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interesantów  zamorskich — zwłaszcza z krajów  W spólnoty B rytyjskiej. 
Ponadto przew ażające w  drugiej części książki opisy konkretnych w y
padków pozostają ze szkodą dla dokonanych uogólnień.

S tąd też książkę C. Seym our-U re The Press, Politics and the Public 
można uznać raczej za in teresu jący  przyczynek niż za w yczerpującą te 
m at m onografię.

A ndrzej Skrzyp ek

IV

H enryk K u r t a ,  Lucjan M e i s s n e r ,  W spółczesna prasa zagraniczna. (S y lw e tk i  
w y b ra n y c h  ty tu łów ),  W arszawa 1969, W ydaw nictw a U n iw ersytetu  W arszaw skiego, 
ss. 336.

W śród ukazujących się w  Polsce prac poświęconych historii prasy
i prasoznaw stw u opracowania dotyczące prasy zagranicznej należą raczej 
do rzadkości. Dlatego też w arto  zwrócić uwagę na w ydaną ostatnio w  for
m ie sk ryp tu  pracę H enryka K u rty  i Lucjana M eissnera (pracownicy S tu
dium  Dziennikarskiego U niw ersytetu  W arszawskiego) W spółczesna prasa 
zagraniczna. Trudno ją  nazwać klasycznym  opracowaniem  prasoznaw 
czym. Je st to raczej swojego rodzaju encyklopedia, om aw iająca w  form ie 
skondensowanej, co bynajm niej nie oznacza, że niepełnej, dzieje i ak tu 
alny  stan 132 głównych dzienników i czasopism wszystkich kontynentów  
oraz 15 najw iększych agencji prasow ych o światow ym  zasięgu. Obok p ra 
sy, stanowiącej główny przedm iot rozważań autorów, uwzględniono także 
radio i telewizję, przedstaw iając w liczbach stan  ich rozw oju w  poszcze
gólnych krajach.

Praca H. K urty  i L. M eissnera składa się z trzech części. W części 
w stępnej autorzy przedstaw ili w  sposób ogólny ak tualny  stan rozw oju 
środków masowego rozpowszechniania na świecie, przytaczając szereg 
danych liczbowych. Z m ateriałów  D epartam entu  Inform acji UNESCO za
czerpnęli oni dane o liczbie tytułów  i łącznym  jednorazow ym  nakładzie 
dzienników na świecie, w ym ieniając k ra je  przodujące. Zestaw ienia zaku
pów dzienników w procentach dla poszczególnych kontynentów  oraz iloś
ci egzemplarzy dzienników przypadających na tysiąc m ieszkańców w róż
nych krajach  ilu s tru ją  poważne kon trasty  w  czytelnictw ie prasy, istnie
jące m iędzy regionam i rozw iniętym i gospodarczo (Europa, A m eryka Pół
nocna, A ustralia i Oceania) a k rajam i tzw. trzeciego św iata (Azja, A fry
ka, A m eryka Łacińska).

Obok ciągłego rozw oju tradycy jnych  środków masowej inform acji 
w  świecie obserw ujem y obecnie dynam iczny rozwój rad ia  i telewizji, co 
m a szczególne znaczenie w  krajach  o dużym procencie analfabetów . Z ja
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wisko to autorzy we w stępie potraktow ali dość szeroko, uzupełniając swe 
wyw ody danym i o ilości radioodbiorników i telewizorów .na tysiąc miesz
kańców w  w ybranych krajach  św iata oraz liczbami bezwzględnym i dla 
krajów  przodujących, i krajów  najbardziej zacofanych pod tym  wzglę
dem.

Rozwój radia i telew izji nie wpływa bynajm niej ham ująco na prasę 
drukow aną, k tóra pozostaje nadal najpow ażniejszym  środkiem  inform acji, 
szczególnie w krajach  o wysokiej i średniej stopie życiowej. Stw ierdzenie 
to autorzy argum entu ją  faktem  stałego w zrostu czytelnictw a gazet i cza
sopism. Zew nętrznym  objawem  tego procesu jest w zrost nakładów p ra 
sy — mimo zm niejszania się liczby tytułów , spowodowanego koncen
trac ją  w ydaw nictw  prasowych, oraz stały wzrost produkcji papieru  ga
zetowego. Zjaw iska te autorzy przedstaw iają w form ie zestawienia licz
bowego dla przodujących krajów .

Następnym i, najbardziej chyba interesującym i tabelam i zamieszczo
nym i we wstępie, są w ykazy 22 dzienników o najw yższym  jednorazo
wym  nakładzie w skali światowej oraz 38 dzienników tzw. „elitarnych”. 
W pierwszej tabeli zamieszczono dzienniki, przekraczające m ilion egzem
plarzy jednorazowego nakładu — są to głównie dzienniki japońskie, ra 
dzieckie i angielskie. W ymienione w drugim  zestaw ieniu dzienniki „eli
ta rn e ”, w przeciw ieństw ie do prasy w ysokonakładow ej, obejm ującej 
swoim zasięgiem na ogół tylko kraj, w k tórym  są wydane, m ają stosun
kowo niskie nakłady. Jednak  jako reprezentujące in teresy  i odzwiercie
dlające poglądy kół rządzących w danym  k ra ju  cytow ane są we w szyst
kich m iędzynarodowych przeglądach prasy i w  politycznych inform ac
jach agencyjnych. Ich elitarność — jak  piszą autorzy — polega na tym, 
że będąc przeznaczone dla w arstw  społecznych spraw ujących władzę, 
dzienniki te odznaczają się z reguły  bardzo popraw nym  językiem  i sta
ranną form ą, a podawane przez nie inform acje i kom entarze charak tery
zują się wyważeniem  i obiektywizmem.

Oba powyższe zestawienia autorzy sporządzili na podstaw ie w yników  
badań am erykańskich ośrodków prasoznawczych, podając przy każdym  
dzienniku m iejsce jego w ydania i wysokość nakładu.

Dalej, wśród ogólnych zagadnień dotyczących aktualnego stanu  p rasy  
światowej, autorzy, krótko om awiają rolę agencji prasow ych w świato
w ym  obiegu inform acji, w ym ieniając dziesięć najw iększych oraz, w  rów 
nie skrótowej formie, p rezentu ją  dwie główne organizacje dziennikarzy: 
M iędzynarodową Organizację Dziennikarzy (OIJ, siedziba w  Pradze)
i M iędzynarodową Federacj.ę D ziennikarzy (FIJ, siedziba w  Brukseli), po
dając ich skład i liczbę członków.

Kończąc ogólną charakterystykę prasy światowej, autorzy zatrzym ują 
się nad istotnym  zagadnieniem  różnic między prasą krajów  kapitalistycz
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nych a prasą krajów  socjalistycznych. W tych pierwszych — jak  piszą 
autorzy — ogromna większość prasy  działa na zasadzie przedsiębiorstw a 
obliczonego głównie na zysk. Prasą  rządzą te same praw a, co w  innych 
dziedzinach gospodarki kapitalistycznej. Niemal cała prasa w ydaw ana 
jest przez wielkie koncerny wydawnicze, należące do pojedynczych osób 
lub spółek akcyjnych. Podstaw owym  źródłem egzystencji i dochodów 
tej p rasy  są reklam y i ogłoszenia. A utorzy zauw ażają słusznie, że rek la
m a spełnia jeszcze inną rolę, stanowiąc środek walki z prasą opozycyjną, 
najczęściej lewicową, lub narzędzie służące do powodowania bankructw  
m niejszych wydaw nictw , w chłanianych następnie przez wielkie koncerny 
prasowe. Odm awianie przez monopole zamieszczania swoich reklam
i ogłoszeń na łam ach danej gazety prowadzi bowiem  zazwyczaj do jej 
upadku. Ponadto cechą charakterystyczną znacznej części prasy krajów  
kapitalistycznych, zwłaszcza wysokonakładowej prasy  popularnej, jest 
fak t ukryw ania swego rzeczywistego oblicza i powiązań politycznych. 
Wobec opinii publicznej prasa ta  w ystępuje jako bezparty jna i niezależna.

N atom iast prasa krajów  socjalistycznych nie ma charak teru  przedsię
biorstw a obliczonego na zysk, nie ukryw a swego oblicza politycznego, 
odznacza się zupełnie odm iennym  kierunkiem  selekcji podawanych w ia
domości, otwarcie dąży do kształtow ania opinii publicznej w  określonym  
duchu. W związku z tym i założeniami „obce są jej m ateria ły  sensacyjne, 
odwołujące do najniższych instynktów  czytelnika”, a nie dążąc do m a
ksymalnego zysku za wszelką cenę, prasa socjalistyczna nie trak tu je  ga
zety „wyłącznie na zasadzie tow aru, k tó ry  m usi być sprzedany w jak  
najw iększej ilości” (s. 13). Ponadto ustaw odaw stw o krajów  socjalistycz
nych w yraźnie stw ierdza, w  czyich rękach znajdować się mogą środki 
masowego przekazu. P rasa  stanow i jeden z najskuteczniejszych środków 
w walce politycznej, jest instrum entem  spraw ow ania władzy. Dlatego 
też — piszą autorzy — zawsze znajduje się pod mniej lub bardziej jaw ną 
kontrolą grup społecznych, będących u władzy. W żadnym  k ra ju  świata 
nie istnieje więc absolutna wolność prasy  — fak t ten  był w ielokrotnie 
potw ierdzany przez badania prowadzone zarówno u nas, jak  i w  krajach  
kapitalistycznych.

Przed omówieniem dalszych części W spółczesnej prasy zagranicznej 
zatrzym ać się w arto nad zagadnieniam i k ry te rium  doboru opisanych 
w pracy ty tu łów  i źródłami, z jakich korzystali autorzy. P raca H. K ur
ty  i L. M eissnera jest pierwszym  tego typu  w ydaw nictw em  w Polsce, 
toteż rozwiązanie tych  problem ów nie było rzeczą łatw ą. W pracy 
uwzględniońe zostały na ogół tylko te czasopisma, k tóre zdaniem  specja- 
listów-prasoznawców i dziennikarzy całego św iata oraz samych autorów  
uw ażane są za najczęściej cytow ane przez środki masowej inform acji we 
wszystkich krajach.
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W yboru tego dokonali autorzy w oparciu o bogatą lite ra tu rę  przed
m iotu — głównie am erykańską, francuską i niemiecką. Za k ry te rium  de
cydujące przyjęli nie nakład, ale jakość i znaczenie danej gazety lub 
czasopisma w skali m iędzynarodowej. A utorzy pom inęli jednak  niektó
re  powszechnie uznane gazety. Nie zawsze byli bowiem w stanie uzyskać 
pełne inform acje na ich tem at, bądź też posiadane przez nich wiado
mości były już zdezaktualizowane. Ponadto w pracy uwzględniono prasę 
tylko 39 krajów , na ogólną liczbę ponad 120. Prasa  krajów  nie omówio
nych nie odgryw a zdaniem  autorów  większej roli w  światow ym  obiegu 
inform acji i n ie jes t cytow ana przez ogół kom entatorów  i agencje p ra 
sowe. Poczynić tu  należy uwagę, iż sami autorzy nie uznają swego dobo
ru  za ostateczny i w yczerpujący, w yrażając gotowość uw zględnienia 
uwag i sugestii czytelników swojej pracy w następnym  jej wydaniu.

W interesujący sposób autorzy rozwiązali zagadnienie źródeł. Obok 
bogatej lite ra tu ry  prasoznawczej i historyczno-prasowej, w  postaci mo
nografii, katalogów, w ydaw nictw  jubileuszow ych oraz czasopism i b iu
letynów, autorzy posłużyli się m etodą ankiety. Jednobrzm iącą ankietę 
rozesłali autorzy w  1966 r. do ok. 300 redakcji najpow ażniejszych ich 
zdaniem pism  w ybranych krajów . Py tan ia  ankiety  stanow ią jednocześ
nie schem at opisu każdego uwzględnionego w pracy pism a1. Na ankie
tę  nadeszło ponad 100 pełnych odpowiedzi oraz wiele inform acji fragm en
tarycznych, uzupełnionych różnym i sposobami. W w ypadku niepełnych 
danych lub wiadomości budzących zastrzeżenia autorzy korzystali z w y
daw nictw  zagranicznych, głównie encyklopedii i katalogów, a także do
stępnej w  Polsce lite ra tu ry  przedm iotu. W ielu inform acji dostarczyło 
zwłaszcza obszerne opracowanie źródłowe D epartam entu Inform acji 
UNESCO L ’inform ation á travers le m onde  (wyd. IV z 1966 r.).

Przeczytaw szy pracę H. K urty  i L. M eissnera, przyznać należy, iż do
konany przez autorów  dobór pism  jest trafny  i uzasadniony. Zastosowa

1 Pytania ankiety brzm iały następująco: 1) D ata i m iejsce w ydania p ierw szego  
num eru. 2) N azw isko założyciela, b liższe dane o życiu i działalności. 3) K rótki za
rys dziejów  pism a do chw ili obecnej (w  w ypadku gdy obecne pism o pow stało z po
łączenia dwóch lub w ięcej pism , ich krótkie dzieje). 4) E w entualne zm iany tytułu  
pism a z podaniem  czasu zm iany i brzm ienia poprzednich tytułów . 5) Obecne m iejsce  
w ydaw ania pism a. 6) C zęstotliw ość (w w ypadku ukazyw ania się specjalnych w ydań  
w  niektóre dni tygodnia ew entualne tytu ły  tych wydań). 7) Średni jednorazow y  
nakład w  1966/1967 r. 8) Czy w ydaw nictw o w ydaje inne ty tu ły  — jeżeli tak, to  
jakie, od kiedy i w  jakim  nakładzie. 9) K apitał zakładow y pism a. 10) Czy pism o  
jest organem  jakiejś partii lub ugrupow ania, jeżeli tak, to jakiej, jeżeli nie, to 
jaki kierunek społeczno-polityczny reprezentuje. 11) N azw isko obecnego redaktora  
naczelnego. 12) N azw iska w ybitnych  w spółpracow ników . 13) Jakie stałe działy po
siada pism o, czy w ydaje m utacje na inne m iasta lub regiony. 14) Czy pism o prze
prow adzało w yw iad y z w yb itn ym i osobistościam i politycznym i, jeżeli tak, to z kim  
i kiedy.
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nie ankiety, którą, jak  można sądzić na podstawie obfitej bibliografii za
mieszczonej na końcu pracy, autorzy w eryfikow ali przy pomocy lite ra 
tu ry , dostarczyło zaś w ielu cennych i w yczerpujących inform acji, czę
sto nigdzie jeszcze nie publikowanych.

Szczegółowemu opisowi prasy światowej poświęcone są dwie części 
pracy. W pierwszej omówiona jest prasa krajów  Afryki, A m eryki Ła
cińskiej i Azji, w drugiej — prasa A m eryki Północnej, A ustralii i Euro
py. Podział tak i autorzy uzasadniają istnieniem  poważnych różnic w  po
ziomie rozwoju środków masowego przekazu m iędzy w yodrębnionym i 
przez siebie grupam i krajów . W ram ach każdej części poszczególne kraje  
omówione są w  porządku alfabetycznym ; układ ten  zachowany także zo
stał przy charakterystyce gazet i czasopism danego kraju . Je s t to układ 
najłatw iejszy i najprostszy z możliwych, jednak  chyba najbardziej sto
sowny w w ydaw nictw ie typu katalogowo-encyklopedycznego, jakim  
jest praca H. K urty  i L. M eissnera. Obie części poprzedzone są krótkim i 
notatkam i w stępnym i o stanie prasy  i innych środków masowego prze
kazu na poszczególnych kontynentach. A utorzy podają w  tych no ta t
kach liczbę tytułów  i wysokość nakładów  w skali św iatow ej, liczbę ra 
diowych stacji nadawczych i radioodbiorników oraz liczbę stacji telew i
zyjnych i telewizorów.

Nie sposób tu  dokładnie omówić ogromnego m ateriału  inform acyj
nego, zawartego we W spółczesnej prasie zagranicznej. Można jedynie 
przedstaw ić kilka cech charakterystycznych tego wartościowego i poży
tecznego opracowania. Głównym w alorem  pracy jest dobór i form a po
dania inform acji. Omówienie prasy  każdego k ra ju  poprzedzone zostało 
krótkim  wstępem , inform ującym  o ilości w ydanych tam  dzienników, ich 
globalnym nakładzie jednorazow ym , ilości w ydaw anych periodyków, 
ilości stacji i odbiorników radia i telewizji, agencjach prasowych, głów
nych . ośrodkach wydawniczych i procencie analfabetów  w danym  kraju; 
czasem też podawane są wiadomości o głównych koncernach prasowych.

Szczególnie wyczerpująco omówiona została prasa francuska, nie
m iecka (m. in. prasa odwetowych organizacji przesiedleńczych i koncer
nu Springera), am erykańska, angielska, radziecka, japońska i włoska. 
W arto także zwrócić uwagę na szerokie potraktow anie prasy  pa rtii lew i
cowych i rew olucyjnych — socjalistycznych, socjaldem okratycznych
i kom unistycznych. Obok wiadomości o dziennikach i czasopismach 
autorzy, omawiając poszczególne kraje, podali szereg ciekawych infor
m acji o s truk tu rze  i działalności głównych agencji prasow ych świata. 
W form ie osobnych punktów  opisali m. in.: AFP, UPI, TASS, agencję 
Reutera, Associated Press, ČTK, DPA, agencje S inhua i Tanjug.

P rzy  każdym  piśm ie podana jest zawsze organizacja redakcji, często 
też liczba jej pracowników. Dokładnie też omówiona jest s tru k tu ra  te-
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m atyczna każdego pisma, niekiedy podany jest naw et procent objętości 
gazety, jaki zajm ują poszczególne działy. Niemal przy każdym  piśmie 
autorzy starali się przedstaw ić źródła jego finansowania, zarówno daw
ne, jak  i obecne.

Podkreślić należy, że w  w ielu w ypadkach, szczególnie przy pismach 
oficjalnie deklarujących się jako niezależne, autorzy nie dokonują samo
dzielnych i au tory tatyw nych ocen jego oblicza. Czynić to m ożna jedynie, 
znając dobrze kulisy i m echanizm y życia politycznego danego kraju . 
A utorzy najczęściej przytaczają dosłownie odpowiedzi, jakie otrzym ali 
w  tej kw estii na pytanie postaw ione w wysłanej ankiecie lub podają cy
ta ty  program owo-polityczne z samego pisma. Dopiero w zestawieniu 
z tym  zdaniem pisma „o sobie” zamieszczają niekiedy własne kom enta
rze na tem at jego profilu  polityczno-społecznego. Zawsze autorzy p re
zentują klientelę społeczną danego pisma. Czasem podają naw et dane - 
szczegółowe o składzie socjalno-zawodowym, party jnym , wykształceniu, 
dochodach, w ieku i płci czytelników gazety. Znaczną część charak tery
styki każdego pisma zajm uje omówienie jego dziejów, co jest ważne dla 
historyków  prasy.

Zauważyć należy, że praca H. K urty  i L. M eissnera jest pierwszą po
zycją w  polskiej literaturze, podającą tak  dużo syntetycznych wiado
mości na tem at dziejów prasy niem al 40 krajów  całego świata. Inform acje
o historii poszczególnych pism  dotyczą ich założycieli, w ybitnych redak
torów, oblicza pism i powiązań politycznych, nakładów itd. Praca napi
sana jest językiem  prostym , przystępnym  dla każdego czytelnika, jest 
bardzo przejrzysta, daleka od m onotonii, a p rzy jęty  przez autorów sche
m at konstrukcyjny utrzym any jest konsekw entnie w  całym  toku w ykła
du. W arto tu  podkreślić, że. przy jednoczesnej konieczności m aksym al
nego skondensowania inform acji osiągnięcie tak  popraw nej form y sty li
stycznej i konstrukcyjnej nie należy do rzeczy łatw ych i stanow i istotny 
czynnik podnoszący w artość W spółczesnej prasy zagranicznej. Cennym 
uzupełnieniem  pracy jest bibliografia selektywna, w  której wyszczegól
niono 110 podstawowych pozycji lite ra tu ry  przedm iotu. Są to głównie 
opracowania zagraniczne. P raca opatrzona jest także indeksem  omówio
nych tytułów.

Opracowanie H. K urty  i L. M eissnera nie jest jednak pozbawione k il
ku niedociągnięć. Dotyczą one przede wszystkim  fragm entarycznego lub 
zbyt pobieżnego omówienia prasy  niektórych krajów  europejskich. Mimo 
że autorzy już we wstępie zwracali uwagę na niemożliwość zdobycia, 
fragm entaryczność lub dezaktualizację danych dotyczących prasy nie
których krajów, zastrzeżenia budzi np. charakterystyka prasy czecho
słowackiej. Autorzy omówili tu  szczegółowo jedynie bratysław ską „Prav- 
dę” . Pozostałe pisma — m. in. główny dziennik czechosłowacki „Rude
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P ravo” oraz dzienniki partii socjalistycznej, ludowej czy związków za
wodowych, odgrywające także poważną rolę w  życiu politycznym  Cze
chosłowacji — w ym ienili jedynie z, tytułów  i podali ich nakład. Te same 
uwagi poczynić można do omówienia prasy  jugosłowiańskiej, która, po
dobnie jak  czechosłowacka, m a dosyć duże znaczenie m iędzynarodowe. 
A utorzy podali tu  jedynie wiadomości ogólne i bardzo skrótowe, nie cha
rakteryzując szczegółowo naw et głównych pism  Jugosław ii — „Borby”
i ,,Politiki”.

Powyższe niedociągnięcia nie mogą oczywiście w płynąć na ocenę ca
łości pracy i przyczynić się do obniżenia wym ienionych już jej walorów. 
A utorzy na pewno uzupełnią te  luki w  następnym  w ydaniu pracy. Pod
kreślić też należy, że praca H. K urty  i L. M eissnera ze względu na  swą 
przystępną form ę dostępna jest nie tylko dla specjalistów, ale także dla 
szerokiego ogółu czytelników. Myśl tę w yrażają sami autorzy, pisząc, że 
dzięki ich pracy „polski czytelnik prasy  codziennej czy tygodniowej, 
polski telewidz czy radiosłuchacz będzie mógł [ .. .]  dowiedzieć się, co re 
prezentuje, z kim  jest związana, jaki profil i jakie znaczenie m a cyto
w ana w naszej prasie zagraniczna gazeta” (s. 18).

A ndrzej N otkow ski


