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JANUSZ ŚNIADECKI

OBRAZ KULTURY POLITYCZNEJ W POLSKIEJ PRASIE  
REGIONALNEJ ŚRODKOWEGO POMORZA W LATACH 1945— 1970

We współczesnych publikacjach prasoznawców, określających stan, 
potrzeby i m etody badań nad dziennikarstwem PRL, dość często pojawia 
się problem wykorzystania prasy — w  tym  także prasy regionalnej —  
jako źródła w  badaniach historycznych. Jest to zagadnienie zasługujące 
na uwagę, chociaż ciągle m ało doceniane —  sprowadzane zazwyczaj do 
samej prasy, jej genezy, dziennikarzy itp. W ydaje się celow e podjęcie 
badań nad zjawiskam i i procesami w ystępującym i na łamach prasy, któ
re w  świadomości publiczności czytającej funkcjonują pod nazwą „kul
tury politycznej”. Tłem owego zjawiska może być prasa Środkowego 
Pomorza z lat 1945— 1970, którą można potraktować jako:

—  źródło do badania regionalnej kultury politycznej,
—  elem ent tworzący kulturę polityczną ze względu na sam fakt funk

cjonowania prasy jako podmiotu działań politycznych,
—  obraz kultury politycznej, który ta prasa wówczas tworzyła (pod 

w pływ em  zresztą różnych uwarunkowań społecznych i politycznych), 
jako jeden z najważniejszych w  tym  czasie instrum entów komunikacji 
politycznej.

Obraz regionalnej kultury politycznej tworzy szereg uwarunkowań  
obiektywnych, w  których żyją ludzie. Nie stanowi ona jednak m echanicz
nego odzwierciedlenia tych warunków. Form ułowanie jej norm i wzorów  
odbywa się w  sposób świadom y i celow y, stanowiąc ważną część zacho
w ań politycznych w ładzy i obywateli, zarówno w  całym  kraju, jak też 
w  jego poszczególnych regionach. W dotychczasowych rozważaniach na 
tem at kultury politycznej zbyt wąsko stawiano problem powstawania  
jej wzorów, norm i wartości. Nie są to fakty bez znaczenia. W praktyce 
bowiem często bywa tak, że owe wzory, normy i wartości wyprzedzają  
warunki ekonomiczne, stając się przyczyną różnorodnych kryzysów po
litycznych (kryzys władzy) i społecznych. M otywy określonych zachowań  
politycznych podlegają różnym wpływom . Wśród nich na uwagę zasłu
guje historycznie uform owany typ obywatela (np. politycznie aktyw ne
go lub biernego i podporządkowanego władzy), który w  praktyce bywa 
często w ykorzystyw any do doraźnych celów  politycznych. (Por. T. F ili
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piak, Współczesne uwarunkowania ku ltu ry  politycznej a swoistości na
rodowe. Edukacja polityczna,  Warszawa 1983, s. 7.) W tym  sensie kul
tura polityczna tkw i sw ym i korzeniami w  realiach życia codziennego: 
w  wydarzeniach historyczno-politycznych i w  indyw idualnych doświad
czeniach poszczególnych jednostek. Jednak problematyką kultury poli
tycznej, decydującej o prawidłowym  funkcjonowaniu państwa i społe
czeństwa, z różnych względów  przez długi czas nie zajmowano się, a po
stu laty zgłaszane w  tej kw estii wciąż oczekują na realizację. (Por. m.in. 
W. M arkiewicz, K ultura  polityczna jako przedm iot badań 'n iukow ych ,  
„Kultura i Społeczeństw o”, t. 20: 1976, nr 7, s. 11; M. Sobolewski, Model 
socjalis tycznej ku ltury  politycznej,  [w:] Z badań nad kulturą polityczną,  
Warszawa 1977, s. 14; J. W olański, P roblem y metodologiczne definiowa
nia pojęcia kultura polityczna,  [w:] Prace z  nauk politycznych,  Warsza
wa— Kraków 1980, s. 32; R. R. Ludwikowski, Polska kultura polityczna.  
M ity, tradycje  i współczesność, Kraków 1980.)

Podjęcie nakreślonego zagadnienia będzie wymagać:
1. Dokonania przeglądu stanowisk teoretycznych dotyczących defini

cji kultury politycznej, w edług kryteriów: zakresu (przedmiotowości), zja
wiska relatywnego, behavioralnego i podm iotowego, oraz przyjęcia na 
tym  tle  jej uniwersalnego opisu. (Por. m.in. G. B. Pow ell, G. A. Almond, 
J. J. Wiatr, W. Markiewicz, M. Sobolewski.)

2. Poprzedzenia w łaściw ych badań przygotowaniem  bazy dokumenta
cyjnej. Zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, że w ażnym  elem entem  tw o
rzącym obraz kultury politycznej jest również sam system  funkcjonowa
nia prasy regionalnej Pomorza Środkowego w  latach 1945— 1970, a w  
szczególności: proces i warunki powstawania pism, dobór redaktorów, ich  
kw alifikacje dziennikarskie, stopień i form y sterowania prasą przez dys
ponentów politycznych (w tym  także zagadnienie cenzury), stanowisko  
prasy regionalnej wobec ważnych wydarzeń związanych z kryzysam i 
władzy (np. w  latach 1956, 1968, 1970). W tym  celu nieodzowne jest w y
korzystanie wszystkich dostępnych źródeł, takich jak:

—  archiwalia (redakcyjne, źródła archiwalne pozaredakcyjne i m ate
riały niearchiwalne pozaredakcyjne) dotyczące badanych czasopism w  
kontekście głównego tem atu (tj. kultury politycznej),

—  m ożliw ie kom pletne zestaw y roczników i num erów czasopism oraz 
gazet, ich terenowych mutacji.

3. Ustalenia wartości, norm i wzorów kultury politycznej, funkcjo
nujących w  prasie regionalnej Środkowego Pomorza w  latach 1945— 1970, 
na tle ogólnie (centralnie) funkcjonujących tych  norm. D otyczy to 
głównie:

a) doktryn i idei polityczno-prawnych, określających pochodzenie w ła
dzy państwowej i strukturę polityczną społeczeństwa, a przede w szyst
kim  państwa i prawa, oraz m etody i sposoby funkcjonowania instytucji 
polityczno-prawnych. (Przy wyjaśnianiu genezy instytucji pytać należy,
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jak one powstały, zaś w przypadku dokonywania analizy funkcjonalnej 
—  jak działa mechanizm polityczny, czy jego struktura dostosowana jest 
do rozwoju ekonomicznego oraz jakie potrzeby społeczne zaspokajają in
stytucje polityczne i prawne?) Ustalenia uznanych w regionie (na tle kra
ju) wartości i wzorów kultury politycznej, służących do oceny zjawisk  
politycznych, mechanizm ów funkcjonowania władzy oraz zasad organiza
cji i działania państwa, realizowanych przez działaczy profesjonalnych  
i społecznych;

b) oddziaływania kierownictwa politycznego na potrzeby jednostek, 
grup i klas społecznych w  celu utrwalenia, pogłębienia i doskonalenia 
określonej koncepcji struktury politycznej społeczeństwa. W ystępuje ona 
tutaj w  formie wartości akceptowanych i pożądanych przez daną grupę, 
a dotyczących system u władzy państwowej oraz form i metod jej spra
wowania. Zagadnienie to w ystępuje w  wym iarze doraźnym (w aspekcie 
oceny zjawisk politycznych, znajomości faktów  społecznych, walki z za
kłam aniem w  polityce, z atmosferą nieufności, z klim atem tym czasow o
ści, z anarchią i destabilizacją życia społecznego, z dogmatyzmem i obłu
dą), a także w  wym iarze perspektywicznym  (tj. w  aspekcie sądów war
tościujących w  tych kwestiach, jak powinna być w ykonywana władza, 
jaką rolę powinno spełniać państwo w  stosunku do ekonomiki i społe
czeństwa itp.);

c) zachowania się obyw ateli według zasad i norm współżycia spo
łecznego w państwie socjalistycznym , przy czym pojęcie to powinno do
tyczyć głównie zasad, norm i idei określonych przez potrzeby m aterial
ne i duchowe jednostek ludzkich, grup i klas społecznych z punktu w i
dzenia ich interesów;

d) maksym alnego rozwijania aktywności ludzi i samodzielnego kry
tycznego m yślenia w  sprawach społeczno-ustroj owych w aspekcie walki 
o demokratyzację, o prawa i wolności obywatelskie, o jawność życia pu
blicznego itp. (Por. T. Filipiak, op. cit.)

W n i o s k i :

1. Istnieje uzasadniona konieczność opracowania now ych zagadnień na 
tem at dziejów polskiej kultury politycznej po roku 1945 w  oparciu o pra
sę centralną i regionalną.

2. Stwierdzam potrzebę podjęcia interdyscyplinarnych badań nad ro
zwojem  polskiej świadomości narodowej w  oparciu o prasę.

3. Istnieje konieczność odtwarzania wzorów i wartości kultury poli
tycznej PRL w nawiązaniu do całości (a nie dowolnie wybranych frag
m entów) tradycji narodowych, uwarunkowanych historycznie.
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