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Goban odkrywca – podróże po nauce
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„Zakochałem się w Google” – mówi rozbrajająco Tomasz Goban-Klas, 
wskazując na swój sporych rozmiarów smartfon. – Mam tu dzięki niemu ze 
sześć aplikacji, które zamieniają to, co mówię, na tekst”. Pasjonat technologii 
to tylko jedno z jego wcieleń. 

Podróżnik, który kocha swoją rodzinę. Humanista, który z natury jest umy-
słem ścisłym. Socjolog, który z upodobaniem oddaje się pasji do nowych tech-
nologii. Komunikatywny i przekonujący: namówił, jak sam twierdzi, Walerego 
Pisarka do kupna pierwszego samochodu. Najbardziej mobilny pracownik OBP. 
„Na 15 lat pracy w ośrodku prawie trzy spędziłem za granicą, czyli nie byłem 
pracownikiem OBP w sensie dosłownym” – zastrzega „na dzień dobry”. Tomasz 
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Goban-Klas jest przykładem człowieka nieprzywiązanego do fotela. By odkry-
wać, podróżował i podróżuje nadal. Regułą stało się też, że każdy wyjazd oznacza 
nową publikację. Co najmniej jedną.

Leningrad i Kraków – w połowie drogi do Słońca

Naukowe podróże po świecie dla Gobana-Klasa zaczęły się jeszcze przed roz-
poczęciem współpracy z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych. Jako badacz zatrud-
niony w Pracowni Socjologicznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
odbył swój pierwszy staż zagraniczny w Związku Radzieckim. Odwiedził wtedy 
syberyjski oddział Akademii Nauk ZSRR w Akademgorodku1. Rozwijał, jak sam 
mówi, swoją żyłkę socjologiczno-matematyczną, co ułatwiło mu później uzyska-
nie pracy w OBP. 

Poznał tam wielu socjologów prasy, którzy działając w Moskwie i ówczesnym 
Leningradzie, nie byli wygodni dla komunistycznego rządu. „Władza partyjna nie 
patrzyła na ich badania zbyt przychylnym okiem, ale czasami okazywały się one 
na tyle pożyteczne, że zamiast zamknąć tych biedaków w więzieniach, wysłano 
ich na Syberię” – śmieje się profesor. Nie była to jednak zsyłka do roboty przy ło-
pacie, ale do pracy naukowej. Partyjniacy wyszli z założenia, że jeśli ci naukowcy 
będą sobie badać media w znacznym oddaleniu od stolicy ZSRR, nie narobią 
szkód, a ich badania – dobrze przefi ltrowane przez cenzurę – mogą się przydać 
partii. Tam wylądował Goban-Klas z całym swoim zapałem do poznawania ludzi, 
socjologii i matematyki.

„Rosyjscy socjologowie prasy, których spotkałem w ZSRR, byli w lwiej czę-
ści reformistami. Część z nich brała potem udział w gorbaczowowskiej piere-
strojce” – wspomina. Podczas jednej z rozmów Goban-Klas zadał pytanie o spo-
soby uprawiania socjologii i badania prasy w surowych warunkach cenzorskich 
w Związku Radzieckim. Odpowiedź była metaforyczna, trafna i zaskakująco 
koherentna z sytuacją w Polsce: „Z polityką i nauką jest jak ze Słońcem. Blisko 
będziesz, spalisz się. Daleko będziesz, zamarzniesz”. Będziesz pracował w Mos-
kwie, blisko wydarzeń politycznych i pod oknem Komitetu Centralnego partii, 
będziesz blokowany i szkalowany. Jeśli wyślą cię na Syberię do Akademgorodka, 
znajdziesz się za daleko i nikt nie będzie miał do ciebie po drodze. Twoje bada-
nia nie będą mieć sensu. Nie będą dobre. Najlepiej zatem być w środku drogi, 
a w środku znajdował się Leningrad. Jak zwykł żartować Goban-Klas, taka sama 
sytuacja była wtedy w Polsce: 

Warszawa była za blisko Słońca, bo tam funkcjonował Komitet Centralny i wszystkich 
moich kolegów bardzo kontrolowali. A w Zakopanem się nie dało rozwinąć, bo było za 
daleko i za zimno. Kraków był wtedy na wariackich papierach. Mieliśmy „Przekrój”, 

1 Akademgorodok – rosyjskie miasteczko akademickie ulokowane w Nowosybirsku. 
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mieliśmy „Życie Literackie”, niby redagowane przez Machejka komunistę, ale jednak. 
Był „Tygodnik Powszechny”. Dzięki temu w Krakowie istniał największy margines 
swobody. No i naszą niezależność wywalczyła Irena Tetelowska. 

Ośrodek Badań Prasoznawczych stanowił wtedy okno na świat. Dzięki loka-
lizacji i staraniom wielu ludzi udawało się między innymi prenumerować i badać 
takie pisma, o których inni mogli tylko pomarzyć. Sam Goban-Klas prenumerował 
„The Sun”, „Le Monde”, „Guardiana” czy „Playboya”. Dzięki OBP te wszystkie 
pozycje kursowały po Krakowie, a czytelnicy mogli się z nimi zapoznawać. To 
był jeden ze skutków ubocznych funkcjonowania ośrodka.

Ludzie czytali i omawiali, wyciągali wnioski, a to jest wartość sama w sobie. 
Na tych zagranicznych pismach skorzystali również krakowscy dziennikarze, 
którzy mogli podpatrzeć, jak ich zawód wykonują koledzy na Zachodzie. Dzięki 
temu wiedzieli, że OBP nie jest po to, aby ich kontrolować, a raczej by im pomóc 
w pozyskiwaniu wiedzy; czasem też, aby obronić przed „górą”, ponieważ ośro-
dek działał często jako swoisty mediator i punkt styku pomiędzy prasą a partią. 
Badacze ośrodka, w tym Goban-Klas, tłumaczyli partyjnym, że ludzie „nie po-
trzebują tylko szynki”, że rozrywka w prasie jest równie ważną strawą, bo trawi 
ją duch.

Paryż – rozważania nad duszą miasta i „duszą kobiecą”

Goban-Klas bezpośrednio po powrocie z ZSRR starał się o kolejny wyjazd ba-
dawczy. Tym razem do stolicy Francji. Interesował się wówczas socjologią mia-
sta i chciał pod tym kątem zbadać Paryż. Wyjazd umożliwił mu rząd francuski, 
który we współpracy z PAN ufundował profesorowi półroczne stypendium na 
Sorbonie. Owocem paryskiego studium socjologicznego stała się książka Paryż 
i Paryżanie2, opublikowana w 1974 roku.

Kilka lat wcześniej Goban-Klas współpracował z OBP jako student. Trafi ł tam 
dzięki swoim zainteresowaniom. Chciał badać socjologię kultury, robić ankiety 
i operacje statystyczne. Ośrodek dawał mu tę możliwość. Dodatkowo mógł do-
robić do niskiego stypendium naukowego, a to tylko potęgowało chęć do pracy. 
W ośrodku płacili za proste ankiety i analizy, a to idealne zajęcia na początek 
drogi naukowej.

Pierwsze miesiące w OBP to dla Gobana-Klasa czas współpracy z Ireną Tete-
lowską. Interesował się publicznością czytelniczą. W swojej pracy magisterskiej 
opisał publiczność teatrów w Nowej Hucie. „Od teatru do prasy jest niedaleko, 
jeżeli myślimy o zbiorze odbiorców, których się w obu przypadkach określa-
ło mianem publiczności” – wspomina. Irena Tetelowska była w tamtym czasie 

2 T. Goban-Klas, Paryż i Paryżanie. Studium socjologiczne aglomeracji paryskiej, Warszawa 
1974.
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dyrektorem Ośrodka Badań Prasoznawczych. W oczach Gobana: twarda i nie-
ustępliwa kobieta, prekursorka w swojej dziedzinie. Pod jej zwierzchnictwem 
nowy pracownik OBP zajął się badaniem publiczności czytelniczej krakowskiego 
„Przekroju”. Praca młodego naukowca spodobała się dyrektorce ośrodka. Szcze-
gólnie wpadł jej w „ucho”, gdy stwierdził, iż „Przekrój” w swojej naturze ma 
„duszę kobiecą” i z takiej perspektywy należy go badać. 

W 1971 roku Tomasz Goban-Klas wyjechał do Paryża, by tam studiować so-
cjologię miasta. Po jego powrocie do Krakowa zaszła potrzeba stworzenia funkcji 
zastępcy dyrektora Ośrodka Badań Prasoznawczych, którym był Walery Pisarek. 
Stanowisko sekretarza naukowego zaoferowano Gobanowi-Klasowi, a on przyjął 
ofertę.

Kraków – przerwa w podróży dyrektora naukowego

„Lata 70. w OBP to w ośrodku era Gobana” – mówi profesor Walery Pisa-
rek. Stanowisko, które Goban-Klas piastował przez 15 lat po powrocie z Paryża, 
miało dwie nazwy, sekretarz naukowy oraz dyrektor naukowy. Nie do końca wia-
domo dlaczego, więc sam zainteresowany wyjaśnia: „Sekretarz naukowy to była 
pozycja taka jak w instytutach Polskiej Akademii Nauk, czyli sekretarz naukowy 
był de facto dyrektorem naukowym. Bo «sekretarz» kojarzy się z takim, co tylko 
papiery rusza”.

Głównym problemem okazało się pozyskanie pieniędzy rządowych na ba-
dania, które OBP chciał przeprowadzić. Te negocjacje prowadził między inny-
mi ówczesny doktor Goban-Klas. Najpierw powstawały plany badawcze, które 
przygotowywano zgodnie z zainteresowaniami naukowymi badaczy ośrodka. 
Zatwierdzał je dyrektor Pisarek podczas kolegium, a później następował etap naj-
trudniejszy, mianowicie rada naukowa. Obok naukowców bywali na niej funda-
torzy badań: „ludzie partii” z Warszawy. Należało ich nakłonić do tego, by RSW 
„Prasa–Książka–Ruch” wydała pieniądze. Patentem prawie niezawodnym było 
przekonanie płatników, że badania przyniosą wymierne korzyści partii i władzy. 
Profesor wspomina:

Właściwie to trudno nawet powiedzieć, że kłamaliśmy. Przecież władza mogła dzięki 
badaniom posiąść jakąś uczciwą wiedzę na interesujące ją i badaczy ośrodka tematy. 
Kłamstwa typu: „Trybuna Ludu” jest bardziej popularna od „Przekroju”, nie miały 
sensu, bo nikt im nie dawał wiary. Jeszcze mniej sensu miało dla władzy komunistycz-
nej wmawianie samej sobie takiego stanu rzeczy.

Przedstawiona powyżej argumentacja niosła ze sobą jednak pewne koszty, 
których nie sposób było uniknąć. Niektórych wyników badań nie upubliczniano 
– trafi ały one do tak zwanego użytku wewnętrznego. Z reguły od razu zdawano 
sobie sprawę, co będzie musiało zostać utajnione, a co będzie miało szansę po-
jawić się jako ogólnodostępna publikacja. Wyniki wysyłało się w różne miejsca: 
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do zaprzyjaźnionych placówek naukowych, do niektórych redakcji, do centrali 
w Warszawie i oczywiście do Komitetu Centralnego partii.

Cenzura jednak istniała, a Ośrodek Badań Prasoznawczych jako instytucja nie 
mógł ofi cjalnie wystąpić przeciwko niej: „Nie byliśmy totalnymi przeciwnikami 
cenzury, a raczej realistami. Dlatego ośrodek nie był ani na cień dysydencki, na-
tomiast zawsze reformatorski. Ja to nazywam uczciwie. Nie ma co ukrywać i nie 
widzę w tym nic wstydliwego”. Goban-Klas podkreśla, że był i jest politycznym 
realistą: „Bandy wyrostków i rewolucjonistów walących w solidny mur nie mają 
szans go przebić. Mur nie pada i nikt nie jest szczęśliwy. Nie ma z tego pożytku”. 
Według niego mur padnie tylko wtedy, gdy wrota w nim zamontowane przegniją 
i będzie można je otworzyć zwykłym kopniakiem. Proces gnilny jednak wymaga 
czasu: „Za Stalina ani w Polsce, ani w Rosji, nikt nic nie mógł zrobić. Później był 
Chruszczow i Breżniew. Dopiero jak Gorbaczow trochę popuścił, to mógł ten mur 
się rypnąć”. 

Stany (Wymarzone) Zjednoczone

Władza jednak nie popuszczała ludziom, bo tak chciała. Władza popuściła 
więzy, bo musiała, bo nie miała innych środków zaradczych. Jeśli partia chcia-
ła coś wiedzieć o prasie i społeczeństwie, musiała pozwolić na tę wiedzę takim 
ludziom jak pracownicy OBP. Luźniejsze więzy zostały bardzo dobrze wykorzy-
stane przez Gobana-Klasa. W 1976 roku postanowił wyjechać do Stanów Zjed-
noczonych, by odbyć tam blisko roczny staż w ramach stypendium Fulbrighta na 
Uniwersytecie Stanforda. To było marzenie i ważna podróż w życiu Gobana-Kla-
sa, ponieważ napisał wtedy jedną ze swoich najważniejszych publikacji. Nosi ona 
tytuł Media i komunikowanie masowe3.

Zanim jednak ta książka zyskała swój obecny wygląd, musiała przejść ewo-
lucję uwarunkowaną między innymi rozwojem technologii, która miała olbrzymi 
wpływ na media. Pierwszym stadium ewolucyjnym tej znamienitej publikacji była 
praca habilitacyjna pod tytułem Komunikowanie masowe, pisana właśnie podczas 
stażu na Uniwersytecie Stanforda. Książka traktowała o komunikowaniu maso-
wym w ujęciu socjologicznym, czyli od strony nauki uważanej w owym czasie za 
ścisłą. Autor skupił się na prasie, radiu i telewizji. W późniejszych latach, podczas 
procesu ewolucji tej publikacji, dodał rozdział o Internecie. Jak sam przyznaje, 
książka w swojej formie przypominała wydawnictwa amerykańskie, dlatego nie 
była w stu procentach oryginalna. Przewaga Gobana-Klasa polegała na tym, że 
korzystał nie tylko z pozycji amerykańskich, francuskich, angielskich i niemiec-
kich, lecz także z polskich i rosyjskich. Dawało to pełen obraz stanu wiedzy na 
temat komunikowania masowego oraz stanowiło przełomową praktykę naukową 

3 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie prasy, radia, telewizji i Internetu, 
Warszawa 1999 (dodruk 2000, 2002, wyd. zmienione 2004, 2009).
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ponad podziałami politycznymi. Ta swoista międzykulturowość książki do dzi-
siaj jest jej zaletą. Amerykanie nie praktykowali takiego podejścia do opracowań 
z Europy Wschodniej. „Europejczycy z naszego regionu mają tendencję do tego, 
by znać Amerykę, znać Europę Zachodnią i znać siebie. Amerykanie znają tylko 
siebie. Europejczycy z Zachodu znają trochę Ameryki” – podsumowuje autor. 

Stany Zjednoczone Gobana 2.0

Goban-Klas sam o sobie mówi, że od zawsze był „podszyty” duchem inży-
nierskim. Za młodu chciał zostać chemikiem, później inżynierem elektronikiem, 
ale w końcu wylądował na socjologii. Podkreśla jednak: „Mówią, żem huma-
nista? To źle mówią!” Historia jego humanizmu wiąże się – jak wszystko inne 
– z zagranicą. Jako młody człowiek chciał wyjechać do rodziny mieszkającej 
w USA. By móc to zrobić, jak najszybciej musiał uniknąć poboru do wojska, 
a jedynym sposobem były studia. Potrzebował również pracy. Tę załatwili mu 
znajomi. Przyszły profesor i ekspert od spraw medialnych został wtedy kierowni-
kiem targowiska na placu Nowym w Krakowie. Tam zajmował się przybijaniem 
pieczątek oraz czytaniem o fi lozofi i i socjologii. Praca nie wymagała zbyt dużego 
wysiłku ani bardzo nie absorbowała. Czytał zatem lektury humanistyczne. Takie 
również podjął studia.

Zainteresowanie nowymi technologiami zostało wyzwolone przez zmęcze-
nie stanem wojennym. Wszedł w temat na tyle mocno, że po stanie wojennym, 
gdy odblokowano dopływ dobrych publikacji o tej tematyce, postanowił napisać 
własną. Miała ona traktować o rozwoju technologii od zamierzchłych czasów 
do płyty kompaktowej. Później, w roku 1985, zainteresował się teorią nowych 
mediów. W tamtych czasach jednak za szczyt technologii w komunikowaniu 
uważano płyty kompaktowe, gry komputerowe, magnetowidy i kasety VHS, te-
lewizję kablową oraz teletekst, który można uznać za niedoskonałego dziadka 
Internetu. 

Tomasz Goban-Klas chciał jeszcze raz wyjechać do Stanów Zjednoczonych. 
Przed wyjazdem, pod wpływem swoich technologicznych zainteresowań, prze-
konał Walerego Pisarka, radę ośrodka i RSW, żeby wydać 6 tysięcy dolarów na 
kupno pierwszego komputera osobistego dla OBP. Pomimo astronomicznej kwo-
ty, którą należało wydać na peceta, wszystkie podmioty, wraz ze sceptycznym 
technologicznie szefem OBP, zgodziły się i ośrodek mógł pochwalić się bardzo 
nowoczesnym, jak na owe czasy, komputerem IBM. Goban-Klas nie popracował 
na nim ani chwili, bo przyszedł czas drugiego wyjazdu do USA.

Wyjazd wiązał się ze stypendium, a tematem prac badawczych były małe me-
dia lokalne, publikowane przez grupy etniczne, na przykład Indian. Ten temat 
rzadko poruszano w głównym nurcie amerykańskiego medioznawstwa. Profesor 
wspomina: 
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Pracowało się już wtedy nie na maszynach do pisania, ale na wideopisach – termina-
lach elektronicznych, które służyły między innymi do edycji tekstu. Już podczas tego 
stypendium miałem okazję pracować na komputerze osobistym starego typu, takim 
pozbawionym twardego dysku i uruchamianym z dyskietki. Na tamte czasy, dla czło-
wieka z małego komunistycznego kraju, to było coś bardzo zajmującego.

Wtedy też zapragnął mieć własny komputer. Oszczędzając swoje amerykań-
skie stypendium naukowe, po jakimś czasie mógł sobie pozwolić na kupienie 
sprzętu kosztującego wtedy około 2 tysiące dolarów. Kiedy stypendium się skoń-
czyło, a naukowiec wrócił wraz z komputerem i różnego rodzaju oprogramo-
waniem do Polski, jego pasja tylko się pogłębiła. Sam nauczył się składać i na-
prawiać sprzęt. Był informatykiem entuzjastą, przystosował nawet drukarkę do 
polskich znaków. 

Jego pasja technologiczna nie zahamowała naukowej. Szczególną pozycję 
na świecie zdobyła między innymi książka The Orchestration of the Media4 
o funkcjonowaniu mediów za żelazną kurtyną. Ta wydana po angielsku pozycja 
przez dłuższy czas była na Zachodzie jedyną książką traktującą o tym, w jaki 
sposób działanie mediów wpływało na funkcjonowanie i upadek systemu ko-
munistycznego. 

Podróż przez ciemne wieki dziennikarstwa

Przyszło nowe: technologia pozwalająca w małym telefonie zmieścić narzę-
dzia umożliwiające ludziom nieustanne uczestniczenie w obiegu informacji. Na-
stąpiła rewolucja medialna. Ludzie z kamerami i telefonami są wszędzie i reje-
strują wszystko. Według Tomasza Gobana-Klasa OBP nie nadąża za tą rewolucją. 
Nawet przez swoją nazwę stawia się w archaicznej pozycji reliktu badawczego. 
Goban-Klas chciał, by zmieniono ją na Instytut Badań Prasoznawczych. Dawa-
łoby to rangę instytutu badawczego, która jest znaczniejsza niż ośrodka. Chciał 
również zmienić nazwę w ten sposób, by nie kojarzyła się jedynie z prasą, ale 
z mediami w ogóle. 

Według Gobana-Klasa obecne problemy ośrodka to przede wszystkim spra-
wy związane z pieniędzmi. Przy dzisiejszej ilości danych, których zasoby z dnia 
na dzień powiększają się do niewyobrażalnych rozmiarów, trudno zbudować ja-
kieś ogólne teorie o mediach. Jeszcze trudniej znaleźć fundusze na takie badania. 
Właściciele mediów nie są zainteresowani tym, żeby je dokładnie badać. Inwestu-
ją jedynie w sprawdzanie tego, jaka jest ich popularność. 

4 The Orchestration of the Media: The Politics of Mass Communications in Communist Poland 
and the Aftermath, Boulder 1994.
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W zasadzie to my o mediach mało wiemy. To jest smutne. Myślę jednak, że to się 
zmieni. Ktoś w pewnym momencie będzie chciał więcej wiedzieć i nie przestraszy się 
nakładów i nie pójdzie do byle fi rmy badawczej oferującej szybkie wyniki, tylko do 
ludzi, którzy znają się na tym. Bo przecież nikt mi nie wmówi, że analityk z jakiejś 
fi rmy badającej czytelnictwo wie na temat mediów więcej niż na przykład Rysiek Filas 

– mówi z przekonaniem i snuje wizję:

Dziennikarstwo jest teraz w „wiekach ciemnych” i – moim zdaniem – nie ma przyszło-
ści. Ale media przyszłość mają i prędzej czy później powstanie potrzeba gruntownych 
badań. Pytacie, co z ośrodkiem, a ja już widzę: Instytut Badań Medioznawczych. 

MÓWIĄ O GOBANIE-KLASIE

prof. Walery Pisarek
Tomek wrócił ze Stanów i rozemocjonowany opowiadał, że przywiózł jakiś 

program komputerowy, który zaplanuje precyzyjnie zdania dla naszych pra-
cowników na lata do przodu. Patrzyłem na niego z rosnącym zdziwieniem, 
a on chyba do końca nie rozumiał mojej rezerwy do tego pomysłu. 

Zrobił w ośrodku kilka wspaniałych badań. To on dowiódł między innymi, 
że najważniejsze informacje rozchodzą się wśród ludzi pocztą pantofl ową. Tak 
było na przykład z wyborem papieża. Ludzie wiedzieli o tym na wiele godzin, 
zanim ofi cjalnie ktokolwiek to podał.

dr Zbigniew Bajka
Na pierwszy rzut oka człowiek powie, że Goban to taka raczej „gęba za-

gapiona”… Wszystko pozory! Tomek to bystrzak. Ma niesamowitą łatwość 
pisania i jednocześnie wyczucia momentu, kiedy książka powinna się ukazać. 
Dlatego prawie każda z jego publikacji trafi ła w punkt. Zawsze najbardziej 
z ludzi ośrodka był „na zewnątrz” i „w przyszłość”. Ma też dar do opisywania 
technicznych kwestii laikom. Gdyby nie był naukowcem, mógłby na przykład 
zarabiać na życie pisaniem różnych instrukcji obsługi. Był i jest ciekawy świa-
ta. Gdzie się znajdzie, tam dosłownie chłonie informacje.
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