszczenie 
dowodu z opinii Instytutu Badania Prawa Sądowego („co do zasadności re
gulacji zmieniających prawo karne", a zwłaszcza przedstawienia danych „do
tyczących tendencji i rozmiarów przestępczości według poszczególnych ro
dzajów przestępstw oraz zaobserwowanych zmian w strukturze przestępczo
ści"). 

V. 

Końcowo należy ustosunkować się do kwestii dotyczących sprawności po
stępowania. Aczkolwiek są to kwestie o charakterze prasowo-porządkowym, 
dotyczą one jednak przestrzegania określonych w ustawie terminów przewi-



dzianych dla poszczególnych czynności i etapów postępowania, mających na 
celu zapewnienie jego maksymalnej sprawności. 

Zarzut ich naruszenia podniósł pełnomocnik redakcji. Ustosunkowując się 
do tego zarzutu NSA zważył co następuje: 

Zarzutowi naruszenia przez organa cenzury określonej przepisami prawa 
szybkości postępowania — nie można częściowo odmówić słuszności. 

Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy o kontroli publikacji i wi
dowisk, decyzja organu I instancji winna być wydana nie później niż w ciągu 
12 godzin. Decyzja organu II instancji winna być wydana nie później niż 
w terminie 7 dni. 

Jak wynika z decyzji OUKBiW w Krakowie, tekst Macieja Kozłowskiego: 
„Jak karać?" 2 marca 1985 r. poddany został kontroli wstępnej, zaś decyzja 
o zakazie jego rozpowszechnianda wydana została 26 marca 1985 r., a więc 
z rażącym przekroczeniem terminu określonego w art. 13 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
o kontroli publikacji i widowisk. Odwołanie od tej decyzji redakcja Tygodni
ka Powszechnego wniosła 28 marca 1985 r. (adnotacja na odwołaniu). 

GUKPiW otrzymał je wraz z decyzją organu I instancji — 5 kwietnia 
1985 r. i wydał decyzję ostateczną 11 kwietnia 1985 r., a więc w terminie 
(art. 13 ust. 3 pkt. 2 ustawy). Brak jest danych, kiedy decyzja ta została do
ręczona redakcji Tygodnika Powszechnego (brak zwrotnego poświadczenia od
bioru). 

Skarga na decyzję wpłynęła 25 kwietnia 1985 r., przy czym z daty zamie
szczonej na skardze wynika, że sporządzona została ona 22 kwietnia 1985 r., 
zaś z treści skargi — że redakcja otrzymała decyzję 16 kwietnia 1985 r. 

Odpowiedź na skargę sporządzona została 2 maja 1985 r. zaś akta sprawy 
wraz z odpowiedzią na skargę wpłynęły do NSA 6 maja 1985 r. 

8 maja 1985 r. wydano zarządzenie o zwróceniu akt GUKPiW z uwagi na 
braki formalne (m. in. brak dowodu doręczenia skarżącej decyzji organu 
II instancji). Uzupełnienie tych braków było niezbędne w celu ustalenia, 
czy skarga wpłynęła w terminie 7 dni (art. 15 ust. 2 cyt. ustawy). Zarządzenie 
to zostało wykonane tego samego dnia. 

Już następnego dnia, tj. 9 maja 1985 r. GUKPiW doręczył NSA pismo 
stwierdzające, że poczta nie nadesłała zwrotnego poświadczenia odbioru de
cyzji i wyrażające pogląd, że — biorąc pod uwagę czas doręczania przesyłek 
przez pocztę — skarga została wniesiona w terminie. 

Jak z powyższego wynika, podniesiony w stosunku do GUKPiW zarzut na
ruszenia przewidzianych w cyt. ustawie terminów mających na celu zapew
nienie należytej sprawności postępowania — okazał się całkowicie bezzasadny. 
Potwierdził się natomiast ten zarzut w stosunku do OUKPiW w Krakowie. 

NSA zwracając na powyższe uchybienie organu I instancji uwagę 
GUKPiW (w celu podjęcia stosownych czynności mających na względzie 
przestrzeganie przez podległe mu organa terminów zapewniających przewi
dzianą w ustawie sprawność postępowania) stwierdza jednocześnie, że uchy
bienie to nie miało wpływu na treść decyzji. 

Dodać należy, że akta sprawy wraz ze skargą wpłynęły do NSA (po wy
jaśnieniu kwestii braków formalnych) 9 maja 1985 r. Już następnego dnia, 
tj. 10 maja 1985 r. wyznaczony został termin rozprawy na 24 maja 1985 r. 
Okres ten był minimalny dla wysłania pocztą zawiadomień o terminie roi-



prawy m. in. dla skarżącej redakcji i autora tekstu, którego adres nie by ł 
sądowi znany (zawiadomienie wysłano pod adresem redakcji, z prośbą o do
ręczenie).. Zwrotne poświadczenie odbioru zawiadomień zostały zwrócone są
dowi przez pocztę w przeddzień rozprawy. 

. Końcowo zaznaczyć należy, że w sprawach dotyczących zakazu publikacji 
i widowisk, z uwagi na konieczność zachowania maksymalnej sprawności po
stępowania, skargi na te decyzje wolne są tymczasowo od opłat: o opłatach 
tych NSA orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie (art. 15 ust. 3 usta
wy o kontroli publikacji i widowisk). Tak więc, zgodnie z powołanym prze
pisem należało z urzędu zasądzić od skarżącej redakcji na rzecz skarbu pań
stwa opłatę sądową, od uiszczenia której była tymczasowo zwolniona. 

Z tych wszystkich względów i po myśli art. 207 § 5 kpa orzeczono jak 
W sentencji. 

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

Cenzura i wolność prasy zawsze walczyć będą ze sobą. Cenzury do
maga się i wprowadza ją w życie ten, kto ma władzę. Wolności prasy 
żąda słabszy. Pierwszy nie chce, by mu wścibstwem i sprzeciwem 
przeszkadzano w jego planach i w jego działalności, chce, by go słu
chano; drugi pragnąłby wypowiedzieć swe racje, uzasadnić swe nie-
posłuszeństtco. I tak jest wszędzie. Ale trzeba tu także zauważyć, 
że słaby, odgrywający rolę pasywną, również na swój sposób próbuje 
tłumić wolność prasy, a to wtedy, kiedy konspiruje i obawia ńę 
zdrady. 

Johann Wolfgang Goethe 



Z P R A C M A G I S T E R S K I C H 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
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E W A A D R Y A N 

DZIENNIKI REGIONALNE 
ŚLĄSKIEGO WYDAWNICTWA 
PRASOWEGO PO 1975 r. 

1. Wstęp 

Nowy podział administracyjny kraju z 1975 roku pociągnął za sobą istotne 
zmiany systemu prasy. Zmiany te dotyczyły głównie dzienników regionalnych. 
W ich zasięgu pojawiły się nowe obszary, a więc nowi czytelnicy. Wiązało się 
to-z określonymi zadaniami, które stanęły przed redakcjami tych gazet. Z jed
nej strony chodziło o dostosowanie pism do gustów czytelników, /. drugiej 
o konieczność zainteresowania się problematyką nowych obszarów. 

Zasięg przestrzenny Trybuny Robotniczej i Dziennika Zachodniego objął — 
po wprowadzeniu reformy — województwa: katowickie, bielskie.i częstochow
skie. Do województwa katowickiego włączono, między innymi, tereny, które 
wcześniej objęte były granicami województwa krakowskiego. Na obszarze 
tym znajduje się sześć miast: Jaworzno, Chrzanów, Olkusz, Trzebinia-Siersza, 
Libiąż i Wolbrom. Dla potrzeb tego opracowania tereny te nazywamy „obsza
rami przyłączonymi do wschodniej części województwa katowickiego". 

Województwo katowickie z zaznaczonymi obszarami interesującymi nas 
w tej pracy przedstawia mapka. 

2. Cel badań 

Celem przeprowadzonych badań było wykazanie stopnia zainteresowania 
redakcji Trybuny Robotniczej i Dziennika Zachodniego tematyką dotyczącą 
obszarów przyłączonych do wschodniej części województwa katowickiego. Oba 
te dzienniki regionalne p o w i n n y zamieszczać materiały z terenu, który 
obejmują swym zasięgiem przestrzennym, w tym również z interesującego 
nas obszaru przyłączonego. Odpowiedź na pytanie, czy wywiązują się z tego 
zadania, możliwa była dzięki otrzymanym wynikom. 

Jako podstawę badań przyjęto numery Trybuny Robotniczej i Dziennika 
Zachodniego z trzeciego i czwartego kwartału z lat 1975, 1979 i 1983. Dla uzy-
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skania lepszego obrazu interesującego nas zjawiska objęto również kwerendą 
numery z pierwszego i drugiego kwartału z lat 1977 i 1981. W wyborze kon
kretnych numerów gazet oparto się na zasadzie rotacji piątkowej, według 
której pierwszą piątkę numerów objęto przeglądem, następną natomiast po
minięto. Zasadę ilustruje tabela 1. 

Tabela 1. Przebadane numery Trybuny Robotniczej i Dziennika Zachodniego 

Lp. Przebadane numery 
z lat 1977 i 1981 ilość Przebadane numery 

z lat 1975, 1979 i 1983 ilość 

1 1—5 5 146-150 5 
2 11-15 5 156-160 5 
3 21-26 5 166-170 5 
4 31-35 5 176-180 5 
5 41-45 5 186-190 5 
6 51-55 5 196-200 5 
rt 
% 61-65 5 206-210 5 
8 71-75 5 216-220 5 
9 81-85 5 226-230 5 

10 91-95 5 236-240 5 
11 101-105 5 246—250 5 
12 111-115 5 256-260 5 
13 121-125 5 266-270 5 
14 131-135 5 276-280 5 
15 141-145 5 286 290 5 

razem 75 75 



Jedynie w trzech przypadkach, pomimo uwzględnienia rotacji piątkowej, nu
mery gazet nie zgadzają się z podanymi w tabeli (Trybuna Robotnicza wy
szła 1 VII 1983 z numerem 153. Natomiast Dziennik Zachodni z tego samego 
dnia ukazał się z numerem 128. Trzeci przypadek dotyczy Dziennika z dru
giego kwartału 1981 roku; w okresie tym połączono numer 121 i 122). 

Łącznie przeglądem objęto 375 numerów Trybuny i tyleż Dziennika. Z tego 
obszernego materiału prasowego, obejmującego 750 numerów, odnotowano 
wszystkie publikacje, których tematyka dotyczyła obszarów przyłączonych do 
wschodniej części województwa katowickiego. Uwzględniono również takie 
środki wyrazu jak fotografia. 

Próba, którą zastosowano w czasie badań, nie dała jednak możliwości od
notowania wypowiedzi z numerów nie objętych kwerendą. Głównie z tych 
względów należy opracowanie to traktować jako sondaż wymagający dalszej 
weryfikacji. 

2. Wyniki analizy za lata 1975—1983 

Z wszystkich objętych kwerendą numerów odnotowano łącznie 127 mate
riałów dziennikarskich dotyczących obszarów przyłączonych do woj. kato
wickiego po reformie administracyjnej. Znaczy to, że czytelnik mógł znaleźć 
jedną taką wypowiedź w 6 numerach Trybuny i Dziennika. Oczywiście te da
ne obrazują bardzo ogólnie interesujący nas problem. Analiza publikacji 
z tych dwóch regionalnych dzienników w poszczególnych latach pozwoliła na 
wysunięcie dalszych wniosków. 

Największa liczba publikacji — 51, a więc 40u/o ukazała s ię w 1975 r. Rok 
1977 przyniósł wyraźny spadek ilości materiałów. Z Trybuny i Dziennika 
w 1977 roku odnotowano jedynie 12 pozycji, co stanowi zaledwie 9,4%» ilości 
wszystkich publikacji. Następne lata przynoszą minimalny wzrost. W 1979 na 
łamach badanych gazet znalazło się 15 (ll,8°/o), w 1981 r. 23 (18,1%), a w 1983 
roku 26 (20,5'a/o) materiałów dziennikarskich, traktujących o obszarach przy
łączonych do wschodniej części województwa katowickiego. 

Dla wzbogacenia tej analizy celowe było zestawienie danych, dotyczących 
każdej z gazet z osobna (tabela 2). Umożliwiło to jednocześnie ocenę obu ty
tułów. 

Tabela 2. Liczba odnotowanych publikacji 

Rok 1975 1977 1979 1981 1983 Razem 
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liczba publikacji 35 9 9 17 16 86 
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% 39 7,3 14,65 14,65 24,4 100,0 
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W numerach Trybuny objętych kwerendą ukazało się łącznie 86 materia
ł ó w dotyczących interesującego nas obszaru; natomiast w Dzienniku 41, a więc 
0 przeszło połowę mniej. Dane odnoszące się do obu gazet, a obrazujące licz
bę publikacji w poszczególnych latach, potwierdzają wnioski wysunięte z da
nych ogólnych. W 1975 roku zarówno w Trybunie jak i w Dzienniku odno
towano największą liczbę publikacji. Żaden z dzienników nie osiągnął w na
stępnych latach wskaźnika z 1975 roku. Dane z 1977 ilustrują wyraźny spadek 
liczby publikacji. W tym właśnie roku w Trybunie ukazało się jedynie 9 ma
teriałów (10,5fl/o), natomiast w Dzienniku tylko 3, co stanowi 7,3°/o. Największą 
liczbę materiałów, po spadku z 1977, odnotowano w Trybunie w 1981 roku, 
kiedy redakcja umieściła 17 (19,7%) wypowiedzi. W Dzienniku wyraźny 
wzrost zaobserwowano dopiero w 1983 r. W numerach z tego okresu ukazało 
się 10 (24,4°/o) wypowiedzi. 

Przedstawione wyżej dane i lościowe pozwoliły sformułować wnioski, które 
w dużej mierze stanowiły odpowiedź na postawione w czasie badań pytania. 
Upewniły jednocześnie, iż żadna gazeta — w badanych okresach — nie wy
wiązywała się z zadań stojących przed nimi po zmianach w zasięgu prasy 
w 1975 roku. Chodzi tu o publikowanie materiałów tematycznie związanych 
z obszarami przyłączonymi do wschodniej części województwa katowickiego. 
Uderza bardzo mała liczba tych wypowiedzi zarówno w Trybunie jak 
1 Dzienniku. 

Analiza porównawcza stawia na pierwszym miejscu Trybunę Robotniczą. 
Na jej łamach ukazało się znacznie więcej materiałów. Należy jednak zwró
cić uwagę na różnice między tymi dziennikami. Już chociażby większy format 
Trybuny daje poważniejsze szanse na publikowanie materiałów. Ta wskazów
ka nie zmienia jednak faktu, iż liczbę wypowiedzi w każdej z badanych ga
zet należy uznać za niewystarczającą. Ponadto, nawet pobieżna obserwacja 
danych o liczbie publikacji w poszczególnych latach ujawnia dużą niesyste-
matyczność w podejmowaniu tematyki z tego obszaru. Informują o tym dane 
przedstawiające wyraźny spadek liczby wypowiedzi w 1977 roku. 

Uzupełnieniem tych uwag stały się następne wnioski. Dotyczą one zainte
resowania redakcji badanych gazet konkretnymi miastami i tematyką. 

We wszystkich objętych kwerendą numerach Trybuny i Dziennika umie
szczono 127 materiałów: 40 (31,5°/o) o Chrzanowie, 39 (30,7°/o) o Jaworznie, 18 
(14,2°/o) o Olkuszu, 15 (ll,8°/o) tematycznie związanych z Trzebinią-Saerszą, 8 
(6,3°/o) z Libiążem i 7 (5,5°/o) z Wolbromiem. Gradacja, która powstała w wy
niku przedstawienia liczby wypowiedzi, w zasadzie odpowiada kolejności we
dług liczby mieszkańców każdej z miejscowości. 

Znacznie ważniejsze spostrzeżenia dała analiza danych z poszczególnych lat. 
Zaobserwowano bowiem wyjątkową niesystematyczność w podejmowaniu te
matyki z poszczególnych miast. Ze wszystkich numerów Trybuny, które prze
glądnięto, nie odnotowano ani jednego materiału o Wolbromiu w 1977, 1979 
oraz w 1981 r. Brak było publikacji o Libiążu w 1979 i 1983 r., a o Trzebini-
-Sierszy w 1983 r. Podobne zjawisko charakteryzuje Dziennik. W 1977 i 1979 r. 
nie ukazała się ani jedna wypowiedź o Wolbromiu. W 1977, 1981 i 1983 r. 
o Olkuszu. Brak również publikacji dotyczących Jaworzna w 1981 r. Warto 
zwrócić uwagę, iż na 7 materiałów o Olkuszu, które ukazały ,sdę w Dzienni
ku — 6 zamieszczono w 1975 r.Te dane obrazują poważną dorywczość dzien
nikarskiej penetracji obszarów przyłączonych do wschodniej części wojewódz
twa katowickiego. 
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Tematyczna analiza wypowiedzi odnotowanych w czasie kwerendy pozwo
liła sformułować kolejne wnioski. 

Wśród publikacji odnotowanych w trakcie badań brakło takich, które po
dejmowałyby działalność organizacji młodzieżowych, partii politycznych, in
nych grup społecznych. Jedynie w przypadku PZPR zainteresowanie obu 
dzienników okazało się w miarę wystarczające. W Trybunie ukazało się ta
kich materiałów 11, co stanowa 12,8% wszystkich odnotowanych w tej ga
zecie. W Dzienniku umieszczono ich 10, a więc 24,4%>. Za mało opublikowano 
wypowiedzi o związkach zawodowych i jednostkach administracji państwo
wej. Niestety podobnie potraktowano tradycję i historię oraz obecne sylwetki 
miast. Nie zadowala również liczba wypowiedzi o handlu i usługach, ochro
nie środowiska, służbie zdrowia, problematyce mieszkaniowej. Badane dzienni
ki wykazały największe zainteresowanie problematyką przemysłową oraz par
tyjną. Najwyższy wskaźnik materiałów o tej tematyce zaobserwowano 
w 1975 r. Jeżeli chodzi o PZPR, to przeważają w tej grupie wypowiedzi 
0 okazjonalnym charakterze; ograniczają się głównie do prezentacji zebrań 
partyjnych, tzm. kampanii sprawozdawczo-wyborczych. Brakuje publikacji 
ukazujących wszechstronnie problemy PZPR. Podobnie w przypadku tematy
ki przemysłowej. Rok 1975 to okres, kiedy ukazało s ię najwięcej tych publi
kacji. Większość z nich jednak informuje przede wszystkim o produkcji 
1 realizacji planów. W latach następnych liczba wypowiedzi z tej grupy 
spada. 

W obu dziennikach zauważono także, iż część tematów podejmowana była 
sporadycznie, tylko w niektórych latach. Uwaga ta odnosi s ię g łównie do te
matyki szczególnie ważnej dla życia ludności, jak np. handel i usługi, proble
matyka mieszkaniowa, komunikacja. 

Ostatnim etapem analizy była charakterystyka gatunków dziennikarskich. 
Niestety nie zaobserwowano zbyt bogatego ich wachlarza. Przeważały arty
kuły i informacje. Uderza natomiast brak takich gatunków, jak reportaż czy 
felieton. 

4. Wyniki analizy za drugie półrocze 1984 

W czasie opracowywania i analizowania w y n i k ó w uzyskanych w rezulta
cie kwerendy często ujawniała się niedoskonałość przyjętej próby. TTudno nie 
zgodzić s ię z uwagami, iż w numerach nie objętych badaniem mogła znaleźć 
się większa liczba wypowiedzi aniżeli w numerach uwzględnionych w kwe
rendzie. Nie sposób polemizować z tymi uwagami. Ich słuszność mogłyby po
twierdzić jedynie badania tych numerów. Dla potrzeb tego artykułu posta
nowiono poszerzyć materiał badawczy. Tym razem zrezygnowano z próby ro
tacji piątkowej. Chcąc jednocześnie uzyskać nowe informacje zdecydowano, 
by kwerendą objąć Trybunę Robotniczą i Dziennik Zachodni drugiego półro
cza 1984 r. Z tego okresu poddano analizie 150 numerów każdego z tych 
dzienników. Przeglądnięto numery od 154 do 303 Trybuny i od 153 do 302 
Dziennika. Podobnie jak poprzednio z 300 egzemplarzy obu gazet odnotowane 
zostały wszystkie publikacje i zdjęcia, których tematyka dotyczyła obszarów 
przyłączonych do wschodniej części województwa katowickiego. 

Nie zmienił się także cel tej części badań. Poszerzenie materiału badaw
czego o numery z 1984 r. nie zmierza do rozstrzygnięcia kwestii metodołogicz-



nej. Liczono, iż wyniki z 1984 r. dostarczą nowych informacji mogących le
piej naświetlić interesujący nas problem. 

We wszystkich objętych kwerendą 300 numerach odnotowano łącznie 70 pu
blikacji. Zatem czytelnik mógł znaleźć jedną taką wypowiedź w 4 numerach 
Trybuny i Dziennika razem biorąc. Spośród 70 materiałów 33 umieszczono 
w Trybunie, a 37 w Dzienniku. Po raz pierwszy w czasie badań, oczywiście 
w porównaniu z badaniami wcześniejszymi, liczba publikacji w Dzienniku 
okazała się większa niż w Trybunie. 

Porównywanie tej części analizy z wynikami wcześniejszymi nie zawsze 
jest precyzyjne. W niektórych przypadkach jednak można pokusić się o ze
stawienie danych. I tak np. w 1975 r. odnotowano 35 materiałów, czyli więcej 
aniżeli w 1984, chociaż w 1975 przebadano jedynie 75 numerów, natomiast 
w 1984 — 150 numerów. Jeżeli chodzi o Dziennik, to niewątpliwie wskaźnik 
z 1984 roku nie jest niski, skoro we wszystkich przebadanych w pierwszej 
części kwerendy 375 numerach ukazało się 41 wypowiedzi, a w 150 numerach 
7. 1984 roku 37. 

Kolejne wnioski dotyczyły liczby publikacji o konkretnej miejscowości. 
Otóż na 70 wypowiedzi, 20 (28,5%) traktowało o Jaworznie, 15 (21,7°/») o Olku
szu, 13 (18,6%) o Trzebini-Sierszy, 11 (15,7°'<>) tematycznie związanych było 
z Chrzanowem, 9 (12,8%>) z Wolbromiem, 2 (2;7%) z Libiążem. Ta gradacja 
różni się od poprzedniej z ubiegłych lat. Zaskakuje, iż dość dużo miejsca po
święcono takim miejscowościom, jak Trzebimia-Siersza czy Wolbrom. 

Analiza obu gazet pomogła naświetlić dokładniej udział publikacji doty
czących określonych miejscowości. Otóż na 33 wypowiedzi z Trybuny 10 
(30,3%) dotyczyło Olkusza, 8 (24,2%) Jaworzna, 6 (18,2%) Chrzanowa, 6 
(18.2%) Wolbromia, 3 (9,1%) Trzebini-Sierszy. Nde ukazała się natomiast ani 
jedna publikacja o Libiążu. Z kolei w Dzienniku z 37 wypowiedzi najwięcej, 
bo 12 (32,4%), traktowało o Jaworznie, dalej 10 (27,1%) o Trzebini-Sierszy. 
fj (13,5%) o Chrzanowie, 5 (13,5%), o Olkuszu, 3 (8,1%) o Wolbromiu oraz 
2 (5,4%) o Libiążu. Zatem na łamach Trybuny znalazło się stosunkowo dużo 
materiałów o Olkuszu, a w Dzienniku natomiast o Trzebini-Sierszy. Miejsco
wości te we wcześniejszych badaniach nie osiągnęły tak wysokich wskaźników. 

Następne informacje uzyskano w wyniku analizy problematyki publikacji. 
Spośród wszystkich wypowiedzi odnotowanych w Trybunie najwyższy wskaź
nik dotyczył sylwetek osób. W tej grupie znalazło się 8 materiałów, czyli 
24,2%. Ta liczba jest porównawczo duża, ale publikacje dotyczą tylko jednej 
sprawy, a mianowicie „Ludzi wpisanych do Księgi 40-lecia PRL"; są to bez 
wyjątku kilkuzdaniowe notki biograficzne. Nie wynikają z trwałego zainte
resowania gazety tymi obszarami, lecz jest to „temat sezonowy". W kolejności 
następna grupa to wypowiedzi dotyczące PZPR — 4 publikacje. Brakuje nie
stety wypowiedzi z ważnych dziedzin życia, jak np. służby zdrowia, budow
nictwa mieszkaniowego, przemysłu ciężkiego, przemysłu lekkiego, oświaty 
i wychowania, komunikacji, ochrony środowiska. Warto odnotować pojawie
nie się publikacji o organizacjach i stowarzyszeniach społecznych (np. PRON, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy). O każdej z tych 
organizacji ukazała się tylko jedna wypowiedź, ale wcześniej uwaga Trybuny 
Robotniczej skupiała się głównie na problematyce PZPR, brakowało nato
miast informacji z życia innych grup społecznych i organizacji. 

Z 37 publikacji Dziennika najwyższe wskaźniki osiągnęły: problematyka 
kulturalna 5 (13,5%), oświata i wychowanie 4 (10,8%, problematyka mieszka-



niowa 4 (10,8%), uroczystości i rocznice 4 (10,8%) wypowiedzi. Pozytywnie na
leży ocenić obecność materiałów dotyczących organizacji społecznych, 
np.'ZMW, OHP, TPPR. Dziennik przedstawia znacznie bogatszą tematykę ani
żeli Trybuna. Więcej miejsca poświęcono istotnym dziedzinom życia, podczas 
gdy w Trybunie o wielu z nich brakowało informacji. 

Kolejne uwagi odnoszą się do gatunków dziennikarskich. Z 70 publikacji 
49 (70%) to informacje, 9 (13%) — notki. Te gatunki osiągnęły najwyższe 
wskaźniki. Nie zauważono natomiast obecności felietonu czy reportażu. Wśród 
37 materiałów Dziennika ukazał się tylko jeden artykuł, resztę stanowiły in
formacje. W Trybunie Robotniczej trudno mówić o wyraźnej dominacji okre
ślonego gatunku. Najwięcej było informacji — 13 (39,4%), notek było 9 
(27,3%). Odnotowano również zdjęcia, artykuły oraz 3 formy mieszane. Nie
wątpliwie Trybuna miała bogatszy wachlarz gatunków dziennikarskich ani
żeli Dziennik. 
•• Przeprowadzone badania obu dzienników regionalnych ż drugiego półrocza 
1984 pozwoliły wyciągnąć wnioski, z których część potwierdza spostrzeżenia 
z badań wcześniejszych. Z pewnością prawdziwa okazała się uwaga o niewy
starczającej liczbie publikacji z obszaru przyłączonego do wschodniej części 
województwa katowickiego. Zainteresowanie, choć i tak małe, Trybuny Ro
botniczej i Dziennika Zachodniego nowymi obszarami okazało się bardzo niesy
stematyczne. Jak bowiem inaczej interpretować fakt, iż wszystkie informacje, 
które ukazały się w Dzienniku o Trzebini-Sierszy pojawiły się w okresie 
dwóch tygodni od 14 VII do 30 VII 1984. Co więcej: w numerze 193 z 16 VII 
odnotowano ich 4, a więc 40% wszystkich wypowiedzi z tego miasta. Podobnie 
ma się rzecz w Trybunie. Na łamach tej gazety nie ukazała się w półroczu 
ani jedna publikacja o Libiążu! 

Do powyższych uwag trzeba niestety dołączyć jaszcze jedną. Chodzi tu 
0 pobieżność prezentacji problemów interesującego nas obszaru. Otóż 26 VII 
1984 odbyło się spotkanie władz polityczno-administracyjnych Chrzanowa 
z katowickimi dziennikarzami prasy, radia i telewizji. Efektem tego spotkania 
był tylko jeden artykuł o Chrzanowie w każdej z tych gazet. Autorzy poru
szali bardzo wiele problemów miasta, przedstawiali je jednak bardzo ogólnie. 
Nie .starali się niestety powrócić już więcej do tej problematyki. A przecież 
trudno w jednym artykule podjąć wszystkie ważne sprawy 40-tysięcznego 
miasta. Tym trudniej, że zainteresowanie dziennikarzy Trybuny Robotniczej 
1 Dziennika Zachodniego tym terenem było dotychczas bardzo dorywcze. 

5. Postulaty końcowe 

Wyniki badań, a później wyciągnięte z nich wnioski, zmuszały do szuka
nia odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób można zmienić obecną sytuację. 
Należy wspomnieć o kilku argumentach, które potwierdzają konieczność dzia
łań w tym kierunku. Na obszarze przyłączonym do wschodniej części woje
wództwa katowickiego znajduje się sześć miast, które zamieszkuje około 200 
tysięcy ludzi. Większa część tego terenu nie została objęta zasięgiem żadnej 
gazety lokalnej. Jedynie w Jaworznie wychodzi dwutygodnik zakładowo-miej-
ski Gwarek, natomiast Libiąż objęty został zasięgiem Echa (wydawanego 
w Tychach). Badania Zakładu Dziennikarstwa, mające na celu m. in. zbadanie 
poczytności Echa w Libiążu, wykazały jednak mały stopień utożsamiania się 
mieszkańców z tą gazetą. 



Obszar przyłączony do wschodniej części województwa katowickiego jest 
zarazem terenem, gdzie g łównym źródłem informacji lokalnych są Trybuna 
Robotnicza i Dziennik Zachodni. Wskazane byłoby utworzenie, na interesują
cym nas obszarze, gazety lokalnej. Trudno jednak, przynajmniej na razie, 
liczyć na realizację tego postulatu. Polepszenie sytuacji mogłoby nastąpić po 
uruchomieniu oddziałów Trybuny w większych miastach na tym terenie. Je
żeli jednak propozycje te mają charakter perspektywiczny, to nakazem chwili 
jest na pewno zwrócenie przez redakcje badanych dzienników większej uwagi 
na problematykę tego obszaru. 

Przeprowadzona analiza rozwinęła również myśl o dalszych potrzebach ba
dawczych w tej dziedzinie. Korzystne byłoby rozszerzenie tych badań na nu
mery nie poddane analizie. Pożyteczne byłoby także bliższe zbadanie gustów 
i oczekiwań czytelniczych społeczności, które zamieszkują dane obszary. Ich 
mieszkańcy od lat byli przyzwyczajeni do prasy krakowskiej, a z dostępnej 
analizy prasoznawczej wiadomo, że gazety krakowskiego regionu wydawni
czego różnią s ię jednak nieco od gazet śląskich. 

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

Gazeta chętniej pisze o wielkich 
jej gminie. 

tego świata, niż o wielkich w sivo-

J ö m Kraft 
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A U T O B I O G R A F I A 
WSPÓŁCZESNEGO 
D Z I E N N I K A R Z A 

Kazimierz K o ź n i e w s k i : Z A 
MKNIĘTE KOŁA. Wspomnienia, 
z lat 1929—1945. Wydanie drugie, 
przejrzane i uzupełnione. T. I—II. 
Wydawnictwo Literackie, Kra
ków — Wrocław 1984/1985. S. 454 
i 368. 

Kazimierz Koźniewski zaczął karierę 
pisarską od pamiętnikarstwa (Rok 
ziemi obcej, 1946) i w całej działalno
ści publicystyczno-redakcyjnej pozo
stał ulubionemu gatunkowi wierny. 
Nie tylko poszerzając formy autobio
grafii, ale i doskonaląc pióro w kie
runku beletryzacji własnego życia na 
tle współczesnej sobie epoki. A ży
cie — jeszcze przed wiekiem emery
talnym — miał Koźniewski zadziwia
jąco bujne i na różnych polach dzia
łania i w różnym oddaleniu od oj
czyzny. Co nas tu szczególnie i prze
de wszystkim uderza to dziedzina 
najszerzej pojętego przekazu infor
macji w związku z wszystkimi for
mami dziennikarstwa i publicystyki, 
z pracą redaktorską i organizacyjną 
w propagandzie i walce politycznej. 
Kiedyś złośliwy jego biograf wyrzuci 
mu być może, że w życiu awanturo
wał sie. tak, aby dla jego pióra nie 
brakło tematu do ostatniego tomu 
memuarów. 

Na łamach ZP przegapiliśmy pier
wsze wydanie wymienionych w na
główku wspomnień wydanych już 
dwadzieścia lat temu, mimo iż zawie
rały fascynujący opis przygód z okre
su drugiej wojny i niezwykle szcze
gółowe sprawozdanie z zaczątków 
terminatorstwa dziennikarskiego. O 
ile przygody wojenne autora pozwa
lają na wgłębienie się w jego osobo
wość intelektualną i temperament 
harcerza na tropach najostrzejszego 

zetknięcia się z wojną na lądzie, mo
rzu i w powietrzu, w konspiracji 
wiodącej najpierw na Węgrzech do 
więzienia, a w rodzinnej Warszawie 
do podziemia, o tyle niezwykle dro-
hiazgowe zapisy już w tym pierw
szym wydaniu o początkach w rze
miośle dziennikarskim stanowiły pier
wszorzędne źródło dla historyka pra
sy najpierw szkolnej (powielanej), na
stępnie młodzieżowej i akademickiej 
o ideologii lewicowej (już drukowa
nej), oraz czasopiśmiennictwa harcer
skiego, wreszcie pierwszych wystą
pień autora w prasie politycznej 
dwudziestolecia. Tę źródłoznaczną 
wartość pamiętnika popieramy poni
żej szczegółami bibliograficznymi. 

Chłopięca czupurność z każdą 
promocją do klasy następnej w cie
szącym się prestiżem pedagogicz
nym gimnazjum im. Staszica — jak
by na przekór temu prestiżowi doj
rzewała u Koźniewskiego młodzień
czym rozmachem nie tylko w wysko
kach żakowskich, ale i w wydawa
niu pism szkolnych i redaktorskich 
popisach. Prymicje jego na tym po
lu (już w 12 roku życia!) związane są 
z harcerskim Sulimczykiem, co praw
da pod okiem dojrzalszego kolegi 
Gustawa Radwańskiego. Ale już po 
czterech latach dopuszczono go na 
krzesełko redaktora; pisze o tym: 
„Mój Sulimczyk był pismem niespo
kojnym, szarpiącym się tak, jak i ja 
byłem niespokojny i szarpiący się 
wewnątrz Drużyny...". Po harcerskiej 
prasie przyszła kolej na Szkolną Ła
wę pod trójosobową redakcją (w tym 
Koźniewskiego). Po nim na organ już 
wyższego rzędu, międzyszkolny, bar
dziej zdeklarowanej ideologii, wtóru
jącej akademickiemu Legionowi Mło
dych. Była to Kuźnia Młodych (1932— 
1936). Koźniewskiego opanowywał co
raz gorętszy zapał walki i popisu 
piórem tym razem już przeciw fa
szyzmowi hitlerowskiemu i sporady
cznym objawom faszyzacji w życiu 
polskim, przeciw Straży Przedniej or-



ganizowanej przez sanacyjne władze. 
W 1936 r. wiąże się z Nowymi Tora
mi, po maturze w 1938 r. próbuje 
kontaktów z lwowskimi Sygnałami, 
fascynuje się każdym numerem Wia
domości Literackich. 

Ogólnie o tych partiach I tomu 
trzeba powiedzieć, że dla historyka 
prasy młodzieżowej i akademickiej w 
Warszawie są one kopalnią wiedzy 
o elementach ideologicznych, perso
nalnych, ba, nawet technicznych, o 
formach kolportażu, trudnościach 
cenzuralnych i administracyjnych. Do 
tego co chwila w nawiązaniu do ogól
nej sytuacji politycznej w kraju. Ale 
przy tym wszystkim momenty emo
cjonalne, np. młodzieńcze odczucie 
patosu pogrzebu Piłsudskiego; z dru
giej strony wrząca atmosfera niepoko
jów politycznych w kraju i próby 
szukania siebie w tym kotle idei i 
wypadków. Pali się do współpracy z 
organem Wandy Wasilewskiej Obli
cze Dnia, lecz nie został przyjęty. 
Znajduje wreszcie swe miejsce — i 
to jeszcze przed maturą — w demo
kratycznej Narodowej Organizacji 
Gimnazjalnej (NOGA) d zapełnia ko
lejno wymienione wyżej pisma wła 
snym piórem, niestety nie precyzując 
we wspomnieniach dokładnie treści. 
Wreszcie pod pseudonimem K. Ko-
strzeby w nowym periodyku WoTuM 
(Wolna Trybuna Młodych) atakuje 
Rydza-Smigłego za Ozon i represje 
prasowe. Ten wyczyn, choć jeszcze 
w miarę zmoderowany, przyniósł 
pierwszy ostry konflikt z ojcem. Ko
tłujący się sam w sobie — musiał 
zredukować popisy w gronie rodzin
nym, rekompensując je w gronie 
młodzieży. Łączy się ze Związkiem 
Rewolucyjnych Piłsudczyków, z Czer
wonymi Tarczami, z Przemianami, 
organem Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej, wreszcie z Orkq na 
Ugorze. Tu — jak wyznaje — umie
szcza pierwszy swój artykuł polity
czny, ale znów szerzej niż jego 
treść — odsłania skład personalny re
dakcji, charakteryzuje „mętność pro
gramu" poza zdeklasowaną ideologią 
demokratyczną, antyozonową. 

Między maturą w 1938 a najazdem 
Hitlera na Polskę dmpulsywność 
dziennikarska przejściowo osłabła. 
Rychło jednak nabrała rozpędu. W 
zaczątkach okupacji wciągnięty do 
PLAN-u (Polskiej Ludowej Akcji 
Niepodległościowej) — pracuje przy 
wydaniu i kolportażu pierwszych nu
merów Biuletynu Polskiego. Ale 

trwało to krótko; dostosowanie się do 
sytuacji ogólnej wymagało ucieczki 
z Warszawy. Rozpoczął się „rok ziemi 
obcej" i oderwanie od kaszt i farby 
drukarskiej. „Rok" trwający aż do 
połowy 1943 r., — rozdział życia spę
dzony kolejno na Węgrzech, we Fran
cja, Anglii, w Afryce, Turcji i znowu 
w Budapeszcie (tym razem w więzie
niu) — wykracza poza interesujący 
nas obraz autobiografii dziennikarza. 
Ale talent reporterski w opisie prze
żyć zabłysnął świetnym piórem nie
omal powieściopisarza i eseisty psy
chologa. 

Odtworzenie życia w okupowanej 
Warszawie miałoby te same walory, 
gdyby nie odczucie dogłębnej bezna
dziejności z jednej strony konspira
cji, z drugiej — fatalnych warunków 
dla pisarstwa i dziennikarstwa w 
właściwym znaczeniu. Autor wyznaje 
bez ogródek: „Lata konspiracji uwa
żam za najgorsze lata mego życia, 
choć były one tak pełne wrażeń... la
ta cofania się, lata dreptania w kół
ko, w czasie których nie umiałem 
podejmować decyzji ideowych..." Do 
konspiracyjnej roboty prasowej 
wszedł po uszy w DIP (Departamen
cie Informacji i Propagandy w Dele
gaturze Rządu na Kraj). Rządu lon
dyńskiego nie estymował, równocze
śnie „pełen niechęci... do ZSRR" s łu
żył propagandzie antykomunistycz
nej. „Byłem więc — przyznaje —-
wobec samego siebie jedną wielką 
dwuznacznością". Młodzieńczą pasję 
dziennikarską zastąpiła więc pełna 
rozdwojeń i niebezpieczeństw robota 
gromadzenia, komentowania i reda
gowania wiadomości ze źródeł bardzo 
różnych i niepewnych, czujna obser
wacja ludzi i ich postaw, zawsze z 
wyostrzoną na prowokację ostrożno
ścią. Mimo że wspomnienia o tej ro
bocie roją się od faktografii arcycen-
nej dla historyka prasy podziemnej i 
nieznanych skądinąd personaliów — 
pamiętnikarz uchyla się od próby 
skonstruowania jasnego „schematu 
działania DIP", mówi o „wielkim ba
łaganie... zwariowanych i zapamięta
łych w swym działaniu Polaków". 
Smutne to świadectwo, ale prawdzi
we, tym bardziej, że informacje szły 
łącznością radiową i kurierską do 
Londynu. Dla Koźniewskiego zada
niem nie lada, powierzonym mu je
szcze przez min. Kota w Londynie — 
było utworzenie w kraju harcerstwa. 
Toteż i „Szare Szeregi", ich tajne 
czasopiśmiennictwo i powiązania z 



żoliborskimi Płomieniami o przedwo
jennej socjalistycznej genealogii sta
wiało przed autorem mnóstwo za
biegów, trosk, wywiadów. Pomijamy 
tu te przeżycia, jak i studia poloni
styczne w podziemnym uniwersytecie. 

Działalność publicystyczna — skro
mna i pełna niekonsekwencji, jak ją 
sam określa — nie dawała mu saty
sfakcji i rwała się co chwila: niektó
re artykuły mu odrzucano. Szczęśli
wszą rękę miał w o ileż groźniejszym 
kolportażu: „bibułę i papierzyska mo
głem wozić całymi walizami". Cały 
rok szamotaniny między tą robotą a 
„dziennikami lektury" (ze „szkolnego 
przyzwyczajenia"), zakonspirowanymi 
pogadankami o życiu na emigracji, 
zwłaszcza wojska, tajnymi studiami i 
jawnymi kontaktami w kawiarniach, 
łapankami ulicznymi i ciągłą zmianą 
zamieszkania. Tę partię autobiografii, 
cenną dla obrazu rozwoju psychiczne
go i intelektualnego przodującego już 
niedługo dziennikarza Polski Ludo
wej — wypełnia raz po raz powta
rzana spowiedź o własnej niemocy 
zajęcia rola samodzielnej i ważnej, aż 
do kapitulacji Niemiec przeżytej w 
Krakowie. Powstania warszawskiego 
nie przeżywał, wysiedlony z miasta. 

Mimo rozrzuconych torów życia 
dwutomowe memuary dziennikarza — 
tak rzadkie w naszym piśmiennic
twie — imponują treściowo pod wie
loma względami. Jak pulsujący nerw 
urodzonego człowieka prasy, przy 
pochłaniającym czytelnika toku nar
racji subiektywnej w ocenie siebie 
samego i tłumnego otoczenia, zadzi
wia wręcz nieprawdopodobną pamię
ciową obiektywizacją każdego niemal 
momentu ważnych przejść, szczero
ścią dekonspiracji własnego wnętrza. 
Te walory literackie łączą się u Ko-
źniewskiego z doskonaleniem rzemio
sła reporterskiego i odwagi publicy
stycznej. Tej ostatniej zawdzięczamy 
w rezultacie doskonałe materiały 
przekazu o ludziach w setkach mi
gawkowych a przecież wnikliwych 
charakterystyk od najpierwszych do 
podrzędnych działaczy epoki, charak
terystyk zarówno duchowych, jak i 
zewnętrznych (wystarczy przegląd
nąć indeks). Wiele łamigłówek prze
brzmiałych dziejów środowisk praso
wych, zwłaszcza młodzsieżowo-akade-
mickich. Warszawa dwudziestolecia, 
następnie czasu okupacji i różnych 
grup i orientacji ideowych — odżywa 
pod piórem jednego z najpłodniej
szych, a przy tym najbardziej miekon-

form [stycznego publicysty naszych 
czasów. Dzieło godne szerokiej uwa
gi na dziś i dla historii prasy. 

Marian Tyrowicz 

K U L T U R A 
A U D I O W I Z U A L N A | 

Maryla H o p f i n g e r : K U L T U 
RA WSPÓŁCZESNA — AUDIO-
WIZUALNOSC. PIW, Warszawa 
1985. S. 244. 

Myślę, że nie jestem odosobniona w 
swojej ciekawości współczesnego 
świata -— który coraz mniej rozu
miem. Widzę, Wiem — i nie pojmu
ję. Czytam, może nie wszystkie, ale 
dosyć dużo (poniekąd nawet z obo
wiązku) opracowań mogących posze
rzyć moją wiedzę o otaczającym 
świecie. Mam chyba prawo przyznać 
sobie status „przeciętnego odbiorcy" 
takich publikacji — ale książka Ma
ryli Hopfinger okazała się lekturą 
niezwykle trudną. Począwszy od tytu
łu: „Kultura współczesna — audio-
wizualność". Czy oznacza to. że au
torka stawia znak równości między 
kulturą współczesną a audiowizual-
nością, czy jest to wyodrębnienie, czy 
opozycja? Przyjmując, że kulturą jest 
wszystko, co wyodrębnia człowieka z 
przyrody, a audiowizualnością zjawi
ska przyjmowane przez wzrok i słuch, 
to obszar zakreślony tytułem jest 
ogromny. Nic też dziwnego, że duża 
część pracy jest poświęcona wykre
śleniu granic przedmiotu badawcze
go. Po pierwsze, przez ustosunkowa
nie się do poglądów różnych szkół i 
autorów, po drugie, przez próby pre
cyzowania własnych — na użytek te
go badania — granic tego teryto
rium. 

We wstępie autorka zajmuje się 
opozycją pojęć kultura elitarna —-
kultura masowa. Argumentacja na 
ogół znana, tradycyjnemu ujęciu kul
tury przeciwstawia wartości płynące 
z upowszechnienia i demokratyzacji 
sztuki, koncepcji teoretycznej prze
ciwstawia doświadczenia codzienne 
korzystania z współczesnych mediów. 
Wśród oczywistych, nie do zakwestio
nowania argumentów trafiają się 
jednak i takie, które trudno przyjąć. 
I tak np. na s. 17 autorka siłę od
działywania koncepcji elitarnych tłu-



maczy tym, że (poza długą tradycją) 
opierają się przede wszystkim na 
rozstrzygnięciach aksjologicznych, na 
założeniach abstrakcyjnych i że ich 
związek z empirią jest luźny. Gdy 
się weźmie pod uwagę np. matema
tykę, to trudno przychodzi zaakcep
tować taką argumentację. 

Kierunek antropologiczny w uję
ciu kultury przyjęła autorka jako od
powiadający jej poszukiwaniom: „Uj
muje kulturę bardzo szeroko i kate-
gonia ta mieści zarówno to, co mate
rialne, jak i to, co duchowe; zarów
no wzory kultury, jak i same zacho
wania; zarówno procesy, jak rzeczo
we wytwory; obejmuje praktyki spo
łeczne danego miejsca i czasu, jak i 
złożone funkcje ich rezultatów 
(przedmiotów kultury), które te peł
nią wobec ludzi. Ujęcie takie nadaje 
kulturze status swoiście ludzkiej 
przestrzeni i nasuwa kontrastowe ze
stawienie tej kategorii z pojęciem 
natury" (s. 17—18). 

„W książce tej — pisze autorka — 
interesować się będę komunikacją 
audiowizualną w X X wieku. Jest to 
dla kultury współczesnej fragment 
znaczny i ważny. Znaczny, bo audio
wizualne praktyki komunikacyjne zaj
mują wiele czasu i wiele miejsca w 
życiu dzisiejszych uczestników kultu
ry. Ważny, bo praktyki te służą im 
do produkowania komunikacyjnych 
przedmiotów kultury, do formułowa
nia, przekazywania i odbierania zna
czeń: komunikowanie znaczeń jest 
ich podstawowym zadaniem" (s. 27). 
Poprzestając na tych dwóch cytatach 
mamy najogólniej określone teryto
rium badawcze: kultura globalna i 
komunikacja audiowizualna. 

Autorka audiowizualność traktuje 
jako kategorię poznawczą współcze
sności, bo kultura współczesna na
rzuca i kształtuje audiowizualne do
świadczanie świata. Audiowizualność 
stała się podstawą orientacji we 
współczesnym świecie i dominującym 
sposobem artykulacji kultury. Prak
tyki audiowizualne (s. 62) są to takie 
praktyki, które, po pierwsze, w rea
lizowaniu przedmiotów kulturowych 
opierają się na specyficznym budul
cu, złożonym z dźwiękowych a zara
zem wizualnych elementów świado
mie zorganizowanych audiowizualnie. 
Do grupy tej zalicza: praktykę filmo
wą i telewizyjną, zachowania co
dzienne ludzi w zetknięciu bezpo
średnim oraz komunikację teatralną. 
Tych kilka przykładów daje pogląd 

na dużą dowolność w łączeniu ele
mentów różnego stopnia ogólności, 
ale równocześnie określa rozmiary za
sobów, z których czerpie inspirację 
do refleksji teoretycznej. Nie podej
mując dyskusji z poszczególnymi 
sformułowaniami, przejdźmy do tego 
elementu, który stanowi tkankę łą
czną między obszarem kultury a ko
munikowaniem audiowizualnym — a 
jest to nie tak dawno odkryta przez 
lingwistykę semiotyka. Jako przyna
leżna do uniwersum społecznego wią
że obszar kultury z jednostką. Obe
cna w wypowiedzi jednostkowej jest 
narzędziem społecznej komunikacji. 

W tradycji całościowych ujęć kul
tury znajdujemy odpowiedzi na te
mat zewnętrznych warunków kształ
tujących jednostkową wiedzę społe
czną, sploty uwarunkowań, układy 
nadrzędne tworzące taką a nie inną 
formację kulturową. Brak w nich na
tomiast uwzględnienia wymiaru in
dywidualnego, bliższych danych co 
do funkcjonowania członków społecz
ności w zastanych układach lub za 
ich pośrednictwem. Osiągnięcia ję
zykoznawstwa strukturalnego, roz
wój semiotyki dały szansę prześle
dzenia sposobu uczestniczenia jedno
stki w kulturze, a zatem stworzyły 
możliwość powiązania konkretu z 
ogólnością, powtarzalności z niepow
tarzalnością. 

Przyjmując za autorką, że kodo
wanie jest podstawowym sposobem 
uczestniczenia w kulturze — poja
wia się szansa dla scalenia dwu kie
runków badań, wiążących naukę nad 
kulturą i naukę nad komunikowa
niem. Ponieważ formy artykulacji 
kultury łączą się wyłącznie z koda
mi wyuczonymi — nie zaś natural
nymi (mimo że posługiwanie się ni
mi jest na ogół „instynktowne") -— 
droga naukowego poznania prowadzi 
do i przez sporządzenie typologii 
wielkości i rozmaitości kodów stoso
wanych W t praktyce. 

Pojęcie „systemu semiotyczne-
go" — stwierdza autorka (s. 41) — 
określiłabym jako zbiór wszystkich 
potencjalnych elementów (w obrębie 
danej kultury) oraz pulę możliwych 
reguł ich kombinowania. Pojęcie 
„kodu" natomiast łączyłoby się z wy
borem systemu, z aktualizacją jego 
części, nie całości. 

Z właściwą autorce erudycją roz
ważania nad komunikowaniem po
przedza szeroki wstęp omawiający 
badania nad komunikowaniem, po-



cząwszy od starożytnych szkół reto
rów aż po dzisiejszą semiotykę. Za
sadniczym problemem, który omawia 
poprzez epoki, są zmiany aspektów 
badawczych od epoki kultury oral
nej poprzez pismo, druk aż do współ
czesnych mediów masowych. Nasz 
etap cywilizacyjny połączył komuni
kowanie s łowne z pozasłownym i 
utrwalił komunikaty, dla których 
analiza gramatyczna przestała być 
wystarczająca. Towarzyszące komuni
kowaniu audiowizualnemu kody (wy
stępujące zarówno w warstwie wer
balnej jak i niewerbalnej) są umow
nymi znakami znaczeń, czytelnymi 
dla uczestników pewnego kręgu kul
turowego. Jest to nasze odkrycie, ale 
nie wynalazek. Ich nośność znacze
niowa jest minimalna lub nawet żad
na dla ludzi spoza tego kręgu kultu
rowego. Na pojęcie komunikatu na
kłada się kultura współczesna komu
nikatowi, współtworzy jego zakres 
treściowy. Poruszanie się wewnątrz 
własnej kultury polega zazwyczaj na 
nieświadomym kierowaniu się wzora
mi, choć wzory te ukształtowane są 
społecznie i wpajane nam przez tra
dycję. Potoczne porozumiewanie face 
to face rzadko się stawało przedmio
tem porządkującej refleksji. W teore
tycznej refleksji nad komunikowa
niem nie mieściły się zachowania nie
werbalne w życiu codziennym, takie 
jak postawa, ruchy ciała, mimika, 
kierunek i kontakt wzrokowy, prze
strzenny wymiar komunikowania się. 
Rejestracja tych zachowań potocz
nych, status audiowizualności naby
ty dzięki środkowi masowego przeka
zu umożliwił refleksję teoretyczną 
nad komunikowaniem tego typu. 

W sferze zjawisk społecznych jawi 
się nowy wyróżnik naszej ery audio
wizualnej, jako konsekwencja po
wszechności przekazów. Utrzymuje 
się niekiedy — sygnalizuje autorka — 
że w związku z masowym oddziały
waniem środków przekazu kultura 
współczesna rozmyła czy wręcz znio
sła obowiązujące dawniej rytualiza-
cje. Że w miejsce mocno zsemiotyzo-
wanych zachowań potocznych powo
łała standaryzacje życie potocznego, 
ujednolicając wzory zachowań bądź 
też przez rozmaitość propozycji umo
żliwiła wybór różnych rozwiązań. 
Następstwa w sferze znaczeniowej 
obydwu wersji są podobne i polega
ją na niwelacji zróżnicowań znacze
niowych, na odbarwieniu zachowań 
codziennych ze znaczeniowości. Sze

roka demokratyzacja kultury miała
by sprzyjać malejącej semiotyzacji 
zachowań codziennych we współ 
czesności. 

Ten zasygnalizowany przez autor
kę problem wydaje się zapowiedzią 
zmian, które spowoduje era środków 
masowego przekazu w zastanej kul
turze, łatwiejszej, być może, do zba
dania jako zjawisko minione. 

Książka jest bardzo trudna w od
biorze. Zarówno z powodu osobistej 
stylistyki autorki, jak i jej niekon
trolowanej erudycji zaciemniającej 
tok rozumowania. Odporny czytel
nik — a zakłada się, że nie będzie to 
hermetyczny krąg odbiorców, bo na
kład 5000 + 250 nie jest niski, uzy
ska zespół ustosunkowań osobistych 
autorki do różnych poglądów i róż
nych „szkół", lecz bez oczekiwanego 
uogólnienia czy syntezy porządkują
cej w nowy sposób sprawy specjali
stom na ogół znane. Dla prasoznaw-
ców i ludzi zajmujących się w tym 
aspekcie masowym komunikowaniem 
przydatność tej książki jest raczej 
znikoma. 

Teresa Lisicka 

P R A W O P R A S O W E 

PRAWO PRASOWE ORAZ PRZE
PISY W Y K O N A W C Z E I ZWIĄZ
KOWE. Zbiór opracowała Łucja 
K o r ó z s . Według stanu prawnego 
na dzień 15 maja 1985 r. Wydaw
nictwo Prawnicze, Warszawa 1985. 
S. 88. 

Na taki zbiór przepisów z dziedziny 
prawa prasowego czekało spore gro
no osób: dziennikarzy, prasoznaw-
ców, ale także niemałe grono urzęd
ników państwowych. Doraźne wydru
kowanie „Prawa prasowego" przez 
Rzeczpospolitą1 spełniło swoją rolę, 
a poza tym doszły już nowe przepi
sy wykonawcze. Obecny zbiór jest 
więc znacznie pełniejszy i został 
uaktualniony w porównaniu z tam
tym tekstem. Składa się z następu
jących części: I. Zarys prawa praso
wego, II. Ustawa z 26 stycznia 
1984 — Prawo prasowe, III. Przepisy 

1 Prawo prasowe. Pierwsza interpretacja 
ustawy. Warszawa, sierpień 1984, s. 32, 
wyd. Rzeczypospolitej. 



wykonawcze do ustawy o prawie 
prasowym i IV. Przepisy związkowe. 

W „Zarysie prawa prasowego" au
torka zbioru wspomina o szerokich 
konsultacjach poprzedzających uchwa
lenie przez Sejm 26 stycznia 1984 
prawa prasowego. Przypomina też, że 
bezpośrednim impulsem była rezolu
cja Sejmu z 31 lipca 1981 obligująca 
rząd do przygotowania prawa praso
wego w celu usunięcia luki prawnej 
w dziedzinie urzeczywistniania de
mokracji socjalistycznej oraz konsty
tucyjnych zasad wolności słowa i dru
ku. Po raz pierwszy w Polsce zagad
nienia prawa prasowego uzyskały 
tak wysoką rangę -— ustawy. 

Podkreśla się też w zbiorze, że 
ustawa o prawie prasowym ma na 
uwadze założenia art. 83 ustawy za
sadniczej, jaką jest Konstytucja PRL, 
a także postanowienia Międzynaro
dowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych i postanowienia De
klaracji m e k s y k a ń s k i e j A u t o r k a 
zbioru omawia dalej we wstępie wy
brane zagadnienia szczegółowe, takie 
jak: prawo dziennikarza do uzyski
wania informacji oraz prawo do kry
tyki, ochronę w publikacjach praso
wych podstawowych interesów i 
praw jednostek organizacyjnych oraz 
obywateli oraz właściwość sądową w 
sprawach o przestępstwa prasowe. 

W części drugiej zawierającej tekst 
ustawy o prawie prasowym 8 wydaw
ca odesłał do aktów wykonawczych 
tej ustawy zamieszczonych bądź w 
części III zbioru, bądź aktów związ
kowych, zamieszczonych w IV części 
„Prawa prasowego". Dla przykładu, 
w art. 4 ustawodawca powiada, że 
odmowa udzielenia informacji przez 
organa państwowe, przedsiębiorstwa 
państwowe i inne państwowe jedno
stki organizacyjne może nastąpić je
dynie ze względu na ochronę taje
mnicy państwowej i służbowej oraz 
innej tajemnicy chronionej ustawą. 
Wydawca cytuje więc w odsyłaczu o 
jakie tajemnice chronione ustawą 
przykładowo może chodzić: tajemnicę 
bankową, tajemnicę zawodową sę
dziego i ławnika, tajemnicę adwo
kacką, tajemnicę lekarską czy wresz
cie tajemnicę dziennikarską określo
ną w art. 15 i 16 prawa prasowego. 

Część trzecia zawiera następujące 
przepisy wykonawcze (podaję według 
chronologii przyjętej w zbiorze): roz
porządzenie Rady Ministrów z 9 lip
ca 1984 w sprawie trybu udostępnia
nia prasie informacji oraz organiza
cja' i zadań rzeczników prasowych w 
urzędach organów administracji pań
stwowej, rozporządzenie Prezesa Ra
dy Ministrów z 1 lipca 1984 w spra
wie zakresu działania oraz trybu po
woływania i działania Rady Praso
wej, rozporządzenie Rady Ministrów 
z 9 Lipca 1984 w sprawie rozgłośni 
oraz tele- i radiowęzłów zakłado
wych, rozporządzenie Rady Mini
strów z 20 sierpnia 1984 w sprawie 
szczegółowych zasad udzielania ze
zwoleń, rejestracji i kontroli przed
siębiorstw oraz zakładów i urządzeń 
poligraficznych oraz wyciąg z rozpo
rządzenia Ministra Sprawiedliwości z 
25 sierpnia 1984 traktujący o tym, 
które sądy rozpoznają sprawy o 
przestępstwa popełnione w prasie. 

Część IV (Przepisy związkowe) 
otwiera znowelizowany tekst ustawy 
o kontroli publikacji i widowisk z 
31 lipca 19814. Dalej mamy tekst 
ustawy o ochronie tajemnicy pań
stwowej i służbowej z 14 grudnia 
1982, fragmenty uchwały nr 87 Rady 
Ministrów w sprawie służby praso
wej w administracji państwowej z 
18 lipca 1983 (§ 8—13), uchwałę Rady 
Państwa w sprawie regulaminu spra
wowania kontroli publikacji i wido
wisk z 17 września 1981 (regulamin 
jest załącznikiem do uchwały i jest 
także publikowany w tym zbiorze). 

Autorka zbioru i wydawca Wyra
żają nadzieję, że zbiór ten posłuży 
czytelnikowi jako przewodnik w dzie
dzinie stosunków prawnych dotyczą
cych przepływu informacji i opinii 
mimo pewnych ograniczeń wydawni
czych (niektóre teksty zamieszczono 
tylko we fragmentach). Opinię tę na
leży podzielić. Szkoda tylko, że wy
dawca zdecydował się zaledwie na 
10 tysięcy egzemplarzy. Wypada wy
razić nadzieję, że ewentualne drugie 
wydanie, uzupełnione i uaktualnio-
nie, ukaże się w większym nakładzie. 

Marian Banach 

- Tekst Deklaracji zacytowany został w 
zbiorze za Zeszytami Prasoznawczymi 
1980 nr 3, s. 159—162. 
* Dziennik Ustaw PRL 1984, nr 5, poz. 24. 

* Dziennik Ustaw PRL 1981 nr 20 poz. 92, 
zmiany, 1983, nr 44, poz. 204 oraz Dziennik 
Ustaw PRL 1984 nr 5 poz. 24. 



W SŁOWACKICH 
O C Z A C H 

Samuel B r e c k a : V Y V O J A 
SUCASNY STAV V Y S K U M U 
TLĄCE, ROZHLASU A T E L E V I -
ZIE V P O L S K U (śtudijno-rozbo-
rova sprava). Novinarsky Studij-
ny Ustav, Odbor Nowimovednych 
Informacii, Bratislava 1984. S. 62. 

Coraz więcej czasu przeznaczonego na 
badania pochłania odszukiwanie i za
poznawanie się z bieżącą informacją 
na interesujący badacza temat. Ro
śnie zatem ważność i znaczenie do
brze zorganizowanych służb informa
cyjnych, wszelkiego rodzaju biblio
grafii, przeglądów tematycznych, wy
dawnictw jednorazowych i ciągłych. 
Pomoc w postaci dokumentacji i in
formacji naukowej skraca naukowco
wi czynności wstępne, umożliwia 
kompleksowe ujmowanie zagadnień, 
zapobiega stracie czasu na powtarza
nie badań dokonanych już przez ko
goś innego. Te przyczyny oraz oczy
wista potrzeba integracji i koordyna
cji badań w krajach socjalistycz
nych — jak określa sam autor — spo
wodowały, że podjął się opracowania 
stanu badań nad prasą, radiem i te
lewizją w Polsce. 

W oparciu o zasoby biblioteczne 
NSU — prężnego ośrodka badawcze
go w Bratysławie, który — zdaniem 
autora — ma najrozleglejszy zbiór 
prasoznawczych poloników, pokusił 
się o scharakteryzowanie polskiego 
systemu środków masowej komunika
cji w ostatnim dziesięcioleciu (1970— 
1980) wraz z omówieniem głównych 
badań nad prasą, radiem i telewizją 
oraz podaniem podstawowych wyni
ków charakteryzujących ten etap 
rozwoju masowych mediów. 

Dla zainteresowanych głębszym 
studium nad polskimi środkami ma
sowego przekazu zestawia autor te
matyczną bibliografię za okres 1970— 
1980. Jako źródła do tej bibliografii 
autor podaje Zeszyty Prasoznawcze, 
Przekazy i Opinie, Prasę Polską, Stu
dia Socjologiczne. 

Autor podzielił temat następująco: 
1. nadawca; 2. zawartość (analizy za
wartości i analizy lingwistyczne); 3. 
odbiorcy prasy; 4. odbiorcy radia i 
telewizji — skutki stosowania środ
ków masowego przekazu. 

Rozwój polskiego systemu środ
ków masowego przekazu autor wią

że — i słusznie — z nurtem przemian 
społecznych. Jak zaznacza, okres ob
jęty jego opracowaniem był dekadą 
burzliwych przemian w Polsce. Opie
rając się na „Bilansie lat siedemdzie
siątych" Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych, pracach Tomasza Gobana-Kla-
sa. Sylwestra Dzikiego i innych, daje 
autor treściowy szkic ogólnej sytua
cji, wpro wadzą jacy w zagadnienia 
społeczne i masowego komunikowa
nia w Polsce w ostatniej dekadzie. 
Zapoznaje również czytelników z in
stytucjonalnym prasoznawstwem w 
Polsce, ze stosowaną w badaniach 
metodologią i badań tych praktycz
ną przydatnością. Tak charakteryzuje 
ośrodki prasoznawcze w Polsce i ich 
zainteresowania badawcze: PAN — 
badania nad kulturą masową, margi
nalne ujmowanie zagadnień praso-
znawczych; Uniwersytet Warszaw
ski —- zainteresowania prasoznawcze 
w aspekcie potrzeb pedagogicznych; 
OBOPiSP — radio i telewizja; Ośro
dek Badań Prasoznawezych — prasa 
i wiedza o masowym komunikowa
niu. Z tej charakterystyki zaintereso
wany uzyskuje pierwszą orientację 
i wskazanie, gdzie należy poszukiwać 
potrzebnych opracowań. 

Na s. 25 autor pis=ze: „Jesteśmy 
świadomi, że nasze opracowanie nie 
przynosi całkowicie reprezentatywne
go poglądu na polskie badania nad 
środkami masowego przekazu ze 
względu iia ich rozległość i bogatą 
tradycję, mogliśmy jedynie zwrócić 
uwagę na ich główne kierunki i pod
stawowe rezultaty, to wszystko w 
celu ułatwienia orientacji dla głęb
szego studium." W odniesieniu do 
pierwszej części opracowania, tj. omó
wienia tekstowego, można przyjąć, że 
autor swój cel osiągnął. Część nato
miast druga, zawierająca dane biblio-
graficzno-clokumentacyjne, tych zało
żeń niestety nie spełnia. 

Przyjmując, że wszelkiego rodzaju 
wybory, zwięzłe omówienia, z samego 
założenia muszą być niepełne, trzeba 
przypomnieć, że wielokrotnie na 
wspólnych spotkaniach dokumentali
stów polskich i czechosłowackich dys
kutowane były zasady dokonywania 
„pomniejszeń" dokumentów. Wszyscy 
zgadzali się, że efektem takiego za
biegu mus: być wyciąg na tyle in
formujący i dokładny, na ile infor
mująca i dokładna bez względu na 
skalę jest mapa. W żadnym zaś przy
padku opracowanie nie może być 
dezinformujące. Folderowa „prawdzi-



wość" jest również prawdą w jakimś 
zakresie, dla dokumentalisty wycin
kowa prawdziwość jest błędem sztuki. 

W bibliografii umieścił autor 155 
pozycji. Jak sam zaznacza, bibliogra
fia ta ma stanowić uzupełnienie i 
poszerzenie tekstowej części pierw
szej, ma być materiałem umożliwia
jącym głębsze studium. Prace histo
ryczne autor ze swej bibliografii wy
łączył. Nawiasem mówiąc jest to de
cyzja dosyć zaskakująca u autora 
z Bratysławy, gdzie się takim pietyz
mem otacza historię swojej prasy. 
Wyłączając zatem, dla prawidłowego 
porównania, wszystkie prace history
czne, dekada 1970—1980 przynosi w 
prasoznawstwie polskim 2622 prace. 
Zaledwie 6°/o opracowań zamieszczo
nych w bibliografii S. Brećki nie 
może w żadnej mierze reprezentować 
polskiego prasoznawstwa. Gdyby na
wet był to wybór według określo
nych prawideł selekcji — czego au
tor nie podaje — to i tak należało 
zaznaczyć, w jakiej proporcji stoi ta 
ilość do faktycznej produkcji nauko
wo-badawczej tych lat w Polsce. 

Są i dalsze konsekwencje tego sta
nu rzeczy. Na skutek tej zmniejszo
nej ilości opracowań nazwiska zna
nych i uznanych polskich prasoznaw-
ców niczym się nie wyróżniają od 
nazwisk osób, które przypadkowo się 
znalazły w kręgu badań prasoznaw-
czych. „Przypadkowi" prasoznawcy 
są bowiem na równi reprezentowani 
jednym czy dwoma opracowaniami, 
jak ci, których działalność naukowa 
jest niezwykle bogata i wkład isto
tny w tym zakresie nauki. Nie sposób 
zatem wyróżnić opracowań przyczyn-
karskich od badań podstawowych czy 
specjalistycznych dla pewnych dzie
dzin prasoznawstwa. Pomijając już 
to krzywdzące zrównanie, odbiorca 
bibliografii skazany jest na błądzenie 
w publikacjach, zwłaszcza że rów
nież adnotacje w najlepszym wypad
ku podają tylko temat pracy — bez 
określenia metody badawczej, rezul
tatów badania i znaczenia. 

Wśród 155 wymienionych przez au
tora pozycji 23 to artykuliki z Pra
sy Polskiej, które z samego założenia 
nie są pracą badawczą, są to bądź 
artykuły publicystyczne, bądź socjo
logiczne sondaże — cenny, lecz zale
dwie margines pracy naukowej. Nie 
można obok tego zestawu przejść 
obojętnie, tak dalece odbiega od norm 
dokumentacji i informacji naukowej. 
Nawet gdyby to była tylko informa

cja o zasobach bibliotecznych NSU, 
a nie o rozwoju i stanie badań w 
Polsce — to też byłaby nieprawdzi
wa. Musi się bowiem w tych zbio
rach znajdować 17 roczników „Pol
skiej bibliografii adnotowanej wie
dzy o prasie" z lat 1965—1981 opra
cowanej przez S. Dzikiego, a stale 
wydawanej przez Ośrodek Badań 
Prasoznawczych w Krakowie. Jest to 
bibliografia kompletna, z adnotacją 
analityczną, orientującą odbiorcę nie 
tylko v/ tematyce, ale o zastosowa
nej w badaniach metodzie, wynikach 
i znaczeniu pracy. Umożliwiająca 
prawidłową selekcję odbiorcy. Nie 
sposób przecenić jej znaczenia dla 
tych, których interesuje polskie pra-
soznawstwo. Nie mniejsze znaczenie 
ma również działalność CECOM-u, w 
której to działalności i placówka 
bratysławska ma swój udział. 

Dwadzieścia lat ścisłej współpracy 
dokumentalistów krajów socjalisty
cznych, stałych spotkań Komisji Ko
ordynacyjnej, stałych osobistych kon
taktów naukowców obu krajów, 
współpracy w dziedzinie udostępnia
nia osiągnięć naukowych w zakresie 
masowego komunikowania — i efek
tem takie nieporozumienie, jakim 
jest omawiana bibliografia. 

Nie dzieli nas bariera językowa, 
dewizowa, ideologiczna, nie dzieli od
ległość — łączy wieloletnia współ
praca, moglibyśmy zatem oczekiwać 
czegoś więcej niż tak odległe od rze
czywistości przedstawienie rozwoju i 
stanu badań nad prasą, radiem i te
lewizją w Polsce. 

Teresa Lisicka 

CZARNO-BIAŁE 
WIDZENIE MEDIÓW 

L. John M a r t i n , Anju Grover 
C h a u d h a r y : COMPARATIVE 
MASS MEDIA SYSTEMS. Long
man Inc., New York 1983. S. 
VIII -I- 356. 

Mogła to być książka wyśmienita 
przynajmniej jako materiał do dys
kusji i polemik. Jeżeli bowiem walka 
różnych koncepcji prasy należy dziś 
w skali światowej do centralnych 
sporów ideowych między socjalizmem 
a kapitalizmem, w których to spo
rach głos krajów rozwijających się 
bivmi coraz donośniej, nawet u pro-



szczone przedstawienie racji trzech 
głównych stron wydaje się przedsię-, 
wzięciem atrakcyjnym. Warunkiem! 
powodzenia poza kręgiem ludzi o tej 
samej orientacji jest jednak to, by ra
cje każdej ze stron były wykładane 
przez autorów solidaryzujących się z 
nimi lub choćby mniej więcej w 
równym stopniu krytycznych wobec 
nich. Warunku tego omawiana książ
ka niestety nie spełnia. 

Atrakcyjności samego pomysłu jej 
redaktorów dorównuje zapowiedź je
go realizacji. Z zapowiedzi tej wyni
ka, że omówienie trzech różnych kon
cepcji prasy, dominujących w trzech 
regionach współczesnego podzielonego 
świata, uwzględni sześć głównych 
wątków: pojęcie wiadomości, rola 
mediów, media jako nośnik oświaty 
i perswazji, media jako nośnik roz
rywki, ekonomika mediów i wolność 
prasy. Każdy z tych trzech wąt
k ó w wypełnia trzy rozdziały, z któ
rych pierwszy poświęcony jest świa
tu zachodniemu, drugi — krajom 
rozwijającym się, trzeci — krajom 
socjalistycznym. Jak z tego wynika, 
mamy do czynienia z klasyczną pra
cą porównawczą o jasno zarysowanej 
tematyce. Można by wprawdzie pod
nosić wątpliwości, czy w owych 6 wą
tkach zmieszczą się wszystkie istotne 
cechy porównywanych systemów me
dialnych, ale byłby to zarzut drugo
rzędny. Nikt jeszcze nie napisał książ
ki, która by zawierała „wszystko". 
Można by też wytknąć autorom, że 
nie wszyscy napisali swoje przyczyn
ki „na temat", zgodnie z ustalonym 
schematem tomu. I to jednak można 
jeżeli nie usprawiedliwić, to przynaj
mniej zrozumieć. 

Nie sposób wszakże okazać takiej 
tolerancji wobec sposobu potraktowa
nia każdego z 6 wyróżnionych wąt
ków. Nawet czytelnik życzliwie uspo
sobiony do książki rychło spostrzega, 
że omawia się je według tej samej 
zasady: „dobry" modelowy system 
zachodni przeciwstawia się „złemu"' 
systemowi socjalistycznemu; między 
tymi dwoma systemami mieści się 
modelowy system krajów rozwijają
cych się, który jest o tyle dobry, o 
ile się zbliża do zachodniego, a o ty
le zły, o ile przypomina socjalisty
czny. 

Zdaniem autorów najgorszy jest 
Związek Radziecki z punktu widzenia 
wolności osobistej (s. 23), której to 
sytuacji przeciwstawiają jako najle
pszą - sytuację w Stanach Zjedno

czonych (por.: „Ze wszystkich kra
jów zachodnich Stany Zjednoczone 
zapewniają prawdopodobnie najbar
dziej konsekwentną, zorientowaną 
na jednostkę wolność prasy"; s. 24). 
Wiadomo, że prasa zachodnia przeja
wia większe zainteresowanie wiado
mościami niepomyślnymi niż socja
listyczna. Autor jednego z rozdzia
łów (K. Schoenbach) tłumaczy to 
tym, że „Zachód oczekuje postępu; 
stąd niepowodzenie jest bardziej go
dne informacji, bo jest odchyleniem 
od normy, sytuacją niezwykłą. Społe
czeństwa socjalistyczne natomiast 
spodziewają się niepowodzenia, trak
tują wiec postęp jako bardziej godny 
informacji" (s. 5). 

Z powyższych względów książkę 
L. J. Martina i A. G. Chaudhary mo
żna z czystym sumieniem zaliczyć do 
literatury propagandowej. Czytając 
ją ma się wrażenie, że przynajmniej 
część jej autorów i redaktorzy mieli 
na celu nie tyle porównawczą cha
rakterystykę różnych systemów pra
sowych, co umocnienie i utrwalenie 
politycznie motywowanych stereoty
pów antysocjalistycznych. Jeżeli gło
śna książka Sieberta, Petersona i 
Schramma „Four Theories of the 
Press" * z roku 1956 stanowi najoka
zalszy owoc zachodniej myśli praso-
znawczej z okresu zimnej wojny lat 
pięćdziesiątych, to omawiany tom 
Martina i Chaudhary może preten
dować do analogicznego tytułu w od
niesieniu do zimnej wojny lat osiem
dziesiątych. Dotyczy to m. in. pierw
szego, uogólniającego rozdziału pióra 
dwojga redaktorów książki. 

Tak oceniam tę książkę jako ca
łość. Bylibyśmy jednak niesprawie
dliwi, gdybyśmy nie dostrzegli, że 
części autorów udało się wyrwać poza 
krąg gazetowych, czarno-białych ste
reotypów. Po pierwsze, dotyczy to 
większości rzeczników trzeciego świa
ta (A. M. Habte, K. R. Rampal, S. 
Nam). Po drugie, są to niektórzy rze
cznicy świata zachodniego (H. F. 
Schulte, D. R. Browne, M. Hollstein, 
H. Hardt). Po trzecie, są to dwaj au
torzy rozdziałów o mediach w kra
jach komunistycznych (R. D. Mills i 
P. Underwood). Oczywiście żaden z 
nich nie przeciwstawia się general
nej linii książki i nie występuje ani 
w roli oskarżyciela mediów zachod
nich, ani w roli obrońcy mediów so-

* Por. recenzję M. K a f l a w ZP 1S65 
nr 4, s. n? (ted.). 



cjalislycznych. Wystarczy jednak, że 
stać ich na zobaczenie negatywnych 
zjawisk na Zachodzie (np. eksploata
cji wą tków przemocy) lub pozytyw
nych na Wschodzie (np. popularyzacji 
kul tury i oświaty) oraz że piszą ze 
znajomością rzeczy, a zgromadzone 
dane umieją z in t e rp re tować w szer
szym kontekśc ie politycznym, społe
cznym, kul tura lnym i historycznym. 

Zygmunt Dąbek 

MI ĘDZYNARODOWA 
B I B L I O G R A F I A 
P R A S O Z N A W C Z A 

Christ ina H o l t z - B a c h a : P U 
B L I Z I S T I K - B I B L I O G R A P H I E . E i 
ne internationale Bibliographie von 
Nachschlagewerken zur Literatur 
der Kommunika t i ons Wissenschaft. 
Schriften der Deutschen Gesell
schaft für C O M N E T , Band 4. U n i -
vars i tä t sver lag Konstanz G m b H . 
1985. S. 249. 

Jest to 4. tom serii wydawniczej 
C O M N E T — zachodnioeuropejskiego 
ośrodka informacji i dokumentacji 
prasoznawcze j pod auspicjami 
U N E S C O 1 . Dwa pierwsze tomy trak
towały (j nowych mediach (autor 
prof. F. Ronneberger) i o mediach 
masowych (prof. G. G. Kopper), trze
ci zawierał bibliografię badań nad 
komunikowaniem (H. Bohrmann, W. 
Ubbens 2 ). Recenzowany tu tom 4 — 
to bibliografia międzynarodowa kom
pendiów wiedzy o komunikowaniu. 

W 23 działach (łącznie w 4. i 5. ze
brano prasę — dzieła dot. zarówno 
gazet jak i czasopism; dział 10, — 
media audiowizualne poza rtv i f i l 
mem, nie jest reprezentowany) wy
stępuje 98 adnotacji. Najstarsza pu
blikacja pochodzi z 1848 r. Uwzględ
niono niemieckojęzyczne bibliografie 
oryginalne i dzieła o cechach bibl io
graficznych, katalogi itp. wydawnic
twa dokumentacyjne oraz angielsko-
i f rancuskojęzyczne bibliografie ory
ginalne lub wydrukowane w prasie 

1 Jogo odpowiednik dla Europy wsch. 
C E C O M jest usytuowany przy Ośrodku 
Badań Prasoznawczych w Krakowie . 
- Zob. omówienie w 7,P nr 4/1985. 

fachowej, jeżeli nie dotyczyły tema
tyki ty lko narodowej. Wybór opierał 
się wyłącznie na autopsji, co w y e l i 
minowało tytuły, k tó rych brak w 
R F N 3 . 

Układ tej bibliografii został prze
jęty ze „Skorowidza zawartości Pu-
blizistik 1956—1975" 4 . Nie w y s t ę p u 
jące w tym „Skorowidzu" nowe me
dia - - kablowa tv, komunikacja sa
telitarna, teletekst itp. --- zostały 
p rzyporządkowane radiofonii (dział 
8) oraz instytucjom źródłowym (13). 
Kolejność adnotacji w działach jest 
chronologiczna, poza dz. 15 (osobowo
ści), 20 (komunikowanie za granicą) . 
21 (instytucje) i 22 (personalia) — 
gdzie występują alfabetycznie podług 
nazwisk, k ra jów lub nazw instytucji. 
Poza 23 działami, w aneksie ujęto 
czasopisma (niemieckie i angielskie) 
mające skumulowane (roczne, wielo
letnie) spisy treści (pozycje 960—987). 
Ty lko tu nie ma adnotacji powtórzo
nych, poprzednio były one przy krzy
żowaniu się tematyki, wys tępując w 
tej samej wersji do trzech razy. Dla
tego też trudno stwierdzić , ile fakty
cznie wydawnictw odnotowano w bi
bliografii. 

Prze jdźmy kolejno działy. 1 —-
Prasoznawstwo, wiedza o komuniko
waniu — ma 80 adnotacji w podgru
pach: zagadnienia ogólne i nad rzędne , 
historia, podstawowe pojęcia, szcze
gółowe problemy teoretyczne, meto
dy, przyczynki dot. innych dyscyplin. 
2 — Komunikowanie w społeczeń
stwie — 17 pozycji podzielonych na: 
zagadnienia ogólne i nadrzędne , 
struktury .społeczne, zagadnienia h i 
storyczne. 3 — Komunikowanie jed
nostkowe, język i retoryka — 10 ad
notacji: zag. ogólne i nadrzędne , teo
ria języka, retoryka, języki szczegól
ne. 4 ł 5 — Prasa. 96 adnotacji pod: 
zag. ogólne i nad rzędne , typologia, 
organizacja, ekonomika, koncentra
cja, kooperacja i konkurencja z in 
nymi mediami. 6 — Książka, 13: zag. 
ogólne i nadrzędne , typologia, koope
racja i konkurencja z innymi media
mi. 7 - - Inne media drukowane. 5: 
ulotka, formy jednostkowe (kalen
darz). 8 — Radiofonia (z telewizją) — 

5 Z wydanych w Polsce brak np. „Di rec-
tory of Mass Media Research Centres in 
ICuropean SociaUst Countries" (Cracow 
l!)7fl) i — chyba ze względów czasowo-edy-
torskich — „World Directory of Mass 
Communication Researchers" (Cracow 
19H4). 
« Zob. recenzję w ZP 1980 nr i, s. 156—158. 



62 pozycje ujęte pod : zag. ogólne i 
nadrzędne, typologia, organizacja, 
ekonomika, technika, kooperacja i 
konkurencja z innymi mediami, po
szczególne rozgłośnie i audycje (pra
wie zawsze z dalszym podziałem na 
radio i tv). 9 — Film — 53 adnota
cje: zag. ogólne i nadrzędne, typolo
gia, kooperacja i konkurencja z inny
mi mediami. 10 — Inne media audio
wizualne (brak adnotacji). 11 .— Pub
likacje ikonograficzne, 10: fotografia, 
karykatura, plakat, formy szczególne 
(komiks). 12 — Reklama i public re
lations, 24: zag. ogólne i nadrzędne, 
technika i środki reklamy. 13 — In
stytucje źródłowe — 14: zag. ogólne 
i nadrzędne, ekonomika, poszczególne 
organizacje. 14 — Zawód — 25 pozy
cji: zag. ogólne i nadrzędne, kształ
cenie i doskonalenie zawodowe 
dziennikarzy, problemy zawodowe 
(zag. ogólne i nadrzędne, w prasie 
drukowanej, w radiu i tv, w pozosta
łych dziedzinach zawodu), organizacje 
zawodowe. 15 — Osobowości w zawo
dzie — 26 adnotacji (m. in. Guten-
berg, Harden, Herder, Heuss, Kraus, 
Marks, Tucholsky). 16- — Tematy, 
treści i formy — 49 pozycji: zag. 
ogólne i nadrzędne, formy przedsta
wiania, tematy i zawartość w posz
czególnych mediach (w radiu, w tv, 
w filmie, w pozostałych mediach i 
formach publikowania — aż dziwi 
brak prasy!). 17 — Odbiorcy — 44: 
zag. ogólne i nadrzędne, odbiorcy 
poszczególnych mediów (czasopism •— 
brak dzienników!, tv, filmu, reklamy 
i public relation, pozostali). 18 — 
Historia komunikowania — 102 ad
notacje, prócz zag. ogólnych i nad
rzędnych w cezurach dla lat 1500, 
1815, 1870, 1919, 1933, 1949. 19 — Po
lityka w dziedzinie mediów — 23 po
zycje: zag. ogólne i nadrzędne, me
dia w polityce państwa (jako przed
miot, jako środek), media jako śro
dek polityki nie-państwowej . 20 — 
Komunikowanie za granicą — 143: 
dot. kilku krajów łącznie i globalnie, 
komunikowanie międzynarodowe i 
interkulturowe, komunikowanie w 
poszczególnych krajach. 21 — Dzia
łalność instytucji fachowych — 22: 
instytuty kształcące, uniwersytety, 
instytuty badawcze. 22 — Persona
lia — 60 adnotacji (m. in. Biicher, 
De Volder, Dovifat, d'Ester, Groth, 
Haacke, Hagemann, Kieslich, Koszyk, 
Lerg, McLuhan, Maletzke, Munster, 
Noelle-Neumann, Prakke, Pross, Roe-
gele, Ronneberger, Schiitz, Silber-

mann). 23 — Dokumentacje — 81 po
zycji: prasa i literatura fachowa, dy
sertacje (ujęte ogólnie, w poszczegól
nych uczelniach, na poszczególne te
maty). W aneksie — 28 pozycji. 

Jak w każdej bibliografii, tak i w 
tej łatwo zauważyć dysproporcje w 
działach — od bardzo Licznych (pra-
soznawstwo 80 adnotacji, prasa 96, 
historia 102, komunikowanie za gra
nicą aż 143, dokumentacja 81) — po 
bardzo skromne (język i retoryka, 
książka, inne media drukowane — 
kilka lub kilkanaście pozycji, inne 
7nedia audiowizualne — 0). 

Autorzy polscy są reprezentowani 
dwoma pozycjami. NRD-owskie wy
danie 4-tomowej „Historii filmu" J. 
Toeplitza występuje tak w dziale 
„Film" (poz. 310) jak w „Historii ko
munikowania" (poz. 555), a w „Do
kumentacjach" jest „World Directory 
of Mass Communication Periodicals" 
(poz. 898) pod red. S. Dzikiego. 

Korzystanie z omawianej bibliogra
fii umożliwiają indeksy: autorów — 
redaktorów — edytorów (s. 233—239) 
oraz rzeczowo-hasłowy (s. 240—249). 

Czesław Biel 

T E C H N I K A I N F O R M O W A N I A 
A P O L I T Y K A 

INFORMATIONSTECHNOLOGIE 
UND INTERNATIONALE POLI
TIK. Herausgegeben von Jörg 
B e c k e r , Jens H a r m s , Verena 
M e t z e - M a n g o l d . Friedrich 
Ebert Stiftung, Gemeinschafts-
werk der Evangelischen Publizi
stik 1983. S. 193. 

Książka ta, będąca kontynuacją od
bytej w Bonn w 1981 roku konferen
cji na temat „Nowe technologie ko
munikowania a nowy międzynarodo
wy ład informacyjny" ukazała się 
jako wspólna pozycja dwóch zachod-
nioniemieckieh serii wydawniczych 
„Communication Manual" oraz 
„GEP-Medien-Dokumentation". Skła
da się ona z dziesięciu odrębnych 
wprawdzie tematycznie, lecz spój
nych treściowo opracowań, z których 
każde stanowi próbę analizy nowo
czesnych technologii przetwarzania i 
przekazywania danych w kontekście 
sytuacji społeczno-politycznej świata. 

Już na wstępie Cees I. H a m e -
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l i n k podkreśla rolę „technologii in
formacyjnych" w sterowaniu a kon
troli dostępu do innych nowoczesnych 
technologii, patentów, know how, dla 
których mają spełniać one nadto 
funkcję synergiczną, wyprzedzając i 
pobudzając postęp naukowo-technicz
ny. Produkcja, usługi dotyczące sfery 
nowoczesnych technologii informacyj
nych (n.t.i.) stworzyły czwarty po 
energetycznym, samochodowym i che
micznym rynek zbytu o rocznym wo
lumenie 100 mld dolarów. Przy czym 
rola tego bardzo rentownego rynku, 
rynku XXI wieku, będzie wciąż wzra
stała. Dlatego trudno sobie wyobra
zić, by jakikolwiek kraj dbający o 
utrzymanie czy podniesienie swej po
zycji w świecie zrezygnował z wyko
rzystania n.t.i. Duża część książki po
święcona jest ocenie przydatności 
n.t.i. dla rozwoju krajów trzeciego 
świata. 

Znamienne wydaje się tu pytanie 
kolejnego autora, Hansa Dietera 
K1 e e, czy rozwój ku „Computer 
Society" nie prowadzi do koncentra
cji władzy i kontroli w rękach nie
wielu superkorporacji jak np. IBM 
(zajmującej 60—70% światowego ryn
ku komputerów). Czym zatem ma być 
niezależność w obliczu monopolizacji 
produkcji i dostępu do hardware'u, 
części zamiennych i usług serwiso
wych. Jakże często kraje rozwijające 
się nie mają odpowiedniego softwa
re^ będąc zmuszone do korzystania 
z „zeuropeizowanych treści" obcych, 
szkodliwych nierzadko kulturowo — 
np. działanie efektu demonstracji. 
Jednakże próba stworzenia np. jakie
gokolwiek odrębnego systemu sateli
tarnego krajów afrykańskich skaza
na jest z góry na niepowodzenie. 
Brak środków idących w miliardy 
dolarów, przygotowanej kadry, opro
gramowania, sprawia, że wprawdzie 
istnieją na tym kontynencie systemy 
komunikacji komputerowej, są jed
nak wykorzystywane przez ponadna
rodowe korporacje, ponadnarodowe 
banki oraz wąskie elity. Umacniają 
one zatem wpływ metropolii, stano
wiąc przykład intelektualnego neo-
kolonializmu. Właściwie jedynym 
przykładem samodzielnego przedsię
wzięcia kraju trzeciego świata na 
tym polu jest andyjski eksperyment 
SITE przeprowadzony w latach 1975— 
1976 w 2330 wioskach subkontynen-
tu. Jego celami były: poprawa wy
kształcenia podstawowego, ułatwienie 
nauczania, popularyzacja ulepszonych 

metod uprawy, ochrany zdrowia i 
wyżywienia, upowszechnienie roz
wiązań w zakresie planowania rodzi
ny oraz narodowa integracja Indii. 
Niestety, jak analizuje Neville D. 
J a y a w e e r a, nie można mówić o 
jakimś istotnym, zauważalnym wpły
wie informacji przekazywanej za po
średnictwem SITE na badane sfery 
probemowe. 

Pierwszym krajem III świata, któ
ry uruchomił własnego satelitę Pala-
pa 1 dla celów komunikacyjnych w 
obrębie swego terytorium, była In
donezja w roku 1976. Kraje arabskie 
umieściły na orbicie w 1982 roku sa
telitę dla celów połączeń telefonicz
nych, przekazywania danych w obrę
bie Zatoki Perskiej. Prócz tego sze
reg krajów, jak Algieria, Nigeria. 
Brazylia czy Peru bierze udział w 
międzynarodowym systemie INTEL-
SAT, systemie kontrolowanym przez 
USA. Georg-Michael L u y k e n roz
ważając globalne sieci komunikacyj
ne zajął się właśnie m. in. tym przed
sięwzięciem. Założona w 1964 roku 
International Télécommunications Sa
tellite Organisation (INTELSAT) dys
ponuje obecnie 16 geostacjonarnymi 
satelitami działającymi we współ
pracy z 375 stacjami naziemnymi, 
obejmując obszar 140 krajów. Speł
nia nadto wymogi zintegrowanego, 
cyfrowego systemu przenoszenia da
nych (ISDN), systemu „wieku infor
macji". Mimo obniżenia w ostatnich 
15 latach opłat za połączenia sateli
tarne INTELSAT o 85»/o są one jed
nak jeszcze dla wielu niedostępne. 
Autor jedynie wspomina o istnieniu 
innego, „konkurencyjnego" systemu 
radzieckiego INTERSPUTNIK, trud
no więc o jakiekolwiek porównania 
czy wnioski. Natomiast istotną zaletą 
jego analizy jest szereg danych doty
czących infrastruktury regionów III 
świata. Jeśli uzmysłowić sobie, iż 
koszt stworzenia jednego łącza z apa
ratem telefonicznym na obszarze obe
cnie niestelefonizowanym wynosi 2Ü00 
dolarów, to doprowadzenie do dostę
pności jedynie (nie posiadania) tele
fonu dla każdego mieszkańca Afry
ki kosztowałoby 10 mld dolarów (sa
me koszty materiałowe). Dorównanie 
obecnemu poziomowi USA pochłonę
łoby kwotę 5 bilionów dolarów. Au
tor nawet nie próbuje podawać spo
sobów realizacji takiego programu, 
odnotowując jedynie znaczny niedo
bór środków. Cechą dominującą ca
łej zresztą książki jest pesymizm i 



szukanie raczej punktów niedopaso
wania n.t.i. do potrzeb krajów rozwi
jających się, niż konkretnych dróg 
wyjścia. Jest to jej poważny niedo
móg, po części jedynie dający się wy
tłumaczyć obiektywnym i rzeczywi
stym układem polityczno-gospodar
czym świata. 

Informacja stała się towarem, to
warem bardzo specyficznym. Odmien
nie należy rozważać informację jako 
zawartą w niej treść (oraz jej war
tość), inaczej umieszczony na danym 
nośniku zbiór dźwięków, cyfr czy li
ter. Pierwszy aspekt, treściowy, ce
chuje wysoka koncentracja i mono
polizacja rynkowa. USA posiadają 
75% wszystkich zmagazynowanych 
danych, Europa 15%, kontrolując 
właściwie wszystkie wielkie VAN-s — 
banki danych. Zawierają one prze
ważnie informacje naukowe, techni
czne i ekonomiczne. Charakterystycz
na dla tego podejścia jest „dwuwar-
tościowość" informacji, mającej war
tość wymienną i użytkową. Otóż war
tość wymienna wzrasta wraz z dłu
gością czasu przetrzymywania treści 
w warunkach politycznego monopolu, 
natomiast nie może ona być fakty
cznie zrealizowana bez jej wykorzy
stania, tj. uruchomienia wartości uży
tkowej. Ta ekonomiczna cecha infor
macji prowadzi więc do widocznej 
sprzeczności, której rozwiązanie do
konuje się często na drodze nie eko
nomicznej, lecz politycznej kalkula
cji interesów. Przy czym jej cena nie 
tylko nie maleje, ale wzrasta. 

Odmiennie rzecz się ma z samym 
zapisem danych. Widoczne jest stałe 
tanienie i podnoszenie jakości usług. 
Przytoczę tu choćby kilka liczb re
prezentowanych przez Juana F. R a 
da. Otóż np. w roku 1965 pojedyn
czy satelita mógł przyjmować 250 po
łączeń telefonicznych ,obecnie 12 000, 
przy tym cena połączenia zmalała z 
22 tys. dolarów do 800 dolarów ro
cznie, a zastosowanie satelitów o po
jemności 100 tys. połączeń (pod ko
niec lat '80) zredukuje tę kwotę do 
30 dolarów zaledwie. Rośnie nadto 
niezmiernie szybkość przekazywanych 
informacji. Przy użyciu Satelliten Bu
siness System (IBM oraz A E T N A In
surance) można przekazać 6,3 milio
na jednostek informacyjnych na se
kundę albo 100 tys. słów, przy 10 tys. 
jednostek dla normalnego systemu te
lefonicznego. Tworzenie się ponadna
rodowych struktur przekazywania da
nych ma zatem jak najlepsze wa

runki. Herbert I. S c h i l l e r w jed
nym z egzotycznych przykładów na 
łatwe przekraczanie przez informa
cję granic państwowych wymienia 
Polskie Linie Lotnicze LOT, które 
prowadzą rezerwację lokalnych lo
tów za pośrednictwem komputera 
znajdującego się w Atlancie, podob
nie zresztą jak bułgarski Bałkan czy 
węgierski Malev. Pytanie jednak, 
czyje to są właściwie informacje, kto 
je kontroluje. Gdy dotyczą jedynie 
linii lotniczych, problem jest w mia
rę neutralny, lecz jeśli amerykański 
satelita przesyła programy bezpośred
nio do całych Indii, 90% kanadyj
skich danych jest magazynowanych, 
przetwarzanych w USA, kontrolują
cych nadto największy system sateli
tarny INTELSAT — postulat ochro
ny prawnomiędzynarodowej danych 
nabiera istotnego znaczenia. Warto 
wspomnieć tu o tzw. „operacjonaliz-
mie" podnoszonym często przez kra
je wysoko rozwinięte. Ta polityka 
wczesnej instalacji nowoczesnego 
hardware'u, wyprzedzającej samo 
planowanie jego wykorzystania, teo
retycznie wprawdzie zapobiega po
wstaniu bariery informacji na dro
dze rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Jednocześnie jednak uzależnia dany 
kraj od importu hardware'u, importu 
danych, uczestnictwa w drogim mię 
dzynarodowym systemie komuniko
wania. Z drugiej jednak strony trze
ba pamiętać, iż bez nowych techno-
nologii postęp jest niemożliwy, nawet 
jeśli technologie te nie zawsze są na
turalne. 

Jak na razie najbardziej powszech
nym, najważniejszym zatem społecz
nie medium jest radio. Sean M a c-
B r i d e właśnie w radiowym prze
kazie informacji widzi najsilniej od
działywujący środek tworzący opinię 
społeczną. Zwraca uwagę na fakt, iż 
30 głównych krajów emituje w 100 
różnych językach około 15 tysięcy 
godzin tygodniowo, docierając do re
gionów, które długo jeszcze nie będą 
stelefonizowane czy zaopatrzone w 
nadawczo-odbiorczą sieś telewizyjną. 

Książka jest pracą zbiorową 16 au
torów. Często jednak, co nie jest naj
szczęśliwszą cechą opracowania, au
torzy powtarzają się w swych rozwa
żaniach. Trzeba jednak choćby wspo
mnieć o ciekawym rozdziale autor
stwa Reginy V a r o g u t h analizują
cej proces militaryzacji kosmosu. Po
zycja ta z pewnością warta jest po
lecenia. Zawiera bowiem aktualne 



kompendium wiedzy o roli nowocze
snych technologii przetwarzania i 
przekazywania informacji dla rozwo
ju społeczno-gospodarczego świata. 
Bogata bibliografia pozwala bardziej 
wnikliwemu czytelnikowi na sięgnię
cie do szczegółowych badań. 

A jeśli chodzi o w y m o w ę samej 
książki, chyba najlepiej określił ją w 
posłowiu Hans-Wolfgang H e s s l e r : 
bezradność myślenia i działania, bez
radność rozpoczynająca się już w sta
dium dyskusji co robić, a kończąca 
frustracją, gdy brakło czasu na urze
czywistnienie z opóźnieniem podję
tych decyzji. 

Symptomatyczny dla tej konstata
cji jest przykład wykorzystania sate
lity dla wczesnego ostrzeżenia przed 
nadchodzącym cyklonem ludności 
Bangladeszu w 1979 roku. Dzięki tej 
informacji zdołano uratować fizycz
nie, jak zauważa Jorg B e c k e r , ty
siące ludzi. Kraj ten, należący do 25 
najbiedniejszych państw świata, w 
którym 80°/o ludności żyje poniżej 
skrajnie niskiego minimum egzysten
cji, nie potrafił zapewnić minimalnej 
choćby opieki tym, którzy przeżyli. 
Alternatywa śmierci głodowej dużo 
bardziej tragicznej, rodzić może — 
zdaniem autora — dość cyniczne 
wnioski co do celowości zastosowanej 
akcji ostrzegawczej. Bez poważnych 
przemian strukturalnych wewnątrz 
krajów rozwijających się stosowane 
nowoczesne środki trafią bądź w 
próżnię, bądź będą jeszcze pogłębia
ły istniejące dysproporcje. Dlatego 
nowoczesne technologie informacyjne 
powinny być planowo i świadomie 
stosowanym stymulatorem rozwoju. 
Jako cel sam w sobie mogą dopro
wadzić do informacyjnego neokolo-
nializmu XXI wieku. 

Piotr Gaioeł 

K I S C H O W S K I E 
FOTOREPORTAŻE 

Egon Erwin K i s c h : UNTER 
DEN UHREN VON PRAG. Bildre
portagen aus aller Welt. Hrsg. 
Fritz H o f m a n n. Aufbau-Ver
lag, Berlin u. Weimar 1985. S. 64. 

Albumowo wydany (w formacie B4) 
reprint fotoreportaży nastręcza nie
jakie trudności z określeniem autor

stwa ilustracji. Fotoreportaż jest ga
tunkiem autorsko nie zawsze jedno
litym. Może być ten sam twórca tek
stu oraz ilustracji, mogą być auto
rzy różni, może też autor tekstu do
bierać cudze ilustracje,może teksty 
ilustrować redakcja. 

Jak było w przypadku pomiesz
czonych tu 28 tekstów Kischa? Fnitz 
Hofmann wybrał je z Arbeiter-Illu-
strierte Zeitung i Die Volks-Illu-
strierte z lat 1926—1938 i . Kisch de
biutował tu w lutym 1926 jeszcze bez 
ilustracji. Zdaniem Hofmanna, kolej
nym utworom Kischa ilustracje do
dawano w redakcji ,dopiero później 
„preparował" on swe teksty pod fo
tografie2, jak np. fragmenty z „Ra
ju amerykańskiego" — ale nie tylko. 
Czasami tekst ilustrują — z przyczyn 
oczywistych — rysunki, jak na temat 
głośnych w historii ucieczek więź
niów 8 czy słynnych rozbójników 
(Cartouche, Schinderhannes, Grasl i 
in.), mistyfikatorów postaci, history
cznych (cesarz Fryderyk II, Dymitr 
Samozwaniec itp.). Hofmann uważa, 
że Kisch czasami sam wskazywał 
materiał ilustracyjny. 

Tak czy inaczej, obok reproduko
wanych klasycznych fotoreportaży — 
„Berlin przy pracy" z 1927 r., „Spa
cer po dnie morza" (1927), „Piłka noż
na w Ameryce"' (1929), tytułowy „Pod 
zegarami Pragi"' (1933), obrazujący 
zbiór chmielu w Czechach (1930), czy 
świat przestępczy w USA (1930) 4 -
są też teksty tylko uzupełnione ilu-

1 Komunistyczne niemieckie czasopismo 
ilustrowane powstało poci koniec 1921 r. 
pt. Sowjet-Russland im Bilu, dwa lata 
później zmieniło tytuł na Sichel und 
Hammer z podtytułem „Illustrierte Inter
nationale Arbeiter-Zeitung", a z końcem 
1924 r. przyjęło nazwę Arbeiter-Illustrier
te Zeitung, przeszło na edycję tygodnio
wą i rotograwiurę i w 1929 r. miało ćwierć 
miliona nakładu. Na emigracji w Pradze 
zmieniło w 1936 raz jeszcze tytuł na Mc 
Volks-Illustrierte. 
1 Jak wiadomo, Kisch nie zgadzał się na 
edycję swych książek reportażowych / 
ilustracjami. 
3 Pokazany jest tu m. in. Piotrowski (? — 
Rufin, 1806—1872), „przywódca polskie:,o 
ruchu niepodległościowego, który osiedlił 
się w 1843 r. w Rosji jako profesor języ
ków obcych pod nazwiskiem 'Gatharo', by 
skuteczniej zwalczać carat. Wnet jednak 
został rozpoznany jako poszukiwany Pio
trowski i zesłany na Sybir. W 1846, po sta
rannych przygotowaniach, udała się mu 
ucieczka..." (s. 12). 
4 Chronologia reprintów nie zawsze jest 
utrzymana, nawet gdy jej naruszenia ni.: 
wymuszają względy typograficzne (np. ko
nieczność wejścia pełną rozkładówką). 



stracjami: „Instytut Marksa-Engelsa 
w Moskwie" z tomu „O carach, po
pach ii bolszewikach", „Fryderyk 
(Wielki) i jego sojusz ze złodziejem", 
„Rzeźbiarz w kramie węgla" (Meu
nier w Borinage), „Kąpię się w cudo
wnej wodzie" (z „Szalejącego repor
tera"), cykl z tomu „Wylądowałem w 
Australii". Nie wszystkie też teksty 
są reportażami, obok wstrząsającej 
rekonstrukcji morderstwa na Róży 
Luksemburg i Karolu Lùebknechcie 
(„Koło ratunkowe przy małym mo
stku", s. 22—23) są sprawozdania — 
z berlińskiej wystawy policyjnej w 
1926 r., sprawy Maxa Hoelza — 1927, 
radzieckiego pawilonu wystawowego 
„Pressa III" w 1928 r. 

Nieprzypadkowo tytuł tomu zaczer
pnięto 7. fotoreportażu „Pod zegara
mi Pragi" (s. 28—29). Nie tylko jest 
on „klasykiem" przedstawianego tu 
gatunku, nie tylko dotyczy ojczystej 
i ukochanej przez Kischa Pragi, ale 
jest sam przedmiotem pouczającej o 
warsztacie „szalejącego reportera" 
anegdoty: 2,5-stroniicowy maszynopis 
tworzył Kisch aż 4 tygodnie, 3 dalsze 
dni zajęły mu parowierszowe podpisy 
do 11 zdjęć, a jeszcze przy korekcie 
szlifował to i tamto. Ale też przed
tem wszedł na każdą wieżę zegarową, 
dokształcał się u kościelnych i zegar
mistrzów, zbierając podania i anegdo
ty, precyzując fakty 5 i cyzelując 
słowa. 

Wybór fotoreportaży Kischa nie 
jest pełny, część nie nadawała się do 
reprodukcji z powodu kiepskiego sta
nu zachowania, nieostrych lub bra
kujących zdjęć. To jednak, co otrzy
maliśmy, jest nie tylko ciekawostko-
wym reprintem wydanym na stulecie 
urodzin Kischa. Przede wszystkim po
kazuje jeszcze jedną stronę warszta
tu Kischa — umiejętność wiązania 
tekstu z ilustracją. 

Paiuet Dubiel 

6 Lecz i temu mistrzowi precyzji zdarzają 
się wpadki, np. gdy podaje, że Dymitr Sa
mozwaniec I zajął Moskwę 16 czerwca i 
został zamordowany podczas wesela z 
..polską księżniczką" (s. 14). 

M A S O W E M E D I A 
I K O M U N I K O W A N I E 

Richard B r ii 11 i n g, Peter M a-
son: UNSERE HEIMAT — IHRE 
HEIMAT. Zu den Hörfunksendun
gen der ARD für Italiener und 
Spanier. MuK 33, Universität — 
Gesamthochschule Siegen 1985. 
S 42 + 2. 
Peter M a r c h a l : D O K U M E N 
TARFILMARBEIT UND A U F B A U 
EINER MEDIENARBEIT „VON 
UNTEN". MuK 34, Universität — 
Gesamthochschule Siegen 1985. 
S. 32 + nlb. 

Pierwszy z omawianych tu kolejnych 
zeszytów serii uniwersyteckiej w Sie
gen dotyczy zachodnioniemieckich 
audycji dla „gastarbeiterów". Takie 
programy są nadawane w radiu RFN 
od jesieni 1961, a w telewizji od koń
ca 1965 (co 2 tygodnie przemiennie 
dla Portugalczyków, Włochów i Tur
ków — oraz dla Hiszpanów, Jugosło
wian i Greków). Omawiane tu bada
nia nie objęły jednak tv, skupiając 
się na analizie codziennych progra
mów radia ARD dla Włochów (roz
głośnia w Kolonii) i Hiszpanów (roz
głośnia monachijska). Przestudiowano 
okres dwutygodniowy 22 VIII — 4 IX 
1983, którego pierwszy tydzień przy
padł głównie na sezon wakacyjny, 
drugi na normalny czas pracy. 

Audycje zostały zarejestrowane na 
taśmie i poddane analizie tematycz-
no-geograficznej. Tematykę klasyfiko
wano w 12 kategoriach: polityka, za
gadnienia społeczno-gospodarcze, pro
blemy migracji, wychowanie i szkoła 
oraz kształcenie zawodowe, kultura, 
zagadnienia kobiece, sport, religia i 
kościół, historia, różne (skandale, 
przestępstwa, katastrofy), fikcja dla 
dorosłych, fikcja dla dzieci. Geogra
fia uwzględniała kraje macierzyste, 
Włochów albo Hiszpanów w RFN, 
kraje inne, szereg powiązań korela
cyjnych. Przy kategoryzowanych jed
nostkach nie uwzględniano czasu 
(długości) wypowiedzi. 

Tabele zawierają wyniki tej anali
zy zawartości. Ogólna ocena wypada 
pozytywnie — spektrum tematyczne 
jest znaczne. W jakim stopniu jednak 
odpowiada potrzebom słuchaczy, to — 
jak słusznie stwierdzają autorzy — 
mogłyby wykazać tylko badania 
wśród odbiorców (s. 32). Uznając, że 
programy dla obcokrajowców powin-



ny stanowić „pomost" do tego, co do
tyczy ich ojczyzny, jako pierwszopla
nowe zadanie stawiają autorzy role 
integracyjną mediów w RFN. Przy
znając radiu w tym zakresie znaczne 
zasługi uważają, że możliwości są je
szcze większe. 

Praca ta, która ze względu na 
przedmiot nie znajduje u nas odpo
wiednika, może i powinna zaintere
sować badaczy zajmujących się ana
lizą treści programów radiowych. 

Zeszyt 34 podejmuje temat niespo
tykany na naszych łamach i w na
szych badaniach. Autor — z zespo
łem — nakręcił niecodzienny film 
dokumentalny. Na wstępie stwierdza, 
że media takie jak video, film, na
granie dźwiękowe i fotografia mogą 
uwidocznić związki, w inny sposób 
niemożl iwe do uchwycenia, gdy cho

dzi o rejestrację „codzienności". W 
tym przypadku obserwowano przygo
towanie do stanu emerytalnego pra
cowników stalowni Kruppa w Płd. 
Westfalii, co sfilmowano i nadano w 
28-minutowym programie tv. Broszu
ra rejestruje wstępny projekt, doś
wiadczenia z okresu realizacji od lu
tego 1983 do stycznia 1984, krytyczny 
bilans w optyce autora, jego uwagi 
co do pracy z medium audiowizual
nym w lokalnym środowisku gminy, 
dzielnicy, wśród „aktorów" i realiza
torów, prawie wyłącznie amatorów. 
Zamyka tekst dyskusja z realizatorem 
filmowym Reinholdem Böhmern na
grana w połowie 1983 r. na uniwer
sytecie w Siegen, na temat metod 
realizacji f i lmów dokumentalnych. 

Projekcja omówionego przez P. 
Marchala filmu odbyła się w III pro
gramie WDR w lutym 1984. 

Czesław Biel 

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

...idea, że wszystko należy mieć, a nie przeczytać, znać, wiedzieć — 
to jest idea barbarzyńców, nie ludzi kultury. Ewentualnie idea hand
larzy towarem książkowym. 

Andrzej Kurz 



Noty o nowościach wydawniczych 

• POLSKI SŁOWNIK BIOGKAFICZNY. 
Tom XXVIII, zeszyt 2 (w numeracji cią
głej : 117). Wyd. PAN, Wrocław — Warsza
wa — Kraków — Gdańsk — Łódź 1985. 
S. 177—368. 

Gdzie te czasy (były takie ), gdy w 
jednym roku ukazywało się 4, a nawet 5 
zeszytów „Słownika"? Niestety, od kilku 
już lat zaledwie 1—2... Także najnowszy 
zawiera m. in. biografię ludzi, prowadzą
cych intensywną działalność publicystycz
ną lub w inny sposób związanych z prasą. 
P o t o c z e k Jan (1857—1941), działacz 
chłopski spod N. Sącza, młodszy brat Sta
nisława; pomagał temu ostatniemu w re
dagowaniu Związku Chłopskiego, publiko
wał też na jego łamach — choć niewiele — 
a także w Przyjacielu Ludu i Głosie Na
rodu. P o t o c z e k Stanisław (1849—1919), 
chłopski działacz polityczny i społeczny, 
twórca i prezes pierwszej na ziemiach pol
skich organizacji chłopskiej o celach po
litycznych — Związku Stronnictwa Chłop
skiego (1893); publikował sporo, najpierw 
w Wieńcu i Pszczółce Stojałowskiego, po
tem w założonym i kierowanym przez sie
bie Związku Chłopskim (1894—1908. 3000 
prenumeratorów ). P o t r y k o w s k i Jó
zef Alfons (1805—1863), powstaniec 1830. po
tem emigrant, publicysta i działacz poli
tyczny; publikował (anonimowo) w Ko
respondencie Emigracji Polskiej, pisywał 
do krakowskiego Czasu, jak też do róż
nych pism francuskich. P o t r z e b s k i 
Wiktor (1880—1944), ksiądz, kapelan Armii 
Krajowej, pedagog, autor wielu broszur 
na tematy głownie pedagogiczne, jak 
również artykułów z tego zakresu. P o-
t u l l e k i Józef Kazimierz (1828—1870). zie
mianin, działacz społeczny 1 gospodarczy, 
był akcjonariuszem spółki wydającej 
Dziennik Poznański i członkiem jego rady 
nadzorczej. P o t u 1 i c k i Karol (1861— 
1931), ziemianin, działacz społeczno-polity
czny, dyplomata i publicysta, pod koniec 
I wojny czł. propagandowego stowarzysze
nia „La Pologne et la Ouerre", gdzie roz
wijał akcje, publicystyczną na rzecz nie
podległości Polski — m. in. w pismach 
szwajcarskich i francuskich; współpraco
wał z nimi również po wojnie; pisywał 
też w krakowskim Przeglądzie Współcze
snym. P o w i d a j Ludwik (1830—1882), li
terat, historyk, związany m. in. z pismami 
lwowskimi (Dziennik " Literacki, Gazeta 
Narodowa), potem krakowskimi (Kronika, 
własna Kronika Tygodniowa); po odsie
dzeniu kary więzienia za dział, dzienni-
karsko-redaktorską — związał się z kon
serwatywną prasą krakowską i lwowska 
(Hasło, Przegląd Polski) — w polowie 
1867 — red. odp. tegoż; pisał głównie na 

tematy polityczne i związane z literaturą; 
P o w i d z k i Tadeusz Michał (1880—1960), 
działacz Narodowej Demokracji, dzienni
karz i publicysta, związany z prasą po
znańską redagował bądź współredagował 
m. in. Orędownika, Glos Wielkopolanek, 
Gazetą Poznańską, gnieźnieńskie Echa, 
działacz międzywojennego Syndykatu 
Dziennikarzy Wielkopolski (1922 — jego 
prezes); po wojnie — m. in. sekretarz re
dakcji Kuriera Wielkopolskiego. P o w i e 
r z a Bolesław (1883—1944), inżynier-melio-
rant. autor wielu broszur i artykułów fa
chowych, zamieszczanych na łamach pra
sy międzywojennej , współtwórca czasopi
sma Inżynieria Rolna (1926—1935), przez ca
ły czas jego red. nacz. i wydawca; wcho
dził też w skład komitetu red. Przeglądu 
Melioracyjnego. P o z n a ń s k i Czesław, 
pseud. Michał Prezer (1885—1957), prawnik, 
malarz, działacz niepodległościowy; publi
cystykę uprawiał przez całe życie m. in. 
w wychodzącym w 1940 r. w Paryżu Czar
no na białym (współred. z Januarym 
Grzędzińskim), w londyńskiej Polsce Wal
czącej, Nowej Polsce i Robotniku Polskim 
w Wielkiej Brytanii; w końcowym okre
sie wojny — korespondent PAT w Londo
nie. P o z n a ń s k i Marceli (1893—1956), 
pracownik samorządowy i państwowy, re
daktor i publicysta, bibliotekarz i biblio
graf; w zakresie zainteresowań współpra
cował z wieloma pismami przed i po woj
nie; po wojnie także redaktor w PIW. 
P o z n a ń s k i Maurycy Ignacy (1881— 
1940?), przemysłowiec, publicysta," wydaw
ca: w 1922 r." zorganizował w Łodzi jedno 
7. największych w kraju w okresie mię
dzywojennym wydawnictw prasowych 
..Republika"; ukazywało się w nim — po
za organem o tej samej nazwie — kilka
naście, dzienników i czasopism, niektóre o 
zasięgu ogólnokrajowym (Gazeta s Gro-
•?u dla Wszystkich, Ekspres Wieczorny 
Ilustrowani/ etc.); był także autorem licz
nych artykułów i rozpraw politycznych. 
P o z n a ń s k i Samuel Abraham (1864— 
1921). rabin, historyk, orientalistn. biblio
graf, współpracował z wieloma czasopis
mami zagranicznymi, w kraju — głównie 
z liczną polskojęzyczną prasą żydowska. 
P o z n a ń s k i Wiktor Jan (1926—1977), 
germanista, emigracyjny działacz polity
czny, publicysta; ogłaszał liczne studia i 
rozprawy o stosunkach polsko-niemiec-
kich; pisywał też w prasie popularnej, jak 
londyński Dziennik Polski czy Mp&l Pol
ska. P o z n a ń s k i Zygmunt (1857—1915), 
działacz socjalistyczny, prawnik, tłumacz, 
autor broszur i odezw, m. in. stały współ
pracownik Przeglądu Tygodniowego, gdzie 
publikował liczne teksty z zakresu histo
rii i życia gospodarczego. P ó ł t a w s k i 



Adam Jerzy (1881—1952), grafik, drukarz, 
pedagog, atitor projektów graficznych li
cznych książek, także Chimery (1906/7 se
kretarz red.), autor pierwszej polskiej 
czcionki, tzw. antykwy P. lub antykwy 
polskiej (zob. art. w ZP 1960 nr 2—3, s. 
97—108). P r a c k i Józef (1823—1882), t łu
macz, dziennikarz, krytyk, pedagog, współ
pracował obficie z wieloma pismami war
szawskimi drugiej poł. XIX w. (Magazyn 
Mód i Nowości, Noworocznik Ilustrowany 
dla Polek, Tygodnik Ilustrowany etc). 
P r a g a Rafał (1916—1953), działacz PPS i 
PZPR, prace, publicystyczną rozpoczął już 
w młodości; w okresie okupacji — współ
redaktor powielanego czasopisma Demo
kracja; po wojnie — poseł na Sejm, dzia
łacz partyjny, animator odradzającego się 
dziennikarstwa; pisywał już niewiele, sku
piając się na sprawach politycznych z or
ganizacyjnych dziennikarstwa; m. in. red. 
nacz. Młodzi idą, Socjalistycznej Agencji 
Prasowej, twórca i red. ńacz. Expressu 
Wieczornego, czł. rady naukowej Polskie
go Instytutu Prasoznawczego. P r a g a 
Władysław (1902—1933), działacz ruchu lu
dowego z Sandomierskiego, poseł na Sejm 
RP; m. in. współpracował aktywnie z pra
są ludową, był w pewnym okresie z-cą 
red. nacz. tygodnika Wyzwolenie. P r a -
g i e r Adam Szymon (1886—1976), ekono
mista, działacz socjalistyczny, poseł na 
Sejm RP, minister dokumentacji i infor
macji rządu emigracyjnego, publicysto: 
już przed I wojną światową współpraca 
z warszawskimi legalnymi czosopismami 
socjalistycznymi, kontynuowana w okre
sie międzywojennym, na emigracji m. in. 
r londyńskim tygodnikiem Wiadomości 
(cotygodniowy komentarz politycznv). 
P r a u s s Franciszek Ksawery (1874— 
1925), działacz socjalistyczny i oświatowa-
wydawca, minister wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego; współpraca z pm-
sa socjalistyczną od początku bieżaceeo 
wieku, w okresie międzywojennym m. in. 
w kom. red. Głosu Nauczycielskiego. 
współpracował stale z Przeglądem Peda
gogicznym, współzałożyciel Spółdzielni 
Wydawniczo-Księgarskiej „Nowe Zycie". 
P r a w i n Jakub (1901—1957), ekonomista, 
działacz komunistyczny, wojewoda ol
sztyński, generał LWP; w 1941 red. odpo
wiedzialny sekcji literatury marksistow
sko-leninowskiej w Państw. Wyd. Mniej
szości Narodowych USRR, nasteDnie — 
współprac, kujbyszewskich Nowych Wid
nokręgów. 

• Halina F l o r k ó w s k a - F r a n c i ć: 
EMIGRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ AGATO-
NA GILLERA PO POWSTANTTT STYCZ
NIOWYM. Komitet Badania Polonii PAN. 
Biblioteka Polonijna pod redakcją Hiero
nima Kubiaka. Wrocław — Warszawa — 
Kraków — Gdańsk — Łódź 1985. S. 228. 

Agaton Giller (1831—1887), członek war
szawskiego Komitetu Centralnego przed 
powstaniem styczniowym, następnie Rza
dki Narodowego, sybirak, emigrant i hi
storiograf wolnościowych i martyrologiez-
nych dziejów Polski II połowy XIX w. — 
utrwalił s ię w naszym piśmiennictwie 
przede wszystkim jako urodzony publicy
sta o szerokim wachlarzu form oddziały
wania i dziennikarz. Wystarczv rzucić 
okiem do Bibliografii Polskiej XIX w. czy 
biogramu S. Kieniewicza w Polskim Słow
niku Biograficznym. Pod względem płod

ności pióra i różnorodności wypowiedzi w 
prasie i drukach zwartych wysuwa się na 
czoło polskiej publicystyki porozbiorowej 
i ma należne mu miejsce w historii cza
sopiśmiennictwa narodowego. 

Wymieniona w nagłówku, wartościowa 
pod względem poznawczym praca stanowi 
częściowe spełnienie tego postulatu ba
dawczego, który w odniesieniu do cało
kształtu problemu — nie zainteresował do
tąd żadnego z historyków naszej prasy. 
Na podstawie analityczno-krytycznej cha
rakterystyki Gillera — nie można zgodzić 
się z autorką w Jej „próbie portretu iaeo-
wo-politycznego" tego pisarza, widzącą w 
nim przede wszystkim „ruchliwego działa-
cza-praktyka". Temperament i umysło-
wość jego — mimo poważnych powiązań 
z podziemiem, zresztą stale przeciw „czer
wonym" i radykalnym wystąpieniom — 
cechowała refleksja i skłonność do „rewo
lucji moralnej", nie porywu zbrojnego. 
..Próba portretu" odnosząca się do ponad 
20 lat działalności organizacyjnej, redak-
cyjno-wydawniczej i patriotyczno-propa--
candowej nie może być oderwana od 
okresu powstańczego i emigracyjnego, t.i. 
osiedlenia się w Dreźnie i Lipsku (wio
sną 1864). A lata te cechuje równie bujn." 
twórczość redakcyjna i dziennikarska, jak 
opisana w interesującej książce. 

Mimo więc że zadaniem autorki nie 
nvta analiza całokształtu tej twórczości 
Gillera — warto tu pokrótce zwrócić na 
nia uwagę. Giller działał jako dziennikarz 
1uż od 21 roku życia (tj. od 1852), był ko
respondentem pism poznańskich i lwow
skiego Dziennika Literackiego, w 1861 re
daktorem warszawskiej Czytelni Niedziel
nej dla kręgów rzemieślniczych, następnie 
krakowskiego Czasu, w 1863 kilku perio
dyków (Wiadomości z Pola Walki. Rvc}i. 
strażnica), w następnym — założycielem 
'inskiej Ojczyzny. Dalszą ruchliwość pu-
hiicystyczną i redakcyjną w „of icynie 
bendlikowskiej" w Szwajcarii wyczerpują
co i niejednokrotnie rewelacyjnie odsła
nia autorka, wymieniając dalsze organv 
'."silfjne piórem Gillera, zarówno szwrj-
Mrskie. jak i krajowe. Według Nowego 
Korbuta Giller publikował swe artykułr 
i inne utwory w ponad 40 periodykach 

kraju (od Poznania po Stanisławów^ 
z* granicą od Londymi przez Paryż i 
Rapperswil po Czerniowce. Rozpiętość ga
tunkowa jego twórczości publicystce/'-"-1' 
7..idziwiała bogactwem: znajdujemy w niej 
obok małych form — doniesień bitewnych 
i różnych komunikatów, głęboką publicy
s t k ę ideową, propagandową, polemiczna, 
:-''storvczną, reportaż (z Wystawy Wiedeń
skiej 1873. opisy miejsc zesłań), korespon
dencje zagraniczną, odezwy i utwory tre
ści emocjonalno-jubileuszowej, piśmiennie-

o nekrologiczne, listy nazwisk zesłań
ców, biografistykę ludzi współczesnych 
esej literacki. Oczywiście niezależnie od 
wvśtapień piórem — działał w świecie 
dziennikarskim Jako organizator i insni-
rator fnp. w londyńskim układzie z Ko-
lokołem 1862). 

Był więc Agaton Giller z temperamen
tu i uzdolnień przede wszystkim pur sana 
człowiekiem prasy i dziwi, że w jej histo-
••'ografii dotąd nie doczekał się monoerp-
fii całokształtu osiągnięć w tej dziedzi-

W pracowitym studium H. Florkow-
skiej godne podkreślenia jest wyzyskanie 
rozległych archiwaliów nie tylko w kr;v- . 
•ile w Paryżu i Szwajcarii. 

Marian Tyrowicz 
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# Czesław B o b r o w s k i : WSPOMNIE
NIA ZE STULECIA. Wydawnictwo Lubel
skie, Lublin 1985. S. 341. 

Ekonomiści zaangażowani w życiu go
spodarczym z natury fachu są publicysta
mi, a tym samym współpracownikami 
aktualnego aparatu masowej informacji. 
Czesław Bobrowski, autor świeżo wydanej 
autobiografii, zarysowuje się na tym polu 
jako indywidualność nieprzeciętna i o gło
śnej sławie. Niezwykle interesujący to"n 
jego wspomnień — jako zapoczątkowanie 
serii pt. Wspomnienia Ludzi Nauki —-
wnosi poza treścią naukową i polityczna 
niemiernie wiele nieznanych szczegółów 
do wiedzy o współczesnej i przedwojennej 
prasie ekonomicznej w Polsce, urzeka 
wnikliwymi zarysami psychologicznymi jej 
twórców i propagatorów, odsłania formy 
i warunki jej oddziaływania. Atrakcyjność 
rutobiografii podnosi uderzający talent li
teracki uczonego, datujący się od jego 
młodości i współpracy z prasą młodzieżo
wa w czasie studiów. Znajdujemy wiec 
całkiem rewelacyjne wiadomości o orga
nach literackich lubelskich z lat 1920— 
1921, nie odnotowanych w żadnej biblio
grafii prasy: Reflektorze i Młodzieży, tej 
ostatniej pod redakcją Konrada Bielskie
go i Wacława Gralewskiego, owej — jak 
określa autor — „mieszance debiutów li
terackich i publicystyki, głównie dotyczą
cej spraw młodzieży i krytyki szkolnic
twa". Sam autor nie tylko współpracował 
z tymi organami, ale następnie z war
szawską Drogą w problematyce społecznej 
i kulturalnej. 

O wiele ważniejsze miejsce w Wspo
mnieniach autora zajmuje publicystyka 
ekonomiczna w prasie krajowej dwudzie
stolecia drugiej Rzeczypospolitej, kiedy za
łożył dwutygodnik Gospodarka Narodowa 
i skupił wokół niego grono wybitnych pu
blicystów (1931—1939). Szersze informacje 
noświęcone temu pismu tym są cenniejsze, 
że w tomie TV ,.Prasy polskiej" wymie
nione jest ono tylko z tytułu. Publicysty
ka Bobrowskiego wiązała go współpraca 
z czasopiśmiennictwem polskim i francu
skim. Dla prasoznawców pamiętnik Bo
browskiego stanowi cenny wkład do wie
dzy o kształtowaniu się opinii publicznoi 
i problematyce współczesnych prądów 
ekonomicznych. Usterką jego jest lylk^ 
niepełność dat i tytułów prac własnych 
autora. 

mt 

• Julije B c n e ś i f : OSIEM L A T W 
WARSZAWIE (Kronika). Przełożyła Danu
ta C i r l i ć - S t r a s z y ń s k a . Wybór, 
posłowie, biogramy Hanny R i r c h n e r . 
Czytelnik. Warszawa 1985. S. 580. 

J. BeneSić (1883—1957) jeden z najżarli-
wszych propagatorów kulturalnych związ
ków jugosłowiańsko-polskich (Chorwat), 
tłumacz, publicysta literacki i autor sze
regu cennych prac z dziejów literatury 
polskiej —" jako delegat belgradzkiego Mi
nisterstwa Oświaty przebywał osiem lat w 
Warszawie, prowadził tamże lektorat w 
Seminarium Slawistycznym Uniwersytetu, 
redagował Bibliotekę Jugosłowiańską. Mo
wa o latach 1930—1938. 

Dowodzą jego działalności świeżo wy
dane pamiętniki, opracowane z wyjątko
wa dbałością edytorską w oparciu o ma
teriały rękopiśmienne i ikonograficzne Za
kładu Literatury i Teatrologii z Wydzia
łu Współczesnej Literatury w Jugosłowiań
skiej Akademii Nauk 1 Sztuk oraz o zbio

ry prywatne Marijana Matkovicia. Oprócz 
tekstów kronikarskich — omawiane wy
dawnictwo zawiera rozprawy, artykuły i 
odczyty Beneśicia z okresu warszawskie
go, oci strony zaś w ydaw ców — znako
mity i niezwykle obszerny materiał przy-
nisowy i posłowie , informujące o biegu 
życia i studiów oraz zasługach autora kro
niki (obie pozycje M. Kirchner), wreszcie 
sumiennie zredagowany indeks. Tom ilu
strują reprodukcje zupełnie wyjątkowych 
fotografii i dokumentów z życia Benesicia 
w Warszawie. 

Kronika, skrząca się od drobiazgów i 
mających znaczenie wydarzeń, refleksji i 
epitetów o ludziach i obyczajach, nieraz 
^miesznostkach życia codziennego w sto
łecznym środowisku notowanych dzień po 
dniu (wydawcy dokonali tylko wyboru) — 
jest osobliwym gatunkiem memuarystyki. 
Wydawałoby się, że jest to dziennik (dia
riusz) pisany na żywo, cytujący nawet 
dialogi pozornie najwierniej i mnóstwo 
szczegółów sytuacyjnych, cyfr. odruchów 
emocjonalnych, co już samo w sobie pre
destynowałoby ten utwór do pisarstwa re-
portażowo-fel ietonowego. W istocie, jak 
wykazuje M. Kirchner, jest to ex post 
zredagowana — na podstawie własnych, 
a może i innej ręki zapisów — opowieść 
pod wybranymi datami własnych przeżyć, 
dokonań i myśl i autora. 

Tak czy owak treść informuje i od
twarza niebywale wnikliwie, ciekawie, bez 

• nady w charakterystyce ludzi, a więc 
szczerze i dowcipnie środowisko warszaw
skie a w nim — co nas tu szczególnie 
interesuje — kręgi dziennikarskie, kryty
ków, wydaw ców i księgarzy, tłtrmaczy i 
działaczy kulturalnych na polu zbliżenia 
jugosłowiańsko-polskiego. Wielu redakto
rów pozostawało z Beneśiciem w zaży
łych bądź skłóconych stosunkach. Mamy 
więc wzmianki m. in. o Leonie Belmoncie, 
wydawcy i redaktorze Wolnego Słowa. 
Nowej Muchy Satyrycznej, Witoldzie Bu-
nikiewiczu, założycielu wielu pism do r. 
1930. działaczu PEN-Clubu, Stefanie Krzy-
woszewskim, głośnym redaktorze Świata 
i innych organów, Stanisławie Lamie, 
obrotnym kierowniku Sp. Wyd. Trzaska —• 
Evert — Michalski i wydawcy Nowych 
Ksinżek, Adolfie Nowaczyńskim, publicy
ście wsławionym zarówno własnymi jak 
i doznanymi na sobie awanturami i napa
dami, 1 o wielu, wielu Innych. Dzięki tvm 
' innym zapisom dowiadujemy sie o ów
czesnych honorariach autorskich i różni
cach w nich między polskim a jugosło
wiańskim rynkiem prasowym, o cenach 
-'-••ku w warszawskiej poligrafii itp. 

Najciekawsze dla historyka orasy po/o-
••" •> vk> jednakże we wspomnieniach znako
mitego polonofila i sprawcy zbliżenia ku!-

Malnego Jugosławii do Polski w dziedzi
nie przekładów naszej poezji i beletrysty
ki od Mickiewicza i Słowackiego po Rey
monta i Żeromskiego — charakterystyki 
żywych postaci zwłaszcza warszawskiego 
Parnasu literackiego, publicystycznego i 
dziennikarskiego — raz w głębszych, kie
dy indziej w migawkowych ..szkicach we-
iilem". Dla obrazu naszego życia literac
kiego, teatralnego 1 towarzyskiego w okre
sie wielkiego kryzysu i tuż po nim — 
stanowi dzieło BeneSicia źródło dużej wa
nt. Poza tym nie zapominajmy, że sam 
był autorem wielu felietonów, recenzji i 
artykułów w prasie polskiej, nie mówiąc 
już o jugosłowiańskiej , zainteresowanej 
sprawami i kWturą polską. 

Marian Tyrowicz 



• Andrzej G ó r b i e l : MIĘDZYNARO
DOWE PRAWO KOSMICZNE. PWN, War
szawa 1985. S. 296. Bibliografia, indeks 
rzeczowy, streszcz. ang. 

Autor analizuje w wyodrębnionej czę
ści implikacje polityczne zastosowania no
wych osiągnięć technologii kosmicznej 
(bezpośrednia telewizja satelitarna) oraz 
ich reglamentacją prawną. 

Impulsem, który zapoczątkował działa
nia na tym polu na forum międzynaro
dowym, była uchwała XXVII sesji Zgro
madzenia Ogólnego ONZ w 1972 r. Praw
ny Podkomitet Kosmiczny ONZ przystąpił 
w 1974 r. do wypracowania zasad określa
jących wykorzystanie sztucznych sateli
tów przez państwa do celów telewizji bez
pośredniej. Podstawę jego działalności w 
tym zakresie stanowiły projekty kilku 
państw oraz przyjęta na XVII sesji Kon
ferencji Generalnej UNESCO „Deklaracja 
g łównych zasad wykorzystania emisji sa
telitarnych dla swobodnego przepływu in
formacji, rozpowszechniania oświaty i 
zwiększania wymiany kulturalnej". 

Do 1976 r. udało się uzgodnić dziewięć 
ogólnych zasad, które mają w przyszłości 
służyć jako podstawa do zawarcia ukła
dów międzynarodowych. Dotyczą one ko
nieczności prowadzenia działalności w 
dziedzinie bezpośredniej telewizji sateli
tarnej zgodnie z prawem międzynarodo
wym, równości i współdziałania wszyst
kich państw, ponoszenia odpowiedzialno
ści za prowadzenie tej działalności, obo
wiązkowych konsultacji celem załatwiania 
wszelkich sporów w tej dziedzinie oraz 
zobowiązania do działania na rzecz ochro
ny praw autorskich. 

Dalszy postęp w uzgadnianiu treści za
sad napotkał przeszkodę w postaci roz

bieżności stanowisk, przede wszystkim w 
kwestii dopuszczalności dokonywania me
todą bezpośredniego przekazu satelitarne
go emisji programów telewizyjnych prze
znaczonych do odbioru w innym państwk'. 
Nie uzyskała ogólnej akceptacji również 
zasada regulująca treść programów, jak 
również zasada ustalająca kryteria uzna
wania emisji za bezprawne (niedopusz
czalne). 

Mimo zgłaszania przez poszczególne 
państwa nowych czy zmodyfikowanych 
propozycji ujęć normatywnych, podejmo
wane w ostatnich latach próby doprown-
dzenia do finalizacji prac nad skodyfiko-
waniem zasad bezpośredniej telewizji sa
telitarnej nie przyniosły dotychczas po
żądanego rezultatu. 

Niezależnie od prac Prawnego Podko
mitetu Kosmicznego ONZ w 1974 r. odby
ła się w Brukseli konferencja dyplomaty
czna, na której podpisano konwencję do
tyczącą rozpowszechniania sygnałów prze
noszących programy przekazywane prze/, 
satelity. Weszła ona w życie w 1979 r. 
Spośród państw socjalistycznych podpisał-' 
.ia tylko Jugosławia. Istotnym celem kon
wencji jest przeciwdziałanie tzw. pirac
twu satelitarnemu czyli aktom polegają
cym na tym, że sygnały przenoszące pro
gramy telewizyjne ze sztucznych sateli
tów Ziemi przechwytywane są i rozpo
wszechniane bez zgody państw czy jed
nostek emitujących je. Przepisy konwen
cji nie odnoszą się jednak do sytuacji, w 
których sygnały emitowane przez jedno
stkę decydującą o przenoszonych progra
mach lub z jej ramienia, przeznaczone sa 
do bezpośredniego odbioru z satelity 
przez szeroką publiczność. 

mp 

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

Inwektywy tanieją, gdy nie trzeba za nie płacić. 
Jerzy Jaruzelski 
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Drugie półrocze 1984 należy do 
najehudszych w przeciągu ostatnich 
ośmiu lat Kwartalnika, a najskro
mniejszy jest trzeci kwartał tegoż 
roku, gdyż w nrze 3 z sześciu arty
kułów tylko trzy zasługują na lektu
rę. Trzy inne budzą tak poważne i 
liczne zastrzeżenia, że przemilczane 
być nie mogą, ale też nie zasługują, 
aby na tym miejscu poświęcać im 
więcej uwagi. Ograniczę się zatem do 
wymienienia autorów i tytułów ich 
prac, odsyłając zainteresowanych do 
Redakcji Kwartalnika, do której pi
szący te słowa wystosował obszerne 
pismo w sprawie „Hallerczyka (1924— 
1926)" Stefana A k s a m i t k a ; „Zo
rzy Marii Wysłouchowej (1900—1902)" 
Zofii S o k ó ł i „Dzienika Ekonomi
cznego Zamojskiego (1803—1804) i je
go redaktorów Bazylego Kukolnika 
i Wojciecha Gutkowskiego" Bogumiły 
S r o c z y ń s k i e j 8 . 

W nrze 3 z pewnością warto prze
czytać najobszerniejszy w nim arty
kuł Romana J u r k o w s k i e g o o 
„Czesławie Jankowskim jako dzienni-

1 1984, nr 3 s. 133, nr 4, s. 117. 
8 List adresowany do Redaktora Prof. Dra 
Hab. Jerzego Myślińskiego wysłano z po
czątkiem sierpnia 1985; Kwartalnik zapo
wiada jego druk pod koniec 1986. 

karzu". Jest to dość wielostronna, 
oparta na materiałach rękopiśmien
nych i publikowanych charakterysty
ka człowieka, którego nazwisko zapi
sało się w dziejach niejednego wy
dawnictwa periodycznego Warszawy, 
Wilna i Petersburga. Autor wydobył 
kilka znamiennych rysów osobowości 
i pisarstwa Ja Ilkowskiego, który przy 
swojej chimeryczności usposobienia, 
niestałości przekonań, wrodzonym ta
lencie literackim, pracowitości, eklek
tyzmie i darze swobodnego wypowia
dania się na najrozmaitsze tematy 
największe usługi oddawał ugrupo
waniom konserwatywnym czy to jako 
publicysta, czy to jako redaktor. Był 
bardziej „literatem piszącym dla 
dziennika" niż dziennikarzem, bar
dziej poetą niż redaktorem świado
mie i konsekwentnie zdążającym do 
celu. Autor zauważa, że tylko „nie
chęć do rewolucji, filosemityzm, an-
tyklerykalizm i właśnie antyendec-
kość były nielicznymi wartościami 
stałymi" u Jankowskiego. 

W drugim co do objętości artyku
le Marek T o b er a zajmuje się „Pra
są satyryczno-humorystyczną w Kró
lestwie Polskim w latach 1905—1907". 
W pierwszych słowach ustosunkowu
je się do przyjętych w „Encyklope
dii wiedzy o prasie" pojęć „czasopi
smo satyryczne" i „czasopismo humo
rystyczne" jako nie dość precyzyj
nych, gdyż potraktowanych jako toż
same. Zdaniem autora o tożsamości 
tych pojęć mówić nie można, gdy 
weźmie się pod uwagę ustalenia teo
retyków literatury. Wyróżnia więc 
„prasę humorystyczną", tzn. „czasopi
sma, w których dominuje postać ko
mizmu zwana humorem oraz komizm 
sytuacyjny", i „prasę satyryczną", tj. 
„czasopisma zawierające przeważnie 
lub wyłącznie wypowiedzi literackie 
zwane satyrami lub elementy saty
ry w znaczeniu gatunkowym, a wy
rażające «krytyczny stosunek do okre
ślonych zjawisk życia», wyrastające 
«z poczucia niestosowności, szkodli-



wości i absurdalności pewnych sy
tuacji^' (s. 71). Ponieważ „w praktyce 
rzadko mamy do czynienia z czystą 
postacią pierwszego bądź drugiego ty
pu periodyków" (s. 71), przyjmuje dla 
omawianych przez siebie miano „pra
sy satyryczno-humorystycznej". Być 
może zaproponowana nazwa u czytel
nika wywołuje właściwsze skojarze
nia, ale nie wydaje sic przy przed
stawionej interpretacji, by podważała 
istotę definicji sformułowanej w en
cyklopedii. Ponadto nie pokusił się 
o wyjaśnienie, dlaczego używa wyra
zu „prasa" zamiast „czasopismo". 
Czyżby taka zmiana nie miała żad
nego znaczenia? Po tym kontrower
syjnym wprowadzeniu w rozumienie 
tytułu i równie zwięzłej informacji 
0 rozwoju „prasy satyryczno-humory
stycznej" na świecie i w Polsce od 
początku XVIII w. autor w miarę 
wszechstronnie, aczkolwiek niewy-
czerpująco, boć i rozmiary artykułu 
na to nie pozwalają, przedstawia kil
kanaście periodyków na tle zmienio
nej sytuacji politycznej i prawnej lat 
1905—1907, na które jego zdaniem 
przypada „okres burzliwego rozwoju 
prasy polskiej w zaborze rosyjskim" 
(s. 74), a więc i „prasy satyryczno-
-humorystycznej", mimo że ten typ 
wydawnictw był najbardziej repre
sjonowany przez cenzurę. Pod wielu 
względami „prasa satyryczno-humo-
rystyczna" nie różniła się od reszty 
prasy. Podobnie musiała zabiegać o 
bazę materialną, ogłoszenia, utrzyma
nie ceny egzemplarza w stosunku do 
reszty wydawnictw o podobnej czę
stotliwości, o podejmowanie aktual
nej problematyki politycznej, o ma
sowego odbiorcę, w związku z czym 
najczęściej dostosowywała się do gu
stów i upodobań czytelniczych i mie
wała trudności kadrowe. Wydawnic
twa te najczęściej były tygodnikami 
lub dwutygodnikami formatu 230 X 
X 300 mm i objętości 8—16 stron, 
jednobarwne, „jednostajne" graficz
nie. Inny kolor farby pojawiał się al
bo w winiecie, albo w numerach no
worocznych. Zarówno w grafice jak 
1 ujmowaniu problematyki obyczajo
wej, społecznej, politycznej itd. do
minują stereotypy dziewiętnastowie
czne. Podejmowały podobne tematy i 
przedstawiały je ze stanowiska naro
dowego, opozycyjnego wobec rządów 
rosyjskich. „Pisemko Polityczno-Saty
ryczne i Ciągi dawały temu wyraz 
w sposób charakterystyczny dla PPS. 
Kurier Świąteczny wprost opowiadał 

się za Narodową Demokracją, w nie
wiele mniej zawoalowany sposób 
czyniły to Zagłoba i Zygzaki. Ten 
ostatni tygodnik początkowo a próba-
tywnie wyrażał się o Polskiej Partii 
Postępowej, w innym miejscu żartu
jąc np. z endeckich posłów do Du
my. Od numeru 7 (10 IV 1907) o naro
dowcach publikował niemal same 
pozytywy, nie szczędząc zresztą pejo
ratywnych ocen rosyjskiej admini
stracji. Pozostałe czasopisma, Mucha 
czy Szczutek, a także inne, mniej 
stabilne, nie miały tak wyraźnych 
sympatii politycznych. Uprawiały jed
nak równie ostrą satyrę o zdecydo
wanie opozycyjnej wobec władz wy
mowie. Nawet zainteresowane niemal 
wyłącznie problematyką obyczajową 
WoZrze Żarty w aluzyjnej formie 
oponowały przeciw caratowi" (s. 95). 
Oto tylko niektóre ustalenia i wnio
ski Tobery na temat interesujących 
go wydawnictw periodycznych. 

Urszula J a k u b o w s k a skrótowo 
ukazuje genezę, finanse, zawartość, 
nieskuteczne próby reform, a przede 
wszystkim najszerzej udział Zygmun
ta Balickiego, Romana Dmowskiego i 
Antoniego Sadzewicza w kształtowa
niu profilu ideowego i politycznego 
„Przeglądu Narodowego 1908—1914", 
któremu przyświecała zacytowana na 
końcu zasada, „że polityka każdego 
narodu ma tylko własne interesa na 
widoku i że naród, który się w y s ł u 
guje interesom obcym, dąży w pro
stej linii ku zagładzie, traci bowiem 
to, co stanowi o jego istnieniu — in
dywidualność własną" (s. 118). 

Omawiany zeszyt Kwartalnika za
wiera jeszcze sprawozdanie: VI ogól
nopolskie prasoznawcze seminarium 
naukowe „Dawna i współczesna pra
sa młodzieżowa" i dwie bardzo krót
kie „recenzje" odnotowujące ukaza
nie się publikacji „250 lat Kuriera 
Polskiego" (Warszawa 1983) oraz J. 
Jarowieckiego „Literatura i prasa w 
latach okupacji hitlerowskiej" (Kra
ków 1983). 

Znacznie bogatszy dział „Recenzji 
i omówień" przynosi nr 4, gdzie J. 
J a r o w i e c k i omawia pierwszy tom 
katowickich „Studiów bibliologicz-
nych" (1983) i drugi tom „Tarnowa" 
(poświęcony dziejom miasta i regionu 
w czasie rozbiorów i dwudziestoleciu 
międzywojennym); Z. K m i e c i k 
krytykuje „Poligrafię warszawską 
1870—1914" (Warszawa 1982) Stefana 
Lewandowskiego i streszcza dwie 
prace pt. „Nowości radzieckiej litera-



tury z dziedziny historiii prasy"; U. 
J a k u b o w s k a recenzuje Andrze
ja Paczkowskiego „Prasę codzienną 
Warszawy w latach 1918—1939" (War
szawa 1983), a D. A d a m c z y k w 
całej rozciągłości aprobuje opracowa
ny przez Danutę Dębicką i Krysty
nę Dolindowską katalog pt. „Prasa 
socjalistyczna w Polsce 1866—1918" 
(Warszawa 1982). 

W nrze 4 trzeba koniecznie zwrócić 
uwagę na zawierający 311 skróconych 
opisów bibliograficznych „Spis pol
skich czasopism gospodarczych (1918— 
1939)" Henryka S z c z e p a ń s k i e g o . 
Wprawdzie opisy są ubogie (podają 
tylko tytuł, miejsce, czas ukazywania 
się i częstotliwość), ale za to jest przy 
nich akronim instytucji posiadającej 
egzemplarz i ułożone są w jedenastu 
grupach typologicznych z uwagi na 
treść. 

W części artykułowej nru 4 wydaje 
się najcenniejsza Eugeniusza M i 
s i ł y „Prasa ukraińska w Polsce 
(1918—1939)". Mimo rozległości i nie
mal dziewiczości tematu autor wy
wiązał się z trudnego zadania, które 
sobie określił jako „przedstawienie 
wstępnego zarysu rozwoju prasy 
ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospo
litej" z położeniem nacisku na „omó
wienie struktury czasopism" i perio-
dyzację. Swoją wypowiedź naszpiko
waną danymi liczbowymi, kilkoma 
tabelami, oparł na materiałach archi
walnych i publikowanych oraz „głów
nie na ustaleniach własnych badań" 
nad egzemplarzami czasopism. Zgoła 
inny charakter ma Janusza Ś n i a 
d e c k i e g o „Wpływ gatunków re-
cenzyjno-krytycznych Gazety Literac
kiej na kształtowanie opinii publicz
nej w latach 1821—1822". W oparciu 
o analizę wybranych recenzji utwo
rów literackich i przedstawień tea
tralnych autor zaledwie zarysował 
kształtowanie się zasad krytyki i nie
które cechy gatunku recenzyjnego, 
natomiast nie zdołał wyraźnie poka
zać (jeżeli w ogóle coś w tym kie
runku uczynił), co owe recenzje 
zmieniły w świadomości czytelników. 
Zresztą czego mogło dokonać w tej 
sferze pismo, jeżeli „w pierwszej po
łowie 1822 r. Gazeta Literacka nie 
miała jeszcze dokładnie sprecyzowa
nych zasad krytyki, gdy tymczasem 
opinia publiczna domagała się coraz 
bardziej samookreślenia tygodnika w 
sprawach zaistniałych sporów" (s. 40). 
Być może tytuł nie jest za szeroki w 
stosunku do zawartości artykułu, ale 

w takim razie szereg wniosków czy 
stwierdzeń autora nie wynika w pro
sty sposób z przedłożonego mate
riału. 

Redakcja Kwartalnika włączyła się 
w obchody trzechselnej rocznicy od
sieczy wiedeńskiej , umieszczając na 
początku 4 nru Konrada Z a w a d z 
k i e g o „Rok 1683 w europejskiej 
prasie ulotnej", która zapisała się 
ponad 200 tytułami, a być może osią
gnęła liczbę zbliżoną do 400. Temat 
ciekawy, a rzadki w Kwartalniku. A 
może to zapowiedź częstszego zwra
cania się ku prasie dawniejszej? 

Jan Bujak 

PRASA 
TECHNICZNA * 

Roczniki 1982—1984 * 

Zeszyty Prasoznawcze wracają po 
trzyletniej przerwie do omawiania 
Prasy Technicznej. Czy jednak można 
mówić o powrocie, skoro pod tym sa
mym tytułem, który po raz ostatni 
był odnotowany w numerze 1. z 1983 
r. Zeszytów, otrzymujemy teraz zu
pełnie inne czasopismo? Zmieniła się 
częstotliwość (zamiast dwumiesięcz
nika jest kwartalnik), zmieniła szata 
graficzna, zmianie uległa wreszcie 
formuła pisma. Dwa etapy istnienia 
Prasy Technicznej — przed zmianą i 
po niej — rozdzielają dwie cezury: 
śmierć animatora pisma i jego redak
tora naczelnego Jana Wacława Czar
nowskiego 11 października 1981 oraz 
wprowadzenie stanu wojennego, któ
re przerwało na kilka miesięcy dzia
łalność redakcji. Na to jednak, że 
wprowadzenie istotnych zmian w for
mule redakcyjnej pisma miało wcze
śniejszy rodowód, zwraca uwagę Ta
deusz T o p ó l n i c k i w artykule 
wstępnym „Zmiany i zamierzenia" (nr 
1/1982, s. 2). Jaka jest ta nowa Pra
sa Techniczna? Na syntetyzujące 
oceny będzie jeszcze czas w przyszło
ści. Teraz zajmijmy się jej zawarto
ścią. 

Co to jest „czytliwość"? Określenie 
to próbuje przyswoić nam Karol 

* W omówionym okresie ukazało się ogó
łem 9 numerów pisma: w r. 1982 nry i 
i 2, w r. 1983 nry 1, 2 i 3—4 (łączony), w 
i'. 1984 nrv 1, 2, 3, 4. 



W a j s tłumacząc angielski termin 
„reliability", który oznacza możliwie 
najlepsze dopasowanie tekstu publi
kacji do wiedzy i upodobań przewi
dywanego czytelnika („Warunki czyt-
liwości", nr 1/1982, s. 5—6). Autor 
omawia pokrótce zasadnicze czynniki 
wpływające na czytliwość w oparciu 
o doświadczenia anglosaskie. Czynni
ki te dzieli się na wewnętrzne, czyli 
opisujące cechy samej publikacji, i 
zewnętrzne — biorące pod uwagę 
czytelnika. W pierwszej grupie obok 
czynników tak oczywistych i podsta
wowych jak rzeczowość i konkretność 
tekstu, zwięzłość i jasność, zwarta 
konstrukcja — znajdujemy też zale
cenie wprowadzania do tekstu we
wnętrznej dynamiki, swoistego „dra
matu'*; po prostu w tekście powinno 
się coś dziać, chociażby w postaci 
rozwijania jakiejś myśli lub koncep
cji; nie powinien on być statyczny, 
aby nie zanudził czytelnika. 

Ciekawiej jednak przedstawiają się 
zewnętrzne czynniki czytliwości. Wy
różnia się tu zawodowe przygotowa
nie czytelnika, jego kulturę, zdolność 
do abstrakcji i uogólnień, dalej zain
teresowanie czytającego danym tema
tem 1 wreszcie przyzwyczajenie czy
telnika do danego pisma. Ciekawa 
jest uwaga, że w prasie technicznej 
Zachodu zaleca się uznawać czytelni
ka za „niezwykle bystrego ignoran
ta". Publikacja powinna zakładać na 
początku bardzo słabą znajomość te
matu u czytającego, ale jednocześnie 
wysoką kulturę, która pozwoli mu 
nadążyć za szybko wzrastającą trud
nością tekstu. Z zewnętrznych uwa
runkowań czytliwości wynika potrze
ba dobrej znajomości odbiorcy. 

Kontynuując rozważania nad pod
stawowymi problemami prasy tech
nicznej K. Wajs opublikował artykuł 
„O funkcjach prasy technicznej" (ni
l/1983, s. 3—4). Oprócz funkcji naj
bardziej chyba oczywistej — przeka
zywania wiedzy zawodowej — autor 
wyróżnił jeszcze dwie inne: funkcję 
środka łączności środowisk technicz
nych oraz funkcję składnika infra
struktury przemysłu. Na tę ostatnią 
szczególny nacisk kładzie się na Za
chodzie, gdzie w prasie technicznej 
upatruje się wizytówki gospodarczej 
danego kraju. 

Na bardzo poważną lukę w syste
mie polskiej prasy technicznej zwra
ca uwagę Jerzy A n t o n i e w i c z w 
artykule „Nowoczesna tematyka cza
sopism ogólnotechnicznych o pozio

mie inżynierskim" (nr 3—4/1983, s. 
8—12). Ogólnie rzecz biorąc w syste
mie tym mamy obecnie z jednej stro
ny fachowe pisma dla inżynierów 
różnych specjalności, z drugiej zaś 
czasopisma ogólnotechniczne adreso
wane do czytelników z wykształce
niem średnim. Tymczasem w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat rozwinęło 
się wiele nauk o dużym znaczeniu 
dla wszelkiej praktyki technicznej, 
których dorobku nie można jednak 
przedstawiać w obecnie istniejących 
pismach ogólnotechnicznych ze wzglę 
du na wysoki poziom owych nauk, 
w tym przede wszystkim sięganie po 
środki matematyki wyższej. Do nauk 
tych należą m. in. ogólna filozofia 
techniki, metateoria nauk technicz
nych, analiza struktury techniki i 
klasyfikacja jej działów, nauka o 
obiektach technicznych (artefaktach), 
nauka o czynnościach technicznych i 
ich metodologia. Wyłoniły się też 
nauki bardziej szczegółowe o znacze
niu dla wielu branż techniki; należy 
tu przede wszystkim antropotechni-
ka, a także technika organizacji 
przedsiębiorstw i makrotechnika (ba
danie wielkich systemów technicz
nych). Wobec rozwoju tylu dyscyplin 
ważnych dla całej sfery działań tech
nicznych należałoby — konkluduje 
J. Antoniewicz — powołać ogólnote-
matyczny miesięcznik inżynierski. 
Sprawa o znaczeniu zaiste trudnym 
do przecenienia. 

Ze wspomnianym na początku pro
blemem czytliwości jak i kwestią sy
stemu naszej prasy technicznej wią
żą się głosy będące odpowiedzią na 
opublikowany przez dziennik Rzecz
pospolita (nr 106 z 1982 r.) artykuł J. 
Sniecińskiego „Polubić prasę techni
czną". Jacek A. L i k o w s k i w tek
ście pod tym samym tytułem (nr 2/ 
1982, s. 17—18) poszukując przyczyn 
faktycznego braku czytelnictwa cza
sopism technicznych formułuje nastę 
pujący wniosek: „prasa techniczna w 
przeważającej masie tytułów i w bez
względnej większości opublikowanych 
materiałów nie jest przydatną w pra
cy kadry technicznej w przemyśle!" 
Ten stan rzeczy wyjaśnia z kolei 
stwierdzeniem, że inżyniera czy tech
nika nikt nie pyta o zdanie, co chciał
by znaleźć w czasopiśmie technicznym. 
Z tak skrajnym stanowiskiem pole
mizuje Jan N a s i ł o w s k i („Zrozu
mieć prasę techniczną", nr 2/1982, s. 
18). Stwierdza, że zarzuty pod adre
sem autorów i redakcji, jakoby nie 



dbali o poziom publikacji, są nieuza
sadnione i sugeruje, że brak zainte
resowania kadry technicznej lekturą 
prasy fachowej może wynikać z bra
ku zewnętrznych bodźców do samo
kształcenia. 

Numer 1/1983 przyniósł blok mate
riałów na temat finansowania czaso
pism technicznych (Tadeusz R a t h -
m a n: „Z rozważań o finansowaniu 
wydawania czasopism technicznych", 
s. 18, Bohdan W a l e n t y n o w i c z : 
„Finansowanie realizacji czasopism 
technicznych", s. 19—20, „Trzy możli
wości samofinansowania NOT-SIG-
MY", wywiad z zastępcą dyrektora 
ds. ekonomiczno-finansowych Tadeu
szem R e j n e m, s. 21—22). Temat 
ważny i od lat dyskutowany, w sy
tuacji kryzysu ekonomicznego dodat
kowo jeszcze nabrzmiały. Niestety, 
pomimo pewnych interesujących 
uwag blok jako całość pozostawia 
uczucie niedosytu. Wydaje się zbio
rem luźnych spostrzeżeń i propozycji, 
którym brak pointy. Taką pointą mo
głoby być pytanie T. Rathmana po
jawiające się już na początku bloku, 
dlaczego z finansowaniem czasopism 
technicznych nie miałoby być ina
czej niż np. z finansowaniem wyda
wania płyt gx'arnofonowych, za które 
po prostu płacą nabywcy. Rozwiąza
nie proste, eleganckie, zgodne z du
chem reformy gospodarczej. Tylko 
wtedy po co cala dyskusja? No wła
śnie... 

Z innych publikacji na szczególną 
uwagę zasługuje jeszcze artykuł „Ety
ka publikowania w nauce" (nr 3/1984, 
s. 16—18), którego autorem jest s łyn
ny amerykański historyk i teoretyk 
nauki Derek J. de S o l la P r i c e . 
Jego uwagi wykraczają poza trady
cyjny zakres pojmowania etyki publi
kowania, wchodząc w ogólne proble
my upowszechniania informacji nau
kowej i technicznej. Szczególnie 
warta odnotowania jest następująca 
opinia: „nie dajmy się oszukać twier
dzeniu, że eksplozja informacji jest 
czymś całkowicie bez precedensu, 
czymś nie do opanowania. Liczba ar
tykułów przypadających na jednego 
pracownika nauki jest ciągle jeszcze 
w przybliżeniu taka sama jak była 
w XVII wieku i, mimo że liczba osób 
zatrudnionych w nauce wzrosła wie
lokrotnie, potrafimy dzielić i rządzić 
(łacińskie ,,divide et impera") stosu
jąc sztuczkę nazywaną specjalizacją". 
Nawiasem mówiąc, pech chciał, że 
właśnie w tekście o etyce publiko

wania redakcja zgubiła bibliografię 
do artykułu (pozostał tylko ślad w 
tekście w postaci odnośników). 

Z artykułem amerykańskiego uczo
nego koresponduje opublikowany 
wcześniej w Prasie Technicznej tekst 
ogłoszonego przez UNESCO kodeksu 
dobrych obyczajów w publikacjach 
naukowych (nr 2/1983, s. 31—34). 

W omawianym trzyleciu nie zabra
kło wielu wartościowych materiałów 
na temat warsztatu redakcyjnego 
prasy technicznej, które zawsze na
leżą do mocniejszych stron pisma. 
Natomiast zasadniczo nowym zjawi
skiem jest pojawienie się publikacji 
nie związanych bezpośrednio z pro
blematyką c/.asopiśmienniczą lub wy
dawniczą. Przykładem może tu być 
opublikowanie materiałów z forum 
dyskusyjnego zorganizowanego przez 
Prasę Techniczną pod hasłem „Tech
nik humanista" (nr 2/1982, s. 3—8). 

Dziesięciolecie istnienia pisma pod
sumowano artykułem Zbigniewa 
B a j k i „O zawartości dziesięciu ro
czników Prasy Technicznej" (ni
l/1982, s. 10—11). 

Lesław Peters 

Otózky 
źurnalisliky 

Rocznik 1983 

Złożoność takiego fenomenu, jakim 
jest prasa, radio, telewizja, wielowar-
stwowość jego funkcji i możliwość 
ujęcia ich z rozlicznych stron spra
wia, że teoria dziennikarstwa jest je
dną z najbardziej rozległych dziedzin 
wiedzy. Właśnie tę wieloaspektowość 
podnosi pierwszy artykuł 1 nru OZ. 
Milos M a r k o w obszernym stu
dium: „Multidisciplinarita żurnaliz-
mu — interdiscipliny o żurnalistike" 
przedstawia konieczność interdyscy
plinarnego ujmowania dziennikarstwa 
i jego teorii. Interdyscyplimość czy 
wykorzystanie połączonych dyscyplin 
do całościowego przebadania jednego 
przedmiotu staje się — stwierdza 
Marko — wymogiem chwili. 



Stale aktualne i ważne zagadnie-
niie roli masowych środków komuni
kowania w formowaniu świadomości 
pracujących podjął Juraj V o j t e k, 
tym razem z punktu widzenia teorii 
dziennikarstwa. Wychodzi z politolo
gicznych rozpoznań, które przenosi 
na masowe środki komunikowania. 
Wydziela dwie zasadnicze kategorie 
polityczne: patriotyzm socjalistyczny 
i internacjonalizm, a następnie oma
wia ich problematykę w różnych as
pektach. Autor zastrzega się, że nie 
zamierza dawać wskazówek do pracy 
prasy, radia czy telewizji. Podkreśla 
jedynie doniosłość problematyka, jej 
zawiłość, ażeby — akcentuje to 
szczególnie — zainicjować dalsze ba
dania oraz pośrednio wpłynąć na 
praktykę. 

Metodą analizy treści komunikatu 
zajął się Jozef V i r c i k : „K otäz-
kam metod obsahovej analyzy komu
nikatu". Po przedstawieniu podstawo
wych aspektów ontologicznych, deter
minujących komunikat (informację), 
autor zarysował główne teoretyczne 
aspekty analizy treści, podkreślając, 
że metoda jest częścią socjologii mar
ksistowsko-leninowskiej. Metoda ana
lizy treści może i ma integrować 
funkcje podstawowych dla praktyki: 
jakości i ilości. Zdaniem J. Vircika 
rozstrzygające znaczenie ma ideolo
giczne stanowisko analizującego — z 
jakiej pozycji i w jakim celu uzysku
je się informację. Autor przedstawia 
pokrótce historię analizy treści w 
krajach socjalistycznych i kapitalisty
cznych oraz praktyczne wykorzysta
nie analizy treści w dziennikarstwie 
słowackim. 

Milan K a ś i k pisząc o specyfice 
prasy zakładowej w systemie komu
nikowania masowego, uprzytamnia, 
na czym m. in. polega jej ogromnie 
ważne znaczenie: „jest bezpośrednio 
przy wszystkim, co decyduje o na
szej drodze naprzód, o pomyślnym 
budownictwie rozwiniętego społeczeń
stwa socjalistycznego. Każde słowo, 
każde zdanie dotyczy konkretnego 
kręgu osób, ich spraw pracowniczych 
i życiowych". M. Kaśik powołując 
wypowiedzi Lenina zwraca uwagę, że 
prasa zakładowa jest również środ
kiem masowej pracy politycznej. Au
tor nie pomija też niektórych kwestii 
organizatorskich. 

Redagowanie programu radiowego 
wymaga zastosowania różnych środ
ków kompozycyjnych. Tym tematem 
zajął się Stanisiav P e r l e n e r : „Pro-

stfedky a metody programove sklad-
by rozhlasu". Punktem wyjścia są 
zmiany w strukturze programowej 
Radia Czechosłowackiego wprowadzo
ne w styczniu 1982, a uwzględniające 
potrzeby i różnice w zainteresowa
niach słuchaczy. 

Nr 2. kwartalnika dostarcza sześć 
opracowań, z czego dwa są materia
łami historycznymi. Autorem pierw
szego, otwierającego numer jest Fra-
ńo R u 11 k a y, który zapoznaje czy
telnika z żywą i bogatą, a w niektó
rych momentach pionierską działal
nością Klementa Gottwalda na Sło
wacji w latach 1921—1923. Drugi, au
torstwa Jana K o ś ć o ukazuje „Roz
wój informacji politycznej w telewi
zji". Informacja polityczna była do
minantą w pierwszej transmisji 1 ma
ja 1953 i nadal zajmuje i będzie zaj
mować przodujące miejsce w progra
mach Telewizji Czechosłowackiej. 

„Wszechobecna internacjonalizacja 
życia, rozszerzanie się kontaktów 
międzynarodowych we wszystkich 
dziedzinach, wartki rozwój technik i 
technologii komunikowania umożli
wiający w stale większej mierze roz
szerzanie się informacji, idei i war
tości kulturalnych poprzez poszcze
gólne państwa i kontynenty •— to 
wszystko przyczynia się do nieustan
nego rozwoju komunikowania mię
dzynarodowego" — stwierdza Samuel 
B r e ć k a na wstępie w pracy „Ak
tualne otazky medzinarodnej komu
nikacie". Dalej przytacza J. Mikułow
skiego Pomorskiego podział prac dot. 
komunikowania międzynarodowego 
na trzy typy, zajmuje się początkami 
walki o nowy ład komunikowania 
międzynarodowego, krytyką dotych
czasowego porządku, przedstawia ce
le i zasady nowego oraz pierwsze 
próby realizacji tych zasad. Ciągły 
rozwój komunikowania międzynaro
dowego, złożoność problematyki 
sprawiły, że autor zaledwie jej do
tknął, co zresztą sam przyznaje. 

O zasadach krytyki i samokrytyki 
w prasie lokalnej i zakładowej pisze 
Ivan S e ć i k. 

„Formovanie vedomia recipientov" 
Jany K a ć a n i o v e j jest wycią
giem z badań możliwości zwiększenia 
skuteczności informowania masowego 
w procesie formowania socjalistycz
nej świadomości narodowej i interna
cjonalnej. Nr 2. kończy wykład Buł
gara Włyczko K u n c z e w a : „Maso-
va komunikacia, verejna mienka a 
osobnost", który omawia formy i me-



tody badania opinii publicznej i funk
cjonowania komunikowania masowe-

-go; przede wszystkim eksponuje wy
stępowanie sprzężenia zwrotnego mię
dzy funkcjonowaniem mediów a opi
nią publiczną. 

W nrze 3. pierwszy głos oddano 
Stefanowi V e l'a s o w i. Jego arty
kuł jest kolejnym przyczynkiem do 
procesu poznawczego w dziennikar
stwie, jak S. Vêlas uwzględnia funk
cję metodologiczną materializmu hi
storycznego w dziennikarstwie, meto
dy i techniki, porusza metodologiczny 
aspekt leninowskich zasad dziennikar
stwa. 

Do podstawowych zagadnień pro
pagandy i pokrewnych jej działań do
rzuca swoje przemyślenia Pa vol 
H o r ń ś k , według którego badania 
tych działań w latach ubiegłych były 
albo przeceniane, albo niedoceniane. 
Jego zdaniem teoria socjalistycznej 
propagandy jest jeszcze niedostatecz
nie opracowana .W 3-częściowej pra
cy „Propagacia — reklama — żurna-
listika" przede wszystkim wykazuje 
różnice między „propagowaniem" a 
„propagandą", definiuje poszczególne 
działania, porównuje „pracę z publi
cznością" z „public relations". 

Kolejne opracowanie „L'udścka 
cenzura żurnalistiky v obdobi kléro-
faśistickehe statu" Emila K a r a b a 
to obszerny przyczynek do historii 
dziennikarstwa słowackiego. 

Praktyczne znaczenie powiązań se
miotyki, stylistyki, psycholingwistyki 
i socjolingwistyki dla dziennikarstwa 
objawia się w tworzeniu „strategii 
komunikowania" i jest pomocą w 
skutecznym wpływaniu na odbior
cę — do takiej konkluzji dochodzi 
Miloislav B e d n â r omawiając „Sto
sunek językoznawstwa do teorii 
dziennikarstwa". 

W ostatnim artykule nru 3. „Zur-
nalistika a jeji vyzkum v soućasne 
Indii" Stanislava P e r k n e r a otrzy
mujemy dużą porcję danych o hindu
skiej prasie, radiu, telewizji, agen
cjach, badaniach i kształceniu dzien
nikarzy. 

W nrze 4. Frańo R u t t k a y w 
artykule historycznym „Proletórka —-
prvy slovensky komunisticky ćasopis 
pre żeny" pisze również o „kobie
cych" rubrykach w innych tytułach, 
niejednokrotnie zakładanych przez 
K. Gottwalda. 

Stosunek między partyjnością a 
operatywnością w informacji radio
wej jest tematem artykułu Jana 

S a n d a . Punktem wyjśc iowym jest 
tu informacja: szybka, operatywna i 
polityczna — w dialektycznej jed
ności. 

„K otazkam skumania tvoriveho 
procesu v źurnalizrne" Milośa C i -
k o v s k y' e g o opiera się na danych 
o procesie twórczym w nauce, techni
ce, sztuce i dziennikarstwie. Autora 
interesują szczególnie powiązania 
dziennikarstwa z procesem twórczym 
w ogóle. Analizuje specyfikę twórczo
ści dziennikarskiej i jej fazy. 

Praktyczne podejście do przekazu 
w gazecie przedstawia Andrej T u-
ś e r. Na konkretnych przykładach 
wskazuje poprawne i błędne opraco
wywanie tekstów informacji. Poru
sza też kwest ię terminologii dzienni
karskiej, uważając że istniejące luki 
lub wieloznaczność czy nieidentycz-
ność nie są bez w p ł y w u na jakość 
materiałów. Artykuł napisany jest 
lekko .swobodnie, momentami wręcz 
żartobliwie, jak na poważny kwar
talnik — rzecz niezmiernie rzadka, a 
właściwie niespotykana w OZ. 

Na zakończenie nru 4. OZ druku
ją dwie prace analityczne. Są to: 
„Novinśrska śpecializacia a kvalifi-
kacia" Oldo D r a s t i c h a oraz 
„Bild-Zeitung ako obraz burźoaznej 
raanipulativnej propagandy" Silviż 
O k a 1 i o v e j. 

Zdaniem Drasticha specjalizacja i 
związane z nią kwalifikacje są pro
blemem wciąż aktualnym, który 
zmuszeni będziemy stale, według 
możności optymalnie rozstrzygać, a 
jest oczywiste, że jak długo będzie 
istnieć komunikowanie masowe, tak 
długo pozostanie nierozstrzygnięty. 
Autor przedstawia wyniki badań so
cjologicznych obejmujących wszyst
kich czynnych dziennikarzy w Sło
wacji w latach 1977—1978, aby uzy
skać odpowiedź na pytania o prak
tykę oraz jak dochodzi do specjaliza
cji? Omawiając wyniki Drastich wy
suwa dwa wnioski: pierwszy, że pro
blemy spowodowane brakiem specja
listów pomogłoby rozwiązać przyjmo
wanie na dziennikarstwo absolwen
tów średnich szkół zawodowych, a 
drugim sposobem byłoby utworzenie 
średniej szkoły dziennikarstwa, z 
prawem dalszych studiów. 

S. Okaliova wykazuje w Bildzie 
posługiwanie się kombinacją metod 
aktywizowania podświadomych pro
cesów, wywoływanie nieadekwatnych 
zachowań i emocji, uniemożliwianie 
poprzez kłamstwa poznania rzeczywi-



stości, doprowadzanie społeczeństwa 
za pomocą stereotypów do stanu 
„bezmyślnej masy". 

Należy jeszcze wspomnieć, że w 
nrach 1. i 2. dyskusja dotyczyła wy
korzystywania wyników badań w 
praktyce dziennikarskiej, a w 3. i 4. — 
badań dziennikarstwa radiowego. 

Rocznik 1984 

Reportaż przekazuje życie na go
rąco i choć brzmi to już jak truizm, 
jednakże w tym właśnie warunku 
sine qua non tkwi zasadnicza różni
ca między reportażem socjalistycz
nym, a reportażem w prasie burżua-
zyjnej. Punkt widzenia reportera, je
go talent obs er wat orski, dialektyczne 
rozumienie otaczającej rzeczywistości, 
umiejętność widzenia aktualności 
przez pryzmat postępu — oto naj
ważniejsze komponenty „twórczej 
pracy nad reportażem". Jest to te
mat artykułu Emila K a d n a r a . A u 
tor uważa, że najważniejszą, podsta
wową cechą reportażu jest „aktualna 
prawdziwość" (nr 1. s. 4): „Ludzie, 
wydarzenia i zjawiska istnieją w niej 
realnie. (...) Reporter nie może opi
sywać nic innego, jak tylko prawdę". 
Kadnar uwierzytelnia swoje stwier
dzenia cytując takie autorytety, jak 
E. E. Kisch, J. Fucik, B. Polewoj czy 
czy M. Gorki. 

W studium ,,K dialektyce zobrazo-
vani objektivni skutećnosti v żurna-
listice" Jitka H 1 a d k a rozwija dwa 
punkty widzenia, ważne dla jakości 
twórczości dziennikarskiej, które 
„mogłyby być ważne i dla zawarto
ści pojęcia «mistrzostwo dziennikar-
skie». Są to: ruch rzeczywistości w 
jego dialektycznej sprzeczności oraz 
dostrzeganie sprzeczności w jedności. 

Kolejny materiał jest nie tylko 
przyczynkiem do histori prasy komu
nistycznej Czechosłowacji. Artykuł Ja
na D o l i n a y a „L'udovy dennik — 
vyznamne komunisticke periodikum" 
to również hołd złożony działającym 
wtedy ludziom (na* 1). 

Nieustannie aktualnym tematem, 
jakim jest udział prasy, radia i tele
wizji w tworzeniu socjalistycznej 
świadomości społecznej, zajął się Jifi 
V y m e t a 1, ukazując go w świetle 
ostrej walki ideologicznej o myśl spo
łeczną, o wpływ na świadomą dzia
łalność społeczną. Niezmiernie istotne 
jest tu kształtowanie klimatu psycho
logicznego ,a temu służy propaganda. 
J. Vymetal ustala związek między in

teresami a potrzebami społecznymi i 
osobistymi. Pisze o niektórych czyn
nikach skutecznego wpływu maso
wych środków komunikowania oraz 
0 połączeniu interesu z ideami, co 
jest ciągle jeszcze słabą stroną pracy 
dziennikarskiej, podczas gdy propa
ganda nieprzyjacielska przejawia w 
tej mierze dużą aktywność. Pod adre
sem teorii dziennikarstwa postuluje 
opracowanie pojęcia funkcji organiza
torskiej w praktycznym działaniu ma
sowych środków komunikowania. 

O „Miejscu sztuki w radiu i funk
cji artystycznej audycji" pisze Leo
pold S l o v a k . Dzieli funkcje sztuki 
w radiu na: 1) estetyczną 1 estetycz
no-wychowawczą, 2) poznawczą, 3) 
aktywizującą, 4) pośredniczącą, 5) re-
kreacyjno-zabawową i dokładnie je 
omawia. 

W dziale „Dyskusja" w nrze 3. za
kończenie wymiany poglądów nt. ba
dań dziennikarstwa radiowego. 

Problematyka prawna, dostarcza
jąca sporo tematów, ma stałe miej
sce w masowych środkach komuniko
wania. Temat „Wychowanie prawne 
1 propaganda w dziennikarstwie" M i -
kulaśa B u g a r a rozpoczyna nr 2. 
Wychowanie prawne i propaganda w 
masowych środkach są integralną 
częścią działania prawa socjalistycz
nego, a także jedną z form kształto
wania świadomości społecznej. Omó
wiwszy ochronę socjalistycznej gospo
darki, prewencję, dyscyplinę, ochronę 
młodzieży, alkoholizm i narkomanię, 
stosunki międzyludzkie, autor pisze w 
zakończeniu m. in. o potrzebie zna
jomości podstawowych przepisów 
prawnych nie tylko wśród wyspecja
lizowanych dziennikarzy, ale przede 
wszystkim redaktorów prasy lokalnej 
i zakładowej, gdzie mała obsada unie
możliwia wąską specjalizację. 

Otto B r a b e c w studium „Tele-
zovni obrazovka — komplexni zdrój 
informacii" rozpatruje powody tak 
szybkiego i szerokiego rozprzestrze
nienia się telewizji w stosunkowo 
krótkim czasie. Omawia możliwości 
wykorzystania szklanego ekranu (te-
łeteksty, teleinformatyka). 

„Aktualne problemy gazet zakła
dowych" Vladimira H o l i n y są pod
sumowaniem badania, które objęło 
strukturę publikowanych wypowiedzi 
i stosunek czytelników do tych gazet. 
Analiza wykazała m. in. potrzebę do-
profilowania gazet, małą krytyczność 
i analityczność wypowiedzi dzienni
karskich. 



Jifi V y m e t a l pisze o „Niektó
rych czynnikach efektywności dzien
nikarstwa" w aspekcie walki ideolo
gicznej, ogarniającej wszystkie sfery 
życia społecznego. Zwraca uwagę na 
niedostateczną ideowość politycznych 
wypowiedzi dziennikarskich, na dzie
dziny pozornie wymykające się walce 
ideologicznej (sport, lecznictwo), na 
konieczność ścisłego kontaktu z od
biorcą, na niedostateczne rozpracowa
nie aspektów psychologicznych, na za
sadę prawdziwości informacji, aktu
alność oraz na ciągle istniejące ba
riery dla publikacji materiałów kry
tycznych. 

Numer kończy „Psychologia ćitate-
la a zakladatelia marxizmu" Walen-
tina P. T i e l o w o w a z Wydz. 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Lenin -
gradzkiego. 

Nr 3. rozpoczyna się inaczej niż 
zwykle — wierszem G. Houpka i cy
tatami z wypowiedzi Gustawa Hu-
saka — dla uczczenia narodowego po
wstania słowackiego 29 VIII 1944. Hoł
dem dla tamtych dni są również dwa 
inne materiały: Ondreja K o l e s a r a 
„Povstalecka t lać — bohaty zdrój po
znania a poućenia" oraz Ondreja L a-
c i a k a „O povstaleckom rozhlase po 
śtyfiidsiatych rokoch". 

Celem doskonalszego poznania re
cepcji komunikowania masowego w 
prasie rodzimej przeprowadzono ba
dania psychicznych procesów poznaw
czych odbiorcy, wybierając do tego 
informację ekonomiczną. Wyniki ba
dania przedstawia Danica B r e ć k o -
v a („Psychologicke faktory recepcie 
ekonorniickiej żurnalistiky"). 

Prasa regionalna w Czechosłowacji 
jest niezastąpiona — stwierdza Jocsef 
V i r ć i k. Uniwersalno-polityczny 
charakter, w działaniu bezpośredni 
kontakt z czytelnikami sprawiają, że 
może bardzo sprężyście reagować na 
bieżące problemy rozwoju społeczne
go w poszczególnych powiatach. W 
przyczynku „K otazkom zvyśovania 
ućdnosti okresnej tlaće" J. Virćik 
dzieli się uwagami na temat jej obe
cnego stanu, struktury tematycznej i 
gatunkowej, perspektyw i rozwoju. 

Tematy związane z informacją eko
nomiczną podjęli dwaj autorzy. Mi 
lan K a ś i k pisze o „Udziale prasy 
ekonomicznej w kierowaniu procesa
mi społecznymi" tj. o jej funkcji or
ganizatorskiej, a także kampanii in
formacyjnej jako środku realizacji 
tej funkcji. Libor L u b e 1 e c przeka
zuje wyniki dwóch badań: a) świa

domości odbiorcy i b) recepcji i dzia
łania informacji z masowych środ
ków przekazu w pracy „Ekonomicka 
informacia v źurnalistike a jej poso-
benie pfi formovani narodneho a na-
cionalneho vedomia". 

Numer 3. kończy skrót referatu 
Wolfganga Wittenbechera wygłoszo
nego na międzynarodowym kolo
kwium — m. in. z udziałem Polski — 
„Metodologia żurnalistiky ako uloha 
informacie a dokumentacie". 

I jeszcze do nru 3.: w dziale re
cenzji zamieszczono artykuł Pawła 
D u b i e l a „Zeszyty Prasoznawcze 
po 25 latach", dający przegląd autor-
sko-tematycznego dorobku pisma. 

„Aktualne otazky ućinnosti spravo-
dajstwa a publicistiky" Frantiśka 
B a r t o ś k a są pierwszym materia
łem nru 4. kwartalnika. Autor wy
szedł z założenia, że twórcze dzienni
karstwo ma nie tylko odkrywać przed 
odbiorcą dramaty dnia, ale być ich 
bezpośrednim uczestnikiem, pozytyw
nie oddziaływającym i to jest główna 
płaszczyzna skutecznego działania 
twórczego dziennikarstwa socjalisty
cznego, jego sens i cel. 

„Cesko-slovenska otazka v Rudera 
pravu a v Pravde chudoby (1920— 
1923" Mirosława Ś i S k i jest mate
riałem historycznym, ukazującym 
trudną drogę do sformułowania naro
dowościowego programu KPCz. 

Kolejny materiał nru 4. OZ to po
zycja językoznawcza: „Ućinnost pre-
javu a moźnosti i metody jej hodno-
tenia", w którym Zora L i s k o v a 
wykazuje m. in., że analiza językowa 
może być wykorzystywana do prze
kazywania myśl i patriotycznych i in-
ternacjonalistycznych. 

„Emocjonalne elementy v źurnalisti
ke — faktor zvySovania ućinnosti" to 
problematyka nieczęsto podejmowana, 
ale interesująca. W obszernym stu
dium Iwan Ż a r y uwzględnia takie 
podtematy jak: emocje w nauce, sztu
ce i dziennikarstwie; odbicie — wy
raz, poznawanie — przeżywanie; wer
balne komunikowanie emocji; nie
werbalne komunikowanie emocji; 
emocje a działanie; prasa; radio; fo
tografia; film; dziennikarstwo agen
cyjne. 

Ostatnią pozycją jest studium Pa-
vela H o r a k a „Wykorzystanie ga
tunków dziennikarskich w pracy z 
publicznością" charakteryzujące tę 
pracę ,jej cel i środki. Szczególnie 
dużo uwagi autor poświęcił publicy
stycznym gatunkom, niedziennikar-



skim środkom pracy z publicznością 
(ogłoszenia) oraz „włączeniu praso
wego środka pracy z publicznością" 
do dziennikarskiego kontekstu. 

W numerach 2, 3 i 4 dyskutowano 
o wychowaniu i kształceniu dzienni
karzy. 

Danuta Krystyna Noicak 

PUBLIC O P I N I O N 

QUARTERLY 
Jak zwykle mamy opóźnienie w re

cenzowaniu tego kwartalnika, które — 
mówiąc językiem spikerów dworco
wych w PRL — „może się zmniejszyć 
lub zwiększyć". Jest początek listo
pada 1985 a do omówienia mamy dwa 
wydania POQ: ostatnie z 1984 i pier
wsze z 1985 roku. 

Vol. 18, nr 4/1984 

Na numerze tym, jak i zresztą na 
następnym, widoczny jest ślad czasu 
wyborów prezydenckich. POQ peł
niejszy jest bowiem niż zwykle ar
tykułów naukowych, komentarzy i 
not na temat politycznego podłoża 
wyborów w USA, postaw wyborców, 
mechanizmów amerykańskiej demo
kracji uczestniczącej. Z artykułów 
poświęconych bezpośrednio tej tema
tyce bądź wokół niej krążących, po
lećmy interesujące studium „Public 
Opinion du Jour: An Examination of 
the Spiral of Silence" autorstwa C. J. 
G l y n n i J. M. M c L e o d a. Au
torzy odwołują się w nim do teorii 
„spirali milczenia" Noelle-Neumann 
dotyczącej zmian w opinii publicznej 
zachodzących zwłaszcza przy okazji 
wydarzeń krótkotrwałych, np. wybo
rów. Wg teorii ludzie, którzy widzą, 
że takie poglądy i opinie jak ich 
własne rozprzestrzeniają się — będą 
na forum publicznym pewnie przed
stawiać te poglądy; ci natomiast, któ
rzy zauważają, że ich poglądy „tracą 
grunt" — wykazują bardziej powścią
gliwe podejście i raczej milczą. Zgod
nie z podstawową przesłanką pracy 
Noelle-Neumann ludzie oddziałują, 
przez interakcje społeczne, na swą 

własną wolę wyrażania poglądów. 
Autorka teorii utrzymuje, że „dla jed
nostki nieizolowanie się jest waż
niejsze niż jej własne sądy". 

Sondaż opinii, przeprowadzony w 
grupie wyborców ze stanu. Wiseonshi 
przed wyborami 1980 roku i po nich 
potwierdził tę prawidłowość. Spraw
dziły się dwie hipotezy postawione 
przez autorów: po pierwsze, ci, którzy 
przekonani są, że istnieje tendencja 
wspierająca ich własne poglądy, bar
dziej byli skłonni publicznie je wy
rażać niż ci, którzy co do tego prze
konani nie byli. I po drugie, im bar
dziej ludzie widzą, że dany kandydat 
wygrywa wybory, tym bardziej goto
wi są wyrażać swoje preferencje wo
bec niego. 

Może się wydawać, że nie są to 
wnioski zbyt odkrywcze, ale w USA, 
gdzie w kampanii wyborczej liczy się 
dosłownie każdy jej moment i każdy 
niuams na styku kandydaci—wyborcy, 
nie jest to bez znaczenia. 

Inny interesujący tekst to otwie
rający omawiany numer POQ arty
kuł Leo B o g a r t a „The Public Use 
and Perception of Newspapers". Bar
dzo rozpowszechniony w świecie i w 
samym społeczeństwie amerykańskim 
stereotyp mówi, że znakomita w i ę 
kszość Amerykanów czerpie informa
cje z telewizji i w ogóle przede 
wszystkim na jej podstawie kształtu
je swój informacyjny obraz świata. 
Tymczasem ogólnoamerykański sondaż 
opinii pokazał, że mniej więcej takie 
same części społeczeństwa czytają ga
zety codzienne, co oglądają telewizje. 
Oczywiście wzrost znaczenia tv ame
rykańskiej pozostał niekwestionowa
ny, ale badania wcale nie potwier
dzają założenia, że tv stała się domi
nującym źródłem informacji. Jak pi
sze autor w uwagach końcowych, ga
zety są częścią życia dziewięciu zia 
dziesięciu Amerykanów i nadal aktu
alna jest przewaga gazet nad tv jeśli 
chodzi o wszechstronnie pogłębione 
informowanie lokalne. Wiele gazet co
dziennych próbuje konkurować z te
lewizją, kładąc większy nacisk na 
rozrywkowy charakter zawartości. 
Kiedy pewien wydawca z małego 
miasteczka spytał kiedyś Josepha Me-
dilla z chicagowskiej Tribune, jaka 
jest tajemnica sukcesu gazety, ten od
parł: „Zamieszczać informacje'' (pu-
blish the news). Nic dodać, nic ująć. 

Z numeru 4/1984 The Public Opi
nion Quarterly wymieńmy jeszcze 
wspomnienie po zmarłym w 1984 ro-



ku George'u H. Gallupie, dla którego 
„badania opinii publicznej były spo
sobem uaktywnienia procesów poli
tycznych z szacunkiem dla poglądów 
większości", oraz obszerną recenzję z 
nowej książki S. M. L i p s e t a i 
Williama S c h n e i d e r a „The Con
fidence Gap: Business, Labor and 
Government in the Public Mind". 
Książki istotnej, gdyż pozytywny 
stosunek lub poparcie, którym moż
na dawać wyraz przez wyrażanie 
swego zaufania wobec instytucji czy 
przywódców, składa się na bazę legi
tymizacji systemu politycznego. 

Vol. 49, nr 1/1985 

Relacje między obszarami zainte
resowań środków komunikowania 
masowego, opinią publiczną, podej
mowaniem decyzji przez polityków i 
instytucje różnych szczebli zawsze 
stanowiły atrakcyjne pole badań. 
Analizie badawczej można tu poddać 
wiele zjawisk: wpływ „kierunków 
uderzenia" mediów na opinię publi
czną i jej stosunek do spraw upo
wszechnianych przez media, tenże 
w p ł y w — ale na decydentów, czy 
wreszcie wzajemne związki między 
tym, co dany środek przekazu publi
kuje (zwłaszcza w większych ilo
ściach publikacji, audycji), a samym 
obliczem tego środka przekazu. Jak 
jednak przebiegają zależności? Jak 
w konkretnych przypadkach wyraża 
się zdolność mediów do przeobraża
nia tego, co znajduje się „na porząd
ku dziennym" opinii publicznej, do 
wpływania na zmiany priorytetów po
litycznych, ekonomicznych czy społe
cznych w świadomości ogółu? O tym, 
że zależności tego typu istnieją, pi
sał jeszcze w latach dwudziestych 
Walter Lippman. jednak do dziś 
praktycznie nie istnieją spójne pra
widłowości rządzące tymi zjawiska
mi. Zakres relacji między zawarto
ścią mediów a głównymi przedmiota
mi zainteresowania opinii publicznej 
zmienia się w zależności od konkret
nego przykładu, podobnie zresztą jak 
zmieniają się metodologie stosowane 
w tego typu badaniach przez różnych 
naukowców. 

Problemom tego rodzaju recenzo
wany numer The Public Opinion 
Quarterly poświęca dwie obszerne, 
analityczne prace. Jedna to artykuł 
czwórki badaczy z różnych uniwer
sytetów pt. ..Uncovering Rape: The 
Watchdog Press and the Limits of 

Agenda Setting", a druga — „Televi-
sion News, Real World Cues, and 
Changes in the Public Agenda" R. L . 
B e h r a i Shanto Iy en g a r a . Po
lecić można zwłaszcza pierwszy arty
kuł — choć drugi dotyczy stosunku 
opinii publicznej do spraw ogólniej
szych (sytuacja energetyczna, infla
cja, bezrobocie) — gdyż w przejrzysty 
sposób ukazuje on całość procedur 
metodologicznych stosowanych w 
USA przy tego rodzaju badaniach. 

Punktem wyjścia stał się cykl pu
blikacji z gatunku tzw. dziennikar
stwa śledczego, poszukiwawczego (in
vestigative journalism) na łamach 
dziennika The Sun-Times w Chicago, 
cykl ujawniający uchybienia władz 
popełniane w trakcie zajmowania się 
przypadkami gwałtów i innych prze
stępstw seksualnych dokonywanych 
na kobietach z rejonu Chicago. Auto
rzy badań zastosowali metodę dwu
stopniową; sondaż wybranych grup 
respondentów (zwykli obywatele, gru
pa decydentów, a także sama gaze
ta Sun-Times) na temat ich stosun
ku do całości problematyki związanej 
z gwałtami przeprowadzili przed dru
kiem serii sensacyjnych reportaży 
oraz w pewien czas po publikacji. 

Nie ma tu miejsca, aby referować 
rezultaty badań, tym bardziej, że za
leżności uwidaczniają się w kilku ka
tegoriach. Powiedzmy tylko, że w 
przeciwieństwie do innego, podobnego 
w tematyce i strukturze metodologi
cznej sondażu (opartego o bardziej 
sugestywny niż publikacja prasowa 
przekaz telewizyjny), stwierdzono mi
nimalny wpływ publikacji (a redak
cje i dziennikarze przygotowywali je 
przez wiele miesięcy) na poglądy opi
nii publicznej i ewentualne pozytyw
ne zmiany w działalności instytucji 
czy różnych organów władzy. Za to 
gruntownej zmianie uległa obecność 
problematyki gwałtów i podobnych 
przestępstw (więcej publikacji) n;i ła 
mach samej gazety. 

W dziale: Informacje i Noty odnaj
dujemy zapowiedź przeprowadzenia 
przez New York University pionier
skich badań nad wpływem kompute
rów domowych na życie rodzinne. 
Wśród pytań, na które odpowiedzi 
grupa badawcza będzie szukać u kil
kudziesięciu amerykańskich rodzin w 
miastach i na wsi znalazły się np. ta
kie: w jakim stopniu dostęp do kom
putera domowego wpływa na po
znawczy, emocjonalny, społeczny i 
motoryczny rozwój dziecka? Czy dzie-



cł inaczej widzą zastosowania i ko
rzyści płynące z komputerów domo
wych niż rodzice? Jaki w p ł y w mają 
komputery domowe na czytelnictwo 
i oglądanie telewizji u członków ro
dziny? I pomyśleć, że jeszcze nieda
wno trzeba było ubiegać się o spe
cjalne zezwolenie (!) na wwóz do 
Polski komputera osobistego... 

Całość zimowego wydania 1985 
POQ zamyka tradycyjna pozycja: ob
szerny raport z dużego sondażu opi
nii publicznej dotyczący ważnych 
spraw krajowych czy miiędzynarodo-
wych. Tym razem raport dotyczy 
spraw wyjątkowo aktualnych, bez 
względu na ustrój polityczny i szero
kość geograficzną. Tematem jest eu
ropejski ruch pokojowy i rozmiesz
czenie głowic jądrowych. Na czterna
stu stronach Connie de B o e r z 
Uniwersytetu w Amsterdamie przed
stawia wielką ilość w y n i k ó w sonda
ży opinii na te tematy w wielu kra
jach z ostatnich paru lat. Wystarczy 
powiedzieć, że materiał empiryczny 
do raportu dostarczyło aż dwadzie
ścia najznakomitszych instytucji ba
dania opinii publicznej z Europy Za
chodniej i Stanów Zjednoczonych. 
Bardzo ciekawa lektura! 

Krzysztof W. Kasprzyk 

RUNDFUNK 
FERNSEHEN 

I półrocze 1985 * 
Skromnie przedstawia się pierwszy 

numer 33 rocznika RuF: jedna roz
prawa, jedno sprawozdanie, doku
menty (ustawy radiowo-telewizyjne), 
recenzje i kronika wypełniają całość. 

Otwiera zeszyt Barbara M e t -
t l e r - M e i b o m rozważaniam i, czy 
badania towarzyszące mogą „uspołe
cznić" nowe technologie? Przykładem 
jest teletekst (s. 5—20), a odpowiedzi 
są generalnie negatywne. Sprawa jest 
tym bardziej istotna, gdy się zważy, 
że teletekst jest „pierwszym krokiem 
• 33 roczn. 1985, nr 1: S. 150 4- nlb., nr 2, 
s. 157—324 +nlb. 

ku komputeryzacji gospodarstw do
mowych" (s. 5). Badania towarzyszące 
przeprowadzały renomowane instytu
ty i osoby (w Düsseldorf-Neuss: 
Infratest, Instytut Prognozowania i 
Oceny Technologii IZT, Instytut Pu
blicystyki Uniwersytetu w Monasty
rze, Centralne Archiwum Socjologii 
Empirycznej, profesorowie Langen-
bucher, Lerg, Mayntz, Scheuch i in.; 
w Berlinie Zach.: Instytut Techniki 
Informacyjnej H. Hertza, IZT j in.). 
Mimo to, czy właśnie dlatego, autor
ka stwierdza podejmowanie decyzji 
niezależnie (przeważnie wcześniej) od 
w y n i k ó w badań, którym zresztą nie 
zawsze stawia się pytanie, czy nową 
technologię w ogóle wprowadzać. W 
efekcie wiązanie nowych technologii 
ze studiami towarzyszącymi tylko za
ciemnia proces decyzyjny. Autorka 
postuluje wysunięcie na czoło kwestii 
politycznych przy wprowadzaniu no
wych technologii, poprzedzanie poli
tycznych decyzji odpowiednimi son
dażami badawczymi (na temat „czy 
wprowadzić"), uwzględnienie badań 
towarzyszących jako mogących dopo
móc w odpowiedzi na pytanie „jak 
wprowadzić", przy czym powinny to 
być badania interdyscyplinarne. 

Werner B. K o r t e publikuje ra
port na temat wpływu, jaki nowe 
media i technologie informacyjne wy
wierają w dziedzinie sztuki i kultu
ry (s. 21—35). Badania objęły teatr, 
muzykę, plastykę, film, literaturę, 
tzw. wolną (alternatywną) sztukę i 
kulturę. Wnioski: rozpowszechnienie 
nowych technik informacji i komuni
kowania niesie szanse, lecz równo
cześnie zagrożenia dla sztuki i kultu
ry. Jest co najmniej wątpl iwe, czy 
osobom dalekim od kultury i sztuki 
ich treści zostaną udostępnione przez 
nowe media. Z drugiej strony, zda
niem ekspertów, tradycyjnym insty
tucjom artystycznym i kulturalnym 
nie zagrażają nowe media, które nie 
mogą tamtych zastąpić. Jedynie kino 
może być w przyszłości jeszcze bar
dziej osłabione. 

W „Dokumentach" — ustawy: ra
diofoniczna dla Saary, dot. ekspery
mentu kablowego w Nadrenii-Pala-
tynacie i zmiana układu rozgłośni 
Südwestfunk (s. 36—72). 

W części recenzyjnej Kurt K o 
s z y k zestawia źródła do powojennej 
historii mediów z lat 1945—1949 w 
Niemczech (73—83). Alexander 
D e i c h s e l podejmuje krytykę 3-to-
mowej teorii komunikatywnego dzia-



łania Jurgena Habermasa (s. 84—97). 
To „opus magnum", liczące ok. 1700 
stron, opiera się na koncepcji „Le-
benswelt", co mniej więcej można od
dać jako świat (naszego) życia. Ha
bermasa .zajmuje, co w nim uważa
my za słuszne i fałszywe, prawdziwe 
i zełgane, co nas odróżnia od sąsia
dów, od obcych. We właśc iwym so
bie, „nieco skomplikowanym" stylu 
wskazuje Habermas na język jako 
narzędzie niezbędnego porozumiewa
nia. „Czym dla Karola Marksa środ
ki produkcji, tym dla Jurgena Haber
masa jest 'komunikowanie', 'komuni
katywność' działania" (s. 86). Deich-
sel zarzuca Habermasowd brak zrozu
mienia „bezradnego zanarchizowania 
w ludzkim życiu", gdyż „właściwością 
tego, co w pozytywnym sensie twór
cze, jest właśnie jego niezrozumiała 
odrębność" *. 

Po 6 recenzjach książkowych, no
tach o artykułach z czasopism pokre
wnych i wykazie nabytków biblioteki 
Instytutu im. Bredowa w Hamburgu, 
Jutta S i m o n zestawia wybraną 
bibliografię za lata 1977—1984 dot. 
teletekstu (s. 121—130). Kronika wy
darzeń II półrocza 1984 (informacje z 
kraju i świata) zamyka numer. 

Bogaty jest natomiast w teksty 
warte przeczytania zeszyt 2. Otwiera 
go Dieter S t o 11 e ważnym pyta
niem: „Czy nowe programy telewi
zyjne przekształcają widzów i społe
czeństwo?" (s. 161—170). W RFN co
raz istotniejsza staje się rola i miej
sce prywatnej tv. I to nie tylko ro
dzimej, gdyż „przekazywane satelitar
nie programy nie zatrzymują się na 
granicach państwowych". Są to zaś 
programy — jak SAT 1 czy RTL 
plus — jednoznacznie rozrywkowe. 
Tymczasem „kontrowersje wokół 
kwestii prawnych zajmują znacznie 
więcej miejsca niż polemika z tv ja
ko medium masowym". Chodzi oczy
wiście o polemikę dotyczącą profilu 
programowego. Sam wzrost ilości 
programów telewizyjnych nie musi 
powodować zmian w zachowaniach 
odbiorczych, ale obserwuje się już, że 
aktualny — jak się go określa — 
„slalom poprzez rozrywkę" wywołu 
je zjawiska dezintegracji. Z tego 
względu mnożą się postulaty wzmo
żenia badań nad oddziaływaniem tv, 
szczególnie na dzieci i młodzież. Stol-
te nie jest sceptyczny jak amerykań-

* Gra słów: Eigenart (właściwość) i Elgen-
-Art (odrębność). 

ski „ekolog mediów" Neil Postman. 
który uważa, że telewizja likwiduje 
dzieciństwo; sądzi też, że stosunki 
amerykańskie nie dadzą się bezpośre
dnio przeszczepić do RFN. Antidotum 
na tamtejszy negatywny rozwój wi
dzi w możliwościach samego me
dium — poprzez przyjęcie „jakości i 
profesjonalizmu" jako miernika swych 
programów, przy czym także w przy
szłości ich podstawą powinny być po
trzeby odbiorców. 

Czy jednak w skomercjalizowanym 
świecie te szlachetne i rozsądne in
tencje znajdą siłę przebicia? Można 
powątpiewać, znając efekty dotych
czasowego rozwoju. 

Renatę E h l e r s zajęła się rzadziej 
podejmowaną kwestią recepcji muzy
ki w mediach (s. 171—186). Opiera 
się m. in. na trzech reprezentatyw
nych badaniach przeprowadzonych w 
RFN (1978 Infas, 2 tys. respondentów 
od 18 lat; 1980 Allensbach. 2347 osób 
od 14 lat; 1983 Marplan, 1045 osób od 
14 lat w Badenii-Wirtembergii). Wy
niki uważam za co najmniej niespo
dziewane: na 4 pierwszych miejscach 
rangowych znalazły się za każdym 
razem rodzime przeboje, rodzima mu
zyka ludowa i muzyka taneczna. 
Wszystkie inne rodzaje muzyki pre
ferowały mniejsze grupy publiczno
ści, np. pop i rock zajęły w 1978 r. 
6 miejsce (na 8), w 1980 r. 6 i 8 (na 
21), w najnowszym badaniu — 9 i 12 
(na 15). Warto też chyba dodać, że 
muzyka marszowa i orkiestry dęte 
zajęły w pierwszym badaniu 5, w 
drugim nawet 3 miejsce, natomiast 
w 1983 r. się nie pojawiły. Zaintere
sowanych odsyłam do tego artykułu, 
wzbogaconego obfitą literaturą przed
miotu — teoretyczną i empiryczną (3 
strony druku). 

Z kolei uwagę zwraca Siegfried 
W e i s c h e n b e r g rozważaniami o 
roli gatekeeperów w nowoczesnym 
dziennikarstwie skomputeryzowanym 
(s. 187—201). Ściślej, autorowi chodzi 
o zjawisko szersze od klasycznego 
dziennikarstwa — o telematykę, które 
to określenie obejmuje technikę kom
puterową, informatykę i telekomuni
kację. Oto treść rozważań Weischen-
berga: Informacja stała się kluczo
wym pojęciem rozwoju techmczno-
-ekonomicznego. Towarzyszą mu za
sadnicze przemiany p r a c y : w 
uprzemysłowionych krajach zachod
nich ponad 30 mil ionów osób jest bez 
stałego zatrudnienia. Przemiany tech
niczne nie stanowią remedium — 



liczba likwidowanych przez nie sta
nowisk pracy będzie znacznie większa 
niż liczba miejsc nowych (aczkolwiek 
ostatnio teza ta jest silnie podważa
na). Ale jest też wyrażany „techno
logiczny optymizm", np. przez ame
rykańskiego politologa Michaela Mar-
golisa. Jego koncepcja „Yiable De
mocracy" bazuje na dostępie przecię
tnego obywatela — poprzez giganty
czną sieć informacyjną — do prawie 
wszelkich danych społecznych, co 
miałoby „urzeczywistnić demokrację" 
przez kompetentny wybór i kontrolę 
przedstawicieli ludowych. W takiej 
„ Wired Society" media i dziennikarze 
przestają występować jako organiza
torzy komunikacji politycznej. Nowa 
sieć wręcz umożliwia przekaz infor
macji bez mediów. 

Weischenberg nie wierzy w tę kon
cepcję, przeciwnie — uważa, iż „in
teligentny i koherentny przekaz in
formacji w przyszłym społeczeństwie 
informacyjnym będzie jeszcze nie-
zbędniejszy niż obecnie". Wskazuje na 
wzrost liczby dziennikarzy w USA w 
dekadzie lat '70 z niespełna 70 tys. do 
112 tys., przewiduje podobny wzrost 
w RFN o prawie 50°/o do 30 tys. osób. 
Trzeba będzie jednak zapłacić za to 
zmianami oblicza zawodowego, „któ
re zredukuje się do komunikacyjnej 
biurokracji lub rozedmie do show-
biznesu". Podkreśla „w dziennikar
stwie jutra, być może już w dzisiej
szym" niezbędność kwalifikacji w po-
sługiwanm się elektronicznymi ban
kami informacji „dla wyczerpania ja
kiegoś tematu i ułatwienia transfor
macji". Autor wyraża nadzieję, że 
„rozsądne, liberalne społeczeństwo nie 
pozostawi stosunków komunikacyj
nych technicznej samoregulacji, lecz 
powierzy je kompetentnym komuni
katorom zawodowym". 

Mamy w numerze szereg raportów: 
o rozpowszechnieniu teletekstu (Btx) 
w mieszkaniach prywatnych (Helmut 
K r o m r e y , Heiner T r e i n e n , s. 
207—219); porównawczą analizę g łów
nych wydań dzienników telewizyj
nych w RFN (Ursula D e h n, Walter 
K l i n g l e r . s. 247—255); analizę in
formacyjnych programów radiowych 
dla młodzieży w Holandii (Paul R u t-
ten, s. 256—268). Szczególną uwagę 
zwraca obszerna analiza regionalnych 
programów radia i tv w Hamburgu 
oraz odpowiednich tekstów lokalnej 
prasy (Karsten R e n c k s t o r f , 
Alex E h m c k e, s. 220—246). Ana
liza treści objęła media z lutego 1983, 

analiza odbioru 223 respondentów. 
Stwierdzono w Hamburgu, że ocze
kiwaniom publiczności co do tematy
ki regionalnej bardziej odpowiadały 
tematy podejmowane przez radio i tv 
niż przez prasę lokalną — co kontra
stowało ze stwierdzeniem, że gazety 
stanowią najlepsze źródło informacji 
aktualnej. Ton bogato ilustrowany ze
stawieniami tabelarycznymi i graficz
nymi tekst polecam zarówno bada
czom dziennikarstwa lokalnego, jak i 
prowadzącym analizy porównawcze 
informacji prasowej i audiowizualnej. 

W dziale „Dokumenty" jest m. in. 
ustawa o Westdeutscher Rundfunk 
(WDR) w Kolonii (s. 269—289) oraz 
orzeczenie Federalnego Sądu Admini
stracyjnego z 13 grudnia 1984 w nie
codziennej sprawie — roszczeń prasy 
wobec instytucji radiowej o udziele
nie informacji (s. 293—298). Wydaw
ca i redaktor miesięcznika Rundfunk-
-Berichte zaskarżył rozgłośnię Siid-
westfunk, która odmówiła udzielenia 
szczegółowych informacji o źródłach 
finansowych płynących od osób pra
wnych. Sąd apelacyjny skargę odrzu
cił. Niewątpliwie ciekawy to przyczy
nek do prawnej reglamentacji infor
macyjnej wśród samych mediów. 

Czesław Biel 

medium 
III kwartał 1985 * 

Drugie półrocze otwiera Kurt L u -
ger artykułem o oddziaływaniu 
..narkotyku mediów" (oczywiście au
diowizualnych) na młodzież (s. 5—12). 
Negatywne skutki tego „uzależnienia" 
wskazują na głębokie zakłócenia ko
munikacji społecznej. Odbiór mediów 
stał się dla młodzieży zrutynizowaną 
codziennością. Młodzi wyrośli wraz z 
media mi. nie wyobrażają sobie po 
prostu egzystencji bez nich. Artykuł 
jest oparty na badaniach przeprowa
dzonych przez Instytut Publikowania 
w Salzburgu. 

Dalej Heinz H e n g s t opisuje ob
serwacje poczynione wobec dzieci zaj
mujących się grami komputerowymi 
w domach towarowych (s. 13—20). 

» Zeszyty 7, 8, 9 po s. 52. 



Karin Do U n b<»st o ! sta wia pyi a-
nie czy pedagogika wobec med iów 
jest realistyczna (s. 21—24) i stwier
dza, że problem nie polega na zaka
zie 'oglądania tv przez dzieci, lecz na 
stworzeniu im innych atrakcyjnych 
propozycji. 
Kurt W c i c h i e r zajmuje się praw
nym (czy raczej bezprawnym) fotoko-
piowaniern książek, prasy i innych 
w y t w o r ó w drukowych (s. 29—31). 
Problem nie jest błahy, jeśli zważyć, 
że w 1983 r. było w R F N 816 tys. ko
piarek, przy pomocy k tórych sporzą
dzono w tymże roku 25,4 min odbi
tek. Zresztą t akże u nas kwestia zo
stała podjęta z zaniepokojeniem*. 

Frank K ü h n e przedstawia struk
turę francuskiej telewizji prywatnej 
(s. 33—-35), Eberhard S p r e n g — 
p r y w a t n ą francuska radios tację „Arc-
-en-Ciel" (s. 35—37), T i lman E h r -
b e c k — duńsk ie obywatelskie „Ra
dio Aarhus" (s. 37—38). Dalsze pozy
cje w numerze t rak tu ją o filmie, m. 
in. jest ciepła recenzja Kieślowskiego 
„Bez końca" pióra Dorothei H o l l o -
w a y (s. 48). 

Friedrich W. H y m m e u w „Le
ksykonie m e d i ó w " (s. 5!) przedstawia 
serwisy działającej od 75 lat ewange
lickiej agencji informacyjnej E P D . 
Faktycznie działała ona prężnie w la
tach 1918—1933, wydając m. in. mie
sięcznik l i teracki Eckart i czasopismo 
poświęcone programom radiowym. 
Kierujący E P D prof. Hinderer potra
fił wbrew reżimowi hitlerowskiemu 
Utrzymać agencję do 1937 r. 1 czerw
ca 1941 zarządzeniem Izby Prasowej 
III Rzeszy zl ikwidowano prasę koś 
cielną, do nielicznych wyją tków na
leżał n iewielki miesięcznik Hindere-
ra Evangelisches Deutschland ukazu 
jacy się do 18 ITT 1945. Wznowienie 
działalności E P D w lipcu 1947 ozna
czało kon tynuac ję pracy jedynej agen
cji z lat dwudziestych. Od początku 
1949 wydawano serwis E P D — Kirche 
und Rundfunk, serwis fi lmowy, pe
dagogiczny, okresowo teatralny 
(wszystkie oczywiście redagowane ze 
stanowiska Kościoła ewangelickiego). 
Od 1981 red. naczelnym E P D jest teo
log i dziennikarz Hans Hafenbrack. 
Redakcja centralna mieści się w 
Frankfurcie, prócz niej działa 10 re
dakcji krajowych i 24 okręgowych 
oraz biura w Bonn, Genewie i sto
licy N R D . Poza codziennym bieżą-

* Por. Janusz B a r t a : Prawne problemy 
kopiowania artykułów prasowych, zeszytu 
Prasoznawcze 1982 nr 1—2, s. 65—18. 

cym serwisem centralnym Frankfurt 
nadaje 8 innych, najnowszy to epd-
Film. Od 1982 r. agencja posługuje się 
nowoczesnym sprzę tem technicznym 
umożliwiającym przekazywanie de
pesz bezpośrednio do fotoskładu. 

Ciekawy a r t y k u ł stoi na czele nru 
8. Holger R u s t opisuje — u nas 
dotąd mało znane — kontrowersje 
między mediami a wie lk im biznesem 
w U S A (s. 5—11). Zaczęło się jesie
nią 1981 na sympozjum w Kansas 
City, gdzie z inicjatywy nowojorskie
go uniwersytetu Columbia spotkali 
się przedstawiciele przemys łu i me
diów, ci drudzy oskarżeni przez pier
wszych o „nega tywizm" wobec biz
nesu. Później Institute of Appl ied 
Economics (sponsorowany przez 39 
przeds ięb iors tw p rzemys łowych) przed
s tawi ł anal izę wieczornych wiadomo
ści telewizyjnych A B C , C B S i N B C z 
II półrocza 1983: wśród 104 informacji 
znaleziono 89 (85%) negatywnych dla 
przemysłu . Podobne tendencje w me
diach wykazywano już wcześniej , np. 
waszyngtoński Media Institute w 
1979 r. s twierdza ł na podstawie 10-le-
' niego panelu, że w wiadomościach 
gospodarczych było dwa razy tyle 
wypowiedzi przeciw energii atomowej 
co za jej stosowaniem. L inda Richter, 
S. Robert Lichter i Stanley Rothman 
w ośmiotygodniowei analizie seriali 
A B C , C B S i N B C odszukali 226 b iz 
nesów z nas tępu jącym wyn ik i em: 
tylko 3% przedstawianych transakcji 
można było określić jako etyczne, 
podczas gdy 45fl/o miało charakter 
przestępczy, a im większe było przed
s iębiors two — tym negatywniejsi je
go menedżerowie . Później Rothman i 
Lichter ankietowali losową próbo re
dak to rów New York Times, Washing
ton Post. Wall Street .Journal, Time, 
Ncirsrrcek, US News & World Re
port, 3 telewizji komercyjnych i P u 
blic T V oraz menedże rów średniego 
szczebla z czołowych przeds ięb iors tw 
przemysłowych. Zdaniem au to rów, 
wyn ik i badań wykazują zupełnie róż 
ne systemy war tości jakimi się po
sługują obie grupy, przy czym „ideo
logia" dziennikarzy odbiega od norm 
powszechnych, skłaniając się ku „no
wej mora lnośc i " (wydają się wyal ie 
nowani, nie uważają za niemoralne 
zdrad małżeńskich , skłaniają się ku 
liberalizmowi ekonomicznemu). Dzien
nikarze tworzą nową „elitę strategi
czną". Ten sam 3-osobowy zespół 
(Richter. Lichter, Rothman) wykaza ł 
w analizie 3329 jednostek badawczych 



na łamach Columbia Journalism Re-
view 78%v takich, które określono ja
ko ..lewicowo liberalne". 

Ten ostry atak biznesu na me
dia — pisze H. Rust — ma określony 
cel: jest nim uzyskanie dostępu sfer 
przemysłowych do mediów. Swe sta
nowisko chce przemysł rozpowszech
niać albo przez sprostowania, albo 
w reklamie. Dotychczas, opierając się 
na orzeczeniu Sądu Najwyższego z 
1973 r., wielkie sieci telewizyjne prze
ciwstawiają się tym dążeniom. 

H. Rust na podstawie innych ba
dań amerykańskich podważa wiary
godność analiz sponsorowanych przez 
biznes. Po pierwsze, nie do pomyśle
nia jest, by media zniekształcały 
obraz biznesu wbrew życzeniom i 
opiniom odbiorców. Po drugie, bada
nia „biznesowe" są połowiczne i 
przyjmują wyrwane z kontekstu 
twierdzenia jako podstawy teoretycz
ne. Po trzecie, jeśli się nawet po
twierdzi zarzut ekonomicznego „ne-
gatywizmu" mediów, to w sprawoz
dawczości politycznej panuje wręcz 
zdumiewające zrównoważenie („repor
terzy podają tylko to, co zadeklaro
wały źródła oficjalne"). Należałoby 
też poddać analizie jakościowej licz
ne czasopisma gospodarcze i coraz 
obszerniejsze rubryki gospodarcze we 
wszystkich liczących się gazetach re
gionalnych. Przy pomocy całych kam
panii działów public relations usiłują 
wielkie przedsiębiorstwa odzyskać 
stracony teren, ową „klasyczną men
talność, która w erze Eisenhowera 
poprzez nierozerwalną jedność gospo
darki, polityki, mediów i opinii publi
cznej określała codzienność". Nie 
można też zapomnieć, że trwa już 
wśród republikanów walka o nomi
nację kandydata na prezydenta w 
1988 r. 

Konrad E g o zajął się analfabe
tyzmem w USA (s. 12—16). Wprost 
trudno uwierzyć, że wśród ok. 170 
min dorosłych 25 milionów nie prze
czyta najprostszego ostrzeżenia na le
karstwie, zaś dalszych 35 mil ionów 
nie ma umiejętności czytania potrze
bnych na co dzień. 

Angela K e p p 1 e r publikuje ar
tykuł opracowany na podstawie wła 
śnie drukowanej książki o wiadomo
ściach politycznych w tv. Wyniki po
chodzą z 1981 r., kiedy to autorka re
jestrowała na video miesięcznie po 
jednym magazynie w programach 
ZDF i ARD. Tych 20 zarejestrowa
nych magazynów telewizyjnych pod

dała analizie .strukturalnej, badając 
nie „co", lecz „jak" przedstawiano. 
Sposób wyrażania słownego i styli
styka narzucają wniosek, że reporte
rzy (komentatorzy) forsują wrażenie 
własnej neutralności wobec wyda
rzeń. Natomiast obrazy (analizowane 
bez towarzyszącego słowa) przez czę
ste zmiany, wrażenie niepokoju, nie 
tworzą spójnej informacji. Z kolei 
analiza kombinacji słowno-obrazo-
wych pozwala rozróżnić dwie kate
gorie wzajemnych związków: A — z 
priorytetem słowa wobec informacji 
obrazowej i B — o maksymalnej 
równowadze obrazu i słowa. W wię 
kszości obraz pełni funkcję czysto de
koracyjną, albo ilustruje tekst. Arty
kuł zawiera szereg dalszych interesu
jących spostrzeżeń, m. in. dotyczą
cych oryginalnego podkładu dźwięko
wego czy dwu dominujących grup 
osób wciąganych do wywiadów — 
„człowieka z ulicy" i eksperta. Kon
kluzja jest ostra: standardowy sposób 
prezentacji w analizowanych maga
zynach telewizyjnych nadaje tym fil
mom nową jakość wypowiedzi infor
macyjnej, w której ..interpretacja ja
kiegoś wydarzenia sama się staje au
tentycznym wydarzeniem". 

Po tym na wstępie bardzo uteore-
tycznionym, ale w wynikach analizy 
nader ciekawym tekście mamy raczej 
chaotyczne impresje (stenogram wy
kładu) wieloletniego korespondenta 
zagranicznego w Afryce, Gerda 
M e u e r a (s. 23—27). Sporo błysko
tliwych uszczypliwości (nadających 
się do „Raptularza prasoznawcy") za
warł Jörn K r a f t w krytyce „insty
tucji artykułu wstępnego" (s. 28—29). 
Nie mniej krytyczny jest Heinz Im
men d orf (od 21 lat dziennikarz ra
diowy, od 3 lat wykładowca uniwer
sytecki) co do możliwości praktyczne
go przygotowania studentów do za
wodu. Z jednej strony fatalne jest 
zafascynowanie adeptów wyłącznie 
techniką („dla wielu pisanie to wręcz 
horror"); z drugiej przyznaje, że „w 
takim czasie i zawodzie, w którym 
studiujący w znacznej mierze przy
gotowują się do bezrobocia, nawet 
najlepsze wykształcenie nie może się 
w pełni udać". Zdaniem Immendor-
fa, każda praktyczna praca ze stu
dentami dziennikarstwa musi im 
przede wszystkim pomóc „w odkry
ciu samych siebie. Także doświadcze
nia trzeba się uczyć" (s. 30—31). Z 
tymi stwierdzeniami wiążą się dane 
o dostępie do zawodu dziennikarskie-



go w RFN, które podaje Barbara 
M i k a (s. 32): ostatnio o 4 wolonta-
riaty w redakcji Frankfurter Rund
schau ubiegały się 4 tysiące (!) kan
dydatów, rozgłośnia SFB notowała na 
jedno miejsce stu, NDR 150. Z sąsia
dującego tekstu Tilmana E h r b e c-
k a (s. 33, wyjątkowo omówionego od
dzielnie w rubryce „Artykuły z cza
sopism" w niniejszym numerze. ZP) 
dowiadujemy się, że ogółem jest w 
RFN 1350 wolontariatów. 

Ingo L a m b e r t y przedstawia 
zachodnioniemieckiego monopolistę w 
dziedzinie informacji sportowych — 
Sport-Informations-Dienst (sid.). Dzia
ła od 40 lat z siedzibą w Dusseldor
fie i biurami w trzech innych metro
poliach, zatrudnia 20 redaktorów i ty
leż personelu techniczno-administra
cyjnego, ma 300 współpracowników 
krajowych i 400 zagranicznych. We
dług własnych informacji nadaje co
dziennie 40 tys. słów, podczas gdy 
dział sportowy agencji DPA 14 tys. 
(s. 34—37). 

Nie tylko językoznawcę zainteresu
je Wolfgang K r i s c h k e tekstem 
„Dziennikarz jako ekspert języko
wy?", poświęconym bardziej i mniej 
poważnym glosom poprawnościowym 
w FAZ, Die Zeit, Stern, Konkret i 
ARD (s. 37—43). Zdaniem autora 
(które podzielamy), dziennikarze nie 
mogą pełnić roli ekspertów języko
wych; możliwe jednak, że wcześniej 
niż inni odczuwają w mediach i ar
tykułują nowe tendencje współcze
snego języka. 

W „Leksykonie mediów" (s. 51) 
F. W. H y m m e n przedstawia dzia
łającą od początku 1985 r. prywatną 
telewizję SAT 1. 

Omówiony nr 8 Medium jest jed
nym z najciekawszych nie tylko ze 
względu na liczne i różnorodne tek
sty, lecz także na zróżnicowane ich 
pochodzenie — od ściśle naukowych 
(Angela Keppler, Holger Rust) po za
wodowe impresje dziennikarskie. Ale 
także dwoje tu wymienionych bada
czy reprezentuje różne „szkoły" me
todologiczne, co chyba widać ze stre
szczenia ich artykułów. 

I jeszcze ciekawostka. W poprzed
nim numerze redakcja przeprasza za 
brak zapowiedzianego spisu treści 
rocznika 1984. Teraz imiennie zapytu
je jego autora, jaką tym razem poda 
„najnowszą przyczynę kolejnego opó
źnienia" (s. 50). Przyklasnąć temu 
wskazaniu palcem! 

W numerze 3 oświadczenie dyrek
tora ..Gemeinschaftswerk der Evange
lischen Publizistik", Hansa-Wolfgan
ga Hesslera — wydawcy Medium: 
decyzja o przekształceniu miesięczni
ka w kwartalnik od początku 1986 r 
jest ostateczna. Protesty w tej spra
wie unaoczniły jedynie, jak wysoko 
ceniono dotychczasową działalność re
dakcji, co powinno jej dawać satys
fakcję. Osobiście dyr. Hessler życzy 
sobie, by piismo w nowej formule 
„wyszło poza krąg identycznie myślą
cych". Co to oznacza w praktyce, zo
baczymy po odpowiednim czasie. 

Na razie Heinz G. S c h m i d t pt. 
„Wojna przy pomocy innych środ
ków" omówił politykę informacyjną 
USA wobec Nikaragui jako strategię 
wiodącą do zaostrzania konfliktów. 
Obszerny (s. 5—11), ilustrowany przy
kładami tekst kończy ostro sformuło
wanym oskarżeniem: „Zimna wojna 
lat '50 i '60, toczona na pobojowiskach 
w USA i Europie Zachodniej, nigdy 
się nie skończyła. Inne są cele, leżą 
w Ameryce Środkowej i na Bliskim 
Wschodzie. Strategia pozostała ta sa
ma: codzienna zwykła nieprawda 
oczywiście głoszona w imię wolno
ści". 

Krótki, ale nasycony informacja
mi jest artykuł Philippa R e s s i n g a 
(s. 28—29) o nowych finansowych 
możliwościach, jakie wydawcom pra
sowym stwarzają nowe media elek
troniczne. Roger B e n d i s c h i M i 
chael W i t t e omówili telewizję ka
blową w W. Brytanii (s. 30—33). Au
tor rocznego spisu treści 1984 zape
wnił, że będzie on gotowy do nastę
pnego numeru (s. 50). Zobaczymy, 
czy dotrzyma obietnicy. 

Czesław Biel 



A r t y k u ł y z czasopism 

• Marek A n d r z e j ew s k i: PRASA 
KOMUNISTYCZNA W WOLNYM MIEŚCIE 
GDAŃSKU. Z pola walki 1985 nr 2. S. 69— 
—74. 

Autor przedstawia te tytuły niemiec
kich gazet komunistycznych, których 
egzemplarze się zachowały bądź o któ
rych informacje zasługują na wiarę. 
Udało się mu wskazać dość znaczną licz
bę tytułów, ale wobec braku archiwaliów 
wiadomości o nich są zazwyczaj lakoni
czne. Na podstawie treści można stwier
dzić brak atmosfery sprzyjającej porozu
mieniu lewicy — KPD i ŚPD — do walki 
z partią hitlerowską. Stwierdził też au
tor „akcentowanie solidarności z radykal
nym nurtem ruchu robotniczego w Pol
sce, krytykowanie ówczesnych władz pol
skich, zwłaszcza Józefa Piłsudskiego" 
przez pisma komunistów gdańskich. An
drzejewski wysuwa również przypuszcze
nie o współpracy wydawniczo-kolportażo-
we.i z komunistami polskimi. 

Wytknąć trzeba nazbyt liczne błędy 
czy usterki adiustacyjne, m. in. w nie
mieckich nazwach gazet. czb 

9 Jerzy J a r u z e l s k i : f A T W PARY
ŻU I LIBOURNE. Odra 1985 nr 9. S. 71— 
—78. 

Ciekawy rozdział biografii Cata-Mac-
kiewicza, obejmujący okres po klęsce 
wrześniowej do upadku Francji. W po
łowie stycznia 1940 w Paryżu Cat reakty
wował Słowo jako tygodnik, wywołujący 
od razu polemiki. Słowo od pierwszego 
nru podjęło analizę przyczyn klęski wrze
śniowej ,.piórem Cata, następnie Pruszyń-
skiego, Matuszewskiego, Karola Zbyszew-
skiego, Henryka Łubieńskiego, Wacława 
Grzybowskiego..." (sporadycznie w ogółem 
21 nrach pojawiały się nazwiska Adama 
Doboszyńskiego i Józefa Winiewicza) — 
„dawny krąg sympatyków lub pracowni
ków wileńskiego dziennika". Cat ..regulo
wał osobiste długi (...) krytykę ogranicza! 
personalnie: do Rydza, Becka i Składkow-
skiego, nieraz dołączając Kwiatkowskie
go". Pod wrażeniem kapitulacji Francji, 
lfi czerwca 1940 w Libourne Mackiewicz — 
członek Rady Narodowej — nakłaniał 
prezydenta Raczkiewicza do „wszczęcia 
rozmów z Niemcami ramię przy ramie
niu z Francją". Ten „epizod niewątpliwie 
ponury" (określenie J. Jaruzelskiego), jak 
wiadomo, pozostał bez echa. Nic miał też 
konsekwencji w dalszym życiorysie Ca
ta. który orzez Hiszpanię i Portugalie 
przedostał się do Anglii. 

Odra zapowiada wkrótce druk rozdziału 
o ostatnich dniach życia Cata-Mackiewi-
cza z książki przygotowanej dla „Czytel
nika", pd 

• «Ierzv J a s t r z ę b s k i : HISTORIA t 
EDUKACJA. O PUBLICYSTYCE K U L T U 
RALNEJ MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNI .! 
1939—1945. Odra 1985 nr 9. S. 21—27. 

Autor omawia: Płomienie (7 nrów od 
stycznia 1942 do czerwca 1944) pod red. 
Karola Lipińskiego i Jana Strzeleckiego. 
Nawiązywały do Brzozowskiego i progra
mów ZNMŚ. Akcentując potrzebę zasad
niczych reform w kulturze i oświacie, „w 
nader ograniczonym zakresie zajmował--
się kwestiami czysto politycznymi lub 
ekonomicznymi". 

Od stycznia do lipca 1944 zespół Pło
mieni (z kilkoma współpracownikami 
Su:iatla) zredagował przy warszawskim 
OKR WRN 7 nrów Młodzieży Socjalisty
cznej. „Na łamach periodyku omawiano 
głównie sprawy ekonomii, oświaty, ku l tu
ry i samokształcenia młodzieży", przyjmu
jąc — jako właściwe cele zmagań mili
tarnych — wychowanie nowego człowieka 
i budowę socjalistycznej kultury. Miodzie-
Socjalistyczna pojmowała wychowanie bar
dzo szeroko („atmosferę wychowawcza" 
tworzy całość stosunków społecznych) --
natomiast wąsko rozumiała istotę k u l 
tury. 

Przeciw tak sformułowanym ideom 
wystąpił miesięcznik światło (piórem red. 
uacz. Andrzeja Nowickiego'), organ Wydz. 
Młodzieży przy Okręgu PPS-WRN Żoli
borz ((> nrów od kwietnia 1943 do maja 
1944). zarzucając , ,płomieniowcom" kom-
promisowość polityczną. konserwatyzm 
myślowy. niezdecydowanie, programowo, 
brak rewolucyjnej konsekwencji, nawet 
zdradę ideałów internacjonalistycznych. 

Snoza kręgów prasy partyjnej omówio
no w zakończeniu artykułu pismo rtmiy 
• '943—1944) zainspirowane przez Juliusz..-
C-arzleckiogo. mające z. Płomieniami wię
zi personalne poprzez współpracownik"" 
(m. in. Kwa Pohoska, Marcin Czerwiński. 
Karol Lipiński. Jan Józef Szczepański) • 
stała wymiano materiałów. r>d 

• Zbigniew M i k o ł a i c z a k : PIŚMIEN
NICTWO TURYSTYCZNE. Biuletyn Głów-
neao Komitetu Turystyki. Turystyka w 
40-leciu PRL — wvbrane zagadnienia. Nti-
mer specjalnv ,.b". Warszawa, sierpień 
1985. S. 45—71. 

Przegląd literatury turystycznej, pod
różniczej i krajoznawczej rozpoczyna au
tor od informacji kupca z Sewilli — Ibra-
hima ibn Jakuba z czasów Mieszka I. na
wiązuje do ..Gościńca albo krótkiego opi
sania Warszawy" Adama Jarzębskiego z 
1343 r.. przypomina, iż do odzyskania nie
podległości * w 1918 r. ukazywało się na 
ziemiach polskich ok. 40 czasopism tury-
: (yczno-krajoznawczych, a w okresie mię-



dzywojennym było ich ponad 70, ukazu
jących się przez różny czas i w roznyi.n 
nakładach, z których Ziemia, Wierchy i 
Taternik przetrwały do dziś. „Bibliogra
fia turystyki górskiej" zainicjowana w 
1967 г., wydawana przez Zakład Zagospo
darowania Turystycznego GKKFiT do 
1980 uwzględniła prawie 27 500 pozycji. 
Kryterium doboru pozycji prasowych jest 
zbliżone — choć nie identyczne — do re
jestracji w Głównym Komitecie Turysty
ki, nie obejmującej radia, telewizji, kro
niki filmowej oraz szeregu tytułów, któ
re prawo prasowe z 26 1 1984 zaliczyło o.o 
prasy. 

Od lat '50 tematyka opracowań inspi
rowanych przez różne problemy turysty
ki jest coraz bogatsza, a krąg ludzi pi
szących stale się zwiększa. Wśród publi
kacji większość stanowią pozycje infor
macyjne i krajoznawcze o charakterze 
geograficzno-historycznym, natomiast skro
mny jest dorobek wydawniczy w zakre
sie problemów ekonomicznych turysivKi. 
Niekorzystny dla rozwoju turystyki za
granicznej do Polski jest obecnie odczu
walny brak czasopisma turystycznego o 
naszym kraju w obcych językach. uov. 
nież obecnie zróżnicowane czasopiśmien
nictwo turystyczne nie zaspokaja poj>.-..i 
na nie, podczas, gdy po II wojnie świa
towej ukazywało się w Polsce ok. 200 roż
nych czasopism turystycznych, odpowia
dających definicji prawa prasowego. 

Do artykułu dołączone są załączniki, 
wskazujące l iczbę tytułów i wysokość na
kładów książek turystycznych w n:el.:i, 
rych wydawnictwach w XJolsce w lalach 
1947—1984 (1); 14 wybranych czasopism tu
rystycznych, wydawanych po 1944 r. i juz 
nie ukazujących się (2); czasopisma uka
zujące się w 1984 r. z uwzględnieniem hi
storii pisma, zmian częstotliwości, nakła
dów, tytułów i kierownictwa, z podziałom 
na czasopisma turystyczne treści о к о т е j , 
czasopisma turystyczne jednostek gospo
darczych, czasopisma placówek nauko
wych, czasopisma organizacji turystycz
nych ('i). Bibliografia obejmuje 27 po
zycji (przywołuje również materiały z 
Zeszytów Prasoznawczycli T. Z. Bednar
skiego i Z. Mikołajczaka). tzb 

• Maciej P a w l i c k i : KEDAhTOii 
TARN WYJLCHAŁ. Dialog 1985 nr li. Ś. 
147—155. 

Jest to fragment pracy magisterskiej 
napisanej pod kierunkiem prof. Zbignie
wa Raszewst.iego, poświęconej Dialogowi. 
Fragment ten ukazuje postać Adama Tar-
na (zm. w Szwajcarii 23 VI1975), twórcy 
i redaktora naczelnego Dialogu w lataei' 
1956—1968, prozaika, dramaturga, tłumacza, 
krytyka znanego z łamów Nowej Kultu
ry, Przeglądu Kulturalnego, sztandaru 
Miodych, Teatru, Trybuny Ludu, Twói-
czości, Życia Warszawy, kierownika lite
rackiego teatrów, wykładowcy uniwersy
teckiego, aktywnego działacza międzyna
rodowych stowarzyszeń, scenarzysty. Au
tor ukazał system pracy Tarna w redak
cji Dialogu, otwarty stosunek do dysku
sji, wymiany poglądów i s t a rć opinii, 
również przez wprowadzenie rubryki 
„konfrontacje". Tarn nie walczył z ludź
mi, ale z poglądami, oceniając wytwór, a 
nie osobę twórcy. Znał światowa l i teratu
rę Wschocju i Zachodu, osobiście zna! 
większość l iczących się w świecie drama-
topisarzy i krytyków, wprowadził do P o l 
ski teatr absurdu, przybliżył polskiej v, i -
downi dobrze znanego sobie Brechta, ai> 

równocześnie uważał, że Czechowa nale
ży grać tradycyjnie — w konwencji 
MChAT-u. Wierność poglądom, stałość 
ocen, konsekwencja upodobań cechowały 
go jako pisarza i krytyka, ale nie jako 
redaktora. tzb 

• P i k ar o: KOI.EJMK D/.ILCKO TROJ
KI. Pismo Literacko-Artystyczne 1985 nr 9. 
S. 148—153. 

Dlaczego nasze czasopisma są ponure, 
czemu są redagowane bez odrobiny lu
zu? Nawet Przekrój „też jest poważny 
ponad miarę, pryncypialny i drętwy.. ." 
istnieje jednak — zdaniem autora — przy
kład „świetnie robionego pisma dla mło
dych czytelników, bez pouczania, mino-
derii, sztucznych gestów i fałszywych 
póz". Chodzi o łson stop, miesięczny do
datek Tygodnika Demokratycznego. „Naj
ważniejszy jest sposób, w jaki redakcja 
Non Stopu pokazuje, że to, co robi, bawi 
,ią"; wokół pisma zebrała się grupka lu
dzi autentycznie interesujących się tym, 
co robią i znających się na tym. To tak
tycznie jest recepta na dobre pismo! 

,,Non Stop, a w każdym razie język, 
j.-.ki w nim dominuje, jest dzieckiem "in 
Programu Polskiego Radia (...) A redakto
rem Non Stopu jest Wojciech Mann (...) 
Non Stop przy całej swej dezynwolturze, 
żarcikach, jakie robi z siebie i wszyst
kiego, co znajduje się w sferze jego zain
teresowań, rzetelnie informuje (...) szuka 
porozumienia z czytelnikiem i szuka spo
sobów, dzięki którym może zyskać jego 
zaufanie. I chyba je zyskuje, bo coraz 
trudniej kupić Non Stop w kiosku." 

Cytujemy tak obficie te opinie z ciru-
i.iej ręki, gdyż nam od bardzo, bardzo 
oawna nie udało się nabyć Non Stup: . i 
to wcale nie dlatego, że „już na pewno 
nie czytuje go nikt ze starszego pokole
nia" . Przecież to nasze — dziś już s t a r-
s ?. e — pokolenie wzrosło na muzyce 
i och n'rol!owej, której „poświęcony jest 
w całości i bez reszty" Non Stop. po. 

• Urszula T a t a r y n o w i c z: PHOCKS 
LEGISLACYJNY W SWIKTLK KWOLUC.II 
PRAWA PKASOWKGO. Nowe Drogi J985 
ar 8. S. 123—133. 

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie 
ewolucji prawa prasowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem ceiu, który to prawo rea
lizuje. W rozważaniach nieco szerzej zo-
y.lnin potraktowana ta problematyka w 
zakresie dotyczącym obowiązującego osta
tnio stanu prawnego i nowej Ustawy pra
sowej. Punkt wyjścia stanowią akty pra
wne obowiązujące w państwach zabor
czych. 

W zaborze pruskim obowiązywała nie
miecka ustawa prasowa z 1874, kodeks 
karny z 1871 i kodeks postępowania kar
nego z 1877 r. W Galicji obowiązywała 
ustawa prasowa austriacka z 1862 r., nor
mująca wydawanie i rozpowszechniani, 
czasopism. Nadzór nad prasą został ure
gulowany szczegółowo instrukcją z 1867 r. 
Odpowiedzialność za przestępstwa praso
we przewidywał kodeks z 1852 r. Na te
renie zaboru rosyjskiego zagadnienia te 
regulował kodeks karny z 190H r. Ponadto 
władze okupujące terytorium byłego Kró
lestwa Kongresowego wprowadziły na je
go obszarze w 1916 r. (do 1918) system 
cenzury prewencyjnej. Oceniając rozwią-
•/enia prawne, dotyczące funkcjonowania 
i r.-'sy w okresie zaborów, autorka stwier
dź.,, że mimo różnie w praktycznej rea 



lizać j i przepisów prawo prasowe zawie
rało „postanowienia, które czyniły wol
ność prasy fikcją", charakteryzowało się 
brakiem cenzury prewencyjnej (z poda
nym wyżej wyjątkiem), przewagą kon
troli rządowej oraz istnieniem instytucji 
redaktora odpowiedzialnego. Celem pra'wa 
prasowego było określenie zakresu wol
ności prasy oraz nadzoru sprawowanego 
przez władze państwowe nad prasą. 

Pierwszym aktem prawnym dotyczącym 
prasy wydanym po odzyskaniu niepodle
głości był dekret z 7II1919, regulujący 
sprawy związane z prowadzeniem działal
ności wydawniczej. Następnym była Kon
stytucja marcowa z 1921 r. Wydane w 
1927 r. rozporządzenie o prawie prasowym 
zostało ostatecznie uchylone w 1930 r. W 
W 1932 r. wszedł w życie nowy kodeks 
karny, regulujący niektóre zagadnienia z 
tej dziedziny. Kompleksowe jej unormo
wanie nastąpiło w dekrecie o prawie p a 
sowym z 1938 r. Autorka przedstawia 
główne zastrzeżenia dotyczące jego legal
ności oraz omawia jego podstawowe za
łożenia. 

Dyskusje i prace nad nową kodyfika
cją prawa prasowego rozpoczęły się po 
wyzwoleniu już w latach 1944—1945. Pod
stawowy trzon przepisów (zawartych w 
dekresie z 1938 r.) nie uległ zmianom. Na
stępowały one natomiast w licznych dzie
dzinach prawa, gdzie wchodziły w życic 
nowe akty prawne (np. dekret o utworze
niu GUKPPiW, prawo autorskie z 1952 r., 
kodeks postępowania administracyjnego z 
iU60 r., kodeks karny z 1969 r., uchwal.. 
Rady Ministrów z 17 II 1978). 

mp 

„W roku 1980 problem prawnego ure
gulowania praw i obowiązków dotyczą
cych funkcjonowania środków masowego 
przekazu stał s ię szczególnie nabrzmiały 
(...) 26 stycznia 1984 r. Sejm PRL uchwalił 
nowe prawo prasowe, które obowiązuje od 
dnia I lipca 1984 r. (...) Nowe prawo pra
sowe regSiluje stosunki zachodzące mię
dzy trzema podmiotami: państwem, oby
watelem i środkami masowego przekazu 
(...) Nowa regulacja prawna ma dwojaki 
charakter. Wprowadza nowe, o fundamen
talnym znaczeniu rozwiązania prawne, np. 
powołuje Radę Prasową, poddaje wszelkie 
decyzje w sprawach prasy zaskarżeniu do 
NSA, reguluje prawo do krytyki (...) Sta
nowi jednocześnie podstawę do realizacji 
zadań, jakie nakreśliła przed środkami 
masowego przekazu uchwała IX Nadzwy
czajnego Zjazdu PZPR..." 

Ten w miarę wyczerpujący (jak na 
szkic) artykuł został w zasadniczej części 
napisany niewątpl iwie jeszcze przed 
uchwaleniem ustawy o prawie prasowym, 
co wynika ze sformułowań na s. 130 („Jak 
wynika z przepisów p r o j e k t u 
P r o j e k t prawa prasowego jest rozwią
zaniem nowoczesnym..." — podkr. pd). 
Nie ma w tym niczego złego, skoro uzu
pełniony został omówieniem obowiązują-
oego tekstu ustawy. Zastrzeżenia nato
miast budzi pominięcie dyskusji właśnie 
wokół projektu, jak i ostatecznego brzmie
nia ustawy oraz oparcie wstępu artyl; 
akurat na cytacie rzecznika prasowego 
rządu z 1971 r. W świetle rozwoju sytua
cji w tamtym dziesięcioleciu wygląda to 
na nie zamierzoną ironię. 

pd 

• Grzegorz R e j m a n : ZAGADNiFNii ; 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAWIE PRA
SOWYM. Palestra 1984 nr 3—4. S. 47—53. 

W czasie sejmowej dyskusji nad pro
jektem ustawy o prawie prasowym zosta
ła zgłoszona propozycja wprowadzenia do 
niej instytucji tzw. „redaktora odpowie
dzialnego", który by odpowiadał za zgod
ność materiałów prasowych z prawem i 
zasadami etyki zawodowej. Do obowiąz
ków takiego redaktora należałoby za
twierdzanie tekstu do publikacji jeszcze 
zanim to uczyni redaktor naczelny. Re
daktor odpowiedzialny byłby więc egze
kutorem prawa prasowego w każdej re
dakcji. Jednakże w toku dalszych prac 
Komisji sejmowej koncepcja ta nie zosta
ła przyjęta. Zasadniczym kontrargumen
tem było przekonanie, iż skumulowanie 
odpowiedzialności na osobie takiego re
daktora byłoby tylko pozorowaniem od
powiedzialności. 

Ze względu więc na odrzucenie tej kon
cepcji odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów prawa prasowego uregulowana 
jest na zasadach ogólnych, chyba że prze
pisy tego prawa wprowadzają odrębne 
rozwiązania. Jest to więc nawiązanie do 
koncepcji odpowiedzialności osobistej, 
opartej na czynie człowieka, który dopro
wadził do następstw naruszających inte
res lub prawa osób fizycznych czy praw
nych. Za przestępstwa prasowe, tj. po
pełnione za pośrednictwem druku, obra
zu czy fonii, dziennikarz odpowiada sto-
sounie do swego czynu. Ustawa nie zaj
muje się odrębną klasyfikacją tych prze
stępstw, odsyłając w tym względzie do 
obowiązujących przepisów prawa. 

Istotne znaczenie dla odpowiedzialności 
dziennikarza ma sposób uregulowania ta
jemnicy dziennikarskiej. Zwolnienie od jej 
zachowania następuje tylko wówczas, gdy 
u.ormacje wskazują na popełnienie prze

stępstwa określonego w art. 254 kodeks u 
karnego, tj. przestępstwa, o którym każ
dy obywatel jest zobowiązany donieść 
władzy powołanej do ścigania prze
stępstw — bez względu na sposób uzy
skania tej wiadomości . Jest to rozwiąza
nie, które w sposób wyraźny zobowiązuje 
dziennikarzy do ujawnienia przestępstwa 
wymienionego w art. 254 k.k., mimo że 
dowiedzieli się o nim tylko w związku 
z wykonywaniem swej praktyki zawodo
wej. Wypada tutaj zauważyć, że stawia to 
dziennikarzy w bardziej niekorzystnej sy
tuacji prawnej w porównaniu z innymi 
grupami zawodowymi (np. lekarzami, ad
wokatami), w stosunku do których L i « K 
jest takiego zobowiązania. 

W dotychczasowym stanie prawnym 
tajemnica zawodowa była chroniona je
dynie za pomocą norm o charakterze de-
ontologicznym, regulujących zagadnienia 
etyki zawodowej (np. kodeks obyczaju*. 
Prawo karne zajmowało się tylko odpo
wiedzialnością za naruszenie przepisów o 
tajemnicy państwowej , s łużbowej i pry
watnej. Istotnym novum prawa prasowego 
jest wprowadzenie w krąg uregulowań 
prawa karnego również naruszenia taje
mnicy zawodowej dziennikarza. 

W nowej ustawie prasowej dziennikarz 
uzyskał dość szerokie prawo negatywnej 
oceny każdego zachowania ludzkiego. Nie 
został jednak zwolniony od obowiązku za
chowania odpowiedniej formy tego typu 
publikacji. Jeżeli więc dziennikarz, przed
stawiając swoją negatywną opinię, uczy
ni to w sposób niedopuszczalny ze wzglę
du na formę, obrażając w ten sposób au
tora ocenianej pracy, to wówczas działa-



nie jego wykracza poza granice prawa i 
stanowi przestępstwo zniesławienia lu > 
obrazy (przewidziane w art. 179 kodeksu 
karnego), nawet jeżeli z merytorycznej 
punktu widzenia dziennikarz miał racje. 

W dziedzinie dopuszczainości publiko
wania danych z postępowania karnego 
norma z art. 255 kodeksu karnego (zakaz 
rozpowszechniania przed rozprawą giów-
ną — bez zezwolenia — wiadomości z po
stępowania przygotowawczego) została 
utrzymana w mocy. Natomiast prawo pra
sowe dopfuściło możliwość (krytycznej) 
oceny wyroku już w odniesieniu do są
du pierwszej instancji. mp 

• Andrzej S z p u n a r : ZADOŚĆ U C Z Y 
N1ENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ W NO
WYM PRAWIE PRASOWYM. iVoiue Prawo 
1984 nr 7—8. S. 3—15. 

Najistotniejsze znaczenie postanowień 
zawartych w art. 14 ust. 6 ustawy o pra
wie prasowym wyraża się w tym, że na
stąpiło włączenie sfery życia prywatnego 
do ustawowego katalogu dóbr osobistycii. 
Analiza przytoczonego przepisu doprowa
dziła autora do następujących wniosków: 
Po pierwsze, naruszenie sfery życia pry
watnego następuje jedynie w razie dzia
łania bez zgody osoby zainteresowanej. 
Udzielenie tej zgody powoduje, że publi
kacja informacji lub innych danych do
tyczących sfery życia prywatnego nie sta
nowi naruszenia dobra osobistego. Wątpli
wości dotyczą przedmiotu i zakresu zgo
dy osoby zainteresowanej, odwołalności 
itp. Po drugie, należy pamiętać o ogól
nym domniemaniu bezprawności narusze
nia wynikającym z kodeksu cywilnego. 
Każde naruszenie dobra osobistego powin
no być zasadniczo uznane za bezprawne. 
Z przepisu art. 14 ust. 6 ustawy prasowej 
wynika jednak, że naruszenie nie Jest bez
prawne, jeżeli ujawnienia informacji lub 
danych wymaga obrona społecznie uza
sadnionego interesu. Sprawa ta wiąże się 
ściśle z kontrowersją wokół okoliczności 
wyłączających bezprawność działania. 
Zdaniem autora konieczne jest przenie
sienie do tej dziedziny pojęć wypracowa
nych w nauce prawa karnego. Po trzecie, 
bezprawność jest wyłączona, jeżeli ujaw
nienie informacji i danych wiąże się bez
pośrednio z działalnością publiczną danej 
osoby. Osoby, których działalność publicz
na (polityczna, społeczna, kulturalna) bu
dzi szczególne zainteresowanie całego spo
łeczeństwa, muszą się pogodzić z tym, ze 
ujawniane są fakty dotyczące ich życia 
prywatnego. Nawet jednak i w takim 
przypadku może się zdarzyć, że ujawnie
nie tego typu informacji może wyczerpy
wać znamiona przestępstwa zniesławienia 
lub zniewagi. Po czwarte, ujawnienie oko 
liczności z zakresu intymnego życia jesi 
niedopuszczalne także w stosunku do oso,, 
prowadzących działalność publiczną. Opi
sywanie prawdziwych bądź zmyślonych 
szczegółów z życia intymnego należy za
wsze uznać za bezprawne. 

Podstawową sankcję majątkową za na
ruszenie dóbr osobistych przez publikację 
materiałów prasowych stanowi zadość
uczynienie pieniężne. Zdaniem autora 
ochrona dóbr osobistych nie może być na
leżycie rozbudowana bez instytucji za
dośćuczynienia. Środki niemajątkowe (ro
szczenie o zaniechanie czy usunięcie 
skutków dokonanego naruszenia) nie są 
wystarczające. Art. 40 prawa prasowego 
dotyczący zadośćuczynienia nie zmienił 
ogólnych zasad normujących tę instyiucję 
w systemie prawa polskiego. 

Interesująca jest kwestia stosunku art. 
40 prawa prasowego do unormowania tej 
problematyki w kodeksie cywilnym. Art. 
448 kodeksu cywilnego stanowi, że w ra
zie umyślnego naruszenia dóbr osobistych 
poszkodowanemu przysługuje roszczenie o 
zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na 
rzecz PCK. Autor zastanawia się, czy w 
razie umyślnego naruszenia dóbr osobi
stych przez publikację materiałów praso
wych poszkodowany obok zadośćuczynie
nia z art. 40 prawa prasowego może rów
nocześnie żądać, aby sprawca uiścił od
powiednią kwotę pieniężną na rzecz PCK, 
a więc, czy możliwa jest kumulacja obu 
roszczeń? A. Szpunar opowiada się za do
puszczalnością takiej kumulacji, uznając 
zc przepis art. 448 k.c. pełni funkcję uzu
pełniającą. W kwestii stosunku zadość
uczynienia do nawiązki autor uważa, że 
wytoczenie powództwa z art. 40 prawa 
prasowego powoduje, iż orzeczenie na
wiązki z kodeksu karnego jest z reguły 
nieuzasadnione. 

Głównym celem zadośćuczynienia z 
art. 40 prawa prasowego jest wynagrodze
nie szkody niemajątkowej poniesionej 
przez poszkodowanego. Autor zwraca 
uwagę, że ta funkcja kompensacyjna mu
si być rozumiana szeroko. Ustawa nie po
daje wyraźnych wskaźników w zakresie 
ustalania zadośćuczynienia, zastrzegając 
jedynie, że suma pieniężna powinna być 
odpowiednia. Autor opowiada się za sto
sowaniem analogicznych kryteriów, fak 
przy ustalaniu wysokości zadośćuczynie
nia przewidzianego w art. 445 kodeksu cy
wilnego, nip 

• Dan S c h i l l e r : PRYWATYZACJA 
TELEWIZJI SATELITARNEJ. Prezentacje 
1985 nr 7—8. S. 136—140 (przekład z Le 
Monde Dlplomatlque nr 371, 1985). 

Przed 20 laty USA utworzyły Intelsat, 
mający być jedynym światowym syste
mem satelitarnym. Posiadały wówczas 
61"/(i jego kapitału zakładowego, obecnie 
udział ten zmalał do 23%. ,,Jedyny sate
litarny system światowy" od początku 
napotkał sprzeciw Europy Zachodniej; 
obecnie koncepcja ta jest podważana w 
samych Stanach przez biznes — m. in. 
banki, przedsiębiorstwa produkujące 
sprzęt dla satelitów, spółki telewizyjne. 
Pod koniec listopada 1984 rząd USA ze
zwolił przedsiębiorstwom prywatnym na 
tworzenie i użytkowanie nowych sieci 
telekomunikacyjnych nad Atlantykiem 
Północnym, co — jak się wydaje — „ła
mie" monopol USA w dziedzinie teleko
munikacji kosmicznej. W nowych konsor
cjach pewne udziały zapewniły sobie ka
pitały zachodnioeuropejskie. Autor stawia 
pytanie, czy staną się one rzeczywiście 
niebezpiecznym konkurentem dla Intel-
satu. " czb 

• Tilman E h r b e c k : 1HGENDWIE 
SCHWIMMEN LERNEN. ZUH VOLON-
TARAUSBII.DUNG. Medium 1985 nr 8. 
S. 33. 

Autor przeciwstawia wolontariatowi 
dziennikarskiemu w RFN system przyję
ty ponad 15 lat temu w Danii. Wydaw
nictwa prasowe i radiofonia zobowiązały 
się tam przyjmować do zawodu wyłącznie 
absolwentów 4-letniej szkoły dziennikar
skiej w Aarhus (wyjątek stanowią nie
liczni wybitni eks-sportowcy angażowani 
jako komentatorzy sportowi). 3 pierwsze 
semestry obejmują obok przedmiotów za-



wodowych problematykę administracji 
publicznej, pol i tykę społeczną i ekonomię 
polityczną. 3 następne spędzają studenci 
na praktykach w redakcjach, muszą zali
czyć odbyte w przynajmniej dwóch roż
nych miejscach. Praktyki są płatne wg sta
wek stażowych. W 7 semestrze wybiera się, 
specjalizację, w ostatnim dochodzi przed
miot ogólny (np. socjologia czy politolo
gia). Studia kończy 4-tygodniowy egza
min, w czasie którego opracowuje sio; wy
brany temat do publikacji. 

Przyjęcie 100 studentów spośród ok. Tfit! 
kandydatów odbywa się na podstawie 
anonimowego testu. Szkoła w Aarhus dy
sponuje własną drukarnią, ma studio ra
diowe i 2 telewizyjne. Dysponuje 62 mo
nitorami, aktualnie za 10 min koron na
bywa wóz transmisyjny, elektroniczne 
stoły montażowe i mikrobusy. W ramach 
własnych studenci produkują 2 razy w 
tygodniu audycję informacyjną. Personel 
dydaktyczny liczy 30 osób. czh 

• Jochen S c h 1 e v o i g t: VORAUSSET-
ZUNGEN BILDJOURNALISTISCHER MEl-
S1ERSCHAFT. A G U B Deutsche Presse 1985 
nr 8. S. 14—15. 

Autor stwierdza, że podstawowe kwe
stie fotodziennikarstwa są od ok. 15 lat 
te same, chociaż wymogi jakościowe nie
porównanie wzrosły. Informacja obrazowa 
zajmuje dziś w prasie socjalistycznej bar
dzo ważne miejsce. „Właściwie nigdzie 
już nie jest ornamentacją lub wypełnie
niem pustego miejsca." Mimo to zdarza
ją się jeszcze często zdjęcia poniżej po
ziomu, tym bardziej widoczne, że z na
tury swej są bardziej dostrzegane niż sło
wne. 

Schlevoigt formułuje 5 podstawowy cii 
wymogów wobec ilustracji prasowej: l. 
Musi ona być określona koncepcyjnie, za
równo w dzienniku, czasopiśmie, jak ma
gazynie ilustrowanym. 2. Praca nad ilu
stracją musi być przyporządkowana pla
nowi ogólnoredakcyjnemu, organizacji 
pracy, od której zależy m. in. zapewnie
nie odpowiednich warunków pracy foto
reporterom. 3. Zharmonizowana musi byc 
wspólna praca fotoreporterów i redakto
rów tekstów, należy do tego leż wkom
ponowanie ilustracji w wydanie (numer) 
pisma. 4. Wobec fotografów należy sta
wiać wymogi mistrzostwa (są one sfor
mułowane na końcu artykułu w sześciu 
kwestiach, jakie się daje „na drogę" ab
solwentom Sekcji Dziennikarskiej w Lip
sku). 5. Dyspozycje co do wszelkich ilu
stracji wydaje redaktor odpowiedzialny za 
zdjęcia (Bildredaktcur). ezb 

9 ItASENDE REPORTER: IM EILTEMPO 
ZUK NACHU1CHTENFRONT. Rlchtig Sum-
meln. Briefmurken.'11985 nr 5. S. 8—13 i n. 

Stulecie K. K. Kischa było impulsem do 
wydania poświęconych mu znaczków pocz
towych w RFN i NRD, a te znaczki Wy
wołały ogólniejszą impresję o zawodzie re
portera, dziennikarza w pogoni za wiado
mościami, na łamach „zbierackiego" mie
sięcznika filatelistycznego. Tytułowy arty
kuł szerzej ukazuje sylwetki; i osiągnię
cia „szalejącego reportera": „Odkrywanie 
anomalii politycznych i społecznych, od
waga, nieustraszoność, krytyczny obiek
tywizm — to najwybitniejsze przymioty 
reportera, co uwidacznia przykład F.. K. 
Kischa. Obowiązują one (...) w dziennikar
stwie także teraz." Są też przytoczone in
ne przykłady — Zoli, zmuszonego uciekać 
do Anglii po odważnym wystąpieniu w 

aferze Dreyfusa, Teodora Fontane jako 
obiektywnego korespondenta Vosni&che 
Zeitung w wojnie prusko-francuskiej 
KilO/i'l. Współcześnie wspomina się o nie
bezpieczeństwie zawodu dziennikarskiego, 
podając przekazaną w tv scenę zastrzele
nia reportera z USA w Ameryce Środku • 
wej (przykłady można niestety mnoży..). 

'XVkst jest ciekawie ilustrowany, od fo
tografii Kischa przy pracy w 1929 r. po 
zajęcia współczesne. .Najciekawsza jest se
ria 20 reprodukcji „dziennikarskich" zna
czków pocztowych. Są one poświęcone: 
125-ieciu Klubu Prasowego Concordia (Au
stria 1984;, Kongresowi Prasy Periodycz
nej K I P P (Belgia 1983), utensyliom dzien
nikarskim (apurat fotograficzny, notes, 
oiowek, gazeta — Hiszpania 1981), hasłu 
wolności prasy (USA 1958), stuleciu orga
nizacji dziennikarskiej w Belgii (1985), Jo
sephowi Pulitzerowi (w stulecie urodzin, 
USA 1947), K. Marksowi (w stulecie śmier
ci, NRD 1983), F. Engelsowi (w 60-lecic 
śmierci, N UD 1955;, W. Churchillowi jako 
korespondentowi z wojny burskiej (w 
stulecie urodzin, Anglia 1974), E. Zoli 
•.Francja 1967), Matthiasowi Ciaudiusowi 
(114'j—1815) — poecie i redaktorowi Der 
Wandsbecker Bote (RFN 1965), T, Fontane 
(.Berlin Zach. 1970), H. Heinemu — jako 
paryskiemu korespondentowi Auy.:bu ryer 
AUyemeine Zeitung (NRD 1956), pisarce i 
dziennikarce (w Berlinie) — Agnes Mie-
gel 1879—1964 (RFN 19/9), Theodorowi 
lieussowi — jako wydawcy licznych cza
sopism przed 11 wojną światową i współ
pracownikowi Frankfurter Zeitung iHl'N 
1954), J . P . Sartre'owi (Francja 1984;, A. 
Camu&owi — m. in. współwydawcy Com-
bul (Francja 1967), Bercie von Sutiner -
dziennikarce i inicjatorce ruchu obrońców 
pokoju (w 50-lecie śmierci, NRD 1964), po
stępowej prasie skierowanej przeciw im
perializmowi USA (KRLD 1969;, Fgonowi 
Krwinowi Kischowi (RFN 1985). N i e k t o i e 
osoby były tylko epizodycznie związane z 
u:•. u- n ni karstwem, ale zawsze był to v\ az-
r.y szczegół biograficzny. 

W aktualiach, na s. 17 mamy inlormu-
cję o edycji „Kischowskiego" znaczka 
również w NRD, z reprodukcją nomm;.iu 
i okolicznościowego datownika. 

Strona 44 — to informacja o sposób.,-
redagowania Richtig Sammeln. iir/e.i 
murketil, którego ukazał sie dopiero 5 ze 
szyt. Na s. 61 nietypowe ogłoszenie: pi 
suto poszukuje redaktora graficzno-rek!:; 
mowego. oczekuje efert z projektem lep
szego ujęcia tego właśnie ogłoszenia, in
nymi próbkami dziennikarskimi i... okre
śleniem wysokości oczekiwanych zarob
ków. Dodajmy, że 64-stronicowy koloro
wy egzemplarz formatu A 4 kosztuje 2,5 
marki, a jest drukowany w 50 tys. eg?. 

pd 

• Eduard J o e r i s: ERFOLGREICHE 
ANZEIGEN SIND KEIN ZUFALL. New 
Werbung 19SS nr 4. S. 28—32 (z przekładem 
rosyjskim). 

W 1984 r. na 2. konkursie ogłoszeń or
ganizacji handlu zagranicznego krajów 
R W P G w Budapeszcie, nagrodę specjalni) 
za cykl reklamowy otrzymał przemysł ze
garmistrzowski NRD. Autor omawia dwie 
kategorie jego ogłoszeń, reklamujące „ima
ge" przedsiębiorstw i podaż (nagrodzone 
zostały ogłoszenia dot. „image"). Artykuł 
zawiera przykłady tekstowe (po niemiec
ku i rosyjsku) oraz reprodukcje reklam. 

czb 



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

PRASA POLSKI LUDOWEJ 
KALENDARIUM 1950 

II — rozpoczęło działalność Przed
siębiorstwo Państwowe Kolportażu 
„Ruch"; jego celem było „usprawnie
nie, konsolidacja i centra Lizać ja w 
zakresie rozprowadzania prasy". Dyr. 
generalny: Emil Herbst. „Ruch" pro
wadzi działalność w trzech pionach: 1. 
prenumeraty zakładowej, 2. prenume
raty pocztowej i 3. komisu. Urucho
miono 600 rozdzielni (planuje się ich 
rozwój do 900); zatrudnia 6 tys. osób. 
27 VII ukazuje się rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów i Przewod
niczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego (Dz. U. nr 35 
poz. 313) w sprawie nadania PPK 
„Ruch" prawa wyłączności na prenu
meratę oraz kolportaż dzienników i 
czasopism. 

30 I — Plenum Z G Z w. Zawodowe
go Dziennikarzy RP poświęcone zada
niom związku dziennikarzy. Z refera
tu W. Borowskiego: „Przed dzienni
karzami stoi szczególnie poważne i 
odpowiedzialne zadanie: mamy mobi
lizować opinię publiczną, opinię naj
szerszych mais na rzecz tych zadań, 
które stawia przed nami partia i pań
stwo; dlatego, iż rolą naszą jest 
kształtowanie opinii publicznej; dla
tego, iż dziennikarstwo winno speł
niać funkcję aktywu politycznego". 
Sformułowano też zalecenie uzupeł
niania zespołów redakcyjnych wyróż
niającymi się korespondentami robo
tniczo- chłopskimi. Ohszern. sprawozd.: 
Prasa Polska, nr 1/2 s. 1—-11. 

I — w miejsce zlikwidowanego Le
karskiego Instytutu Wydawniczo-
-Naukowego powołano Państwowy 
Zakład Wydawnictw Lekarskich, któ
remu powierzono wydawanie książek 
i czasopism lekarskich. 

I — w nrze 1/2 Prasy Polskiej uka
zała się uchwała Plenum Z G Zw. 
Zaw. Dziennikarzy RP, w której czy
tamy m. in.: „pismo Związku Prasa 
Polska winno stać się kierowniczym 
organem naszej prasy — odzwiercie
dlać i poddawać krytycznej ocenie 
jej bieżącą pracę, umożliwiać wymia
nę doświadczeń, omawiać pracę or
ganizacji związkowej. Mimo poważ
nego wysi łku włożonego przez obe
cną redakcję w podniesienie poziomu 
i regularność ukazywania się pisma, 
Prasa Polska obecnie jeszcze tych za
dań nie spełnia. Wśród innych przy
czyn (przede wszystkim wąski krąg 
współpracowników) wpływała na to 
również nadmierna (dwumiesięczna) 
rozpiętość w ukazywaniu się pisma. 
W związku z tym Z G postanawia: 1. 
rozszerzyć krąg współpracowników, 
podnieść jego poziom i rolę politycz
ną, 2. przestawić pismo na wydanie 
miesięczne; 3. powołać Komitet Re
dakcyjny w nowym składzie z koŁ 
Korotyńskiim jako redaktorem odpo
wiedzialnym na czele". Jednocześnie 
odbyło się posiedzenie nowego Kole
gium Redakcyjnego z udziałem red. 
red. W. Borowskiego, F. Chabera, J . 
Kowalewskiego, H. Korotyńskiego, M. 
Krzepkowskiego, J. Laskownickiego, 
E. Strzeleckiego oraz przedstawicieli 
Polskiego Związku Wydawnictw Pra
sowych — H. Butkiewicza i Starzeca. 
Pismo zmieniło podtytuł z „czasopi
smo poświęcone sprawom prasozna-
wczym" na „miesięcznik Zw. Zaw. 
Dziennikarzy RP i Polskiego Związku 
Wydawnictw Prasowych". 

811 — nr 6(85) tygodnika ilustro
wanego Powszechnej Organizacja 
„Służba Polsce" — Razem ukazuje się 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 



jako nr ostatni. „Aby jak najlepiej 
sprostać wielkim obowiązkom, które 
nakłada na nas przeżywana epoka, 
uznajemy za konieczne zlikwidować 
dotychczasową dwoistość w polskiej 
prasie młodzieżowej i połączyć swe 
wysiłki z pracą bratniego zespołu 
Pokolenie, organu przodującej orga
nizacji młodego pokolenia — ZMP''. 

12 II — w Warszawie krajowa na
rada w sprawie organizacja ruchu 
korespondentów robotniczych zorga
nizowana przez ZG Zw. Dziennikarzy 
RP. Referaty wygłosil i: red. T. Galiń
ski (Trybuna Robotnicza) i Lemiesz 
(Głos Robotniczy), którzy mówili o 
swych doświadczeniach w pracy z 
korespondentami. Obszern. sprawozd.: 
Prasa Polska, nr 3/4 s. 4—13. 

2IV —- w Warszawie narada re
daktorów gazetek ściennych. Przy 
ZG Zw. Zaw. Dziennikarzy RP powo
łano komisję gazetek ściennych. 

2IV — ukazał się 1. nr tygodnika 
społeczno-literackiego Nowa Kultura 
w wyniku połączenia Odrodzenia i 
Kuźnicy. W ostatnich nrach tych pism 
(Kuźnica, nr 12: 23 III; Odrodzenie, 
nr 13: 26 III) ukazało się oświadcze
nie, w którym czytamy m. in.: „Łą
czymy się, aby wzmocnić walkę o 
twórczość spełniającą postulaty rea
lizmu socjalistycznego, o marksistow
sko-leninowską estetykę, o krytykę 
torującą drogę rewolucyjnej literatu
rze (...). Chcemy, aby nasza twórczość 
literacka i artystyczna towarzyszyła 
masom ludowym w ich pracy i wal
ce, aby stała się poważnym czynni
kiem kształtowania ich socjalistycz
nej świadomości". Wyd.: Sp. Wyd.-
-Ośw. „Czytelnik" (od sierpnia pod 
patronatem Związku Literatów Pol
skich). Red. nacz.: Paweł Hoffman *. 

14IV — ukazał się okólnik nr 14 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
ogłoszeń i reklam urzędów i instytu
cji państwowych oraz przedsiębiorstw 
gospodarki uspołecznionej (Monitor 
Polski, nr A-42, poz. 481). 

18IV — w K C PZPR narada re
daktorów naczelnych poświęcona ak
tualnym problemom ideologicznym i 
współpracy z korespondentami robo
tniczymi. „Niektóre redakcje niechę
tnie nawiązywały kontakt z kore-

* Szerzej o okolicznościach i powodach po
łączenia obu tygodników: J. Natnnson: 
Jak odchodził Jerzy Borejsza. Literatura, 
1933 nr 9 S. 35—37. 

spondentami preferując materiały sta
łych członków redakcji. Współpracow
nicy pism codziennych i tygodnio
wych byli często szykanowani przez 
środowisko i niektóre organizacje 
partyjne. Kierownictwo partii źródło 
tych niepowodzeń widziało przede 
wszystkim w brakach kadrowych i 
infiltracji wroga klasowego" (4). Ta 
sama problematyka była przedmio
tem narady redaktorów w maju. 

IV — ukazał się 1. nr mieś. Kio
skarz, wydawanego przez PPK 
..Ruch". ,,W Polsce jest ponad 20 ty
sięcy ludzi trudniących się wyłącznie 
lub głównie sprzedażą gazet i czaso
pism. Kioskarz będzie obrońcą spraw 
i interesów kioskarzy. Będzie ich 
obrońcą przede wszystkim w walce 
przeciw biurokratycznej tępocie, skąd-
kolwiek by ona pochodziła". Z art. 
dyr. generalnego PPK „Ruch" E. 
Herbsta: „Kioskarze w masie swej 
nie uświadomili sobie jeszcze roli ja
ką pełnią dzisiaj i wielkich zadań, 
jakie staną przed nimi jutro (...) Kio
skarze nie przyswoili sobie jeszcze 
poczucia dumy z tego, że są ważnym 
ogniwem frontu walki o czytelnictwo 
i kulturę przeciw ciemnocie i zaco
faniu". 

IV — ukazał się 1. nr polskiej 
wersji tyg. społ.-politycznego Nowe 
Czasy, wydawanego przez radziecki 
dziennik zw. zawodowych —- Trud. 

IV — 50 nr Państwa i Prawa. RSW 
„Prasa" ufundowała' z tej okazji do
roczne nagrody naukowe za najlepsze 
prace doktorskie i habilitacyjne 
wzbogacające dorobek marksistow
skiej nauki prawa. 

I V — 1 nr Sztandaru Młodych, 
organu prasowego ZMP. „Nowy 
dziennik zarówno w formie, jak i tre
ści wyraźnie różnić się będzie od po
zostałej prasy codziennej — zapowia
da kier. Wydziału Prasowego ZMP 
S. Ludkiewicz. — Żywy bezpośredni 
i wszechstronny kontakt z młodzieżą, 
znajomość spraw nurtujących mło
dzież stanowić będzie zasadniczą ce
chę nowego pisma". 

1—7 V — Tydzień Oświaty, Książ
ki i Prasy zainaugurowała otwarta w 
Warszawie wystawa „Prasa w walce 
o pokój". O udziale prasy w Tygod
niu... — Prasa Polska nr 6/7 s. 17—-21. 

7 V — jedną z centralnych imprez 
Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy 
był Ogólnokrajowy Zlot Korespou-



dentów Robotniczych i Chłopskich, 
reprezentujących 12-tysięczaią rzeszą 
terenowych współpracowników gazet 
i czasopism. Na zjeździe przemawia
li: premier J. Cyrankiewicz (tekst 
wystąpienia: Trybuna Ludu, nr 125) 
i sekretarz K C PZPR R. Zambrow
ski. Podkreślili aktywną społecznie i 
politycznie rolę korespondenta jako 
żołnierza walki klasowej, „tego, któ
ry śmiało sięgając do niezawodnego 
oręża krytyki, z całą świadomością 
demaskuje i piętnuje wroga klasowe
go, kułaka, biurokratę, szkodnika — 
walczy z pozostałościami burżua^zyjne-
go sposobu myślenia" (wg Prany Pol
skiej nr 6/7 s. 5—6). 

Jednocześnie ukazał się 1. nr ogól
nopolskiego pisma dla korespodentów 
robotniczo-chłopskich — Korespon
dent, redagowanego przez zespół 
Trybuny Robotniczej (przestał się 
ukazywać w 1956 r. po wydaniu 
nru 11). 

8—10 V — IV Plenum K C PZPR 
, poświęcone sprawom walki o nowe 
kadry. I sekretarz K C PZPR B. Bie
rut podkreślił konieczność wzmocnie
nia aparatu propagandowego i wyko
rzystania doświadczeń WKP(b) w 
dziedzinie ideologicznego wychowa
nia. „Przypisano prasie, a szczegól
nie partyjnej, poważną rolę w reali
zacji uchwał IV Plenum, a przede 
wszystkim w dziedzinie ideologiczno-
-'politycznego wychowania czytelni
ków, propagandy marksizmu, u jaw-
nianda rezerw kadrowych, rotzwoju 
krytyki i samokrytyki (...). Realizacja 
uchwał plenum spowodowała analizę 
kadr dziennikarskich. W połowie 
1950 r. prasa partyjna liczyła 700 sta
łych współpracowników, wśród któ
rych 54%> stanowili członkowie PZPR. 
Z redakcji pism partyjnych usunięto 
ok. 40 pracowników. Zwrócono szcze
gólną uwagę na okupacyjną prze
szłość dziennikarzy, na skład socjalny 
tego środowiska. Na 420 dziennikarzy 
prasy partyjnej (wg stanu z maja 
1950 r.) 39 było pochodzenia robotni
czego, 29 — chłopskiego, 151 — inte
ligenckiego, natomiast 138 — drobno-
mieszczańskiego i kapitalistycznego 
względnie obszarniczego. Stąd też po
stulat dopływu do prasy aktywu par
tyjnego, kadr młodych,.oddanych par
tii. Uznano, że prasa partyjna jest 
składową częścią aparatu i aktywu 
partyjnego". (2). Liczne narady dzien
nikarzy z udziałem m. in. S. Sta
szewskiego, J. Bermana, H. Minca. 

„...wypowiedzi H. Minca świadczyły o 
dalszym załamywaniu się nowej poli
tyki propagandowej. Dzienniki i pe
riodyki redagowano nieudolnie, nie
ciekawie, przez co nie mogły one 
skutecznie realizować celów politycz
nych postawionych przez kierownic
two. Prasa traciła wiarygodność, obni
żał się jej autorytet. (...) Kierownic
two polityczne, świadome stanu pro
pagandy podejmowało decyzje w tej 
sferze w oparciu o dogmaty ideologi
czne i niesprawdzające się w polskiej 
rzeczywistości doświadczenia (...)". 

V — w nrze 5 Prasy Polskiej art. 
F. Chabera (z Wydziału Prasy K C 
PZPR) pt. Kolejne zadania. Czytamy 
m. in.: „Ubiegły rok był rokiem prze
łomu w rozwoju naszej prasy. Zjed
noczenie klasy robotniczej na bazie 
marksizmu-lenkiizmu, podniesienie 
kierowniczej roli klasy robotniczej 
(...) zadecydowały o właśc iwym kie
runku rozwoju naszej prasy jako ko
lektywnego organizatora i propagan
dzisty socjalistycznego budownictwa 
(...) Zwiększa się zasięg i siła oddzia
ływania prasy. Docieramy coraz da
lej w głąb wsi i małych miasteczek, 
zdobywamy nowych czytelników 
spośród ongiś najbierniejszych ele
mentów chłopstwa, kobiet i młodzie
ży (...) W ciągu pierwszego kwartału 
wzrósł nakład prasy PZPR o 1004 
tys.; w tym samym czasie nakład 
prasy „Czytelnika" wzrósł o 511 tys. 
Wagę tych cyfr powiększa fakt, że od 
stycznia br. wprowadził «Ruch» s łu
szną zasadę płatności z góry i osią
gnął zmniejszenie zwrotów. Przeobra
ża się stopniowo oblicze dziennikar
stwa. Dziennikarze obciążeni prakty
ką w prasie burżuazyjnej, w podsta
wowej masie usiłują uwolnić się z 
pęt przeszłości (...) Wzorem prasy 
bolszewickiej należy na stałe wpro
wadzić do gazet anyku ły propagan
dowe, konsultacje, pytania i odpo
wiedzi, krytyczne recenzje wydaw
nictw i wszystkie te formy pracy ide
ologicznej, które stanowią o ogromnej 
wychowawczej roli prasy radziec
kiej". 

V — po IV Plenum K C PZPR 
(8—10 V) narada aktywu prasowego 
PZPR. Aktualne zadania dla dzienni
karzy sformułował kierownik Wy
działu Prasy i Wydawnictw K C Ste
fan Staszewski; dJ najważniejszych 
zaliczył: 1. propagandę marksizmu-le-
ninizmu, 2. popularyzację nowych 



metod racjonalizatorów i przodowni
ków pracy, 3. systematyczne oświe
tlanie życia Partii, 5. pomoc prasy 
w ujawnianiu rezerwy kadrowej, 5. 
sprawę krytyki i samokrytyki (wg 
Prasy Polskiej nr 6/7 s. 1—3). 

V — wydawany dotąd w Krakowie 
miesięcznik literacki Twórczość (red. 
nacz, Kazimierz Wyka) został przeję
ty przez ZG ZLP i przeniesiony do 
Warszawy; redaktorem naczelnym 
mianowany został Adam Ważyk. 

25 VI — uchwałą Prezydium ZG 
Zw. Zaw. Dziennikarzy RP powoła
no Ośrodek Szkolenia Dziennikar
skiego, którego pierwszym zadaniem 
było uruchomienie 6-miesięcznej 
szkoły związkowej. Do zadań Ośrod
ka należy również gromadzenie ma
teriałów prasoznawczych, ze szczegól
nym uwzględnieniem materiałów ty
czących się nowych form działalności 
dziennikarskiej oraz organizacji pra
cy w redakcjach. Szerzej o Ośrod
ku — Prasa Polska nr 6/7 s. 28—29. 

9 VII — w związku z połączeniem 
Stronnictwa Pracy ze Stronnictwem 
Demokratycznym dotychczasowy or
gan SP Ilustrowany Kurier Polski 
przejęty został przez SD. 

16 VII — V Plenum KC PZPR; na 
temat prasy i dziennikarstwa wypo
wiadał się m. iin. H. Minc: „prasa 
nie urnie jasno i konkretnie pisać o 
sprawach produkcji, współzawodnic
twa, racjonalizacji i nie mobilizuje 
do walki z plagą biurokratyzmu" (4). 
I Sekretarz KC PZPR B. Bierut w 
końcowym przemówieniu (tekst: Try
buna Ludu nr 196) wskazał na funk
cje prasy w walce o zbudowanie so
cjalizmu, na rolę prasy jako kolek
tywnego propagandzisty, kolektywne
go agitatora i kolektywnego organi
zatora. Krytyka prasy była kontynuo
wana na licznych naradach z dzien
nikarzami poświęconych popularyza
cji uchwał Plemim. Sekretarz K C J. 
Berman wskazywał „na łatwiznę i 
niczym nieuzasadniony optymizm spo
tykany w materiałach prasowych" (4). 
Kierownik Wydziału Prasy i Wydaw
nictw K C S. St-iszewski na spotkaniu 
z dziennikarzami prasy wiejskiej 
zwrócił uwagę na „rozdźwięk mię
dzy zadaniami propagandowymi par
tii na wsi a stanem ich realizacji 
przez prasę" (4). 

21 VII — ukazał się ostatni nr 
(199/1861) Polski Zbrojnej. Jej proble

matykę przejął Żołnierz Wolności — 
centralny organ MON, którego pierw
szy numer ukazał się 22 VII. Pismo 
nawiązuje do tradycji gazety I Dy
wizji im. T. Kościuszki z okresu II 
wojny świat, i jednej z frontowych 
gazet Polaków uczestniczących w wal
kach w Hiszpanii. 

22 VII — uruchomienie Domu Sło
wa Polskiego i jednocześnie najwięk
szej w Polsce — 96-stronicowej — 
maszyny rotacyjnej. DSP przejął druk 
szeregu wysokonakładowych gazet 
centralnych (m. in. Trybuny Ludu i 
Sztandaru Młodych). 

19 VIII — Minister Szkół Wyż
szych i Nauki powołał komisję likwi
dacyjną Towarzystwa WSNS, która 
miała w okresie 1 VII 1951—31IV 1952 
zakończyć swe czynności. 

20 VIII — inauguracja działalności 
Ośrodka Szkolenia Dziennikarzy. W 
najbliższym 5-leciu przeszkolono 616 
dziennikarzy. 

1 IX — Minister Szkół Wyższych i 
Nauki wydał rozporządzenie (Dz. U. 
RP, 1951 nr 5 poz. 40) powołujące na 
wydziałach humanistycznych Uniwer
sytetu Warszawskiego i Jagiellońskie
go sekcje dziennikarskie. Na I rok 
przyjęto po 150 osób. Studentami II 
i III r. będą dawni słuchacze Studium 
Dziennikarskiego warszawskiej ANP 
i Wydz. Dziennikarskiego krakow
skiej WSNS. Obszern. informacja o 
pracy obu Sekcji — Prasa Polska 
1951 nr 1 s. 23—25. 

12 X — 70. rocznica urodzin Fran
ciszka Fiedlera; odznaczony Wielką 
Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski i 
jednocześnie wyróżniony tytułem Ho
norowego Prezesa Związku Zawodo
wego Dziennikarzy RP. 

15IX — walne zgromadzenie 
członków Polskiego Związku Wydaw
nictw Prasowych. ,.Ze względu na to, 
że w warunkach postępującej stabi
lizacji stosunków społecznych i gospo
darczych w Polsce powstały ostatnio 
nowe ośrodki kierownictwa i dyspo
zycji dla rozstrzygania i regulowania 
spraw dotąd rozwiązywanych w ra
mach Związku" Walne Zgromadzenie 
podjęła uchwałę o rozwiązaniu z 
dniem 31 VIII 1950 PZWP. 

15—17 IX — w Helsinkach III K • 
gres MOD; dziennikarstwo pilskie re
prezentowali: W. Borowski, T. Galiń
ski, A. Grodzicki i J. Kowalczyk. 



Sprawozd.: Prasa Polska nr 10/11 
s. 6—12. 

7 X — w Pradze otwarto wysta
wę „Prasa polska w walce o pokój". 

16 X — Plenum ZG Zw. Zaw. 
Dziennikarzy RP podjęło uchwałę 
(tekst Prasa Polska nr 10/11 s. 31— 
32) w sprawie ruchu korespondentów 
robotniczo-chłopskich. „Plenum uwa
ża za czołowe i pilne zadanie wcią
gnięcie w szeregi korespondentów 
przodujących ludzi planu — przodo
wników pracy, racjonalizatorów, no
watorów, mistrzów oszczędności itp. 
oraz inteligencję techniczną, którzy 
stoją na wysuniętych placówkach 
walki o Plan, walki klasowej, którzy 
mają upowszechniać przodujące me
tody pracy". 

5 XI — w warszawskim Teatrze 
Narodowym staraniem ZG i Zarz. 
Warszawskiego Zw. Zaw. Dziennika
rzy RP uroczysta akademia z okazji 
33. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji Październikowej. Referat 
wygłosił kier. Wydziału Prasy i Wy
dawnictw K C PZPR S. Staszewski 
(tekst: Prasa Polska nr 10/11 s. 1—6). 

11XI — RSW „Prasa" przejmuje 
(na mocy decyzji Centralnego Zarzą
du Spółdzielczości) od Spółdzielni 
pracy „Glob" — Biuro Wycinków 
Prasowych „Glob". W 1950 r. „Glob" 
posiadał 400 abonentów, dla których 
opracował 800 tys. różnych wycinków; 
w 1966 dla 1300 abonentów opraco
wano prawie 4 min wycinków z 145 
czasopism. 

15 XI — plenarne zebranie Rady 
Nadzorczej Spółdzielni „Prasa Demo
kratyczna — Nowa Epoka"; na ze
braniu zatwierdzono następujące 
wnioski: 1. w sprawie przejęcia dru
kami b. Stronnictwa Pracy w War
szawie (przy ul. Grzybowskiej 58); 2. 
w sprawie przejęcia Spółdzielni Wy
dawniczej „Zryw" w Bydgoszczy 
(podległej b. SP) i utworzenia w tym 
mieście własnego oddziału; 3. w spra
wie likwidacji oddziału w Poznaniu 
Ł zastąpienia Kuriera Wielkopolskiego 
poznańską mutacją Kariera Codzien
nego. 

18 XI — Uchwała Prezydium Rzą
du w sprawie organizacji służby pra-
sowo-informacyjnej w urzędach i in
stytucjach państwowych oraz jedno
stkach gospodarki uspołecznionej 
(Mon. Pol,, nr A-123, poz. 1518, oraz 

zmiany — Mon. Pol., nr A-130 poz. 
1624). Z par. 1: „Znosi się z dniem 
1 grudnia 1950 r. wszelkie jednostki 
organizacyjne prasowe (prasowo-in-
formacyjne i prasowo-propagandowe), 
istniejące w urzędach i instytucjach 
państwowych oraz jednostkach go
spodarka uspołecznionej". Par. 2: 
„Przeznaczone dla prasy i radia ko
munikaty jednostek, objętych niniej
szą uchwałą, mogą być przekazywane 
jedynie za pośrednictwem PAP". Par. 
3: „W przypadkach uzasadnionej ko
nieczności biuletyny wewnętrzne mo
gą ukazywać Się za zezwoleniem 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
blikacji i Widowisk, wydanym w po
rozumieniu z Biurem Prasy i Infor
macji Prezydium Rady Ministrów". 

Zarządzenie Prezesa Rady Mini
strów z 2 XII 1950 (Mon. Pol., nr A -
-128, poz. 1584) precyzuje organiza
cję służby prasowej. W minister
stwach sprawy informacji krajowej 
przejmują dyrektorzy gabinetów mi
nistrów lub wyznaczeni przez mini
strów dyrektorzy departamentów. W 
instytucjach państwowych oraz jed
nostkach gospodarki uspołecznionej 
sprawy informacji należeć będą do 
kompetentnych dyrektorów. 

14X11 — Rada Państwa i Rada 
Ministrów podjęły uchwałę w spra
wie rozpatrywania i załatwiania od
wołań, l istów i zażaleń ludności i 
krytyki prasowej. „Prezydia rad na
rodowych, gminnych, miejskich, po
wiatowych i wojewódzkich (...) obo
wiązane są niezwłocznie sprawdzać 
wszelkiego rodzaju wiadomości pra
sowe, dotyczące ich zakresu działania, 
lub zakresu działania organów im 
podległych, podejmować niezbędne 
kroki dla usunięcia ujawnionych 
przez krytykę prasową braków, uchy
bień i wadliwości oraz zawiadamiać 
o wyniku sprawdzenia i przedsięwzię
tych krokach organ prasowy, w któ
rym ogłoszona została sprawdzona 
wiadomość". Również K C PZPR pod
jął uchwałę w sprawie załatwiania 
uwag krytycznych w prasie: „Prasie 
partyjnej polecić przeprowadzenie 
szerokiej kampanii wyjaśniającej 
znaczenie właściwego załatwiania 
skarg i zażaleń oraz systematyczne 
naświetlanie zagadnień poruszanych 
w uchwale. Rozbudować działy l istów 
w taki sposób, aby gwarantowały na
leżyte reagowanie na prośby i zaża
lenia wpływające do redakcji, a tak
że należytą łączność z Biurem Skarg 



i Zażaleń" (oba teksty: Prasa Polska 
1951 nr 1 s. 9-̂ 10). 

28X11 — zarządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów powołana została 
Centralna Agencja Fotograficzna — 
przedsiębiorstwo podległe bezpośred
nio Prezesowi Rady Ministrów. Za
daniem C A F była „obsługa fotogra
ficzna wszystkich dziedzin życia w 
kraju, a w szczególności informowa
nie społeczeństwa o wszelkich wyda
rzeniach i osiągnięciach przy pomocy 
fotografia prasowej i wystawowej, 
obsługa fotograficzna urzędów (...), 
zaspakajanie potrzeb rynku wydaw
niczego oraz wymiana zdjęć fotogra
ficznych z zagranicą". C A F — umiej
scowiona w obrębie PAP — przeję
ła odpowiednie komórki Agencji Ro
botniczej, Agencji Publicystyczno-In-
• formacyjnej i Agencję Fotograficzną 
Filmu Polskiego. 

31 XII — ukazał się ostatni nr 
Rzeczypospolitej; w słowie odredak-
cyjnym czytamy: „Zespół redakcyjny 
naszego dziennika starał się w ciągu 
6-letniej pracy, w miarę swych sił, 
zgodnie z zaszczytnym powołaniem 
dziennikarstwa demokratycznego, s łu
żyć sprawie Polski Ludowej i poko
jowego budownictwa, krzewić przy
jaźń z wielkim Krajem Socjalizmu, z 
krajami demokracji ludowej i całym 
światowym obozem pokoju (...) Szyb
ki rozwój związków zawodowych i 
wzrost ich zadań w państwie ludo
wym wysunął na porządek dzienny 
konieczność wydawania codziennego 
pisma ruchu zawodowego (...) Zespół 
Rzeczypospolitej świadom odpowie
dzialnych zadań, stojących przed no
wym pismem, wchodzi do jego re
dakcji i będzie w dzienniku ruchu 
związkowego współuczestniczył dalej 
w dziele budownictwa socjalistyczne
go w Polsce". 

• Na antenie Polskiego Radia po
jawił się nowy typ audycji o profilu 
polityczno-hrformacyjnego magazy
nu — „Muzyka i aktualności". Po
wstanie tego magazynu związane by
ło z coraz powszechniejszym wyko
rzystywaniem w pracy radiowca ma
gnetofonu. W następnych latach po
jawiają się dalsze audycje tego typu 
(„Warszawska Fala" 1952; „Z kra
ju i ze świata" — 1955). 

• Centralna Rada Z w. Zawodo
wych powołała do życia Wydawnic
two Związkowe, jako instytucję us łu
gową CRZZ. W 1950 r. Wydawnictwo 

to wydało 9 czasopism: Przegląd 
Związkowy (mies., nakład: ok. 20 tys. 
egz.), Kultura i Życie (mies., 11 tys. 
egz.; do 1950 pt. Świetlica), Przyja
ciel przy Pracy (mies., 60 tys. egz.). 
Działkowiec (mies., 30 tys.), Rada Ro
botnicza (dwutyg., 17 tys.), Biuletyn 
CRZZ (niereg., 17 tys.), Polski Prze
gląd Związkowy (kwart.), Fotogazet-
ka (mies.), Radiowęzeł (mies.). 

W 1950 r. ukazywało się (wg 
„Działowego spisu czasopism wycho
dzących w Polsce") 670 dzienników i 
czasopism; ich średnioroczny jedno
razowy nakład wynosi ł 12,52 min egz. 
(7). 

Bilans wydawniczy RSW „Prasa": 
40 tytułów, w tym 18 dzienników 
(przeciętny jednorazowy nakład 4,27 
min egz.) i 22 czasopisma (2,4 min 
egz.). Wśród 8 nowozałożonych tytu
łów m. im. 2 „zakładówki": Buduje
my socjalizm (tyg., organ K P PZPR, 
Powiatowej Rady Związków Zawodo
wych i Zarz. Pow. ZMP w Nowej 
Hucie; 1 nr: 22 VII) oraz Na stalino
wskiej warcie (od 1956 pt. Nasza 
Trybuna; 2 razy w tyg., organ K Z 
PZPR, ZZ ZMP i Rady Zakładowej 
Zakładów Cegielskiego w Poznaniu; 
1 nr: 10 V). Powołano Wydawnictwo 
Artystyczno-Graficzne jako wydaw
nictwo wyspecjalizowane w zakresie 
propagandy artystycznej i wizualnej. 
W ciągu 10 następnych lat W A G wy
dał m. in. 2161 plakatów w ogólnym 
nakładzie 64 min egz. 

Oprać. Sylwester Dziki 

Ź r ó d ł a : 

Prasa: 

Prasa Polska 1950, 1951 
Trybuna Ludu 1950 

Opracowania: 

1. Sylwester D z i k i : Calendarium 
XX-lecia (RSW „Prasa"). Zeszyty 
Prasoznawcze 1967 nr 2. 

2. Edward G r y go: Z problematyki 
kierownictwa prasą PZPR w la
tach 194,8—1959. Kwartalnik Histo
rii Prasy Polskiej 1984 nr 1. 

3. Mieczysław K a f e l : Szkoły dzien
nikarskie i ośrodki badań nad pra
są. Zeszyty Prasoznawcze 1964 nx 3. 



4. Andrzej K o z i o ł : Koncepcje do
tyczące prasy i dziennikarstwa w 
latach 1945—1956. Maszyn, powiel, 
(arch. OBP). 

5. Tadeusz K u p i s : Zawód dzienni
karza w Polsce Ludowej. Warsza
wa 1966. 

6. Maciej J. K w i a t k o w s k i : 60-
-lecie Polskiego Radia. Próba syn

tezy. Aktualności Radiowo-Telewi
zyjne 1984 nr 2. 

7. Alina S ł o m k o w s k a : Prasa w 
PRL. Szkice historyczne. Warszawa 
1980. 

8. Mieczysław Z a w a d k a : Z histo
rii niektórych powojennych wy
dawnictw prasowych. Zeszyty Pra
soznawcze 1962 nr 1/2. 

O częstochowskich Przemianach 1945 

W dorobku kulturalnym czterdzie
stolecia w Częstochowie warte wy
eksponowania jest wydawanie w tym 
mieście, w pierwszych miesiącach po 
jego wyzwoleniu w 1945 r. Prze
mian — tygodnika „literacko-arty-
stycznego i społecznego", stanowiące
go dodatek do Głosu Narodu, a wy
dawanego przez WUIiP w Kielcach. 

Przemiany, mające samoistną re
dakcją, poprzedzone były przez doda
tek literacko-artystyczny Głosu Na
rodu z 31 marca 1945, a ukazały się 
w kwietniu i maju tegoż roku pię
ciokrotnie. 

Inicjatorem wydawania pisma był 
Wacław Rousseau, a umieszczali w 
nim swoje prace przede wszystkim 
pisarze, rzuceni losami wojny do 
Częstochowy, m. im: Stefania Pod-

horska-Okołów, Lucjan Andrć, Lesław 
Bartelski (także jako Roman Łada), 
Andrzej Piwowarczyk (Jan Radecki — 
artykuł o ostatnich godzinach życia 
Emila Zegadłowicza), Bohdan Stypuł-
kowski („Pozgonne", rzecz o ofiarach 
hitlerowskiego terroru w Polsce), mu
zykolog Irena Garztecka-Jarzębska 
oraz plastycy Zdzisław Kałędkiewicz 
i H. Woźniakowski. 

Późną wiosną 1945, po odpływie z 
Częstochowy wielotysięcznej fali wy
siedleńców niemal z całej Polski, w 
tym działaczy kultury, zawieszona 
została działalność Przemian — pierw
szego pisma kulturalno-społecznego 
w mieście po drugiej wojnie świato
wej. 

Sławomir Foljasiński 

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

Dziennikarze nie interesują się wcale wiadomościami, które poda
ją, tak jak kelnerzy nie mają apetytu na potrawy, które przynoszą. 

Hugo Steinhaus 



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

Międzynarodowa konferencja w duchu Helsinek 
(Katowice — Wisła 21—25 X 1985) 

Przygotowana niezwykle starannie 
międzynarodowa konferencja „O pra
sie i dziennikarstwie lokalnym" zgro
madziła 60 uczestników, w tym 20 
gości zagranicznych z 10 krajów, pol
skich prasoznawców z ośrodków w 
Katowicach, Krakowie i Warszawie, 
redaktorów gazet lokalnych i wydaw
ców Drasowych. Tak reprezentatywne 
grono nie zebrało się u nas od kon 
gresu AIERI w Warszawie (1978)1 i — 
w znacznie węższym gronie — kon
ferencji COMNET w Krakowie 
(1983)*. Inicjatywa i koncepcja nau
kowa konferencji „O prasie i dzien
nikarstwie lokalnym" jest zasługą 
Zakładu Dziennikarstwa Uniwersyte
tu Śląskiego i jego kierownika dra 
Józefa Mądrego. Wsparcie organiza
cyjne umożliwiające odbycie tak licz
nego i długotrwałego spotkania zna
lazł w dyrekcji Śląskiego Wydawnic
twa Prasowego RSW „Prasa-Książka-
-Ruch" oraz u władz wojewódzkich 
i miejskich. W szczególności życzliwe 
zrozumienie dyrekcji kopalni „Sta
szic" stworzyło znakomite warunki 
obradowania i pobytu w domu wypo
czynkowym tego zakładu wydobyw
czego w Wiśle. 

Konferencję otwarł w Katowicach 
rektor US prof. dr hab. Sędzimir 
K l i m a s z e w s k i , podkreślając wa
gę dyskusji nad nowymi prądami w 
dziennikarstwie. Jego Magnificencja 
serdecznie podziękował dyrektorowi 
Śląskiego Wyd. Prasowego mgrowi 
Karolowi S z a r o w s k i e m u , bez 
którego pomocy konferencji w ogóle 
by nie było. Rektor życzył uczestni
kom obrad dobrego wzajemnego zro-

1 Zob. sprawozdanie w Zeszytach Praso-
mawczych 4/1978, s. 187 i d. 
1 Zob. sprawozdanie w Zeszytach Praso-
znawczych 3/1983, s. 101 i n, 

zumienia i przeniesienia wniosków 
do swych środowisk. 

Zabierając głos jako wiceprzewod
niczący AIERI, dyrektor OBP w 
Krakowie prof. dr hab. Walery P i -
s a r e k powiedział m. in.: „Dobrze 
jest wiedzieć, co się dzieje w świecie; 
trzeba wiedzieć, co się dzieje w kra
ju; ale trudno żyć nie wiedząc, co się 
dzieje w najbliższym otoczeniu" — a 
o tym informuje dziennikarstwo lo
kalne. Być może jednak spotykamy 
się w okresie zmierzchu prasy lokal
nej? W sferę lokalności wkraczają 
nowe techniki audiowizualne. Tym 
większa jest waga tej konferencji. 
Zakład Dziennikarstwa US dał się 
już poznać jako poważny ośrodek sy
stematycznych i kompleksowych ba
dań nad prasą lokalną, stanowiących 
elementy planowo budowanej synte
zy. Niewątpliwie kolejnym i jakże 
ważnym dowodem jest to spotkanie. 

Życzenia owocnych obrad przeka
zał uczestnikom sekretarz KW PZPR 
red. Jan Z i e l i ń s k i w imieniu 
własnym i obecnego na inauguracji 
wicewojewody katowickiego Józefa 
Piszczka. 

Obrady merytoryczne rozpoczęły 
się nazajutrz już w gościnnym domu 
wypoczynkowym „Smrek" w Wiśle. 
Podczas trzech dni przedstawiono 31 
referatów na posiedzeniach plenar
nych i w grupach tematycznych. Jest 
to dorobek wręcz imponujący. Rzecz 
jasna, bez podziału na mniejsze ze
społy nie pomieszczono by codziennie 
10 referatów z pytaniami i odpowie
dziami, dyskusją i polemikami, repli
kami referentów — tym bardziej 
podczas obrad prowadzonych w trzech 
językach: polskim, rosyjskim i nie
mieckim, z tłumaczeniem na żywo 
przez mgr l izę Kowol (niemiecki) i 
mgr Lidię Koźlik (rosyjski). W Wiśle 



udało s ię to tak dobrze, iż jeden z 
gości zachodnich powiedział na za
kończenie: „Gdy się dowiedziałem o 
braku translacji symultanicznej, by
łem przekonany o fiasku konferencji. 
Teraz już tego nie żałuje, właśnie ten 
brak techniki odkrył uroki niedosko
nałości". Szczególnie mgr I. Kowol 
zyskała ogólne uznanie i pochwały za 
olbrzymi wysiłek i umiejętności prze
kładowe. 

Prowadzenie obrad w podziale na 
grupy nastręcza trudności sprawoz
dawcy. Niniejsza relacja choćby z te
go względu nie może być ani pełna, 
ani chronologicznie wierna. Celowe 
wydaje się ujęcie tu referatów w kil
ka grup problemowych, nie całkiem 
zgodnych z podziałem na zespoły 
obradujące w Wiśle, raczej wskazu
jących pokrewne potraktowanie te
matów przez autorów (poniższy po
dział i nazwanie grup pochodzi od 
sprawozdawcy). 

Zagadnienia ogólne 

Doc. dr hab. Jerzy M i k u ł o w 
s k i P o m o r s k i (Zakład Dzienni
karstwa Katowice) pt. „Media lokal
ne: problemy zmiany skali" omówił 
fenomen mediów lokalnych. Wskazał 
rn. in., że dla zrozumienia obecnego 
ich sukcesu ważna jest analiza ich 
treści. Trudności dziennikarskiego od
dania świata lokalnego powodują, że 
media lokalne jedynie dążą do takiej 
wersji wyrażanego świata, lecz w 
istocie niejednokrotnie tylko modyfi
kują obraz świata mediów central
nych. W tych warunkach rosnące za
interesowanie mediami lokalnymi 
wyraża dążenie czytelnika do obrazu 
świata, którego media lokalne jesz
cze mu nie oferują. Stwierdzenie ta
kiego dążenia ma wielką wartość 
diagnostyczną: dowodzi narastania 
subiektywnych dążeń do życia w ma
łej skali. 

Dr Zbigniew B a j k a (OBP Kra
ków) przedstawił szkic do portretu: 
„Prasa lokalna i regionalna w krajach 
socjalistycznych". Biorąc za podstawę 
prasę codzienną w tych krajach, wy
różnił 3 systemy (modele) prasy: cen
tralistyczny z dominacją gazet ogól
nokrajowych, wyrażającą się zwłasz
cza w przewadze nakładów; zrówno
ważony, gdy nakłady pism ogólnokra
jowych oraz regionalnych i lokalnych 
są zbliżone; lokalny, w którym na
kłady gazet lokalnych i regionalnych 

przewyższają nakłady gazet central
nych. 

Pod nieobecność prof. dra Rafaiła 
O w s i e p a n a z Uniwersytetu Mo
skiewskiego, jego tekst „Prasa naro
dów ZSRR w systemie lokalnego 
dziennikarstwa radzieckiego" przed
stawił prof. dr Artiemiej Panfiłow. 
Rozwój lokalnej i narodowej prasy 
jest w ZSRR nierozerwalnie związa
ny z rozstrzygnięciem sprawy naro
dowej, z budowaniem państwowości 
radzieckiej, formowaniem narodów 
socjalistycznych, poprzez urzeczywi
stnienie nie tylko politycznej, ale też 
ekonomicznej i kulturowej równości 
narodów. 

Doc. dr Ewgieni j K O' r n i ł o w 
(Uniwersytet w Rostowie nad Donem) 
omówił „Koncepcję, formowanie sys
temu i aktualne problemy rozwoju 
pism lokalnych w ZSRR". Koncepcja 
prasy lokalnej jest w ZSRR określona 
przez nauki Lenina i uchwały Partii 
Komunistycznej. Obecnie funkcjonuje 
kilka tysięcy gazet lokalnych o róż
nym zasięgu i specjalizacji. W warun
kach, kiedy każda rodzina radziecka 
prenumeruje średnio 3—4 tytuły (i 
odbiera programy radiowe i telewi
zyjne), ważny problem stanowi du
blowanie się informacji o charakte
rze ogólnym. Dyskutowane są różne 
rozwiązania. 

„Specyfika socjalistycznego dzien
nikarstwa lokalnego w prasie codzien
nej NRD" była treścią wystąpienia 
prof. dra Uwe B o 1 d t a z Uniwer
sytetu im. K. Marksa w Lipsku. W 
NRD nie ma (poza czterema małymi 
tygodnikami lokalnymi) samodziel
nych lokalnych dzienników czy roz
głośni lokalnych z własnym progra
mem, są natomiast kolumny lokalne 
w gazetach regionalnych bądź cen
tralnych oraz elementy dziennikar
stwa lokalnego w programach radio
wych. Specyfikę tego dziennikarstwa 
lokalnego określa socjalistyczna poli
tyka komunalna. 

Dr Józef M ą d r y (Zakład Dzien
nikarstwa US) scharakteryzował „Ty
pologiczny krajobraz polskiej prasy 
lokalnej"8 (rys historyczny, zapotrze
bowanie czytelnicze, opis typologi
czny). 

' Z podstawowymi koncepcjami referenta 
czytelnicy Zeszytów Prasoznawczych mo
gli się zapoznać w jego artykułach: Dzien
nikarstwa lokalne. Zarys charakterystyki 
środowiska. ZP 1983 nr 3, s. 87—78; Cha
rakterystyka typologiczna i niektóre pro
blemy redagowania tygodników lokalnych. 
ZP 1983 nr 4, s. 15—30, 



Mgr Karol J a k u b o w i c z (Ośro
dek Badania Opinii Publicznej i Stu
diów Programowych Komitetu ds. 
RTv w Warszawie) wystąpił z refe
ratem „Decentralizacja radia i tele
wizji w Europie Zachodniej". Wśród 
czynników napędzających decentrali
zację mediów audiowizualnych wska
zał historyczne, psychospołeczne (pro
testy przeciw nadmiernej centraliza
cji), polityczno-ideologiczne (zakłada
nie stacji legalnych bądź alternatyw
nych w dążeniu do demokratyzacji i 
pluralizacji rtv), gospodarcze (komer
cjalizacja rtv). Proces decentralizacji 
rtv nie został jeszcze zakończony i 
ostateczny kształt sys temów zdecen
tralizowanych nie jest jeszcze znany. 

Stan posiadania dziennikarstwa 
lokalnego 

Dr Eliezer A l f a n d a r i (sekretarz 
redakcji miesięcznika Bylgarski Zur-
nalist) omówił „Perspektywy prasy 
lokalnej w świetle doskonalenia sy
stemu politycznego Bułgarskiej Repu
bliki Ludowej". 

Dr Michael H a l l e r (Instytut Ba
dań nad Komunikowaniem i Media
mi w Zurychu) skoncentrował się na 
„Publiczności komunalnej w Szwajca
rii" (struktura systemu mediów, dane 
statystyczne, odbiór mediów w kan
tonach Berno, Zurych, St. Gallen i 
in., problemy ekonomiczne, miejsce 
mediów drukowanych w szwajcar
skim systemie politycznym, źródła in
formacji lokalnych). 

„Lokalne oferty środków masowego 
przekazu obok gazety lokalnej w 
RFN" omówił dr Otfried J a r r e n 
(Wolny Uniwersytet w Berlinie Zach.). 
Regres prasy lokalnej zorientowanej 
na mały teren spowodował powsta
nie nowych sublokalnie zorientowa
nych środków masowego przekazu. 
Reakcją na koncentrację prasy i mo
nopolizację jest powstanie tzw. „pra
sy alternatywnej" i nawet „mediów 
alternatywnych". Od „nowych me
diów" nie należy oczekiwać w naj
bliższym czasie żadnych decydujących 
zmian na rynku lokalnym, ponieważ 
nie można się spodziewać objęcia ni
mi większości gospodarstw domowych 
przed połową lat '90. 

Dr Walter J. S c h ü t z (redaktor 
odpowiedzialny kwartalnika Publizi
stik, Bonn) scharakteryzował „Dzien
niki RFN na rynkach lokalnych i re
gionalnych". Każda miejscowość w 

RFN ma jedną lub więcej gazet lo
kalnych. Oznacza to, że prasa ponad
regionalna odgrywa wobec lokalnej i 
regionalnej rolę podrzędną. Jednak w 
latach 1950—1975 nastąpił znaczny re
gres prasy lokalnej, dziś jej rolę 
przejmuje gazeta regionalna ogarnia
jąca teren siatką mutacji miejskich 
lub powiatowych z kolumnami lokal
nymi pod własnymi, lokalnymi tytu
łami. Tytuły konkurencyjne w znacz
nym stopniu zniknęły z rynku. Ze 
względu na taką strukturę komuniko
wanie lokalne jest i będzie realizo
wane przez powiatowe mutacje gazet, 
przy czym często w większym stop
niu uwzględnia się materiały z miasta 
powiatowego, a o wydarzeniach z 
mniejszych miejscowości informuje 
się raczej przypadkowo. 

„Rozwój, stan obecny i zadania re
gionalnych (lokalnych) środków ma
sowego komunikowania w CSRS" to 
temat wystąpienia inż. Milana K a-
ś i k a (Uniwersytet Karola w Pra
dze). Do lokalnych środków masowe
go komunikowania autor zaliczył 
przede wszystkim prasę powiatową i 
zakładową. 

Doc. dr Rudolf P o r u b s k i (Nau
kowo-Badawczy Instytut Dziennikar
stwa w Bratysławie) przedstawił 
„Formowanie i stan obecny czecho
słowackiej prasy rejonowej i zakła
dowej (na przykładzie prasy słowac
kiej)". Obecna struktura prasy rejo
nowej i zakładowej sformowała się 
pod w p ł y w e m uchwały K C K P C „O 
roli i zadaniach prasy lokalnej" z 
29 kwietnia 1959. Obecnie w Słowa
cji wychodzi 41 gazet rejonowych (w 
6 rejonach wychodzą także po węgier
sku) w nakładzie 370 tys. egz., a sub-
system gazet zakładowych obejmuje 
78 pism o 489 tys. egz. nakładu. 

Dr Andrej T u ś e r (Uniwersytet 
im. Komeńskiego w Bratysławie) zre
ferował „Miejsce gazet popołudnio
wych w systemie prasy lokalnej". Pra
sa popołudniowa w CSRS istnieje od 
połowy lat '50. Obecnie ukazuje się 
5 tytułów w 260 tys. egz. Charaktery
stycznymi czynnikami są przede 
wszystkim: lokalność treści i adresa
ta, inny niż w prasie porannej ję
zyk („mówiony"), gatunki informa
cyjne. 

Dr Guy L a z a r (Ośrodek Badań 
Masowego Komunikowania w Buda
peszcie) w wystąpieniu pt. „Rewolu
cyjne przeobrażenia na Węgrzech 
(rozwój systemu masowego komuniko
wania od pojawienia się telewizji do 



utworzenia systemu komunikacji lo
kalnej)" wskazał m. in., że w celu 
równomiernego rozłożenia informacji 
konieczne jest .aby różne małe ze
społy i grupy otrzymały własne środ
ki komunikacji masowej —. a dwu
stopniowy system komunikowania 
przekształcił się w jeszcze bardziej 
zdecentralizowany, nawet pięciostop
niowy. Na Węgrzech tworzy się środ
ki komunikowania w przedsiębior
stwach i szkołach, natomiast para
doksem jest, że skupiska mieszkańców 
liczące dziesiątki tysięcy są ich po
zbawione. Tworzeniu nowego syste
mu sprzyja budowa kablowej tv. 

„Charakterystyczne właściwości 
prasy lokalnej w Austrii" zobrazował 
prof. dr Michael S c h m o l k e (Uni
wersytet v/ Salzburgu), zarówno w 
skali ogólnokrajowej jak i na przy
kładzie federalnego kraju Salzburg. 

Mgr Marian G i e r u la (Zakład 
Dziennikarstwa US) zreferował 
„Kształtowanie się siatki prasowej ty
godników lokalnych PZPR" w latach 
1976—1982, podkreślając wpływ refor
my administracyjnej w 1975 r. na za
inicjowanie całego tego procesu w 
skali ogólnokrajowej. 

Uszczegółowił temat mgr Zbigniew 
O n i s z c z u k (Zakład Dziennikar
stwa US) „Rozważaniami o funkcjo
nowaniu lokalnych obiektów praso
wych na obszarze aglomeracji miej
skiej Częstochowy". Autor rozważał 
m. in. problem komplementarności 
różnych form lokalnego komuniko
wania. 

Zawód — wytwór — odbiór 

„Przyszłość prasy należy do gazet 
lokalnych — oto dlaczego należy do
skonalić związane z nimi dziennikar
stwo", stwierdził dr Dieter G o l o m -
bek z Ośrodka Doskonalenia Dzien
nikarstwa Lokalnego w Bonn. Omó
wił pracę dziennikarzy lokalnych i 
formy ich doszkalania w RFN, podał 
ciekawe informacje o periodjrku z 
wypisami z prasy lokalnej pt. Dreh
scheibe, zawierającym przykłady „z 
redakcji i dla redakcji" (demonstrując 
oczywiście egzemplarz). 

Mgr Marek J a c h i m o w s k i (Za
kład Dziennikarstwa UŚ) scharakte
ryzował „Społeczno-demograficzne ce
chy środowiska dziennikarzy prasy 
lokalnej w Polsce", opierając się na 
sondażach przeprowadzonych w 1982 
roku i powtórnie w pierwszej poło

wie 198.7, obejmujących wszystkie re
dakcje tygodników lokalnych. 

Tekst dr Ildikó K o v ä c s i dra 
Janosa T ö 1 g y e s i „Podobieństwa i 
różnice w podejściu do problemów i 
ich prezentowaniu w prasie central
nej i lokalnej (na przykładzie zagad
nień ekologicznych)" przedstawił . z 
upoważnienia nieobecnych autorów (z 
Ośrodka Badań Masowego Komuni
kowania w Budapeszcie) dr Janos 
Lukacs. W latach 1983/84 w budapesz
teńskim Ośrodku przeprowadzono 
dwie szeroko zakrojone analizy za
wartości. Próbowano wyjaśnić, w ja
ki sposób kilka typowych organów 
prasy węgierskiej zajmuje się proble
mami ekologicznymi. Najistotniejszą 
różnicę między gazetą centralną a lo
kalną stwierdzono w tym, że lokalna 
częściej podnosi problemy skupisk 
ludnościowych, podczas gdy central
na podejmuje kwestie rekreacyjne. 
Gazety centralne więcej miejsca po
święcają ekologii w skali międzyna
rodowej (25°/o), lokalne natomiast 
sprawom województwa a także wsiom 
i osiedlom (403/o). Wymowę optymi
styczną ma 60%> publikacji w gaze
tach lokalnych, podczas gdy 32f/n w 
prasie centralnej. 

Dr Hannes H a a s (Uniwersytet 
Wiedeński) zaprezentował „Lokalne 
radio w Austrii": rozwój, organizację 
i strukturę, badania sondażowe wśród 
odbiorców (dane społeczno-demogra
ficzne, preferencje tematyczne, od
działywanie radia regionalnego i, lo
kalnego), argumenty i doświadczenia 
piv.emawiajace na rzecz decentraliza
cji systemu komunikowania oraz jej 
negatywy. 

Dr Vladimir H o l i na (Naukowo-
-Badawczy Instytut Dziennikarstwa w 
Bratysławie) wygłosił referat „Gaze
ty rejonowe w systemie ogólnej i lo
kalnej komunikacji masowej (na pod
stawie wyników socjologicznych ba
dań wśród czytelników)". W Słowac
kiej Republice Socjalistycznej gazety 
rejonowe stanowią blisko 14°/« ogólnej 
liczby tytułów i 5% jednorazowego 
nakładu. publikacji dotyczy rejonu 
jako całości, a połowa — mniejszych 
jednostek w rejonie (miast, wsi, za
kładów pracy itd.). Struktura źródeł 
lokalnej komunikacji jest odpowied
nio rozgałęziona: średnio wykorzy
stuje się 3 źródła. Wśród nich głów
ne miejsce zajmują gazety rejonowe, 
z którymi nie może się równać — z 
punktu znaczenia dla odbiorcy — 
żadne z pozostałych źródeł. Gazety 



rejonowe w znacznym stopniu sty
mulują komunikację interpersonalną, 
ponad 90*/o ankietowanych dyskutuje 
0 ipublikowanych w nich materiałach. 
Większość dodatnio ocenia gazety re
jonowe w obecnym kształcie, nie
mniej można wysnuć wniosek o ko
nieczności zwiększenia periodyczności 
1 aktualności. 

Dr Hermenegilda S y m u n k o v a 
(Uniwersytet Karola w Pradze) mó
wiła „O niektórych aktualnych pro
blemach rozwoju gazet powiatowych 
w CSRS". Przedstawiła wyniki badań 
prowadzonych przez uniwersytecki 
Instytut Teorii i Praktyki Dzienni
karstwa w 13 wybranych powiatach, 
m. in. analizy zawartości i sondaże 
socjologiczne. 

Mgr Stanisław M i c h a l c z y k 
(Zakład Dziennikarstwa US) opisał 
„Motywy kontaktów czytelniczych z 
prasą lokalną na Śląsku". Badania 
pokazały, że istnieją dwa podstawo
we typy kontaktów z mediami lokal
nymi: przypadkowy (brak u bada
nych konkretnych motywów sięga
nia po pismo) i celowy, który dekla
rują respondenci „na-stawierni" na — 
przeważnie uznawane za „swoje" — 
pismo lokalne. Kupno lub prenume
rata jest u nich aktem świadomym. 
Taką postawę wykazuje przeważają
ca grupa czytelników śląskiej prasy 
lokalnej, kontakty przypadkowe 
stwierdzono tylko w 15°/» deklaracji. 

Mgr Henryk S i w e k (OBP w Kra
kowie) zobrazował „Czytelnika współ
czesnej prasy lokalnej w Polsce". 
Szukał odpowiedzii na pytanie, czy 
czytelnik prasy lokalnej charaktery
zuje się na tyle swoistymi cechami, że 
można mówić o odmiennym typie od
biorcy. Porównując zależności, jakie 
zachodzą pomiędzy aktywnością od
biorczą w zakresie prasy lokalnej a 
cecha mi społeczno-d emogra f tazny mi, 
z odpowiednimi prawidłowościami 
charakteryzującymi czytelnictwo 
dzienników regionalnych czy ogólno
polskich, doszedł do konkluzji, że po
równania te nie pozwalają wskazać 
na wyraźniejszą odmienność publicz
ności prasy lokalnej. Podobnie nie
jednoznaczne wyniki uzyskuje się, 
gdy w analizie uwzględnić poglądy, 
nastawienia, świat wartości kręgu 
czytelników prasy lokalnej i osób nie 
korzystających z niej. Zarysowuje 
się tu jedynie większa skłonność od
biorcy pism lokalnych do wyrażania 
opinii zachowawczych, koncentracji 

na sferze wartości związanych z ży
ciem osobistym, rodzinnym. W tym 
miejscu autor zwrócił uwagę na nie
bezpieczeństwo związane z ograni
czaniem się części społeczeństwa do 
korzystania głównie z prasy lokalnej 
i telewizji. Sprzyjać to może tworze
niu się swoistego partykularyzmu lo
kalnego. W strukturze zainteresowań 
czytelniczych odbiorców gazet lokal
nych wyróżnia się szczególnie element 
związku treści gazety z miejscem za
mieszkania, najbliższą okolicą. Biorąc 
pod uwagę to, co czytelnik czyta — 
odbiór tygodników lokalnych niekie
dy upodabnia się do czytelnictwa ma
gazynowych wydań dzienników re
gionalnych. 

Historia * i stan badań nad dzienni
karstwem lokalnym 

W imieniu nieobecnego doc. dra 
Aleksandra S t a ń k i (Uniwersytet 
w Rostowie nad Donem) tekst „Ro
syjskie dziennikarstwo prowincjonal
ne XVIII i XIX w. (początkowy etap 
badań)" przedstawił doc. E. Korni-
łow. 

„Rozwój prasy lokalnej na obszarze 
styku dwóch narodowości (na przy
kładzie subregionu górnośląskiego" 
był przedmiotem wystąpienia dra 
Joachima G l e n s k a z Instytutu 
Śląskiego w Opolu. Autor uwzględnił 
m. in. tworzenie się polskiej prasy 
będącej początkowo naśladownictwem 
niemieckich doświadczeń wydawni
czych, „Kulturkampf" i jego wpływ 
na upolitycznienie prasy lokalnej, 
okres plebiscytu i powstań jako kul
minacyjny moment politycznej walki 
prasy lokalnej Górnego Śląska i na
stępnie powolny spadek jej roli. 

Prof. dr Kurt K o s z y k (Uniwer
sytet w Dortmundzie) przeprowadził 
porównanie historyczne pt. „Struktu
ra prasy lokalnej w RFN". Do 1933 r. 
regionalne zróżnicowania oznaczały 
różne formy uzależnienia od ugrupo
wań politycznych. Narodowy socja
lizm zmierzał poprzez unifikację 
(Gleichschaltung) do zlikwidowania 
różnorodności w redakcjach i wydaw
nictwach. W latach 1945—1947 mo
carstwa okupacyjne postawiły na du
że gazety licencyjne z wielu wyda-

4 Dr Dag N o r d m a r k (Uniwersytet 
Umeä) złożył do publikacji nie wygłoszo
ny referat „Historyczny rozwój szwedzkiej 
prasy lokalnej od XVIII wieku do współ
czesności". 



niami mutowanymi w regionie. W la
tach '60 doszło do koncentracji prasy, 
liczba samodzielnych jednostek pu
blikacyjnych została w efekcie zre
dukowana o ok. połowę do 125. Obe
cnie utrzymuje się system zmonopo
lizowanych dużych gazet o zróżnico
wanym zasięgu regionalnym i pism 
ogłoszeniowych; ma on zdrowe pod
łoże gospodarcze. Wpływy pochodzą 
głównie z ogłoszeń. 

Dr Kareł M a l e c z praskiego 
Uniwersytetu Karola przedstawił re
ferat „Historyczne korzenie lokalnej 
prasy w Czechach". Początki tej pra
sy sięgają lat '60 ub. stulecia. Była 
ona zazwyczaj związana z terenowy
mi organizacjami partii politycznych. 
Ten trend wydawniczy był kontynuo
wany również w latach 1945—1948. 
Po roku 1948 aktywnie rozwijająca 
się prasa lokalna jest związana z or
ganami rad narodowych; dużą rolę 
w aktywizacji czeskiego dziennikar
stwa lokalnego odgrywa prasa zakła
dowa. 

Mgr Sylwester Dziki (OBP Kra
ków) swoje wystąpienie pt. „Prasa lo
kalna w Polsce. Problemy terminolo
giczne — główne etapy rozwojowe — 
współczesne tendencje wydawnicze" 
potraktował jako wstęp do obszer
niejszego przeglądu bibliograficznego. 
Sporządzenie kompletnej bibliografii 
nie jest dziś możliwe z uwagi na 
wielką ilość publikacji o różnej war
tości. Przedmiotem rejestracji objęto 
ok. 800 pozycji mających dużą war
tość poznawczą. Autor podkreślił, że 
prasa lokalna rozpatrywana w zna
czeniu szerszym (opozycja do prasy 
ogólnokrajowej) ma bogate i odległe 
dzieje i ona w dużym stopniu decy
duje o kolorycie polskiego dzienni
karstwa. Dotąd polskie prasoznaw-
stwo nie wypracowało syntezy tego 
rozdziału dziennikarstwa; dysponuje
my jedynie syntezą okresu między
wojennego (A. Notkowski). W bada
niach dominują publikacje omawia
jące dorobek prasowo-wydawniczy 
blisko 300 miejscowości. Wartość tych 
opracowań sprowadza się do 2 aspek
tów: względnie dokładnej rejestracji 
dorobku wydawniczego i do ukazania 
jego roli kulturotwórczej w poszcze
gólnych ośrodkach (nierzadko gmin
nych). Do lat prawie ostatnich domi
nował nurt badań bibliograficzno-hi-
storycznych. Wraz z powstaniem i ak
tywizacją śląskiego ośrodka prasozna-
wezego (w Zakładzie Dziennikarstwa 
US) coraz żywotniejszy staje się nurt 

badań socjologicznych, mających na 
celu ukazanie funkcjonowania tej 
prasy w społeczeństwie i jej pozycji 
w krajowym systemie środków maso
wego komunikowania. 

Po trzech pracowitych dniach, 
przed południem 25 października ze
brano się na posiedzeniu końcowym. 
Przedstawiono wyniki dyskusji w 
niektórych grupach roboczych, zaj
mujących się historią i stanem ba
dań nad dziennikarstwem lokalnym 
(referował dr K. Malec), a także pro
blemami terminologii (przewodniczył 
prof. M. Schmolke, referował dr W. 
J. Schütz) i in. Doc. E. Komdłow pod
niósł raz jeszcze znaczenie tej konfe
rencji, służącej — wg trafnego okre
ślenia prof. K. Koszyka — „wzaje
mnemu poznaniu w duchu Helsinek". 
Dodać trzeba, że było tak mimo za
sadniczych różnic w politycznym, spo
łecznym i ekonomicznym spojrzeniu 
na miejsce i rolę mediów lokalnych 
i dziennikarstwa w krajach o różnych 
systemach. Nie brakło zasadniczych 
dyskusji i polemik, lecz mimo tego 
panowała atmosfera wzajemnego po
szanowania i zrozumienia cudzego 
stanowiska. 

Zgodnie stwierdzono, że wysłucha
no interesujących referatów teorety
cznych i szczegółowych socjologicz
nych. Te drugie —- co oczywiste .— 
mogą zawierać dość krótkotrwałą 
wartość danych. Można też krytycz
nie podnieść niedostatek analizy sy
stemowej, kompleksowej, symbiozy 
koniecznej do uzyskania w korelacji 
z wynikami innych ośrodków np. po
litycznych, ekonomicznych itd. Nie
wątpliwie zbyt słabo były reprezen
towane badania nad lokalnością ra-
dJa i tv, zwłaszcza w Polsce. 

Stwierdzono istnienie w Europie 
szeregu ośrodków badających dzien
nikarstwo lokalne, wśród których 
ważne miejsce zajmuje Zakład Dzien
nikarstwa US w Katowicach. Wysu
nięto nawet sugestię, by zechciał on 
przyjąć rolę koordynatora dalszych 
podobnych inicjatyw, które winny 
być kontynuowane pod ogólnym ha
słem „konferencji katowickich" gdzie
kolwiek będą przeprowadzane. Doc. J. 
Mikułowski Pomorski przekazał ucze
stnikom osobiste pozdrowienia od 
przewodniczącego AIERI prof. J. Hal-
lorana z Leicester, wyrażającego 
przekonanie, że konferencja katowic-



ka zapisze się jako istotne praso
znawcze wydarzenie międzynarodowe. 

Opinię aktywnie uczestniczących 
w obradach redaktorów gazet lokal
nych 5 dowcipnie wyraził Wiesław 
W i ś n i e w s k i z Słupska: „Nie przy
puszczałem, że teoretycy-prasoznaw-
cy mogą reprezentować tak wysoki 
poziom: wszystko co mówil i było zro
zumiałe!" Przyjęto to z aplauzem ja
ko nietuzinkowe uznanie. 

Prof. A. P a n f i l ó w — w imie
niu wszystkich gości •— podziękował 
drowi J. Mądremu („i jego wszystkim 
niewidocznym krasnoludkom z Za
kładu Dziennikarstwa", jak dodał 
prof. U. Boldt) za doskonałą organiza
cję i gościnę. 

W drodze powrotnej do Katowic 
zwiedzono m. in. Regionalne Muzeum 
Prasy w Pszczynie, wieczorem zaś 
spotkano się z przedstawicielami 
władz Katowic: I sekretarzem K M i 
członkiem Egzekutywy K W PZPR 
Antonim J a n o c h ą, prezydentem 

s Obecni byli redaktorzy tytułów wydawa
nych dla Bielska-Białej, Bytomia, Chełma, 
Chorzowa, Gliwic, Leszna, Słupska, Tar
nowskich Gór, Tychów, Wałbrzycha i Za
brza. 

Katowic Jerzym S w i r a d e m i prze
wodniczącym Miejskiej Rady Narodo
wej, dyrektorem kopalni „Staszic" — 
mgrem inż. Zdzisławem S e n d e -
rem. 

Podczas obrad w Wiśle urządzono 
w sali konferencyjnej podręczną wy
stawę prasy lokalnej wydawanej w 
krajach uczestniczących. Był to jesz
cze jeden przykład inwencji i spraw
ności organizatorów. Obecnie oczeki
wać należy najważniejszego plonu 
spotkania — obszernego tomu z wszy
stkimi przedstawionymi referatami. 
Wypada życzyć, aby dzieło to ukaza
ło się jak najszybciej. Będziemy wte
dy dysponowali niezwykłym kompen
dium wiedzy o dziennikarstwie lo
kalnym w licznych krajach Europy, 
z jakiego będą czerpać praktycy i 
prasoznawcy, dydaktycy i studenci 
dziennikarstwa w wielu krajach i 
przez wiele lat. Ta edycja będzie 
godnym zwieńczeniem znakomitej 
inicjatywy i olbrzymiego wysiłku 
pracowników Zakładu Dziennikar
stwa US oraz instytucji go wspoma
gających. 

Paweł Dubiel 

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

... kronika: nie chcę powiedzieć o niej jednego złego słowa, gdyż 
choćby była najświetniej redagowana, nigdy w naszych warunkach 
nie stanie się aktualna. 

Stefan Kieniewicz 



KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca—30 września 1985)* 

10 VI — Główna Komisja Rewizyjna 
ZSL omawiała wnioski dot. wykonania 
planu wydawniczo-finansowego Wydaw
nictwa „Prasa ZSL". Zwracano uwagę na 
potrzebę zwiększenia liczby prenumerato
rów pism ZSL. Wyrażano troskę o bazę 
poligraficzną, wskazując w tym kontek
ście na znaczenie budowy Domu Słowa 
Ludowego. 

VI — posiedzenie Rady Redakcyjnej 
Przeglądu Sportowego; omawiano m. in. 
sprawy związane z 65-leciem pisma. 

1 VII — Komisja Prasy i Propagandy 
NK ZSL omawiała problematykę kampa
nii wyborczej do Sejmu. Podkreślono, iż 
ZSL zdobyło ostatnio spory autorytet 
dzięki aktywnemu uczestnictwu w zała
twianiu spraw wsi. Z atutów tych wyni
kają zadania dla prasy ludowej. Proble
matyka ta była przedmiotem narady re
daktorów naczelnych prasy ZSL 7 VII. 

1 VII — na stanowisko red. naczelnego 
Prasy Polskiej powołany został Florian 
Dłużak. 

4 VII — uroczystość wręczenia dorocz
nych nagród SD PRL. Nagr. I im. B. Pru
sa otrzymał Z. Kałużyński, II — A. Paw
łowska (Trybuna Ludu), III — J . Króli
kowski (Gdańsk). Nagrodę im. J. Bru
na — Jerzy A. Socha (z łomżyńskich 
Kontaktów). 

5 VII — 281-osobowa grupa dziennikarzy 
została wyróżniona — na wniosek ZG SD 
PRL — Medalami 40-lecia PRL. 

5 VII — na posiedzeniu Rady Ministrów 
zapoznano się z oceną udostępniania pra
sie informacji, reagowania na krytykę 
prasową i działalności rzeczników praso 
wych organów administracji państwowej . 
Rząd przykłada wielką wagę do rzetelne
go informowania obywateli o działaniach 
podejmowanych przez administrację pań
stwową. Fundamentem aktywnej polityki 
informacyjnej nastawionej na szeroką ja
wność życia, zaspokajanie potrzeb infor
macyjnych społeczeństwa oraz sprzyjanie 
krytyce stała się zasada „rząd pracuje 
przy otwartej kurtynie". Rząd ocenił wy
korzystywanie krytyki prasowej do uspra
wniania* działalności administracji i innych 
jednostek organizacyjnych oraz naprawia
nia sygnalizowanych przez prasę uje
mnych zjawisk. 

* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
iniesia.ee. 

9 VII — Sejmowa Komisja Spraw Za
granicznych uchwaliła dezyderat do Pre
zesa Rady Ministrów w sprawie działalno
ści informacyjno-propagandowej za gra
nicą. Zdaniem komisji konieczne jest na
łożenie praktycznych obowiązków infor-
macyjno-propagandowych na wszystkie in
stytucje działające za granicą. Za celowe 
uznano dokonanie rządowej analizy pro
blemów informacyjno-propagandowych 
oraz powołanie przy rządzie komisji ko
ordynacyjnej. Jej zadaniem byłoby syn
chronizowanie poczynań resortów i Insty
tucji krajowych w dziedzinie informacyj
no-propagandowej . 

13 VII — w Gdańsku Plenum KW 
PZPR poświęcone działaniom wojewódz
kiej organizacji partyjnej po XIX Plenum 
KC PZPR. W referacie Egzekutywy (wy
głoszonym przez sekr. J. Michałowską-Gu-
mowską) podkreślono odpowiedzialną ro
lę środków masowego przekazu w elimi
nowaniu niekorzystnych zjawisk występu
jących w warstwie inteligencji. Środowi
sko dziennikarskie ma już za sobą okres 
rozbicia i głębokiej polaryzacji postaw, 
do czego przyczynił się wysi łek organiza
cji partyjnych. Nie wszyscy dziennikarze 
angażują się w pełni do realizacji celów 
wytyczonych przez partię; należy zinten
syfikować działania propagandowe w wat
ce z wewnętrznym i zewnętrznym prze
ciwnikiem politycznym (wg Ciosu Wy-
b rzeza nr 1R3). 

16 VII — wręczenie dorocznych nagród 
Prezesa RSW „PKR". Wykaz laureatów — 
Trybuna Litdu nr 165. 

19 VII — na stanowisko red. naczelne
go Żołnierza Wolności powołany został 
Zdzisław Janos. 

24 VII — prasa codzienna opublikowała 
komunikat GUS o wynikach społeczno-
-gospodarczych osiągniętych w I półr. 
1985. W końcu I półr. zarejestrowanych 
było 9,4 min abonentów radiowycli 
(wzrost o 2,4%) oraz 8,8 min abonentów 
telewizyjnych (wzrost o 2,4"/o). 

VII — na stanowisko red. naczelnego 
Filmu powołany został Czesław Don-
dziłło. 

6 VII — rzecznik prasowy rządu .1. 
Urban wyjaśnił sprawy dodatkowej do
tacji rządowej dla Tv (kwota ok. 1 mld 
zł). Wbrew sugestiom przedstawiciela 
Tlie Los Angeles Times nie jest to forma 
propagandy, wyborów. Większa część tych 

http://iniesia.ee


pieniędzy przeznaczona jest na różnorod
ne inwestrcje i zakiip sprzętu. Ok. 80 min 
zł przeznacza się na koszty osobowe. Po
trzeby wyborcze są w tym roku istotnym 
czynnikiem programotwórczym. Ale nie 
można wyodrębniać kwot przeznaczonych 
na cele związane z kampanią wyborczą 
z całości kosztów ponoszonych przez Tv 
przy podejmowaniu różnorodnej proble
matyki społecznej i politycznej. 

9 VIII — w KC PZPR spotkanie zast. 
członka Biura Polit., sekr. KC PZPR W. 
Mokrzyszczaka z attaches prasowymi am
basad państw socjalistycznych oraz ko
respondentami prasy, radia i tv tych 
państw akredytowanymi w Warszawie. 
Tematem spotkania był przebieg ostatnie
go Plenum KC i zadania partii w kampa
nii przygotowań wyborów do Sejmu PRL. 

16 VIII — z udziałem zast. członka 
Biura Polit. sekr. KC PZPR J. Główczy-
ka i sekretarza KC H. Bednarskiego na
rada sekretarzy propagandy komitetów 
wojewódzkich partii. Uczestniczyli redak
torzy naczelni tygodników pozawarszaw-
skich. Omawiano węzłowe problemy wy
magające zwiększenia aktywności środków 
masowej informacji. 

19 VIII — w KC PZPR narada redakto
rów naczelnych prasy centralnej, agencji, 
radia i tv oraz terenowych dzienników, 
rozgłośni radiowych i dftrodków tv. Oma
wiano bieżące problemy propagandowej 
działalności partii. 

20 VIII — Sekretariat KC PZPR doko
nał analizy reagowania Instancji i orga
nizacji partyjnych na krytykę prasową. 
Obszern. sprawozd. — L. Winiarski: Ran
ga krytyki prasowej. Trybuna Ludu nr 
196 wyd. 3 s. 1. 

21 VIII — rzecznik prasowy rządu, J. 
Urban spotkał się z przedstawicielami 
rzeszowskiego środowiska dziennikarskie
go. Dyskusja koncentrowała się wokół 
oceny sytuacji społeczno-politycznej kra
ju przed zbliżającymi się wyborami. 

23 VIII — przedmiotem obrad Egzeku
tywy KW PZPR w Poznaniu była dzia
łalność poznańskich przedsiębiorstw RSW 
„PKR". W obradach uczestniczył prezes 
RSW, doc. dr hab. W. Rydygier. 

30 VIII — w Gdańsku spotkanie kon
sultacyjne z proponowanymi kandydatami 
na posłów ze środowiska dziennikarskiego 
(J. Królikowski — Głos Wybrzeża, J. Rin-
ger — Wybrzeże). 

6IX — Prezydium CK SD powołało w 
miejsce Wydziału Ideologii, Prasy i Pro
pagandy — Wydział Ideologii oraz Wy
dział Prasy i Propagandy (kier. Andrzej 
Olszewski). 

11 IX — kierownictwo łódzkiego komi
tetu PZPR spotkało się z miejscowymi 
dziennikarzami. Omawiano zadania środ
ków masowego przekazu w kampanii wy
borczej. 

11 IX — na zaproszenie rzecznika pra
sowego rządtu, w Urzędzie Rady Ministrów 
spotkanie z redaktorami prasy katolickiej 
i innych kościołów i związków wyznanio
wych. Omawiano aktualną sytuację społe
czno-polityczną oraz główne kierunki 
prac rządu. 

16IX — Prezydium Rządu przyjęło 
projekty uchwał Rady Ministrów w spra
wie nadania statutu Komitetowi ds. Radia 

i Tv oraz w sprawie zasad gospodarki fi
nansowej w Polskim Radiu i Tv. 

19IX — na stanowisko red. naczelnego 
Gazety Lubuskiej powołany został Miro
sław Rataj. 

26IX — pierwsze robocze posiedzenie 
Rady Prasowej poświęcone funkcjonowa
niu prawa prasowego w praktyce. Stwier
dzono, że umocnione zostały zasady obo
wiązku administracji udzielania prasie in
formacji oraz odpowiadania na krytyczne 
publikacje. Powołano komisje problemo
we Rady Prasowej: ds. wykonywania za
wodu dziennikarskiego, ds. prawa praso
wego, ds. bazy materialno-technicznej 
prasy i radia oraz ds. kształcenia i do
skonalenia kadry dziennikarskiej i badań 
prasoznawczych. Rada Prasowa wysłucha
ła też informacji ZG SD PRL o założe
niach projektu nowego układu zbiorowego 
dziennikarzy. 

26IX — na 31. posiedzeniu Komisji 
Wspólnej Rządki i Episkopatu ustalono za
dania i skład osobowy zespołu do spraw 
wydawnictw i czasopism pod współprze-
wodnictwem dyrektora generalnego w 
Urzędzie ds. Wyznań Aleksandra Merkera 
i biskupa diecezji katowickiej Damiana 
Zimonia. 

27IX — w NK ZSL uroczysta inaugu
racja Dni Prasy Ludowej połączona z uro
czystością wręczenia dorocznych nagród 
im. T. Nocznickiego za lata 1984/85. Wy
kaz nagrodzonych — Trybuna Ludu nr 
227 wyd. 1. 

30IX — Dzień Prasy i Wydawnictw 
SD; uroczystość wręczenia dorocznych na
gród im. W. Rzymowskiego. Wykaz na
grodzonych — Tygodnik Demokratyczny 
nr 40. 

K O N T A K T Y MIĘDZYNARODOWE 

6 VI — przebywająca w Phnom Penh 
delegacja SD PRL ustaliła tekst umowy 
o współpracy między SD PRL a Stowarzy
szeniem Dziennikarzy Kampuczańskich. 
Umowy nie podpisano, ponieważ proce
dura obowiązująca w Kampuczy wymaga 
zgody rady ministrów na jej podpisanie. 

12 VI — w Hanoi wiceprzewodniczący 
SD PRL F. Dłużak podpisał porozumie
nie o współpracy między SD PRL a Sto-
warzyszenem Dziennikarzy Wietnamskich 
na lata 1986—1990. 

19 VI — w Vientiane delegacja SD PRL 
podpisała umowę o współpracy między 
SD PRL a Stowarzyszeniem Dziennikarzy 
Laotańskich. 

11 VII — Gazeta Krakowska gościła ko
mentatora politycznego TASS B. Czeko-
nina. 

26—31 VII — w Polsce przebywał — na 
zaproszenie Klubu Publicystyki Turysty
cznej — red. N. Hendrice, przewodniczący 
belgijskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Turystycznych. 

VII — na zaproszenie red. Nowych 
Dróg w Polsce przebywała delegacja teo
retycznego i politycznego organu KC Buł
garskiej Partii Komunistycznej Nowo 
Wreme. 

VII — w Krakowie przebywała 9-oso-
bowa grupa dziennikarzy z Norymbergi. 



9 VIII — członek Biura Polit., sekretarz 
KC PZPR J. Czyrek przyjął — przebywa
jącego W Polsce na zaproszenie Trybuny 
Ludu — kierownika Działu Krajów So
cjalistycznych Prawdy B. Awierczenkę. 

26—27 VIII — na zaproszenie rzecznika 
prasowego rządu J. Urbana w Polsce 
przebywał rzecznik prasowy rządu węgier
skiego, przewodniczący Urzędli Informa
cji Rady Ministrów WRL R. Banyasz. 

VIII — w Ułan Bator spotkanie dyrek
torów departamentów prasy i informacji 
MSZ krajów socjalistycznych. Wymienia
no doświadczenia dotyczące działalności 
w sferze informacji i propagandy. 

VIII — z okazji 40-lecia Żołnierza Pol
skiego w Warszawie międzynarodowe sym
pozjum redaktorów naczelnych pism ilu
strowanych armii Układu Warszawskiego. 
Obszern. sprawozd.: Żołnierz Wolności 
nr 197. 

VIII — w Poznaniu gościła grupa 
dziennikarzy z Charkowa. 

9 IX — w Warszawie podpisano umo
wę o współpracy między SD PRL i Związ
kiem Dziennikarzy Jugosławii na lata 
1986—1990. 

20IX — w Katowicach rozpoczęło się 
sympozjum dziennikarzy Freiheit (Halle) 
i Trybuny Robotniczej poświęcone roli 
środków masowego przekazu w zachowa
niu i Utrwaleniu pokoju na przykładzie 
doświadczeń obu redakcji. 

25 IX — podczas pobytu w ONZ pre
mier PRL gen. armii W. Jaruzelski spot
kał się z kierownictwem koncernu pra
sowego ,,Time" (łączny nakład pism wy
dawanych przez ten koncern sięga 16 min 
egz.). Premier W. Jaruzelski odpowiedział 
na pytania grupy dziennikarzy Time do
tyczące międzynarodowych stosunków 
Polski oraz sytuacji wewnętrznej w na
szym kraju. 

IX — w Bdygoszczy gościła grupa 
dziennikarzy ukraińskich. 

IX — w Polsce przebywała grupa dzien
nikarzy z ChRL; liczne podróże po kraju. 
M. in. podczas pobytu w Krakowie wi
zyta w OBP. Goście zapoznali się również 
z organizacją kształcenia dziennikarzy na 
UJ. 

IX — dziennikarze Słowa Powszechne
go gościli w redakcji centralnego organu 
Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w 
NRD — Neue Zeit. 

IX — Klub Publicystów Warszawskich 
SD PRL gościł dziennikarzy moskiew
skich. 

SD PRL I K L U B Y TWÓRCZE 
27 VI — staraniem Klubu Redakcyjne

go SD PRL spotkanie dyskusyjne nt. 
,,Baza materialno-techniczna i poligraficz
na prasy w roku przyszłym i 5-latce na 
tie aktualnej sytuacji". 

28—29 VI w Gdańsku posiedzenie wyjaz
dowe Prezydium ZG SD PRL. Tematem 
obrad była działalność Stowarzyszenia w 
ciągu ostatnich 19 miesięcy. Podjęto decy
zję o zgłoszeniu kandydatów na posłów, 
dziennikarzy — członków SD PRL. 

1 VIII — w ZG SD PRL zebranie człon
ków władz poświęcone prezentacji dzien

nikarzy kandydujących na listy kandyda
tów na posłów. W kręgu zainteresowania 
znaleźli się: Jerzy Bielecki, Zygmunt Bro-
niarek, Jozef Kiełb, Klemens Krzyżagór-
ski, Józef Królikowski, Waldemar Krajew
ski, Witold Lipski, Ryszard Łukasiewicz, 
Edmund Męclewski, Tadeusz Myślik, Ro
man Pillardy, Anna Pawłowska, Marian 
Podkowiński, Mieczysław Róg-Świostek, 
Ryszard Wojna, Henryk Walenda, Jan 
Waleczek, Leonard Wąchalski, Józef Wój
cik, Alfred Wawrzyniak, Bronisław Zapa
ła, Krystyna Zielińska i Kazimierz Za
rzycki. W toku dyskusji listę tę uzupeł
niono następującymi nazwiskami: Stani
sław Celichowski, Jerzy Ringer, Wiesław 
Bek, Józef Barecki, Andrzej Szpringer, 
Tadeusz Fita oraz Czesław Dąbrowski. 

RSW „PRASA-KSIĄZKA-RUCH" 
VIII — w Olsztynie przebywał prezes 

„PKR" doc. dr hab. W. Rydygier; oma
wiano sprawy budowy Domu Prasy, a 
także przygotowania do obchodów stule
cia iiazety Olsztyńskiej. 

19IX — w Zielonej Górze przebywał 
prezes RSW „PKR" doc. dr hab. W. Ry
dygier; uroczystość wmurowania alitu 
erekcyjnego na placu budowy ośrodka 
prasowo-poligraficznego. 

PROCESY PRASOWE 
24 V — Naczelny Sąd Administracyjny 

rozpatrywał skargę redakcji Tygodnika 
Powszechnego przeciwko Okręgowemu 
Urzędowi Kontroii Publikacji i Widowisk 
o zatrzymanie artykułu M. Kozłowskiego 
pt. „Jak karać?". Tekst wyroku — Rzecz
pospolita nr 170 s. 8; Tygodnik Powszech
ny nr 30 oraz ZP w tym nrze s. 83. 

20 VI — Naczelny Sąd Administracyjny 
rozpatrywał na niejawnym posiedzeniu 
skargę wrocławskich Spraw i Ludzi prze
ciwko Ministerstwu Sprawiedliwości, któ
re nie udzieliło odpowiedzi na krytykę 
prasową. Por. komentarz W. Dominika: 
Była rozprawa — procesu nie było (Spra-
wy i Ludzie, nr 29 s. 1, 4) i liwagi w 
Kajeciku prasoznuwczym (s. 183). 

INICJATYWY R E D A K C Y J N E 
VI — w Muzeum Historycznym m. Ło

dzi wystawa prezentująca 40-lccie Głosu 
Robotniczego. 

14 VII — w nrze 28 Odrodzenia steno
gram redakcyjnej dyskusji nt. języka po
lityki, w której uczestniczyli: W. Bek — 
red. nacz. Trybuny Ludu i wiceprzewodni
czący SD PRL, S. Garczyński — eseista, 
prof. M. Kozakiewicz, J . Urban — rzecz
nik prasowy rządu oraz J. Grzybczak i Z. 
Siedlecki z Odrodzenia. Padło wiele kry
tycznych uwag pod adresem polityki pro
pagandowej. „Jerzy Urban ma własny ję
zyk polityczny, prawie nigdy nie wycho
dzą z jego ust słowa, których można było 
oczekiwać z góry (...) Powstaje pytanie, 
czemu inni dziennikarze nie piszą wła
snym językiem i nie ryzykują posiadania 
własnego stylu i co gorsza własnych po
glądów W moim przekonaniu występuje 
nierówność szans Urbana i innych dzien
nikarzy: co wolno ministrowi Urbanowi 
jako rzecznikowi rządu, tego nie wolno 
wielu dziennikarzom. Nie sądzę nawet, 
aby tak się działo wskutek cenzury, naj-

11 — Zeszyty Pia^o?nawc;:e 



częściej jest to wina redaktorów naczel
nych i autocenzury autorów" (M. Koza
kiewicz). „Słowa, które się drukuje i wy
powiada w tv można z grubsza podzielić 
na dwa rodzaje z punktu widzenia inten
cji drukowania czy wypowiadania. Jedną 
intencją jest robienie polityki (...) Twier
dzę, że za dużo jest słów, które konstru
ują politykę, a za mało jest słów kore
spondujących z nastrojami społecznymi, 
wątpliwościami społecznymi, sposobem 
myślenia społeczeństwa, czy różnych jego 
odłamów i że jest to wada naszego życia 
publicznego" (J. Urban). „Podstawowymi 
cechami naszego języka politycznego po
winny być otwartość, szczerość, prawdzi
wość, gotowość do dialogu. Wiemy, że bar
dzo trudno jest ten dialog prowadzić, ale 
strony muszą chcieć dialogu, a przede 
wszystkim mieć zrozumienie dla odmien
nych poglądów (...) Rozumienie odmien
ności — potrzebne w dyskusji nie tylko 
między różnymi orientacjami, a także 
wewnątrz poszczególnych organizacji, czy 
partii politycznych" (J. Grzybczak). 

VIII — Zarząd Oddziału SD PRL, To
warzystwo Przyjaciół Prasy, Radia i Tv 
w Lublinie oraz Sztandar Ludu i Kurier 
Lubelski ogłosiły ogólnopolski konkurs na 
dziennikarskie wspomnienia. 

ANKIETY CZYTELNICZE ogłosiły re
dakcje: Opole (nr 6) i Nad Wartą (nr 26 
z 27 VI). 

Oprać. Sylwester Dziki 

Xajecik 
PRASOZNAWCZY 

(dawniej Z laczki chocldików) 

WICEPREMIER M. F. RAKOWSKI O 
PROPAGANDZIE. Na pytanie przedstawi
ciela PAP (Trybuna Ludu, 1985 nr 215 
wyd. 1): Dlaczego propaganda nie zawsze 
jest przekonująca? wicepremier na spot
kaniu ze studentami Uniwersytetu Wro
cławskiego odpowiada: „Nie zgadzam się 
z taką oceną. Owszem, jest wiele słabo
ści, braków, ale tak już bywa, że w pro
pagandzie jest tylu fachowców ilu ... od
biorców. Powszechnie s łyszymy opinię, że 
nasza telewizja jest kiepska, ale z badań 
wynika, że codziennie 16 mil ionów oby
wateli ogląda Dziennik Telewizyjny. Nie 
znam kraju na świecie, w którym byłaby 
dobra opinia o propagandzie. Nie ma pro
pagandy indywidualnej, która by mogła 
satysfakcjonować każdego z osobna". 

WYBORCZE TYPY WICEPREMIERA 
M. F. RAKOWSKIEGO. W rozmowie z re
porterem Dziennika Polskiego (3 X 1985 s. 
2) wymienia członków rządu kandydują
cych do Sejmu: „kandyduje z PZPR 
Messner, Gorywoda i ja, z ZSL Malinow
ski i Szelachowski, z SD Kowalczyk i 
Komender jako prezes „Pax". Przez wro
dzoną nieśmiałość redaktor Kajecika nie 
wyliczy innych członków rządu nie za
uważonych przez wicepremiera. 

WICEPREMIER M. F. RAKOWSKI O 
PRASIE TERENOWEJ. W Gazecie Kra
kowskiej (1985 nr 233 s. 1,3) wicepremier 
narzeka, że brakuje mu czasu na czyta
nie gazet. Ale „Gazetę Krakowską prenu
meruję bo uważam ją za jedną z ciekaw
szych gazet terenowych. Jest zresztą kil
ka tytułów prasy terenowej, które zali
czyłbym do najwyższej klasy A. Tytułów 
nie będę wymieniał , bo musiałbym uza
sadniać dlaczego jedną gazetę wyróżniam, 
inną nie. Ale prasa terenowa to nic lyi-
ko dzienniki. Przybyło narn w ostatmch 
latach tygodników regionalnych. Tc wy
dawane np. w Siedlcach czy w Nowim 
Sączu są ciekawe. Dzięki prasie tereno
wej następuje rozwój demokracji lokal
nej". 

Płk STANISŁAW KWIATKOWSKI O 
CHAŁTURZENIU w liście do redakcji Po
lityki (nr 31): „Trzy rozmowy w jednym 
numerze (Polityka, 28) — z pisarzem, pro
fesorem i dyrektorem. Prawie dwie i pol 
strony. A więc i do was już dotarła ta 
choroba. Polskie dziennikarstwo, zwłasz
cza prasa, choruje na wywiady, rozmo
wy, «pytania do...» (najchętniej do mini
stra), no i dyskusje. Dyskusje i dysku
sje — na jednej, na drugiej, a czasem i 
na trzech kolumnach. Zamiast publicysty
ki, reportażu, a więc własnego myśle
nia — wyręczanie się prominentami, nau
kowcami i kim się da. Po prostu chał
turzenie. Właśnie chałturzenie. Komu zda
rzyło się odrabiać lekcje za dziennikarzy, 
wie na czym to polega: nagrany tekst 
dyskusji czy rozmowy po przekształceniu 
w maszynopis przesyła się do autoryza
cji, czyli do opracowania. Najczęściej 
tekst taki trzeba napisać od nowa (albo 
pytania były banalne i naiwne, albo wy
powiedzi nie na poziomie). Co robi dzien
nikarz? Nagabuje, egzekwuje, pilnuje, 
przekazuje — no i inkasuje. Bez myśle
nia, bez walczenia, wychylania się, wy
kłócania w redakcji i poza redakcją, bez 
narażania się komukolwiek Słowem 
łatwizna, która jak to u nas, na ogół po
płaca". 

WICEPREMIER M. F. RAKOWSKI O 
CENZURZE. „Cenzura ma w gruncie rze
czy ograniczone możliwości ingerowania 
w teksty merytoryczne, ingeruje nato
miast tam, gdzie widzi zagrożenie dla in
teresów państwa. Chcę powiedzieć, że w 
moim przekonaniu Tygodnik Powszecli ny 
przejął w ostatnich latach w wielu przy
padkach hasła ekstremistów, którzy re
prezentowali ekstremalną część «Soiidai-
ności», uprawiając politykę, która godzi w 
podstawowe interesy narodu polskiego. Je-
teresów państwa. Chcę powiedzieć, że w 
historii między Polską a ZSRR. A to 
właśnie robią, czy świadomie czy nie — 
tego nie wiem. Jestem osobiście zwolen
nikiem niedopuszczania tego do druku. 
Ograniczanie wolności Istnieje wszędzie, 
kwestia w tym w imię czego jest ona 
ograniczana. I dlatego cenzura ingeruje 
w niektóre teksty publicystyczne Tygod
nika Powszechnego" (Dziennik Polski 
1985 3 X s. 2). 

O NOWOŚCI W INFORMACJI. „Di.wno 
już wypadki nie miały okazji być tak 
szczegółowo opisywane, niestety, jak już 



się coś zderzy albo wy kolei, nie są to ni-
gay parowozy dziejów. Niczego takiego w 
każdym razie nie można się doczytać. Jest 
to otwarta polityka informacyjna, ale do 
historii nie przejdzie. Już prędzej osta
tnia nowość w dziedzinie informacji, jaką 
jest zatrudnienie przez Główny Urząd 
Kontroli Publikacji i Widowisk rzecznika 
prasowego. Należy rozumieć, że rolą rze
cznika prasowego Urzędu jest informowa
nie społeczeństwa o przebiegu kontroli 
publikacji; ponieważ te, które nie wzbu
dziły zastrzeżeń, społeczeństwu są znane, 
rzecznik będzie zapoznawał wszystkich z 
publikacjami skontrolowanymi z wynikiem 
negatywnym. Najlepiej, żeby rzecznik 
kierował takie publikacje do prasy od ra
zu, aby s ię mogły ukazać w najbliższym 
numerze." (Michał Ogórek: Co przejdzie 
do historii. Przegląd 'i yyodniowy nr 
Z 3 XI 1985 S. 16). 

SPRAWY I LUDZIE SKARŻĄ SIĘ N A 
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI. 
Wrocławski tygodnik (nr 29) w publika
cji pt. „Była rozprawa — procesu nie by
ło" uskarża się na niewłaściwą reakcję 
Ministerstwa Sprawiedliwości na krytjK S 

prasową (brak odpowiedzi w ustalonym 
terminie) i związane z tym perypetie, i nie 
tyiKo. 27 V 1985 redakcja złożyła skargę uo 
wrocławskiego Ośrodka Zamiejscowego 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten 
zareagował błyskawicznie i w ciągu 2 ani 
skargę przekazał wg właściwości do Na
czelnego Sądu Administracyjnego. NSA po 
rozpatrzeniu sprawy na niejawnym posie
dzeniu 20 VI skargę odrzucił, motywując 
m. in.: „Odpowiedz na krytykę prasową 
me jest decyzją administracyjną. Nie wy
pełnia ona dyspozycji art. 107 kpa, a w 
szczególności nie rozstrzyga indywiauainej 
sprawy. Udzielenie bowiem wyjaśnienia 
nie jest rozstrzygnięciem sprawy, a tylko 
intormacją, jak sprawa została załatwio
na. Z tycli względów skarga do sądu ad
ministracyjnego na nieudzielenie odpowie
dzi na krytykę prasową nie jest dopusz
czalna i zgodnie z art. 204 par. l kpa 
skargę należało odrzucić". 

Rozgoryczony publicysta konstatuje: 
„Dlaczego ustawodawca skoncentrował się 
tylko na sformułowaniu przepisów, k tó re 
mają el iminować złą pracę środków ma
sowej informacji, a postawił w praktyce 
ponad prawem wszystkich krytykowa
nych? Czy jest to właściwa droga do pod
niesienia efektywności krytyki prasowej? 
Czy naprawdę nie można nałożyć takie u 
samych obowiązków na dyrektorów kry
tykowanych jednostek gospodarczych czy 
też szefów organów państwowych lub or
ganizacji społecznych? Pytania te kieru
jemy do nowo powołanej Rady Prasowej, 
gdyż uważamy, że tę lukę prawną trzeba 
czym prędzej uzupełnić". 

POPRAWIENIE OCZYWISTYCH PO
MYŁEK w cudzej relacji — to obowią
zek wydawcy (zwłaszcza gdy relacjonują
cy sam już tego zrobić nie może) czy tyl
ko prawo — z którego może skorzystać 
albo nie, czy też łaska pańska, której 
można odmówić? Refleksje takie nasu
wają się po lekturze opowieści o uciecz
ce S. I. Witkiewicza z Warszawy we wrze
śniu 1939, zakończonej tragicznie na Po
lesiu (Fioletowa peleryna, Kierunki nr 38 
z 22IX 1985, s. 12—13). Towarzysząca Wit
kacemu Czesława Oknińska mówi, że spo

tykają na dworcu Wschodnim Tadeusza 
Micinskiego, a później że Tadeusz Micin-
ski „nie miał grobu, zamordowany gdzieś 
na Ukrainie". Podający relację do druku 
Jan z. Brudnicki nie zwraca na to uwa
gi, chociaż Micińskim na dworcu nie 
mógł przecież być — nawet w tak kosz
marnym opowiadaniu — Tadeusz, zabity 
w niejasnych okolicznościach w 1918, tyl
ko jego bratanek Bolesław, poeta i filo
zof, ewakuowany wtedy z Polskim Ra
diem, którego był pracownikiem, do Ba
ranowicz, (jk) 

ILE POTRZEBA SŁÓW... — zastana
wia się harcerskie pismo nastolatków 
Świat Młodych (nr 101 z 22 VIII 1985 s. 1) 
w informacji sygnowanej (PAP) — „by na
pisać powieść, która przetrwałaby wieki 
i weszła do arcydzieł literatury świato
wej? — 8950 — odpowiedział komputer na 
Pi tanie zadane przez włoskich filologów, 
fostanowili oni zbadać przy zastosowaniu 
najnowszej techniki elektronicznej po
wieść «Zaręczeni» Alessandro Mandsonie-
go (...) Mandsoni potrzebował 8950 różnych 
słów do napisania «Zaręczonych», chociaż 
powieść zawiera 223 tys. s łów" etc. Jed
nakże małolat, który by chciał się dowie
dzieć, — zachęcony rewelacjami Polskiej 
Agencji Prasowej — co to za słowa, miał
by trudności, ponieważ autor arcydzieła 
nazywa się Manzoni, a powieść jest u nas 
znana pod tytułem „Narzeczeni" zgodnie 
z brzmieniem oryginału: „Promessi sposi". 
Czuwaj!... (jk) 

e 
REKORD KRASZEWSKIEGO POPRA

WIONY? Na pytanie: Ile stron pisze 
dziennie Olgierd Jędrzejczyk (Gazeta Kra
kowska, 1985 nr 255 s. 3) zainteresowany 
odpowiada: „Co najmniej pięć, a są ta
kie dni, że kilkadziesiąt". Wybaczmy 
przekłamanie, to wina jubileuszowej eu
forii — O. Jędrzejczyk obchodził właśnie 
35-lecie pracy w Gazecie. 

9 

KAŻDE MAŁE JEST PIĘKNE? Opie
wając uroki krakowskiego Rynku repor
ter Echa Krakowa Bogusław Nowak (8— 
10 X l 1985 s. 4) konstatuje: „Chyba naj
większy rynek w Europie, 400 m kwadra
towych". Redaktor Kajecika włodarzy na 
nieco tylko mniejszej działce ogrodowej i 
nigdy mu nie przyszło do głowy, iż Jest 
gospodarzem tak wielkiej posiadłości. 

KONRAD WRZOS — POSTAĆ ZAPO
ZNANA — narzeka na łamach Kuriera 
Polskiego (nr 159) Tomasz Lachowicz, do
dając: „nawet na wydziałach dziennikar
stwa. Dwa słowa w «Historii prasy pol
skiej*." 

Chciałoby się zapytać: z a p o z n a n a 
dla kogo? przez kogo? Faktycznie w „Hi
storii prasy polskiej" skąpo (choć z tymi 
dwoma słowami lekka przesada), czytel
nik został poinformowany rzetelnie: była 
to pierwszorzędna postać polskiego dzien
nikarstwa międzywojnia. Na wydziałach 
dziennikarstwa może być różnie, ale zno
wu nie tak czarno, jak to widzi publi
cysta Kuriera. Zeszyty Prasoznawcze 
(1980 nr 3) wydrukowały obszerniejszy 
szkic biograficzny, będący fragmentem 
pracy dyplomowej napisanej w dziennikar
skiej szkole. 



NIE WIE LEWICA, CO CZYNI ... W 
nrze 31 Tygodnika Powszechnego na s. 1 
czytelnik znajduje „Wezwanie duszpaster
skie na miesiąc sierpień 1985", ogłoszony 
miesiącem trzeźwości. Chwalebne. Ale na 
tej samej stronie rozpoczyna się obszerne 
sprawozdanie (reportaż?) Marka Skwarnic-
kiego z międzynarodowych sympozjów or
ganizacji katolickich. Rzecz rozpoczyna się 
interesująco. Autor szczerze dodaje, iż 
mniej był wiedziony problematyką „zgro
madzeń przedstawicieli głównie zachod
nioeuropejskich organizacji katolickich lub 
pism, które zna się od lat i właściwie z 
góry wiadomo, co reprezentują i czym się 
zajmują". Po takim wyznaniu czytelń: .L 

czeka o czym będzie relacja. „Po koncer
cie rada parafialna wraz młodym probo
szczem gościła nas w miejscowej sali ze
brań. Obfita kolacja, wino i śl iwowica.. ." 
(Zagrzeb); „Po Mszy Św. «nowiniarzy», 
czyli dziennikarzy, ugoszczono w jednej 
z sal klasztornych winem i mięs iwem i 
nam też chór śpiewał narodowe pieśni" 
(Stićna k. Lubiany); „Nocleg w chatce 
ubogiej, rodzinnej, poczęstunek rakiją i 
kawą" (Medjugorie). 

Redaktor Kajecika podziela odczucia 
sprawozdawcy Tygodnika. Jego też głowa 
rano boli, ale w swych relacjach raczej 
o tym milczy. 

PODROŻĘ KSZTAŁCĄ, lecz bywa, że 
nie dostatecznie. Redaktor rubryki „Czytać 
albo nie czytać" w Przekroju (nr 2098 s. 
11) twierdzi, jakoby eksministra Becka 
rumuńskie władze przeniosły w 1944 r. do 
wioski Stanesti z ... Budapesztu. Skąd
inąd wiemy, że autor tej rubryki Prze
kroju bywał nieraz w Budapeszcie. Że 
też nie zauważył, w którym kraju to pię
kne miasto leży! (pd) 

PO PROSTU NIE T A K . „...Poziom wy
kształcenia humanistycznego — budzi 
zgrozę", pisze Janusz Roszko w swej sta
łej rubryce „Po prostu tak" na łamach 
Kontrastów (nr 5/85 s. 39), zaś na nastę
pnej stronie czytamy o „lektur szkolnych 
<*Pana Tadeusza», dwunastu (księgach) cu
downej polszczyzny, zaklętej w ośmiozgło-
skowcu". Zgrozę tu budzi także poziom 
wykształcenia matematyczno-humanistycz-
nego Janusza Roszki, któremu widać za
brakło palców u rąk, by policzyć w (tak 
przytoczonym) wersie: „że-to-Woj-ski-gra-
-jesz-cze-lecz-to-e-cho-gra-ło"". W redak
cji Kontrastów (gdzie to chyba czytali?) 
też nie mają liczydła i nikt nie wpadł na 
pomysł, by zdjąć choćby jeden but. Nb. 
Wieszcza cytować należy „w oryginale", a 
nie ze słyszenia. 

Ps. „Pośpiech sprawił, że pojawił się 
błąd" (wyżej przytoczony) w felietonie Ja
nusza Roszki, co autor pospieszył spro
stować w nrze 9/1985 Kontrastów (s. 48). 
Szkopuł w tym, że „pojawienie się" ta
kiego błędu — choćby nawet „sprawione
go pośpiechem" — w odpowiedzi lub wy
pracowaniu szkolnym daje uczniowi tzw. 
pałę (gdzie indziej: lufę). Nazywając rzecz 
po imieniu: „pośpiech" nie ma żadnego 

wpływu na określenie „Pana Tadeusza" 
ośmiozgłoskowcem, zwłaszcza gdy się pisze 
lelieton do miesięcznika, (pd) 

MELOMAN? Krakowskie Rozmaitości 
Kulturalne Krak wydrukowały na prze
łomie sierpnia-wrzesnia 1985 swój 150 nu
mer. Niby nic nadzwyczajnego. Na od
wrocie okładki — jak zwykle — fotopor-
tret podwawelskiego działacza. Niezwykle 
jest tym razem to, że skonterfektowany 
.an Skarbowski, prócz wielu innych funk
cji byłych i obecnych, „od 1980 r. jest re
daktorem dwutygodnika Krak". Skądinąd 
Kajecik wie, że J. S. redaguje i pisze 
teksty do tego właśnie cyklu fotoportre-
tow. Czyli taka (płatna?) autoreklama. 
Skąd zaś pytanie o melomanię (nie mylić, 
bron Boże, z megalomanią)? Ano z głębo
kiego naszego przekonania, że ten auto
portret powstał z wewnętrznego impera
tywu, który poeta opisał w słowach: „on 
tam komu w duszy gra..." (pd) 

PYTANIE NA STULECIE zadaje Kazi
mierz Koźniewski w Polityce (nr 1474), p i 
sząc o Kischu: „Daleko w tyle pozostawi: 
swojego amerykańskiego rywala — K n i p-
p e r b o r g e r a ..." (podkr. w oryginale-. 
Oto i pytanie: kto zacz ów rywal? Bo 
ani śmiemy myśleć, by Mistrz K K tak po
mylił nazwisko H. R. Knickerbockera... 
(Pd) 

OLSN1KWAJĄCE ZDANIE IV KWAR
TAŁU 1985: * „Wyłożyć „kawę na ławę", 
po socjalistycznemu i patriotycznie pro
blemy polskie, wytykając palcem siły 
wrogie, które uwielbiałyby Polskę za 
anarchię, w swych krajach pielęgnując 
doświadczony system tłumików, a rów
nocześnie nie szastając nazwiskami, to 
wrodzona dyscyplina słowa". 

„Podstawą opodatkowania ponadnorma
tywnych wypłat wynagrodzeń jest kwo
ta wynagrodzeń wypłacanych w ciężar 
kosztów, przekraczająca kwotę wolną, 
oraz nadwyżka wypłat nagród i premii z 
zysku ponad iloczyn kwoty zysku i nor
matywnego wskaźnika udziału tych wy
płat z zysku po opodatkowaniu". 

; Kajecik Prasoznawczy otwiera l-.onku.".; 
n ieus ta jący na najbardziej olśniewające 
zdanie kwar t a łu , wyrażone w publicysty c. 
mediów ogólnopolskich. Warunek dopusz
czenia do konkurencj i : udokumentowanie 
źródła (tylko do wiadomości naszej ree.--, 
cji). Ce i : warsztatowo-dydaktyezny i do
kumentalno-historyczny. Nagroda d!a na
dawcy wyc inka : 500 zł. „Nagród. ' ;" dia ati 
lora cytatu: publikacja oisnic.waj.ace> • 
;:dcnia w Kajeciku Prasoznawczym anoni
mowo, lecz do dyskrecjonalnej v.; eo.. >• 
ści PT Twórcy . 

Redaguje .'^.-Itccste. /,_.; : 

http://oisnic.waj.ace
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konferencją o dziennikar
stwie lokalnym, Katowice 
1985 

REDAGOWANIE 

MIĘDZYNARODOWE. Komisja państw 
EWG będzie przez 3 lata badać sytuację 
w krajach członkowskich celem opraco
wania zaleceń, jak stawie czoła zalewowi 
programów amerykańskich w zachodniej 
tv — zajmują one połowę emitowanego 
czasu. Jednym ze wstępnych zaleceń jest 
utworzenie specjalnego funduszu dla roz
woju poszczególnych telewizji, celem 
wspomożenia wartościowych programów. 
Ocenia się, że w r. 1990 każdy mieszka
niec Europy Zachodniej będzie miał do 
dyspozycji 30 kanałów kablowych, 3 bez
pośrednie programy satelitarne i 3 na
ziemne. Roczne zapotrzebowanie progra
mów będzie wynosić 5 min godzin. (iYo-
vinaf 1985 nr fi s. 26) dkn 

ANGOLA. Media tutejsze — to jeden 
dziennik, nie zawsze regularnie się uka
zujące tygodniki i miesięczniki, radio i 
telewizja nadająca w dni powszednie na 
obszar stołeczn> r od godz. 18 do północw 

Media posługują się głównie portugal
skim jako językiem urzędowym mającym 
się przyczynić do integracji wielu grup 
plemiennych. Jednak Radio Angola np. 
nadaje półgodzinne programy w językach 
afrykańskich, uwzględniając obok trądy-
cii narodowych fakt, że wielu odbiorco", 
nie zna portugalskiego lub opanowało go 
słabo. (Dle Weltbilhne 1985 nr 35 s. 1091 i 
n.) pd 

BERLIN ZACH. Tutejsze prostytutki (jest 
ich ok. 4 tys.) mają własne czasopismo, 
ukazujące się już 6 lat: Hydra Naelttez-
press — ..gazetę barów, burdeli i krawę
żników", lak głosi podtytuł. Okładka nu
meru z wiosny—lata 1985 zapowiada m. in. 
omówienie prostytucji w aspekcie ..roz
kosz czy udręka" oraz artykuł o seksual
nej zarazie aids. Rozchodzi się 1500 egz. 
po 3,5 mk. (Spiegel 1985 nr 34 s. 42, 45) pd 

JUGOSŁAWIA. Na posiedzeniu Prezydium 
KC ZKJ podkreślono, że masowe środki 

przekazu niedostatecznie angażują się w 
realizację linii politycznej partii, wskute' 
czego pozostawiły wiele miejsca siłom 
antysocjalistycznym. Prezydium zwróciło 
uwagę na niektóre negatywne tendencje 
czasopism rozrywkowych, przemycane pod 
maską demokracji. Skonstatowano konie
czność wzmocnienia wpływu partii w ma
sowych środkach informacji, aby stały sie 
skutecznym pomocnikiem przy realizacji 
jej programu. (Novinaf 1985 nr 6 s. 26) 
dkn 

LIBAN. Wojna rozwinęła sieć stacji ra
diowych. W czasie jej wybuchli była na 
falach średnich tylko stacja państwowa 
Radio Lcbanon; jej studia są teraz w za
chodniej części Bejrutu kontrolowanej 
przez milicję muzułmańską, co wyciska 
piętno na programach. Natomiast nadaj
nik jest na terytorium kontrolowanym 
przez chrześcijan i ci nie emitują wrogich 
sobie treści. Z tego względu radio oficjal
ne posługuje się nadajnikiem rezerwowym 
> jest słabo słyszalne. Towarzyszy mu 8 
(w zasadzie nielegalnych) rozgłośni róż
nych odłamów polityczno-wojskowych, po
łowa chrześcijańskich i połowa muzuł
mańskich. Każda naświetla wydarzenia ze 
swojej perspektywy; popularność im dają 
przede wszystkim ostrzeżenia przed ostrze
liwaniem różnych rejonów. Stąd też bie
rze się wyposażenie praktycznie wszyst
kich samochodów prywatnych w radio
odbiorniki i stałe ich włączanie. 

Wśród stacji chrześcijańskich dominu
je ..Głos Libanu" prawicowej Falangi. Ja
ko stacja najbardziej profesjonalna, ma 
też największy odbiór. „Głos Arabskiego 
Libanu" reprezentuje nacjonalistyczną mi
licję muzułmańską, „Głos Gór" — Dru-
zów, „Głos Ojczyzny" — sunnitów. 

Na falach ukf pracuje ponad 20 prywa
tnych stacji komercyjnych. Większość na
daje w angielskim lub francuskim (cza
sem w obu tych językach) i arabskim. 
Tylko niektóre nadają wiadomości i to 
zagraniczne, wypełniając program przede 
wszystkim najnowszymi przebojami ame
rykańskiej muzyki rozrywkowej. W liczą
cym 4 min mieszkańców kraju stacje to 
mają milion słuchaczy. Najstarszą i naj
popularniejszą wśród nich jest Radio 
Mount Lebanon, obok muzyki bazujące 
na licznych połączeniach telefonicznych z 
z odbiorcami. Radio One jest znane głów
nie dzięki zwariowanemu programowi pt. 
..Zaryzykuj" Ruchoma stacja tej rozgłośni 
wręcza nagrodę temu, kto pierwszy wy
kona cudaczne zadanie, np. przybiegnie 
w pantoflach na nogach, z jajkiem sa
dzonym w jednej i suszarką do włosów 
w drugiej dłoni itp. Radio Óne prowadzi 
też pośrednictwo małżeńskie. Radio Magie 
One-O-Two jest w tym towarzystwie wy
jątkiem — oprócz przebojów nadaje także 
audycje kulturalne i oświatowe. 



Własne stacje radiowe mają także po
szczególne kontyngenty sił zbrojnych 
ONZ. Na południu nadaje ponadto The 
Voice of Hope programy religijne, muzy
czne i propagandowe — oparte na mate
riale i pieniądzach amerykańskich. Właści
cielem tej stacji w „Dolinie Wiosny" jest 
High Adventure Missionary Broadcasting 
w Kalifornii, który w Libanie posiada 
także program telewizyjny Star of Hope. 
(NZZ 25 VII 1985 s. 31) pd 

LUKSEMBURG. Początki redlofonii datu
ją się tu na 1930 r., a oti 1954 działa 
Compagnie Luxembourgeoise de Télédif
fusion. CLT prowadzi rozgłośnię Radiodif
fusion-Télévision Luxembourgeoise. Pro
gramy RTL są odbierane przez mieszkań
ców księstwa bezpłatnie, koszty pokrywa 
wyłącznie reklama. W radzie nadzorczej 
i kierownictwie CLT większość muszą sta
nowić obywatele kraju, a komisarz rządo
wy czuwa nad polityczną neutralnością 
orogramów. Wśród udziałowców CLT sa 
belgijskie Société Générale, Holdingge
sellschaft Brüssel-Lambert, rodzimy In
ternationale Bank, francuskie: agencja re
klamowa Havas i wydawnictwo Hachett". 
Przewodniczy radzie nadzorczej b. premier 
Pierre Werner, jego zastępcą jest (także 
eks-oremier) Gaston Thorn. 

CLT pracuje z zyskiem, w 1983 r. do
starczyła państwu (w przeliczeniu) ok. 70 
mil ionów franków szwajcarskich, przy 
ogólnym obrocie rzędu 410 min fs. Czysty 
zysk wyniós ł ok. 40 min fs. 

RTL nadaje programy radiowe po fran
cusku, niemiecku, luksembursku 1 — 
dziennie przez 8 godz. — po angielsku. We 
Francji odbiera je regularnie 30»/n ogółu 
radiosłuchaczy. Także francuskojęzyczne 
programy tv są najbardziej popularne. W 
luksemburskim podaje tv tylko wiadomo
ści, po włosku w niedziele program dla 
gastarbeiterów. 

Od początku 1984 nadawany jest pro
gram RTL-Plus, którego udziały ma w 60* U 
CLT, a resztę Ufa Film- und Fernseh 
GmbH, spółka w posiadaniu wydawnictw 
zachodnioniemieckich Bertelsmanna i 
Grunera & Jahra. Program ten może być 
odbierany przy pomocy małej dodatkowej 
anteny w Nadrenii-Palatynacie, Zat?łebiu 
Saary i Luksemburgu, a od końca sinrnnia 
1985 ooprzez satelitę ECS 1 także w Dol
nej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie. Nadre-
nii-Westfalii 1 Badenii-Wirtembergii. Too-
r"*vcznie możl iwość odbioru RTL-Plus n>a 
nół miliona mieszkań wvoosazonych w 
kablową tv na terenie RFN. 

CLT ma udziały w wydawnictwach mu
zycznych, prasowych, agencjach reklamo
wych, wytwórniach filmowvch (m. in. 
fracuska Gatimont), na rynku video, w 
spółkach kablowych, wytwórniach kompu
terów, towarzystwach ubezpieczeniowvch, 
linii lotniczej Luxalr. Z końcem 1983 r. 
wartość oosiadanych akcji wynosiła (w 
przeliczeniu) ok. 50 mil ionów franków 
szwajcarskich. 

Szczególną formę współpracy rozwiia 
RTL z redakcjami gazet zachodnioniemiec-
kich: Saarbrilcker Zeitung, Rheln-ZpWmg 
(w Koblencji), a także — ponrzez prvwa-
tne spółki tv — FAZ, Hannoversche 
AVaeraeine Zeitung i Zrzeszenie Bawar
skich Gazet Codziennych kształtuia na 
własna rękę w RTL krótkie programy. 

Nowe oerspektywy stworzyła dla RTL 
decyzja rządu francuskiego, udzielająca 
licencji dwom komercyjnym telewizjom. 
•Todna z nich będzie RTL, rozpowszechnia
ł e m ogólnokrajowy program od polowv 
1986 r. poprzez satel itę TDF 1. Rządy 

Francji i Luksemburga postanowiły po
nadto wspólnie oddać do dyspozycji dal
szy kanał tego satelity dla szerszego roz
powszechniania programu RTL-Plus prak
tycznie na całym terytorium niemieckoję
zycznym 1 jego pograniczu, np. w Danii 
czy Holandii. 

Z innych Inicjatyw należy wymienić 
tygodniowy magazyn polityczny opracowy
wany wspólnie przez paryską redakcję 
RTL i dziennik t,e Monde. 

RTL i CLT są członkami-założycielami 
Europejskiej Unii Radiowej (UER) oraz 
Eurowizji. (NZZ 12 IX 1985 s. 51) pd 

NRD. W ogółem 219 powiatach istnieją 
283 oddziały gazet centralnych i regional
nych; redagują 285 kolumn mutowanych. 

4 powiaty (3 miejskie i 1 rolniczy) po
siadają własne tygodniki lokalne. (Tezy ... 
s. 9) pd 

USA. Wydawnictwo Time Inc. poprzedziło 
planowaną na 1986 r. edycję nowego ty
godnika Picture Week trzymiesięczną 
sprzedażą numerów próbnych w 13 mia
stach Stanów. Formuła redakcyjna nowe
go pisma ma odpowiadać ..epoce wizual
nej" (w wyniku której w USA liczbę pra-
wie-analfabetów szacuje się na ok. 27 mi
lionów): maksimum ilustracji czarno-bia
łych t minimum tekstu. W okresie sonda
żu reklamy 300 przedsiębiorstw drukowa
no bezpłatnie. (Spiegel 1985 nr 42 s. 313) 
pd 

USA. W Stanach Zjednoczonych rozwija 
się kult przemocy. Przeciętnie w ciągu 
godziny pojawia się na ekranie telewizyj
nym 16 aktów przemocy. Taka jest kon
kluzja Międzynarodowego Związku prze
ciw Przemocy w Kulturze. Związek ten 
badając osiem krajów kapitalistycznych 
stwierdził, że 70Vo programów, w których 
pojawiają sie zjawiska przemocy — po
chodzi z USA. Wojna jest popularnym 
tematem i najczęściej jest pokazywana J*-
ko wojna gwiezdna. Francuski tygodnik 
l'Humanity Dlmanche komentuje tq sytua
cje, mówiąc że kult przemocy i wojnv 
daje w krajach kapitalistycznych efekty 
dodatkowe, między innymi w sprzedaży 
zabawek „wojennych". (lOJ NL 1985 nr 17 
s. 6) tl 
W. BRYTANIA. Z końcem lipca 1985 sa
telitarny program Sky Channel rozpoczął 
nadawanie programu dla dzieci. Trwa on 
4 godziny, jest emitowany w soboty od 
8 rano i powtarzany w niedziele. Na pro
gram składają sie wywiady, konkursy, 
muzyka, seriale. Przewiduje się wyświe
tlanie klasyki filmowej w rodzaju .,Ivan-
hoe". Do współpracowników należą twór
cy Munpet-Show. 

Wiele uwagi przywiązuje się do prze-
kazvwania języka angielskiego, traktuia'* 
to jako element wychowawczy. (MB 1985 
nr 9 s. 10) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Jednym z najbar
dziej rozpowszechnionych w radiu Jeży
ków jest niemiecki. Oczywiste są pierw
sza miejsca co do liczby godzin audycji 
zagranicznych nadawanych tygodniowo 
przez Deutsche Welle w Kolonii — 168 
godz. czy ORF Wien — 87, ale już trzecie 
miejsce zajmuje Moskwa — 42 (nie licząc 
7. ZSRR 7 godzin audycji z Kijowa. 3.5 z 
Mińska i tyleż z rozgłośni ..Pokój i po
stęp'"); wyprzedza Radio Berlin Internatio-



nal (NRD) — 41 ł Schweizer Radio Inter
national w Bernie — 35 godz. Na szóstym 
miejscu jest warszawskie Radio Polonia — 
30 godz., a dalej Radto Tirana — 28, lon
dyńskie BBC — 28 z kwadransem, Pra
ga — 17.5, Seul — 16, Budapeszt — 15, Pe
kin — 14, Sofia — 14, Radio Schweden In
ternational — 14, Bukareszt — 12, Radio 
Japan — 7, Dżakarta — 7, Kair — 7, La
gos — 7, Radio RSA (RPA) — 7. Radio Ka
nada International — 7, Radio Nacional 
do Brasil — 7, Radio France Internatio
nal — 7, Jugosławia i Turcja — po 7, Wa
tykan — 6,5, Phenian — 6, RAF. Buenos 
Aires — 6, RAI Rzym — 5 z kwadransem, 
Afganistan, Iran i Irak — po 3,5, RDP 
Lizbona — 3,5, Grecja — l z kwadransem. 

Osobne miejsce zajmują rozgłośnie mi
syjne, w Europie Evangeliums-Rundfunk 
(nadające poprzez Trans World Radio w 
Monako) — 15,5 godz., Adventist World Ra
dio — ponad 14 godz. (poprzez prvwstm 
stacje we Włoszech i z Sines w Portuga
lii), skandynawskie IBRA Radio 2 razy po 
pół godz. (przez Maltę), ponad dwa tuziny 
zrzeszeń wyznaniowych wynajmuje czas 
antenowy RTL Luxemburg. Radiem mi
syjnym jest też FEBC w Manili — 3,5 
goo"z.. w Afryce Trans World Radio Swa
ziland — 7 godz., w Ameryce Pł. HC.IB 
w Quito — 25. w Kalifornii WYFR Fami
ly Radio — 14, na Antylach Hol. Trans 
World Radio — 7 godz. niemieckojęzycz
nych programów religijnych. 

Do wymienionych stacji nadaiacych w 
zakresie fal krótkich (rzadziej średnich, 
wyjątkowo ukf jak BBC w Berlinie 
Zach.), dochodzi ok. 200 rozgłośni rozsia
nych po całym świecie, które nadaia krót
kie programy lokalne no niemiecku, m. 
in. w Australii, Boliwii, Kanadzie (N"" 
22 VIII 1985 s. 41) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Międzynarodowa Or
ganizacja Dziennikarzy od 10 lat wydaje 
i kolportuje Interpress Magazine w Cze
chosłowacji (nakład 175 tys. egz.t i na Wę
grzech (170 tys. egz.). (ftf 1984 nr 10 s. 45) 
dkn 

AFGANISTAN. Od połowy kwietnia 1985 
zaczęło działalność nowe studio telewizyj
ne w zachodniej przygranicznej prowincji 
Farah. Ustanowienie podstawowej sieci 
telewizyjnej jest priorytetowym zagadnie
niem komunikowania. Emitowanie pro
gramów przygotowywanych przez lokalne 
zespoły w studiach regionalnych trwa 
dwie godziny dziennie. Informacje poli
tyczne sa przeważnie transmitowane z 
Kabulu obsługiwanego przez radzieckiego 
satelitę telekomunikacyjnego. Od 1984 re
gularne transmisje nadają Nangarhar, He
rat, Kandahar i Ghazni. (IOJ NT. 1985 nr 
16 s. 6) tl 

AUSTRIA. Na początku r. 1985 ogólny na
kład gazet wynosił 2 min 735 tys. egz. 
Wśród tygodników czołowe miejsce zaj
muje Neve Illustrierte Wohenschau z 
Jednorazowym nakładem 154 tys. egz. 
Wszystkie periodyki z politycznymi włą
cznie cechuje tendencja zwyżkowa. W 
szczególnej svtuacji lest czasopismo Avto-
turing z nakładem 747 tys. egz. (Novinaf 
1985 nr 6 s. 26) dkn 
BERLIN ZACH. Od roku 1960 narasta 
kryzys prasowy. Jest on rezultatem male
jącej liczby mieszkańców — ubyło 320 tys. 
w ostatnim dwudziestoleciu. Rośnie nato
miast liczba obcokrajowców nie znających 
w stopniu wystarczającym niemieckiego, 
aby być odbiorcami prasy niemieckojęzy

cznej. Nakład globalny gazet spadł r 1 066 
tys. w 1961 do 764 tys. w 1983. W tym 
czasie kilka tytułów zostało zamkniętych: 
Telgraph, Nacht-Depesche Kurier. Der 
Tag, Der Abend. (IOJ NL 1985 nr 11 s. 6) 
tl 

ChRL. Program tv ogląda ok. 200 min wi
dzów, chociaż obejmuje tylko 60'/« kraju. 
Do r. 1988 Chiny plamjją nadawanie z po
mocą dwóch satelitów, zakupionych na 
Zachodzie. Satelity i inne urządzenia 
techniczne dostarczają RFN, Francja i 
USA. Stacje odbiorcze Chiny wybudują 
same. (.Novinaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 

CSRS. W Słowacji wychodzi 41 gazet re
jonowych w nakładzie jednorazowym 370 
tys. egz. Prócz nich ukazuje się 6 rejo
nowych gazet w języku węgierskim. 
(Tezy... s. 72) pd 

CSRS. W Słowacji wychodzi 78 gazet za
kładowych w jednorazowym nakładzie 
489 tys. egz. (Tezy... s. 72) pd 

GIBRALTAR. Niespełna 30 tys. mieszkań
ców dysponuje wcale pokaźna liczba me
diów: dwoma rozgłośniami radiowymi, sta
da tv, dwoma gazetami, dwoma księgar
niami, dwoma kinami i blisko 30 kluba
mi video. 

Rozgłośnia British Forces Broadcasting 
Service nadaje (wyłącznie w jeżyku an-
piplskim} programy dla ok. 5 tys. garni
zonu wojskowego z rodzinami. Audycje są 
dostosowane dla osób w wieku od 18 do 35 
lat i dla ludności cywilnej nie interesu
jące (iak nv>. wiadomości dotvezaee prze
kwaterowania do RFN itrj.l. Informacje i 
тмогтату sportowe pochodzą z serwisu 
BBC. 

Gibraltar Broadcasting Corporation da
je mieszankę audycji oficjalnych i komer-
pyinych. Zaczęto nadawać w 1963 r. na fa
lach średnich, obecnie także w dwóch za-
^rpsach ukf. Programy sa emitowane 
nrzez 18 godz. dziennie, z czego tylko 2 
podz. po hiszpańsku. GBC jest orzedsie-
Horstwem nrywatnvm (personel liczy tvj-
v o Ю osób), ale finansownnvm z trzech 
źródeł: panstwowveh w p ł y w ó w radiofoni
cznych, opłat reklamowych i snbwencii 
rządowej. GBC nodobnie BFBS nrzoł-
iTMiio cześć audveji z BBC. prortpkria 
własna to głównie muzyka nop. Jednak 
"odzieńnie przed południem przez 3 en-
dzinv je«t nadawany program na wyż-
wvm poziomie, z zakupionymi słuchowi
skami, muzyka poważna i jazzem. 

GBC wspólnie z rządem nadaie w Gi-
b^Hfar Television codzienny пгонгят nd 
s'odz. 19 do 24 w kolorze/ (NZZ 15 VIII 
3985 s. 39) pd 

TNDIF,. W r. 1958 zaczęto eksnorvmental-
na emis lę tv. Dzisiaj telewizja ind^ev,, 
ma do dvsnozvdi 7 całkowieip wvnooazo-
nvch ośrodków, 4 stacje nadawczo-odb'or-
cze i 3 ośrodki produkcyjne. Svsnał iv 
ohpimirłe obszar 200 tys. km zamieszk^w 
nrzez 83 min (na ogólna Hczbe 700 mini. 
Na 100 mieszkańców Drzyoadn mniei niż 
0.1 telewizora. W nadchodzących b t » e h 
«'яnule sie budowę 3 nowych cpntrów te-
Vwi7vjnvch { io stad? przekaźnikowych. 
(Novinaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 
TNDIE. W latach 1984—1985 126 stacii prze
kaźnikowych obieło swoją działalnością 
52n/e nonfcdaeji. 25 lat temu. gdv telewizia 
startowała, było zaledwie 45 stacji prze
kaźnikowych, które obdmowpfv swoim 
programem około 28»/a ludności. 



Obecnie około 100 min osób ma odbior
niki radiowe (IOJ NL 1985 nr 17 s. 6) t! 

INDONEZJA. Liczące 160 mil ionów oby
wateli, piąte pod tym względem państwo 
świata obejmuje terytorium rozsiane na 
13 tys. wysp. Z tego względu nadzwyczaj 
ważna rola integracyjna przypada radiu. 
Jego początki sięgają kolonialnego pano
wania Holendrów. Pierwsze regularne au
dycje zaczęło nadawać od 16 czerwca 1925 
Bataviasche Radio Vereniging w obecnej 
Dżakarcie, wkrótce powstały liczne pry
watne rozgłośnie, g łównie na Jawie i Su
matrze. Władze kolonialne utworzyły 
NIROM (Nederlands-Indischo Radio Om-
roeo) jako najważniejszą stację po lata 
II wojny światowej , małe rozgłośnie zje
dnoczyły się w PPPK (Pertkatan Perkum-
pulan Radio Ketimuran). Pod okupacja 
japońska (1942—1945) nadawano głównie w 
jeżyku bahasa Indonesia, co wbrew za
mierzeniom okupantów podsycało nastro
je narodowowyzwoleńcze (wcześniej Ho
lendrzy nadawali przede wszystkim we 
własnym języku). 

11 września 1945 osiem dotychczasowych 
stacji japońskich połączono w Radio Re
publik Indonesia, rozgłośnię państwową z 
centrala w Dżakarcie. Nadaje na falach 
średnich, krótkich i ultrakrótkich, czasa
mi w stereo. W 27 prowincjach działa ?6 
stacji regionalnych i 17 lokalnych, Donad-
to między centrala a oddalonymi rejona
mi istnieją stacje koordynujące na Suma
trze, Jawie, Borneo, Celebesie i Irianie. 
T-acznie pracuje więc 49 radiostacji, prze
kazujących programy przez całą dobę po
przez sieć 314 rozgłośni o łącznej mocy 
niespełna 3 tys. kW. Aparaty radiowe po
siadają prawie wszystkie gospodarstwa 
domowe. 

Program zagraniczny RRI jest nadawa-
ry w indonezyjskim i ośmiu innych je-
7vkach: malajskim, thai, arabskim, jaooń-
skim, mandarin, angielskim, francuskim i 
niemieckim. Nikła moc stacji na falach 
krótkich (do 100 kW) ogranicza jednak 
zasięg. 

RRI zatrudnia 7 tys. pracowników. 
Telewizja TVRI powstała w 1962 r. z 

pomocą japońską. Zarejestrowanych jest 
5 min odbiorników, ale szacuje sie, że 
..najęczarzy" może być drugie tyle. W 
30 tys. wioskach i halach publicznych 
Vokowano telewizory do puhlicznefo od
bioru. Większość wsi nie posiada elektry
czności, aparaty sa zasilane akumulato
rami samochodowymi. W ten sposób no-
wstnła nowa dziedzina usług — stacje ła
dowania akumulatorów. 

Programy wyświet la ok. 8 godz. dzien
nie 9 ośrodków: Dżakarta, Medan, Palcm-
bane. Yogyakarta, Surabaja, Denpasar. 
Ralikpapan, Ujung Pandang, Manado. 88°/» 
stanowi produkcja rodzima, resztę prze
ważnie seriale amerykańskie. Od 1 kwie
tna 1981 skasowano reklamę w tv. na żą
danie kręgów islamskich uważajacveh za 
niestosowne zachwalanie dóbr luksuso
wych niedostępnych dla szerokich rzesz 
ludności. 

Pierwszy satelita komunikacyjny zosta! 
wprowadzony na orbitę w 1976 r. z te
rytorium USA, tamże skonstruowali v 
przez Hughes Aircraft Corporation. Dziś 
w ramach narodowego systemu Palaoa 
funkcjonują już satelity drugiej gene
racji. 

Obecnie zaoanowała w licznych krę
gach społeczeństwa gorączka video, a ol
brzymie rozmiary przybrało piractwo pro
gramowe. 

Inaczej niż zmonopolizowana tv, RRI 
ma konkurencję prywatnych radiostacji, 
donuszczonych od 1966 po prezydenturze 
Sukarno. Pracują one na zasadach ko
mercyjnych, utrzymując się z reklamy. 
Stacji takich jest ponad 400, jedynie tu
zin nie opiera się na reklamie; są to sta
cje finansowane przez gminy wyznanio
we. Ok. 150 stacji należy do władz lokal
nych i wojska, kilka jest w ręku wy
dawców prasowych. Status rozgłośni pry
watnych jest uregulowany przepisami z 
1.970 r. Rozgłośnie te nie mogą przekra
czać 250 W, nadawać wolno im tylko nn 
falach średnich, ostatnio w Dżakarcie 
także na ukf w stereo. Obowiązkowo mu
szą umieszczać w programie wiadomości 
RRI, własnych ani zagranicznych informa
cji nie wolno im podawać. Od końca 
1974 r. stacje prywatne są zrzeszone w 
obowiązkowym związku. (2VZZ 5IX 1985 s. 
13) pd' 

NIKARAGUA. Działa 36 rozgłośni radio
wych: 1 rządowa. 1 Sandinowskiego Fron
tu Wyzwolenia Narodowego, 18 o charak
terze społecznym. 15 stacji jest własno
ścią prywatną; nadają głównie muzykę 
pop i reklamy. (2VDP 1985 nr 9 s. 2) pd 

NRD. Ukazuje s ię tu dokładnie 600 ga
zet zakładowych o różnej częstotliwości. 
(Tezy... s. 9) pd 

RFN. Reprezentatywne badania MA '«5 
wykazały, że w minionym roku nie zmie
niła się kolejność korzystania z mediów — 
frazet. czasopism, telewizji, radia. Od po
łowy 1984 charakterystyczny był nato
miast mniejszy zasięg odbioru ponad po
łowy ze 111 czasopism C'* zwiększyła licz
bę czytelników, reszta nie wykazała 
zmian) oraz tv i radia. (ZV + ZV 1985 nr 
27 s. 19) pd 

RFN. Według MA '85, w 1984 r. 565 dzien
ników czytało 34 800 tys. osób a 7 gazet 
bulwarowych 13,5 min. (ZV + ZV 1985 nr 
27 s. 19) pd 

RFN. Reprezentatywna MA '85 wykazała 
następujące odsetki czytających poszcze
gólne tytuły prasowe: Wśród najpopular
niejszych — zarówno wśród mężczyzn jai-
i kobiet — są magazyny z programami 
rtv. Hörzu 23*/o, TV Hören und Sehen 
14*/«, Fernsehu'oche 11%, Funk Uhr 10%. 
Wśród magazynów ilustrowanych tylko 
Stern (15%) przekracza, zaś Bunte ledwie 
osiąga 10%, młodzieżowa Tina przekracza 
ten wskaźnik tylko wśród kobiet (ogółem 
7°'n), zaś Brigitte ma 13% czytelniczek 
(ogółem nieco ponad 8%). Rekordowa po
pularność ma wśród mężczyzn ADAC-
-Motorwelt (33.5%), jednak znacznie mniej
sze powodzenie u kobiet daje mfo ogó
łem już „tylko " niespełna 24%. Znany 
magazyn informacyjny Der Spiegel jest 
blisko 10% (prawie 13% mężczyzn, nieco 
ponad 7% kobiet). Wśród gazet codzien
nych dominuje oczywiście wysokonakla-
dowa Bild (ponad 5 min sprzedanych 
egz.) — 24,5%, w tym ponad 38% męż
czyzn i 21% kobiet. Pozostałe tytuły do
chodzą do 2% (Süddeutsche Zeif'nn). 
Frankfurter Allgemeine ma 1,8%. Wśród 
odbiorców prasy codziennej przeważają 
mężczyźni. 

Radio (wszystkie rozgłośnie łącznie) 
jest słuchane przez prawie 80%. minimal
nie więcej mężczyzn. Telewizję odbiera 
85%, bez istotnvch różnic pod względem 
płci. <ZV + ZV 1985 nr 25 s. 12, 14) pd 



RFN. Aktualne tygodniki i magazyny 
ilustrowane tracą czytelników. Jak wy
kazały badania, Stern stracił ich w 1984 r. 
650 tys., jego konkurent Uunte 600 tys. 
(przy spadku nakładu w minionym 5-le-
ciu o 250 tys. egz.). Spiegel 290 tys. (przy 
sprzedaży zmniejszonej o 90 tys. w pięciu 
latach). 

Natomiast wzrost odbioru zanotował;' 
czasopisma takie jak magazyn krajoznaw
czy Geo. ogrodniczy Mein schóner Gar-
ten, przyrodniczy Natur, hobbystyczny 
Stercoplay, a także cała „rodzina" wiążą
ca publicystykę z efektownymi modelka
mi — Playboy. Lui, Penthow.se. (Zeit 1985 
nr 32 s. 13) pd 

RFN. Kolejność 10 najpopularniejszych 
czasopism ustalona na podstawie MA '83 
(w milionach czytelników): 
ADAC Motor weit 
Hör zu 
Bild am Sonntag 
Stern 
TV Hören und Sehen 
Fernsehicoche 
Spiegel 
Funk Uhr 
Bunte 
Brigitte 
(ZV + ZV 1985 nr 27 s. 19) pd 

11,46 
10.91 
8,47 
7,29 
6,57 
5,43 
4.68 
4,67 
4,64 
3,97 

RFN. Sprzedane, nakłady wydawnictwa A. 
Springera w I kwartale 1985 przedstawiały 
się w czołowych tytułach następująco (w 
tys. egz., w nawiasie różnice w okresie 
roku): 

Gazety 
Bllri 
Bild der Frau 
Bild am Sonntag 
"Welt am Sonntag 
BZ 
Hamburger Abendblatt 
Die Welt 
Berliner Morgenpost 

Czasopisma 
Hörzu 
Funk Uhr 
Bildwoche 
Journal für 

5086 (— 172) 
2424 (+ 2151 
2252 (— 109) 
322 (+ 71 
319 (-r 13) 
281 (+ 21 
203 (+ 2) 
183 ( -! 1) 

die Frau 

3451 (— 173) 
2263 (— 192) 
795 (+ 35) 
483 (— 27) 

(ZV + ZV 1985 nr 27 s. 17) pd 

RFN. W chwili zgonu we wrześniu 1985 
A. Springera, stworzona przez niego Spół
ka Akcyjna „Wydawnictwo Axela Sprin
gera" dzieliła stan posiadania między 
udziałowców z gospodarki — 49°/«, Tow. 
Publikacyjne A. Springera — 26,1",' i wy
dawnictwo Burdy — 24,9I\V W 100 procen
tach należały do S-ki Springern dzienni
ki: BZ z 'nakładem 305 tys.. Berliner 
Morgenpost — 182 tys., Die Welt — 202 
tys.,' Elmshorner Nachrichten — 13 tys., 
Hamburger Abendblatt — 281 tys.. Berge
dorfer Zeitung (w 91»/o) — 25 tys. i rekor
dowy na kontynencie Bild — 5 270 tys.; 
tygodniki: Bild am Sonntag — 2 407 tys., 
Welt ani Sonntag — 334 tys'.. Blldwnch'e -— 
775 tys.. Funk Uhr — 2 150 tys.. Hörzv — 
3 329 tys.. Bild der Frau — 2 511 tys. egz.; 
dwutygodnik Journal für die Frau. — 483 
tys. egz. Ponadto wydawnictwo Ullstein 
Modeverlag. 

W 51"'« do Springer-Verlag należały 
akcje Top Special Verlag — wydawnictwa 
w Hamburgu (Camp, Rallye Racine. Ski 
Magazin, Hobby, Tennis Magazin, Sport
fahrer), a w 50Vo wydawnictwo Cora w 

Berlinie Zach. i Hamburgu (liczne serie 
zeszytów z romansami) oraz wydawnictwo 
książkowe Ullstein u. Langen Muller w 
Berlinie Zach. 25"/» akcji było udziałem 
Springera w gazecie Lübecker Nachrich
ten. (Spiegel 1985 nr 40 s. 152) pd 

RFN, Jakby na uboczu hamburskich mo
nopoli prasowych Bauera, Grunera i Jahra 
oraz Springera, jest „wielki czwarty" z 
Offenburga (Badenia) — Burda (nb. od 
1983 redakcje 6 jego czasopism przeniosły 
-ię do atrakcyjniejszego dziennikarsko 
Monachium). Koncern Burdy ma roczny 
obrót ok. 885 min mk, zatrudnia 4,5 tys. 
osób. Posiada też 24,9Vo akcji Springera 
oraz udziały w fabryce papieru, prasowej 
firmie kolportażowej i drukarniach we 
Francji i USA. Senior, Franz Burda prze
kazał już kierownictwo interesami synom: 
najstarszy z nich. Franz junior odpowiada 
za poligrafię, Frieder za finanse (zasiada 
też w radzie nadzorczej Springera), Hu
bert za edytorstwo i jest zarazem redak
torem naczelnym czołowego czasopisma 
koncernu — ilustrowanego magazynu 
Bunte. 

Osobne przedsiębiorstwo w Offenburgu 
prowadzi żona seniora rodu i matka trzech 
wyżej wymienionych menedżerów. 75-le-
tnin Aenne Btorda: kieruje ona samodziel
nym, największym na świecie wydawnic-
• wom publikacji poświęconych wykrojom 
i wzorom modniarskim, skupionych wokó» 
miesięcznika Burda Moden o jednorazo
wym nakładzie 1,3 min egz. 

Z czasopism koncernu Burdy, maga
zyn B?<nte zajmuje (po Sternie) drugie 
miejsce z nakładem 1,2 min sprzedanych 
egzemplarzy tygodniowo. W gronie cza
sopism z programami rtv 5 miejsce utrzy
muje Bild + Funk o milionowym nakła
dzie. Wśród klasycznych czasopism kobie
cych 3 miejsce ma dwutygodnik Freun
din z 870 tys. egz. Tygodnik Freizeit Re-
vue (1,5 min egz.) jest też głównie adre
sowany do kobiet, ale treściowo więcej 
niż mody, kosmetyków, porad kuchennych 
iest tu poradnictwa podróżowego, plotek 
i zagadek umysłowych. Elitarny charakter 
ma Pan, miesięcznik artystyczny o 160 tys. 
nakładu. Miesięcznik Mein schöner Gar
ten (330 tys. egz.) jest poświęcony ogrod
nictwu i miłośnikom kwiatów. Charakter 
magazynu kulinarnego ma Meine Familie 

Ich o 800 tys. egz., zaś do największych 
czasopism należy Das Haus, adresowano 
p.lównie do budujących i posiadających 
własne domki (nakład 2,6 min egz.). O 
tvm. jak żyje i mieszka elita donosi dwu
miesięcznik Ambiente; ten luksusowy ma-
F'azyn w cenie 14 mk znajduje 100 tys. na
bywców. Wreszcie wydaje Burda zachod-
nioninmiecką edycję amerykańskiego Ar-
ch.itectural Digest, gdzie obok „domów z 
marzeń i snów" z USA mają być pokazy-
'vuic także zachodnioeueropejskie wykwi
ty architektury mieszkalnej. (ZV -i- Zv 
1985 nr 36 s. 20 i n.) pd 

HFN. Tanie tytuły przyjęły sie na rvuku 
czasopism tzw. ..żółtej urasy" (Yellow-
r>ress). Zaczęło się w 1979 r. od Die Ak

tuelle w Norymberdze za 1.20 mk, opar
tej na koncepcji wysokiej aktualności 
(dzień edycji: poniedziałek) i połowy nu
meru w kolorze. Nakład z 350 tys. wzrósł 
do ponad miliona. W połowie 1983 r. wy
dawnictwo Bauera wprowadziło w tej sa
mej cenie Das Neue, a Springer za pół 
marki (!) Bild der Frau; oba tytuły uka
zują się też z początkiem tygodnia. We 
wrześniu 1983 ukazały s ię czasopisma łą
czące model informatora programowego 

http://ow.se


rtv z magazynem ilustrowanym — Die ?. 
(w Norymberdze) za 0,90 mk (a wiec nie
co poniżej ceny renomowanych Fernseh
wache i Funk Uhr), Bauera Auf einen 
Blick (pierwotnie za 0,60, potem 0,80 mk) 
i Springera Bildwoche (0,80 mk). Trzy 
ostatnie tytuły w niespełna 2 lata osią
gnęły łącznie 3,8 min sprzedanych egzem
plarzy, stając się poważną konkurencją 
dla starszych wysokonakładowych "czaso
pism z programami rtv. Rekordzistą na
kładowym wśród „nowych" jest jednał: 
Bild der Frau z nakładem przekraczają
cym 2,5 min egz. Ogółem nowe czasopi
sma w cenie poniżej 1 marki za egzem
plarz mają nakład 6,2 min egz. co tydzień. 

W sierpniu 1984 dołączyło do tej grupy 
wydawnictwo Gruner + Jahr z poświęco
nym robótkom ręcznym czasopismem 
Sandra (1,80 mk), które wśród podobnych 
tytułów zajmuje już pierwsze miejsce, 
mając 519 tys. sprzedanych egz. (ZV + ZV 
1985 nr 30 s. 1) pd 

RFN. Arbeitsgemeinschaft Katholische 
Presse (AKP, Zrzeszenie Prasy Katolickiej) 
grupuje 70 wydawnictw ze 110 tytułami. 
Ich globalny nakład wynosi 9,6 min egz. 
(wobec 12 min w latach '60). Po silnym 
spadku w latach '70, obserwuje się stabi
lizację nakładową. Przewiduje sie prze
prowadzenie reprezentatywnej ankiety na 
temat czytelniczych życzeń wobec prasv 
katolickiej. (ZV + ZV 1985 nr 27 s. 21) pd 

RFN. Po raz 6 wydawnictwo Spiegla prze
prowadziło w 1985 r. badania wśród osób 
na kierowniczych stanowiskach (ogółem 
jest ich 822 tys.) dotyczące czytelnictwa 
gazet i czasopism. Największy zasięg wy
kazał Der Spiegel czytany przez 33,6»/o, 
przed magazynem gospodarczym Capital — 
24,3"/n i dziennikiem Frankfurter Allgemei
ne — 17,8V». Następne 4 miejsca o zasię
gu II,«9/» — 10,4Vo zajęły: gazeta niedzielna 
Welt am Sonntag, tygodnik politycżno-go-
spodarczy Die Zeit, gazeta gospodarcza 
Handelblatt i gospodarcze czasopismo Ma
nager Magazin. Ok. 96/o zasięg miały dzien
niki Süddeutsche Zeltung i Die Welt oraz 
czasopismo gospodarcze Wirtschaftswoche. 
(ZV + ZV 1985 nr 34 s. 15) pd 

RFN. Obok pierwszego prywatnego pro
gramu telewizyjnego „SAT 1", który po
przez łącza kablowe dociera do miliona 
odbiorców, nadaje od końca sierpnia 1985 
na terenie całej Republiki Federalnej 
także „RTL nlus", której poczta zezwoliła 
na korzystanie z satelity komunikacyjne
go ECS 1. Za jego pośrednictwem nadaje 
do sieci kablowych Dolnej Saksonii, Nad-
renii-Palatynatu, Badenii-Wirtembergii. 
Płn. Nadrenil-Westfalii i Berlina Zach. Od 
początku 1986 r. dojdzie Hamburg, per
traktuje się co do Szlezwiku-Holsztyna i 
Bawarii. Dotąd ..RTL plus" (spółka wy
dawnictwa Bertelsmanna, Ufy i Radiofo
nii Luksemburga) osiągała 930 tys. osób 
(370 tys. gospodarstw domowych) w Za
głębiu Saary i zachodniej części Nadre-
nii-Palatynatu siecią antenową, teraz do
chodzi ponad milion odbiorców kablo
wych. (ZV + ZV 1985 nr 28 s. 1) pd 
RFN. TransTel w Kolonii to korespon
dencyjna nazwa Deutsche Fernseh-Trans-
kription. będącej w gestii rządti federal
nego, ośrodków tv i rozgłośni Deutsche 
Welle. TransTel, zał. 1965, zajmfuje się 
produkcją f i lmów i seriali telewizyjnych 
i ich rozpowszechnieniem za granica, 
zwłaszcza w krajach III świata. 120 pra
cowników wyekspediowało w 1984 r. 27 094 

kopie w 5 językach do 97 państw, g łow
nio transportem lotniczym, w paru przy
padkach także przez satelitę. Tematyka 
fi lmów dotyczy przede wszystkim nauki, 
technologii (nader ważnej dla krajów roz
wijających się), problemów energetycznych 
i ekologicznych. Nie brak też obrazów 
dydaktycznych, sportowych i rozrywko
wych. Niedawno TransTel wypuścił w ko
produkcji z telewizjami Ghany, Konga. 
Mali, Senegalu i Zimbabwe serial o me
dycynie ludowej w Afryce. (DaV-Brlef 
26 VIt 1985 S. 9799) pd 

USA. Działająca od 5 lat „najważniejsza 
stacja telewizyjna świata" (wg własnego 
określenia), kablowa CNN (Cable News 
Network) dociera ze swymi nadawanymi 
przez całą dobę programami do ponad 32 
milionów mieszkań. (ZV + ZV 1985 nr 28 
s. 13) pd 

WĘGRY. Pierwsza emisja ze studia tele
wizji kablowej nadana w 1985 r. objęła 
13 węgierskich miast, a jednocześnie była 
praktycznym zaznajomieniem się z tech
nicznymi aspektami nadawania programu. 
Doświadczenie pozwoliło na ulepszenie 
planów roboczych. Przewiduje sie w 1985 
obiać dalszvch 11 miast telewizją kablową. 
(/OJ NL 1985 nr 13—14 S. S) tl 

W. BRYTANIA. Nakład Financial Times 
osiąga 242 tys. egz. dziennie, z czego na 
kontynencie rozchodzi się 37 tys. (dane z 
maja 1985) — pierwotnie odbierano tu tyl
ko 15 tys. (ZV + ZV 1985 nr 30 s. 9) pd 

ODBIORCY 
INDIE. Ok. 100 min osób ma radioodbior
niki. Prawie 41<,/o mężczyzn słucha radia 
regularnie (6—7 razy tygodniowo), a HVo 
nieregularnie (4—5 razy tygodniowo). Je
śli chodzi o kobiety, 26°A> jest stałymi słu
chaczkami, 6'/o słucha radia nieregularnie. 
Młodzi słuchają* częściej niż starsi, anal
fabeci więcej od tych, którzy maia jakieś 
wykształcenie. (IO.T NL 1985 nr 17 s. 6} tl 

USA. Doroczna konferencja Amerykań
skiego Stowarzyszenia Wydawców Gazet 
(ASNE), która zakończyła się 13 IV 1.985 w 
Waszyngtonie — zwróciła uwagę, że około 
75"/« dorosłvch Amerykanów powiątpiewa 
w prawdziwość informacji podawanych 
przez ich media. 20°A> zupełnie im nic 
wierzy. Większość jako przyczynę poda ie 
arogancję reporterów, ich bezwzględność 
i widoczną sympatię dla bogaczy. Szcze
gólnie źle jest odbierany cynizm reporte
rów edy pojawia się tragedia ludzka, któ
ra wykorzystuje się dla sensacji i zysku. 
Inna przyczyną są sprzeczności w infor
macjach rozprzestrzenianych przez po
szczególne rodzaje mediów o tych samvcb 
wydarzeniach. (IO.T NL 1985 nr 11 s. 6) tl 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. Financial Times, 
ukazujący się w Londynie od 1888 r. ma 
druga międzynarodową edycje. Pierwsza 
od 1979 jest drukowana we Frankfurcie 
(RFN), druga — począwszy od 2 lipca 
1985 — w Bell Mawr w stanie New Jersey, 
skad droga lotnicza transportowana jest 
do' 50 miast w USA. Do przekazu złożo
nych w Londynie stron słu£v satelita. (F,P 
20 VII 1985 s. 31) ar 



MIĘDZYNARODOWE. People's Daily — 
organ Chińskie] Partii Komunistyczne! 
przygotował edycję międzynarodową z 
równoczesną dystrybucją tego samego dnia 
w pięciu miastach leżących na trzech kon
tynentach. Poczynając od 1 VII 1985 Kom
puterowo strony dziennika są przekazy
wane z Pekinu za pośrednictwem satelity 
do druku w Nowym Jorku, San Francisco, 
Paryżu. Tokio i Hong Kongu. Redaktor 
dziennika. L i Zhuang twierdzi, że nakład 
edycji wkrótce przekroczy 100 tys. egz. 
(EP 15 VI 1985 s. 14) ar 

FRANCJA. We wrześniu 1985 wychodzi 
francuska edycja Playboya obj. 154 stron, 
w cenie 22 fr. za egz. Nakład początkowy 
250 tys. egz. Całostronicowa reklama czar
no-biała kosztuje 21 tys. fr. czterokoloro
wa 36 tys. fr. (ZV + ZV 1985 nr 27 s. 19) 
pd 

PALESTYNA. Niezwykle trudny jest pro
ces informowania wśród Palestyńczyków 
rozproszonych w wielu krajach (po ok. 
800 tys. przebywa w Jordanii i na zachod
nim brzegu jordanu, 537 tys. w Izraelu, 
450 tys. wokół Ghazy, 250 tys. w Libanie, 
170 tys. w Syrii, 140 tys. w Kuwejcie. 175 
tys. w innych krajach — arabskich, euro
pejskich, w Ameryce i nawet Australii). 
Zniszczone zostały struktury informacyj
ne OWP. W Bejrucie zlikwidowano lewi
cowe tygodniki al-Hurja i al-Hodaf, cza
sopismo Falestin as-Saura musiano prze
nieść na Cypr, tamże oraz do Syrii i Tu
nezji przesiedliły się po 1982 r. także in
ne tytuły. Palestyńska rozgłośnia w Bej
rucie została zniszczona przez interwen
tów izraelskich. Na terenach przez nich 
okupowanych prasa palestyńska podleca 
restrykcyjnej cenzurze, poczynając od od
mawiania licencji wydawniczych (w 1984 r. 
zlikwidowano w ten sposób asz-Szira'a i 
al-Widha), Ingerencji cenzury izraelskiej 
nie wolno uwidaczniać. Szereg tytułów 
arabskich i palestyńskich ma zakaz roz
powszechniania w Jerozolimie, Ghazie i na 
"achodzie Jordanu. Naruszanie zakazów 
izraelskich prowadzi do cofnięcia licencji, 
co spotkało politvczny dziennik aszl-Szaab. 
(NDP 1985 nr 8 s. 18 i n.) pd 

RFN. Dolna Saksonia udzieliła jako pier
wsza ogólnokrajowej licencji dla prywa
tnej tv. F F N — Funk und Fernsehen 
Nofdwestdeutschlan GmbH — jest spótk-ł 
udziałową prawie wszystkich dolnosaksoń-
skich w y d a w c ó w prasowych o kapitale 
zakładowym 8.8 mil ionów marek. Od po
łowy 1986 r. chce nadawać program cało
dzienny. (ZV + ZV 1985 nr 28 s. 3) pd 
ZIMBABWE. Ukazały się tu 2 tygodniki 
w narzeczach afrykańskich, po 70 tys. egz. 
każdy, pt. Kwayedza i Umthunywa. Za
wierają aktualne wiadomości krajowe i 
zagraniczne. (NDP 1985 nr 9 s. 19) pd 

AGENCJE 
HOLANDIA. Założona 50 lat temu przez 
wydawców prasowych w Hadze agencja 
informacyjna ANP (Algemeen Nederlands 
Persbureau) zatrudnia obecnie ok. 280 
współpracowników. Rocznie dostarcza me
diom ok. 70 tys. informacji krajowych i 
zagranicznych oraz 10 tys. fotografii. (NDP 
1985 nr 9 s. 19) pd 

USA. Agencja Informacyjna Stanów Zjed
noczonych (USIA) zwróciła się do Kon
gresu o przyznanie na rok 1986 80"0 min. 

doi. Oznacza to o 177,7 min. doi. więcej 
niż w roku 1985. USA na propagandę za
graniczną wydaje 5 mld doi. i zatrudnia 
w tej dziedzinie około 350 tys. osób. (IO.J 
NL 1985 nr 12 S. 4) tl 

W. BRYTANIA. Agencja Reutera — roz
powszechniająca informacje bieżące i fi
nansowe — zwiększyła w pierwszej poło
wie 1.985 obroty o 42ł/o, osiągając 212 milio
nów funtów. W podobnym stopniu zwię
kszył się zysk, wynoszący 25 min fs. Naj
większe korzyści odnosi Reuter w dzie
dzinie wiadomości finansowo-rynkowvch, 
które dają 60*1« obrotu, podczas gdy wia
domości dla mediów stanowią już tylko 
6%. (ZV + ZV 1985 nr 37 s. 20) pd 

EKONOMIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Rada UNESCO do 
spraw Rozwoju KorĄunikowania (IPDC) 
uchwaliła zwiększenie budżetu na rok 
1985 do sumy 2,5 min doi. (rok wcze
śniej — 2,16 min doi.). Pokryje to wydatki 
na 39 przedsięwzięć dotyczących mediów 
w Trzecim Świecie. (ZV + ZV 1985 nr 34 
s. 17) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Rupert Murdoch, 
urodzony w Australii przed 54 laty, uzy
skał obywatelstwo USA. Może obecnie w 
USA samodzielnie być właścicielem stacji 
t.v. Międzynarodowy magnat prasowy po
siada liczne gazety w Australii, Angli (m. 
in. Times), Francji i Stanach Zjednoczo
nych — gdzie od maja 1985 ną,był też 
wspólnie z milionerem naftowym, Marvi-
nem, 6 stacji telewizyjnych (poza dwoma, 
które ma za granicą) od ,,Metromedia 
Inc." w N. Jorkiu, Los Angeles, Chicago, 
Houston, Dallas i Waszyngtonie. (Horizont 
1985 nr 10 s. 30) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Zestawienie obrazu
je wysokość rocznych opłat radiofonicz-
nvch w Europie Zach. 1985 (w przelicze
niu na marki RFN), a w nawiasie wpły
wy netto z tego tytułu na rzecz rtv: 

Dania 
Szwajcaria 
Austria 
Finlandia 
Szwecja 
Norwegia 
Belgia (RTBS) 
W. Brytania 
RFN 
Irlandia 
Francja 
Włochy 
Holandia 

327 (255) 
318 (222) 
305 (203) 
299 (289) 
285 (242) 
279 (223) 
271 (244) 
231 (214) 
195 (195) 
183 (164) 
181 (175) 
148 (117) 
142 (140) 

Tylko w RFN całość opłat radiofoni
cznych idzie na rzecz rtv, ponad 90°/« w 
Finlandii, W. Brytanii, Irlandii, Francji 
i zwłaszcza Holandii, podczas gdy w Au
strii zaledwie 2/3. (MB 1985 nr 8 s. 24) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Antenne 2 (Fran
cja). Channel 4 (W. Brytania). ORF (Au
stria), RAI (Włochy), SRG (Szwajcaria) i 
ZDF (RFN) utworzyły spółkę mającą wy
twarzać przede wszystkim seriale telewi
zyjne. W latach 1986—1988 mają powstać 
seriale długości ponad 100 godz. progra
mowych, kosztem przeznaczonych na to 
157 min mk. (MB 1985 nr 8 s. 21) pd 

RFN. Bilans wydawnictwa Axel Springer 
AG za rok 1984 wykazał obroty wysokości 
2421 min marek (+2,4V« wobec 1983 r.), z 



czego 1104 min pochodziły z ogłoszeń 
(f-5,4"'n), a 1116 min z kolportażu (-0,2"'»). 
(ZV + ZV 1985 nr 27 s. 16) pd 
RFN. Zmarł Axel Càsar Springer (1912— 
1985), twórca gigantycznego imperium pra
sowego. W 1984 r. obrót wydawnictwa 
osiągnął 2,42 miliardy marek, zysk wy
niósł 29,2 mil ionów mk. 

Wiosną 1985 sprzedano blisko połowę 
akcji spółki wydawniczej za 170 milionów 
marek nabywcom prywatnym, przezornie 
bardzo ograniczając ich prawa. Do decyzji 
w sprawach podziału bilansu potrzebna 
jest większość 3/> posiadaczy kapitału ak
cyjnego, dla zmiany statutu większość Vs. 
Do 9-osobowej rady nadzorczej powołał 
A. C. Springer zaufane grono: swą żonę 
Friedę. wydawców Huberta i Friedera 
Burdę (posiadających 24,9% akcji springe-
rowskich), dziennikarza z własnego kon
cernu Ernsta Cramera i swego adwokata 
Bernharda Servatiusa. W ten sposób za
pewnił kontynuację linii programowo-wy-
dawniczej koncernu Springera także po 
swym zgonie. (Zeit 1985 nr 40 s. 2) pd 

RFN. Wydawnictwo Burda wykazało za 
1984 r. obroty zwiększone o 8,6% (73 min 
marek), osiągając prawie 920 mil ionów mk. 
(ZV +ZV 1985 nr 29 s. 20) pd 

RFN. Deutscher Fachverlag przekroczył w 
1984 r. obrót 100 min mk, zwiększając go 
o ponad 6% (6,3 min mk) do kwoty 105,1 
min. Dfv wydaje 43 publikacje, w tym 
35 czasopism fachowych, 3 wielobarwne 
wvkroje i 5 druków specjalnych. (ZV + 
f ZV 1985 nr 29 s. 18) pd 

RFN. Tygodnik ZV + ZV zmienia wydaw
cę: od początku 1986 r. będzie się ukazy
wał w Handelsblatt-Verlagsgruppe z Dus
seldorfu. Tradycja pisma sięga 1900 r., kie
dy zaczęło się ukazywać jako Der Zei-
tvngs-Verlag, rozszerzając tytuł w 1954 na 
Zeitungs-Verlay und Zeitsclirijten-V erlag 
(ZV + ZV). 

Nie przewiduje się zmiany koncepcji 
redakcyjnej, jedynie zwiększenie obsady 
osobowej. (ZV + ZV 1985 nr 32—33 s. 3) 
pd 

RFN. Prywatna telewizja APF, zrzeszają
ca 140 wydaw ców prasowych i mająca 
dostarczać informacji dla SAT-1, pracuje 
z deficytem: w roku założenia 1984 wy
niósł blisko 12 mil ionów mk. Kapitał, ja
kim dysponuje APF — 33 min mk — wy
starczy prawdopodobnie tylko do 1986 r., 
a z wyrównaniem salda liczy się najwcze
śniej w 1988. Straty są wynikiem znacz
nie mniejszej niż przewidywano liczby 
odbiorców prywatnej tv i — co za tym 
idzie — niewielu ihserentów i nikłych 
wpływów z reklamy. (Spiegel 1985 nr 3? 
s. 77) pd 

USA. Prof. Vincent P. Norris z Pennsyl
vania Annenberg School of Communica
tions podał, że od 30 lat ukazuje się bez 
reklamy dochodowy magazyn satyryczny 
MAD w jednorazowym nakładzie 2 min 
egz. (ZV + ZV 1985 nr 28 s. 17) pd 

USA. Cable News Network (CNN) z sie
dzibą w Atlancie (Georgia) wychodzi z 
..czerwonych liczb". W 1985 r. liczy na 
zi'sk rzędu 10 do 15 mil ionów doi. (ZV + 
+ ZV 1985 nr 28 S. 13) pd 

W. BRYTANIA. By zapobiec przewidywa
nym stratom rzędu 350 mil ionów funtów, 
spowodowanym decyzją rządu o podwyż

szeniu abonamentów radiofonicznych tyl
ko o 58 (zamiast proponowanych 65; fun
tów rocznie — BBC zapowiada drastyczne 
oszczędności. Generalny dyrektor Alasdair 
Milne zapowiedział redukcję 2 tys. pra
cowników i objęcie dalszych 2 tys. krót
koterminowymi umowami (ogółem BBC 
zatrudnia 25 tys. osób). Są to „najbardziej 
radykalne zmiany w BBC w ostatnim 
trzydziestoleciu". 

Projektowane redukcje nie tylko wy
równałyby budżet, lecz dałyby 33 m!n 
funtów dodatkowo, co pozwoliłoby roz
budować stacje lokalne i rozpowszechniać 
oba programv BBC od 1986 r. przez całv 
dzień. (NZZ 8 VIII 1985 s. 35) pd 

W. BRYTANIA. Jak podał Times, projekt 
brytyjskiej telewizji satelitarnej został 
ostatecznie zarzucony. 21 firm tworzących 
konsorcjum planujące początek programu 
na 1988 r. doszło do wniosku, że koszty 
byłyby za wysokie a liczba odbiorców 
zbyt mała. Szacowano, że wydatki w okre
sie 10 lat pochłonęłyby 600 mil ionów fun
tów. (ZV + ZV 1985 nr 28 s. 13) pd 

R E K L A M A 
MIĘDZYNARODOWE. Największa dotąd 
fuzja połączyła agencje reklamowe D'Arcy 
MacManus Masius oraz Benton § Bowles 
w nowa — piątą co do wielkości w "świe
cie — DMB§B, mającą 2,4 miliardów doi. 
obrotu. Nowa spółka ma oddziały w 50 
miastach 25 krajów i liczy 6 tys. pracow
ników. (ZT̂  + ZV 1985 nr 27 s. 1—2) prl 

LUKSEMBURG. W 20 miesięcy po starcie 
prywatnej rozgłośni RTL plus, po raz 
rierwszv wvkupiono cały czas reklamo
wy. (MB 1985 nr 8 s. 66) pd 

HFN. Instytut Badania Reklamy Schmidt •(-
Pohlmann wykazał sezonowość rozkładu 
wydatków reklamowych, zarówno w 25 
największych jak w ogółem 159 branżach. 
Preferowany jest IV kwartał, na który 
przypada 29% wydatków, kosztem przede 
wszystkim kwartału III — ok. 20%, pod
czas gdy w kwartałach I półrocza wy
datkuje się od 24,4 do 26,9% budżetu re
klamowego. (ZV + ZV 1985 nr 31 s. 1) pd 

KFN. Wydatki mediów na reklamę wła
sną w minionym 10-Ieciu wzrosły cztero
krotnie. W 1984 r. z kwotą 500 mil ionów 

media zajmowały 3 miejsce — 
handlu i przemyśle samochodowym — 
wśród branż reklamujących własną pro
dukcje. W 1974 r. były pod tym wzglę
dem dopiero na 13 miejscu. (ZV + ZV 
1985 nr 34 s. 1) pd 
RFN. Wydawnictwo Bauera przeprowadzi
ło analizę reklamy 311 przedsiębiorstw, 
które w 1984 r. wydały na nią ponad 5 
milionów marek każde. Wśród nich było 
" f'"rm z przewagą kapitałów zagranicz

nych (39 z USA. po 12 z Holandii i Japo
nii, 50 szwajcarskich. 9 francuskich. « bry
tyjskich, po 4 z Włoch i Szwecji). Ich 
udział w ogólnej kwocie budżetu rekla
mowego badanych 311 przedsiębiorstw, 
wynoszącego 5 miliardów 997 mil ionów mk, 
stanowił 36,3%. 

Okazało się, że rodzime nawyki dały 
o sobie znać także w kraju usadowienia 
filii. I tak Szwedzi preferowali reklamę 
w gazetach codziennych, gdzie uplasowali 
ca 60% swych wydatków. Identycznv był 
odsrtek ogłoszeń japońskich, ale w czaso
pismach masowych. Reklamę w t.v prefe-



rowały firmy z USA 41,6%, Szwajcarii — 
40,4% i Włoch — 46,5%. Francuzi (40,7%) 
i Brytyjczycy (blisko 50%) stawiali na cza
sopisma masowe, podczas gdy Holendrzy-
na reklamą wyważoną — 44% w czasopi
smach masowych i 41,4% w telewizji. 

Dla porównania — przeciętne odsetki 
reklamy w poszczególnych mediach KFN 
1984, mierzone budżetem: czasopisma ma
sowe 41,9%, gazety codzienne 29,3%, tele
wizja 16,7"/», radio 6,9%, czasopisma facho
we 5,2%. (ZV + ZV 1985 nr 36 s. 7) pd 

BFN. W ostatnich trzech latach stosunko
wo największy przyrost nakładów — ok. 
22% — wśród wszystkich rodzajów perio
dyków wykazały czasopisma ogłoszeniowe, 
kolportowane przeważnie bezpłatnie. L i 
czą one już ponad 900 tytułów o łącznym 
nakładzie 48 mil ionów egz. Przeciętnie do 
każdego gospodarstwa domowego docie
rają 2 pisma ogłoszeniowe. Są one wyda
wane głównie przez wydawnictwa praso
we. Ich wpływy z tytułu reklamy szacuje 
sit; na rocznie 1,5 do 1,8 miliardów mk. 
(Spiegel 1985 nr 43 s. 150) pd 

RFN. Aby zahamować spadek nakładu, 
ilustrowany magazyn Stern prowadzi ro
czną kampanię reklamową kosztem to mi
lionów marek. Jest to największa akcja 
reklamowa w historii prasy niemieckiej; 
co czwartek, od lipca 1985 ukazują się ca
łostronicowe ogłoszenia w czołowych ga
zetach, zróżnicowane ze względu na od
biorców. Od samego początku spotkał;, 
się z krytyką, np. Kölner StadUin~eigvr 
odmówił druku reklamującego reportaż w 
Sternie nt. prostytucji wśród dzieci, Rada 
ds. Reklamy wytknęła ogłoszenie anonsu
jące artykuł o piekarskich wyrobach z 
motywami erotycznymi. Kampanię reali
zują Wolf Rogoski i Michael Schirner 
(Agencje KKG-GGK), których honoraria 
wynoszą do 15% wydatków reklamowych 
Sterna. 

W 1980 r. Stern miał 1740 tys. egz. na
kładu, w I półroczu 1985 spadł do 1420 tys. 
Poniżej 1400 tys. — jest to tzw. „gwaran
towana granica" — wydawca jest zobo
wiązany zwracać wpłaty inserentom. Ta 
granica oznacza, że pismo jest czytane 
przez określoną liczbę osób. (Zeit 1985 nr 
32 s. 13) pd 

RFN. Rada do spraw Reklamy stwierdziła 
w I półroczu 1985 wzrost skarg dotyczą
cych reklamy w mediach drukowanych. 
Dotyczą one naruszania godności kobiecej 
i uczuć religijnych. (ZV i ZV 1985 nr 34 
s. 1) pd 

RFN. Wydawnictwo Gruner + Jahr ogło
siło cennik reklamy swych czasopism w 
1986 r. Poważnie, bo o ponad 19% wzrasta 
koszt ogłoszenia całostronicowego w 2 ty
tułach — GEO i GEO Special (w pierw
szym tytule do 31 tys. mk za stronę czar
no-białą i 46,5 tys. mk za czterokolorową, 
w drugim odpowiednio do blisko 11 tys. 
i ponad 17 tys. mk). Bez zmian lub o pa
rę procent wyższe są ceny za stronę w 
takich znanych tytułach jak Brigitte (41,8 
tvs. czarno-biała i 79.3 tys. kolorowa), 
Schoner Wolmen (22,8 tys. i 41 tys.) czy 
Stern (48,6 tys. i 87,6 tys. mk). (ZV + ZV 
1985 nr 31 s. 9) pd 
RFN. Kierownictwo Südwestfunk zezwoli
ło nadawać reklamę w lokalnym radiu 
miasta Fryburg od października 1985. By 
nie odbiło się to na i tak krótkim czasie 
audycji, przedłużono je z 2 do 3 godz, co
dziennie od 10—3 2 i od 17-18. Do radia 

lokalnego odnosi się w pełni przepis ogra
niczający reklamę do maksimum 5 minut 
na godzinę programu, (.wU 1985 nr 8 s. 38) 
pd 

RFN. Jako jedyny kraj w Republice Fe
deralnej, Brema zakazała nadawania re
klamy w mediach za pomocą kabla w nie
dziele i święta. (ZV + ZV 1985 nr 30 s. 7; 
pd 

RFN. Ponieważ nie zakazują tego ustawy 
poszczególnych krajów, prywatny kablo
wy program telewizyjny SAT 1 nadaje oci 
półrocza 1985 reklamy także w niedzielo. 
(ZV 1- ZV 1985 nr 29 s. 17) pd 

USA. Istnieje ponad 3000 takicli tytułów, 
o łącznym nakładzie ok. 34 milionów 
egzemplarzy, w większości kolportowanych 
za pośrednictwem poczty — jednak nie 
jest to prasa. To shoppers — periodyki 
składające się w całości z reklam, w za
wartości których ok. 25% z reguły stano
wią ogłoszenia drobne czytelników, za
zwyczaj rozproszone w całej publikacji. 
Przeciętny nakład 10—15 tys. egz. i lokal
ny zasięg pozwala reklamującemu dotrzeć 
do swojego klienta, temu ostatniemu zań 
umożliwia rozeznanie rynku bez odwie
dzania sklepów. Nie ponosząc kosztów 
dziennikarskich materiałów publikacje te 
są bardzo zyskownym przedsięwzięciem, 
konkurencyjnym dla prasy lokalnej, która 
traci na ich rzecz ogłoszenia i reklamy. 
(EP 13 VII 1985 s. 14) ar 

USA. Domy sprzedaży wysyłkowej zaprze
staną — być może — drukowania swych 
katalogów na papierze ilustracyjnym naj
wyższej klasy. Przykładowo, nowe przed
siębiorstwo nowojorskie Videologue Mar
keting Corp. sporządziło swą pierwszą 
ofertę na kasecie video, argumentując, że 
sprzętem odtwarzającym dysponuje już co 
piąte gospodarstwo domowe. Twierdzi się 
też, że wizualna demonstracja nowej ma
szynki do kawy czy innego sprzętu ku
chennego wywiera większe wrażerfie niż 
s łowo drukowane ze statycznym zdjęciem. 
Krytycy natomiast powątpiewają, by od
biorcy chcieli przez pół godziny lub dłu
żej oglądać taką kasetę. Przypomina sic 
też kiepskie doświadczenia największego 
domu wysy łkowego świata Sears, Roebuck 
& Co, który w 1981 przesłał klientom ów
czesną nowość — płytę wideofoniczną jako 
katalog handlowy. Nabywcy wnet zażądali 
tradveyjnego katalogu drukowanego. (:vzz 
29 VIII 1985 s. 45) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. Na zaproszenie re
daktora naczelnego miesięcznika Rcvue 
SueUwej Literatury w kwietniu 1985 spot
kali się w Bratysławie przedstawiciele 
czasopism poświęconych literaturze świa
towej. Przybyli na to spotkanie przedsta
wiciele: Nagyvildg z Budapesztu prof. 
Laszló Kery, Wseswitu z Kijowa, Witalij 
Korotycz, lnostrannej Litieratury z Mo
skwy, Konstanty A. Czugunow, Svetovcj 
literatury z Pragi, Józef Horcczka, seeo-
lid X X z Bukaresztu, Geo Serban, Sinn 
und Form z Berlina, Heidi Lipecky, Pa
noramy z Sofii, Penczo Simow, a także 
Wacław Sadkowski z Literatury na Świe
cie. Tematem spotkania były literatury 
krajów Trzeciego Świata, oraz formy i 
sposoby współpracy wymienionych pism. 
Ustalono ,że spotkania takie będą się od
bywać co 4—5 lat i powinny mieć cha-



rakter sympozjów problemowych dotyczą
cych interpretacji i recepcji różnych zja
wisk w literaturze światowej . (Literatura 
na Świecie 1985 nr 7 s. 347 i d.) tl 
FRANCJA. Badania przeprowadzone w 
1984 r. objęły około 20 tys. dziennikarzy 
i dały następujące wyniki: 25% dzienni
karzy to kobiety; w przekroju socjalnym 
75% pochodzi z rodzin mieszczańskich, 8% 
jest pochodzenia robotniczego; 66% dzien
nikarzy ma wyższe wykształcenie, a z 
tych 24*/« studiowało dziennikarstwo; w 
zawodzie jest wysoka fluktuacja kadr, 
około 4*/e pracuje 8 lub więcej lat w tym 
samym tytule, podczas gdy 65% pracuje 
w tym samym miejscu mniej niż 5 lat; 
agencje informacyjne zatrudniają 7% 
dziennikarzy, dzienniki paryskie 10«/«, ra
dio i tv 13,5"/«, dzienniki regionalne 25% — 
pozostali pracują w magazynach. (iOJ NI. 
1985 nr 13—14 s. 8) tl 
NIKARAGUA. Szczególnie trudna jest pra
ca ok. 20 radiostacji regionalnych zrze
szonych w CORADEP (Corporacion de Ra-
diodifusion del Pueblo). W takiej rozgło
śni pracuje maksymalnie 4 dziennikarzy, 
którzy muszą zebrać wszystkie wiadomo
ści — nie dysponując ani jednym pojaz
dem i najczęściej tylko jednym magneto
fonem reporterskim w rozgłośni. (NDP 
1985 nr 9 s. 2—3) pd 

NRD. Wśród ogółem ok. 8 tys. dziennika
rzy, tysiąc pracuje w redakcjach lokal
nych. (Tezy... s. 12) pd 
POLSKA. W tygodnikach lokalnych pra
cuje etatowo 423 dziennikarzy, ok. 250 dal
szych pracuje w innych redakcjach lokal
nych. Stwierdzono to w sondażu Zakładu 
Dziennikarstwa US w I połowie 1985 r. 
(Tezy... s. 29 i n.) pd 

RFN. Leksykon zawodów poświęconych 
komunikowaniu wymienia ich ok. i2U. Fe
deralny Urząd Pracy prowadzi w reje
strze 80 takich zawodów, z których ok. 30 
bezpośrednio dotyczy dziennikarstwa. 
(HuF 1985 nr 2 s. 192) pd 

RFN. W 1984 r. było oficjalnie zarejestro
wanych co najmniej 300 bezrobotnych 
dziennikarzy z pełnym wykształceniem 
wyższym. (RuF 1985 nr 2 s. 193) pd 

RFN. Stowarzyszenie Dziennikarzy DJV 
nie przystąpi w najbliższych trzech latach 
do nowo powstającego Związku Zawodo
wego Mediów w ramach Federacji 15GB. 
Połączenie rozbija się g łównie z powodu 
przewidzianego w nowym statucie rozdzie
lenia dotychczasowych członków DJV do 
różnych związków zawodowych, w zależ
ności od tego, w jakich grupach gospo
darki czy administracji obecnie pracują. 
W przeciwieństwie do tego, członkowie 
Rjundfunk-Fernseh-Film-Union mają w 
całości przejść do Gewerkschaft Kunst, a 
członkowie Deutsche Journalisten-Union — 
do Zw. Zaw. Drukarzy. DJV zrzesza naj
liczniejszą grupę dziennikarzy, blisko 15 
tys. (ZV + ZV 1985 nr 37 S. 20) pd 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

RFN. Upadłość ogłosiła Verband der Wer
bung e.V. Hamburg /Schleswig-Holstein, a 
wraz z nim istniejąca od 1946 r. Akade
mia Reklamy (Werbefachliche Akademie — 
WAH) w Hamburgu. Ostatnio kształciło 
się w niej 13 słuchaczy. (ZV -f ZV 1985 nr 
29 s. 3) pd 

USA. Ilość akredytowanych przez ACEMCJ 
(Accrediting Council on Education in Mass 
Communication and Journalism) szkół i 
wydziałów dziennikarstwa w Stanach 
Zjednoczonych wynosi 86. Dwa ostatnio 
akredytowane wydziały to Dziennikarstwa 
na Uniwersytecie w Alasce i Masowego 
Komunikowania na Stanowym Uniwersy
tecie w Jackson, Mississippi. (EP 3 VIII 
1985 s. 43) ar 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 

MIĘDZYNARODOWE. 38 kongres Między
narodowego Zrzeszenia Wydawców Gazet 
FIEJ w Tokio zgromadził delegatów z 24 
krajów niesocjalistycznych. Wśród przyję
tych rezoiucji pierwsza jest adresowana do 
oświatowych instytucji państwowych i 
prywatnych na całym świec ie z żądaniem, 
by w programach nauczania uwzględniać 
czytelnictwo prasy. Inna rezolucja pod
kreśla konieczność konstytucyjnego zape
wnienia wolności słowa w nowych me
diach elektronicznych (ZV + ZV 1985 nr 31 
s. 16) pd 

MIĘDZYNARODOWE. W Bazylei odbył się 
1. Europejski Kongres Rozgłośni Lokal
nych z udziałem 120 uczestników z Au
strii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Ka
nady, Luksemburga, RFN i Szwajcarii. 
Przedstawiono 17 referatów omawiających 
sytuację rozgłośni lokalnych w Szwajca
rii. (ZV + ZV 1985 nr 28 s. 15) pd 
NRD. Deutsche Staatsbibliothek w Berli
nie posiada jeden z największych w świe
cie zoiorow prasowych — ok. 80 tysięcy 
oprawnych tomów od początków prasy po 
współczesność. Przystąpiono do mikrofil
mowania najważniejszych tytułów, poczy
nając od takich, którymi nie dysponują 
inne biblioteki, jak Berliner Tageblntt 
(1872—1894 w 87 tomach), wysokonakładowa 
bulwarówka berlińska 12-Ulir-Blatt (40 to
mów z lat 1919—1932) czy lewicowa popo-
łudniowka 8-Uhr-Abendblatt (1927—1932, 24 
tomy). Mikrofilmami ze zbiorów berliń
skich są m. in. zainteresowane Biblioteka 
Leninowska w Moskwie, Instytut Hoovera 
w Stanford (USA) i Ośrodek Badań Biblio
tecznych w Chicago, uniwersytecki Insty
tut Badań Prasoznawczych oraz instytut 
Badaii nad Prasą w Bremie i in. (NDP 
1985 nr 8 s. 8) pd 
RFN. Od 3 lat pracuje w Saarbrucken 
Institut fur Kommunikationsforschung, 
kierowany przez właścicielkę dr Beatę 
von Keitz. Działa w całej Republice Fe
deralnej i w przygranicznych krajach są
siednich. Szczególnie znane są ekspery
mentalne badania przy pomocy specjal
nych okularów pozwalających stwierdzić, 
w jaki sposób są czytane gazety i czaso
pisma. Taki eksperyment przeprowadzo
ny dla firmy Philips wykazał, że w po
równaniu z innymi metodami ta nie na
stręcza problemów laboratoryjnych. Jest 
ona wskazana wtedy, gdy chodzi o infor
macje dotyczące postrzegania np. szcze
gółów reklamowych, przebiegu (kolejności; 
czytania itp. Instytut pani Keitz pierwszy 
przebadał sposób odbierania katalogów 
reklamowych, dostarczając istotnych wia
domości na temat przyjmowania elemen
tów tekstowych i ilustracyjnych. Badano 
też sposób czytania fachowej Arzte-Zei-
tung przez lekarzy, przeprowadzono „test 
aktywizacji" dotyczący odbioru reklamy 
tv. 



Instytut zatrudnia 16 stałych pracowni
ków. (ZV + ZV 1985 nr 31 s. 11) pd 
RFN. Ukazała się „Funktions-Analyse 
'isö" — kolejna analiza zawartości wydaw
nictwa hamburskiego Jahreszeiten-Verlag 
Obejmuje ona prawie wszystkie tytuiy 
czytelniczej analizy MA, kategoryzujące len 
zawartość w ponad 2u tematach i'akicn 
jak m. in. moda, kosmetyka, kueniua, 
mieszkanie, nauka, przyroaa, kultura i 
sztuka, rozrywka. „Porównawcza analiza 
intormuje obiektywnie o redakcyjnej po-j 
daZy... Jest też narzędziem planowania 
reklamy". (ZV + ZV 1985 nr 29 s. ly; pd 

RFN. 29 lat temu zaczęło się ukazywać 
czasopismo Film und Hecht poświęcone 
prawnym aspektom twórczości tamowej. 
Wnet objęło również szersze problemy 
prawa autorskiego i dotyczącego różnora
kich mediów. Obecnie ukazuje się jako 
miesięcznik pod tytułem ZUM — Zeit
schrift für Urheber- und Medienrecht!Film 
und Recht. Oprócz f i lmów i mediów tra
dycyjnych zajmuje się także nowymi me
diami — telewizją kablową i satelitarną, 
videotekstem, teletekstem, nagraniami ka
setowymi w aspektach prawnych. 

Redakcja ZUM ma siedzibę w mona
chijskim Instytucie Prawa Autorskiego i 
Mediów, lecz pracuje całkiem autonomi
cznie. Wydawcą jest prof. Albert Scharf 
z gronem innych naukowców, redakcją 
kieruje dr Jürgen Becker. Pismo ma 
współpracowników w Austrii, Francji, Ja
ponii, Szwajcarii i Włoszech. Dostarczają 
oni bieżących informacji i komentarzy o 
nowych regulacjach prawnych, co umoż
liwia porównanie ze stanem w RFN. 

Ukazujący się w wydawnictwie Nomos 
w Baden-Baden miesięcznik kosztuje 29,M 
mk. (Huf 1985 nr 2 okł. s. 2) pd 

RFN. Stale maleje liczba widzów kino
wych, np. w maju 1985 spadła o J / i do 
6,3 min w ogółem 3659 kinach. Telewizje 
ARD i ZDF postanowiły przeprowadzić 
trzymiesięczny test (od września do listo
pada 1985) by stwierdzić, czy ich progra
my wpływają na frekwencję kinową, w 
tym czasie 600 kin — od największych po 
najmniejsze, od studyjnych po peryferyj
ne i oferujące filmy pornograficzne — 
będzie dokładnie rejestrować widzów, na
tomiast w programach ARD i ZDF w pią
tki 1 soboty wieczorem nie będzie fumów 
atrakcyjnych dla młodych widzów w wie
ku od 12 do 25 lat, którzy stanowią 80J.o 
Widowni kinowej. (NZZ 8 VIII 1985 s. 35) 
pci 

RFN. Stowarzyszenie badawcze AGLA-
MED (zajmujące się prasą medyczną) roz
pisało konkurs dotyczący koncepcji badan 
postrzegania reklamy i wykorzystania 
rozkładówek. Uczestniczyć mogą badacze 
mediów z instytutów fachowych i prze
mysłu farmaceutycznego, wykładowcy i 
studenci dziennikarstwa, prasoznawstwa, 
socjologii i nauk ekonomicznych. Nagro
dy wynoszą 9 tys., 4 tys. i 2 tys. marek. 
W jury zasiada m. in. prof. Wolfgang 
Langenbucher z uniwersytetu w Wiedniu. 
(ZV + ZV 1985 nr 31 s. 7) pd 

SZWAJCARIA. Dziennikarz Hermann Jä
ger wydaje jednoosobowo — jako redaktor 
i autor — kwartalnik Kurzwelle Aktuell. 
W II połowie 1985 ukazało się 30 wydanie 
tej małoformatowej broszury, poświęcone 
głównie 50 rocznicy Schweizer Radio In
ternational (SRI). Zeszyt zawiera poza 
tym "liczne informacje i zestawienia o na

dawcach krótkofalowych z całego świa
ta, gdyż publikacja ta jest pomyślana 
właśnie jako kompendium aktualności dla 
tych radioamatorów. Pismo można otrzy
mać poprzez Soldi-Verlag, 2100 Hamburg 
90. (NZZ 19 IX 1985 s. 47) pd 
USA. Dział Badań koncernu telewizyjnego 
CBS opublikował prognozę dot. odbiorców 
w nadchodzących latach. Przewiduje się 
zmniejszenie liczby telewidzów oglądają
cych programy trzech „gigantów" — CBS, 
NBC i ABC — do przeciętnie tylko 70"/u, 
jednak przy zwiększonej w 1990 r. liczbie 
gospodarstw domowych odbierających tv 
z 85 do 94 mil ionów. Zasięg innych sta
cji nadawczych poza kablowymi (głównie 
„niezależnych") ma obejmować 20"/« wi
dzów. (,A'ZZ i v i i i 1905 s. 30) pd 

NOWE MEDIA 

MIĘDZYNARODOWE. W połowie września 
1985 odbył się w Bazylei 3 Europejski 
Kongres Videotexu, zajmujący się kwestia
mi ekonomicznymi, technicznymi, praw
nymi i społecznymi tego nowego medium, 
dającego poprzez telefon i telewizor z 
przystawką łączność z bankami informa
cji. 

W większości krajów videotex nie zo
stał jeszcze zaakceptowany. Wysuwa się 
zastrzeżenia w sprawie ochrony danych 
osobistych, opłat, równego dostępu, nega
tywnego oddziaływania na wpływy prasy 
z reklamy. Na kongresie podkreślano ko
nieczność szukania takich rozwiązań tech
nicznych, które by chroniły interesy in
dywidualne i instytucjonalne, nie podwa
żając istoty videotexu. Apelowano o 
„więcej zaufania do samoregulacji syste
mu" ze strony posiadaczy i użytkowni
ków videotexu. 

Innymi dyskutowanymi problemami 
były sprawy wynikające z różnej regla
mentacji prawnej w poszczególnych kra
jach, co jest istotne przy współpracy 
międzynarodowej . Zgodnie podkreślano 
trudności powstające przy definiowaniu 
różnic między informacją i reklamą. 

Uznano, że rozpowszechnianie video
texu będzie procesem powolnym i ewolu
cyjnym, co pozwoli na odpowiednie ko
rekty w czasie jego przyjmowania. (A^/-
22—23 IX 1985 s. 24) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Szwajcarska Poczta, 
Telegraf i Telefon (PTT) podjęła z koń
cem września 1985 nowy rodzaj usług ko
munikacyjnych — tzw. videokonferencje. 
Do maja 1986 będą one łączyły — z za
stosowaniem wizji, grafiki komputerowej 
i wydruków teleekranowych — uczestni
ków w Szwajcarii, RFN, Francji i USA. 
Traktuje się to jako przygotowanie do 
zastosowania videofonii jeszcze w bieżą
cym dziesięcioleciu. W tym ceiu jako ko
lejny krok musiano by zainstalować je
sienią 1986 w Zurychu stację naziemną 
odbierającą przekazy satelitarne z syste
mów ECS i Telecom-1. 

Videokonferencje o zasięgu krajowym 
kosztują W Szwajcarii 500 franków za go
dzinę, przy połączeniach międzynarodo
wych każda ze stacji końcowych pobiera 
połowę taryfy — 2400 franków/godz. (NZZ 
22—23 1X 1985 s. 24) pd 

USA. Obecnie działa tu zaledwie 5000 do
mowych urządzeń do odbioru videotekstu 
i równocześnie aż 11,8 mil ionów kompute
rów domowych, z których 15—18"/« może 
odbierać (i wybierać) przekazy. W opinii 



ekspe r tów perspektywy tradycyjnego v i -
deotekstu są obecnie mizerne," a przyszłość 
tej techniki komunikowania zdaje się le
żeć w możliwości dotarcia do k o m p u t e r ó w 
osobistych. (EP 9 III 1985 s. 26—27) ar 

U S A . Jedną z g łównych przyczyn, dla 
k t ó r y c h videotekst nie jest tak popularny, 
jak tego oczekiwano, upa t ru ją eksperci w 
niedostatkach t reśc i . Nadawcy videotek-
stu, zafascynowani techniką, zapominają, 
czemu ma ona służyć i w efekcie odbior
ca otrzymuje streszczenie gazety, nienaj
lepsze i spóźnione , a znacznie przecież 
droższe, niż gazeta. 

Z drugiej strony nie sprzyjają rozwo
jowi tej techniki zbyt wielkie , często nie
realistyczne oczekiwania odbiorców, k tó 
rzy chcieliby nawet by to urządzen ie roz
wiązywało za nich domowe problemy. Ta
kie wnioski przynios ło spotkanie wydaw
ców v ideoteks tów, zgromadzonych W sto
warzyszeniu H A (Information Industry 
Association). (EP 1 VI 1985 s. 33--34) ar 

U S A . Viewtron — videotekst w y d a w c ó w 
prasowych Knight-Ridder Newspapers Inc. 
obejmujący swym zasięgiem płd. F lo rydę 
obniżył już po raz trzeci wysokość opła t 
za swój serwis (o 15 do 25 doi. miesięcz
nie). F i rma boryka się z t r u d n o ś c i a m i f i 
nansowymi i ten gest ma jej pomóc przy
ciągnąć odbiorców. (EP 9 III 1985 s. 26) ar 

U S A . Times M i r r o r Co. jest szóstym ame
r y k a ń s k i m wydawcą prasowym, k tóry roz
poczyna nadawanie videotekstu. Gate
way — bo tak nazywa się to przeds ię
wzięcie — będzie kosztował odbiorców 
100 doi. jednorazowej opła ty za wypoży
czony terminal, k tó ry umożl iwi odbiór ko
lorowych tablic i tekstu na ekranach ich 
telewizorów, oraz 30 doi. miesięcznej opła
ty, w zamian za co Gateway proponuje 
ostatnie wiadomości , a także 1300 prze
pisów kul inarnych, programy k in , adresy 
restauracji wraz z menu, rozk łady lotów, 
bieżące doniesienia o stanie ruchu drogo
wego, reklamy sklepów. Jak z tego w y l i 
czenia widać , jest to lokalne przedsię
wzięcie, obe jmujące swvm zasięgiem po
łudniową Kal i fornię . (EP 9 III 1985 s. 2 7 -
28) ar 

WĘGRY. W Budapeszcie można wypoży
czyć wideokasety i widcomagnetofony. 
300 kaset zawiera f i lmy rodzime i z kra
jów socjalistycznych: fabularne, animo
wane, dokumentalne i popularnonaukowe. 
(Novinaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 

BIOGRAFIA 

R F N . 22 września zmar ł A x e l Casar Spr in
ger (1912—1985), twórca olbrzymiego impe
r ium prasowego (na ten temat — patrz 
pod „Rozpowszechnien ie ' ' i „ E k o n o m i k a " ) . 
(Zeit 1985 nr 40 s. 2) pd 

R F N . Eks-kanclerz Helmut Schmidt zaj
muje coraz ważniejszą pozycję w wydaw
nictwie i redakcji tygodnika Die Zeit. 
1 paźdz iern ika 1985 us tępu je z wydawnic
twa Gerd Bucerius, zachowując przys łu
gujące właścicielowi prawa doradczo-kon-
trolne. F i r m ę będzie p rowadz i ł Schmidt 
(działalność publikacyjna) z Hildą von 
Lang (sprawy ekonomiczne). Mar ion hr. 
Dónhoff pozostaje wydawcą wspóln ie ze 
Schmidtem. Redaktorem naczelnym będzie 
nadal Théo Sommer. Statut redakcyjny 
ma obowiązywać bez zmian. (Zeit 1985 nr 
32 s. 2) pd 

W A T Y K A N . Papież Jan Paweł II ogłosił 
3 X I 1985 b łogos ławionym holenderskiego 
ka rme l i t ę , ojca Tytusa B r a n d s m ę , 1881— 
1942, k t ó r y zginął w obozie koncentracyj
nym w Dachau. Holenderski zakonnik zaj
mował się zawodowo dziennikarstwem na 
łamach prasy katolickiej i — jak podkre
ślił papież — jest pierwszym w histori i 
dziennikarzem, k tó rego Kościół ka to l icki 
uznał za błogosławionego. Ojciec Brand-
sma poniósł śmie rć w w y n i k u „doświad
czeń medycznych" przeprowadzanych na 
nim w obozie, gdzie został zes łany za an
tyh i t l e rowską działalność w holenderskim 
ruchu oporu. Uchodzi za bohatera walk ' 
z antysemityzmem. (Echo Krakowa nr 218 
z 4 X I 1985) jk 

PRAWO 

R F N . Od połowy 1981 r. 30-osobowa ekipa 
kon t ro l e rów Towarzystwa Ochrony Praw 
Autorskich ściga nielegalne kopiowanie z 
książek i czasopism, muzyk i z płyt i ra
dia, ostatnio szczególnie w technice video. 
Szacuje się, że w R F N pirackim kopio
waniem zajmuje się „ z a w o d o w o " ok. 
6 tys. osób. Kontrolerzy (przeważnie by i : 
funkcjonariusze policj i kryminalnej) za
rekwirowal i w ciągu 4 lat 225 tysięcy nie
legalnych kopii . (DaD-Brief 5 1X1985 s. 
-u~2) pd 

R F N . 1 lipca 1985 weszły w życie nowe 
przepisy prawa autorskiego, przewidujące 
podwyższenie kary za bezprawne kopio
wanie u t w o r ó w obję tych ochroną. Wymiar 
karv więzienia zwiększono z jednego roku 
do 5 lat. (DaD-Brief 5 I X 1985 s. 9872) pd 

K F N . Obowiązujące od połowy 1985 r. no
we przepisy prawa autorskiego jako pior-
v, sze w świecie u n o r m o w a ł y odpła tność za 
kopiowanie u tworów. I tak pusta kaseta 
do nag rań muzycznych kosztuje teraz 20 
fen. więce j , trzygodzinna taśma video — 
60 fen., fotokopie z książek lub czaso
pism są droższe o 2 fen. Dodatkowe wpły
wy odprowadza się podług okreś lonej ta
ryfy na konto twórców. (DaD-Brief 5 IX 
1985 s. 9372) pd 

TECHNIKA 

MIĘDZYNARODOWE. Kto jest wynalazcą 
komputera? Nie Amerykanin , lecz Nie
miec — obecnie 75-Ietni Konrad Zuse, za
mieszkały w R F N ki lkakrotny dr h.c. 
nauk technicznych. Jako miody inżynier 
p racował w 1941 r. nad s ta tys tyką w za
kładach lotniczych Henschla i tam skon
s t ruował pierwszą s te rowaną programem 
maszynę liczącą. Za jmowała k u b a t u r ę sali 
lekcyjnej i rozwiązywała 20 tys. zadań. 
Jest eksponowana w Deutsches Museum 
w Monachium. 

Po wojnie Zuse sprzedał swe prawa 
autorskie a m e r y k a ń s k i e j firmie I B M , inna 
część w y n a l a z k ó w koncernowi elektroni
cznemu Siemensa. Amerykanie i później 
.Japończycy rozwinęl i wynalazek Zusego. 
Komputery wykonują dziś 2 mil iony dzia
łań, opracowywany jest model podejmu
jący 20 min zadań . (DaD-Brief 26 VII 1985 
s. 9796) pd 
MIĘDZYNARODOWE. Włókna szklane do 
przekazu optycznego transmisji dostarcza 
40 f irm, a ich zdolność produkcyjna osią
ga w przybl iżeniu 134 niln km na rok. 
Prawie połowę p roduku ją Stany Zjedno-



czone, gdzie dotychczas zainstalowano 65%> 
połączeń, tj. 350 tys. km. W Europie s łu
ży transmisjom ok. 90 tys. km, w Ame
ryce P M . S tys. km, a w pozostałych czę
ściach świata 20 tys. km włókien szkla
nych. (Novlnaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 

MIĘDZYNARODOWE. Wysokość niektó
rych wież telewizyjnych: Toronto 548 m, 
Moskwa 537 m, Berlin (stolica NRD) 362 m, 
Frankfurt n M. 331 m, Monachium 290 m, 
Hamburg 272 m, Bazylea 248 m, Kolonia 
243 m, Madryt 220 m, Berlich Zach. 212 m. 
(Reklama Boscha na międzynar. sympo
zjum tv w Montreux 1985) pd 

JAPONIA. Matsushita Corp. w Osace pro
dukuje telewizyjny odbiornik stereofoni
czny Panasonic CTF 2077R. W Japonii te
lewizory stereo produkuje się już szósty 
rok I posiada je co trzecia rodzina (w 
RFN w przybliżeniu 10»/» gospodarstw do
mowych). (Novlnaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 

JAPONIA. W firmie Matsushita Electric 
Industrial Co. opracowano system tv 
umożliwiający oglądanie trójwymiarowego 
obrazu bez korzystania ze specjalnych 
okularów. Ekran o przekątnej 36 cm daje 
obraz trójwymiarowy złożony z poszcze
gólnych obrazów pod różnymi kątami. 
Efekt końcowy powstaje za pomocą spe
cjalnych soczewek. (Novlnaf 1985 nr 6 s. 
26) dkn 

JAPONIA. Japońska firma Matsushita 
Electric Industrial Co w Osace wyprodu
kowała prototyp przenośnego odbiornika 
telewizyjnego w technice video. Waga: 
około 3 kg, a wielkość 25 X 30X7,5 cm. 
(IOJ NL 1985 nr 17 S. 6) tl 

RFN. Firma Siemens udoskonaliła drukar
kę laserową, która może drukować dwu-
kolorowo (czarno i niebiesko) 100 stron 
formatu A4 na minutę, przy czym urzą
dzenie drukuje obie strony kartki jedno
cześnie. (Novlnaf 1985 nr 6 s. 28) dkn 

RFN. Według danych Poczty Federalnej, 
w połowie 1985 r. na terenie Republiki 
(łącznie z Berlinem Zach.) było 1241 tys. 
mieszkań z podłączeniem kablowym a 
możliwość podłączenia istniała dla dal
szych 3 466 tys. mieszkań. (MB 1985 nr 8 
s. 11) pd 

RFN. Poczta zezwoliła na prywatną in
stalację anten parabolicznych umożliwia
jących odbiór przekazów satelitarnych w 
sieci kablowej tv. Dla stu mieszkań koszt 
takiej Instalacji wynosi ok. 15 tys. marek. 
(ZV + ZV 1985 nr 32—33 s. 23) pd 

RFN. W 1984 r. oddano do użytku pierw
szy odcinek łączności świat łowodowej 
Hamburg — Hanower. Gdy teleks przeka
zuje w sekundzie 50 bitów (ok. 8 liter), to 
świat łowody aż 140 mil ionów bitów (140 
megabitów). Oznacza to możliwość przeka
zania z komputera w Hamurgu do kom
putera w Hanowerze książki telefonicznej 
zawierającej 500 tys. wpisów w ciągu 1,5 
sekundy. (Zelt 1985 nr 35 s. 27) pa 
RFN. Komputery maleją i tanieją. Model 
IBM/36 jesienią 1983 miał rozmiary szafy 
biurowej i kosztował 100 tys. marek, po 
roku zmalał do rozmiarów lodówki i ko
sztował 75 tys. mk, model „jesienny" 1985 
jest wielkości zaledwie magnetowidu (czy 
adaptera) i do nabycia za 35 tys. mk. 
„Wyposażenie i zdolności są prawie takie 
same." (ZV + ZV 1985 nr 37 s. 15) pd 

SZWECJA. Zastosowano nową metodę 
przy produkcji włókien optycznych. Po
zwoli to transmitować informacje jednym 
kanarem z szybkością 5 mld bitów na se
kundę. Jest to szybkość 100 razy większa 
niż dotychczas. {Novlnaf 1985 nr ti s. 26; 
dkn 

USA. Fieksografia — nowa technika dru
ku gazet powoli wkracza na rynek pra
sowy, konkurując z offsetem. Flexo, sto
sowana aorychczas w aruku opakowań po
lega na użyciu giętkich płyt, wymagają
cych mniejszych sił nacisku, oraz wod
nych farb drukarskich, które schną szyb
ko, a więc nie zamazują się , a takZe po
zwalają na uzyskanie wspaniałych kolo
rów, wymagają jednak dużej precyzji ope
racji (w dotychczas produkowanych ma
szynach zapewnia ją komputer) i odpo
wiedniej, stałej gramatury papieru. Mi
mo to ocenia się, że technika ta jest tań
sza i łatwiejsza w produkcji niż offset 
czy druk tradycyjny. Wśród kilku wię 
kszych gazet, które zamówiły już maszy
ny flexo i eksperymentują z nową tech
niką, są Washington Post i Mlamt Herald. 
(KP 13 VII 1985 s. 30) ar 

USA. We wrześniu 1985 weszła niespodzie
wanie jako pierwsza na rynek z nowym 
programem komputerowym „Q&A" (Que 
stion and Answer) mała firma Symantec 
z Kalifornii: nowość polega na tym, że po 
raz pierwszy nie trzeba pytań programo
wać w języku komputera, lecz normal
nym s łownictwem. Założyciel Symantec, 
Gary Hendrix był dyrektorem Instytutu 
Badań Językowych uniwersytetu Stanford 
i zgromadził w swej obecnej firmie naj
lepszych ekspertów software z takich re
nomowanych przedsiębiorstw jak Lotus, 
Microsoft, Digital Research. „Q&A" opie
ra się na popularnym w Stanach banku 
danych „pfs", którego sprzedano już po
nad 0,5 min egz. Wbudowany w mikro
komputer „intel igentny asystent" tłuma
czy pytania ludzkie na program kompu
terowy, upewniając się uprzednio, czy do
brze zrozumiał kwest ię . Dysponuje on 
podstawowym zasobem 450 s łów i znajo
mością gramatyki, rozróżnia rzeczowniki 
i czasowniki, stopniuje przymiotniki, ana
lizuje związki między wyrazami i znacze
nia, wyciąga z tego wnioski. Użytkownik 
może „nauczyć" „Q&A" wielu dalszych 
słów, zdefiniować i wprowadzić w odpo
wiednich miejscach pojęcia czy synonimy. 
„Q&A" może być zastosowany do wszyst
kich komputerów osobistych firmy IBM 
i podobnych jej wytworów, które mają 
wydajność 512 kilobajtów — czyli poje
mność ok. 300 stron maszynopisu. To nie 
jest wiele, ale wejśc ie na rynek mikro
komputera, który „złamał" sprawiający 
dotąd użytkownikom najwięcej poważnych 
trudności, obcy przeciętnemu człowieko
wi sztuczny kod językowy, oznacza kolej
ny przełom na drodze rozmowy z maszy
ną. Cena „Q&A" jest przystępna — wyno
si tylko 299 doi. 

Przewiduje się, że za rok — dwa lata 
nastąpi ostateczne przełamanie barier w 
dialogu człowiek — maszyna i że będzie on 
prowadzony bez klawiatury i teleekranu, 
lecz poprzez mikrofon i głośnik. (Spiegel 
1985 nr 44 S. 91, 93) pd 

USA. Komisja federalna ds. komunikowa
nia (FCC) zezwoliła na stereofoniczną emi
sję telewizji. System nazwano Zenoth/dbx. 
Wg założeń pod koniec 1888 r. 100 stacji 
tv rozpocznie emisję stereofoniczną. (Wo-
oinaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 



WĘGRY. W Gyór buduje się kablową tv. 
Umożl iwi odbiór programu w 12 tys. do
mach. Sieć kablowa obejmie całe miasto. 
(Novinaf 1985 nr 6 s. 26) dkn 

HISTORIA 

CSRS. 13 sierpnia 1985 obchodziła stulecie 
jedna z najstarszych gazet robotniczych 
europy — organ K.PC w Brnie Koimost. 
(MDl' 19U5 nr ii s. 19) pd 

NIEMCY. Prawie zapomniana została pro
pagandowa działalność Marcina Lutra. 
-Tymczasem, jak się szacuje, w latach it>l'i 
uo IMU rozpowszechnił on wsrod ludu 
cwierć miliona d i uków ulotnych. (Memum 
lbiia nr u s. 51) pa 

NRD. 7 września 1985 ukończył 80 rok ty-
gounik Die Weltbuhne, założony przez 
Łjiegtrieda Jacobsohna pod pierwomym ty
tułem Vie achaubuhne, a w latach 192t>— 
iyj3 redagowany przez Carla v. Ossietz-
ky ego. Potem wychodził na emigracji w 
Praaze i Paryżu, a w 1946 został reakty
wowany w Berlinie przez wdowę po 
ossietz^ym — Maud i Hansa Leonarda. 

Od lat '20 zeszyciki WeUounne forma
tu połowy kartki papieru kancelaryjnego 
ukazują s ię w podobnej szacie typogran-
cznej z czerwono-białą okładką. Co jesz
cze oardziej zaskakuje: od roku 1920 nie 
uległa zmianie cena egzemplarza, zeszyt 
kosztuje 50 ienigow. {Weltbuhne 1985 nr 
JO s. 1121 i d.) pd 

USA. John Peter Zenger, drukarz i wy
dawca nowojorskiego tygodnika sądzony 
i (uwolniony 4 sierpnia 1735 roku od winy 
i kary w procesie prasowym, który wy
toczył mu angielski gubernator, stał się 
symbolem walki o wolność prasy, która w 
6ii lat później doprowadziła do uchwalenia 
Pierwszej Poprawki do Konstytucji. W 250 
rocznicę procesu Zengera EP reprodukuje 
jego gazetę, The New York Weekly Jour
nal, z okresu, gdy jej autor siedział w 
więzieniu. (EP 3 VIII 1985, s. 31, 36, 37—40; 
ar 

ZSRR. Z końcem czerwca 1985 tygodnik 
stowarzyszenia Dziennikarzy Radzieckich 
Za Rubieżom obchodził 25-lecie. Tydzień 
po tygodniu publikacje przynosiły wybra
ne materiały z pism zagranicznych. Wier
ne tradycjom założycieli pismo pojawia 
się od 1930 r. pod tym samym tytułem. 
Jednym z jego założycieli był Maksym 
Gorki. Za Rubietom oferuje czytelnikom 
kompleksowy obraz sytuacji międzynaro
dowej, ukazując zależności między wyda
rzeniami i w razie potrzeby — tło histo
ryczne współczesnych wydarzeń. Zapozna
je z osiągnięciami w nauce i technice in
nych krajów, z wydarzeniami polityczny
mi, procesami społecznymi i zwyczajami 
kulturalnymi. (IOJ NL 1985 nr 15 s. 4)U 

ROŻNE 

MIĘDZYNARODOWE. Ponad stuletnią 
tradycję ma termin „Public Relations", 
użyty po raz pierwszy na uniwersytecie 
Yale w USA w 1882 r. w znaczeniu „re-
lations for the generał good". Naukowo 
uzasadniony opis historycznego wykształ
cania s ię tego pojęcia (którego korzenie 
tkwią w starożytności) dał w 1923 c. w 

Uniwersytecie Nowojorskim pionier PR, 
urodzony w Wiedniu (i blisko spokrew
niony z S. Freudem) Edward L . Bernays. 

Jak stwierdzono w połowie 1985 r. na 
kongresie IPRA (International Public Re
lations Association) w Amsterdamie, licz
ba fachowców PR w całym świec ie wyno
si ok. 150 tys. M. in. Public Relations So
ciety of America zrzeszała 12 tys. człon
ków, The British Institute of Public Re
lations 4 tys., wiele innych zrzeszeń na
rodowych po ok. tysiąc członków. (FAZ 
•M IX 1985 S. 15) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Począwszy od roku 
1985 co dwa lata przyznawana będzie na
groda przez IPDC — UNESCO za publi
cystykę o tematyce wiejskiej podejmującą 
zagadnienia postępu na terenach wiejsKicn 
w krajach rozwijających się (IOJ NL ISH.Ï 
nr 15 S. 4) U 

MIĘDZYNARODOWE. 70 francuskich ra
diostacji prywatnych zakłóca odbiór radia 
szwajcarskiego w strefie przygranicznej. 
(MB 1985 nr 8 S. 22) pd 

MIĘDZYNARODOWE. W 1984 r. sprzedano 
na ca łym świecie ok. 17 mil ionów płyt 
kompaktowych, zbyt w 1985 r. szacuje się 
na 40 min sztuk. (Spiegel 1985 nr 32 s. 55; 
pd 

MIĘDZYNARODOWE. IEFPI — Internatio
nal Fédération of Phonogram and Video-
gram Producers stwierdziła, że co czwar
ta kaseta i płyta muzyczna na świecie 
jest kopiowana bezprawnie. W krajach 
arabskich, Indiach, Singapurze i Indone
zji wskaźnik przekracza 70"/o. Szacuje się, 
ze w 1984 r. sprzedano nielegalnie 540 min 
kaset i płyt. (WZZ 11 VII 1985 s. 39) pd 

BERLIN ZACH. Niecodzienną formę „fil
mu" przygotowuje Jórg Moser-Metius: 
znajdujący s ię w ruchu — w kolei me
tra — widz będzie oglądał nieruchome 
kadry. Między dwoma stacjami metra na 
wysokości okien wagonowych będą umie
szczone na ścianach tunelu oświetlone 
podczerwienią obrazy (światło włącza na 
ułamki sekundy komputer). W sumie bę
dzie ich 500, w sek*undzie przed widzem 
„przebiegnie" 18—24 — jak na ekranie ki
nowym. W sumie da to króciutki „film" 
o dziewczynce podrzucającej pomarańczę. 

Koszty tego eksperymentu — 300 tys. 
mk. — ponosi autor wspólnie z komuni
kacją miejską. (linD-Bnef 23 VIII 1985 s. 
9848) pd 
NRD. Z okazji 80-lecia, sekretariat gene
ralny MOD wyróżnił tygodnik Die Welt-
biihne medalem im. Juliusza Fucika. 
(NDP 1985 nr 9 s. 3) pd 

RFN. Związek Wydawców Gazet (BDZV) 
oferuje poprzez teletekst (Bix) ok. stu-
stronicowy, bezpłatny program, zawierają
cy informacje o produkcji i rozpowszech
nianiu gazet oraz o możliwościach kształ
cenia do zawodu redaktora i ekonomisty 
wydawniczego. ('/.V i- ZV 1985 nr 32 -33 
s. 23) pd 

RFN. W kilkuset tysiącach egz. wydała 
Frankfurter AUgemeine Zeiluny broszurę 
informującą Jak powstaje gazeta, ofero
waną jako materiał poglądowy szkołom, 
organizacjom i przedsiębiorstwom. Teraz 
opracowano to w formie videokasety. 21-
-minutowy program kosztuje — zależnie 
od techniki — blisko 100 lub 135 marek. 
<ZV f ZV li)85 nr 27 s. 19) pd 



BFN. W Dolnej Saksonii wprowadzono do 
nauczania opracowany przez Zrzeszenie 
Wydawców program „gazeta w szkole". 
Ma objąć ok. 700 uczniów w 40 klasach 
dziewiątych i dziesiątych szkół wszelkiego 
typu. Uczniowie będą przez 3 miesiące 
analizowali artykuły prasowe, współpra
cowali przy opracowywaniu tekstów i li
stów czytelniczych, utrzymywali systema
tyczny kontakt z którąś redakcją. Jako 
pierwsza zgłosiła współpracę Landeszei
tung für die Lüneburger Heide, deklaru
jąc poniesienie kosztów programu. (ZV H-
+ ZV 1985 nr 28 s. 22) pd 

RFN. Według aktualnych danych GPRA 
(Gesellschaft PR-Agenturen), wśród ogó
łem 320 tys. przedsiębiorstw zatrudniają
cych ponad 10 osób — 109/§ uprawia Pu
blic Relations; zajmuje się tym 35 tys. 
osób, z których 2 tys. to eksperci PR. 
31V» działów PR to referaty jednoosobo
we, 27V» mają do 3 pracowników, 25,5</o 
do 10 osób. 25V» szefów PR dysponuje ro
cznym budżetem przekraczającym milion 
marek. Ich roczne uposażenie przekracza 
zazwyczaj znacznie 100 tys. mk (kobiety 
zarabiają 25°/t mniej). Przeciętny wiek fa
chowca PR wynosi 43 lata, połowa ma 
wykształcenie wyższe, ale tylko 36°/o z dy
plomem. Ponad 57V« czyta Frankfurter 
Allgemeine Zeltung, ok. 436/« Hundetsblatt, 
ponad 29V» Süddeutsche Zeitung i tyle 
samo Der Spiegel, 

W 1984 r. ogólny budżet PR szacowano 
na 3,6 miliardy mk, honoraria w tym za
kresie — bez ^uposażeń — na ok. 200 tys. 
mk. (FAZ 281X1985 s. 15) pd 

RFN. Stowarzyszenie Doradców Public 
Relations stwierdziło na podstawie ankie
ty wśród swych członków (uzyskano 50«/« 
odpowiedzi), że przeciętny koszt godziny 
poradnictwa — przy oczywistych dużych 
odchyleniach — wynos i ł w 1985 r. 140 ma
rek. Ekspertyza kosztowała między 3 a 6 
tys. mk. (ZV + ZV 1985 nr 29 s. 15) pd 

RFN. Rząd Federalny przeznaczył 939 mi
lionów marek na rozbudowę komputero
wych banków danych do roku 1988, by 
dotrzymać kroku rozwojowi na między
narodowym rynku informacji. Ma powstać 
bank informacji patentowych z pełnymi 

tekstami obok banków faktograficznych z 
zakresu chemii organicznej i nieorganicz
nej, medycyny, rolnictwa i ochrony śro
dowiska. Stopniowo ma być budowana 
sieć informacyjna dla przemysłu i badań 
stosowanych. (ZV + ZV 1985 nr 28 S. 19) 
pd 

RFN. Popularność płyt kompaktowych 
przerasta oczekiwania, w pierwszym ro
ku rozpowszechniania sprzedano 1,3 min 
sztuk, w 1984 Już 2,9 min. Z końcem 1985 
r. oferta będzie obejmowała 8 tys. nagrań 
wszelkich rodzajów; jest to liczba skro
mna (płyt długo grających z samą tylko 
klasyką Jest jeszcze raz tyle). Cena płyty 
kompaktowej z nagraniem pop oscyluje 
ok. 30 mk, z muzyką klasyczną ok. 35 mk. 
(Spiegel 1985 nr 32 s. 53) pd 

RFN. Jak jest oceniana elektronika w 
miejscu pracy? Stwierdzono to w przemy
śle metalowym, gdzie jest w nią wyposa
żona przeszło Vi stanowisk roboczych. Ba
dania przeprowadzone przez INP/Globus 
wykazały wśród 100 pracowników: 

Na stanowiskach z elektroniką — że 
to praca samodzielna (71 opinii), poucza
jąca (68), dająca zadowolenie (63), uroz
maicona (60), dająca dobry kontakt z ko
legami (55) — ale jednak rodząca stresy 
(45), brudna i hałaśl iwa (19), fizycznie wy
czerpująca (9) i monotonna (5). 

Na stanowiskach bez elektroniki — że 
to praca samodzielna (57), pouczająca (59), 
dająca zadowolenie (54) i dobry kontakt 
z kolegami (49), urozmaicona (47) — ale 
też rodząca stresy (40), brudna i hałaśli
wa (36), fizycznie wyczerpująca (23) i mo
notonna (12). 

W większości kwestii korzystniej wypa
da elektronika, z wyjątk iem kontaktu z 
kolegami i stresogenności . (Sozial-Report 
6—7/1985 s. 25) pd 

SZWAJCARIA. Firma płytowa Poly-
gram — przodująca W tej dziedzinie — po
dała, że od startu w kwietniu 1983 do po
czątku września 1985 przekazała do sprze
daży 680 tys. płyt kompaktowych (Com
pact Disc), w skrócie zwanych CD. Prze
kroczyło to znacznie oczekiwania i po
czątkowe zapowiedzi produkcyjne. (NZZ 
3 X 1985 s. 47) pd 



РЕЗЮМЕ 

Станислав В а л ь т о с ь : ПРЕССА И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС (в свете 
закона 1984 г. о печати) 

Во вступительной части статьи обсуждаются два понятия публики в су
дебном процессе. Первое: доступ неограниченного количества лиц в зал 
заседаний суда и в проче помещения, в которых ведется судопроизвод
ство, второе — распространение прессой сведений о судебном процессе. 
В настоящее время публика в судебном процессе — это, прежде всего 
распространение информации прессой (средствами массовой коммуника
ции). 

Вступление в силу нового польского закона о печати от 26 января 
1984 г. не изменило существовавшего до этого принципа, определенного 
ст. 255 УК, запрещающего без согласия суда распространять сведения на 
этапе предварительного следствия, а также сведения о деле, рассматрива
ющемся в закрытом порядке. Существенным образом изменилось право
вое основание правил представления информации о судебных делах, до 
сих пор постулировавшихся, в частности, теоретиками права. Положения 
нового закона о печати придают им четко определенный характер. Пра
вила эти следующие: — инсрормация в печати должна быть: а) объектив
ной, б) верной, в) честной, г) учитывающей личные блага участников про
цесса и не исключающей возможности перевоспитания приговоренного. 

Затем автор ссылается на эмпирические исследования, которые показа
ли, что за 1952—1973 гг. всего лишь 60э/о информации о судебных процессах 
было объективно. Теперь требование объективизма определяется ст. 13 абз. 
1 нового закона о печати, гласящей, что нельзя на страницах печати выс-
хсазывать мнение насчет предстоящего решения до вынесения решения су
дом I инстанции. Положение это относиться только к судопроизводству, 
не лишая журналиста права на критику явных погрешностей или недо
четов, допущенных в ходе рассмотрения дела судом I инстанции. Запре
щение „предсудов" — это не запретуголовного права. 

Верность информации о судебном процессе в значительной мере зави
сит от возможностей журналиста ознакомиться с материалами данного д е 
ла. В этой связи, в статье выдвигается постулат относительно принятия 
принципа, что после открытия судебного дела председательствующий суда 
должен, как правило, представить журналисту возможность ознакомиться 
с материалами данного дела. 

Честность — это сводное представление всех существенных обстоя
тельств дела. Итак, только понятия верности и честности следует рассма
тривать раздельно. 

Уважение к личным благам подсудимых в значительной мере обеспе
чивается теперь отсутствующей до сих пор в законодательстве ст. 13, абз. 
2 3 закона о печати. Этим положением запрещается публикация к прессе 
личных данных и изображений лиц, против которых ведется предвари
тельное или судебное производство, а также личных данных и изображе
ний свидетелей, пострадавших (в гражданском процессе.», разве что отп 
люди дадут свое согласие. Однако, прокурор или суд мод-. - г — ввиду ей-



рьеэной общественной пользы — разрешить публикацию личных данных 
и изображений лиц, против которых ведется предварительное следствие, 
или подсудимых. 

Дальнейшие рассуждения посвященных сути и пределам этого запрета 
идентификации определенных лиц. (Резюме автора) 

Кристина П и с а р к о в а : О КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ УМАЛ
ЧИВАНИЯ 

Предложение, чтобы умалчивание включить в список исполнительных 
актов речи, показывает тождество состава основных элементов этой и дру
гих разновидностей актов речи. Это: отправитель (автор либо иной ..испол
нитель"), получатель замысел (мотив), сигналы (графические, напр., отсут
ствие знаков препинания, своеобразные знаки препинания как многоточие 
и т.п.: лексические, напр., о т к а з ы в а ю с ь давать показания; синтакси
ческие, напр., метафора, сравнение). Эти сигналы могут провоцировать па 
восстановление замалчиваемого содержания и, наконец решать об экзер-
цитивном качестве акта умолчания, вследствие чего он отождествляется 
с косвенным повелением (по крайней мере) обнаружить скрытое намере
ние. (Резюме автора) 

Мацей Ю з е ф К в я т к о в с к и й : К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЬСКОГО РАДИО 

Это попытка обобщить и подытожить историю польского радиовещания 
в связи с 60-ой годовщиной передачи регулярных радиопрограмм (с 18 
апреля 1926 г.) и 30-летием профессионального телевидения (с 30 апреля 
1956 г.). 

До 31 августа 1939 г. позиция Польского радио определялась трема со
бытиями: майским переворотом 1926 г., когда радиовещанием пренебрегали: 
похоронами маршала Пилсудского (1935 г.), когда Польское радио проявило 
свою програмную и техническую зрелость, проводя 15-часовую прямую пе
редачу: трансляцией на весь мир речи министра иностранных дел Бека 
(5 мая 1939 г.). когда Польша заявила Гитлеру: НЕТ. До 1939 г. Польское 
радио располагало 10 радиостанциями на длинных (мировой рекорд мощ
ности — 120 кВ — Рашин 1931) и средних волнах, 9 региональными радио
станциями (Краков, Познань, Катовице, Вильно, Лодзь. Львов. Торунь, Ба-
рановичи и Варшава II), общей мощностью 427 кВ. 40.000 часов вещания 
в год, свыше миллиона абонентов, передачи для заграницы на польском 
и иностранных языках (для Европы, Северной и Южной Америки), експе-
риментальная телевизионная программа (с 1938 г.). Крупные достижения 
в области радиопостановок, программы для детей и музыки. 

Во время войны особую роль сыграло Польское радио, в частности, 
в период осады Варшавы в сентябре 1939 г. (речи президента столицы Ста-
жиньского) и Варшавского восстания (август—октябрь 1944 г.). Гитлеров
ский оккупант разграбил имущество и оборудование, уничтожил тексты, 
документы и записи, конфисковал радиоприемники. Слушание радиопере
дач (за исключением уличных громкоговорителей) было заперещено. Отсту
пая с польских земель, гитлеровцы взрывали радиостанции, мачты. После 
войны польское радиовещание — единственное в Европе — нужно было 
восстанавливать от основания. 11 августа 1944 г. в г. Люблине начало ра
ботать Польское радио: первая трансляция передавалась из железнодо
рожного вагона. До 1949 г. продолжались восстановительные работы: ко
личество радиостанций, их общая мощность, количество часов вещания, 
число абонентов достигли довоенного уровня. 

За 1949—1956 гг. наблюдается далнейшее развитие радиовещания, мощ
ность радиостанций увеличилась вдвое, число абонентов превысило три 
миллиона. Массовые внедрение магнитофонов произвело революцию в про
грамме передач (до 90*/о записей). Радиостанция в Рашине получила са
мую высокую и мире мачту — 335 м (1949 г.). С октября 1949 г. впервые 
стали передаваться две общепольские программы. 1956—1960 гг. — это 



далнейшее удвоение мощности радиостанций, рост количества абонентов, 
достигший четырех с лишним миллионов, завержение строительства регио
нальных радиостанций (до 16), начало профессионального телевидения 
(1956 г.), открытие третей общепольской радиопрограммы (1958). 

1960—1970 годы принесли с собой необходимость реорганизовать про
граммы радио в связи с развитием телевидения. Программа II работает 
целый день (1962), вводятся ночная программа (1966), экспериментальные 
стереофонические программы (1961—1967). С 1961 г. телевизионная про
грамма передается во все дни недели. 1970—1980 гг. — это введение в дей
ствие самой мощной в мияе радиостанции на длинных волнах — 2000 кВ, 
с самой высокой в мире антенной мачтой — 646 м (1974), открытие четвер
той общепольской программы радио (1978). „Живое радио". Открытие ра
дио-телевизионного центра в Варшаве. 

Правовой статус радиовещания в Польше подвергался после войны ря
ду изменений: от государственного предприятия (1944), через Центральное 
управление (1949). Комитет по делам радиовещания (1951) до Комитета по 
делам радио и телевидения (1960). За 60 лет существования Польское радио 
возглавляли 14 человек, после войны — 10, больше всех — Влодзимеж Со-
корский (16 лет). 

Подведение итогов: следует развивать исследования по истории радио 
и телевидения в Польше, создать соответствующий научно-исседователь-
ский институт. (Резюме автора) 

Славко С п л и х а л ь: МАРКСИСТСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ СВОБОДЫ КОМ
МУНИКАЦИИ 

В статье обсуждаются фундаментальные концепции свободы печати, 
представленные Марксом в его ранных работах, в свете его последующей 
критики политической экономии и попыток ревизии методологии и кон
цепций Маркса, предпринимающихся некоторыми критически настроен
ными современными исследователями. В первой части статьи рассматри
вается отношение Маркса к буржуазной декларации о свободе печати, 
в действительности — свободе предприятия, предпринимателя и — поэто
му — представлявшей собой не право человека, а право хозяина, т.е. при
вилегию. Буржуазная концепция свободы печати может быть опровергну
та только путем исследования специфической сферы коммуникации (ее 
внутреннего характера) по отношению к актуальному способу производ
ства в обществе — не как связь между отвлеченными единицами, а при
знания общественной коммуникации результатом и жизненным предвари
тельным условием производственного процесса. 

Во второй части статьи внимание автора сосредоточено на концепту
альном разделении труда от коммуникации, достигшем вершину теорети
ческой связности в трудах Габермаса, т.е. в дуалистических теориях тру
да и коммуникации. В Габермасовской ,,эманципации" коммуникации от 
материального производства человека (труда) то, что субъективно, по сути 
дела изолировано от того, что объективно. Габермасом умалчивается тот 
факт, что коммуникация — это прежде всего процесс создания сообщений, 
сумма умственной и материальной деятельности, и только после этого — 
процесс разделения и обмена („дискуссия", „рациональный критицизм", 
процесс „достижения единомышлия"). Габермас замечает диалектический 
антагонизм между „инструментальной" и „коммуникативной" деятельно
стью как дуализм, как независимые друг от друга элементы, что убеди
тельным образом раскритиковал еще Н. Луманн. 

Заключителная часть статьи представляет собой попытку подвергнуть 
ревизии зависимость между свободой коммуникации и (общественной) ра
циональностью которой — согласно утверждениям Габермаса — можно до
биться только путем функциональной доминации науки над рассужде
нием. Такая концепция полностью обходит историческое значение рацио
нальности в отношениях между людьми. Историческим фактом является 
то, что процесс коммуникации определяется материальной структурой об
щества на двух уровнях: 1) любой вид коммуникации осуществляется ма-* 



териальным („техническим") образом; 2) подчиняется законам природы 
и истории общества. Свобода коммуникации не существует и никогда не 
существовала независимо от труда, но это не тождественно с подчинением 
внешней деятельности либо ж е какой-то особой (специфической) рацио
нальности. Эманципация труда — это предварительное условие „рацио
нальной коммуникации", т.е. ликвидации противоречия между трудом 
и коммуникацией. До тех пор, пока коммуникация будет подчинена 
„функциональному перевесу" политики, экономии, капитала либо ж е лю
бому другому особому виду активности, она будет сводиться к деятельности 
монополизированной. (Резюме автора) 

Владимир В. К е л ь н и к : МАЛЕНЬКАЯ ГАЗЕТА И БОЛЬШОЙ МИР 

Доцент В. В. Кельник, заведующий Кафедрой истории журналистики 
Уральского университета, представляет вопрос о том, как средства массо
вой коммуникации местного уровня, в самых малых административных 
единицах, реализуют программы воспитания в духе мира и взаимопони
мания между народами. (Резюме редакции) 

Элиэзер А л ф а н д а р и : УПРАВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ГАЗЕТНО-
-ЖУРНАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ В БОЛГАРИИ 

Секретарь редакции ежемесячника Союза болгарских журналистов 
„Болгарски журналист" обсуждает газетно-журнальную издательскую си
стему и направления печатоведческих исследований в Болгарии. (Резюме 
редакции) 

Петр Г а в е л : ВИДЕОТЕХНИКА В МИРЕ — НА ПРИМЕРЕ НЕКОТО
РЫХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН 

Среди новых средств передачи, овладевающих современным миром, осо
бое место принадлежит видео. Во всех странах интерес к видео зависит 
в общем от распространения местного телевидения либо его заменителей, 
от жизненного уровня и доходов потенциальных клиентов, а также от 
некоторого прапово-нравственного своеобразия данной страны. Раньше 
всего видео получило распространение в странах Персидского залива, 
в арабских странах с особо ортодоксально контролируемыми средствами 
передачи. В Египте, где имеется относительно широкая и интересная теле
визионная программа, потребность в альтернативном средстве передачи, 
т.е. видео, оказалась меньше. Сильное влияние на рост спроса на видеомаг
нитофоны произвели египетские рабочие, работавшие в странах Персид
ского заЛива. В настоящее время Египет играет в этом районе роль точки 
переброски западных программ. 

Интересный пример неудачных попыток помешать экспансии видео 
представляет собой Нигерия, Индия же, — несмотря на серьезные опасе
ния властей насчет нравственности программирования, — усматривают до
стоинства этого средства в области распространения образования и куль
турных ценностей, в частности — в глубокой, бедной провинции. Филип
пины — это страна, где обладание телевизором, и тем более — видеомаг
нитофоном является привилегией узкой элиты. 

Видеомагнитофон стал в последнее время символом общественного по
ложения, как когда-то транзисторный радиоприемник или телевизор: при
обрести видеомагнитофон могут только самые зажиточные люди, соста
вляющие весьма ограниченную группу населения, подвергающуюся силь
ному влиянию эффекта подражания. 

Проблема заключается в том, чтобы как можно полнее использовать 
огромные возможности видео, способствующие распространению культу
ры, развитию просвещения, прежде всего в самых отсталых и бедных ра
йонах мира, не имеющих доступа к централизованной системе информа
ции. (Резюме автора) 



Эта А д р и а н : МЕСТНАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ПЕЧАТЬ СИЛЕЗСКОГО ГА-
ЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 1975 Г. 

Административная реформа 1975 года повлекла за собой многочислен
ные изменения в системе прессы, коснувшиеся, в частности, местной пе 
чати. Настоящая статья представляет собой попытку найти ответ на во
прос о том, в какой мере местная печать Силезского газетного издатель
ства приспособилась к ситуации, возникшей после 1975 г. Здесь предста
влены итоги анализа газет Трибуна Роботнича и Дзенник Заходни. Цель 
исследований заключалась в определении степени заинтересованности р е 
дакций этих газет территориями, включенными в состав Катовицкого вое
водства, 1975 г. находившимися в пределах Краковского воеводства 
(области). 

Основанием для значительной части статьи послужила магистерская 
(дипломная) работа. Для анализа были использованы выпуски газет за III 
и IV кварталы 1975. 1979, 1983 гг. и за I и II кварталы 1977 и 1981 гг. Опре
деленные номера газет подбирались по пятиричной системе: первых пять 
номеров просматривались, следующие пять — пропускались. Всего было 
просмотрено 375 номеров Трыбуны Роботничей и столько ж е газеты Дзен
ник Заходни. В них было найдено 127 публикаций, посвященных терри
ториям, присоединенным к восточной части Катовицкого воеводства: 86 на 
страницах Трибуны Роботничей, 41 — газеты Дзенник Заходни. Больше 
всего публикаций появилось в 1975 г.: в Трибуне Роботничей — 35, в га
зете Дзенник Заходни — 16. В обеих газетах наблюдается в 1977 г. резкое 
снижение количества рассматриваемых материалов: Трибуна Роботнича 
поместила 9 публикаций, Дзенник Заходни всего 3. Интересны данные, ка
сающиеся крличества публикаций, посвященных конкретной местности: 
в Трибуне Роботничей не упоминались городы Вольбром в 1977. 1979 
и 1981 гг., Либионж — в 1979 и 1983 гг.. Тшебиття-Серша в 1983 г.: соответ
ственно в газете Дзенник Заходни — Вольбром в 1977 и 1979 гг., Олькуш 
ьт 1981 и 1983, Явожно в 1981 гг. 

Среди тематических групп преобладали те, которые относились к дея
тельности ПОРП, тяжелой индустрии, легкой и угольной промышленно
сти. Слишком мало было материалов о деятельности других обществен
ных организаций, обществ, по истории и традициям, торговле и услугам, 
охране окружающей среды, здравоохранению. 

Среди всех публикаций преобладали статьи, простая информация, рас
ширенная информация. Отсутствовали такие жанры как репортаж, фелье 
тон. 

Четвертая часть статьи касалась этих ж е вопросов, причем приведен
ные в ней итоги относились к очередной группе номеров газет Трибуна 
Роботнича и Дзенник Заходни. Расширение изучаемого материала было 
вызвано несовершенством применявшейся ранее пыборки. Были просмо
трены все номера за второе полуголие 1984 г. В них бьтло отмечено 70 nv-
бликаций: 33 г- Трыбуне Роботничей, 37 в газете Дзенник Заходни. Анализ 
материалов из определенных местностей показал отсустсвие в Трыбуне 
Роботничей публикаций о Либионже. Затем рассматривается проблематика 
публикаций. В Трыбуне Роботничей большинство высказываний касалось 
определенных лиц. затем — .--деятельности ПОРП. Отсутствовали высказы
вания о здравоохранении, жилищном строительстве, просвешении и воспи
тании, транспорте, охране окр^'жающей среды. В газете Дзенник Заходни 
самые FbicoKTie показатели получили культурная проблематика, просвеще
ние и воспитание, жилищный вопрос, торжества и годовшины. Несомненно, 
тематика публикаций в газете Дзенник Заходни оказалась намного более 
разнообразной, чем в T P H 6 V T T P Роботничей. т? ш^бликапиях 1984 готга. отпе-
т.тгичо преобладает в газета Дчеччик Заходни простая инсЬорманич. в Три-
6vT?e Роботничей — заметки зятем простая ингЬормапия. 

В итоге исследований ч Я 1975. 1977. 1979. 1981. 1983 гг.. а также за 1984 г. 
следует отрицательно оценить деятельность этих газет. Их заинтересован
ность новыми территориями оказалась недостаточной. (Резюме автора) 

Перевод с польского Д, Хоровича 



S U M M A R Y 

Stanisław W a l t o ś : T H E PRESS AND T H E P E N A L L A W PROCEDURE 
(in view of the Press Act of 1984) 

To start with the author discusses the Iwo conceptions of the public cha
racter of legal trial. The former one consists in the access of unlimited number 
of people to the court haU, as well as to the other places where the legal 
process takes its course; the latter concerns the spreading of news about the 
legal process through the mass media. Nowadays, the public character of the 
trial usually means an practice the wide distribution of information through 
the press (and, generally speaking, all the media). 

The implementation of the so-called Press Act in Poland, enacted on Ja
nuary 16th, 1984, did not change the rule determined in article 255 of the 
penal code, saying that it is forbidden to spread the news from the prepara
tory legal process and the trial "at closed doors" without appropriate permis
sion. On the other hand, there occured a signdficant change concerning the 
legal bases of the rules regulating the reporting practices from the law courts. 
At present, the regulations of the press law precisely determine these 
procedures. These rules are the following — the press reports ought to be: 
(a) objective, (b) truthful, (c) honest, (d) respecting the personal properties of 
the participants and not harming the future re-socialization of the defendant. 

The author quotes the empirical research which shows that in the years 
1955!—1973 no more than 60 per cent of the reports from legal trials were 
objective. Persently, the requirement of objeotiveness has been formulated in 
article 13 section 1 of the new Press Act, which stipulates that it is forbidden 
to express opinions in the press about the result of the legal process before 
the sentence of at least the first degree court has been uttered. This regula
tion concerns only the legal procedure; it does not however bar the journalist 
from criticizing the obvious shortcomings which may occur during the session 
of the first degree court. The prohibition of "premature press sentences" is 
not a prohibition of all criticism concerning the course of the legal process. 

The truthfulness of the report from the legal trial depends largely on the 
journalist's possibility of access to appropriate files. Therefore, the author 
postulates the principle that after the beginning of the court trial the pre
siding judge should usually make the appropriate files public. 

The honest presentation consists in the synthetic showing of all significant 
circumstances of the case. Thus the conceptions of truthfulness and honest 
presentation do not overlap completely. 

The respecting of the personal properties of the legal procedure partcipants 
is presently guaranteed largely by the unknown in hitherto legislation article 
13, section 2 and 3, of the Press Act. This regulation prohibits the publication 
in press of the personal information and pictures of persons involved in the 
preparatory or court procedure, as well as personal information and pictures 
of witnesses, the victims and the plaintiffs (in the civil suit), except in the 
case when the persons concerned have expressed their consent. However, the 
prosecution or the court may allow the publication of personal information 
and pictures of persons involved in preparatory or court procedure, having 
in mind important social interest. The further part of the paper is devoted 
to the discussion of the nature and scope of this prohibition of identification. 
(Author's abstract) 



Krystyna P i s a r k o w a : THE ROLE OF SILENCE IN THE COMMUNI
CATION PROCESS 

The suggestion to include periods of silence in the list of executory speech 
acts shows the contents identity of the basic elements of this one as well as 
other species of speech acts. These are: the sender (author or other "execu
tor"), the receiver, intention (motive), signals (graphic, e.g. lack of punctuation 
marks, special kinds of punctuation as e.g. three points etc.; lexicological, 
e.g. I r e f u s e giving evidence: syntactic, e.g. indefinite character: if someth
ing or other, we can do it; stylistic, e.g. metaphor, simile). Such signals may 
provoke the receiver to reconstruct the withheld information, and define the 
executory quality of silence act, which identifies it with the indirect order tc 
(at least) discover the hidden intention. (Author's abstract) 

Maciej Józef K w i a t k o w s k i : 60 YEARS OF POLISH RADIO (An Attempt 
at Synthesis) 

This is an attempt at synthetic presentation and recapitulation of the hi
story of radio broadcasting in Poland, in connection with the 60th anniversary 
of inaugurating regular radio broadcasts (since April 18th, 1926), and the 30th 
anniversary of professional television (since April 30th, 1956). 

In the period before August 31st, 1939, three developments characterize the 
changling position of Polish Radio: the coup in May 1926, when the radio was 
totally neglected; the funeral of Marshal Piłsudski (1935), when the radio de
monstrated (its programme and technical maturity through organization of 
15 hour live broadcast; the worldwide transmission of the speech by foreign 
secretary Beok (May 5th, 1939) in which Poland said NO to Hitler's demands. 
Before 1939 Polish Radio acquired 10 broadcasting stations at long and me
dium waves (including the world record of broadcasting power — Raszyn 
transmitter with 120 kW), 9 regional stations (Kraków, Poznań, Katowice, 
Wilno, Łódź, Lwów. Toruń, Baranowicze i Warszawa II) with the joint power 
of 427 kW, 40 thousand hours of broadcasting annually, over a million recei
vers, a world service in Polish and foreign languages (to Europe, North and 
South America), and an experimental television programme (since 1938). No
table achievements were recorded in the field of information and dramatic 
broadcasts, as well as as programmes for children, and music transmissions. 

At the time of war Polish Radio played a very special role during the 
siege of Warsaw in September 1939 (the speeches by the president of of the 
city Starzyński), and during the Warsaw Uprising (August — October, 1944). 
The nazi occupation authorities appropriate the capital and equipment, destroy 
texts, documents and recordings, confiscate all the receivers and prohibit 
listening to the radio with the exception of public loudspeakers displayed in 
the streets. German forces withdrawing from Polish territory destroy all the 
broadcasting stations and masts. After the war Polish radio service has to 
start again from sctratch — the only such case in Europe. On August 11th, 
1944, Polish Radio started its activity in the city of Lublin, broadcasting its 
programme from a railway car. Till 1949 Polish Radio recovered its pre-war 
capacity, achieving the same number of stations, joint power, hours of pro
gramming, and number of receivers equal to the pre-war state. In the years 
1949—1956 the broadcasting system was further developed, the power of sta
tions was doubled, and the number of receivers exceeded 3 million. The mass 
introduction of tape-recorders caused a revolution in programming (over 90%> 
of programmes were now pre-recorded). The radiostation in Raszyn received 
the highest mast dn the world — 335 m. high .(in 1949). Since October 1949 
two parallel national programmes were for the first time on the air. In the 
period 1956—1960 the joint power of the transmitters was re-doubled, the 
number of receivers was now over 4 million. The process of constructing re
gional stations was completed (with the number of 16). Professional T V pro
grammes were launched in 1956, and the third national radio programme was 
started in 1958. 

In the decade 1960—'1970 there emerged the necessity to re-organize the 
radio programming in connection with the development of television. National 



radio-programme II started to operate 24 hours (in 1962), a special night pro
gramme was started in 1966, and experimental stereo programmes were con
ducted in the years 1961—1967. Since 1961 the T V programme has been broad
cast on all the week-days. Also in the seventies the most powerful longwave 
transmitter in world-scale (2000 kW) was activated, with the record-high 
mast — 646 m. (1974). The fourth national radio 'programme was started in 
1978. "Live radio" programmes were introduced. In Warsaw there was con
structed a new Radio-TV Centre. 

The legal status of radio broadcasting system underwent several changes 
in the post-war period: it started as state enterprise (1944), then •— Central 
Radio Broadcasting Bureau (1949), Radio Broadcasting Committee (1951), and 
finally Radio and T V Broadcasting Committee (1960). In its 60 years' history 
Polish Radio has had 14 heads. 10 of them after the war; one of them (Wlo-
daimierz Sokorski) managed to keep the post for 16 years. 

There is an urgent need for development of researc over the history of 
radio and T V in Poland. The Author postulates the creation of appropriate 
research institute. (Author's abstract) 

Slavko S p l i c h a l : A MARXIST APPROACH TO COMMUNICATION 
FREEDOM 

The article is dealing with the elaboration of basic concepts of the freedom 
of the press developed by Marx in bis earliest writings from the point of 
view of his later criticism of political economy and contemporary attempts 
of some critical scholars to revise Marx's concepts and method. In the first 
part, the author reveals Marx's attitudes towards the bourgeois declaration 
of the freedom of the press which is in fact the freedom of enterprise, of 
ownership, thus not a right of the man, but a right of the owner, i.e. a pri
vilege. The bourgeois concept of the freedom of the press can be surpassed 
only by elaborating the specificity of communication sphere (its inner nature) 
in relation to the prevailing mode of production in society — not as the re
lation between abstract individuals but considering social communication as 
the result and existential precondition of the production process. 

The second part of the article is focused on the conceptual separation of 
work and communication from each other which reaches it climax in theo
retical consistency with the work of J. Habermas, Le. with dualistic theories 
of work and communication. With Habermas' "emancipation" of communica
tion from man's material production (work), the subjective is in fact isolated 
from the objective. He overlooks that communication fis in the first place 
a process of production of messages, a totality of mental and material pro
duction, and only then a process of distribution and exchange ("discussion", 
"rational criticism", the process of "reaching consensus"). In fact, Habermas 
perceives the dialectic antagonism between "the instrumental" and "the com
municative" handling as dualism, as independent from each other, what has 
been justifiably critisized already by N. Luhmann. 

The last part challenges a reconsidex-ation of relations between communi
cation freedom and (social) rationality, the latter being suggested by Ha
bermas achievable only by the functional supremacy of science over discourse. 
From such a conception, the historical dimension of rationality which applies 
to human relations is completely excluded. It is historical fact that commu
nication process is determined by the material structure of society on two 
levels: (1) any communication is materiały ("technicaly") conveyed, and (2) it 
is subordinated to the laws of nature and social history. Communication free
dom does not exist and never existed in its independence from work but in 
that it is not subordinated to an outer activity and/or any particular (specific) 
rationality. The emancipation of work is the prerequisite of the "rational 
cornmunicatson" as the abolition of the antagonisms between work and com
munication. As long as communication remains being subordinated to "the 
functional supremacy" of politics, economy, capital, or any other specific kind 
and mode of activity, it is in fact reduced to a monopolized activity. (Au
thor's abstract and translation) 



Vladimir V. K i e l n i k : A TINY NEWSPAPER AND T H E GREAT WORLD 

Decent V. V. Kielnik, head of the Chair of the History of Journalism at 
the Uralian University (USSR), describes the activities of media operating at 
the local level, in the basic administrative units of the country. A special 
emphasis is laid on the realization of the programme of education for peace 
and in the spirit of mutual understanding among nations. (Editors' absitract) 

Eliezer A l f a n d r i : THE M A N A G E M E N T OF PRESS AND BOOKS PUBLI
CATION PROCESS IN BULGARIA 

E. Alfandari, secretary in the editorial board of the monthly "Balgarski 
Zurnalist" issued by the Bulgarian Journalists' Union, discusses the press and 
books publication system in his country, as well as the main directions of 
press research in Bulgaria. (Editors' abstract) 

Piotr G a w e ł : VIDEO IN THE WORLD — ON THE E X A M P L E OF SELEC
TED LDCs 

Video has acquired a special position among the new media developed in 
the contemporary world. Everywhere the level of interest in video depends 
on several factors such as: the scope and quality of internal television systems 
(or TV-substitutes systems), the living standards and income levels of po
tential video utilizers, as well as the legal regulations in force in a given 
country and traditional attitudes (habits) of the population. Within the group 
of less developed countries video made the earliest breakthrough in the na
tions of the Persian Gulf, in the Arab countries where mass media were ge
nerally controlled in the most orthodox way. In Egypt, where the national 
T V programmes are relatively extensive and interesting, the need for alter
native medium, ie. video, was relatively less urgent. The first impetus for 
the purchases of video equipment in Egypt was provided by the workers 
employed abroad — in the countries of the Persian Gulf. At present Egypt 
plays in this region the role of intermediary transferring (legally or less so) 
western programmes to other countries. 

Nigeria provides an interesting example of unsuccessful attempts to prevent 
the expansion of video, while India, though having serious reservations con
cerning the moral quality of the software, recognizes the educational and 
culture fostering qualities of this medium for the poor provincial regions of 
the country. In the Philippines the possession of a T V receiver, not to men
tion a video, is a prerogative of a very narrow social élite. 

In recent years the possession of video équipent has become a symbol of 
social status, replacing in this function a transistor radio or T V receiver. 
Acquiring a VCR is a realistic possibility only for the highest income groups, 
naturally very limited in numbers and highly affected by the imrnitation 
factor. 

The main problem of successful video utilization consists in the exploita
tion of educational and humanistic qualities of this medium, which may prove 
very rewarding in the underprivileged regions having no access to the cen
tralized systems of information. (Author's abstract) 

Ewa A d r y a n : T H E REGIONAL DAILIES ISSUED BY THE SILESIAN 
PRESS PUBLISHERS A F T E R 1975 

The reform of the administrative division of the country implemented in 
1975 resulted in numerous changes in the press system. These changes con
cerned especially regional press. The present article attempts to answer the 
question to what extent the regional press issued by the Silesian Press Pu
blishers succeeded in accomodation to the new situation which developed 
after 1975. The study presents the results of analytical research conducted on 
two titles: "Trybuna Robotnicza" and "Dziennik Zachodni". The objective of 



the research consisted in determining the extent to which the editors of both 
dailies showed interest in the eastern part of Katowice voivodship (major 
administrative unit) which was incorporated in this voivodship after 1975) 
having previously belonged to the voivodship of Cracow). 

The article is based largely on the Master degree dissertation prepared by 
the author. The research relied on the analysis of the copies of both dailies 
from the third and fourth quarter of 1975, 1979, and 1983, as well as the 
first and second quarter of 1977 and 1981. The selection of reviewed copies 
was based on the alternative five-element samples (the first five copies were 
rewied, and the next five neglected). Jointly 375 copies of "Trybuna Robo
tnicza" were reviewed, and equal number of "Dziennik Zachodni" issues. In 
all this material 127 items were recorded concerning the problems of the 
newly incorporated eastern part of Katowice voivodship. 86 of them appeared 
in "Trybuna Robotnicza", and 41 in "Dziennik Zachodni". The greatest number 
of such publications were printed in 1975: 35 in "Trybuna Robotnicza", and 
16 in "Dziennik Zachodni". A significant decline in this respect was noted in 
both dailies in 1977: 9 publications in "Trybuna Robotnicza", and only 3 in 
"Dziennik Zachodni". Interesting results were achieved when comparing the 
numbers of materials dealing with the problems of one selected town com
munity. Thus in "Trybuna Robonicza" there appeared no publications con
cerning the town of Wolbrom in 1977, 1979, and 1981; concerning Libiąż — 
in 1979 and 1983, and concerning Trzebinia-Siersza — in 1983. "Dziennik Za
chodni" showed no interest in Wolbrom in 1977 and 1979, in Olkusz: 1981 and 
1983, and in Jaworzno: 1981. 

As far as topical fields covered are concerned, there was a clear domina
tion of materials concerning the activities of Polish United Workers' Party, 
the problems of heavy industry, consumer products manufacturing, and coal 
mining. There was a shortage of publications discussing the activities of other 
organizations and social bodies, regional history and tradition, trade and 
services, natural environment protection and health service. 

From the viewpoint of forms of publication, there was a preponderance 
of articles, simple or extended information items. Press reports and essays 
were generally lacking. 

The final part of the article, while having the same objectives, covers the 
research results achieved from another sample of "Trybuna Robotnicza" and 
"Dziennik Zachodni" copies. This extensrion of research material was necessi
tated by the imperfection of the sample studied before. Now all the copies 
from the second half of 1984 were reviewed. In the present sample 70 publi
cations were noted: 35 in "Trybuna Robotnicza", and 37 in "Dziennik Za
chodni". The content analysis concerning information about selected commu
nities showed in the case of "Trybuna Robotnicza" total lack of items about 
Libiąż. From the viewpoint of topical fields, most information contained in 
"Trybuna Robotnicza" was related to the presentation of particular indivi
duals, and next to the activities of Polish United Workers' Party. Unfortuna
tely, again there was a general shortage of publications concerning the health 
service, construction of flats, education, public transport, environment pro
tection. "Dziennik Zachodni" appeared to be interested mainly in: cultural 
issues, education, problems of accomodation, anniversary celebrations and 
feasts. Undoubtedly "Dziennik Zachodni" featured much broader field of pro
blems than "Trybuna Robotnicza". The prevailing from of presentation in 
"Dziennik Zachodni" was simple information item, and in "Trybuna Robotni
cza" — short notes, and simple information items. 

The results of contents research conducted on the copies of both dailies 
in 1975, 1977, 1979, 1981, 1983. and 1984 lead to negative assessment of their 
publication practices. The interest in new territories proved to be far from 
satisfactory. (Author's abstract) 

Translated by 
Piotr Małecki 



Z W Y D A W N I C T MOD: 

• Diana V a l l e L o p e z , Osvaldo Z a-
m o r a n o S i l v a : PERIODISMO LI
BRE EN PATRIAS LIBRES. Publikacja z 
okazji 30 rocznicy powstania FELAP. Za
wiera główne zasady, zamierzenia i doku
menty organizacji dziennikarzy południo
woamerykańskich. Bezpłatne; 

• EXECUTIVE COMMITEE, NEW DELHI, 
1984. Działalność MOD od IX Kongresu w 
Moskwie i program na nadchodzący 
okres, szczególnie przed 40 rocznicą MOI) 
w 1986. Publikacja zawiera wszystkie do
kumenty przyjęte przez Komitet Wyko
nawczy w New Delhi 1984. Bezpłatne; 

• WOMEN AND MASS MEDIA. Spra
wozdanie z seminarium „Kobiety a środ
ki masowego przekaau" w Warszawie w 
październiku 1984 roku, zorganizowane 
przez MOD wespół ze Stowarzyszeniem 

Dziennikarzy PRL i Ligą Kobiet. Zawie
ra dokumenty końcowe i listę uczestni
ków. Bezpłatne; 

# j . T o m a ś — D. K o z i o v a : E. E. 
KISCH — JOURNALIST AND FIGHTER. 
Książka wydana z okazji 100-lecia urodzin 
Egona Kischa. Zawiera jego biografię i 
wybór pism. 12 doi.; 

#W. K l e i w a c h t er, E. G. M a n e t , 
K. N o r d e n s t r e n g : NEW INTERNA
TIONAL INFORMATION AND COMMU
NICATION ORDER (wydanie drugie, po
prawione). Praca trzech znanych autorów 
przynosi wszystkie podstawowe dokumen
ty międzynarodowe, dotyczące nowego 
międzynarodowego ładu informacyjnego, 
prowadzącego do dekolonizacji i demo
kratyzacji w dziedzinie informacji. 7 doi. 
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KRONIKA 
OŚRODKA BADAŃ 

PRASOZNAWCZYCH ROK 1986 
RADA NAUKOWA 

4 grudnia, w Krakowie odbyło się 
posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka 
Badań Prasoznawczych. Nową, V ka
dencję, rozpoczęła Rada w składzie: 
Piotr Aleksandrowicz (Przegląd Ty
godniowy), dr Julian Bartosz (red. 
nacz. Spraw i Ludzi), Jan Bijak (red. 
nacz. Polityki), prof. dr hab. Maria 
Borucka-Arctowa (UJ), Andrzej Do
brzyński (red. nacz. Prawa i Życia), 
prof. dr hab. Ryszard Dyoniziak (AE 
Kraków), Tadeusz Fita (red. nacz. 
Sztandaru Ludu), doc. dr hab. To
masz Goban-Klas (OBP), prof. dr 
hab. Bartłomiej Gołka (UW), prof. dr 
hab. Bronisław Gołębiowski (UW), 
Leszek Gontarski (red. nacz. Życia 
Warszawy), prof. dr hab. Jerzy Jaro-
wiecki (WSP Kraków), prof. dr hab. 
S ław Krzemień-Ojak (Instytut Kultu
ry, Warszawa), doc. dr hab. Tadeusz 
Kupis (UW), prof. dr hab. Władysław 
Kwaśniewicz (UJ), płk doc. dr hab. 
Stanisław Kwiatkowski (CBOS), prof. 
dr hab. Władysław Lubas (Instytut 
Języka Polskiego PAN), prof. dr hab. 
Julian Maślanka (UJ), dr Józef Mą
dry (US), ppłk Józef Micota (Wydział 
Analiz Prasowych GZP WP), doc. dr 
hab. Jerzy Mikułowski-Pomorski (AE 
Kraków), prof. dr hab. Jerzy Myśliń-
ski (IBL Warszawa), prof. dr hab. 
Witold Nawrocki (IBL), doc dr hab. 
Zbigniew Nęcki (UJ), Stanisław No
wicki (OBP), prof. dr hab. Kazimierz 
Opałek (UJ), prof. dr hab. Walery Pi
sarek (OBP), prof. dr hab. Marian 
Stępień (UJ), dr Sławomir Tabkow-
ski (red. nacz. Gazety Krakowskiej), 

A l i n a Tepli (wiceprezes RSW), dr Te
resa Wierzbicka (Wydział Propagan
dy K C P Z P R ) . Andrzej Ziemski (ZG 
SD P R L ) . Na wstępie obrad członko
wie wybra l i Prezydium Rady w na
s tępującym składzie : przewodniczą
cy — prof. Władys ł aw Kwaśniewicz 
i dwóch wiceprzewodniczących — 
A l i n a Tepli i prof. Mar i an Stępień. 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka 
w latach 1985—1986 przeds tawi ł se
kretarz naukowy O B P , doc. Tomasz 
Goban-Klas, a wprowadza jący do dy
skusji projekt planu badawczego na 
nas t ępne dwa lata — prof. Walery 
Pisarek, dyrektor Ośrodka . Członko
wie Rady przedyskutowali również 
nowy regulamin Rady wynika jący z 
przepisów Ustawy o jednostkach ba
dawczo-rozwojowych z 25 l ipca 1985. 

PRACE BADAWCZE 

A. Prace planowe 

Zbigniew B a u e r — Dyskusja przed 
X Zjazdem PZPR w prasie codzien
nej 

Obraz dyskusji przedzjazdowej uzy
skany na podstawie materiałów do
tyczących X Zjazdu, opublikowanych 
w Trybunie Ludu, Życiu Warszawy, 
Trybunie Robotniczej, Dzienniku Za
chodnim, Gazecie Krakoioskiej i 
Dzienniku Polskim. W analizie 
uwzględniono m. in. miejsce tych pu
blikacji w gazecie, ich zakres tema
tyczny, formę i dyskursywność, po
stawy autorów wobec poruszanej te-



matyki, hierarchię problemów, syl
wetki ludzi partii i sposób ich przed
stawiania. 

Zbigniew B a u e r — Sylwetki przy
wódców politycznych świata w pra
sie polskiej 

Próba ustalenia, jaką funkcję kom
pozycyjną pełnią różne elementy cha
rakterystyki przywódcy państwowego 
w pojedynczej publikacji prasowej 
oraz w ogólnej koncepcji propagan
dowej, oparta na analizie tekstów pu
blicystycznych zamieszczonych w 
Trybunie Ludu, Życiu Warszawy, 
Ekspresie Wieczornym, Polityce i 
Perspektywach między 1 czerwca a 
31 maja 1986. Przykłady portretów 
wybranych przywódców (Gorbaczow, 
Reagan, Thatcher, Mitterand). 

Jacek D y r l a g a — Młodzi dzien
nikarze w gazetach i czasopismach 

Oparta na badaniach ankietowych z 
przełomu I i II kwartału 1986 demo-
społeczna charakterystyka młodych 
dziennikarzy, drogi kariery zawodo
wej i pierwsze doświadczenia w pra
cy dziennikarskiej (warunki pracy w 
redakcjach, procesy adaptacyjne). 
Aktywność publikacyjna młodych, 
samoocena, cele i dążenia oraz wizja 
własnej przyszłości zawodowej, indy
widualne i zespołowe wzory profe
sjonalne oraz sytuacja materialna 
młodych kadr dziennikarskich. 

Bogusław Sławomir K u n d a — Te
matyka światopoglądowa w wybra
nych czasopismach masowych 

Analiza ilościowa i jakościowa treści 
światopoglądowych upowszechnianych 
przez 1 tygodników masowych (Prze
krój, Przyjaciółka, Kobieta i Zycie, 
Panorama, Veto, Polityka i Nowa 
Wieś) w okresie 1 lipca 1984 — 30 
czerwca 1985. 

Bogusław Sławomir K u n d a, Jerzy 
B r a l c z y k , Irena B o r o w i k — 
Walka z wrogą propagandą w wy
branych dziennikach i tygodnikach 

Sposoby walki z wrogą propagandą 
w prasie polskiej na przykładzie pu
blikacji zawartych w Trybunie Ludu, 
Życiu Warszawy, Polityce, Perspek
tywach i Szpilkach między 1 stycz
nia i 30 czerwca 1986. Źródła kryty
kowanych tekstów, ich tematyka i 

sposób przedstawiania. Charaktery
styka gatunkowa i językowa polemik 
prasowych. Ponadto: Kościół katolic
ki w Polsce jako partner dialogu w 
świetle wybranych publikacji praso
wych, obraz przesłanek, racji i tre
ści w tym dialogu. 

Stanisław N o w i c k i — Sposób i za
kres wykorzystania czasopism frontu 
ideologicznego (oraz publikacji KiW, 
K A W i KC) w szkoleniach i bieżą
cej pracy POP 

Skala zainteresowań członków partii 
korzystaniem z czasopism i innych 
wydawnictw frontu ideologicznego, 
preferencje źródeł informacji o kra
ju i partii, zasięg oddziaływania tych 
źródeł i ich odbiór, efektywność i 
stopień wykorzystania treści czaso
pism frontu ideologicznego w pracy 
partyjnej i szkoleniowej. Wyniki ba
dań przeprowadzonych w kwietniu 
wśród członków 43 podstawowych or
ganizacji PZPR w Białostockiem, 
Krakowskiem i Szczecińskiem. 

Stanisław N o w i c k i — Partia przed 
X Zjazdem 

Raport z badań ankietowych prze
prowadzonych wśród członków PZPR 
w marcu i kwietniu 1986. Opinie o 
kampanii zjazdowej i randze Zjazdu 
jako wydarzenia politycznego, pozy
cji POP w środowisku i in.; także 
spodziewana problematyka Zjazdu 
oraz oczekiwania z nim związane, 
znajomość dokumentów i uchwał 
partyjnych, stosunek partia — spo
łeczeństwo, klimat społeczny wokół 
Zjazdu w opinii badanych. 

Stanisław N o w i c k i — Społeczeń
stwo polskie przed X Zjazdem 

Analiza wyników ogólnopolskiego 
sondażu zrealizowanego w kwietniu 
1986 roku. Zmiany i tendencje, jakim 
podlegało społeczeństwo polskie mię
dzy IX i X Zjazdem (nastawienie do 
rzeczywistości społeczno-politycznej, 
zaufanie do instytucji politycznych i 
społecznych, źródła informacji wyko
rzystywane w komunikacji społecz
nej). Ocena wybranych aspektów ży
cia kraju (rynek, warunki życia, re
forma gospodarcza, decyzje i poczy
nania władzy), prognozy na przy
szłość. Społeczna pozycja partii, za
interesowanie jej działaniami, ranga 
X Zjazdu, oczekiwania i życzenia re
spondentów. 



Stanis ław N o w i c k i — Wybrane 
elementy kształtowania się świado
mości ekonomicznej społeczeństwa 
polskiego 

Analiza wyników ogólnopolskich ba
dań opinii społecznej z lat 1985—1986, 
a ściślej tej ich części, która doty
czyła stanu świadomości ekonomicz
nej współczesnych Polaków; opinie 
na temat wybranych aspektów sytu
acji gospodarczej kraju, skala i za
sięg postaw optymizmu-pesymizmu, 
zjawiska i procesy ekonomiczne jako 
składowe myślenia o przyszłości; mo
del dopłat ze strony państwa w opi
nii społeczeństwa. 

Maciej P a w ł o w s k i — Efektyw
ność dziennikarskich wyjazdów za
granicznych 

Analiza efektywności publikacyjnej 
zagranicznych wyjazdów dziennikar
skich. Charakterystyka wyjazdów, 
efektywność publikacyjna i jej uwa
runkowania, charakterystyka bada
nych publikacji. Jako materiał ba
dawczy służyły korespondencje za
graniczne zamieszczane od 1 stycznia 
do 30 czerwca 1986 na łamach 4 
dzienników centralnych i 16 regio
nalnych gazet codziennych PZPR 
oraz dane o wyjazdach dziennikarzy 
za granicę dostarczone przez Biuro 
Współpracy z Zagranicą RSW; po
równawcze wskaźniki efektywności 
publikacyjnej wybranych dzienników 
w latach 1982—1986. 

Jerzy S e r d a, Izabela D o b o s z , 
Janusz B a r t a , Tomasz T r a f a s — 
Funkcjonowanie nowego prawa pra
sowego. Prawo do informacji i kry
tyki w świetle badań ankietowych 
środowiska dziennikarskiego 

Druga, empiryczna część opracowa
nia zrealizowanego wspólnie z Insty
tutem Wynalazczości i Ochrony Wła
sności Intelektualnej UJ na temat 
funkcjonowania nowego prawa pra
sowego opisuje na podstawie badań 
ankietowych świadomość prawną i 
stopień zainteresowania prawem pra
sowym w środowisku dziennikarzy, 
a także ocenę jego funkcjonowania w 
aspekcie prawa do informacji i pra
wa do krytyki dokonaną przez re
daktorów naczelnych i publicystów 
z redakcji 160 gazet i czasopism w 
Polsce. 

Henryk S i w e k — Wydatki na pra
sę w budżetach rodzinnych 

Wyniki analizy danych z badań czy
telnictwa prasy prowadzonych przez 
OBP i badań budżetów domowych 
GUS w latach 1985—1986. Relacje 
między dochodami ludności a zapo
trzebowaniem na prasę, aktualne 
tendencje na rynku prasowym, wy
datki na prasę w różnych środowi
skach. Uaktualnienie i weryfikacja 
ustaleń przeprowadzonych w opra
cowaniach OBP na temat wydatków 
na prasę i czynników określających 
popyt na prasę w latach 1982—1984. 

Henryk S i w e k , Stanisław No
w i c k i — Zasady analizy rozpro
wadzania i aktywnej sprzedaży prasy 

Poradnik dla pracowników kolporta
żu prasy omawiający prawne i orga
nizacyjne problemy kolportażu, ten
dencje w rozpowszechnianiu nakła
dów oraz zasady analizy sprzedaży 
prasy i regulacji nadziało w. 

B. Prace ponadplanowe 

Zbigniew B a j k a — Czytelnicy o 
„Expressie Wieczornym" 

Demospołeczna charakterystyka pu
bliczności dziennika, zainteresowania 
tematyczne i gatunkowe czytelników, 
czytelnicza ocena pisma. 

Zbigniew B a j k a — Czytelnicy o 
„Kurierze Szczecińskim" 

Analiza wyników ankiety prasowej 
dziennika i reprezentatywnego son
dażu prasoznawczego zrealizowanego 
w województwie szczecińskim. 

Zbigniew B a j k a — Jaki „Pan"? 

Opinia o ofercie wydawniczej pol
skiego pisma dla mężczyzn oparta m. 
in. na badaniach OBP dotyczących 
atrakcyjności materiałów prasowych. 

Zbigniew B a j k a , Jerzy B r a l 
c z y k — „Socjalistyczne Tempo" 
(1984—1985) 

Ocena atrakcyjności form i gatun
ków dziennikarskich w piśmie (na 
podstawie analizy zawartości) oraz 
poprawności językowej i formy wy
dawniczej gazety. 



Irena B o r o w i k — Formuła za
wartości miesięcznika „Sowietskaja 
Żenszczina" a doświadczenie pol
skich czasopism dla kobiet 

Charakterystyka zawartości czasopi
sma wobec gustów i zainteresowań 
czytelniczek prasy kobiecej w Pol
sce. Profil miesięcznika i jego zawar
tość w porównaniu z najbardziej po
czytnymi tytułami prasy kobiecej, mo
del kobiety lansowanej przez radziec
kie czasopismo, percepcja „Sowietskoj 
Żenszcziny" na podstawie badań 
sondażowych przeprowadzonych ad 
hoc wśród grupy potencjalnych czy
telniczek tego tytułu w Polsce. 

Bogusław Sławomir K u n d a — 
„Nowe Drogi" — analiza rocznika 
1985 

Analiza zawartości (jakościowa i ilo
ściowa) wszystkich numerów mie
sięcznika wydanych w 1985 roku. 

Stanisław N o w i c k i — Ankieta 
prasowa „Polityki" '86 

Analiza ankiet czytelniczych nade
słanych do redakcji. Raport odpo
wiada na pytania: kto czyta ten ty
godnik (charakterystyka publiczno
ści), dlaczego (dla jakich treści, te
matów, ujęć), z jakim zainteresowa
niem i odbiorem spotykają się ma
teriały tam zamieszczane, jak czytel
nicy oceniają elementy aktualnej 
oferty redakcyjnej oraz jakie są ich 
propozycje i życzenia. 

Stanisław N o w i c k i — Ankieta 
prasowa „Przeglądu Tygodniowe
go" — 86 

Skład demospołeczny czytelników, ich 
związki z pismem, zainteresowania i 
odbiór stałych rubryk i innych mate
riałów, ocena treści, postulaty co do 
formuły i zawartości tygodnika. 

Stanisław N o w i c k i — Sytuacja wy
dawnicza „Pobrzeża" 

Analiza aktualnej pozycji pisma na 
rynku czytelniczym i ogólna struktu
ra zawartości. 

Walery P i s a r e k — Mass Media 
and the Issues of Peace and War in 
1985 

Porównawcza analiza zawartości 16 
gazet z 10 krajów (Bułgaria, Czecho

słowacja, Finlandia, Francja, Polska,. 
Węgry, Wielka Brytania, Stany Zjed
noczone i ZSRR) przeprowadzona pod 
kątem zagadnień wojny i pokoju. 

Walery P i s a r e k — Miejsce prasy, 
radia i tv w świadomości kulturalnej 
Polaków 

Pierwsza część pracy podjętej w ra
mach centralnego programu badań 
podstawowych „Polska kultura naro
dowa, jej tendencje rozwojowe i per
cepcja" obejmuje analizę wyników 
badań ogólnopolskich dotyczących te
go tematu. Treści przypisywane przez 
Polaków pojęciu „kultury narodowej", 
miejsce i rola mediów w tych wyo
brażeniach, preferencje wartości i mo
del „człowieka kulturalnego". Kon
frontacja subiektywnych wyobrażeń o 
kulturze narodowej z zachowaniami 
kulturalnymi i opiniami społecznymi. 

WYDAWNICTWA 

1. Jerzy B r a l c z y k — O języku pol
skiej propagandy politycznej lat sie
demdziesiątych. Do użytku wewnętrz
nego. 
2. Mass Communication Research. 
Current Documentation. (Bibliografia 
międzynarodowa, zbiór abstraktów), 
vol. 18. 
3. Polska bibliografia adnotowana 
wiedzy o środkach masowego komu
nikowania za rok 1983. Pod red. Syl
westra Dzikiego. T. XIX. 

KONFERENCJE — ODCZYTY — 
SEMINARIA 

23 stycznia — W Łodzi, na sesji z 
okazji 40-lecia Ekspresu Ilustrowane
go, dr Zbigniew Bajka wygłosił re
ferat „Miejsce gazety popołudniowej 
w systemie informacyjnym wielkiego 
miasta". 

23 stycznia — Na posiedzeniu Komi
sji Prasoznawczej PAN w Krakowie 
mgr Jacek Dyrlaga mówił o listach 
do redakcji jako źródle wiedzy o na
strojach społecznych. 

24 stycznia — Oddział Pomorsko-Ku
jawski SD PRL i Stowarzyszenie Po
pularyzacji Prasy w Bydgoszczy zor
ganizowały sesję z okazji 40-lecia 
Bydgoskiego Wydawnictwa Prasowe
go, poświęconą roli mediów regional-



nych w integracji społeczeństwa. Dr 
Bogusław Sławomir Kunda wystąpił 
z referatem „Rola prasy regionalnej 
w procesie integracji społeczeństwa". 

29 stycznia — W Nowym Targu, na 
posiedzeniu Rady Redakcyjnej Gaze
ty Krakowskiej mgr Stanisław Nowic
ki mówił o polemikach na łamach 
tego dziennika. 

18 lutego — Dr Jerzy Bralczyk ucze
stniczył w Warszawie w posiedzeniu 
organizacyjnym Komisji ds. Informa
cji i Środków Komunikowania przy 
Polskim Komitecie ds. UNESCO. 

3 marca — W Porębie, mgr Stanisław 
Nowicki przewodniczył obradom kie
rowników regionalnych ośrodków ba
dania opinii społecznej. W naradzie 
uczestniczyli także: dr Zbigniew Baj
ka, dr Jerzy Bralczyk i mgr Jacek 
Dyrlaga. 

28 marca — W Uniejowie, na semi
narium zorganizowanym przez Klub 
Prasy Zakładowej SD PRL w Rze
szowie i Hutę Stalowa Wola dr Zbig
niew Bajka przedstawił referat: „Ba
dania opinii publicznej w Polsce", dr 
Jerzy Bralczyk: „Język publikacji w 
Socjalistycznym Tempie", a dr Bogu
sław Sławomir Kunda: „Kultura na 
łamach czasopism zakładowych". 

8 kwietnia — W Krakowie, na semi
narium zorganizowanym przez ZG SD 
PRL dla młodych dziennikarzy, dr 
Zbigniew Bajka wygłosił referaty 
„Prasa w PRL" i „System prasy na 
świecie", mgr Sylwester Dziki refe
rat „Dokumentacja prasoznawcza". 

22 kwietnia — W Krakowie, w cza
sie ogólnopolskiej sesji Klubu Dzien
nikarzy Depeszowych, mgr Stanisław 
Nowicki przedstawił wyniki analizy 
merytorycznej i warsztatowej stron 
depeszowych wybranych dzienników 
centralnych i terenowych. 

7 maja — W Krakowie, na konferen
cji naukowej zorganizowanej przez 
Zakład Bibliotekoznawstwa WSP na 
temat: „Książka, czasopismo, biblio
teka XIX i X X wieku", mgr Sylwe
ster Dziki przedstawił program badań 
nad prasą krakowską. 

15 maja — Na posiedzeniu Komisji 
Prasoznawczej PAN w Krakowie dr 
Zbigniew Bajka omówił zmiany w 

strukturze czytelnictwa prasy w la
tach 1984—1985. 

19 maja — Dr Bogusław Sławomir 
Kunda uczestniczył w obradach jury 
konkursu na opowiadanie o tematyce 
piłkarskiej zorganizowanego przez re
dakcję Tempa. 

19 maja — W Sródborowie, na kon
ferencji zorganizowanej przez redak
cję tygodnika Film, dr Jerzy Bral
czyk mówił o propagandzie społecz
nej w filmie. 

20 maja — W Warszawie na sesji zor
ganizowanej przez SD PRL i redak
cję Expressu Wieczornego z okazji 
40-lecia dziennika, dr Zbigniew Baj
ka mówił na temat czytelnictwa 
Expressu w badaniach OBP. 

3 czerwca — W Warszawie, prof. dr 
hab. Walery Pisarek uczestniczył w 
obradach Rady Prasowej poświęco
nych kształceniu dziennikarzy. 

11 lipca — W Szczecinie, na sesji z 
okazji 40-lecia Kuriera Szczecińskie
go dr Zbigniew Bajka referował wy
niki badań OBP na temat czytelnic
twa Kuriera. 

17 lipca — W Katowicach, na sesji 
zorganizowanej z okazji 40-lecia Wie
czoru, dr Zbigniew Bajka wygłosił re
ferat „Młodzi dziennikarze w redak
cjach gazet popołudniowych". 

5 września — W Krakowie, na zebra
niu dziennikarzy Gazety Krakowskiej 
dr hab. Jerzy Bralczyk przedstawił 
referat „Poprawność językowa publi
kacji w Gazecie Krakowskiej". 

14 września — W Rzeszowie, w cza
sie seminarium zorganizowanego przez 
redakcję Wiadomości Fabrycznych dr 
hab. Jerzy Bralczyk wygłosił referat 
„Język prasy zakładowej", a mgr Syl
wester Dziki „Miejsce prasy zakłado
wej w systemie typologicznym współ
czesnej prasy polskiej". 

25 września — W Michałowicach, w 
czasie dorocznych konfrontacji dzien
nikarzy prasy regionalnej, których go
spodarzem była redakcja Nowin Jele
niogórskich, dr Zbigniew Bajka wy
głosił referat „Integracyjna rola ty
godników wojewódzkich", a doc. dr 
hab. Tomasz Goban-Klas „Społeczne 
aspekty reportażu". W obradach ucze-



stniczyli także: dr hab. Jerzy Bral
czyk, dr Bogusław Sławomir Kunda 
i mgr Stanisław Nowicki. Konfronta
cje przygotowane były przy współ
udziale Zakładu Dziennikarstwa US 
w Katowicach i Ośrodka Badań Pra-
soznawczych. 

28 września — W Juracie, dr hab. Je
rzy Bralczyk uczestniczył w obradach 
konferencji zorganizowanej przez In
stytut Języka Polskiego PAN poświę
conej odmianom współczesnej pol
szczyzny. 

30 września — W Warszawie, prof. 
dr hab. Walery Pisarek uczestniczył 
w posiedzeniu Rady Upowszechniania 
Nauki przy Prezydium PAN. 

20 października — W Poznaniu, na 
spotkaniu z zespołem redakcyjnym 
Wiraży dr hab. Jerzy Bralczyk mó
wił o poprawności języka publikacji 
zamieszczanych w tym piśmie. 

23 i 27 października — W Krakowie, 
na seminarium zorganizowanym przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną dla pra
cowników bibliotek miasta i regionu, 
dr Zbigniew Bajka mówił o podobień
stwach i różnicach między prasą a 
książką. 

25 października — W Koninkach, w 
warsztatach redakcyjnych dziennika
rzy Echa Krakowa uczestniczyli dr 
Zbigniew Bajka i doc. dr hab. To
masz Goban-Klas. Dr Z. Bajka w 
swoim referacie ocenił zawartość ga
zety pod kątem potrzeb czytelniczych. 

26 października — W Sródborowie, na 
zebraniu młodych pracowników upo
wszechniania kultury zorganizowanym 
przez Urząd Rady Ministrów, doc. dr 
hab. Tomasz Goban-Klas wygłosił re
ferat „Społeczne aspekty komputery
zacji". 

29 października — W Krakowie, dr 
Zbigniew Bajka wygłosił odczyt dla 
oficerów politycznych Garnizonu Kra
kowskiego na temat propagandowej 
funkcji prasy. 

30 października — W Krakowie, na 
posiedzeniu Komisji Prasoznawczej 
P A N prof. dr Walery Pisarek i doc. 
dr Tomasz Goban-Klas omówili ak
tualne tendencje w badaniach nad 
mediami w świetle konferencji mię
dzynarodowych. 

12 listopada — W Płocku, na polsko-
radzieckiej konferencji ideologicznej, 
zorganizowanej przez Akademię Nauk 
Społecznych i Komitet Wojewódzki 
PZPR w Płocku, na temat: „Kształto
wanie świadomości politycznej w pro
cesie budownictwa socjalistycznego", 
dr Zbigniew Bajka mówił o postawach 
politycznych jako zmiennej w bada
niach OBP, a mgr Stanisław Nowicki 
przedstawił doświadczenia Ośrodka w 
dziedzinie określania czynników de
terminujących stan świadomości poli
tycznej Polaków. 

14 listopada — W Warszawie, w sie
dzibie Naczelnej Organizacji Techni
cznej doc. dr hab. Tomasz Goban-
-Klas wygłosił odczyt „Edytory tek
stowe dla komputerów IBM". 

20 listopada — W Warszawie, w cza
sie obrad sesji Wydziału Neofilologi
cznego Uniwersytetu Warszawskiego 
dr hab. Jerzy Bralczyk wygłosił re
ferat „System wartości w prasie". 

25—28 listopada — W Paszkówce, dr 
hab. Jerzy Bralczyk i prof. dr hab. 
Walery Pisarek uczestniczyli w kon
ferencji Instytutu Języka Polskiego 
PAN poświęconej przygotowaniom do 
wydania Wielkiego Słownika Języka 
Polskiego. 

3 grudnia — W Warszawie, prof. dr 
hab. Walery Pisarek uczestniczył w 
posiedzeniu Rady Prasowej poświęco
nym rozwojowi bazy materialno-tech
nicznej prasy, radia i telewizji w la
tach 1986—1990. 

5 grudnia — W Koninkach, na posie
dzeniu Rady Redakcyjnej Gazety Kra
kowskiej mgr Stanisław Nowicki wy
głosił referat „Obraz Polaka na ła
mach Gazety Krakowskiej". 

8 grudnia — W Jeleniej Górze, na 
zebraniu redakcyjnym Nowin Jelenio
górskich, doc. dr hab. Tomasz Go
ban-Klas wygłosił odczyt „Renesans 
informacji". 

11 grudnia — W Warszawie, na po
siedzeniu Komisji Książki Narodowej 
Rady Kultury, prof. dr hab. Walery 
Pisarek przedstawił badania nad 
książką i jej czytelnictwem. 

16 grudnia — W Klubie SARP w 
Krakowie, doc. dr hab. Tomasz Go
ban-Klas mówił o komputerze jako 
pomocniku architekta. 



19 grudnia — W Poznaniu, na sesji 
z okazji 40-lecia Ekspresu Poznańskie
go dr Zbigniew Bajka wygłosił re
ferat „Popołudniówka w systemie pra
sy lokalnej". 

29 grudnia — W Domu Kultury HiL, 
na naradzie pracowników Huty, doc. 
dr hab. Tomasz Goban-Klas przedsta
wił prognozy rozwoju uczestnictwa 
kulturalnego. 

K O N T A K T Y ZAGRANICZNE 

Goście zagraniczni w OBP: 

W kwietniu — delegacja Związku 
Dziennikarzy Hinduskich 

W kwietniu — dr Robert A. White, 
Centrum Badań nad Komunikowa
niem i Kulturą, Londyn. 

5—9 maja — Elena Milanowa i Wa-> 
silka Garelowa, Państwowe Zrzesze
nie „Bułgarska Książka i Prasa", So
fia. 

2—3 czerwca — doc. dr Werner Illin-
ger, Uniwersytet Karola Marksa, 
Lipsk. 

10 czerwca — dr John H. Brown, kon
sul Stanów Zjednoczonych w Krako
wie. 

8— 10 września — dr Reinhardt Gut-
sche, Instytut Spraw Międzynarodo
wych, Berlin. 

9— 12 września — dr Burkhard Keil, 
Wydział Dziennikarstwa Uniwersyte
tu Karola Marksa, Lipsk. 

10 września — grupa studentów Uni
wersytetu Karola Marksa, Lipsk. 

11 września — grupa studentów dzien
nikarstwa Uniwersytetu Łomonosowa, 
Moskwa. 

16 września — delegacja Związku 
Dziennikarzy Chińskich. 

24 września — delegacja Centralnej 
Administracji Łączności (węgierska 
Centrala Kolportażu Prasy i Wydaw
nictw) w osobach: Laszlo Lenard, 
Sandor Heber i Balane Allari. 

1 października — doc. dr Hans Joa
chim Heintze, Uniwersytet Karola 
Marksa, Lipsk. 

26 listopada — Lazara Peńones Ma-
dan, dziekan Wydziału Dziennikar
stwa Uniwersytetu w Hawanie. 

9—12 grudnia — Alexander Deichsel, 
Uniwersytet w Hamburgu. 

WYJAZDY ZAGRANICZNE 

Październik 1985 — lipiec 1986 — doc. 
dr hab. Tomasz Goban-Klas przeby
wał w Filadelfii, w Annenberg School 
of Communication oraz w Los An
geles, w School of Communication 
Uniwersytetu Południowa Kalifornia, 
na stypendium American Council of 
Learned Societies. 

26— 30 stycznia — dr Jerzy Bralczyk 
brał udział w międzynarodowej kon
ferencji na temat nowych technologii 
w komunikowaniu masowym, zorga
nizowanej w Góteborgu przez tam
tejszy Uniwersytet. 

23—25 kwietnia — dr Zbigniew Baj
ka przebywał w Kijowie na obradach 
wszechzwiązkowej konferencji zorga
nizowanej przez Uniwersytet w Kijo
wie, a poświęconej teoretyczno-meto-
dologicznym problemom badania i 
wykładania historii dziennikarstwa 
narodów ZSRR. Dr Zbigniew Bajka 
przedstawił referat „Metodyczne i te
oretyczne problemy nauczania histo
rii prasy w Polsce". 

27— 29 maja — w Balatonszeplak, prof, 
dr hab. Walery Pisarek uczestniczył 
w obradach VIII Sesji Komisji MOD 
ds. Studiów i Dokumentacji przedsta
wiając wyniki porównawczej analizy 
zawartości 10 gazet światowych prze
prowadzonej pod kątem problematy
ki wojny i pokoju w 1985 roku. 

24 sierpnia — 1 września — na trwa
jącym w New Delhi X V Kongresie 
AIERI poświęconym zagadnieniu: 
„Technologie komunikacyjne a roz
wój narodowy", prof, dr hab. Walery 
Pisarek prowadził obrady Sekcji Bi
bliograficznej Stowarzyszenia, uczest
niczył w obradach prezydium i Rady 
Międzynarodowej AIERI i w obradach 
Sekcji Komunikowania Międzynarodo
wego, na których przedstawił referat 
„Mass Media and the Issues of Peace 
and War in 1985. Report on the In
ternational Comparative Content Ana
lysis". 



29 września — 5 października — mgr 
Sylwester Dziki przebywał w Pradze 
i Bratysławie (delegowany przez re
dakcję Zeszytów Prasoznawczych) w 
celu ożywienia współpracy z czecho
słowackimi instytucjami i redakcjami 
prasoznawczymi. 

18—24 października — prof. dr hab. 
Walery Pisarek uczestniczył jako ob
serwator w obradach X Kongresu 
Międzynarodowej Organizacji Dzienni
karzy. 

PERSONALNE 

1 lutego — Janusz Harnik rozpoczął 
pracę na składopisie OBP. 

1 marca — mgr Andrzej Skowroński, 
dotychczasowy kierownik I Zespołu, 
opuścił Ośrodek, przenosząc się do 
pracy w redakcji Tempa. 

1 marca — mgr Zbigniew Bauer, re
daktor Zdania, powiększył grono pra
cowników naukowych II Zespołu. 

24 kwietnia — zmarł Władysław Ma
słowski, wybitny prasoznawca, serde
czny kolega i przyjaciel, wieloletni 
pracownik OBP. 

30 kwietnia — opuściła Ośrodek Aga
ta Kunda, przyszła studentka filologii 
słowiańskiej UJ. Jej miejsce sekretar
ki zajęła Jolanta Tokarska. 

15 maja — mgr Irena Borowik, reli
gioznawca, rozpoczęła pracę na sta
nowisku asystenta w II Zespole. 

3 czerwca — w Warszawie, w Aka
demii Nauk Społecznych odbyło się 

kolokwium habilitacyjne dra Macieja 
Chrzanowskiego, przewód habilitacyj
ny uwieńczyła praca powstała w okre
sie jego zatrudnienia w OBP pt. „Zy
cie Literackie w latach 1951—1980". 

1 lipca — w Instytucie Języka Pol
skiego Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyło się kolokwium habilitacyjne 
dra Jerzego Bralczyka, na podstawie 
rozprawy: „O języku polskiej propa
gandy politycznej lat siedemdziesią
tych". 

23 października — rozstał się z 
Ośrodkiem Stanisław Ropa, samodziel
ny referent ds. bhp, kadr i socjal
nych. 

1 listopada — mgr Antoni Wontor-
czyk, absolwent socjologii, rozpoczął 
pracę na stanowisku asystenta w I 
Zespole. 

4 grudnia — Na posiedzeniu Rady 
Naukowej OBP, wiceprezes RSW Al i 
na Tepli wręczyła pracownikom OBP 
przyznane przez Radę Państwa od
znaczenia państwowe. Krzyże Kawa
lerskie Orderu Odrodzenia Polski 
przyznano — doc. dr hab. Tomaszowi 
Gobanowi-Klasowi i Elżbiecie Postu-
łowej , Złote Krzyże Zasługi — drowi 
Zbigniewowi Bajce i mgrowi Henry
kowi Siwkowi, Srebrny Krzyż Zasłu
gi — mgrowi Andrzejowi Zagrodni
kowi, Brązowy Krzyż Zasługi — Ma
ciejowi Pawłowskiemu oraz Medale 
40-lecia PRL — doc. dr hab. Toma
szowi Gobanowi-Klasowi, Rozalii Wa
ligórze i mgrowi Andrzejowi Zagrod
nikowi. 

Oprać. Barbara Ochmańska 


