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Niekiedy rozważania teoretyków dotyczące gatunków medialnych przypominają bajki z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego, a w szczególności
opowieść o sporze na temat Lemurii:
Było pewnego razu zebranie Lemurów, na którym jeden mały Lemur
powiedział: – Ojczyzna Lemurów, czyli Lemuria, jest wielkim i wspaniałym
krajem. A dlaczego? Ponieważ mieszkają w niej Lemury. A Lemuria dlatego
nazywa się Lemurią, że w niej mieszkają Lemury.
Na to wstał duży Lemur, bardzo oburzony, i powiedział: – To nieprawda,
że Lemuria tak się nazywa dlatego, że mieszkają w niej Lemury! Wręcz
przeciwnie, Lemury tak się nazywają, bo mieszkają w Lemurii (Kołakowski
1998, s. 119).

W kolejnych rozdziałach tej książki czytelnik znajdzie być może podobne
dylematy, jak opisany powyżej, na przykład trudną do rozstrzygnięcia kwestię, „co było najpierw, jajko czy kura” – gatunki czy opisywane przez nie
teksty telewizyjne. Jednak ta książka nie zawiera jedynie przeglądu teorii
genologicznych, ale też informacje o praktycznym zastosowaniu gatunków,
ponieważ sięgają po nie także nadawcy i odbiorcy.
Widzowie wybierają program, kierując się nastrojem, przyzwyczajeniem
(także genologicznym) lub przypadkiem, nie toczą sporów o to, czy oglądają
telewizję należącą do takiej czy innej kategorii. Poproszeni przez badaczy
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mediów są oczywiście w stanie wejść na poziom kognitywny i wymienić nazwy
oglądanych programów, a może nawet użyć zasłyszanych gdzieś określeń
gatunkowych. Ciekawą kwestią pozostaje, jak rozumieją wymieniane pojęcia,
czy sam fakt znajomości nazw gatunków świadczy o tym, że posługują się
w wyborach programów klasyfikacją genologiczną lub potrafią określić cechy
gatunkowe telewizyjnych tekstów?
Typologią w wydaniu twórców telewizji rządzi czysty pragmatyzm. Gatunki
i inne podziały używane są przede wszystkim po to, żeby porozumieć się
podczas spotkań redakcyjnych i w komunikacji z widzami. Jednak Małgorzata
Łupina zarządzająca kanałami lifestylowymi TVN przyznaje, że woli opisywać
konkretne pomysły dotyczące programu, niż posługiwać się terminologią
gatunkową, np. bardziej zrozumiałe będzie dla jej współpracowników zdanie:
„chcemy do grupy bohaterów nagrywanych ukrytą kamerą wprowadzić jedną
postać zagraną przez aktorkę”, niż stwierdzenie „przygotowujemy reality
tv z elementami scripted”. Opisowy styl omawiania telewizji dominuje podczas tzw. konferencji ramówkowych, kiedy szefowie stacji informują widzów
o nowościach. Edward Miszczak dyrektor programowy TVN tak oto scharakteryzował najważniejsze cechy gatunku, do którego należy Hotel Paradise:
[Ten program] realizuje taką koncepcję bezproblemowej rozrywki: troszkę
sobie popatrzę, troszkę pozazdroszczę, wypiję drinka i jestem na bani,
bo mogę wyobrażać sobie siebie w tamtym miejscu1.

Nadawcy, producenci posługują się zatem rozmaitymi telewizyjnymi kategoriami, jednak nie przywiązują wagi do przejrzystości i spójności stosowanych
typologii.
Gdyby zajrzeć jeszcze do innej bajki Kołakowskiego z tego samego zbioru
pt. Ogólna teoria nie-uprawiania ogrodu, można by przeczytać, że:

1

https://www.fakt.pl/kobieta/plotki/serwisy-plotkarskie-znana-aktorka-skradla-serce-dyrektorowi-tvn/72tyy55#slajd-1 (dostęp: 10.08.2020).
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Ci, którzy nie cierpią ogrodnictwa, potrzebują teorii. Nie uprawiać ogrodu
bez teorii jest płytkim i niegodnym sposobem życia. (…) Znacznie łatwiej
jednakowoż jest posiąść teorię, aniżeli faktycznie uprawiać ogród (Kołakowski 1998, s. 143).

Czyżby zatem jedynie badacze byli tymi, którzy potrzebują tylko teorii,
a w istocie „nie cierpią ogrodnictwa” (niektórzy przynajmniej)? I z tej niechęci,
niesmaku, a nawet obrzydzenia do miałkości telewizyjnego kontentu mnożą
koncepcje, typologie?
Po co jednak w ogóle dokładać kolejną koncepcję do bogatego dorobku
innych badaczy, podejmować próbę uporządkowania obszaru, którego być
może uporządkować się nie da. W metodologii nauk wyróżnia się dwa znaczenia terminu „klasyfikacja” rozumianego jako „czynność”, „działanie”.
Możemy mówić o:
• dzieleniu danych zbiorów na odpowiednie podzbiory,
• przypisywaniu „danych przedmiotów” do odpowiednich klas.
Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że wiele koncepcji i telewizyjnych teorii
genologicznych zatrzymuje się na etapie podziału zbiorów na podzbiory
oraz wyodrębniania i definiowania poszczególnych klas. Tak jakby autorom
nie starczało już energii na przypisywanie przedmiotów do tak określonych
zbiorów. Z tego powodu cel poznawczy tego teoretyzowania staje się bardzo
ograniczony i nie wnika w istotę rzeczy. Już dla Arystotelesa klasyfikowanie
było zaledwie pomocniczą metodą poznawczą o zastosowaniu heurystycznym
(Cackowski 1987, s. 284). Dzisiaj rozróżnia się klasyfikację idealną, należącą
do obszaru logiki formalnej, i klasyfikację rzeczywistą, realizowaną w poszczególnych naukach i w dziedzinach praktycznych. W tym drugim znaczeniu
cele poznawcze klasyfikacji nie kończą się na definiowaniu, na rozważaniu,
czy najpierw była Lemuria, czy Lemury. Przeciwnie – klasyfikowanie staje się
narzędziem i służy poznaniu określonych zjawisk, np. tworzenia lub odbierania
telewizyjnych tekstów.
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Z tego powodu kolejne rozdziały tej książki będą wypełnione niekiedy
szczegółowymi informacjami dotyczącymi praktyki telewizyjnej – produkcji,
programowania, dystrybucji. Przegląd koncepcji genologicznych i próby
konceptualizacji zjawisk będą się odbywać w ścisłym odniesieniu do procesów
nadawczych i odbiorczych. Książka ta została bowiem napisana przez autorkę,
która nie tylko nie „nie cierpi ogrodnictwa”, ale regularnie „uprawia ogród”,
ogląda telewizję i czerpie z tego przyjemność, przez prawie osiemnaście lat
pracowała jako reporterka, wydawca, producent wykonawczy. To doświadczenie
postara się wykorzystać przy prezentacji wybranych teorii i na koniec próbie
zaproponowania własnego modelu analizy gatunku i formatu telewizyjnego.
W tym miejscu chciałabym podziękować Wszystkim, bez których nie
byłabym w stanie dowiedzieć się o wielu mechanizmach tworzenia, programowania i dystrybuowania telewizji. Dziękują za rozmowy moim koleżankom
i kolegom, producentkom, scenarzystom, wydawcom, operatorom i montażystom. W szczególności chciałabym podziękować Monice Pieczyńskiej,
Małgorzacie Łupinie, Grażynie Kubicy, a także Ewie Lei i Dorocie Eberhardt,
która w niezwykle klarowny sposób potrafi przekazać wiedzę na temat funkcjonowania globalnych struktur telewizyjnych. Bardzo dziękuję Pani Profesor
Małgorzacie Lisowskiej-Magdziarz za wnikliwą analizę pierwszej wersji książki
i inspirujące uwagi.
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1. Wprowadzenie
Ponad dekadę temu ukazała się antologia pod znamiennym tytułem Zmierzch
telewizji (Bielak i in. 2011), której autorzy rozważali, jak dynamiczne procesy
technologiczne, kulturowe i społeczne zmienią oblicze znanego nam pejzażu medialnego2. Badacze skupili się między innymi na przemianie modelu
nadawczo-odbiorczego rozumianego jako broadcasting, czyli transmisja obrazów
do widza w czasie rzeczywistym. Ten linearny paradygmat wydawał się tak
ściśle związany z ideą telewizji, że odejście od niego wywoływało i wciąż
wywołuje myślenie o kresie, końcu lub też nawet śmierci tego środka przekazu.
Broadcasting miał zostać całkowicie zastąpiony przez narrowcasting,
w którym widzowie mogli wybrać dla siebie programy. Pierwsze oznaki
przechodzenia telewizji od modelu tradycyjnego do wydawniczego można
było śledzić od początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy treści wideo stały
się dostępne na nośnikach CD, DVD, Blue-ray. Dzisiaj opisana tendencja
utrzymuje się i wzmacnia – obok linearnej ramówki telewizyjnej możemy
skorzystać z własnej, indywidualnej kompozycji programowej dzięki usługom
VOD. Obserwujemy nowe praktyki odbiorcze. Widzowie rzadziej gromadzą
się wokół „elektronicznego kominka”, częściej zaszywają się w samotności,
żeby oglądać ulubione programy. Jeśli jednak decydują się już na oglądanie
tradycyjnej telewizji, czynią to w bardzo nieuważny, rozproszony sposób.
Praktykują tzw. zapping, korzystają z drugiego ekranu – komputera, tabletu,
smartfona lub wykonują rozmaite, codzienne czynności. Potrafią też, jak wskazują na to badania, bardzo aktywnie i uważnie śledzić kontent udostępniony
2

Teksty zamieszczone w anotologii zostały w większości opublikowane po raz pierwszy
na początku wieku.

14

Wprowadzenie

na platformach AVOD i SVOD. Fani mogą „studiować” ważne dla nich detale,
by później uczestniczyć w dyskusjach na specjalistycznych forach.
Obserwujemy zatem może nie tyle zmierzch, co raczej obecność w pejzażu
telewizyjnym dwóch paradygmatów: linearnego i nielinearnego. Pierwszy określa
tradycyjną telewizję opartą na ramówce, dzięki której nadawcy propononują
odbiorcy programy ułożone w dziennym i tygodniowym harmonogramie.
Wymaga to od widzów wiedzy, kiedy będą mogli obejrzeć ulubiony program,
i określonej aktywności – dostosowania swojego rytmu dnia do harmonogramu
telewizyjnego3. Ten tradycyjny model telewizji wciąż cieszy się zainteresowaniem widowni. W chwili, gdy piszę te słowa, wskaźnik ATS dziennego zasięgu
telewizji w Polsce wynosi ponad 4 godziny w grupie widzów 4+4.
Drugi wspomniany paradygmat – nielinearny – określa telewizję opartą
na modelu wydawniczym. Nadawca oferuje odbiorcom menu programów
zawarte na platformach VOD (Video On Demand), do których dostęp czasem
jest bezpłatny, a czasem wymaga wykupienia abonamentu. Widzowie nie
muszą zatem dostosowywać rytmu dnia do „tego, co będzie w telewizji”, to oni
decydują, kiedy obejrzą dany program. W ostatnich latach w Polsce przybywa
odbiorców treści dostępnych na platformach VOD5.
Oczywiście istnieje też znaczna grupa widzów, która korzysta z obu dostępnych
technologii. Telewizję tradycyjną (np. kanały informacyjne) wykorzystuje jako
towarzyszący codziennym czynnościom „szum medialny”, a na platformach
VOD szuka konkretnych programów. Stategie programowe nadawców muszą
uzwględniać preferencje odbiorców obu telewizji, dlatego do najważniejszych
decyzji należy miejsce premiery nowego serialu: w głównym kanale stacji
nadawanym naziemnie, czy na platformie SVOD (płatna wersja VOD). Zatem
na ten linearno-nielinearny dualizm możemy spojrzeć bardziej syntetycznie,
dostrzegając w nim zapowiedź nowego cyfrowego wzorca nadawania i oglądania
Paradygmat linearny obejmuje zarówno nadawnie programów w technlogii naziemnej, jak
i kablowej oraz satelitarnej.
4 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rosnie-sredni-dobowy-czas-ogladania-telewizji-analiza-nielsena (dostęp: 5.05.2020).
5 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/widzowie-linearnej-telewizji-sie-starzeja-mlodzi-odchodza-do-serwisow-vod (dostęp: 20.06.2020).
3
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telewizji (Bruun 2020), który będzie cechować bogactwo i różnorodność środków
dystrybuowania i odbierania treści.
Warto nadmienić, że współcześnie oglądanie telewizji nie ogranicza się
do tak zarysowanego schematu. Obserwujemy bowiem różnorodne i spontaniczne zachowania widzów, którzy często przekaz telewizyjny oglądają jedynie
w formie fragmentów wymontowanych z wyemitowanych całości. Te krótkie
formy są produkowane zarówno przez telewizyjny mainstream, jak i samych
internautów. W tym drugim przypadku pozbawione kontekstu wycinki stają
się częścią większych form o charakterze parodii, satyry, pastiszu. Często
odbiorcy bawią się subwersywnym znaczeniem deformującym mainstreamowe
napuszenie lub banał telewizyjnej formy, nie mając świadomości, że wzmacniają
brandy celebrytów, programów lub kanałów telewizyjnych. Ta fascynująca
odmiana „telewizji” nie stanie się jednak przedmiotem dalszych rozważań
autorki, ponieważ samą swoją istotą unieważnia tradycyjne podziały gatunkowe, uniemożliwia a na pewno utrudnia próby kategoryzacji czy klasyfikacji
materii telewizyjnej. Jednocześnie jednak w wyrazisty sposób wyraża naszą
zdefragmentaryzowaną i „płynną” rzeczywistość.
Współczesny widz wymaga zatem od nadawców ciągłej innowacyjności
na płaszczyźnie programowej, technologicznej i ekonomicznej. Skutkuje to stałą
hybrydyzacją formy i treści telewizyjnej dostosowanej do środków dystrybucji.
W jaki sposób uchwycić tę dynamiczną rzeczywistość, jak ją klasyfikować,
skoro stale zmienia się, ewoluuje i przekształca.
Badacze tego obszaru mogą, patrząc na to w dużym uproszczeniu, przyjąć
dwie odmienne strategie badawcze: empiryczną, skoncentrowaną na opisaniu
i analizie praktyk nadawców i odbiorców, oraz teoretyczną – zakładającą
konceptualizację kategoryzacyjną.
Pierwsze podejście wydaje się niezwykle kuszące ze względu na wnioski
badawcze, jakie można uzyskać z inwentaryzacji kategorii używanych przez
twórców i widzów, oraz możliwość ustalenia, jakie znaczenie z nimi wiążą (Briggs
M. 2012). Nadawcy, chociaż sami niechętnie używają kategorii gatunkowych,
są zmuszeni porządkować swoją ofertę, żeby komunikować się z widzami, ale
też ze swoimi konkurentami na rynku, a nawet z własnymi pracownikami
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lub kandydatami na pracowników, np. rekrutacja na stanowisko producenta
programów informacyjnych zawiera nazwę gatunku, która dla wszystkich stron
tego procesu musi być zrozumiała. Także odbiorcy poszukują odpowiadających
im programów, mając pewne „wyobrażenie o klasyfikacjach medialnych”.
Druga orientacja pozwala na zbudowanie spójnego modelu taksonomicznego, stworzonego na fundamentach myśli innych badaczy, którzy wcześniej
podjęli taki konstrukcyjny wysiłek.
Autorka nie ukrywa, że trudno było jej wybrać jeden kierunek i jedną drogę.
Z jednej bowiem strony wydaje się, że wciąż zbyt mało wiemy o praktykach
polskich nadawców i odbiorców także w aspekcie porządkowania i klasyfikowania programów. Badania dotyczące tego obszaru wydają się niezwykle
potrzebne, a autorce są szczególnie bliskie. Z drugiej strony nie powinno się
w badaniach nad współczesną telewizją odrzucać tradycji genologicznej, myśli
teoretycznej poprzedników, nawet jeśli odnosi się do tzw. „peleotelewizji”.
Te koncepcje wyznaczyły bowiem kierunki myślenia o kategoriach medialnych
niezależnie od tego, czy są kontynuowane, czy odrzucane.
Wymienione argumenty sprawiły, że w tym opracowaniu czytelnik znajdzie
zarówno omówienie tradycyjnych teorii genologicznych, jak i perspektywę
współczesnych nadawców i twórców telewizyjnych. Punkt widzenia odbiorców
został zaledwie zarysowany w odniesieniu do kilku wątków i na pewno powinien zostać w przyszłości szerszej ujęty i lepiej zbadany.
Dopiero ten przegląd opinii, stanowisk i teorii pozwoli na zaproponowanie definicji gatunku i modelu interpretacji, który zdaniem autorki może
być użyteczny w badaniach nad współczesną telewizją. Wydaje się bowiem,
że wiele znanych dziś koncepcji genologicznych nie stanowi wygodnego narzędzia do badania mediów. Przede wszystkim, jak zasygnalizowano powyżej,
teoretycy koncentrują się na samej kategoryzacji, czyli na wyznaczaniu
podziałów, a w mniejszym stopniu na przypisywaniu konkretnych tekstów
do tych zbiorów. Często badacze odnoszą się wyłącznie do telewizyjnego tekstu,
tym samym pomijając perspektywę nadawców i odbiorców, albo też skupiają
się wyłącznie na społeczno-kulturowym wymiarze gatunku, zapominając
o budowie konkretnych utworów. O gatunku medialnym teoretycy mówią
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zatem jako o niezmiennym wzorcu, o semantyczno-syntaktycznym modelu,
poststrukturalnym systemie znaczeń, o kategorii kulturowej, a także o formie
poznawczej. Każda z tych definicji wskazuje na odmienne cechy i funkcje
genologiczne: kategoryzacyjną, komunikacyjną, interpretacyjną i więziotwórczą
(Ptaszek 2011, s. 36), do których warto dodać jeszcze produkcyjno-biznesową.
Wydawałoby się, że dla naukowców najważniejsza pozostaje funkcja kategoryzacyjna gatunku (Creeber i in. 2008), jednak od początku wieku wzrosło także
ich zainteresowanie rolą komunikacyjną, interpretacyjną i więziotwórczą (Allen,
Hill 2004). Współczesne badania skupiają się na analizie praktyk odbiorczych,
na tym, jak gatunki warunkują tworzenie przez widzów znaczenia tekstu, czyli
w jaki sposób odbiorcy „osądzają, argumentują, spekulują, plotkują” (Briggs
M. 2012, s. 9; Hill 2005).
Dla nadawców i odbiorców najważniejsze wydają się trzy funkcje gatunków:
komunikacyjna, interpretacyjna i więziotwórcza. W programowaniu ramówek,
które można traktować jako płaszczyznę komunikacji z widzem, genologia
ogrywa kluczową rolę – każdy gatunek ma swoje miejsce w strukturze czasu
(np. główne wydania wiadomości, popularne opery mydlane, lokalne wersje
globalnych formatów znajdą swoje miejsce w prime time; podczas gdy formy
paradokumentalne, obyczajowy talk show będą emitowane w acces prime
time). Na platformach VOD promuje się najczęściej seriale fabularne, uznając,
że to one są w stanie przyciągnąć najwięcej widzów. Gatunek definiuje zatem
spodziewaną oglądalność programu i określoną grupę widzów, zainteresowanie
reklamodawców, udział sponsorów i wysokość kosztów produkcji. Tę funkcję
genologiczną można określić jako operacyjną lub produkcyjną. Każdy gatunek
wskazuje bowiem na odmienny system produkcji, przygotowanie telewizyjnego
tekstu i wyznacza specyficzną recepcję widowni rozumianej jako wspólnota,
która interpretuje tekst (Feuer 1992, s. 144). Nadawcom zależy więc na tym, żeby
odbiorca nie odczuł tego, co Rick Altman nazwał „gatunkową frustracją”, i nie
odszedł do innego kanału (Creeber i in. 2008). Przyjęło się uważać, że widownia
telewizyjna nie poradzi sobie z wyprodukowaniem znaczenia tekstu bez filtru
gatunkowego (Godzic 2004). Można jednak odnieść wrażenie, że widzowie
zamieniają z powodzeniem filtr gatunkowy na formatowy, a nawet na filtr marki
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programu, kanału telewizyjnego, a nawet celebryty, a najczęściej korzystają
z tych wszystkich możliwości jednocześnie.
Genologia określa również potencjał więziotwórczy programów, kóry ma istotne
znaczenie w nowym modelu telewizji, wymagającym od nadawców działań
na rzecz zaangażowania widowni ponad platformami dystrybucji i ponad
tradycyjnym telewizyjnym tekstem (Askwith 2007). Zanurzenie współczesnego
odbiorcy w medialnej rzeczywistości charakteryzuje kultura uczestnictwa
(Jenkins 2007), zakładająca aktywną, twórczą odpowiedź na przekaz treści
przekazywanych przez nadawców, albo konwergencja – rozumiana bardziej
w wymiarze kulturowym niż technologicznym:
Konwergencja nie dokonuje się przez urządzenia medialne (…). Konwergencja zachodzi w umysłach pojedynczych konsumentów i poprzez
ich społeczne interakcje z innymi konsumentami. Każdy z nich tworzy
swoją własną, osobistą mitologię z części oraz fragmentów informacji
wyłuskanych ze strumienia mediów i przekształconych w zasoby, dzięki
którym nadajemy sens naszemu życiu codziennemu (Jenkins 2007, s. 9).

Już to wstępne i pobieżne spojrzenie na praktyki nadawców i odbiorców
wskazuje, że zarówno pracownicy mediów, jak i widzowie używają systematyki gatunkowej w sposób bardzo swobodny i dowolny, mieszając ją z innymi
kategoriami: formatów, marek lub szerszych zbiorów, np. telewizji lifestylowej
lub faktualowej. Potęguje to wrażenie terminologicznego i klasyfikacyjnego
zagmatwania. Wydaje się nawet, że nadawcy i odbiorcy komunikują się coraz
częściej obok kategorii gatunkowych, wspomagając się pojęciami formatów
lub marek.
Z tego powodu oba te określenia, pierwotnie związane z przemysłem
medialnym, zainteresowały badaczy, którzy podjęli próbę nadania im szerszego
znaczenia. Początkowo format telewizyjny rozumiany był jedynie jako przepis
na produkt będący przedmiotem handlu. Z czasem badacze zwrócili uwagę
na jego społeczno-kulturowy wymiar, który umożliwia m.in. analizowanie
procesów adaptacji oryginalnych wersji do lokalnej widowni (Moran 2004).
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Liczne zmiany, jakie wprowadzają rodzimi producenci do zakupionych „biblii
formatów”, pozwalają na dostrzeżenie specyfiki kulturowej i społecznej narodowego lub regionalnego audytorium. Z kolei „marka produktu medialnego”
stała się pojęciem wykorzystywanym do opisywania procesów budowania
przez widownię telewizyjną sieci skojarzeń na poziomach: emocjonalnym,
stylistycznym, kognitywnym, świadomym i nieświadomym (McDowell 2006).
W tym znaczeniu marki medialne pomagają odbiorcom wyrazić społeczną
przynależność i tożsamość; albo też, parafrazując Pierre’a Bourdieu, zbudować
i wyzwolić kulturowy kapitał (Bourdieu 2009)
Trudno zatem pominąć te dwa pojęcia w opracowaniu poświęconym współczesnej telewizji. Dlatego po części poświęconej gatunkom czytelnik znajdzie
omówienie kategorii formatu w wymiarze ekonomiczno-produkcyjnym i społeczno-kulturowym. Także w tym wypadku autorka zaproponuje model analizy
formatów wzbogacony o interpretację konkretnych globalnych przykładów.
Najmniej miejsca poświęcono w tym opracowaniu na rozważania dotyczące
marek medialnych. Nie oznacza to jednak, że dla współczesnej telewizji pojęcie
to ma marginalne znaczenie, przeciwnie – powraca ono przy omawianiu
najistotniejszych wątków dotyczących gatunków i formatów. Jednak osobną
kwestią pozostają pytanie, w jaki sposób można za pomocą marek kategoryzować telewizyjną materię, jak określić odniesienia pomiędzy gatunkiem,
formatem i marką. W ostatnim rozdziale autorka spróbuje wstępnie odpowiedzieć na powyższe pytania, jednak czytelników oczekujących dogłębnego
omówienia tego pojęcia może spotkać rozczarowanie. Z całą pewnością rola
marki medialnej we współczesnej telewizji wymaga dalszych badań.
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2. Co było pierwsze, jajko czy kura?
Rzecz o tym, jak powstawały
gatunki telewizyjne

Gatunek stał się popularną kategorią w XIX wieku, w okresie wczesnego kapitalizmu, rozwoju masowej produkcji, nowych środków dystrybucji. Dlatego,
żeby zrozumieć, czym dzisiaj są gatunki, trzeba spojrzeć, jakie mechanizmy
rządzą kulturą popularną lub masową. W jaki sposób rynek wywiera presję
w związku z oczekiwaniami konsumentów. W przeciwieństwie do kultury
elitarnej, charakteryzującej się autonomią kreacji, oryginalnością, wolnością
od wszelkich ograniczeń, włączywszy w to reguły gatunkowe, w przemyśle
filmowym i telewizyjnym liczy się komercyjny sukces, który uzasadnia na przykład repetycję formuł, wątków, składników.
Właściwie badania genologiczne nad kontentem telewizyjnym rozpoczęły
się w latach osiemdziesiątych, kiedy sam przedmiot badań zyskał znaczną
popularność. Teorie gatunków opierają się na przekonaniu, które towarzyszyło też stworzeniu systematyki biologicznej, że posługiwanie się zasadą
spójności i koherencji pozwoli lepiej i głębiej zrozumieć strukturę i nadrzędną
istotę przedmiotu badania. Starano się zatem rozwijać bardziej teoretyczną
perspektywę, aby oderwać się od przemysłowego i komercyjnego kontekstu
(Feuer 1992, s. 140). Wcześniej kategorie takie, jak talk show, morning show,
opera mydlana istniały w przemyśle medialnym i w świadomości widzów.
Często opisywały nowe formy programów przeniesione z radia do telewizji.
Jednak kategorie te służyły raczej komunikacji nadawców z publicznością i nie
były wykorzystywane do analizowania telewizji przez badaczy.
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Co było pierwsze: jajko czy kura, programy telewizyjne czy definiujące
je gatunki? Z jednej strony trudno wyobrazić sobie, że powstaje kategoria
bez istnienia obszaru, którego dotyczy. Z drugiej strony możemy zapytać, jak
to możliwe, że pojawiły się teksty o wspólnych cechach pozwalające na przyporządkowanie gatunkowe; czy wcześniej nie musiała istnieć jakaś praidea
tych gatunków? (Lacey 2000, s. 212). Ogólnie rzecz ujmując, przywołany
paradoks odwołuje się do opozycji: idealizmu albo materializmu, poznania
apriorycznego albo empirycznego. Badacze gatunków telewizyjnych najczęściej
w tym wypadku zamieniają alternatywę rozłączną (albo–albo) na nierozłączną
(lub) a nawet koniunkcję (i) i mieszają podejście teoretyczne i historyczne,
nie wybierają między kurą a jajkiem. Z jednej strony posługują się znanymi
wcześniej wzorcami, z drugiej – określają cechy charakterystyczne gatunków,
opierając się na tym, jak są rozumiane przez przemysł telewizyjny i widzów.
W tym wypadku definiowanie opiera się na analizowaniu stanowisk nadawców
i producentów oraz audytorium. Inaczej mówiąc, tworzenie taksonomii odbywa
się w odniesieniu do już istniejących przykładów tych gatunków i w sposób
ciągły pozwala na poruszanie się pomiędzy teorią i praktyką, aż pojawi się
konceptualny model (Feuer 1992; Butler 2012).
Definicje gatunkowe powstają zatem najczęściej według dwóch podstawowych scenariuszy:
• są rozwijane w wyniku eksperymentów w nową koherentną i trwałą całość;
• wykorzystują już istniejącą składnię gatunkową i adaptują do niej nowe
elementy (Altman 1996).
Zdarza się jednak, że teoretycy proponują własną taksonomię, równoległą
do tej przyjętej przez biznes i widownię. Przykładem takiego spójnego systemu
teoretycznego jest koncepcja Jerzego Uszyńskiego, który sformułował własne
nazwy strategii/rodzajów telewizyjnych niejako obok istniejących gatunków,
podziałów i grup: rejestracje, narracje, widowiska, przekazy retoryczne6.
Wymieniona taksonomia może być pomocna w porządkowaniu gatunków

6

Koncepcja J. Uszyńskiego zostanie omówiona niżej.
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telewizyjnych, jednak autorce nie udało się znaleźć przykładów zastosowania
przez nadawców wymienionych strategii, np. przy programowaniu ramówek.
Należy wspomnieć, że badacze często posługują się własnym, zdroworozsądkowym rozumieniem omawianych kategorii. Rzadziej eksplorują
rozumienie gatunków przez widzów, np. oparte na badaniach sondażowych
(Butler 2012, s. 376). Co prawda teoretycy także należą do audytorium i ich
głos jest w pełni uprawniony, szczególnie jeśli powtórzymy znane powiedzenie
Andrewa Tudora, że gatunkiem jest to, co wspólnie za gatunek uważamy brak
(Tudor 1976). Wydaje się jednak, że badaniom nad gatunkami towarzyszy
pewna nadreprezentacja osobistych poglądów badaczy, które mogą nie znajdować potwierdzenia w klasyfikowaniu treści telewizyjnej przez widownię.
Nieco światła na to zagadnienie rzucają badania praktyk odbiorczych, które
wskazują, w jaki sposób widzowie filtrują i selekcjonują programy, a także jak
rozumieją ich odrębności (Allen, Hill 2004; Hill 2005; Lisowska-Magdziarz
2008, 2015).

2.1. „Zagubieni” w hybrydyzacji gatunkowej
Wielu badaczy sformułowało w ostatnich latach wątpliwości dotyczące tego,
czy gatunki pozwalają na porządkowanie hybrydycznego i stale ewoluującego
tekstu telewizyjnego, czy są w stanie uchwycić nowe praktyki nadawców
i odbiorców, istotne przemiany technologiczne, społeczne, kulturowe, których
jesteśmy świadkami (Turner 2008).
Autorzy monografii The Television Genre Book z 2008 roku wyszczególniają
i opisują dziewięć obszernych gatunków telewizyjnych, które zawierają dodatkowo kilkanaście podgatunków. Dzisiaj do tego zestawienia można dodać
kolejne kategorie. Wydaje się, że ten proces mnożenia zbiorów i podzbiorów
jest immanentną cechą genologii telewizyjnej.
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Wodrębnianie kolejnych kategorii odbywa się dość swobodnie, definiens
należy do różnych obszarów: w przypadku opery mydlanej tym odniesieniem
jest już sama tematyka i narracja, w przypadku talk show elementy formalne,
np. ikonografia i styl realizacji (obecność gospodarza i publiczności) (Mittel
2004, s. 173). Nie zapominajmy, że telewizja zaadaptowała swoje formy z licznych i różnorodnych źródeł: radia, filmu, teatru, dziennikarstwa, muzyki.
Często nowe kategorie budują swoją odrębność poprzez zapożyczanie cech
formalnych i treściowych z istniejących gatunków (Turner 2008). Makeover
bazuje na zainteresowaniu publiczności lifestylowym segmentem, DIY i czerpie
z różnorodnych źródeł gatunkowych: game show, soap opera, reality tv, fly on the
wall, documentary, confessional talk show. Wreszcie należy o nim myśleć jak
o programie emitowanym w paśmie dziennym (daytime), którego celem jest
doradzanie – dawanie prozaicznych lub poważnych, życiowych wskazówek.
Rozumienie gatunków telewizyjnych stale się zmienia i ewoluuje, ich pierwotne wymogi są modyfikowane, kwestionowane, a nawet odrzucane. Dziś
na przykład zapomniano o zasadzie nakazującej autorowi tworzyć utwór
telewizyjny według jednego z dwóch rodzajów opowiadania: „series” albo
„serialu”. W 1982 roku John Ellis tak opisał tę rozbieżność: series zawierają
samowystarczalne odcinki ze względnie autonomicznymi wątkami, natomiast
w serialu historia jest kontynuowana, a postacie uczą się z odcinka na odcinek
(Ellis 1992). We współczesnych formach fabularnych wymienione właściwości
występują razem, spotkamy je w sitcomach np. w Friends (polski tytuł Przyjaciele), w medycznych serialach np. ER (polski tytuł Ostry dyżur), policyjnych
serialach C.S.I. Crime Scene Investigation (Kryminalne Zagadki Las Vegas).
Nie sposób pominąć jeszcze jednego przykładu telewizyjnego tekstu, którego producenci świadomie prowadzili z widzami rodzaj genologicznej gry.
Krytycy zaliczali serial Lost (ABC 2004) do oper mydlanych, serialów kryminalnych, programów science fiction. Ta kwalifikacyjna niejednoznaczność była
intencją samych autorów. Pierwsze odcinki wskazywały na to, że będziemy
mieć do czynienia z serialem o katastrofie lotniczej, o rozbitkach próbujących
przeżyć na wyizolowanej wyspie. Dopiero później scenarzyści wprowadzili
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wątki science fiction, a także wątki typowe dla thrillerów, w którym światem
rządzą nadprzyrodzone moce.
Tekst Lost zachęcał widzów do poszukiwania odpowiednich genologicznych ram, po to, żeby zawieść ich oczekiwania, zbić z tropu i zaintrygować.
Ta intertekstualna gra spodobała się 16 milionom amerykańskich odbiorców,
a także krytykom telewizyjnym (serial zdobył m.in. liczne nominacje i nagrody
Emmy)7. Krytycy próbowali powiązać serial z różnorodnymi tekstami: formatem telewizyjnym Survivor (CBS 2000–), powieścią Władca much Williama
Goldinga (1954), Giligns Island (CBS 1964–1967). Fani szukali analogii z The
Prisoner (ITV 1967–1968), Twin Peaks, The X-Files (Fox 1993–2002).
Podsumowując, proces hybrydyzacji dotyczy wielu wymiarów: zaciera
granice między samymi gatunkami, ale także między informacją i rozrywką,
a także rzeczywistością i fikcją. Wiesław Godzic pisze o sferze faction genres,
która zawiera programy unieważniające podział na fikcje i fakty, mieszające
estetyczne kody (Godzic 2004). Więcej na temat zjawiska infotainment czytelnik
znajdzie w rozdziale poświęconym gatunkom informacyjnym, natomiast
tendencja do przekraczania granicy między rzeczywistością i fikcją zostanie
scharakteryzowana przy okazji omawiania megagatunku reality tv.

2.2. Gatunki telewizyjne – kategorie zmienne czy stałe?
W jaki zatem sposób autorzy budują swoje genologiczne modele w odniesieniu
do tak zmiennego środowiska, jakim jest telewizja?
Teoretycy muszą zająć stanowisko wobec podstawowego pytania, jak opisywać gatunek. Czy przyjąć, że podlega ciągłym zmianom i wymyka się jednej,
stałej definicji, czy też uznać jeden z etapów ewolucji za klasyczny i dla tego
wzorca tworzyć stałą definicję?

7

https://web.archive.org/web/20141010224625/http://abcmedianet.com/web/dnr/dispDNR.
aspx?id=062105_06 (dostęp: 20.04.2020).
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Naszkicowany powyżej obraz współczesnej telewizji sprawia, że trudno
o jej gatunkach myśleć jako o uniwersalnych, niezmiennych kategoriach (Frye
1957), z ponadczasowym wzorcem, który będzie stanowić punkt odniesienia
dla poszczególnych tekstów. Przeciwnie, gatunki są historycznie uwarunkowane, a czasem nawet efemeryczne i przypadkowe (Feuer 1992, s. 145); są też
produktami komercyjnych mediów, na które ma wpływ presja rynku.
Jane Feuer wprost twierdzi, że nie uda się opisać i wyjaśnić telewizyjnego
kontentu, rozumiejąc gatunki telewizyjne jako niezmienne wzorce. Oczywiście
pojawia się niebezpieczna pokusa, żeby zastosować jedną gotową, ahistoryczną
koncepcję, która zdefiniuje raz na zawsze jakiś zbiór tekstów, np. „jeśli widziałeś
jeden sitcom, to tak, jakbyś widział je wszystkie” (Feuer 1992, s. 151).
Także Andrzej Kozieł przestrzega przed statycznymi klasyfikacjami genologicznymi, wskazując na ich zawodność i nieprzystosowanie do zmiennej
materii telewizyjnej (Kozieł 2015, s. 238). Jednocześnie postuluje definiowanie
gatunków telewizyjnych jako powtarzalnej struktury tworzywa, formy treści,
zbudowanej według określonych reguł.
Zdaniem Nicka Laceya, teoretyka filmu i telewizji, gatunki z jednej strony
ewoluują autonomicznie jako odrębne jednostki, z drugiej strony ich transformacje odpowiadają przemianom społecznym (Lacey 2000, s. 142). Teksty
mogą istnieć same przez się jako artefakty, ale „ożywają” tylko poprzez akt
czytania. Lacey posługuje się pojęciem Zeitgeist jako punktem odniesienia.
Jego zdaniem producenci odnoszą sukces, kiedy tworząc tekst i modyfikując
jakiś gatunek, trafiają w coś, co można nazwać duchem czasu, wtedy zyskują
też zainteresowanie widowni.
W ujęciu Jeremy’ego G. Butlera najpierw zostają ustanowione podstawowe
normy i zasady gatunku telewizyjnego. Później następuje etap prób i błędów,
który kończy modyfikacja wzorca. Rozpoczyna się klasyczny okres gatunku:
czas spójności, jednolitych i oczywistych norm. Po nim nadchodzi etap „autorefleksji”, który wieszczy schyłek, a często śmierć gatunku. W tym momencie
podstawowym tematem narracji stają się wewnętrzne konwencje danej kategorii,
co skutkuje powstawaniem licznych parodii gatunkowych (Mittel 2001).
W diachronicznym postrzeganiu gatunków wyróżnia się trzy podejścia:
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• teleologiczne, które jest w istocie ewolucyjnym schematem wzrostu,
dojrzałości i rozpadu;
• formalistyczne, według którego gatunki rozwijają się poprzez „samoświadomy” formalizm. Gatunki ewoluują w czasie, przechodzą przemiany
„od przejrzystości do mętności”, od opowiadania wprost historii do samoświadomego formalizmu (Schatz 1981). Koncepcja ta budziła wątpliwości
ze względu na koncentrację na wewnętrznej ewolucji gatunków, bez
brania pod uwagę zewnętrznego kontekstu. Podnoszono, że gatunki
nie rozwijają się przecież same z siebie, „nie przechodzą samodzielnie”
poprzez poszczególne stadia, nie istnieją w wyizolowanej próżni, podlegają
wpływom społecznym i kulturowym (Mittel 2004);
• formalistyczno-ideologiczne, bazujące na myśli rosyjskich formalistów.
Ich zdaniem cechy stylistyczne były ściśle powiązane z kontekstem społeczno-ideologicznym. Przemiany gatunkowe odzwierciedlały konflikty
społeczne, wynikały z walki formy nowej ze starą.
Część koncepcji genologicznych próbuje pogodzić rozumienie gatunku jako
stałego, idealnego modelu z podejściem uwzględniającym ewolucję kategorii,
typów i klas. Autorzy tych rozwiązań nawiązują do strukturalistycznej teorii
językoznawstwa ogólnego Ferdinanda de Saussure’a, kóry rozróżnił langue,
język rozumiany jako system abstrakcyjnych zasad i konwencji, oraz parole,
pojęcie definiowane jako indywidualny akt mówienia. W tej perspektywie
badawczej gatunki telewizyjne reprezentują abstrakcyjny system znaków
(na podobieństwo langue), a programy telewizyjne indywidualną wypowiedź
(przypominającą parole) (Schatz 1981).
Do tego podejścia wydaje się nawiązywać koncepcja, w której gatunek pozostaje przede wszystkim „abstrakcyjnym – prototypowym wzorcem”, natomiast
w obszarze realizacji mamy do czynienia z wypowiedziami, które mogą być
mono- lub wielogatunkowe (Fras 2012, s. 19). Charekteryzuje je najczęściej
tzw. dominanta gatunkowa, np. program Big Brother czerpał z:
• serialu,
• teleturnieju,
• reportażu dokumentalnego, rejestrującego zachowania mieszkańców domu,
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• talk show oraz innych interaktywnych gatunków (Fras 2012, s. 21).
Autorka postuluje, żeby rozumieć gatunek wypowiedzi jako kategorię
stosunkowo prostą:
(…) nie należy zakładać istnienia gatunków heterogenicznych / zmąconych
czy megagatunków na poziomie abstrakcyjnym, a jedynie istnienie takich
wypowiedzi na poziomie realizacji w konkretnych aktach komunikacji
(Fras 2012, s. 19).
Rysunek 1. Relacje pomiędzy gatunkami prostymi
a megawypowiedziami (megagatunkami): serwisem
informacyjnym i reality show (na podstawie Fras 2012, s. 21)

W omawianej koncepcji sam wzorzec gatunkowy nie podlega ewolucji i nie
zachodzi też zjawisko hybrydyzacji.
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Omówioną koncepcję charakteryzuje dążenie do określenia stałych punktów
odniesienia wobec dynamicznej rzeczywistości telewizyjnej, z jednoczesnym
wskazaniem, w jaki sposób można te zmienne, hybrydyczne formy opisać.
Nieco inaczej omawianą opozycję dwóch czynników: zmienności i stałości
próbuje pogodzić Altman, który skonstruował semantyczno-syntaktyczny
model gatunku. Wyodorębnił w nim:
• semantyczne elementy, takie jak bohaterowie, ujęcia, wątki, oraz
• syntaktyczne związki, które definiują odniesienia pomiędzy powyższymi
elementami; „Syntaksa to sposób aranżowania tych elementów, wzajemnego ich powiązania w spójną całość” (Durys 2013, s. 47).
Ten model miał połączyć badaczy uwzględniających przede wszystkim elementy
semantyczne (podkreślających rolę tworzywa budującego gatunki) z autorami
definicji opartych na syntaksie (umiejscawiających gatunki w strukturze).
Te dwa sposoby definiowania miały się w omawianej koncepcji uzupełniać
i występować razem (Altman 1984). Semantyczno-syntaktyczny podział
nawiązuje do rozróżnienia na pierwotne, lingwistyczne elementy, z których
każdy tekst jest wytworzony, i wtórne, tekstowe znaczenia, które wynikają
ze strukturalnych więzi pomiędzy prymarnymi elementami. W tym miejscu
warto przywołać twierdzenie Cloude’a Levi-Straussa, że to struktura przenosi
znaczenie. W kontekście telewizji może to nawet oznaczać, że to odbiorca
decyduje, w jaki sposób dane semantyczne zostaną „skonfigurowne” w specyficznej kulturalnej sytuacji.
Altman uważa, że zaproponowany przez niego model łagodzi nie tylko
sprzeczność pomiędzy kategoriami stałymi i zmieniającymi się w czasie, ale
też pomiędzy diachroniczną a synchroniczną perspektywą badania gatunku.
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2.3. Definiowanie gatunków na podstawie cech

morfologicznych i wynikające z tego problemy
Jeśli próbujemy określić, czy tekst należy do danej kategorii, musimy użyć
pewnej matrycy, repertuaru elementów. W literaturze przedmiotu często
cytuje się siatkę Laceya, który wyróżnił następujące elementy identyfikujące
dany gatunek:
• standardowe miejsce realizacji,
• typy postaci,
• typy narracji,
• ikonografia,
• styl (Lacey 2000, s. 137).
Wąpliwości badaczy budziły szczególnie dwa komponenty tego reperatuaru:
narracja i styl. Część teoretyków wywodzących się z obszaru badań nad literaturą lub filmem sceptycznie podchodziła do ujmowania tymi kryteriami
nienarrracyjncyh form telewizji, jak programy newsowe, talk show, dokumenty,
reklamy. A ponieważ stali na stanowisku, że narracja i styl są kluczowymi
wyróżnikami genologicznymi, kwestionowali możliwość przeprowadzenia
typologizacji gatunkowej dla telewizji nienarracyjnej (Feuer 1992; Lacey 2000).
Lacey wskazał na przykład game show. Jego zdaniem programy należące
do tego gatunku nie pozwalają na prostą identyfikację, m.in. ze względu na wątłą
narrację i ubogi styl:
• standardowe miejsce realizacji – studio telewizyjne,
• typy postaci – publiczność w studiu, zwykli ludzie, dobrotliwy gospodarz,
• narracja – prowadzona poprzez pytania gospodarza oraz zaplanowane
zadania (ich wykonanie prowadzi do uzyskania nagrody),
• ikonografia – efektowne studio wykorzystujące nowoczesne technologie,
• styl – live television.
Tych wątpliwości nie podzielało wielu innych badaczy, dostrzegając różnorodność stylistyczą w obszarze telewizji na żywo lub udającej program na żywo
(live television). Wskazywali także na obecność wątków narracyjnych w reklamach oraz dostrzegali oryginalne struktury (oparte na budowie segmentowej
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lub blokowej) w programach informacyjnych, w telewizji śniadaniowej oraz
talk show (Creeber i in. 2008, s. 5).
Także często cytowana w literaturze przedmiotu rama Butlera obejmowała zarówno teksty telewizyjne należące do gatunków narracyjnych, jak
i nienarracyjnych:
• przewidywaną reakcję publiczności na program,
• schematy stylistyczne i techniczne kształtowania dźwięku i obrazu,
• temat i strukturę narracyjnych i nienarracyjnych programów8 (Butler
2012, s. 376).
Butler zalecał definiowanie gatunków w odniesieniu do tych trzech poziomów,
przestrzegając przed stosowaniem tylko stylistycznego kryterium, np. niektóre programy telewizyjne mogą wykorzystywać środki wyrazu typowe dla
dokumentu, chociaż w istocie należą do fikcji.
Badacze gatunków są zatem zmuszeni zachować ostrożność, kierując się
jedynie morfologicznymi różnicami lub podobieństwami tekstów telewizyjnych.
Także Jerzy Uszyński zauważa, że różnice lub podobieństwa morfologiczne
nie są najistotniejsze i często bywają zwodnicze, np. w przypadku dwóch
gatunków studyjnej rozmowy: talk show i debaty (Uszyński 2008, s. 282).
Badacz proponuje rozwiązać ten dylemat, definiując własną typologię opartą
na pięciu strategiach/rodzajach telewizyjnych (rejestracji, narracji, widowisku,
przekazach retorycznych i perswazyjnych). W te ogólne kategorie włącza
tradycyjne gatunki:
• Rejestracje cechuje:
• ciekawość świata,
• iluzja bezpośredniości (rzeczywistość przez szybe),
• beznamiętne gapiostwo po autorskie zaangażowanie,
8

Kryterium tematyki i struktury wywodzi się z analiz rosyjskich formalistów, którzy w latach
dwudziestych zgłębiali zależności pomiędzy opowiadaną historią rozumianą jako zbiór
funkcji (działań) a występującymi bohaterami. Tak opisane związki definiowały strukturę
narracyjną. Dzięki tej koncepcji badacze mogą poszukiwać korzeni telewizyjnych opowieści w tradycyjnych, ponadczasowych przekazach. Gatunki narracyjne i nienarracyjne
stają się w ten sposób źródłem współczesnych mitów, historii współdzielonych przez całe
społeczeństwa, stają się przedmiotem analiz antropologicznych.
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• konstrukcja „okna na świat” – sami musimy zrozumieć obraz
znajdujący się za nim.
Przykładem rejestracji jest transmisja, film dokumentalny, zapis dokumentalny, film edukacyjny, serial dokumentalny, dokunowela, serial edukacyjny,
reportaż, dokudrama.
• Narracje najlepiej określają następujące pojęcia:
• storytelling,
• konstrukcja świata przedstawionego,
• racjonalna sieć związków między osobami i zdarzeniami,
• świadomość konwencji (satysfakcja estetyczna),
• propozycja interpretacji świata.
Przykładem narracji jest film fabularny, serial, serial tradycyjny, telenowela,
sitcom, teatr telewizji, film i serial animowany.
• Widowiska charakteryzuje:
• zdolność empatii,
• rys autentyzmu,
• temat: ludzka osobowość,
• elementy rytuału,
• emocjonalny detonator angażujący nas w przeżywanie świata.
Przykładem widowiska jest talk show, teleturniej, game show, widowisko
rozrywkowe (show), varieté, akademia, benefis, kabaret, rewia, koncert, widowisko muzyczne, gala, piknik, widowisko kameralne, reality show, ukryta
kamera (hidden camera).
Łącznikiem w tej szerokiej grupie różnych gatunków i form telewizyjnych
jest „rytualne ujawnienie i oswojenie emocji”, które towarzyszy relacjom
międzyludzkim.
Przyglądanie się przez półtorej godziny, jak ponad dwudziestu mężczyzn
biega po murawie, kopiąc skórzaną piłkę, można usprawiedliwić tylko tym,
że wszyscy wspólnie – piłkarze na boisku, kibice na trybunach i my przed
telewizorami – bierzemy udział w pewnym rytuale (Uszyński 2008, s. 283).
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• Przekazy retoryczne cechuje:
• kształtowanie opinii publicznej,
• przestrzeń retoryczna, czyli ważenie argumentów,
• relatywność wiedzy,
• dziennikarz = przewodnik wśród opinii,
• łamigłówka prowokująca do własnego porządkowania świata.
Przykładami przekazów retorycznych są: serwis informacyjny, dziennik
telewizyjny, serwis pogodowy, sportowy, informator kulturalny, debata salon
polityczny, debata ekspercka, talk show polityczny, studio otwarte, magazyn
reportażowy, publicystyczny, interwencyjny kryminalny, poradnikowy.
• Przekazy perswazyjne definiuje:
• sztuka uwodzenia,
• zmiana „zależności” (lojalność wobec nadawcy, sponsora, a nie widza),
• zatrzymanie uwagi,
• sprowokowanie widza do określonych zachowań (odbiorczych lub
konsumpcyjnych) (Uszyński 2008, s. 283–298).
Autor podaje następujące przykłady tej strategii: studio oprawy, zwiastun
autopromocyjny, audiotele, spot reklamowy, telesprzedaż.
Jak można zauważyć, taksonomia Uszyńskiego klasyfikuje teksty telewizyjne
na dwóch poziomach: uwzględnia tradycyjną kategoryzację genologiczną
opartą na podobieństwach morfologicznych i tak zdefiniowany gatunek przyporządkowuje do rodzaju, w którym kryterium staje się typ gry prowadzony
między nadawcą a odbiorcą. Niektóre gatunki w tej klasyfikacji nie zostały
zaliczone do jednej strategii, ale znajdują się niejako pomiędzy nimi, ponieważ
zdaniem autora ważniejszy od cech morfologicznych jest „powód zasiadania
przed telewizorem, rodzaj gry prowadzonej między nadawcą i widzem oraz
rodzaj satysfakcji osiąganej przez tego ostatniego” (Uszyński 2008, s. 282).
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2.4. Gatunek pomiędzy tekstem, nadawcą i odbiorcą
Po raz pierwszy genologiczną ramę, która przez lata porządkowała nie tylko
analizy literaturoznawców, ale też badaczy telewizji, zdefiniował Arystoteles
w Poetyce. Opisał wyróżnione przez siebie kategorie (epopeję, tragedię, komedię,
poezję jambiczną) na trzech płaszczyznach:
• Z jednej strony dokonywał analizy strukturalnej. Na przykład badając
tragedię, wskazał na sześć jej podstawowych komponentów: fabułę,
charaktery postaci, język, sposób myślenia, widowiskowość i śpiew.
• Z drugiej strony, zgodnie ze swoją teleologiczną koncepcją, Stagiryta
rozważał wpływ tak skonstruowanego utworu na odbiorców.
Poznawcza wartość modelu tragedii sprawdza się, jeśli skonstruowany
według jego norm utwór spełni swoje zadanie, czyli wywoła katartyczne
przeżycie uczucia litości i trwogi (Arystoteles 2008, s. 309).
• Z trzeciej wreszcie strony autor Poetyki odwoływał się do roli autora
w konstruowaniu tekstu zgodnie z normami gatunkowymi.
Litość i trwogę może więc wzbudzić albo oprawa sceniczna, albo też – co jest
rzeczą doskonalszą i świadectwem wyższego talentu poetyckiego – mogą
być one wynikiem samego układu zdarzeń. Fabuła dramatyczna powinna
być bowiem tak ułożona, aby – nawet nie oglądając sztuki w teatrze –
słuchacz odczuwał trwogę i litość, w wyniku samego rozwoju zdarzeń
(Arystoteles 2008, s. 311).

Mówiąc językiem współczesnych teoretyków, kategorie Arystotelesa z jednej
strony definiowały tekstualne cechy utworu, z drugiej określały gatunkowe
prawdopodobieństwo, ów „filtr interpretacyjny”, który pozwalał publiczności
przeżyć i zrozumieć przekaz, wreszcie odnosiły się do aktywności producentów tekstu.
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Punktem wyjścia w tym modelu była zatem identyfikacja charakterystycznych dla gatunku cech formalnych, treściowych, odnoszących się do narracji
utworów, dopiero później przedmiotem rozważań stawały się odniesienia
do producentów tekstu i widowni.
Cytowany już Lacey pokazuje te zależności na umieszczonym poniżej
schemacie.
Rysunek 2. Gatunek pomiędzy instytucją, widownią

i tekstem (na podstawie Lacey 2000, s. 133)

W tym wypadku autor został zastąpiony przez „instytucję”, która pełni
szczególną funkcję, ponieważ pośredniczy między widownią a twórcami
tekstu i ogranicza dowolność ich wypowiedzi ze względu na komercyjne
i ekonomiczne cele. Nadawcy w ujęciu Laceya produkują programy zgodnie
z zasadami i konwencjami gatunkowymi, odpowiadając na oczekiwanie
publiczności.
Aby zachować szerokie historyczne spektrum, warto się w tym miejscu
odwołać do sformułowanej prawie trzydzieści lat temu klasyfikacji Jane Feuer,
która wyodrębniła szerokie paradygmaty genologiczne uwzględniające te trzy
odniesienia: do tekstu, nadawcy i odbiorcy:
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• podejście estetyczne (the aesthetic approach), w którym dominuje założenie tekstualne; analizy uwzględniają kryteria formalne i estetyczne.
Naukowcy reprezentujący estetyczne podejście identyfikują w analizowanych programach charakterystyczne cechy tekstualne danego gatunku;
• podejście rytualne (the ritual approach), w którym telewizja jest rozumiana
jako forma kultury, a jednocześnie płaszczyzna wymiany między przemysłem medialnym a widownią (kodowanie i dekodowanie przekazu);
pozwala na negocjowanie wartości i przekonań, pomaga utrzymać
społeczny porządek. W ujęciu rytualnym, najczęściej stosowanym
w badaniach nad mediami, analizuje się znaczenie, które widownia
tworzy w odniesieniu do tekstu telewizyjnego, dzięki temu kategoria
gatunku może zostać umieszczona w szerszym społecznym kontekście.
W obrębie tego stanowiska pojawiło się wiele specyficznych kierunków
badawczych: rytualny, ideologiczny, strukturalistyczny, psychoanalityczny
oraz związany z tzw. studiami kulturowymi;
• podejście ideologiczne (the ideological aproach), w którym gatunki
są postrzegane jako narzędzia kontroli. Mają zapewniać reklamodawcom
widownię. Służą zatem dominującej ideologii kapitalizmu. Badacze stawiają
np. pytania: jaka zachodzi zależność między przemianami społecznymi
i kulturowymi a modyfikacją starych i powstawaniem nowych gatunków
(Feuer 1992, s. 145).
Oczywiście badacze wykorzystują zwykle więcej niż jedno podejście w tworzeniu teorii genologicznych. Przykładem jest koncepcja Ricka Altmana, w której
gatunek (zdefiniowany wyżej jako semantyczno-syntaktyczny schemat) staje
się polem negocjacji między instytucją a publicznością i jednocześnie między
rytualnym a ideologicznym modelem. W rozumieniu tego teoretyka podejście
rytualne pozwala uchwycić, w jaki sposób widownia jako wspólnota tworzy
zwyczaje i konwencje, opierając się na filmach i programach telewizyjnych.
W tym ujęciu producenci filmowi i telewizyjni pełnią rolę służebną wobec
wymagań publiczności, realizują jej oczekiwania i pragnienia. Altman definiuje
przykładową ramę analityczną, poprzez którą widownia postrzega dany tekst:
• ikonografia,
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• zdjęcia i montaż,
• dźwięk,
• narracja,
• wartości i idee promowane przez gwiazdy show,
• styl przedstawienia.
Odbiorcy, wybierając film lub program telewizyjny, który został zdefiniowany przez określoną etykietę gatunkową, oczekują elementów podobnych
i równocześnie odmiennych od innych tekstów.
Czasem zostają wprowadzeni w błąd. Na podstawie opisu programu spodziewają się, że obejrzą określony gatunek, tymczasem nadawca zaskakuje ich
zupełnie inną propozycją. Odnosi się do tego pojęcie „gatunkowej frustracji”.
Przykładem programu telewizyjnego, który z założenia miał stworzyć i stworzył pole negocjacji pomiędzy nadawcami i odbiorcami, był wspomniany już
serial Lost (2004) rozpoczynający się od katastrofy lotniczej. Część widowni
mogła przeżywać gatunkową frustrację, kiedy okazywało się, że nie ogląda
serialu o rozbitkach ocalałych z lotniczej katastrofy, którzy muszą przeżyć
na bezludnej wyspie, ale propozycję dla wielbicieli opowieści o ingerencjach
nadnaturalnych sił. Chociaż styl przedstawiania, ikonografia, zdjęcia i montaż
sugerowały, że będzie to historia o przetrwaniu, zdobywaniu pożywienia,
budowie tymczasowych schronisk i przede wszystkim skomplikowanych
relacjach międzyludzkich, okazało się, że najważniejszy wątek serialu był
typowy dla produkcji science fiction. Podobnie widzowie serialu medycznego
Grey’s Anatomy (w polskiej wersji Chirurdzy) mogli się poczuć zaskoczeni, kiedy
odcinek pt. Song Beneath the Song został zrealizowany w konwencji musicalu.
W tym wypadku wszystkie elementy ramy analitycznej Altmana pozostały
na swoim miejscu z wyjątkiem stylu przedstawienia, który został nieoczekiwanie
zmieniony. Warto dodać, że pomysł twórców serialu został bardzo dobrze
przyjęty przez widownię. Zjawisko frustracji gatunkowej dotknęło zatem
mniejszość fanów serialu. W polu negocjacji między nadawcami i większością
odbiorców osiągnięto potencjalne porozumienie.
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Koncepcje innych badaczy są zbieżne z modelem „ramy analitycznej” Altmana, poprzez którą widownia postrzega dany tekst. Godzic nazywa gatunek
interpretacyjnym filtrem, poprzez który (a nigdy – poza nim i bez niego)
telewidz może wyprodukować znaczenie danego fragmentu tekstu telewizyjnego (Godzic 2004, s. 25). Badacz uwzględnia genologiczne komponenty
tekstualne, podkreślając jednakże, że kluczowym wyróżnikiem jest stosunek
publiczności do gatunku.
Ten wyróżnik Steve Neale nazywa „gatunkowym prawdopodobieństwem”
(generic verisimilitude) (Neale 2000), które pozwala widowni formułować
oczekiwania i założenia dotyczące filmowego i telewizyjnego tekstu. Gatunek
nie jest definiowany jako zbiór formalnych i estetycznych kryteriów, lecz jako
specyficzny system hipotez, które widzowie wnoszą w proces odbioru. Dopiero
wyposażeni w te założenia widzowie interpretują znaczenie tego, co dzieje
się na ekranie: gdzie toczy się akcja, jak zachowują się i jak są ubrani bohaterowie (Neale 2000). Rama „gatunkowego prawdopodobieństwa” sygnalizuje
pojawienie się takich a nie innych wątków. Neale za Tzvetanem Todorovem
wyróżnia dwa poziomy verisimilitude:
• przewidujące pojawianie się pewnych gatunkowych elementów;
• wskazujące na emocje, które będą towarzyszyć widowni.
Na przykład jeżeli tekst należy do talk show typu confession, możemy, opierając
się na samej definicji gatunku, spodziewać się rozmowy hosta z bohaterami,
którzy przeżyli lub przeżywają osobistą tragedię. Rozmowa będzie się toczyć
w studiu w obecności widowni, której reakcje pokażą studyjne kamery. Z kolei
odbiorca, widząc w ramówce stacji tego typu pozycję gatunkową, może przykładowo oczekiwać programu, w którym pozna historie eksplorujące intymne
sfery życia, często poruszające tematy tabu.
Pojęcie „prawdopodobieństwa” pozwala zatem uchwycić w każdym tekście
cechy wynikające z przynależności gatunkowej oraz z szerszego kontekstu
kulturowego.
Z tego powodu Neale krytykuje teoretyków, którzy deprecjonują instytucjonalny dyskurs. Rytualne podejście przedstawione przez Altmana postrzega
jako nieadekwatne i uproszczone, ponieważ producenci tekstów są w nim
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opisani jako automaty, które dostarczają publiczności pożądanych treści. Z kolei
podejście ideologiczne grzeszy kulturowym pesymizmem i redukcjonizmem.
Gatunki są tylko wehikułami treści, tubami propagandowymi. Neale kładzie
nacisk na gaunek jako system wskazówek, oczekiwań, konwencji, które krążą
między przemysłem, tekstem i widownią.
Nową i istotną perspektywę w rozważaniach nad rytualnym lub ideologicznym
modelem gatunku wyznaczyła teoria kodowania i dekodowania. Komunikowanie determinowały dynamiczne procesy zachodzące między nadawcami
i odbiorcami, którzy mogli – zależnie od swojej sytuacji społecznej – przyjąć
znaczenie zakodowanego przekazu, negocjować je lub odrzucić (Hall 2005,
s. 122). Kodowanie wyznacza zatem pewne granice i parametry, w ramach
których dokonuje się dekodowanie. O gatunku możemy zatem mówić wtedy,
kiedy znaczenie przekazu dla widza jest stosunkowo oczywiste, odbierane
mniej więcej zgodnie z założeniem nadawcy (McQuail 2008, s. 366).
Kodowanie odnosiło się do trzech poziomów:
1. rzeczywistości (wygląd, ubranie, make-up, otoczenie, zachowanie,
mowa, mimika, ekspresja);
2. reprezentacji (ujęcia kamery, oświetlenie, montaż, muzyka, dźwięk
transmitują konwencjonalne kody reprezentacji, na przykład narrację,
konflikt, profile postaci, akcję, dialog);
3. ideologii (np. indywidualizmu, patriarchalizmu, rasy, klasy, materializmu, kapitalizmu) (Fiske 2011, s. 4).
Dzięki kodom widz jest w stanie wyprodukować znaczenie i znajdować
przyjemność płynącą z oglądania telewizji. Gatunek jako „kulturalna praktyka” próbuje nadać strukturę szerokiej grupie tekstów i znaczeń dla wygody
producentów i odbiorców.
John Fiske twierdzi, że popularność gatunków zależy od tego, w jakim
stopniu dostosowują się do społeczno-ideologicznych przemian. Jako przykład
podaje ewolucję serialu policyjnego, w którym w drugiej połowie lat 70. w role
detektywów mogły się wcielić kobiety: Charlie’s Angels, Cagney and Lacey.

41
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– dyskursy o gatunkach telewizyjnych

W przedstawionych powyżej koncepcjach badawczych instytucje medialne
i widownia są na ogół istotnym punktem odniesienia, jednak najczęśniej
pozostają niezbadanym empirycznie, abstrakcyjnym konstruktem. Wiedza
o tym, jakie są cele nadawców lub oczekiwania odbiorców, oparta jest bowiem
całkowicie na teoretycznych założeniach i koncepcyjnych przesłankach.
Wymienione podejścia łączy wspólny mianownik – perspektywa przejęta
z teorii literatury lub filmu. Badacze koncentrują się przede wszystkim na tekście
telewizyjnym i jego komponentach (Mittel 2004, s. 175). Ich zainteresowania
teoretyczne biegną w trzech kierunkach:
• skupiają się na poszukiwaniu kluczowych elementów, które definiują
dany gatunek;
• pytają, jakie znaczenie tekstu telewizyjnego implikuje gatunkowy filtr
(w tym zbiorze znajdzie się wiele teoretycznych orientacji: rytualna,
ideologiczna, strukturalistyczna, psychoanalityczna, studia kulturowe),
• porównują ewolucję gatunków z szeroko pojętymi przemianami w obszarze
kultury.
Zanim przejdziemy do omawiania podejść dyskursywnych w badniach nad
gatunkami, przyjrzymy się krytycznym komentarzom, które część badaczy
formułuje wobec tradycyjnych teorii gatunków. Najpoważniejszy zarzut dotyczy
pewnej nieporadności dotychczasowych teorii genologicznych, które nie były
w stanie jednoznacznie przypisać tekstu telewizyjnego do zdefiniowanych

42

Z perspektywy widowni – dyskursy o gatunkach telewizyjnych

kategorii. Nie poradziła sobie z tym ani koncepcja formalno-estetyczna, ani
strukturalistyczna teoria znaczenia, ani podejście rytualne (Mittel 2001).
W ramach tradycyjnych teorii nie powstały jednorodne kryteria określania
gatunków; niektóre są definiowane przez rodzaj akcji, inne przez reakcje
publiczności, formę narracji. Jeśli ten sam tekst telewizyjny jest wystarczająco
otwarty, żeby można go było zaliczyć do wielu gatunków, problematyczne
wydaje się kategoryzowanie go tylko na podstawie ram genologicznych. Ponadto
tekst nie może się odnosić do siebie samego, istnieje dzięki produkcji i recepcji.
To publiczność kojarzy jeden program z drugim, tak jak producenci proponują
nazwy form telewizyjnych. Gatunki nie mogą być zatem definiowane tylko
przez sam tekst, są bowiem konstytuowane poprzez procesy, które niektórzy
badacze nazywają „zewnętrznymi”. Istnieją dzięki kreacji i cyrkulacji znaczenia,
dlatego należy myśleć o nich jak o dyskursywnych praktykach.
Oznacza to, że powinniśmy umieć spojrzeć poza tekst, gromadząc różnorodne źródła: dokumenty spółek, doniesienia prasowe, komentarze, parodie,
instrukcje produkcyjne, reklamy (Mittel 2004, s. 175). Zamiast pytań w rodzaju,
„Co oznacza dany gatunek?” albo „W jaki sposób definiujemy dany gatunek?”,
możemy się zastanowić nad szerokimi kulturowymi praktykami definiowania
i interpretowania, które prowadzą nas do pytań takich, jak: „Co dany gatunek
oznacza dla określonej społeczności?” albo „W jaki sposób definicja gatunku
jest artykułowana przez różne grupy społeczne”? (Mittel 2001, s. 9).
To myślenie jest związane ze współczesnymi poststrukturalistycznymi teoriami, w szczególności z koncepcją dyskursu Michela Foucaulta. Dla Foucaulta
dyskursy są historycznie osadzonym specyficznym systemem myśli, konceptualnymi kategoriami, które służą definiowaniu kulturalnych doświadczeń
w szerokim systemie władzy. Foucault zawsze postrzega dyskurs w powiązaniu
z procesem władzy i siły. Zatem w tym ujęciu gatunki nie są neutralnymi
kategoriami, ale wypełniają je polityczne implikacje.
Jason Mittel krytykuje stanowisko Altmana. Podkreśla, że ostatecznie
amerykański teoretyk opowiada się za semantyczno-strukturalną teorią i stoi
po stronie tekstualnego podejścia, które utrudnia badania nad tym, w jaki sposób
kategorie gatunkowe operują poza granicami tekstu. Mittel piętnuje też inny
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nawyk genologiczny badaczy kultury popularnej, polegający na porównywaniu
gatunków kulturowych do gatunków biologicznych. Zauważa, że nie można
traktować programu telewizyjnego jak żywego organizmu, ponieważ różni się
choćby procesem reprodukcji. Kreowanie nowych form telewizyjnych zachodzi
poprzez działanie przemysłu i widowni, a nie rozmnażania. W obszarze kultury nie ma też żadnych ograniczeń, które zabraniałyby mieszania gatunków.
Mittel używa również swojego ulubionego porównania motoryzacyjnego.
Jego zdaniem samochody są przede wszystkim produktem kultury, a nie
technologii. Nie oznacza to, że sama technologia, wyposażenie i wynikające
stąd różnice nie są ważne dla konsumentów, ale ostatecznie i tak o wyborze
produktu decydują rodzące się skojarzenia (Mittel 2001, s. 6).
Gatunki nie są wewnętrzne wobec tekstu, są konstytuowane poprzez procesy
zewnętrzne: przemysł medialny lub praktyki audytorium. Nie zrozumiemy,
dlaczego serial Unsolved Mysteries naśladuje America’s Most Wanted, jeśli
ograniczymy się tylko do analizy tekstu tych programów. Gatunki istnieją
wyłącznie dzięki kreacji, cyrkulacji, recepcji tekstów w kulturowym kontekście.
Mittel identyfikuje trzy szczegółowe dyskursywne praktyki, które wspólnie
służą do konstytuowania gatunków telewizyjnych:
• definicja (np. program sportowy charakteryzuje pokazywanie sportowych
zawodów),
• interpretacja (sportowe programy celebrują narodową tożsamość),
• ewaluacja (sportowe programy są bardziej wartościowe niż reality tv).
Poprzez te dyskursywne praktyki kategoria np. sportowych programów
zostaje osadzona społecznie i kulturowo, wyzwala skojarzenia ze społecznymi
normami i wartościami. Nie jest to możliwe, kiedy analizujemy programy
telewizyjne „jako takie”. Kolejny przykład dotyczy badania policyjnych
seriali. Możemy badać ich ewolucję jedynie poprzez samą tekstualną analizę
poszczególnych komponentów, możemy też badać, jak nadawcy, widzowie
i krytycy tworzą ich znaczenie poprzez różnorodne społeczne i historyczne
konteksty. Dzięki temu możemy się zastanawiać, czy te programy respektują
czy negują dominujące społeczne normy, czy odzwierciedlają rzeczywistość,
czy też zawierają nierealne wątki i postacie. Badanie powinno się rozpoczynać
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od analizy dyskursów konstytuujących tę kategorię, a dopiero później można
przystąpić do koncentracji na samym tekście.
Także Małgorzata Lisowska-Magdziarz postuluje, żeby zamiast wciąż pytać
o tekstualne, strukturalne cechy gatunku, zastanowić się, co ludzie robią
z gatunkami medialnymi. Wydaje się, że mniejsze znaczenie dla nadawcy
i odbiorcy ma to, z jakich składników gatunkowych zbudowany jest Big Brother,
bardziej liczą się dyskursy towarzyszące emisji tego programu, które dotyczą
na przykład jego ideologicznego wymiaru. Odbiorcy na pewno nie zastanawiają
się nad poprawnością taksonomii i formalnymi cechami gatunku, jednak,
jak zauważa autorka, na ogół wiedzą, czego chcą, a czego nie chcą oglądać.
Pamiętają swoje doświadczenia kulturalne, są zanurzeni w semiosferze. Używają gatunków jako narzędzi.
Badaczka proponuje myślenie o gatunku jako zestawie „kodów reprezentacyjnych, prezentacyjnych, technicznych, ideologicznych, wspólnych dla
producentów poszczególnych tekstów w mediach i grup odbiorców” (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 135–136). Wyznacznikami takich kodów będą nie
tylko grupy podobnych (formalnie lub treściowo) tekstów, ale także wspólne
oczekiwania odbiorców, określone założenia nadawców. Lisowska-Magdziarz
podejmuje próbę spojrzenia na media poprzez szerokie paradygmaty medialne,
np. tabloidyzację, democratainment, edutainment. Podkreśla, że w obrębie
mediów nie ma trwałych taksonomii – ze względu na zróżnicowany, amorficzny i zmieniający się kontent.
Przeszliśmy w ten sposób jako odbiorcy od modelu paleotelewizyjnego
(opartego na wyraźnie określonych, zamkniętych programach – całościach,
oglądanych celowo i we względnym skupieniu) do neotelewizji – strumieniowej, amorficznej w treści i hybrydycznej w formie, odbieranej rytualnie
i/lub odruchowo (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 133).

Z perspektywy widowni – dyskursy o gatunkach telewizyjnych

45

Z tego też powodu inni badacze (Jenny Kitzinger, Annette Hill, David
Buckingham) odchodzą od koncepcji Halla, uważając procesy kodowania
i dekodowania jako ograniczające i oparte na kognitywnym, wykalkulowanym
modelu odbioru. Widzowie nie dekodują przekazu, ale:
myślą i rozmawiają, osądzają, argumentują, spekulują, plotkują, ignorują, śmieją się oraz przeczą samym sobie, wyrażają uczucia, odczuwają,
identyfikują się, fantazjują, złoszczą się i posępnieją, stają się apatyczni
lub są czymś pochłonięci (Briggs M. 2012, s. 19).

Autorzy przekonują, że sam proces oglądania bardzo odbiega od racjonalnego modelu dekodowania. Znaczenia krążą między ludźmi w kontekstach
życia codziennego.
Rozmowa może być niezwykle zwodnicza. Wypowiedzi poszczególnych
rozmówców często okażą się niespójne, nielogiczne i całkowicie sprzeczne.
Coś, co oświadczą w jednej chwili, w następnej zostanie przez nich obalone;
ich opinie skutecznie można podważyć za pomocą ich własnych zastrzeżeń
lub wątpliwości (Buckingham 2000, s. 63).

Ważnym pojęciem w badaniach nad praktykami odbiorców stała się „semioza”,
rozumiana jako proces wymiany znaczeń między widzami tekstu telewizyjnego (Briggs M. 2012, s. 11). Oglądanie programów w życiu codziennym
nie odbywa się bowiem w jakieś wyizolowanej przestrzeni, ale towarzyszy
mu zazwyczaj rozmowa. Część widzów zapewne śledzi informacje na swoich
smartfonach, komentuje zachowania bohaterów serialu, uczestników reality
show, dyskutuje o wydarzeniach politycznych. Odbiorcy oglądają telewizję
asocjacyjnie, zanurzeni w semantycznej przestrzeni.
Z badań Anette Hill dotyczących gatunku reality tv wynika, że widzowie
oglądają programy, aby mieć temat do rozmowy w domu, szkole lub pracy.
Znajomość popularnej faktualnej rozrywki ułatwia konwersację, pozwala
na dyskusję. W brytyjskiej telewizji najbardziej popularne programy reality
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tv dotyczyły spraw, które były dla widzów najistotniejsze: zdrowie, bezpieczeństwo, praca i hobby, relacje międzyludzkie. Zatem widzowie, oglądając
program, mogli aprobować lub kwestionować proponowane rozwiązania,
opierając się na swoim doświadczeniu (Hill 2005, s. 191).
Anette Hill przeprowadziła badania widowni na próbie ponad 8000 dorosłych
widzów i ponad 900 dzieci. Celem ankiet, badań fokusowych oraz wywiadów
pogłębionych było ustalenie, jak widownia rozumie gatunek reality tv. Autorka
przyznaje, że badania nie były łatwe. Dla odbiorców programy należące do tej
kategorii stanowiły część pejzażu faktualnej telewizji. Często widownia definiowała reality tv w odniesieniu do tego, czym nie jest: „nie jest fikcją, ale
rozrywką, nie jest informacją, ale telewizją faktualną, nie jest realny, ale czasem
prawdziwy” (Hill 2005, s. 192).
Kluczowa dla widowni programu okazała się ocena jego autentyczności.
Można było dostrzec taką prawidłowość, że program oceniany był tym gorzej,
im więcej zawierał kodów i konwencji fabuły i rozrywki. Widzowie poświęcali
też wiele uwagi rozważaniu, czy uczestnicy show zachowują się autentycznie
(Hill 2005, s. 185).
Odbiorcy krytycznie oceniali większość programów reality tv, które nazywali
telewizją niskiej jakości. Jednak różnicowali programy ze względu na użyteczność,
różnorodność, autentyczność. Na przykład Children’s Hospital był postrzegany
jako program bardziej autentyczny niż Big Brother i dzięki temu lepszy.
Warto odnotować, że w badaniu praktyk odbiorczych pojawia się problem
tzw. krytycznego odbioru (critical viewing), który opisali już Sonia Livingstone i Peter Lunt. Zjawisko to polega na przyjmowaniu przez badanych
odbiorców roli tzw. krytycznego widza. Wynika to z przyjętych wcześniej
ram interpretacyjnych lub z konkretnych warunków społecznych, w których
odbywa się badanie, np. krytyczne komentarze mogą zostać uznane przez grupę
jako mądre, wzmacniające autoprezentację, mogą wskazywać na społeczną
wiedzę podmiotu i pozwalać na integrację z innymi uczestnikami badania
(Livingstone, Lunt 1994, s. 90).
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Badania Hill odbywały się wśród domowników lub z udziałem grup fokusowych i czasem, zdaniem autorki, zbyt szybko pojawiał się konsensus, że gatunki
reality są bezmyślną rozrywką (Hill 2005, s. 186).
W tym rozdziale zostały omówione podejścia badaczy, które nazwaliśmy
dyskursywnymi, w opozycji do koncepcji tekstualnych. Łączy je wspólny punkt
wyjścia, znajdujący się w obszarze recepcji telewizyjnego tekstu. Badacze
zwracają uwagę na sam proces odbierania przekazu przez widzów, który
nazywają asocjacyjnym. Ważnym pojęciem staje się „semioza”, rozumiana
jako proces wymiany znaczeń między widzami tekstu telewizyjnego. Oglądaniu telewizji w życiu codziennym towarzyszy bowiem zwykle wymiana
komentarzy w formie rozmowy lub aktywności w social mediach.
Wydaje się, że opisane podejścia rozszerzają perspektywę badawczą poza
obszar telewizyjnego programu i pozwalają dostrzec, w jaki sposób gatunki
wcielają i artykułują zakorzenione w nich kulturowe założenia. Dzięki temu
genologiczne formy stają się częścią szerszych paradygmatów medialnych,
np. tabloidyzacji, democratainmentu, edutainmentu.
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– gatunki w nowej (starej) telewizji

W tym rozdziale skupimy się na perspektywie instytucji telewizyjnej, trzecim
punkcie odniesienia do gatunku zaznaczonym na trójkącie Laceya. Jak już
zostało to odnotowane, organizacje telewizyjne wykorzystują kategorie gatunkowe w wielu procesach zarządczych, przede wszystkim:
• programowaniu, czyli określaniu miejsca programów w ramówkach;
• przewidywaniu wyników oglądalności, a zatem wyników ekonomicznych;
• przygotowywaniu strategii promocyjnych;
• zarządzaniu kapitałem ludzkim wewnątrz organizacji.
W tym rozumieniu gatunek staje się narzędziem organizacji medialnych
i zyskuje dodatkowy ekonomiczny wymiar (Świerczyńska-Głownia 2017).
Rozważanie kategorii genologicznych z tej perspektywy wydaje się dzisiaj
dodatkowo skomplikowane ze względu na dynamiczne przemiany, które
dotyczą całego biznesu telewizyjnego. Odejście od linearnego paradygmatu
telewizji wywołuje szereg skutków, o których dzisiaj jeszcze niewiele wiemy.
Wiadomo, że nowe możliwości technologiczne wpisują się w szerokie przemiany społeczne i kulturowe określające naszą współczesność. Pojawiają
się pytania, w jaki sposób wpływają na praktyki nadawców, czy sprawiają,
że inaczej porządkują oni kontent, nakładają inne filtry poznawcze wobec
tekstów telewizyjnych. Spróbujemy wstępnie określić, jak konieczność dystrybuowania programów na różnych platformach wpływa na postrzeganie
przez nich roli komunikacyjnej, interpretacyjnej i więziotwórczej gatunków
lub innych form klasyfikacji programów.
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4.1. Ramówka jako główna kategoria paradygmatu

linearnego telewizji
Zanim przejdziemy do scharakteryzowania tych przemian, przypomnijmy
stare zasady rządzące tradycyjnym paradygmatem opartym na procesie
nadawania i odbierania treści. Centralnym, najważniejszym elementem tego
układu pozostaje ramówka, rozumiana jako porządek programów ułożony
wzdłuż wertykalnej i horyzontalnej linii czasu, ustrukturyzowany dziennie
i tygodniowo.
W podręczniku do programmingu z lat 90. znajdujemy takie wskazówki
dotyczące strategii ramówkowych:
Większość programów odwołuje się do określonych grup odbiorców.
Na przykład formy przygodowe mają przyciągnąć męską widownię, sitcomy
kobiecą, programy muzyczne nastolatków, seriale młodszą grupę kobiet,
talk show i game show starszą grupę kobiet (Vane, Gross 1994, s. 167).

Każdy z tak zdefiniowanych programów powinien zostać umieszczony
w innym miejscu na linii czasu, w dodatku w odniesieniu do tego, co proponuje
w tym slocie konkurencja – po to, żeby nadawca zachował przewagę konkurencyjną na rynku. Przykładowo w polskiej rzeczywistości telewizyjnej godzina
między 20.55 a 22.00 w poniedziałki i wtorki jest zajęta przez serial M jak
Miłość (TVP2), osiągający stałą rekordową oglądalność na poziomie 30% SHR
w grupie docelowej 16–49. Oznacza to, że pozostali nadawcy umieszczają o tej
porze w swoich ramówkach propozycje skrojone dla „nie-fanów” M jak Miłość
(Milionerzy TVN) lub programy w pewien sposób skazane na przeciętną
oglądalność (stare zagraniczne filmy).
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Rysunek 3. Poglądowy wykres przygotowany na podstawie wyników

średniej oglądalności serialu M jak miłość w I połowie 2020 roku.
Na osi czasu widać slot pomiędzy 20.55 a 22.00: zielona linia oznacza
oglądalność TVP2, niebieska TVN, żółta Polsat, fioletowa TVP1, czerwona
TVN7 (przygotowano na podstawie Nielsen Audience Measurement)

W tradycyjnej telewizji ramówka pełni zatem pięć komunikacyjnych funkcji:
1. Przyciąga uwagę widzów i stale ją podtrzymuje, szczególnie podczas
przerw reklamowych, inaczej mówiąc, kontroluje tzw. flow.
2. Definiuje marki kanału i produktów (kanał telewizyjny określa swój
brand poprzez specyficzne portfolio i kolejność programów zawartą
w ramówce, wynikającą ze zwyczajów jego widowni).
3. Zgodnie z powszechnie znanym modelem biznesowym umożliwia
„sprzedaż widowni” reklamodawcom na podstawie wyników oglądalności. Przerwy pomiędzy programami są przeznaczone na reklamy
i ogłoszenia sponsorów.
4. Wyraża natychmiastowość i doświadczanie przekazu „na żywo”.
5. Strukturyzuje czas widowni.
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Przedstawia kontinuum, które służy konceptualizacji porządku dnia,
gustów, potrzeb i zainteresowania widowni (na podstawie Bruun 2020).
Przyciągnięcie widzów i utrzymanie ich przed odbiornikami wymaga konstruowania ramówek klarownych, przewidywalnych i jednorodnych. Poprzez
różnorodność proponowanych programów powinna przenikać unikatowa
marka stacji, jej „DNA”, które sprawia, że widzowie zawsze od niej zaczynają
oglądać telewizję. A później przy niej trwają, pozwalają, żeby kolejne programy
im towarzyszyły i wyznaczały ich porządek dnia – dotąd, dopóki coś nie
zakłóci tego przepływu i nie sprawi, że przełączą się na konkurencyjną stację.
Z tego też względu badacze nazywają ramówkę gatunkiem telewizyjnym
(Bruun 2020), podstawową formą poznawczą, która organizuje doświadczenie
medialne i wiedzę o świecie widzów.
6.

4.1.1. Czy ramówka unieważnia konwencje gatunkowe?
Już w 1974 roku Raymond Williams analizował telewizję jako strumień
obrazów i dźwięków – flow. Pisał o specyficznych właściwościach przekazu
telewizyjnego, które wymykają się gatunkowym ramom i skłaniają widzów
do płynnego śledzenia kolejnych elementów programu. Dla Williamsa flow
oznaczał następstwo obrazów bez logiki skutku, co konstytuowało kulturalne
doświadczenie „oglądania telewizji”. Takie zachowanie widzów było pożądane przez nadawców. Odpowiednio zaplanowana ramówka miała skłaniać
odbiorców do płynnego przechodzenia od pasma dziennego (daytime), do pory
popołudniowej (acces prime time) i wieczornej największej oglądalności (prime
time) (Williams 2003).
W latach 80. John Ellis, brytyjski producent telewizyjny, zauważył, że strukturę
przekazu telewizyjnego określa raczej segmentacja i seryjność niż strumień.
Nadawanie telewizyjne rozwinęło specyficzną telewizyjną formę. W miejsce
jednego, koherentnego tekstu, który charakteryzuje film, przekaz telewizyjny oferuje względnie odrębne segmenty: małe powtarzające się
jednostki obrazów i dźwięków, których maksymalny czas wynosi około
5 minut (Ellis 1992, s. 112).
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Koncepcje Williamsa i Ellisa łączyło przekonanie, że odbiorca organizuje
tekst dzięki procesom skojarzeń. Flow zaciera granice między poszczególnymi
programami i tworzy w istocie bezgatunkowe kontinuum, które ma uwieść
widza, uśpić jego pragnienie poszukania innego strumienia obrazów i dźwięków.
Strumień obrazów składających się na poszczególne programy powoduje,
że zachodzą one na siebie i przenikają wzajemnie, niekiedy nie powodując
zmiany stanów psychologicznych widza (co w przypadku wyraźnie zarysowanych gatunków byłoby oczywiste) (Bauer, Chudziński 2008, s. 279).

Narracja ramówki stanowi rodzaj metakomunikacji skierowanej do odbiorców,
głos lektora stale przypomina o tym, co było przed chwilą i co będzie za chwilę,
o tym, co w dalszej części programu. Zabiegi takie, jak cliffhanger, zwiastuny
następnych części programu lub zwiastuny kolejnych odcinków mają sprawić,
że widzowie wrócą także do macierzystej stacji po przerwie reklamowej i być
może po krótkim epizodzie zappingu. Według teorii segmentacji i teorii
flow reklama i program pozostają częścią tego samego, jednorodnego tekstu.
W istocie bowiem to sama ramówka tworzy odrębną, spójną całość, złożoną
z fragmentów programów rozdzielonych zwiastunami, skrótami, autopromocją,
reklamami (Bruun 2020).
Widz wytwarza znaczenie ponad podziałami kolejnych programów należących do różnych gatunków (Fiske 2011, s. 15). Koncepcje flow i segmentacji
wskazują zatem na jedność odczuwania, przyznają wszystkim elementom
strumienia telewizyjnego jednakową ważność i status rozrywki. Najważniejszą
rozpoznawalną kategorią staje się dla odbiorcy ramówka danego kanału lub
pasmo, np. wieczorna sekwencja telewizyjnych show oglądana od głównego
wydania informacji po nocny talk show (Feuer 1992, s. 157).
Czy postrzeganie przekazu telewizyjnego w kategoriach strumienia obrazów
i dźwięków unieważnia tradycyjne podziały gatunkowe? Czy widz zahipnotyzowany flow przestaje zwracać uwagę na programy i gatunki, pasywnie
odbiera emitowany przekaz? Przywiązany do danej stacji telewizyjnej jak

54

Z perspektywy nadawców – gatunki w nowej (starej) telewizji

do marki zawsze do niej wraca? Przeczy temu praktyka odbiorcza nazwana
zappingiem, która zrodziła się wraz z wynalazkiem pilota do telewizorów.

4.1.2. Zapping – praktyka odbiorcza, która podważa sens ramówek
W latach 80., wraz z pojawieniem się licznych kanałów telewizji kablowej,
a później satelitarnej, zmieniły się praktyki odbiorcze widowni. Odbiorcy
zaczęli tworzyć własne strumienie obrazów i dźwięków, po kilku, kilkunastu
sekundach oglądania programu porzucali kolejne ramówki, „skakali” między
kanałami, zmieniali gatunki (Feuer 1992, s. 157).
Zapping pozwala widzowi na konstruowanie wizualnego doświadczenia
fragmentów, postmodernistycznego collage’u obrazów, które sprawiają przyjemność dzięki brakowi ciągłości, związku, sprzeczności (Fiske 2011, s. 105).

W 2017 roku autorka miała okazję oglądać badania pilotażowe odbioru
przekazu telewizyjnego, oparte na zapisie z dekoderów udostępnionym przez
jedną z sieci kablowych9. Te dane, dostarczone z kilkuset punktów, wskazywały
na to, że odbiorcy przełączają kanały telewizyjne po kilkunastu, kilkudziesięciu sekundach, wytwarzając swój własny, chaotyczny strumień obrazów
i dźwięków. Sporadycznie się zdarzało, że pilot nie był używany przez kilka,
kilkanaście minut. Nie wiadomo jednak, co było tego przyczyną: jakość oglądanego programu, czy też praktyki odbiorcze.
Niewątpliwie opisany styl oglądania dekonstruuje ramówki telewizyjne
i w pewien sposób unieważnia gatunkowe konwencje. Chociaż z drugiej strony
zapping wymaga od widza szybkiej orientacji w genologicznych kategoriach
(Feuer 1992) oraz znajomości formatów i medialnych marek. Każde przełączenie
między stacjami telewizyjnymi może być bowiem poprzedzone konstatacją:
„tego nie chcę oglądać”, wynikającą z niechęci do gatunku, formatu, marki
personalnej lub programowej.
9

Chodzi o badania oparte na algorytmie zwanym modelem oglądalności rzeczywistej,
w skrócie MOR. Oglądanie telewizji było rejestrowane bezpośrednio przez dekodery Netii
i dostarczane TVP. Badaniem było objętych ok. 200 tys. dekoderów Netii.
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4.1.3. Ramówka telewizyjna wobec gatunku, formatu i marki
Koncepcja ramówki jako gatunku telewizyjnego budzi szereg wątpliwości.
Rozumiana jako forma poznawcza może być postrzegana jako dopełnienie marki
kanału telewizyjnego. Spójność tekstualna sprawia, że widzowie mogą łatwo
wytworzyć znaczenie, identyfikując wyuczony odruch, kulturowe, społeczne,
a także ideologiczne wyróżniki całości. Czy to jednak oznacza, że możemy
zdefiniować ramówkę jako rodzaj wzorca, głębszej struktury, która ujawnia się
w powierzchownych, indywidualnych poszczególnych porządkach programów
charakteryzujących różne kanały telewizyjne? Jak skategoryzujemy w takim
razie jej części składowe?
Spójrzmy na kwestie z punktu widzenia nadawców. Tworzenie ramówek
ma dwa główne etapy. Najpierw nadawcy wyznaczają porządek programów,
kierując się między innymi ich cechami genologicznymi, później rozbijają
je na fragmenty, umieszczając pomiędzy nimi formy reklamowe, promocyjne,
marketingowe. Strategiczny cel dyrektorów programowych polega na skłonieniu widza do oglądania całości, przynajmniej pasma, a nie jednego lub
dwóch programów należących do ulubionych gatunków. Cele komunikacyjne,
interpretacyjne i więziotwórcze nadawców dotyczą całej ramówki, chociaż
oczywiście jej promocja odbywa się poprzez wybrane programy.
Trzeba jednak podkreślić, że badania dotyczące praktyk odbiorczych wskazują
na to, że przywiązanie do danej stacji telewizyjnej nie przeszkadza widzom
w identyfikowaniu poszczególnych gatunków i formatów (Allen, Hill 2004;
Briggs M. 2012). Proces wyboru określonego przekazu odbywa się zatem
wielotorowo, wśród różnych czynników decyduje marka stacji, określony
gatunek, format lub obecny w programie celebryta.
Wstępnie ramówkę można zatem rozumieć jako rodzaj kategorii mającej
nadrzędną rolę w linearnym porządkowaniu kontentu oraz w określaniu
identyfikacji, marki danego kanału telewizyjnego.
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4.2. Gatunki w telewizji linearnej i nielinearnej
W literaturze przedmiotu często zestawia się linearny i nielinearny paradygmat
telewizji, aby wskazać na istotne różnice.
Tabela 1. Porównanie telewizji linearnej i nielinearnej (na podstawie Bruun 2020)
Telewizja linearna

Telewizja nielinearna

widz korzysta z odbiornika, często
centralnie usytuowanego w pokoju

widz ma do dyspozycji różnorodne
urządzenia do oglądania programów

Dostępność programów

dostęp do kontentu jest narzucony przez
ramy czasowe, kontent jest dopasowany
do czasu emisji, kolejność programów
odzwierciedla codzienne życie widowni

dystrybucja jest przestrzenna a nie
czasowa i odbywa się poprzez bazy
danych dostępne na platformach, dostęp
do kontentu ma charakter on-demand

Charakter kontentu

jest zestandaryzowany (zaprojektowany
pod kątem masowej widowni)

jest różnorodny, także skierowany
do niszowego odbiorcy (zgodnie
z zasadą long tail)

komunikacja jest jednokierunkowa,
odbiorcy „są skazani” na kolejność
emitowanych programów

odbiorcy sami aktywnie komponują
swoje menu telewizyjne

traktowani jako „grupa docelowa”, jako
widownia sprzedawana reklamodawcom

postrzegni jako subskrybenci, ze skrojoną
indywidualne ofertą, w modelu D2C

Miejsce oglądania

Charakter komunikacji

Odbiorcy

Dzisiaj możemy raczej mówić o dopełnianiu się tych dwóch modeli dystrybuowania i oglądania telewizji. Widzowie mogą oglądać programy w rozmaitych miejscach i na rozmaitych urządzeniach. Charakterystykę dystrybucji
telewizyjnego tekstu można opisać jako strukturyzującą czas i odzwierciedlającą rutynę dnia codziennego a jednocześnie oferującą kontent w bazach
danych „na życzenie”. Warto zauważyć, że oferowany na wielu platformach
VOD streaming programów nawiązuje do linearnego nadawania i oglądania
telewizji w strukturze czasu. Tak jakby tradycyjny broadcasting przenieść
w nowe środowisko. Tym samym porządkowanie oparte na ramówce jest
obecne nie tylko w linearnym, ale także w nielinearnym modelu dystrybucji
programów. Najwyraźniej trudno zrezygnować z tej konceptualizacji telewizji,
która przenika kulturowe i przemysłowe regulacje, łączy producentów i widzów
(Bruun 2020). W istocie najważniejszym celem spółek pozostaje przecież
udostępnienie widzom usługi polegającej na oglądaniu wybranego kontentu
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w dogodnym czasie, miejscu i urządzeniu (Johnson 2019, s. 30). Model linearny
i nielinearny są coraz bardziej postrzegane jako wzajemnie połączone, wzajemnie zależne i zdolne do produkowania synergii, która ma dawać wysokie
wyniki oglądalności. Dyrektorzy programowi promują zwykle te gatunki,
które ich zdaniem są w stanie przyciągnąć widzów zarówno w tradycyjnej
telewizji, jak i na platformach VOD i SVOD. Na przykład przyjęło się uważać,
że w polskiej telewizji VOD dobrze oglądają się seriale fabularne, stąd stacje
w ostatnich latach promują wiele nowości należących do tej kategorii, natomiast
wycofują się stopniowo z drogich formatów rozrywkowych, które cieszyły się
oglądalnością w telewizji naziemnej10. Oczywiście warto wspomnieć, że niektóre gatunki nadają się wyłącznie do broadcastu, np. sportowe transmisje,
telewizje śniadaniowe, newsy.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że dla nadawców punktem wyjścia w promowaniu całego kontentu stacji telewizyjnych są wciąż tradycyjne ramówki
(Grainge, Johnson 2018, s. 28). Umieszczanie kontentu na platformach VOD
i SVOD odbywa się w odniesieniu do linearnego porządku, chociaż coraz
częściej nowe sezony seriali mają swoje premiery na platformach SVOD (zanim
pojawią się w ramówkach stacji). „Kanibalizacja” kontentu w obrębie jednej
grupy medialnej jest wkalkulowana w strategię nadawców, którzy sterują
przepływem widzów pomiędzy linearnym a nielinearnym modelem. Najczęściej te strategiczne działania rozpoczynają się jednak od ramówki głównego
kanału stacji, który zwykle cieszy się największą oglądalnością (Bruun 2020)
i decyduje w znacznym stopniu o zyskach całej grupy. Przerwy reklamowe
na głównej antenie służą zatem autopromocji kontentu obecnego w telewizji
linearnej i nielinearnej, w czym najpełniej wyraża się wspomniana synergia
programowa i marketingowa całej spółki telewizyjnej.
Wydaje się, że także na polskim rynku telewizyjnym można zauważyć
konserwatyzm nadawców, przejawiający się przywiązaniem do broadcastingu.
W strategiach telewizyjnych spółek wciąż widać centralną rolę ramówki, która
10

Grupa TVN zrezygnowała z wyemitowania w jesiennej ramówce Mam talent, https://www.
wirtualnemedia.pl/artykul/mam-talent-13-edycja-w-2021-roku-w-tvn-komentarz (dostęp:
20.08.2020).
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umożliwia widzowi doświadczanie socjalizacji, natychmiastowości, „bycia
na żywo”, „tu i teraz”, które wydaje się trudne a nawet niemożliwe, w odniesieniu
do serwisów VOD. Popularna technika produkcji life to tape nie ma sensu,
jeśli wiadomo, że show będzie pokazywany tylko w dystrybucji wydawniczej,
na platformach VOD.
Podsumowując, linearny paradygmat telewizji jest ciągle bardzo wpływowy i o wielkiej wadze dla gatunku i jego produkcji, nawet jeśli coraz więcej
dyskutuje się w organizacjach medialnych o strategiach wzmacniających
nielinearny model telewizji.

4.2.1. Nadawcy komunikują się poprzez gatunki
Już pobieżne spojrzenie na określenia programów stosowane w ramówkach
i na platformach VOD wskazuje na to, że nadawcy w obu tych miejscach dystrybucji podobnie kategoryzują kontent. Odnajdujemy zatem rozpoznawalne
telewizyjne gatunki: reality show, teleturniej, magazyn medyczny, telenowela,
magazyn reporterów, serial paradokumentalny, program publicystyczny,
program dokumentalny. Warto jednak dodać, że na platformach VOD częściej
możemy dostrzec bardziej ogólne ramy klasyfikacyjne, które wyróżniają
kontent poprzez kryterium tematyki, a nie telewizyjnego gatunku.
Wynika z tego, że organizacje medialne, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, mają swój własny, różnorodny i raczej niespójny system kategoryzowania programów. Brak jednorodności można zauważyć w mieszaniu
zasad klasyfikowania w obrębie jednego wyróżnionego typu, np. w kategorii
„wiedza” (ipla.tv) pojawia się jako wyróżnik tematyka (historia i kuchnia) oraz
gatunek (programy dokumentalne). W części nazwanej „news” widzimy podział
na: biznes oraz magazyny reporterskie i publicystykę. Podobnie na platformie
player.pl w kategorii „programy” odnajdujemy zarówno podkategorie kulinarne, podróże i przyroda” jak i talk show. W klasyfikacji przygotowanej dla
vod.tvp.pl w dziale „programy” wymieniono: rozrywkę, kulturę obok podróży
i kulinariów.
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Tabela 2. Klasyfikacja programów na polskich platformach

VOD (zachowana oryginalna terminologia nadawców)
vod.tvp.pl (TVP)

player.pl (TVN)

ipla.tv (POLSAT)

Programy (rozrywka, wiedza, teatr
telewizji, kultura, podróże, kulinaria,
historia, religia, styl życia, sport)

Seriale (kryminalne, obyczajowe,
komediowe, sensacyjne, thriller,
dramat, telenowela)

Serial (gatunki: animowany,
dokumentalny, dramatyczny,
dzieci, familijny, historyczny,
komediowy, kryminalny, obyczajowy,
paradokumentalny, sensacyjny, starszaki)

Seriale (obyczajowe, komediowe,
sensacyjne, kostiumowe, archiwalne)

Programy (rozrywkowe, kulinarne,
poradnikowe, podróże i przyroda, talk
show, motoryzacja, dom i ogród)

Film (gatunki: akcja, animowany,
biograficzny, dla dzieci, dokument,
dramat, familijny, fantastyka, horror,
komedia, muzyczny, obyczajowy,
przygodowy, przyrodniczy, romans,
studio filmowe kadr, thriller, wojenny,
zrekonstruowana klasyka)

Filmy fabularne (dramaty, obyczajowe,
komediowe, sensacyjne, biograficzne,
familijne, klasyka, krótkometrażowe)

Filmy (komedia, sensacyjny, obyczajowy,
dramat, dokument, filmy na życzenie)

Sport (dyscyplina: m.in. e-sport,
igrzyska, inne, koszykówka)

Filmy dokumentalne (natura i podróże,
społeczeństwo, sztuka, ludzie,
historia, polityka, religia i wiara)

Sport

Rozrywka (kategoria tematyczna: gry,
kabarety, kultura, moda i uroda, muzyka,
programy rozrywkowe, talk show)

Dla dzieci

Dla dzieci

News (biznes, magazyny
reporterskie, publicystyka)

Informacja i Publicystyka
(informacja i publicystyka)

Wiedza (kategoria tematyczna: historia,
kuchnia, nauka, podróże, poradniki i hobby,
programy dokumentalne, zdrowie)

Retro (archiwizacja, jak to było,
roczniki i wydarzenia)

Dzieci (kategoria wiekowa:
najmłodsi, nastolatki, starszaki)

Rekonstrukcja filmowa
Teatr telewizji

Opracowanie własne.

Wydaje się zatem, że nadawcy nie przywiązują wagi do spójności lub jednorodności w klasyfikowaniu programów telewizyjnych, które udostępniają
na swoich platformach dystrybucyjnych. Logika mediów, którą się posługują,
skłania ich raczej do przygotowania czytelnego dla widzów menu, pozwalającego na wybór pożądanego telewizyjnego dania. Z drugiej strony nadawcy
muszą też mieć na uwadze wymagania KRRiT, do której raportują informacje
o działalności programowej. Rada kontroluje między innymi, czy nadawcy
realizują kwoty dotyczące gatunków audycji zapisanych w warunkach koncesji, takich jak: informacja, publicystyka, dokument, rozrywka, poradniki,
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audycje religijne, teatr, formy udramatyzowane, muzyka, film fabularny, sport,
ogłoszenia własne, autopromocja, reklama, telesprzedaż.
Ten aspekt ma również wpływ na nazwy kategorii stosowanych przez
nadawców, np. program Maja w ogrodzie został opisany jako magazyn ekonomiczny (HGTV), Żony z Hollywood jako dokument (TVN Style).

4.3. Podsumowanie
Badania strategii nadawców telewizyjnych wskazują zatem na ich przywiązanie
do kategorii obecnych w tradycyjnej telewizji. Wciąż ramówka, nazywana
przez niektórych badaczy telewizyjnym gatunkiem, stanowi punkt wyjścia
w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku telewizyjnym. Poprzez swoją
unikatowość pozwala odbiorcom zidentyfikować markę kanału i równocześnie
grupy medialnej. Ramówka głównego kanału stanowi często punkt wyjścia
w promocji kontentu, wyzwala przepływ widzów do innych kanałów lub
platform VOD. Stoi u podstaw kampanii marketingowych obejmujących jak
najszersze spektrum tytułów medialnych.
Nadawcy używają również innych kategorii, jak: gatunki, formaty, marki,
a także szersze zbiory, np. telewizja lifestylowa, faktualowa.
Zarówno w broadcastingowym, jak i wydawniczym modelu dystrybucji
genologia służy przede wszystkim komunikacji z widzem. W pierwszym
wypadku pozwala ułożyć programy na linii czasu, tak aby odpowiadały widowni
przypisanej do danego gatunku, w drugim ma nieco mniejsze znaczenie,
uzupełnia bowiem informację o programie, który porządkowany jest według
tematycznego klucza.
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5. Definicja gatunku

i propozycja modelu analizy
dyskursywno-tekstualnej

Jason Mittel zachęca, żeby o gatunkach myśleć jak o dyskursywnych praktykach
i przekonująco dowodzi, jak ważna jest produkcja i recepcja dla zrozumienia
tej kategorii.
Definiowanie każdego gatunku jest zatem procesem, który odbywa się gdzieś
na styku pomiędzy teorią badaczy a praktyką twórców i odbiorców, pomiędzy
dyskursami, w które są włączeni zarówno teoretycy, jak i nadawcy i widzowie.
Każdy gatunek generuje typowe dla niego specyficzne wątki dyskursywne. Ich
identyfikacja pozwala lepiej zrozumieć, co znaczy dana kategoria społecznie
i kulturowo, jaką w istocie odgrywa rolę, jakie budzi skojarzenia, z jakimi
wartościami i przekonaniami się łączy. Konstytuowanie podziałów genologicznych odbywa się poprzez wymienione przez Mittela praktyki dyskursywne:
definiowanie, interpretację, ocenę. Opisany w ten sposób gatunek przestaje
być pustą i uciążliwą kategorią, tautologicznym paradoksem, solipsystyczną
konceptualizacją. Staje się świadectwem naszej współczesności, zwierciadłem
przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych.
Jednak autorka nie chciałaby poprzestać na charakterystyce gatunku jako
praktyki dyskursywej. Wracając do motoryzacyjnej metafory, trudno nie
zgodzić się z Mittelem, że samochód jest przede wszystkim produktem kultury,
a nie technologii. Wydaje się jednak, że nie można w jego charakterystyce
pominąć takich szczegółów, jak oś napędu, skrzynia biegów, nie wspominając
o pojemności silnika, mocy itd. Tym bardziej, że te komponenty mają swój
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kulturowy wymiar – wystarczy przytoczyć rozważania Jeremy’ego Clarksona
na temat współczesnej tendencji do zmniejszania pojemności skokowej silników
i rekompensowania tego za pomocą turbosprężarek (Clarkson 2015, s. 272) .
Z tego względu w zaproponowanym poniżej modelu autorka weźmie pod
uwagę także tekstualny wymiar gatunku, rozumiany jako forma, tworzywo
i struktura. W tej drugiej części analizy będzie przeważać punkt wiedzenia
autorów, producentów, realizatorów programów telewizyjnych (Katz 2007;
Arijon 2008; Kingdon 2007; Block 2010; Bordwell, Thompson 2010). Weżmiemy
pod uwagę, w ślad za listą Laceya, pięć kryteriów: miejsce i styl realizacji,
ikonografię, narrację, typy postaci.
Wydaje się, że najlepsze rezultaty badawcze osiągniemy, stosując jednocześnie analizę dyskursu i tekstu. Z jednej strony badanie heterogenicznego
nurtu opinii, spostrzeżeń i rozważań może odsłonić nowe i nawet nieznane
cechy danego gatunku. Z drugiej strony – nie wolno ignorować elementów
formalnych i realizacyjnych, które często uważane są za zbyt drobiazgowe
i w związku z tym pomijane przez badaczy telewizji. A przecież dla autorów
form telewizyjnych stanowią podstawowe środki wyrazu. Miejsce realizacji,
ustawienie kamer i światła, wybór sprzętu, ramy czasowe odcinków, wskazówki dotyczące castingów, zasady postprodukcji mają kluczowe znaczenie
dla specyfiki danego gatunku. Dla producentów, wydawców, reżyserów programów liczą się najmniejsze szczegóły, które stanowią ostatecznie o takim
a nie innym kształcie programu.
Jak już wspomnieliśmy, autorzy klasycznego opracowania The Television
Genre Book opisują aż dziewięć podstawowych gatunków telewizyjnych i wiele
podgatunków. Gdyby się zastanowić, które z nich najsilniej wpłynęły na formę
współczesnej telewizji, należałoby wymienić: reality tv, talk show, a także newsy
i operę mydlaną. Wyróżnienie tych właśnie kategorii nie stanowi próby marginalizacji pozostałych. Jednak większość badaczy mediów zgodzi się zapewne,
że wymienione gatunki miały istotny wpływ na rozwój najważniejszych cech
telewizji XXI wieku
• personalizacji prezentowanych zjawisk (koncentracja na życiu tzw.
zwykłego człowieka);
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• eksplorowania prywatnych sfer życia (przekroczenie granicy między
tym, co prywatne, a publiczne);
• ludyczności – np. opowiadanie historii zamiast analizowania zjawisk;
• hiperbolizacji i akcentowania sensacyjnego aspektu wydarzeń;
• obecności społecznej – „doświadczana przez użytkownika, oznacza
poczucie osobistego kontaktu z innymi, które może być wygenerowane
przez użytkowanie medium (McQuail 2008, s. 156);
• hybrydyzacji gatunkowej, formalnej i treściowej, podważającej podział
na telewizję faktu i fikcji.
Te cztery wyróżnione gatunki zbadamy na dwóch poziomach: konstytuujących je dyskursów oraz analizy nazwanej przez Mittela tekstualną. Taka
kolejność powinna wyraźniej ujawnić zależności pomiędzy kontentem telewizyjnym a praktykami kulturalnymi i społecznymi odbiorców i nadawców.
Pierwsza część analizy pozwoli zatem na umiejscowienie gatunków telewizyjnych w szerszym, zewnętrznym kontekście; natomiast druga opisze właściwą
im wewnętrzną budowę.
Istotne wydaje się to, żeby nie traktować tych dwóch poziomów analizy
jako odrębnych, wyizolowanych obszarów. Przeciwnie, poszczególne elementy gatunkowej rzeczywistości i reprezentacji nie są przecież neutralne, ale
wskazują na dominujące wzorce ideologiczne (Fiske 2011). Zarówno zatem
miejsce, bohaterowie, ikonografia, make-up, jak i plany filmowe, długość ujęć,
perspektywa kamery, nawet ogniskowa użytych obiektywów mogą i powinny być
rozważane w powiązaniu ze znaczeniem, które produkują. Oczywiście trudno
to rzetelnie analizować bez przeprowadzenia badań odbiorców i nadawców.
Możemy się jednak posiłkować wnioskami z analiz przeprowadzonych przez
inne zespoły badawcze. Zostaną one przytoczone na użytek tego opracowania.
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5.1. Informacja
„Newsy są oknem na świat” – mówi jedna z często cytowanych definicji. Dziennikarze powinni korzystać z „lustra”, w którym odbija się świat, dodawał
Edward R. Murrow, słynny amerykański dziennikarz, i zaznaczał, że lustro
nie może mieć żadnych pęknięć i muszą je podtrzymywać opanowane ręce
(Allan 2006, s. 65). Cytowane metafory odnoszą się do tych samych założeń:
transparentnego przekazu i doświadczania przez widza „prawdziwej rzeczywistości”. Obie te zasady stanowią podstawę dyskursów osnutych wokół
omawianego gatunku. Pojawiają się w komentarzach dziennikarzy, opracowaniach naukowców, spostrzeżeniach zwykłych widzów.

5.1.1. Dyskursy
JAKI JEST STATUS TELEWIZYJNYCH NEWSÓW? CZY POKAZUJĄ
RZECZYWISTOŚĆ, CZY TEŻ SĄ SPOŁECZNĄ KONSTRUKCJĄ ŚWIATA?
DYSKURS O RZETELNOŚCI I WIARYGODNOŚCI

Wydaje się, że odpowiedź na tytułowe pytanie będzie oczywista i mało problematyczna. Widownia oczekuje prawdziwych informacji i jest wyczulona
na manipulacje. Wszelkie rozbieżności między relacjami telewizyjnymi
a stanem faktycznym mogą być przedmiotem analizy widzów. Audytorium
wymaga, żeby newsy pokazywały po prostu prawdę o bycie w rozumieniu
ontologicznym (przyczynowości, czasie, przestrzeni, konieczności i możliwości).
Jednak regulacje prawne, zasady etyczne, warsztatowe instrukcje nakładają
na dziennikarzy jedynie obowiązki epistemologiczne, dotyczące poprawności
w poznawaniu zdarzeń i późniejszym ich relacjonowaniu. Wyobraźmy sobie
sytuację, w której reporter dochowuje wszelkiej staranności, weryfikując źródła
informacji, przedstawiając temat rzetelnie i obiektywnie, mimo to przekazuje
nieprawdziwe informacje. Co wtedy?
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(…) dla zapewnienia legalności działania dziennikarza wystarczające jest
dochowanie szczególnej staranności, szczególnej rzetelności oraz zgodności
działania z zasadami współżycia społecznego. Przy dochowaniu tych
standardów dziennikarz publikujący obiektywną nieprawdę nie poniesie
odpowiedzialności cywilnoprawnej. W tym świetle dochowanie przez
dziennikarza najwyższych standardów rzetelności i staranności nabiera
szczególnie na znaczeniu (Kosmaty 2017) .

Ta wykładnia inaczej stawia akcenty dotyczące prawdziwości informacji
prezentowanych w telewizji. Kieruje uwagę na sam proces przygotowania,
przedstawiania materiałów, na powinności autorów newsów wynikające z zasad
prawa prasowego, kodeksów etycznych, bardziej szczegółowych instrukcji
redakcyjnych. Można powiedzieć, że te zapisy zobowiązują dziennikarzy
do działania zgodnie z zawartym z widzem faktograficznym paktem (Bauer
2009, s. 149) – definiują zawodowe standardy odnośnie do sprawdzania wiarygodności źródeł, przygotowywania i prezentowania treści, formułują zakazy
dotyczące na przykład mieszania faktów i opinii w odniesieniu do relacjonowanych wydarzeń.
Jednak czy przestrzeganie tych zawodowych zasad chroni dziennikarzy
przed grzechem zabarwiania newsów swoim widzeniem świata? Wydaje się
to niemożliwe. Nie chodzi jednak o konstatację, że większość dziennikarzy
świadomie dąży do przekazania zniekształconych informacji. Przeciwnie,
profesjonalne zespoły redakcyjne przywiązują dużą wagę do staranności
i rzetelności ujęcia tematu. Reporterów, wydawców i prezenterów, a także
operatorów kamer obowiązują wewnętrzne instrukcje, w sposób bardzo szczegółowy wskazujące na nakazy i zakazy dotyczące przedstawiania wydarzeń
(Wawer, Kuciel 2016).
Chodzi raczej o szersze spojrzenie na kwestię obiektywizmu i wiarygodności, które wynikają z fundamentalnego pytania: czy media relacjonują
rzeczywistość, czy też ją konstruują. Podejście, które odnosi się do newsów
jako społecznej konstrukcji, zakłada, że świat pokazywany przez telewizję
jest zawsze mediatyzowany poprzez dyskurs. Oznacza to, że nie ma surowej
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rzeczywistości, bowiem podlega ona przefiltrowaniu przez reprezentację.
Fiske mówi, że w konsekwencji także przez ideologiczne założenia (Fiske 2011).
Badacze analizujący rutynowe praktyki dziennikarskie zdefiniowali tak
zwane wartości informacyjne, które pozwalają wydawcom i prowadzącym
wybierać określone newsy, a inne odrzucać. Stuart Allan podsumowuje wyniki
badań zapoczątkowanych w latach 60. przez Johana Galtunga i Marie Holmboe
Ruge, wymieniając kody określające wartości informacyjne wiadomości:
• konflikt,
• istotność,
• aktualność,
• uproszczenie,
• personalizacja,
• niespodzianka,
• ciągłość,
• skład,
• odniesienia do wpływowych państw,
• odniesienia do elit,
• specyfika kulturowa,
• negatywność (Galtung, Ruge 1965; Allan 2006, s. 62).
Do określenia procesu włączania lub wykluczania tematów stosowana
jest często analiza ramowa Ervinga Goffmana. Pokazuje ona mechanizm
porządkowania rozmaitych wydarzeń i nadawania im znaczenia; organizuje
i porządkuje fragmenty doświadczanego świata. Denis McQuail zwraca uwagę,
że pojęcie „ramy” odpowiada też takim używanym przez dziennikarzy określeniom, jak „kontekst”, „wątek”, „punkty odniesienia”. Pojęcia te definiują
problemy, ale też sugerują oceny moralne.
Dziennikarz praktycznie nie ma przed tym ucieczki i, co za tym idzie,
nie jest w stanie uniknąć odejścia od czystego „obiektywizmu” na rzecz
pewnej (niezamierzonej) stronniczości. Kiedy źródła dostarczają mediom
informacji (jak to się często zdarza), te informacje już mają wbudowaną
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ramę, która odpowiada celom źródła i mało prawdopodobne, by była
czysto obiektywna (McQuail 2008, s. 374).

McQuail podaje kilka przykładów obecności ram w relacjonowanych przez
media wydarzeniach, np. informacje o sytuacji w Irlandii Północnej przekazywane przez brytyjskie środki przekazu były zdominowane przez kontekst
zagrożenia ze strony IRA. Z kolei kryzys na Bliskim Wschodzie był relacjonowany przeważnie w odniesieniu do dwóch wątków: „wojny z terroryzmem”
lub „arabskiego fundamentalizmu”. Autorzy studium Bad news from Israel
badają relacjonowanie poszczególnych etapów konfliktu na Bliskim Wschodzie w odniesieniu do miejsca zamieszkania, wyznawanej religii i ideologii
dziennikarzy (Philo, Berry 2004, s. 244).
Konstrukcja wartości newsowych zależy też od wewnętrznych zasad danej
organizacji. Gaye Tuchman zwraca uwagę, że dziennikarze zobowiązani
do przekazywania informacji pod presją czasu posiadają zestaw zrutynizowanych konwencji w wyborze i selekcjonowaniu newsów. (Tuchman 1997).
Te wewnętrzne praktyki redakcyjne pozwalają na uporanie się z różnorodnością problemów i napięć mimo ograniczeń czasowych, przestrzennych,
finansowych, biurokratycznych, prawnych, logistycznych. Tuchman podkreśla,
że telewizja wymaga dostarczenia wizualnego materiału, który musi zostać
nagrany i przesłany, a w przypadku części materiałów (które nie są transmitowane na żywo) także zmontowany przed emisją.
Warto też odnotować obecność omawianego dyskursu w pracy naukowców
z Glasgow Media Group. Badacze analizowali materiały dziennikarzy według
kryteriów obiektywizmu, rzetelności, neutralności. Empiryczne analizy obejmowały: proces produkcji, analizę kontentu, badania odbioru. Naukowcy
rozważali, kto jest włączony, a kto wyłączony z newsów, jak historie są opowiadane, jakie stanowiska zostały przedstawione w relacjonowanej historii, czy
poświęcono tyle samo uwagi różnym punktom widzenia. Analizowali dobór
ekspertów, źródła informacji, a także to, czy narracyjna konstrukcja historii
preferuje pewne znaczenia, czy wykorzystane w materiale obrazy wywołują
określone skojarzenia. Ich badaniom towarzyszyło generalne założenie, że newsy
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funkcjonują zgodnie z preferowanymi znaczeniami, legitymizują społeczne,
obyczajowe status quo i polityczny układ władzy.
Przejdźmy do kolejnych dyskursów, których obecność mogą poprzedzać
takie oto pytania:
JEŻELI NEWSY SĄ KREOWANE, TO KTO MA WPŁYW NA TĘ KREACJĘ?
KOMU NEWSY SŁUŻĄ? JAKĄ W ISTOCIE ODGRYWAJĄ ROLĘ?
DYSKURS O BEZSTRONNOŚCI

W obrębie tego dyskursu dochodzą do głosu różne stanowiska: liberalnego
pluralizmu i ekonomii politycznej. Pierwsza koncepcja (Allan 2006) zakłada,
że system medialny oparty na wolnym rynku gwarantuje wolność słowa i służy
demokracji. Dziennikarze poprzez rzetelne i obiektywne relacjonowanie
zdarzeń dostarczają obywatelom wiadomości, dzięki którym mogą oni w pełni
uczestniczyć w życiu politycznym i społecznym, dokonywać wyborów swoich
przedstawicieli do sprawowania władzy. Media stają się zatem otwartym forum
wymiany poglądów, gdzie każda strona ma takie samo prawo do zabierania
głosu. Każda władza: polityczna, społeczna, ekonomiczna, musi się liczyć
z mediami, które mogą skrytykować ją i skontrolować, służąc interesom zwykłych obywateli. W liberalnym, pluralistycznym modelu newsy umacniają
demokrację i tożsamość obywatelską. Im więcej wydań newsów, tym lepiej,
gdyż budują pluralizm mediów.
W opozycji do tego poglądu stoi koncepcja ekonomii politycznej (McQuail
2008), która zakłada dominację określonych grup trzymających władzę. Telewizja, włączona w społeczne i ideologiczne struktury, dąży do prezentowania
interesu politycznych, społecznych i ekonomicznych elit: właścicieli mediów,
państwowych instytucji. Edward Herman i Noam Chomsky (Creeber i in. 2008)
stworzyli model propagandowy, który opisał stronniczość komercyjnych mediów
masowych. W tym rozumieniu telewizja, radio i prasa pilnują ekonomicznego,
społecznego i politycznego porządku narzuconego przez uprzywilejowane
grupy, które zdominowały państwo i społeczeństwo.
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Badacze zidentyfikowali pięć głównych filtrów, przez które musi „przejść”
wydarzenie, zanim stanie się informacją. Trzy z nich uważa się za najważniejsze:
• własność,
• źródło finansowania,
• źródło informacji.
Chociaż Herman i Chomski zdefiniowali filtry w odniesieniu do mediów
prywatnych będących na ogół własnością dużych korporacji, ich koncepcja
może stanowić także punkt wyjścia w rozważaniach na temat zależności
mediów publicznych od finansującej je władzy. W tym rozumieniu właściciel
mediów wywiera wpływ na dobór i ujęcie tematów informacji, promuje swoje
widzenie świata, zależne od politycznych lub biznesowych celów. Jednym
z najważniejszych źródeł finansowania korporacji medialnych są bowiem środki
reklamodawców, ich wysokość zależy od wyników oglądalności programów
telewizyjnych. Newsy powstają dla widzów i to ich zdanie ostatecznie liczy się
najbardziej. Herman i Chomsky przypominają, że reklamodawcy interesują
się przede wszystkim zamożnym audytorium, definiowanym poprzez kilka
najważniejszych kryteriów.
W Polsce stacje telewizyjne określają tzw. target programu, czyli grupę
docelową, biorąc pod uwagę wiek (dla reklamodawców najważniejsi są widzowie
od 16 do 49 roku życia), płeć, miejsce zamieszkania (wielkość miejscowości),
wykształcenie, niekiedy źródło dochodu. Bez odpowiedniego wysokiego ratingu,
program nie zarobi na siebie i nie uzyska odpowiedniego wskaźnika EBITY11.
Kluczowe dla nadawcy pytanie brzmi: czego chce, czego wymaga widz?
Trzeci filtr dotyczy źródeł informacji, które mają do dyspozycji dziennikarze.
W tym wypadku strumień doniesień jest kształtowany przez agencje prasowe,
oficjalne konferencje, komunikaty PR-owskie. Ten filtr kształtuje ramy tematów,
definiuje to, co jest ważne, o czym trzeba mówić. W tym wypadku Herman
i Chomsky wskazują na przesadną zależność mediów masowych od oficjalnych
źródeł. Podkreślają też ograniczony dostęp do newsów niezależnych ekspertów.

11

Earnings Before Interest, Taxes and Amortization – zysk operacyjny przedsiębiorstwa
(przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań, podatków i amortyzacji).
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Dopiero po przejściu przez te wszystkie filtry surowe wydarzenie staje
się „produktem informacyjnym”. Badacze podkreślają, że opisany proces
zachodzi naturalnie: dziennikarze i osoby związane z produkcją serwisów
informacyjnych, często pełni dobrej woli, pracują w przekonaniu, że wybierają
i interpretują wiadomości obiektywnie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
W obrębie tego samego dyskursu dochodzą do głosu także inne koncepcje
roli mediów.
Konserwatywne podejście zakłada, że newsy pokazują głównie lewicowe
widzenie świata oraz że dziennikarze mają przede wszystkim lewicowe poglądy.
Przedstawiciele tego nurtu widzą ścisłą zależność pomiędzy światopoglądem
pracowników a zabarwieniem ideologicznym danej stacji telewizyjnej, radiowej
lub tytułu prasowego. To podejście w badaniach nad mediami występuje
najrzadziej (Herman 1999).
Na koniec warto omówić dwa istotne pojęcia, które pojawiają się w dyskursie o stronniczości newsów. „Hegemonia” i „zdrowy rozsądek”, które Allan
omawia w ścisłej zależności. Kreśli obraz mediów, w których zachodzą ciągłe
procesy naturalizacji prezentowanych wydarzeń. Dla dziennikarzy w tym
ujęciu najważniejszym celem jest dążenie do konsensusu, w wyniku czego
każde nowe wydarzenie musi zostać włączone w dotychczasową medialną
rzeczywistość. Nadrzędną zasadą, która rządzi tą rzeczywistością, jest tzw.
zdrowy rozsądek – niewidoczne, gdyż wydające się całkowicie naturalne,
zasady stanowiące bazową konstrukcję opisanego przez dziennikarzy świata.
Normy i przekonania grupy hegemonicznej ukryte w przekazie medialnym
wyrażają się właśnie poprzez te oczywiste, niekwestionowane, zdroworozsądkowe definicje wszystkich wydarzeń, które relacjonują media. Allan cytuje
Antonio Gramsciego, który twierdzi, że grupa rządząca staje się hegemoniczna,
jeśli uzyska zgodę pozostałych grup na proponowaną przez siebie definicję
rzeczywistości (Allan 2006, s. 82).
Poglądy Gramsciego wywarły duży wpływ na to, jak dzisiaj opisujemy media
informacyjne. Szczegónie warto zwrócić uwagę na trzy aspekty hegemonii:
• obecność w codziennym „życiowym” systemie pojęć i wartości;
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• odniesienie do bezkrytycznego, nieświadomego postrzegania świata, przy
czym te „zdroworozsądkowe prawdy” podlegają ciągłemu i niekończącemu
się procesowi modyfikacji (Hall 1977);
• stanowienie przedmotu negocjacji i kwestionowania; grupa rządząca
(w rozumienu Gramsciego raczej klasa) nie może być pewna swojej
hegemonii (Allan 2006, s. 84).
Dominujące siły muszą zatem stale walczyć o utrzymanie „właściwych”
i pożądanych definicji zdrowego rozsądku, dostosowyać je do zmieniających
się okoliczności i czasem zawierać kompromisy.
CZY MAGAZYNY INFORMACYJNE PRZEKAZUJĄ FAKTY,
OBJAŚNIAJĄ ŚWIAT, CZY SŁUŻĄ ROZRYWCE I ZABAWIE?
DYKURS DOTYCZĄCY INFOTAINMENTU

Nie wiemy, kto użył po raz pierwszy określenia infotainment, stanowiącego
połączenie informacji (information) i rozrywki (entertainment), jednak już
w latach 80. pojęcie to stało się zabawnym, użytecznym zwrotem. Infotainment
definiuje się zatem jako „wypowiedź medialną łączącą w sobie informację
i rozrywkę” (Pisarek 2006). Warto nadmienić, że także wcześniej w magazynach newsowych hard newsy przenikały się z soft newsami, jednak pod
koniec XX wieku rozrywka przeniknęła styl relacjonowania wydarzeń. Twórcy
magazynów informacyjnych zaczęli czerpać z estetyki MTV, zainspirowali się
dynamiką wizualną, rozmachem spektaklu, postmodernistycznym studiem,
animacjami komputerowymi, przykuwającymi uwagę zwiastunami, atrakcyjnymi prezenterami (Thussu 2007, loc. 210), a także nieformalnym stylem
i opowiadaniem historii. Tendencji do infotainmentu towarzyszyły procesy
ekonomiczne przejmowania stacji telewizyjnych przez korporacje, których
nadrzędnym celem było dostarczanie rozrywkowych treści, np. Disney wchłonął
ABC News, CNN stała się własnością AOL Time Warner. W magazynach
informacyjnych pojawiły się liczne materiały o gwiazdach. Dominowały
newsy dotyczące prywatnego życia celebrytów, zbrodni, przemocy, korupcji –
kosztem informacji politycznych, ekonomicznych, obywatelskich. Badacze tego
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zjawiska odwołują się do koncepcji „społeczeństwa spektaklu” Guya Deborda
(Debord 1998), zauważają karnawalizację doświadczenia komunikacyjnego.
Przywołują też wizję „zabawy na śmierć” (Postman 2002), krytyczne analizy
telewizji (Bourdieu 1998, artykuły piętnujące współczesne dziennikarstwo
(Bernstein 1992) oraz koncepcję pseudowydarzeń (Boorstin 1961). Wymienieni
autorzy kreślili pesymistyczny obraz współczesnych im mediów, w których
dziennikarze dostarczają rozrywki, skupiają się na relacjonowaniu życia gwiazd,
na plotkach, sensacjach, kreują nieprawdziwy obraz rzeczywistości.
Carl Bernstein pisze, że prawdziwe dziennikarstwo polega na dociekaniu
prawdy, wymaga staranności w przekazywaniu informacji. Tymczasem:
Nowa kultura dziennikarstwa, oparta na przyjemnym podnieceniu, uczy
czytelników i telewidzów, że błahostki są znaczące, a sensacje i dziwactwa
ważniejsze niż prawdziwe wiadomości (Allan 2006, s. 204).

Już w latach 60. Daniel J. Boorstin zwrócił uwagę na to, że kreowane przez
media pseudowydarzenia zaburzają podział na twarde i miękkie wiadomości:
Zdarzenia relacjonowane w programach informacyjnych stają się dramatycznymi przedstawieniami (zarówno wywiady, jak i konferencje prasowe,
przecieki oraz chwyty z zakresy autoreklamy), których uczestnicy trzymają
się ustalonego scenariusza (Allan 2006, s. 214).

Francuski filozof Pierre Bourdieu nazwał współczesną mu telewizję szczególnie szkodliwą formą przemocy symbolicznej, czym naraził się na ataki
środowiska dziennikarskiego. Oprócz koncentracji na wydarzeniach sensacyjnych, za główny grzech telewizji uznał jej powierzchowność i banalność:
Telewizja uprzywilejowuje fast-thinkers proponujących kulturowy fast-food już przetrawiony i przemyślany kulturowy pokarm. Dziennikarze
(co jest również wyrazem poddania się presji czasu) dysponują stałą listą
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obowiązkowych rozmówców (pan M lub pani X o Rosji; pan Y o Niemczech) (Postman 2002).

Najdalej w krytyce telewizji posunął się niewątpliwie Neil Postman, który
prognozował upadek naszej cywilizacji. Miało się tak stać z powodu utraty
tożsamości odbiorców telewizji, odciętych od prawdziwej informacji, skazanych
na infantylne, banalne, bezużyteczne treści (Postman 2002).
Chociaż dzisiaj wspomniane koncepcje należą do historii i odnoszą się przede
wszystkim do tzw. „paleotelewizji”, warto o nich wspomnieć w kontekście
omawiania roli rozrywki w produkcji i recepcji newsów.
Odmiennie infotainment widzi Daya Kishan Thussu. Przede wszystkim
rozważa to zjawisko bardzo szeroko, jako globalną kulturę, u której podstaw dostrzega trzy ważne procesy: globalizację także w aspekcie deregulacji,
komercjalizację, rozwój nowych technologii (Thussu 2007). Rozrywkowe newsy
są czymś więcej niż tylko karnawalizacją. Potężny ponadmedialny dyskurs
rozrywki staje się wszechobecny i zbawienny dla współczesnego człowieka,
który pragnie ucieczki i oderwania od rzeczywistości.
CZY USER GENERATED CONTENT (NEWSY TWORZONE
PRZEZ ZWYKŁYCH OBYWATELI) SŁUŻĄ DEMOKRACJI, CZY
TEŻ SĄ ZAWŁASZCZANE PRZEZ KORPORACJE MEDIALNE?
DYSKURS O DZIENNIKARSTWIE OBYWATELSKIM

O pro-am journalism można przeczytać, że to najmniej przefiltrowane
formy dziennikarstwa. Odbiorcy mogą publikować na tych samych platformach, stronach internetowych, na których zamieszczają swoje materiały
profesjonalni redaktorzy.
„Z tego wynika, że dziennikarze nie są już dłużej gatekeeperami, dającymi
publiczności możliwość wypowiedzenia się” – pisze entuzjastycznie Mark
E. Briggs (Briggs M.E. 2012, loc. 1516). Natomiast Lindsay Palmer, która
przedmiotem swojego case study uczyniła iReport, platformę założoną przez
telewizję CNN dla reporterów amatorów, postrzega tę inicjatywę jako ciąg
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dalszy konsekwentnej strategii marketingowej tej korporacji. Jej zdaniem
retoryka, w której CNN zaprasza „iReporterów” do pomocy w relacjonowaniu
wydarzeń na całym świecie, w przesyłaniu zdjęć z każdego kraju, wzbogacona hasłami, takimi jak „let’s cover the globe together”, przywołuje zwroty
kojarzone już wcześniej ze stacją, jak „the sun comes up somewhere all the
time”, „tell the world about the world”. Tylko pozornie, jej zdaniem, wraz
z iReport wyłania się obraz nowego dziennikarstwa, które będzie polegało
na współpracy pomiędzy pracownikami CNN a internautami z całego świata
(Palmer 2013, s. 367). W istocie za strategią stacji stoją powody ekonomiczne.
W ostatnich dekadach zwolnienia i cięcia wydatków dotknęły znaczną liczbę
redakcji informacyjnych. Przyczyną była postępująca konsolidacja mediów
i komercjalizacja newsów (Compton, Benedetti 2010). Tym sposobem szefowie CNN zmuszeni byli znaleźć tańsze sposoby realizacji swojej strategii
obserwowania wydarzeń we wszystkich zakątkach świata. Palmer nie widzi
jednak platformy iReport tylko jako miejsca wyzysku reporterów amatorów.
Może raczej jako przykład symbiozy między mediami mainstreamowymi
i obywatelskim dziennikarstwem. Interes CNN jest oczywisty: obniżyć koszty,
utrzymać globalną strategię, która wzmocni wiarygodność dziennikarstwa
profesjonalnego i zaneguje coraz silniejsze głosy diagnozujące jego kryzys.
Na platformie iReport każdy może relacjonować wydarzenia, każdy mógł się
stać reporterem. Surowe materiały mają dawać świadectwo prawdzie, stanowić
o rzetelności przekazu.
Autorka analizuje to na przykładzie rewolucji w Iranie. Dziennikarze
obywatelscy mogli dzięki platformie iReport pokazać swój punkt widzenia
na konflikt, opublikować zdjęcia, które miały wpływ na polityczną ocenę
wydarzeń i omijały monopol irańskiej telewizji. Potrafili też nagłośnić próby
cenzury ze strony CNN, kiedy stacja próbowała uciszyć „iReporterów” relacjonujących nieetyczne postępowanie przedstawicieli koncernu Nokia Siemens,
którzy udostępniali rządowi irańskiemu informacje o logowaniu się telefonów
niektórych demonstrantów.
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W wywiadach szefowie CNN chwalili amatorów za pełne emocji i prawdy
materiały, jednak miały one tylko stanowić uzupełnienie obiektywnych doniesień
profesjonalistów (Palmer 2013, s. 371). Na stronach CNN redakcja udostępniła
mnóstwo instrukcji, przewodników i poradników dla reporterów amatorów,
które miały ich choć trochę zbliżyć do poziomu dziennikarzy profesjonalnych.
To protekcjonalne traktowanie iReporterów nie przeszkadzało jednak CNN
wykorzystywać ich relacje zamiast materiałów profesjonalistów – z powodów
czysto ekonomicznych. Czyli inaczej mówiąc, materiały amatorów nie były
dość dobre, żeby wycenić je jak materiały profesjonalistów, ale wystarczająco
dobre, żeby dzięki nim realizować strategię „let’s cover the globe together”.
Nie były też dość dobre, żeby za nie płacić, ale wystarczająco dobre, żeby
na nich zarabiać.
Clay Shirky twierdzi, że organizacje medialne muszą zrozumieć, że materiały
realizowane przez „masy amatorów” nie będą tworzone według tych samych
standardów, co tradycyjne dziennikarstwo (Shirky 2008, loc. 1712). „Zmiana
nie polega na przejściu od jednego rodzaju instytucji do innej”, ale na innej
definicji newsa. Od newsa podlegającego instytucjonalnym prerogatywom
do newsa jako części komunikacyjnego ekosystemu, zajmowanego przez
konglomerat oficjalnych i nieformalnych stowarzyszeń i jednostek (Briggs
M.E. 2012, loc. 1705).
Czy podane tutaj przykłady to tylko wstęp do wyraźniejszych zmian w tradycyjnym modelu dziennikarstwa, zmian które przyniosą: prawdziwie otwartą,
demokratyczną przestrzeń wymiany informacji, wspólnej kreacji, wolności,
samoregulacji, uczestnictwa, zaangażowania?
Czy patrząc pesymistycznie, obserwujemy tylko nową strategię biznesową,
której celem są ekonomiczne korzyści mediów mainsteamowych:
• obniżenie kosztów poprzez tanie i szybkie pozyskiwanie zawartości,
• sprawne i skuteczne dystrybuowanie treści,
• dodatkowe korzyści marketingowe.
Mimo upływu lat słowa McQuaila, które studzą entuzjastyczne nastroje,
wydają się nadal aktualne:
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Ci, którzy mieli nadzieję, że cyfryzacja oraz wynikające z niej konwergencja, obfitość mediów, interaktywność i otwartość osiągną to, czego
nie zdołały osiągnąć wolne i demokratyczne media masowe oraz liczne
działania społeczne i polityczne – nie docenili siły inercji wspierającej
stary model oraz aktywnej obrony tego modelu ze strony czynników nadal
potrzebujących tradycyjnego komunikowania masowego, by sterować
uwagą społeczeństwa (McQuail 2009, s. 387).
CZY MIEJSCE DZIENNIKARZY INFORMACYJNYCH ZAJMĄ ROBOTY?
DYSKURS O PRZYSZŁOŚCI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
W DZIENNIKARSTWIE INFORMACYJNYM

Przede wszystkim należy zauważyć, że roboty są dziś wykorzystywane
do ograniczonego zakresu zadań dziennikarskich. Nowa technologia wymaga
bowiem spełnienia kilku podstawowych warunków:
• Ustrukturyzowanych danych.
• Czytelnej sieci powiązań między elementami wypowiedzi.
• Prostego tekstu (Wawer 2018).
Wymagają tego wszystkie dostępne narzędzia służące do wdrożenia automatycznego procesu pisania. Na rynku jest obecnych kilkanaście firm, które
sprzedają gotowe aplikacje lub licencje pozwalające na produkcję krótkich
automatycznych notatek. Do najbardziej znanych należą: Arria Natural Language
Generation, AX, Syllabs, Automated Insights, Wordsmith, Quill, Narrative
Science, Arc Publishing.
Dostępna technologia nadaje się zatem bardzo dobrze do automatycznej
produkcji kilkuzdaniowych informacji, jeśli źródłem tego procesu będą dane
zawarte w odpowiednio ustrukturyzowanych tabelach. Z tego też powodu
redakcje używają najczęściej automatów do przygotowania:
• informacji ekonomicznych,
• informacji sportowych,
• informacji o pogodzie,
• informacji dotyczących wyborów samorządowych.
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Taina Bucher w dyskursie dziennikarzy na temat nowych technologii
identyfikuje trzy główne wątki (Bucher 2016). Opierając się na koncepcji
Stuarta Halla (Slack 1996), Bucher zakłada, że dziennikarstwo obliczeniowe
(computational journalism) powinno być nie tylko postrzegane jako zjawisko,
fakt, ale jako efekt procesu artykulacji12. Autorka przeprowadziła wywiady
z pracownikami skandynawskich mediów. Dobór tych organizacji został
przeprowadzony na podstawie kryterium stosowania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarzy. Trzy najważniejsze założenia, które Bucher
zidentyfikowała w wywiadach z uczestnikami badania, posłużyły autorce
jako rodzaj ramy:
• Maszyny nie mają instynktu.
• Demokracja nie pownna podlegać personalizacji.
• Algorytmy wyznaczają sposób myślenia; nie są tylko narzędziami pracy.
Uczestnicy badania podkreślają wagę doświadczenia zawodowego dziennikarzy, które pozwala na podejmowanie decyzji z wyczuciem, na właściwe
rozmieszczanie akcentów, dostrzeganie niuansów. W ten sposób wskazują
na ograniczone możliwości algorytmicznej automatyzacji w newsroomie.
Automaty nie są zdolne do zrozumienia ironii, odniesienia kontekstu informacji
do samej informacji (Bucher 2016, s. 8).
W erze, w której organizacje medialne coraz częściej stosują procesy obliczeniowe na wszystkich etapach produkcji newsowych, ważne dyskusje toczą
się odnośnie do wartości i ideałów dziennikarstwa. Stosowanie algorytmów
do personalizacji treści postrzegane jest jako zagrożenie dla tradycyjnych
wartości dziennikarskich, może się okazać sprzeczne z wzorcowymi zasadami
informowania w społeczeństwie demokratycznym. Dziennikarz w relacjonowaniu rzeczywistości nie może się dostosowywać do oczekiwań, poglądów,
przekonań odbiorców, ale przekazywać obraz świata zgodny z zasadami etycznymi i własnym sumieniem. W tym wypadku możliwości techniczne, jakie
12

Autorka używa pojęcia computational journalism (od łacińskiego czasownika computare,
co oznacza „obliczać”). Badaczka stosuje to określenie, ponieważ wydaje się jej najbardziej
pojemne, obejmujące wszystkie zjawiska we współczesnym dziennikarstwie, w których
do wytwarzania treści użyto metod obliczeniowych.
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dają automaty pozwalające na masową produkcję informacji skrojonych dla
odbiorców, stoją w sprzeczności z fundamentalnymi wartościami zawartymi
w kodeksach dziennikarskich, a w szczególności z zasadą obiektywizmu. Nie
znaczy to oczywiście, że informacje nie mogą mieć swoich licznych wersji
dostosowanych do specyfiki odbiorców, jednak automatyzacja tego procesu
wydaje się ryzykowna. Algorytmy wyznaczają sposób myślenia, nie są tylko
narzędziami.

5.1.2. Analiza tekstu
W drugiej części analizy newsów jako gatunku skupimy się na samym tekście
telewizyjnym. Odniesiemy go do kryteriów, które, jak się okazuje, są zbieżne
z siatkami analitycznymi wykorzystywanymi przez innych badaczy, np. John
Hartley proponuje, żeby newsy postrzegać poprzez następujący filtr:
• Elementy wizualne – prowadzący w studio, scenografia, grafika, materiał
filmowy.
• Werbalne dźwiękowe elementy, to, co mówią reporterzy, muzyka, efekty.
• Narracja – wątki, główne postacie, ofiara, przestępca, personifikacje –
my i oni.
• Zróżnicowanie – porównanie telewizyjnych newsów z innymi gatunkami
– reklama, talk show, fabuła lub oraz z informacjami przekazywanymi
przez inne media (radio, gazety, internet) (Hartley 2008, s. 110).
Z wyjątkiem ostatniego punktu siatka Hartleya bierze pod uwagę podobne
kryteria, jak te zapożyczone od Laceya, które zostaną wykorzystane w naszej
analizie:
• miejsce realizacji,
• typy postaci,
• ikonografia,
• styl realizacji,
• narracja.
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STANDARDOWE MIEJSCE REALIZACJI

Programy informacyjne cechuje w tym wypadku dualizm. Podstawowym
miejscem realizacji jest studio telewizyjne, w którym gospodarz lub gospodarze
goszczą widzów. Witają ich, wprowadzają w poszczególne tematy, zwracają
uwagę na istotne kwestie i w końcu żegnają. Drugim miejscem realizacji
jest plener. To tam na miejsce wydarzeń wysyłani są reporterzy. Widz śledzi
zatem rzeczywistość w dwóch wymiarach: wirtualnego, rozświetlonego studia
telewizyjnego, w którym króluje host oraz „surowej” rzeczywistości pokazanej
w reporterskich relacjach. Te dwie sfery telewizji informacyjnej są wyraźnie
zróżnicowane poprzez styl realizacji, o którym będzie mowa za chwilę, i połączone poprzez coraz bardziej rozbudowaną grafikę z paskami tekstowymi,
tzw. scrollami, podpisami pod rozmówcami.
Od lat 50. i 60. ubiegłego stulecia telewizyjne studia informacyjne przeszły
ogromne przemiany dzięki rozwojowi technologii. Wystarczy porównać miejsce,
z którego Walter Cronkite prowadził program po zamachu na prezydenta Johna
F. Kennedy’ego13 (1963 rok) z dzisiejszymi studiami. Prowadzący siedział przy
biurku w niewyróżniającym się pokoju redakcyjnym. Dzisiaj nowoczesna
technologia pozwala na pełne rozmachu rozwiązania realizacyjne.
W maju 2019 roku zostało oddane do użytku nowe, ultranowoczesne studio
telewizyjne Wiadomości TVP. Podczas pierwszego programu emitowanego
z nowego miejsca widzowie mogli obejrzeć latający wokół prezentera wirtualny
helikopter. Ta oprawa ilustrowała informację o zakupie przez polskie władze
śmigłowców Black Hawk. Zapytany o opinię na temat nowego studia Maciej
Mrozowski przyznał: „To już nie jest miejsce prezentacji wiadomości, lecz
estrada służąca do prezentacji spektaklu medialnego”14.

13
14

https://www.youtube.com/watch?v=c7fCpdvcl7k&t=235s (dostęp: 28.05.2019).
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/nowe-studio-wiadomosci-tvp-medioznawcy-krytykuja-posel-pawlowicz-zachwycona/31yg0f9 (dostęp: 28.05.2019).
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TYPY POSTACI

W newsach występują: prezenterzy, reporterzy i bohaterowie, których można
podzielić na zwykłych obywateli i ekspertów, polityków i celebrytów. Każda
z tych grup ma inną rolę do spełnienia.
Prezenterzy są gospodarzami programu, prowadzą widza poprzez świat
newsów. Niezależnie od swoich indywidualnych cech oraz specyfiki magazynu
wiadomości sprawiają wrażenie oficjalnych, budzących zaufanie, profesjonalnych.
Wiele elementów składa się na taki wizerunek: kierunek spojrzenia (prezenter
patrzy bezpośrednio na widza i do niego się zwraca), centralna kompozycja
kadru lub jej wariant, wybrany plan filmowy – często jest to półzbliżenie,
formalny dress-code i make-up, drobne atrybuty w rodzaju notatek, długopisu, wreszcie sam język i sposób mówienia oraz wystudiowane zachowanie
(przeglądanie lub robienie notatek w trakcie trwania programu, co ma także
podkreślić ciągły proces pracy redakcyjnej nad dynamicznie przeobrażającą
się rzeczywistością).
Rola hostów nie jest tylko informacyjna. To oni przede wszystkim zarządzają
emocjami widowni, rozkładają akcenty, komentują, uspokajają lub przeciwnie
– wywołują gniew lub oburzenie opowiadaną historią. W amerykańskiej telewizji lat 50. zaczęto nazywać gospodarzy newsów anchor, człowiek kotwica.
Ze względu na to, że obarczano ich rolą tłumaczenia, objaśniania świata.
Wyzwaniem dla gospodarzy programów informacyjnych każdej epoki
medialnej są nagłe, niezaplanowane wydarzenia o światowym wymiarze.
Wspomniany Walter Cronkite, prowadząc program w pierwszych godzinach
po zamachu na prezydenta Kennedy’ego, miał do dyspozycji depesze agencyjne i fotografie oraz rzadkie łączenia telefoniczne z reporterami. Ponadgodzinny program na żywo wypełniały zatem jego monologi, które konstruował
na podstawie skąpych informacji. Rozwój technologiczny telewizji sprawił,
że dzisiaj prezenterzy telewizyjni dysponują narzędziami, które ułatwiają
im poprowadzenie tego rodzaju programu.
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W przypadku katastrofy smoleńskiej prowadzący programy mogli łączyć się
z reporterami, którzy byli na miejscu. Te relacje nie wnosiły co prawda wiele
nowego, jednak pozwalały choć na chwilę zebrać myśli prezenterom, którzy
dysponowali oprócz tego lakonicznymi depeszami agencyjnymi. Szybko przedstawiono też materiały archiwalne oraz grafiki pokazujące przelot samolotu.
Dla polskiego kanału informacyjnego TVN24 niepodziewane wydarzenie
o światowym znaczeniu okazało się nie tylko wyzwaniem, ale przełomem
w dotarciu do widzów. TVN24 jako pierwsza telewizyjna stacja w Polsce
relacjonowała na żywo zamachy 11 września, przejmując widzów głównego
kanału. Program TVN24 prowadziły Justyna Pochanke i Beata Borowska,
a później Grzegorz Miecugow. Justyna Pochanke, znana wtedy głównie z anten
radiowych, tak wspomina te chwile:
Takie znaki zapytania, jakie zawisły nad światem, to, z jaką szybkością
myśmy wypluwali, jakiej rangi informacje, bez szansy na przetrawienie.
(…) Ja pamiętam, że siedziałam z tą słuchawką, w którą wszyscy, już
nie tylko z reżyserki, wrzucali mi te informacje i jednocześnie podawali
na kartkach i w ciągu 30 minut dostałam informację o przewożeniu Busha
do tajnego schronu, o ewakuacji kwatery głównej NATO, o naradzie
wojennej na Kremlu, o zamknięciu Nowego Jorku15.

Rolę reporterów w magazynach informacyjnych można zdefiniować poprzez
proste stwierdzenie, że są to dziennikarze, którzy przekazują relacje z miejsca
wydarzeń. Ich wizerunek zależy zatem od rodzaju newsa, który relacjonują.
Podczas rozmowy w politykami, na konferencjach prasowych będzie ich
obowiązywała inna konwencja niż przy przekazywaniu informacji z miejsca
konfliktu zbrojnego, powodzi czy korków paraliżujących kraj. Warto dodać,
że pomieszanie tych konwencji jest postrzegane jako istotny błąd warsztatowy:

15

Dekada zmian. TVN24 11.09.2011, program poświęcony rocznicy zamachów na WTC,
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/nie-da-sie-przygotowac-na-koniec-swiata-test-dla-tvn24,183864.html (dostęp: 10.11.2020).
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np. reporter w garniturze relacjonujący klęskę żywiołową będzie wydawał się
nie na miejscu.
Bohaterów materiałów można podzielić na dwa rodzaje: są to tzw. zwykli
obywatele, którzy mają opowiedzieć swoją historię, oraz urzędnicy, politycy,
eksperci występujący po to, żeby wyjaśnić, skomentować, uzupełnić temat
newsa. Zwykły bohater jest często nagrywany przy jakichś domowych lub
zawodowych czynnościach. W szeroko komentowanej w środowisku dziennikarskim16 parodii informacyjnych materiałów reporterskich Filip Chajzer
ironizuje:
„Każdy szanujący się materiał o gazie zaczyna się facetem przekręcającym
gigantyczny kurek, wymowne i piękne zarazem”17.
Swój materiał Chajzer mógł wzorować na bardzo popularnej na YouTube
parodii Charliego Brookera18. Obaj pokazali schemat materiałów informacyjncych,
w których „zwykli bohaterowie” wygłaszają mało znaczące komentarze w części
zwanej vox populi (sonda informacyjna) lub są nagrywani przy czynnościach,
które mają nadać newsowi bardziej autentyczny, dokumentacyjny charakter.
IKONOGRAFIA

Dualizm miejsca realizacji silnie wpływa na ikonografię newsów. Zwykle
mamy do czynienia z dwoma obrazami:
• minimalistycznym, świetlistym studiem utrzymanym na ogół w niebieskiej
tonacji, w którym siedzi lub stoi elegancko, formalnie ubrany prezenter;

Jarosław Kuźniar w emocjonalnym wpisie stwierdził, że „Chajzer zwymiotował do własnego
gniazda”, Twitter @jarekkuzniar (dostęp: 15.11.2012).
17 Filip Chajzer pardiuje newsy telewizyjne w „Dzień Dobry TVN”. DDTVN, http://tv.wirtualnemedia.pl/film/filip-chajzer-parodiuje-newsy-telewizyjne-w-dzien-dobry-tvn (dostęp:
7.07.2019).
18 Ch. Brooker, How to report the News. Newswipe – BBC Four, https://www.youtube.com/
watch?time_continue=120&v=aHun58mz3vI (dostęp: 10.10.2020).
16
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• z fragmentami surowej rzeczywistości, której częścią są zwyczajnie ubrani
rozmówcy i reporterzy. Obie rzeczywistości łączy grafika: przewijające się
napisy zwane scrollami, podpisy pod rozmówcami, informacje o wydarzeniach z ostatniej chwili.
Scenografia jest oczywiście typowa dla studia nienarracyjnego, zbudowana
wokół miejsca, w którym siedzi lub stoi prezenter zwracający się wprost do widza.
Magazyn informacyjny charakteryzują też odpowiednie konwencjonalne
kody reprezentacyjne. Każdy z bohaterów newsów jest otoczony czytelnymi
atrybutami:
• prezenter ma swoje notatki, długopis, myszkę, tablet; w tle często pracuje
ekipa newsów, która non stop przygotowuje nowe doniesienia;
• reporter jest filmowany w pozycji zwanej „stand up”; stoi naprzeciwko
kamery z mikrofonem wyposażonym w kostkę z logo stacji; styl ubrania
odpowiada okolicznościom i relacjonowanemu wydarzeniu;
• eksperci, celebryci pokazani są zazwyczaj z odpowiadającymi im atrybutami, chociaż ze względu na tempo przygotowywania współczesnych
newsów, nie zawsze jest to możliwe.
Warto dodać, że wprowadzone w ostatnich latach wirtualne studia telewizyjne spowodowały istotne zmiany w tej tradycyjnej ikonografii. Prezenterzy nie tylko siedzą, często także stoją lub przechodzą pomiędzy wirtualnie
wyświetlanymi animacjami. Widz ma też wrażenie, jakby ich sylwetki były
wtopione lub zanurzone w kadry z materiałów reporterskich. Dwa światy:
studia i materiału reporterskiego, dawniej oddzielone od siebie, teraz tworzą
rodzaj hybrydycznej całości.
W telewizji informacyjnej od lat wyznaje się zasadę, że scenografia, stylizacja,
make-up nie powinny odciągać uwagi od przekazu informacyjnego. Prezenterzy muszą oczywiście spełniać warunek tzw. „telegeniczności” (Dąbała 2011,
s. 153–156), jednak ich uroda, mimika, gestykulacja, a także ubranie muszą
przede wszystkim wzbudzać zaufanie, wywoływać wrażenie wiarygodności.
Króluje zatem spokojna elegancja w stylu biznesowym, stonowana ekspresja
i „informacyjna” uroda prezenterów, którzy muszą oczywiście w jakimś stopniu

84

Definicja gatunku i propozycja modelu analizy dyskursywno-tekstualnej

pozostać atrakcyjni dla widza, jednak równocześnie powinni sprawiać wrażenie
„dojrzałych” i zdystansowanych.
STYL REALIZACJI

Każdy z tych światów ma inny styl realizacji. W studiu do niedawna obowiązywały bardziej statyczne ujęcia, teraz zauważalna się stała tendencja do większej
dynamiki. Ujęcia są bardziej zróżnicowane poprzez dojazdy, odjazdy, panoramy
i trwają na ogół dłużej niż te w plenerze. W tym wypadku cięcie następuje
najpóźniej po trzech sekundach, chyba że mamy do czynienia z wypowiedzą
(tzw. 100%), którą należy podpisać. W plenerze operatorzy pracują na kamerach
z ręki, światło jest zastane, zdarzają się szwenki lub transfokacje.
Ścieżka dźwiękowa w magazynach wiadomości charakteryzuje się powtarzalnym rytmem i podlega czytelnym schematom. Składają się na nie: głosy
prezentera, reporterów, bohaterów newsów, dźwięki otoczenia tzw. efekty
(dodatkowa ścieżka nagrywana przez zewnętrzny mikrofon kamery) oraz
jingle, czyli identyfikujące dany magazyn krótkie utwory dźwiękowe.
Wypowiedzi prezentera, reportera, bohaterów pojawiają się w dwojaki
sposób: osoba wygłaszająca komentarz może być na wizji, może także jej głos
dobiegać z tzw. offu, wtedy mówiącą postać „zakrywają” ujęcia nazywane
przez dziennikarzy „przebitkami”.
Odnosząc się do języka wypowiedzi, warto podkreślić konrast między stylem
dziennikarzy i bohaterów newsów. Wypowiedzi prezenterów i reporterów
charakteryzuje formalna konwencja języka dziennikarstwa informacyjnego,
głosy bohaterów mają odzwierciedlać „prawdziwe życie”, być w klimacie
relacjonowanego wydarzenia.
NARRACJA

Narracja w magazynach informacyjnych podlega stałym schematom, których
ramy nie zmieniają się od lat. Formalny rytm newsów wyznaczają następujące
elementy:
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czołówka;
zapowiedzi materiałów;
przywitanie prezentera;
zapowiedź materiału reporterskiego;
materiał reporterski (długość materiału w polskich programach telewizyjnych waha się najczęściej od 2 minut do 3 minut); w jego skład
wchodzą następujące elementy:
• wypowiedzi bohaterów do kamery (setki, 100% dźwięku i obrazu),
• komentarz lektora (tzw. off ),
• ujęcia ilustrujące wypowiedzi bohaterów lub komentowane przez
lektora (tzw. przebitki),
• podpisy pod materiałem (tzw. belki),
• formy graficzne służące lepszemu zilustrowaniu omawianego tematu;
• ewentualnie relacja reporterska na żywo;
• ewentualnie rozmowa z gościem.
W każdym magazynie informacyjnym znajdują się powyższe elementy
ułożone w rozmaitych konfiguracjach. Ich kolejność zależy od wagi wydarzeń,
tematyki i dramaturgii spektaklu, jakim stały się newsy. W istocie praca
wydawcy magazynu informacyjnego przypomina zatem układanie puzzli,
które ostatecznie trafiają w formie listy do używanego przez danego nadawcę
programu emisyjnego.
Omówiliśmy zatem formalną stronę narracji programu informacyjnego.
Spójrzmy teraz na dobór tematów, ich kolejność oraz sposób zaprezentowania.
Pierwszy news w magazynie informacyjnym, w żargonie dziennikarskim
nazywany „okładką” lub „jedynką”, powinien być najważniejszym doniesieniem dnia i jednocześnie najatrakcyjniejszą wiadomością z punktu widzenia
odbiorcy. Badania Glasgow Media Group dowiodły, że odbiorcy przywiązują dużą wagę do informacji przekazanej na pierwszym miejscu, a także
do tematów, którym poświęca się więcej miejsca. Autorzy newsów muszą
zatem pogodzić dwa niekiedy sprzeczne interesy: informacyjny i rozrywkowy.
Powinni przekazać istotne z ich punktu widzenia doniesienia, jednocześnie
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przyciągnąć uwagę widowni, która ogląda telewizję w sposób coraz bardziej
nieuważny i fragmentaryczny.
Narracja pozwala zrozumieć sens wydarzeń, ma swoją logikę, łączy fragmentaryczne obserwacje, czerpie z powracających i dominujących mitów
społecznych, powiela określone podejście ideologiczne (McQuail 2008, s. 377).
Obowiązuje logika przekazu informacyjnego a nie porządku chronologicznego. Nadawców i odbiorców łączy wspólne założenie paktu faktograficznego,
z którego wynika relacjonowanie prawdziwych wydarzeń we właściwy sposób,
np. z oddzieleniem informacji od komentarza i osobistej autorskiej interpretacji.
Język przekazów informacyjnych powinien być zatem konstatujący orzekający i poddający się weryfikacji a nie przedstawieniowy19.
Zdaniem Violette Morin każde zdarzenie wymaga uzgodnienia dwóch przeciwstawnych stylów: konstatującego, który jest demonstracyjny i faktograficzny,
oraz przedstawieniowego, który jest stylem interpretacyjnym i fabularnym.
Czyste fakty są niemożliwe. Różnym typom tematów odpowiadają różne
kombinacje tych dwóch stylów (McQuail 2008, s. 378).
Choć w dobie infotainmentu wydaje się, że te style są przestarzałe, wielu
dziennikarzy newsowych nadal traktuje je bardzo poważnie:
Jeżeli masz możliwość, to nie ograniczaj się tylko do przdstawiania spraw
i problemów, lecz staraj się przeprowadzić także wszechstronną analizę.
Wejdź w głąb, ale nie interpretuj faktów, a jeżeli to czynisz, oddziel komentarz-opinię od informacji20.

Badacze wskazują na trzy modele narracyjne obecne w relacjonowaniu
newsów. Oznacza to, że każde wydarzenie odnotowane w magazynie informacyjnym jest przedstawiane w jednej z następujących form narracyjnych:
• podejmowanie decyzji,
• cierpienie,
• łapanie złoczyńców (Lisowska-Magdziarz 2008, 2020).
19

Terminy zaczerpnięte od Johna Austina i stosowane przez Violette Morin (1976).

20 Wskazówki warsztatowe dla dziennikarzy informacyjnych TVN S.A., 2008.
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W innym ujęciu newsy wykorzystują mity w przedstawianiu obrazu świata
(Berkowitz 1997). Przedstawiają wydarzenia w uproszczony sposób, w formie
walki dwóch sił. Jednocześnie wartościują i oceniają pozytywnie te podmioty,
które przywracają porządek i negatywnie stygmatyzują te siły, które porządek
naruszają.

5.2. Talk show
W talk show omawia się tematy tabu, testuje ograniczenia obyczajowe i społeczne,
dąży do wywołania silnych emocji w studiu i przed odbiornikami. Autorzy
programów należących do tego gatunku kwestionują społeczne zakazy wypowiadania się w mediach na prywatne, a nawet intymne tematy. W związku
z tym katalog poruszanych zagadnień zawiera: patologie rodzinne, problemy
seksualne, przemoc, deformacje wyglądu, dysfunkcje fizjologiczne.
W historii tego gatunku można wyróżnić trzy główne odmiany przyciągające
inne grupy widzów. Talk show nie może być zatem uważany za jednorodny
gatunek i nie chodzi tylko o różnice tekstualne dotyczące np. doboru bohaterów, ikonografii i narracji. Istotniejsze wydaje się to, że każda z jego odmian
prowokuje inny dyskurs. Dlatego rozdział poświęcony talk show rozpoczniemy
od charakterystyki trzech jego najważniejszych podgatunków.

5.2.1. Podgatunki talk show – rys historyczny
Teoretycy wyróżniają trzy podgatunki talk show:
• z celebrytami,
• nastawiony na zwierzenia,
• konfrontacyjny (Creeber i in. 2008, s. 164–170).
Patrząc na ten gatunek z ogólniejszej perspektywy, można przeprowadzić
jeszcze inny podział:
• program nakierowany na rozmówców,
• program skoncentrowany na temacie.
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Pierwsza grupa będzie zawierała rozmowy z celebrytami, druga widowiska
z udziałem zwykłych ludzi opowiadających historie ze swojego życia. Oczywiście
zdarzają się też programy stanowiące hybrydę tych dwóch typów. Przykładem
mogą być niektóre odcinki Rozmów w toku – celebryci na początku programu
dzielili się swoimi doświadczeniami, aby później oceniać, komentować zachowanie, motywacje, decyzje kolejnych gości. Każdy tak przygotowany odcinek
miał swój główny temat: Nikt mnie tak nie rozumie jak mój zwierzak! (TVN,
24.01.2006) z udziałem Karoliny Wajdy; Nogi – mój skarb (TVN 4.11.2005)
z udziałem Agaty Mróz; Rak to nie wyrok, to tylko choroba! (TVN 17.05.2006)
z udziałem Andrzeja Niemczyka, trenera polskich siatkarek.
TALK SHOW Z CELEBRYTAMI

Uważa się, że pierwszy talk show miał swoją premierę w 1954 roku. The Tonight
Show pokazany w stacji NBC wymyślił producent telewizyjny Pat Weaver.
Widzowie zamiast variety opartego na serii różnorodnych przedstawień mogli
oglądać rozmowy przeplatane krótkimi występami. Scena przypominała
living room z wstawionym biurkiem dla dziennikarza i krzesłem lub kanapą
dla gości. Domową atmosferę podkreślał kubek stojący na biurku. Struktura
tego gatunku od początku była określana mianem segmentowej. Program
rozpoczynał monolog prowadzącego, później następowały kolejne elementy
ułożone w powtarzające się sekwencje: rozmowa ze znanym gościem, występ.
W programie brała udział publiczność, jednak jej udział był bierny. Widownię
pokazywano rzadko, raczej towarzyszyła programowi jako źródło dźwięków:
oklasków, śmiechu, rzadziej okrzyków (rodzaj laugh track). Program był
nagrywany na żywo z publicznością w ciągu dnia i pokazywany wieczorem.
W tym miejscu warto odnotować kilka przykładów tej odmiany gatunku,
które odbiosły sukces w USA:
• The Tonight Show (NBC, 1954–), od 2014 roku prowadzony przez Jimmy’ego Fallona;
• The Dick Cavett Show (ABC, 1968–1986);
• The Arsenio Hall Show (CBS i w sieci różnych stacji, 1989–1994);
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• Late Night with David Letterman (NBC, 1982–1993, CBS 1993–2018);
• Jimmy Kimmel Live! (ABC, od 2001).
Każdy program miał swoją listę sław, które regularnie go odwiedzały.
Prowadzący rozmawiali o promocjach płyt, spektakli, filmów, w zamian
za to gwiazdy opowiadały o szczegółach swojego życia. Programy niewiele
różniły się od siebie, wariacje w obrębie gatunku były bardzo ograniczone,
obowiązywały reguły ustalone w latach 50. Przykładem talk show o nieco
innym charakterze był The Dick Cavett Show, który pozował na intelektualną alternatywę dla The Tonight Show. Gospodarz był znany z werbalnych
sparringów z zaproszonymi gośćmi lub widownią. Program nigdy jednak nie
zyskał szerokiego audytorium.
Warto też odnotować pojawienie się show afroamerykańskiego komika
Arsenio Halla, który próbował przyciągnąć uwagę młodszej widowni. Wywiadom
towarzyszył rap i soul. Ostatecznie Hall przegrał ze zdobywającym coraz
większą popularność Davidem Lettermanem, który również stawiał na młodego
odbiorcę. W 1993 roku Lettreman opuścił NBC, obrażony na stację, która nie
zaproponowała mu prowadzenia The Tonight show po przejściu Johna Carsona
na emeryturę. Podpisał lukratywny kontrakt z CBS i rozpoczął prowadzenie
własnego programu pt. Late Show with David Letterman. Znakiem rozpoznawczym tego talk show stał się złośliwy, prowokujący humor gospodarza,
niekiedy przekraczający granice kultury. Lettreman był znany z potyczek
słownych z niektórymi gwiazdami – Cher, Madonną czy też Oprah Winfrey.
Po wywiadzie w 1989 roku21 Oprah odrzucała zaproszenia Lettermana przez
16 lat. Dopiero w 2005 roku wzięła udział w jego programie22. Wydarzenie
to zostało odnotowane przez większość mediów i wypromowane przez stację
CBS. W wywiadzie z 1989 roku Letterman wypytywał ją ironicznie o odcinek
jej show poświęcony satanistycznym praktykom, zastanawiając się, czy ten
problem jest na tyle powszechny, że powinno się go analizować w mediach.
Oprah miała pretensje do Lettermana, że nie zareagował na okrzyk z widowni
„załatw ją, Dave”. Late Night spodobał się w Wielkiej Brytani, gdzie znalazł
21

https://www.youtube.com/watch?v=R4zGFZH75C4 (dostęp: 13.07.2019).

22 https://www.youtube.com/watch?v=c80kaGfQ-6s (dostęp: 13.07.2019).
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swoich naśladowców, np. Jonathana Rossa (Friday Night with Jonathan Ross,
BBC, 2001–).
W Polsce „talk show z kubkiem i biurkiem” osiągnął największą popularność
pod koniec lat 90. Wojciech Jagielski prowadził Wieczór z wampirem (RTL
1998–1999), Wieczór z Jagielskim (TVP2 1999–2003), Krzysztof Ibisz Ibisekcję
(TVN 1998–1999), Piotr Najsztub i Jacek Żakowski utrzymany w nieco innej
scenografii i konwencji Tok szok (TVP2 1996–1998). Nieco później zadebiutował
talk show Kuby Wojewódzkiego (Polsat 2002–2006, TVN od 2006), który
wciąż się cieszy dobrą oglądalnością.
Polscy prowadzący wzorowali się na amerykańskich programach. Zadawali
niewygodne, niekiedy intymne pytania, na które goście usiłowali odpowiadać
z reguły zdawkowo, żeby nie powiedzieć zbyt wiele. Wkrótce lista polskich
celebrytów i tematów, które można było z nimi poruszyć, wyczerpała się.
Talk show z celebrytami okazał niewystarczająco interesujący dla polskiego
widza, nie osiągnął ratingów, które zadowoliłyby szefów ogólnopolskich stacji
telewizyjnych. Z jednym wyjątkiem, którym pozostaje Kuba Wojewódzki,
program pozostający w ramówce TVN od 13 lat23.
„To jego gwiazda świeci najjaśniej. Prowadzący zadaje często pytania i nie
oczekuje odpowiedzi” (Godzic 2007, s. 274). Nie chodzi bowiem o to, żeby
dowiedzieć się czegoś o rozmówcy. Wojewódzki pisze o sobie, że prowokuje,
zaskakuje, wywołuje skrajne emocje, ponieważ polski widz nudzi się bardzo
szybko. Sam prowadzący sukces swojego programu tłumaczy bezkompromisowym traktowaniem zaproszonych gwiazd:
Niestety, problemem krajowych mediów jest syndrom koturnowego,
publicystycznego zadęcia, bez troski o jakość widowiska i jego komunikatywność. Do tego potulne i lękliwe podejście do gości. Szacunek
graniczący z konformizmem (Wojewódzki 2010, s. 514).

23 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/kuba-wojewodzki-tvn-ogladalnosc-talk-show-

-stracil-470-tys-widzow (dostęp: 5.10.2019).
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Co prawda, jak doniosły Wirtualne Media, program stracił we wiosennej
ramówce 2019 roku około 470 tysięcy widzów, jednak wciąż zajmuje pierwsze
miejsce w paśmie wtorkowym (po 22.30) w grupie komercyjnej 16–49.
TALK SHOW NASTAWIONY NA ZWIERZENIA

W ciągu 16 lat program Rozmowy w toku należący do tej kategorii gatunkowej
zrealizował 2666 odcinków programu, które można przyporządkować do kilku
grup tematycznych:
• relacje rodzinne,
• problemy seksualne,
• choroby i śmierć,
• zbrodnie,
• uzależnienia od narkotyków, alkoholu, hazardu,
• prostytucja,
• szeroko pojęte problemy związane z wyglądem twarzy lub całego ciała,
• różnorodność rozumiana na płaszczyźnie etnicznej, religijnej, seksualnej.
Oczywiście wiele odcinków programu należało jednocześnie do kilku
powyżej wyróżnionych grup tematycznych: Jak odchudzić swojego mężczyznę?
(TVN 2005), Nie możemy dogadać się w małżeńskim łóżku? (TVN 2008), Gdy
serce tyka do… Nepalczyka (TVN 2008), Pomóżcie, bo mój syn pali trawę (2013).
Wymienione tematy wpisują się we wzorzec, który w latach 80. i 90. został
określony przez Oprah Winfrey Show, a wcześniej przez Phila Donahue, którego
program w latach 1970–1996 roku był nadawany w całych Stanach Zjednoczonych (syndication)24. To Donahue jako pierwszy poruszał kontrowersyjne
tematy typowe dla tego podgatunku. Swoim programem wyznaczył ramy
confession talk show, które można ująć w kilku punktach:
• orientacja na tematy społeczne lub osobiste,
• udział aktywnej publiczności,

24 Rozpowszechnianie programu telewizyjnego poprzez sprzedaż do innych stacji lub sieci

telewizyjnych, typowe dla amerykańskiego rynku telewizyjnego.
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• autorytet gospodarza programu oraz ekspertów pośredniczących między
widownią i gośćmi,
• widownia zdominowana przez kobiety.
Oprah miała powiedzieć w jednej z rozmów, że bez Phila Donahue nie
byłoby Oprah Winfrey Show. Donahue powtórzył to samo w swoim wywiadzie,
argumentując, że sukces jej progamu wpłynął na popularność całego gatunku.
Faktem jest, że Oprah sięgnęła po raz pierwszy po historie ludzkie, które
wyraźnie naruszały tabu: przemoc seksualna, transseksualizm, kazirodztwo.
Nowa i wyrazista była nie tylko treść programu, ale także jego forma. Oprah
bardzo otwarcie i emocjonalnie rozmawiała z bohaterami, z widownią i ekspertami. W ciągu 25 lat Oprah Winfrey Show powstało kilkaset odcinków
poświęconych przemocy seksualnej, np.
• Ofiary kazirodztwa 1985,
• Mężczyźni, którzy gwałcą, i leczenie gwałcicieli 1986,
• Wykorzystywanie seksualne w rodzinie 1986,
• Mężczyźni, którzy zostali zgwałceni 1987,
• Gwałt i ofiary gwałtu 1988,
• Jak uczyć dzieci, żeby potrafiły się obronić 1993,
• Moja żona została zgwałcona 1994,
• Pedofile 1996,
• Kobiety molestowane w czasie ciąży 1996,
• Pedofile ze szkolnej drużyny baseballowej 1999,
• Prześladowcy dzieci w internecie 2002,
• Molestowanie przez księdza 2005,
• Sekrety rodzinne konfrontacja 2003 (Kelly 2011, s. 21–32).
5 grudnia 1985 roku sama Oprah przyznała w swoim programie, że jako
dziecko była ofiarą gwałtu i molestowania seksualnego. Odcinek spotkał się
ze skrajnymi reakcjami widowni. Z jednej strony prowadząca zaczęła być
postrzegana jako rzeczniczka ofiar, z drugiej strony odezwały się liczne głosy,
że ujawniła to wyłącznie dla zwiększenia oglądalności.

Talk show

93

Oprah często stosowała w swoim show zabieg polegający na konfrontacji
ofiary i sprawcy. Do historii przeszedł odcinek z 3 maja 1994 roku, kiedy
w telewizyjnym studiu spotkali się ofiara i jej domniemany gwałciciel.
Szacuje się, że w 1993 roku program Oprah przyciągnął większą liczbę
kobiet niż opery mydlane, programy newsowe, pasma poranne i wieczorne
w USA. Średnio 15 milionów Amerykanów oglądało codziennie Oprah Winfrey
Show. „The New York Times” nazwał prowadzącą every women, zwykłą kobietą.
Oprah nie szczędziła widowni trudnych i intymnych szczegółów swojego
życia, opowiadała problemach z narkotykami, o chorobie brata (HIV), biedzie,
w której dorastała. Widzowie śledzili jej walkę z otyłością. Podczas jednego
z programów na scenie stanął wóz pełen tłuszczu. W ten sposób Oprah chciała
pokazać, ilu zbędnych kilogramów się pozbyła. Jej okrzyk „you can do it, you
can do it” stał się mottem jej show.
Niewątpliwie sukces jej programu sprawił, że confession talk show stał
się bardzo popularny w USA. W latach 80. największą oglądalnością w USA
(według badań Nielsena) cieszyły się:
• Geraldo (1987–1998),
• The Oprah Winfrey Show (1986–2011),
• The Phil Donahue Show (1970–1996),
• Sally Jessyn Raphael (1983–2002).
W latach 90. do tej grupy dołączyły kolejne programy, oglądane także przez
męską widownię i młodszych odbiorców:
• Jerry Springer Show (1991–) (Epstein, Lynn Steinberg 2003),
• Jenny Jones (1991–2003),
• Ricki Lake (1993–2004),
• Montel Williams (1991–2008).
Ta druga fala talk show charakteryzowała się naciskiem na zbudowanie
w studiu wyrazistego konfliktu, silnych emocji, a nawet na wzbudzenie
u bohaterów programu lub widowni seksulanego podniecenia. Producenci
zrezygnowali z udziału ekspertów.
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Nie chodziło bowiem o to, żeby opowiadać historie, tłumaczyć zjawiska,
ale wykreować sytuację, która wzbudzi w gościach programu, widowni
w studiu i poza studiem rodzaj zażenowania, zawstydzenia. Często ofiarami
tych zabiegów byli niespodziewający się niczego, wprowadzeni w błąd goście
programu. W 1995 roku tragicznie zakończył się jeden z odcinków show Jenny
Jones poświęcony sekretnym zauroczeniom. Zaproszony do studia gość Jonathan opowiedział o seksualnej fascynacji Scottem, swoim znajomym. Chwilę
później Scott został zaproszony na scenę talk show, wskazano mu miejsce
obok Jonathana. Spodziewał się, że jest nim zafascynowana jakaś kobieta,
bo tak powiedzieli mu producenci programu. Prowadząca show, stojąc wśród
podekscytowanej publiczności, powiedziała, że to Joanthan ma na jego temat
seksualne fantazje. Intryga producentów programu, która miała służyć rozrywce i zabawie, zakończyła się tragicznie. Scott trzy dni później zastrzelił
swojego znajomego, argumentując że został przez niego upokorzony i ośmieszony na oczach milionów widzów. W 2017 roku Scott wyszedł z więzienia
po 22 latach25.
Za wyjątkowy w grupie popularnych wówczas talk show należy uznać
program Montela Williamsa, który raczej próbował wyjaśniać, tłumaczyć
rozmaite ekstremalne zjawiska niż szokować i zaskakiwać odbiorców skandalami na scenie.
W 1994 roku William Bennett, konserwatywny polityk, były amerykański
sekretarz ds. edukacji, rozpoczął kampanię przeciwko talk show, który nazywał
formą perwersji. Jego działania okazały się na tyle skuteczne, że w kolejnych
latach wiele wymienionych programów zakończyło produkcję, a część zmieniła
styl (np. Oprah Winfrey Show) (Shattuc 1997). W 1995 Oprah zapowiedziała,
że odtąd jej program będzie dążył do moralnej i duchowej odnowy. Standardem
stały się wywiady z gwiazdami, kluczową postacią show został ekspert, rola
widowni zmalała.

25 https://www.youtube.com/watch?v=3EvUzzbzFNc (dostęp: 13.07.2019).
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TALK SHOW – HYBRYDA

Program Jerry’ego Springera nazywany jest przez badaczy hybrydą gatunkową,
która czerpie nie tylko z tradycyjnych form talk show, ale także z innych form
kultury popularnej, jak wrestling. Niektórzy autorzy dostrzegają nawet podobieństwa z walkami psów (Epstein, Lynn Steinberg 2003). Badacze nazywają
Jerry’ego Springera „anty-Oprah”, podkreślając „śmieciowy”, „tabloidowy”
charakter tego show. O ile styl Oprah wyróżnia wrażliwość, zachęta do pochylenia się nad obyczajowymi i społecznymi problemami, o tyle Jerry Springer,
pokazując „obsceniczne, skatologiczne show” dąży do wzbudzenia „wyuzdanej,
sprośnej radości z poniżanych bohaterów” (Epstein, Lynn Steinberg 2003, s. 90).
Rzeczywiście, można zauważyć, że Jerry Springer Show praktycznie wymyślił
nową szkołę telewizyjną, którą można by nazwać „realizmem okrucieństwa”
(Epstein, Lynn Steinberg 2003, s. 91). Większość omawianych powyżej talk
show mieści się w tej przestrzeni pomiędzy Oprah Winfrey Show a Jerry Springer
Show, choć ostatnie odcinki programów Ricki Lake, Jenny Jones, Sally Jesse
Raphael zbliżyły się swoim stylem do telewizji Jerry’ego Springera.
Julie Engel Manga skupiła się w swoich badaniach nad procesem oglądania
przez widownię omawianego talk show. Opisała, w jaki sposób ten czysto
rozrywkowy pokaz odtwarza bachtinowskie poczucie „karnawału”. Mamy
do czynienia z wersją popkultury charakteryzującą się nadmiarem emocjonalnym. Program Springera odwraca kulturową hierarchię tak, że przedstawiciele zdewaluowanego „marginesu społecznego” zajmują centralne miejsce.
Pokaz staje się atrakcyjny dla widzów, ponieważ cieszy ich obcowanie z tym
wymiarem ludzkiej społeczności, który został wykluczony przez burżuazyjne
kodeksy poprawności. Jednak, jak podkreślają Peter Stallybrass i Allon White
w swojej monografii poświęconej transgresji, kategorie „wysokie” i „niskie”
budują się nawzajem, ale nie w równym stopniu (Stallybrass, White 1986).
Karnawał demonizuje bowiem słabsze, a nie silniejsze grupy, dlatego można
go postrzegać jako formę społecznej kontroli sprawowanej przez oficjalną, dominującą kulturę nad „niską”. W tym rozumieniu program Springera, realizujący
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pragnienia widzów oglądania tego, co patologiczne, marginalne, ostatecznie
służy utrzymaniu naszych kulturowych hierarchii w stanie nienaruszonym.

5.2.2. Dyskursy
W odniesieniu do tego gatunku możemy obserwować wielość stale występujących dyskursów. W tym opracowaniu skupimy się na kilku wybranych:
CZY TALK SHOW JEST ODMIANĄ TRASH SHOW CZY
„TRANSGRESYWNĄ I DEMOKRATYCZNĄ SFERĄ ETYCZNĄ”?
DYSKURS O PRZEŁAMYWANIU TABU

W analizach, rozważaniach, opiniach na temat talk show dają się zauważyć
dwa opozycyjne stanowiska. Z jednej strony zwraca się uwagę na to, że podejmowane tematy służą dyskusji publicznej, dotyczącej np. zjawiska przemocy
seksualnej, z drugiej strony padają oskarżenia o to, że telewizyjni producenci
wykorzystują ludzkie tragedie do celów komercyjnych, rozbudzają u widzów
niskie potrzeby voyeryzmu.
Jane Shuttac podkreśla, że omawiane programy umożliwiają „zwykłym
ludziom” dyskusję, wymianę myśli na ważne tematy: seks, przemoc, śmierć,
rasizm. Pozwalają widzom definiować „własną tożsamość” w relacji do innych
osób (Briggs M. 2012, s. 58). Prawda o społecznych problemach ma wymiar
osobisty, jednostkowy, dlatego relatywizuje się, podlega procesowi przepracowywania przez bohaterów i odbiorców. Z tego powodu o wielu programach tego
gatunku, np. Oprah Winfrey Show, mówiło się, że wcielają słynne feministycze
hasło „personal is political”:
Zakłócają one bowiem oficjalną i usankcjonowaną „racjonalność” opisanej
przez Habermasa sfery publicznej, z jej ukrytym podziałem na (męską)
przestrzeń publiczną oraz (żeńską) prywatną przestrzeń ciała, doznań,
emocji (Briggs M. 2012, s. 58).
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Ankietowani widzowie podkreślają znaczenie tzw. „zwykłych bohaterów”
oraz możliwość rozważania ich historii bez narzuconej perspektywy autorytetu.
W 1994 roku badania Lunta i Livingstone dowiodły, że odbiorcy negują udział
ekspertów w dyskusjach prowadzonych w talk show. Nie rozumieją ich komentarzy,
które uważają za abstrakcyjne, oderwane od zwykłego, zdroworozsądkowego
doświadczenia. Z tego też powodu wielu producentów zrezygnowało z udziału
eksperta w niektórych programach.
Zatarcie granic między sferą publiczną i prywatną stało się jednym z najpoważniejszych zarzutów formułowanych przez krytyków wobec tego gatunku.
Zwracano uwagę na to, że producenci robią z prywatnych spraw sensację,
odsłaniają prywatne sekrety niepodejrzewających niczego gości. Promują
samolubny indywidualizm, pokazują pozbawione szerszego kontekstu jednostkowe doświadczenia oraz odpolityczniają problemy.
W tym wypadku autorka chce się odnieść do własnych obserwacji, które
miała okazję poczynić podczas prowadzenia konwersatorium poświęconego
gatunkom telewizyjnym26. Studenci podczas omawiania Oprah Winfrey Show
oglądali fragment rozmowy Oprah z Jacqui Saburido27. Jacqui, mając 20 lat,
przeżyła wypadek samochodowy spowodowany przez pijanego kierowcę,
cudem ocalała, jednak jej wygląd zmienił się nieodwracalnie. Jej skóra została
poparzona w 60 procentach. Mimo kilkudziesięciu operacji plastycznych
i rekonstruujących, twarz Jacqui pozostała bardzo zdeformowana. Podczas
rozmowy Oprah zadała jej bardzo bezpośrednie pytanie, czy cieszy się że przeżyła wypadek. Jacqui odpowiedziała twierdząco, argumentując, że przecież
straciłaby wiele możliwości cieszenia się życiem. W kulminacyjnym momencie
wywiadu Oprah zaprosiła na scenę matkę kierowcy, który odsiadywał wyrok
za spowodowanie wypadku. Ten zabieg powiela często stosowaną w talk show
Oprah konfrontację ofiary ze sprawcą tragedii. Zaproszona na scenę kobieta
z trudem próbowała odnaleźć właściwe słowa, a kiedy zamilkła, Jacqui objęła
26 Dotyczy konwersatorium „Gatunki dziennikarskie w mediach – tv” na kierunku Dzien-

nikarstwo i Komunikacja Społeczna UJ w latach 2015–2019. W każdej grupie było około
20 studentów.
27 https://www.youtube.com/watch?v=qNdG6s4lZdc (dostęp: 14.07.2019).
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ją, mówiąc „It’s ok, don’t worry”. Scenie tej towarzyszyły łzy i powtarzane
przez Oprah słowa „you can do it”, które przez lata stały się rodzajem motta
jej programu.
Reakcje studentów na tę rozmowę dobrze wpisują się w dwie zarysowane
powyżej opozycyjne perspektywy rozważania talk show.
Część grupy podkreślała wyjątkowe podejście Jacqui do tragedii, zwracała
uwagę na sposób, w jaki przeżywała swoje cierpienie. Ci studenci byli pełni
podziwu dla okazywanej przez nią pogody ducha. Akceptowali też perspektywę
autorów programu, którzy starali się opowiedzieć nie tylko historię Jacqui,
ale też dramat sprawcy wypadku. Ta grupa pozytywnie oceniła prowadzenie
rozmowy przez Oprah i nie kwestionowała najmocniejszego pytania całej
rozmowy, czy Jacqui cieszy się, że przeżyła. Kilka osób podważało natomiast
sens samej konfrontacji, twierdząc, że była ona zbyt emocjonalna i intymna
i nie powinna zostać pokazana.
W ciągu pięciu lat wyraźnie zarysowała się także mniejsza grupa studentów,
która często w agresywny sposób negowała wartości tego przekazu. Pojawiły
się określenia takie, jak: „typowe telewizyjne zoo”, „telewizja śmietnikowa”,
„obrzydliwe widowisko”; zarysował się pogląd, że „takich osób” nie powinno się
pokazywać z powodów estetycznych, a telewizja wykorzystuje cierpienie, żeby
zdobyć widownię. Ci studenci podkreślali, że program Oprah ma przyciągnąć
widzów łaknących sensacji, kierujących się niskimi pobudkami.
Można założyć, że te opinie są przejawem wcześniej przyjętych repertuarów
interpretacyjnych. Nie pojawiły się ad hoc w czasie zajęć, w reakcji na ten konkretny program. Studenci przynieśli ze sobą takie założenia dotyczące gatunku
talk show, uformowane w domu rodzinnym, w rozmowach z przyjaciółmi,
znajomymi. Na ich podstawie wyprodukowali takie, a nie inne znaczenie,
oglądając wspomniany program.
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CZY TALK SHOW WZMACNIA AKCEPTACJĘ INNOŚCI, CZY POTĘGUJE
STRACH „PRZED OBCYM”? DYSKURS O TOLERANCJI

W programach należących do tego gatunku często występują osoby marginalizowane w przestrzeni publicznej. Producenci programów twierdzą,
że wzbogaca to społeczny dialog, uczy otwartości i tolerancji. Zgadza się z nimi
część badaczy, inni natomiast twierdzą, że omawiane programy w końcowym
rezultacie utrwalają, a nie łamią stereotypy. Joshua Gamson zauważa, że telewizja koncentruje się na pokazaniu ekstremalnych zachowań zaproszonych
gości, upraszcza ich historie i nie wyjaśnia kontekstu. Celem producentów
jest bowiem wywołanie u odbiorców zaszokowania, obrzydzenia, potępienia,
a nie stworzenie klimatu do zrozumienia motywacji zaproszonych gości.
Oni wykorzystują tych ludzi, by podkręcić ludzką nienawiść – wiesz,
co mam na myśli – przez pokazywanie ekstremalnych przykładów (Briggs
M. 2012, s. 63).

„Czy zatem talk show jest skandaliczny i wywrotowy, czy konserwatywny?”
– pyta Lisowska-Magdziarz i odpowiada, że tego typu programy stanowią
dowartościowanie konserwatywnie rozumianych norm obowiązujących
w życiu zbiorowym i indywidualnym ludzi. Wynika to z potrzeb widzów,
którzy są konserwatywni i potrzebują poczucia poznawczego i emocjonalnego
bezpieczeństwa. Uzyskają je w potwierdzeniu swoich postaw i przekonań
(Lisowska-Magdziarz 2008, s. 236).
Badacze podkreślają, że autorzy talk show chcą pokazać widowni zachowania
przekraczające moralne granice, po to, żeby na koniec poddać je społecznej
ocenie i w efekcie potwierdzić obowiązującą normę.
Władza nad słowami (a tym samym nad rzeczywistością) zostaje symbolicznie oddana rozmówcom, by na koniec powrócić pod kontrolę gospodarza,
będącego reprezentantem telewidzów (społecznej większości) (Shattuc
1997, s. 85).
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Rzeczywiście trzeba odnotować, że producenci, wydawcy byli bezwzględni
w ujawnianiu i obnażaniu emocji zaproszonych gości. Przede wszystkim
zapraszali do studia bohaterów, którzy nie byli w stanie tłumić swoich odczuć,
poddawać ich kontroli. Później, w trakcie realizacji programu dbali o to, żeby
ta spontaniczność i otwartość nie wygasła. Służyły temu nie tylko odpowiednio
skonstruowane pytania, ale też konfrontacje z innymi gośćmi, opinie widowni,
ekspertów. W wyniku tych zabiegów rozmówcy ujawniali intymne szczegóły
swoich historii, często przekraczali w swoich opowieściach granicę tabu.
W wypowiedziach badanych odbiorców talk show powracają metafory
„nieczystości i skażenia” (Briggs M. 2012, s. 64). Transgresja pozwala bowiem
na przeżycie przyjemności, jednak najczęściej towarzyszy jej napięcie i skrępowanie. W odwecie bohaterowie programu zostaną „ukarani” za swoją otwartość
w ujawnianiu prywatnej sfery swojego życia, napiętnowani za zachowanie niemoralne lub odbiegające od przyjętej normy. Na ogół reakcje widzów są jednak
zróżnicowane, można je wstępnie typologizować i podzielić na trzy grupy:
• Konserwatywna widownia piętnująca naruszanie tabu, pełna pogardy
dla gości, prowadzącej i samego programu.
• Widownia o ambiwalentnych odczuciach, oscylująca między rezerwą
wobec bohaterów a współodczuwaniem.
• Odbiorcy dostrzegający wartość talk show jako przekazu umożliwiającego otwarty dialog na temat trudnych społecznych lub obyczajowych
programów.
Oczywiście warto podkreślić, że intencje producentów confession talk
show są zróżnicowane i zależą także od konkretnego, specyficznego formatu.
Wydaje się, że Oprah lub Montel Williams próbowali zrozumieć zachowania
swoich gości, podczas gdy Ricki Lake, Jenny Jones czy wreszcie Jerry Springer
pokazywali historie swoich bohaterów bardzo fragmentarycznie i wystawiali
ich na bezlitosny osąd widowni w studiu i przed telewizorami.
Polskie programy budziły podobne reakcje widowni, chociaż zarówno Na każdy
temat, jak i Rozmowy w toku nie dorównywały drastycznością treści i formy
amerykańskim talk show. Stacja TVN nie zdecydowała się nigdy na wyemitowanie nagranego i zmontowanego odcinka Rozmów w toku poświęconego
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kazirodczej miłości. Uznano, że tematyka i forma programu będzie zbyt
szokująca dla polskiego odbiorcy.
Interesujące wydaje się także to, że podczas samego procesu przygotowywania, produkcji, postprodukcji, większość odcinków zmieniała swój
wydźwięk: z nastawionego na wyjaśnianie zjawisk przekazu – na epatowanie
skandalicznymi fragmentami. Jak przyznają zgodnie członkowie redakcji,
pomiędzy prowadzącą program i producentem toczyły się dyskusje dotyczące
kształtu programu. Niekiedy dochodziło pomiędzy nimi do ostrej wymiany
zdań. Mająca doświadczenie w dziennikarstwie radiowym Ewa Drzyzga
pilnowała zasad warsztatowych: wszyscy bohaterowie mieli starannie przygotowane dokumentacje, historie opowiadane w programie były dokładnie
weryfikowane. Do każdego wywiadu prowadząca przygotowywała razem
z wydawcą scenariusz, który pozwalał na takie opowiedzenie historii bohatera, żeby była zrozumiana przez widzów i pozwalała na dyskusję w studiu.
Drzyzga starała się pozostawać neutralna podczas wywiadów, dlatego najtrudniejsze dla gości wątki rozmowy rozpoczynała konfrontacyjna wobec nich
widownia. Program nagrywano w formule life to tape, jednak zwykle surówka
nagrania była dłuższa o kilkadziesiąt minut od czasu netto wymaganego
do emisji. Skracanie odbywało się zatem podczas montażu, gdzie odcinek
nabierał ostatecznego kształtu, zyskiwał oprawę graficzną w postaci tytułu,
podpisów pod rozmówcami oraz tak zwanych promosów, czyli zapowiedzi,
co wydarzy się po przerwie i co czeka na widzów w kolejnym programie.
Na tym etapie kontrolę nad odcinkiem przejmowali producent i wydawca,
którzy z reguły dążyli do jak największej tabloidyzacji przekazu. Wycinano
fragmenty, w których bohaterowie wyjaśniali swoje zachowanie, jak i pytania
prowadzącej, zostawiano szokujące, skandalizujące wypowiedzi, które spisane
umieszczano w formie podpisów pod rozmówcami. Zatem widz często oglądał
zupełnie inny program niż ten pierwotnie zarejestrowany w studiu. Podczas
nagrywania prowadząca dążyła do takiego opowiedzenia historii, żeby widz
mógł zrozumieć motywację bohaterów. W tym znaczeniu program miał szansę
służyć otwartości i tolerancji. Podczas montażu dochodziło do istotnej zmiany
wydźwięku całego show. W wyniku uproszczeń i tabloidyzacji, odcinki stawały
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się hasłowymi, fragmentarycznymi sensacjami, utrwalającymi stereotypowe,
konserwatywne widzenie świata. Program niczego nie próbował wyjaśnić,
a jedynie przyciągnąć uwagę odbiorcy. Widz miał do czynienia z tą drugą
wersją odcinka, dlatego często jedynie osądzał i wyrażał dezaprobatę.
CZY BOHATEROWIE TALK SHOW OPOWIADAJĄ O SWOICH
DOŚWIADCZENIACH, CZY TEŻ SĄ STATYSTAMI, KTÓRZY ODGRYWAJĄ
SWOJE ROLE? DYSKURS O WIARYGODNOŚCI TELEWIZJI

Po wprowadzeniu na antenę TVN formatów docusoap producenci Rozmów
w toku zauważyli, że odbiorcy mogą mieć problem z właściwą klasyfikacją
gości biorących udział w programie. W docusoap uczestnikami byli bowiem
z założenia statyści, a w talk show prawdziwi bohaterowie. W 2008 roku zostało
zatem wymyślone hasło promocyjne: „Rozmowy w toku, prawdziwi ludzie,
prawdziwe historie”. Warto w tym miejscu podkreślić niekonsekwencję autorów
programu, którzy z jednej strony chcieli wyraźnie zaznaczyć swoją odrębność
od docusoap, a z drugiej strony stosowali zabiegi realizacyjne upodabniające
ich format do seriali paradokumentalnych – czyli tzw. „wizytówki gości”,
starannie wyreżyserowane wypowiedzi przed kamerą28.
Jednak wątpliwości odbiorców talk show dotyczące wiarygodności bohaterów
wynikały także z innych czynników. Omawianym programom towarzyszyła
przesada i performatywność. W związku z tym, zachowania, motywacja,
decyzje zaproszonych gości wydawały się widzom dziwaczne i nierealne.
Dlatego widownia częściej niż empatią odpowiadała agresją, lekceważeniem,
niedowierzaniem lub ironicznym śmiechem. Oglądaniu talk show towarzyszyła
stała wątpliwość dotycząca tego, czy są na świecie ludzie, którzy mogą tak się
zachowywać, tak myśleć:

28 W termonologii telewizyjnej „setki”, czyli wypowiedzi do kamery oznaczające, że widz

widzi 100% dźwięku i obrazu bohatera.

Talk show

103

Programy te podnoszą zagadnienia rzeczywstości i fikcji, kiedy widzowie
sprawdzają wiarygodność przedstawianych historii (cytując typową reakcję:
„czy ci ludzie tak serio?”) (Briggs M. 2012, s. 63).

Mimo tego, że bohaterowie talk show byli prawdziwi, ich historie zostały
potwierdzone i zweryfikowane przez dokumentalistów, widzom brakowało
w tych programach „realizmu emocjonalnego”. Wynikało to ze sposobu, w jaki
te historie zostały opowiedziane. Gdyby ujawnić kontekst, przedstawione
opowieści mogłyby się stać mniej bulwersujące, za to może bardziej wiarygodne. Jednak edukacja, objaśnienie świata nigdy nie było celem talk show.
Wydaje się jednak, że w pewnym momencie widzowie poczuli się zmęczeni
natężeniem tych szkokujących historii i mimo wysiłków nadawców odwrócili się od omawianych programów. Komentarze towarzyszące Rozmowom
w toku w ostatnich latach emisji wyraźnie wpisują się w dyskurs dotyczący
wiarygodności tego gatunku.
LEGITYMIZUJĄ CZY PODWAŻAJĄ NORMY?
DYSKURS O TOŻSAMOŚCI CELEBRYTÓW

Celebryci są wybrańcami, o których „mówi się”, których publiczność darzy
zainteresowaniem, jednak nie ufa im, nie okazuje wierności i nie podziwia dla
intelektualnych lub moralnych walorów. Zygmunt Bauman zauważa podobieństwo pomiędzy „narodzinami” celebryty i powstaniem fetyszu (Bauman
2006). Zarówno jeden, jak i drugi przedmiot celebrowania został stworzony,
zrobiony, wykonany przez wielbicieli (w języku francuskim słowo fétiche
zdradza swoje powiązania z faire). Celebryci, podobni zatem do fetyszów,
pogańskich bożków, są tworem tych, którzy im hołdują. Celebrując celebrytów,
celebrujemy tym samym samych siebie. Krytycznie przypatrujemy się ich
życiu, obserwujemy, jak w pewien sposób „żyją w naszym imieniu”, ale nie
bierzemy odpowiedzialności za ich czyny (Godzic 2007, s. 382).
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Celebryci, jak twierdzi Godzic, tworzą nową sferę publiczną, wytworzoną
przez medialny system, często odgrywając równocześnie rolę legitymizującą
system i podkopującą jego fundamenty. Znajdują się w samym centrum walki
dwóch kluczowych sił: ekonomicznej i kulturowej. Telewizja z jednej strony
dąży do homogeniczności procesów produkcji i dystrybucji, z drugiej strony
działa przeciwko temu, proponując różnorodność i wieloznaczność odczytywanych sensów, oferując „demokrację przyjemności”.
Dyskurs dotyczący tożsamości w kulturze uczestnictwa powstaje pomiędzy
tymi dwoma opozycyjnymi siłami: legitymizacją dominującego systemu i subwersywnym podważaniem go. Celebryci, budując swoją tożsamość, negocjują
ją zatem z trzema instancjami:
• oczekiwaniami odbiorców, które zawsze stanowią rodzaj zagadki;
• mediami, które domagają się przekraczania granic intymności;
• głównymi mechanizmami popkultury, które domagają się określenia zajmowanego miejsca pomiędzy głównym nurtem i jego kontestacją (Godzic
2007, s. 390).
W odmianie talk show z celebrytami zwykło się dostrzegać mechanizm
specyficznego handlu wymiennego. Celebryta ma sposobność opowiedzieć
o swoim najnowszych filmie, zareklamować książkę lub nową płytę, w zamian
za to telewizja dostaje od niego opowieści o prywatnym życiu, z przyzwoleniem
na poruszenie szczególnie drażliwego lub intymnego wątku. W ten sposób
autorzy talk show w pełni wykorzystują produkt medialny zwany celebrytą:
z jednej strony zaspokajają przyjemność odbiorców polegającą na obserwowaniu
zachowania znanych osób, z drugiej strony odpowiadają na potrzebę naruszania lub nawet unieważniania tych marketingowo skrojonych wizerunków.
Każdy talk show z celebrytami oscyluje pomiędzy autoryzowaniem fascynacji
i „miłości” do gwiazd a zakłócaniem tego uwielbienia, które w zależności
od konkretnego show będzie miało styl żartobliwej zaczepki (Ellen DeGeneres)
lub złośliwego grillowania (David Letterman).
Z drugiej strony w każdym z omawianych talk show gwiazdą jest przede
wszystkim prowadzący, który omawianą taktykę stosuje także wobec samego
siebie, pozwalając widowni pośmiać się ze swoich najczęściej wyimaginowanych
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słabych stron i negocjując swoją tożsamość w kontekście wymienionych powyżej
instancji.
Przejdźmy do analizy gatunkowej talk show, którą wyznaczają kryteria Laceya.

5.2.3. Analiza tekstu
STANDARDOWE MIEJSCE REALIZACJI

Studia telewizyjne, które są miejscem realizacji talk show, bardzo różnią się
między sobą. Ich wielkość i budowa zależy od typu programu, np. legendarny
Late Show Davida Lettermana był nagrywany w Ed Sullivan Theatre, który
mieścił na dwóch piętrach czterystu widzów. Oprah Winfrey Show, podobnie
jak inne confession talk show, odbywał się w dużo mniejszym i kameralnym
studiu, pozwalającym na stworzenie „domowego”, zacisznego wnętrza. Z kolei
konfrontacyjny program Jerrego Springera jest realizowany w studiu, które
kojarzy się raczej z ringiem wrestlingu, gdzie walczących dopinguje stojąca
wkoło publiczność.
Warto dodać, że w studiu konfrontacyjnego talk show zwraca się uwagę
na zaplecze, które pozwala „ukryć” gości, sprawić że nie będą się widzieć przed
programem. Równie istotną kwestią pozostaje zaplanowanie wejść z dwóch
stron sceny i zaprojektowanie dodatkowego mniejszego studia, pozwalającego
na nagrywanie reakcji gości czekających na wejście do programu i oglądających
swoich adwersarzy opowiadających hostowi swoją wersję historii.
Jeśli zatem szukać gatunkowego wyróżnika w zakresie miejsca realizacji
dla każdego rodzaju talk show, trzeba uznać, że jest to studio telewizyjne
podzielone na scenę i widownię. Wyjątkowo niektóre odcinki programów
są realizowane w plenerze.
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TYPY POSTACI

Prowadzący confession talk show (Oprah Winfrey, Sally Jessy Rapael, Ewa
Drzyzga) powinien mieć unikatową charyzmę pozwalającą mu na stworzenie
intymnej, kameralnej atmosfery w studiu pełnym publiczności. Zamiast
kompetencji dziennikarskich powinien się odznaczać raczej telegenicznością
i talentem konferansjersko-aktorskim:
(…) jego rolą nie jest poszukiwanie, lecz skłanianie uczestników programu
do wyrazistych zachowań (prawda byłaby często zbyt nudna lub zbyt
skomplikowana, by utrzymać grupę docelową przed ekranem) (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 132).

Gospodarze talk show z celebrytami (Johny Carson, David Letterman, Jimmy
Fallon, Ellen De Generes) zaczynali swoją karierę jako komicy i satyrycy. Mają
za sobą role w serialach telewizyjnych (Ellen DeGeneres). Prowadzone przez
nich pogawędki z rozmówcami przecinają żartobliwe sparringi, w których
złośliwość stopniowana jest w zależności od interlokutora i okoliczności. Jak
ujmuje to Kuba Wojewódzki:
Gadka z atrakcjami. To, jak mawiał Woody Allen, sytuacja, w której dwie
osoby, nie mając sobie zupełnie nic do powiedzenia, używają do tego wielkiej
ilości słów (Wojewódzki 2010, s. 513).

Bohaterów talk show można również podzielić ze względu na zdefiniowane
wcześniej podgatunki. Do programów z celebrytami zostaną zaproszeni goście,
o których „mówi się” w prasie kolorowej, którzy chcą wystąpić ze względu
na premierę filmu, właśnie wydaną płytę lub książkę. Czasem zdarza się,
że niektórzy celebryci regularnie odwiedzają dany program, są ulubionymi
gośćmi prowadzącego.
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O ile w przypadku talk show z celebrytami punktem wyjścia do napisania
scenariusza i przygotowania programu jest historia gościa zapraszanego do studia,
to w odniesieniu do pozostałych podgatunków – confession i konfrontacyjnego
– najpierw pojawia się temat a później do programu zaprasza się pasujących
do niego bohaterów. Zazwyczaj kandydaci, którzy chcą wystąpić w show,
zgłaszają się na specjalnie uruchomioną infolinię. Często redakcje dysponują
własną bazą potencjalnych gości. Korzystając z tych zasobów oraz z własnych
kontaktów, dokumentaliści proponują kandydatów pasujących do określonego
wcześniej tematu odcinka. Podczs wyboru zespół redakcyjny bierze pod uwagę
samą historię, ale także to, czy bohater wypowiada się emocjonalnie, otwarcie,
budzi zainteresowanie odbiorcy. Często wybiera się także osoby niekontrolujące
swojego zachowania, które podczas występu dadzą się sprowokować innemu
uczestnikowi lub aktywnej widowni.
Widownię talk show można podzielić na pasywną i aktywną, w zależności od jej udziału w programie. W podgatunku z celebrytami rola publiczności ogranicza się do bycia tak zwanym laugh truck, czyli ścieżką śmiechu
– widownia ma w odpowiednich momentach reagować: klaskać, śmiać się
i niekiedy komentować przebieg show okrzykami. W tych zachowaniach
publiczność wspiera animator (warm upper). Natomist w confession talk show
widzowie mają do odegrania dużo większą rolę: zadają pytania lub komentują
zachowanie gości. W Rozmowach w toku widownia dzieliła się na pasywną
i aktywną. Przed produkcją programu dokumentaliści szukali dyskutantów
o określonych poglądach, którzy później mieli za zadanie komentować wypowiedzi bohaterów lub zadawać pytania. Wydawcy poszczególnych odcinków,
pisząc scenariusz, planowali dyskusję między sceną i widownią, potrzebowali
zatem kogoś, kto ten dialog wywoła i będzie miał odwagę otwarcie wygłosić
swoją opinię. Doświadczenie nauczyło producentów show, że nie można się
zdawać na spontaniczne reakcje, gdyż przypadkowi widzowie na ogół nie
afiszują się ze swoim zdaniem.
Warto poświęcić też chwilę uwagi roli eksperta, który w pierwszych confession
talk show był stałym punktem programu. Jego rola polegała na legitymizacji
wypowiedzi prowadzących i doradzaniu uczestnikom.
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[Obecność eksperta] Przywołuje też istnienie hierarchii społecznej, w obrębie
której istnieją osoby powołane do oceniania i interpretacji etycznej, moralnej,
prawnej, społecznej, psychologicznej nawet estetycznej – zachowań innych
ludzi (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 234).

Z czasem jednak w wielu programach talk show zrezygnowano z udziału
eksperta. Ta zmiana wiąże się z opisywaną przez badaczy ewolucją w postrzeganiu autorytetu w kulturze popularnej (Bourdieu 2009)
IKONOGRAFIA

Każdy podgatunek wyróżnia także charakterystyczna ikonografia. Tradycyjna
scenografia talk show z celebrytami składa się z biurka, na którym stoi kubek
prowadzącego; goście siedzą na fotelach lub na sofie. Zwykle po lewej stronie
sceny znajduje się miejsce dla zespołu muzycznego (np. The Tonight Show,
Late Show with David Letterman; w Polsce Wieczór z Wampirem, Wieczór
z Jagielskim).
Od początku z tej tradycyjnej scenografii zrezygnowała Ellen DeGeneres,
której studio przypomina bardziej wnętrze Oprah Winfrey Show (po zmianie
w latach 90.). Podobnie w Polsce program Kuby Wojewódzkiego nie kontynuuje scenograficznej tradycji „z biurkiem i kubkiem”, zmierzając w kierunku
własnego pomysłu na aranżację studia.
W przypadku talk show nastawionego na zwierzenia obowiązuje scenografia
wywołująca wrażenie przytulnego salonu, kameralnego wnętrza sprzyjającego
rozmowie o prywatnych, intymnych problemach (np. Oprah Winfrey Show,
w Polsce Rozmowy w toku).
Warto podkreślić, że ustawienie krzeseł, foteli i sof warunkuje dystans
konwersacyjny pomiędzy prowadzącym a zaproszonymi gośćmi. Porównanie
polskich i amerykańskich talk show wskazuje na istotne różnice w odległości
pomiędzy rozmawiającymi. Szczególnie wyraźnie widać to w analizie programów z klasyczną scenografią z biurkiem i kubkiem. W amerykańskich talk
show prowadzący siedzi tak blisko rozmówców, że może w każdej chwili ich
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dotknąć (co zresztą często wykorzystuje). W polskich programach (Wieczór
z Jagielskim, Wieczór z Wampirem) odległość konwersacyjna nie pozwalała
na fizyczny kontakt (Wawer 2010). W klasyfikacji Halla byłaby to różnica między
dystansem indywidualnym a społecznym (Hall 2003) Szczególnie interesująca
w tym kontekście wydaje się scenografia programu Ibisekcja (TVN 1998–2000),
prowadzonego przez Krzysztofa Ibisza. Według zapowiedzi producentów
tego talk show prowadzący miał przeprowadzać „wiwisekcję” zaproszonych
celebrytów, stawiając im intymne pytania. Po prawej stronie sceny ustawiono
biurko, za którym zasiadał występujący w garniturze prowadzący, po lewej
stronie w znacznej odległości i nieco poniżej znajdowała się sofa, którą zajmował
gość. Scenografia budziła skojarzenia z tzw. „dywanikiem” w dyrektorskim
gabinecie. Ibisz odpytywał rozmówców z intymnych szczegółów ich życia,
często poddając „ibisekcji” zwyczaje seksualne swoich gości. Ta konwencja
do dziś niepokoi sztucznością przekazu, tak jakbyśmy uczestniczyli w dziwnym
spektaklu na temat zaburzeń w komunikacji interpersonalnej, w którym
prowadzący i goście próbują odegrać swoje role.
Swoistymi prawami rządzi się ikonografia konfrontacyjnej odmiany talk
show. Studio Jerrego Springera przytłacza postindustrialną scenerią przypominającą opuszczony zakład produkcyjny. Scena kojarzy się z miejscem walki,
z ringiem. Scenografia została przygotowna dla show, w którym „rozmowa”
toczy się po części na stojąco, przy udziale kibicującej, krzyczącej widowni,
która w trakcie programu wstaje z miejsc.
W 2005 roku producenci programu Rozmowy w toku zdecydowali się na eksperyment, który miał służyć podniesieniu oglądalności. Sprowadzony z Niemiec konsultant zaproponował, żeby zmienić formułę programu na bardziej
konfrontacyjną. Goście mieli stać przy specjalnie skonstruowanych pulpitach. Konsultant argumentował, że stojąca pozycja sprzyja swobodniejszemu
wyrażaniu emocji podczas kłótni, co może prowadzić nawet do rękoczynów.
Rozmowy w toku emitowały wówczas trzy rodzaje odcinków: z celebrytami,
którzy siedzieli na wygodnych fotelach, standardowe z krzesłami dla gości
i konfrontacyjne z pulpitami. Kiedy do programu został zaproszony Szymon
Majewski, udawał zaskoczenie, że przygotowano dla niego fotel, a nie pulpit.
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Jego żart można rozumieć także w szerszym kontekście, na który zwrócił
uwagę Godzic:
W tym przypadku model telewizji dla normalsów kończy się na naszych
oczach. W analizowanych odcinkach celebryci traktowani są jak uczestnicy
wyższej kategorii (Godzic 2007, s. 228).

Po kilku tygodniach produkcji redakcja zrezygnowała z pomysłu z pulpitami.
Okazało się, że polska widownia nie chce oglądać kłócących się uczestników.
NARRACJA

Scenariusz talk show ma budowę segmentową. Oznacza to, że każdy odcinek
programu jest podzielony na mniejsze fragmenty. Scenarzysta i producenci
precyzyjnie definiują czas każdego segmentu, którego początkiem jest zwykle
przywitanie kolejnego gościa programu (Blum 2001, s. 264).
W przypadku podgatunku confession talk show mogą wystąpić dwa różne
rozwiązania strukturalne, które mają wpływ na narrację.
Pierwsze polega na przesadzaniu bohaterów, którzy opowiedzieli swoją
historię, na widownię lub poza studio. Drugie zakłada pozostawienie ich
na scenie i dosadzenie do nich kolejnych osób. Widownia może komentować
i zadawać pytania po każdej rozmowie lub po wprowadzeniu wszystkich bohaterów na scenę. Niewątpliwie ten drugi wariant jest trudniejszy dla widzów,
wymaga większego skupienia na programie. Pierwszy daje odbiorcy większy
komfort, np. pozwala obejrzeć tylko fragment programu – jedną lub dwie
historie. Ta zmiana w narracji talk show wydaje się bardzo znamienna, ponieważ
odzwierciedla opisaną przez medioznawców ewolucję w odbiorze telewizji.
Jak wcześniej wspomnieliśmy, widzowie oglądają dziś programy w sposób
rozproszony, często wykonując jakieś domowe czynności.
Osobną kwestią pozostaje, czy pojęcie „narracji” można stosować do omawianego gatunku. Niektórzy medioznawcy postulują używanie tego terminu
wyłącznie wobec form fabularnych (Feuer 1992; Lacey 2000). Jeśli jednak

Talk show

111

zgodzimy się, że talk show ma swoją narrację, trzeba powiedzieć, że jej podstawą jest rozmowa prowadzącego z bohaterem, rozmowa bohaterów ze sobą
i wreszcie rozmowa bohaterów z widownią.
W przypadku podgatunku confession należy zauważyć, że pierwsza część
rozmowy prowadzącego z bohaterem powinna zmierzać w kierunku przedstawienia przez niego najważniejszych, często szokujących fragmentów jego
historii, które później będą przedmiotem dyskusji, napiętnowania ze strony
obecnej w studiu widowni, analizy przez zgromadzonych przed telewizorami
widzów. W tym wypadku technika prowadzenia wywiadu zależy od otwartości
rozmówcy, od stosowania przez niego reakcji unikowych, od jego kompetencji
komunikacyjnych. Model Schultza von Thuna zakłada cztery płaszczyzny
komunikowania się:
• zawartość treściowa,
• wzajemne relacje,
• ujawnianie siebie,
• apel (Schultz von Thun 2005, s. 12; Bloch 2011, s. 20).
W tym ujęciu pierwsza część rozmowy z bohaterem confession talk show
toczy się na płaszczyźnie zawartości treściowej i ujawniania siebie, poznajemy najważniejsze fakty i towarzyszące im emocje. Ta część jest też często
wzmacniana dodatkowym przekazem w postaci materiału reporterskiego,
który stanowi rodzaj wizytówki bohatera. Służy wzbogaceniu programu,
sprawia że opowiadana historia jest bardziej czytelna dla widzów. Kolejne
rozmowy w studiu należą do płaszczyzny „wzajemnych relacji” i „apelu”. Goście
programu rozmawiają między sobą, oceniają swoje zachowanie, widownia
osądza ich, często dosadnie formułując opinie. Bohater może niekiedy liczyć
na wsparcie hosta, który jednak najczęściej pozostaje neutralny. Na zakończenie
głos zabiera ekspert, który podsumowuje daną historię. Jego zadanie polega
często na uwiarygodnieniu koncepcji autorów programu, w tym samego
prowadzącego, tak aby całość narracji nabrała publicznego, oficjalnego charakteru. Obecność eksperta stanowi też rodzaj bufora między „nienormalnym”,
niebezpiecznym światem pokazanym w programie a zwykłą rzeczywistością
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widza. Profesjonalista oswaja ten dziwny świat, tłumaczy i filtruje dzięki
swoim racjonalnym, naukowym narzędziom.
W pozostałych podgatunkach talk show narracja nie jest aż tak rozbudowana.
W rozmowach z celebrytami żartobliwa konwersacja jest wzbogacana dodatkowymi zabiegami scenicznymi, specjalnymi zadaniami dla gości typowymi
dla danego programu, i przerywana wstawkami muzycznymi.
W konfrontacyjnym podgatunku prowadzący jest jedynie moderatorem
pomiędzy dwoma stronami konfliktu. Na początku programu gospodarz
definiuje problem, oddając pole zwaśnionym stronom, później już tylko monitoruje wymianę ciosów, by na koniec pożegnać się z pola zakończonej bitwy.
STYL REALIZACJI

Styl realizacji zależy od podgatunku, formuły danego show, jest dostosowany
do akcji dziejącej się w studiu. Dynamika programu zależy od zachowania
prowadzących, którzy mogą przez cały program siedzieć w jednym miejscu,
stać, krążyć między sceną i widownią, a nawet, jak dzieje się to często w programach Jimmy’ego Fallona i Ellen DeGeneres, tańczyć, wykonywać fizyczne
ćwiczenia, brać udział w minispektaklach. Styl realizacji (długość ujęć, kompozycje kadrów, ruchy i perspektywa kamer) powinien harmonijnie podążać
za talk lub show.
Mimo tej różnordności można znaleźć cechy typowe dla stylu realizacji
omawianego gatunku:
• realizacja odbywa się w studiu, podzielonym na scenę i widownię, chociaż
zdarzają się fragmenty nagrywane w plenerze (Ellen DeGeneres stale
nagrywa specjalne odcinki w różnych lokalizacjach. W 2016 roku uczyła
Michelle Obamę, jak robi się zakupy w supermarkecie)29;
• odcinki są nagrywane w konwencji live to tape, żeby widz miał wrażenie
że są emitowane „na żywo”;

29 https://www.youtube.com/watch?v=2ihOXaU0I8o (dostęp: 20.04.2020).
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• plany filmowe są standardowe dla realizacji rozmowy w studiu telewizyjnym; zwykle prowadzących i bohaterów pokazuje się w półzbliżeniu,
planie średnim, pełnym lub ogólnym, długość ujęć odpowiada rytmowi
rozmowy; ciasne zbliżenia, detale są wykorzystywane dla pokazania
szczególnie emocjonujących momentów programu;
• liczba kamer zależy od stopnia skomplikowania programu; oprócz kamer
studyjnych, zwykle wykorzystuje się kamerę typu kran („na wysięgniku”),
rzadziej staedicam, w programie Jerrego Springera operatorzy filmują
konfrontacje uczestników kamerami z ręki.

5.3. Opera mydlana
Seriale stanowią najbardziej charakterystyczną formę współczesnej telewizji.
Badacze, porządkując tę obszerną materię, posługują się między innymi kryterium stopnia otwartości struktury narracyjnej. W ten sposób wyróżniają
seriale o strukturze otwartej, w których raz rozpoczęte wątki nie kończą się
i są opowiadane na bieżąco. Widzowie za każdym razem włączają się w wolno
płynące życie serialowe. Obserwują postacie, które nie doświadczają istotnych
przemian psychologicznych, raczej są oparte na sile stereotypu. Przywiązują
się do zastanych, typowych dla serialu okoliczności, które tworzą kontekst
dla nowych wątków.
Idąc dalej w definiowaniiu tego obszaru, trzeba zaznaczyć, że seriale o strukturze otwartej różnią się sposobem organizowania materiału fabularnego
wewnątrz odcinków:
• Seriale kontynuacyjne (continuing serials) oferują równoległe obserwowanie kilku lub kilkunastu wątków powiązanych z głównymi bohaterami;
w kolejnych epizodach znajdujemy ciąg dalszy problemów z odcinków
wcześniejszych. Jako przykład można w tym miescu wymienić telenowelę
lub operę mydlaną.
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• Seriale epizodyczne (series) zawierają odcinki, które stanowią odrębne,
domknięte opowieści, które dotyczą za każdym razem tych samych bohaterów. Przykładem tego typu seriali są obyczajowe opowieści komiczne
zwane sitcomami (situation commedies).
Badacze wskazują na jeszcze jedną kategorię, którą nazywają serialami
tradycyjnymi. Opowiadana historia zmierza w nich do finału, co wymusza
większą spójność w budowaniu charakterów postaci i koherencję w prezentacji
świata przedstawionego. W całości zawierającej około kilkunastu odcinków
łatwo daje się zauważyć: klasyczną linię dramaturgiczną, rozwój psychologiczny głównych postaci oraz kluczowe intrygi, które widz jest w stanie bez
trudu zapamiętać.
Opera mydlana reprezentuje kategorię serialu kontynuacyjnego. Jej charakterstyczne cechy wywarły znaczący wpływ na rozrywkowe, dokumentalne, a nawet
informacyjne formy telewizyjne. Nazwa powstała w latach 40. i nawiązywała
do sponsorowania radiowych oper mydlanych przez firmy produkujące środki
czystości. Grupą docelową soap opera były przede wszystkim gospodynie
domowe, które w przerwach poszczególnych epizodów mogły wysłuchać
reklam produktów kosmetycznych i gospodarczych. Nazwa tego gatunku
od razu wskazywała zatem na rozrywkę o niskim poziomie, dla odbiorców
o niewyszukanym guście. Miała ośmieszać i zwracać uwagę na nierealne
wątki, przesadne reakcje emocjonalne, sztuczne dramaty opery mydlanej.
Powstanie tego gatunku wpisuje się w szerszy społeczny kontekst powojennego
okresu w USA. Agencje rządowe zachęcały zamężne kobiety do pozostawania
w domu, ponieważ miejsca pracy były potrzebne dla tysięcy zdemobilizowanych żołnierzy. Chociaż to tworzenie utopijnej społeczności gospodyń
domowych, kreowanie idei domowej produktywności spotkało się z krytyką
feministek, dla nadawców radiowych, a później telewizyjnych ta sytuacja
oznaczała powstanie jednorodnej grupy docelowej. Audytorium, którego nadrzędne zadanie polegało na utrzymywaniu rodziny w dobrej formie i nastroju.
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Z czasem pojawiła się zatem propozycja telewizji daytime30, na którą składały
się następujące programy:
1. soap opera zawierająca emocjonalne dylematy,
2. help show z propozycjami atrakcji kulinarnych dla rodziny,
3. kącik ekspertów doradzających oszczędne prowadzenie gospodarstwa
domowego,
4. talk show – poruszający obyczajowe problemy,
5. nowinki o pożądanych produktach,
6. informacje o telewizji dla dzieci młodszych i starszych (Hartley 2008,
s. 176).
Programy telewiyjne daytime miały uczyć gospodynie domowe samoafirmacji,
miały przekonać je, że oglądając telewizję, nie marnują czasu, przeciwnie –
zyskują wiedzę, otrzymują cenne, darmowe porady.
Komercyjne korzenie opery mydlanej sprawiły, że telewizyjni krytycy
przyjęli ją bardzo niechętnie. Popularnością cieszyły się opinie psychiatry
Louisa Berga, który twierdził, że nadawcy pokazują widzom programy charakteryzujące się emocjonalnym przesytem, prowadzące do rodzaju perwersji,
wywołujące destruktywny konflikt (Allen 2004, s. 21–22).
Największy sukces w historii amerykańskiej opery mydlanej odniósł serial
Dallas (CBS 1978–1991) emitowany w 90 krajach i oglądany przez 200 milionów
widzów każdego roku. W 1980 roku producenci serialu stworzyli najsłynniejszy
cliffhanger Who shot J.R.? Próba odpowiedzi na to pytanie zaprzątała myśli
milionów Amerykanów. W końcu tajemnica została odkryta w czwartym
odcinku czwartego sezonu, zatytułowanym Who Done It. Epizod obejrzało
około 83 milionów widzów. Od tego momentu cliffhanger zyskał popularność
w globalnej telewizji.

30 Definiowana jako „dziennia telewizja” dla gospodyń domowych, osób pozostających

w domu; w ramówce wyróżniano też pasmo poranne dla rodziny wychodzącej do pracy,
acces prime time poprzedzający godziny najwyższej oglądalności (prime time) i nocne
pasma przygotowane z myślą o męskiej widowni.
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W Wielkiej Brytani Val Gielgud, dyrektor fabuły w BBC, uważał telewizyjną
wersję tego gatunku za wulgarną i skutecznie blokował jej produkcję. Dlatego
pierwsze brytyjskie opery mydlane wyemitowała stacja ITV. Od 1960 roku
nieprzerwanie Brytyjczycy mogą oglądać serial Coronation Street.
Uważa się, że pierwszą polską operę mydlaną był serial W labiryncie (TVP2
1988–1991). W 1997 roku TVP1 rozpoczęła emisję serialu Klan, a TVP2 Złotopolskich. Opowieść o rodzinie Lubiczów nadal przyciąga uwagę widzów, dzięki
czemu Klan jest najdłużej utrzymującym się na antenie serialem w telewizji
polskiej. Natomiast Złotopolscy przestali się cieszyć popularnością po 13 latach
– w 2010 roku TVP2 zdecydowała o zakończeniu emisji. Największą oglądalnością ze wszystkich programów stale emitowanych w telewizji polskiej cieszy
się niezmiennie od lat M jak Miłość, której pierwszy odcinek stacja TVP2
pokazała w 2000 roku. Jak donoszą Wirtualne Media, w 2019 roku spadła
oglądalność tego serialu, jednak i tak przyciąga ponad 5 milionów widzów,
co przekłada się na 34% udziałów w rynku i zostawia konkurencję daleko
za sobą (TVN 10% SHR, Polsat 7,5% SHR, TVP1 2,8% SHR)31.

5.3.1. Dyskursy
NAIWNE UTRWALANIE PATRIARCHALNEGO OBRAZU ŚWIATA
CZY INWERSYWNE OŚMIESZANIE DOMINUJĄCEGO PRZEKAZU?
DYSKURS O KARNAWALIZACJI

Badania dowiodły, że widzowie oglądający operę mydlaną często mają do niej
ambiwalentny stosunek. Oglądają serialowe tasiemce, a jednocześnie ironizują
na temat własnego zaangażowania. Doceniają dramaturgię, przyzwyczajają
się do przedstawionego świata, a z pozycji metakomunikacji parodiują przerysowane postacie, wyśmiewają nadmiar emocji i kpią ze sztucznej wzniosłości
oglądanej opery. Zdaniem Rogera Silverstone’a widzowie przerywają codzienną

31

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-m-jak-milosc-serial-tvp2-znokautowala-konkurencje (dostęp: 10.10.2019).
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rutynę swojego życia i czerpią przyjemność, bawiąc się koncepcjami świata,
znaczeniami, nad którymi normalnie nie mają kontroli.
Zabawa tak rozumiana jest ważną częścią kultury popularnej. Jej uczestnicy
mogą niezobowiązująco, niepoważnie eksperymentować ze znaczeniami,
szukać nowych związków, nowych odniesień, doświadczać i kształtować
rzeczywistość na nowo. Bawiąc się, otrzymują przyzwolenie na przekraczanie
granic między światem realnym a fikcją, ponieważ nie zaburza to poczucia
bezpieczeństwa. Ien Ang pisze o zabawie w kontekście przekraczania granic
(Ang 1985), Goffman „o unieważnianiu podziału na scenę i kulisy (Goffman
2011). Śmiech stanowi formę oporu wobec dominującego dyskursu, jest drogą
do wolności, ale także wyraża pogodzenie się z własnym podporządkowaniem.
Z tego powodu opera mydlana, jak pokazują badania telemetryczne, jest
oglądana przede wszystkim przez audytorium kobiece. Zdaniem Terry Lovell
omawiane seriale pozwalają oglądającym kobietom z jednej strony rozpoznać
i zaakceptować z pogodą ducha opresję, której doświadczają, z drugiej strony
współodczuwać zawoalowany protest przeciwko niej (Lovell 1981, s. 69).
Tania Modleski zwraca uwagę na aspekt „oczekiwania”, który towarzyszy
życiu wielu kobiet. Jej zdaniem, opera mydlana poprzez swoje niekończące
się wątki współgra z odczuwaniem tego stanu, nadając mu nowe znaczenie
i pozwalając kobiecej widowni czerpać z niego przyjemność (Modelski 1982).
Ta interpretacja została poddana krytyce przez inne autorki (Gabriel Kreutzner,
Ellen Seiter, Ewę-Marię Warth), które opierając się na badaniach etnograficznych, odrzuciły wzorzec idealnej matki i żony wpisany w operę mydlaną.
Badaczki uważają, że model odbioru opisany przez Modleski jest typowy dla
kobiet należących do klasy średniej, tymczasem w innych interpretacjach
opery można odnaleźć „czułą przychylność” dla rzekomo pogardzanych,
złych postaci kobiecych. „Zła kobieta” dręczy i skazuje na cierpienie męskie
serca, tym samym pozwala kobiecej widowni „wziąć odwet” za te sytuacje,
w których ich ulubione bohaterki były poniewierane przez np. manipulacyjnych kochanków. Tym samym autorki, krytykując teorię Modleski, w istocie
ją wspierają, ponieważ także w ich interpretacjach pojawia się odrzucony przez
nie wzorzec idealnej matki i żony wykorzystywanej przez samolubne męskie
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postacie. Tak czy inaczej za sprawą opery mydlanej dokonuje się transgresja,
kiedy niepokój zwykle odczuwany przez kobiety staje się brzemieniem mężczyzn (Tulloch 2008, s. 69).
Jeden z najważniejszych wątków dyskursu osnutych wokół opery mydlanej
zawiera się w pytaniu: czy opera mydlana w większym stopniu utrwala stereotypową patriarchalną wizję świata, niż ją narusza?
Opozycjne odczytanie tekstu wymaga od widzów znajomości konwencji
i reguł gatunku – ostrzega Lisowska-Magdziarz. Zdaniem badaczki, polscy
odbiorcy nie są na tyle wyedukowani, żeby bawić się znaczeniami opery mydlanej
i oglądać ją w świadomy sposób. Nie można zapominać, że w pierwotnym,
nieuważnym odczytaniu opera wymusza stereotypowe myślenie o relacjach
między kobietami i mężczyznami (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 344).
POMIĘDZY FIKCJĄ I RZECZYWISTOŚCIĄ
– DYSKURS O REALIZMIE OPERY MYDLANEJ

Opera mydlana wchodzi w skład szerokiego paradygmatu medialnego
zwanego mediami melodramatycznymi. Wśród wspólnych cech tych gatunków
można wymienić: akcentowanie wydarzeń niezwykłych a nawet nieprawdopodobnych, pokazywanie gwałtownych emocji (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 348).
Zachowanie bohaterów nie wynika ze stopniowej i wiarygodnej wewnętrznej
przemiany psychologicznej, ale podlega gwałtownym i spektakularnym zwrotom,
stanowi efekt niezwykłych odmian losu lub nadprzyrodzonych interwencji.
Motywacje i działania postaci podlegają ocenie opartej na jednoznacznych
kryteriach aksjologicznych. Ang zauważyła, że część odbiorców uważa operę
mydlaną za nierealną i mającą niewiele wspólnego z rzeczywistością, a mimo
to intensywnie przeżywa perypetie serialowych postaci (Ang 1985). Z jej badań
dotyczących serialu Dallas wynikało, że do widowni przemawiała emocjonalna
prawda pokazanych wątków, która liczyła się bardziej niż scenografia, przerysowane postacie, zawiązane intrygi. Program wprowadzał pewną „strukturę
odczuwania”, w którą wpisywały się emocje wiernych widzów (Ang 1985, s. 47).
Z jednej strony styl życia bogatych bohaterów, bajkowe rezydencje wydają
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się odległe i egozotyczne dla widowni, jednak ten dystans bardzo się skraca,
kiedy przeniesiemy uwagę na poziom doświadczania problemów w związkach
miłosnych, relacjach rodzinnych, przeżywania szczęścia, smutku, choroby. Ang
analizowała Dallas, stosując kryteria realizmu empirycznego i emocjonalnego.
Oglądanie Dallas, podobnie jak każdego innego programu, jest procesem
selekcji, czytaniem „w poprzek” tekstu – od denotacji do konotacji, wplataniem naszego poczucia jaźni w daną narrację, by je następnie z niej
wydobyć (Storey 2003, s. 25).

Realizm emocjonalny wiąże się ze strukturą odczuwania zwykłego życia,
rozpoznawania codziennych emocji, nieustanego przejścia od szczęścia do nieszczęścia. Widzowie nie oglądają obrazów tragedii wojennych, głodu, katastrof,
ale śledzą zwykłe radości i smutki, które towarzyszą nam na co dzień. W istocie
realizm emocjonalny odzwierciedla autentyczność życia postaci bez względu
na nadmiar melodramatyzmu (Ang 1985, s. 47).
W prawdziwym życiu znam takiego potwora, jakim jest J.R., ale on jest
tylko zwykłym budowlańcem (Storey 2003, s. 25).

W tym znaczeniu opera mydlana dostarcza historii, które widzowie przepracowują, które znajdują oddźwięk w ich codziennych doświadczeniach.
Narracja toczy się równolegle do prawdziwego życia widzów serialu.
Emocjonalny realizm sytuuje się zatem poza realną rzeczywitością. Tym
samym badania Ang wpisują się w postrukturalny nurt i sprzeciwiają kognitywistyczno-racjonalistycznym uprzedzeniom modernistycznego myślenia.
Wspierają później wypracowaną teorię krytycznej etnografii.
Warto w tym miejscu podkreślić różnice między operami mydlanymi
produkowanymi w USA i Wielkiej Brytanii, czyli w krajach, w których ten
gatunek pojawił się najwcześniej. O ile amerykańskie soap opera są naznaczone
hollywoodzką stylistyką, brytyjskie seriale, np. wciąż emitowany Coronation
Street, pokazują życie klasy pracującej i dążą do społecznego realizmu. Różnice
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można także dostrzec w podejściu badaczy z tych krajów do omawianego
gatunku. Amerykańscy naukowcy badają zależności między czasem, przestrzenią a diegetyczną iluzją, odnoszą się do daytime oper mydlanych. Wskazują
na przenikanie się świata przedstawionego z rzeczywistością widza, który
komentuje fikcyjne wydarzenia, jakby naprawdę do nich doszło, np. polska
widownia odebrała w ten sposób śmierć taksówkarza Ryśka Lubicza z serialu
Klan (TVP1) oraz odcinek M jak Miłość (TVP2), w którym Hanka Mostowiak
zmarła w samochodzie (obejrzany przez 8,4 miliona widzów)32. Inne podejście
cechuje naukowców brytyjskich, którzy przywiązują więcej uwagi do realizmu
jako strategii służącej przedstawianiu społecznych realiów.

5.3.2. Analiza tekstu
MIEJSCE REALIZACJI

Zdjęcia są realizowane w stałej scenografii studiów produkcyjnych. Rzadziej
wykorzystuje się lokacje w plenerach – ze względu na ograniczone budżety.
Stałe dekoracje łączy brak sufitu, który wypełnia sprzęt oświetleniowy
i służący do rejestracji dźwięku (czasem). Za oknami znajdują się green
screeny, pozwalające na kluczowanie stosownych ujęć podczas postprodukcji.
Zawsze przedmiotem dyskusji pozostaje kwestia liczby kamer potrzebnych
do nakręcenia scen we wnętrzach. Przy wykorzystaniu tylko jednej kamery
wydłuża się oczywiście czas rejestracji każdej sceny. Jednak przy równoczesnym
nagrywaniu dwóch aktorów przez dwie kamery mogą występować wyraźne
różnice w oświetleniu, kamery mogą też się „widzieć”. Zatem często także
dzisiaj we wnętrzach operuje się tylko jedną kamerą.
Opera mydlana uważana jest za tanią produkcję telewizyjną.

32

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/smierc-hanki-w-m-jak-milosc-obejrzalo-8–4-mln-widzow-wideo (dostęp: 17.08.2019).
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TYPY POSTACI

Badacze tego gatunku zdefiniowali najczęściej występujące w operach postacie:
• kobieta gotowa do zamążpójścia (podtyp „młoda dojrzała”),
• seksualnie atrakcyjna,
• stara panna,
• zła kobieta,
• kobieta pracująca,
• dobra dziewczyna, dobra kobieta, babcia,
• mężczyzna gotowy do ożenku,
• seksualnie atrakcyjny,
• konwencjonalny młody człowiek,
• łajdak,
• przyzwoity mąż (Chandler 1994b).
Profil głównych bohaterek oper mydlanych powinien godzić sprzeczne
oczekiwania. Z jednej strony kobieca widownia musi się utożsamiać z głównymi
postaciami, z drugiej strony jednak powinna mieć przestrzeń na realizowanie
swoich fantazji. W związu z tym często występują uczuciowe kobiety, które
równocześnie odnoszą sukcesy i z dystansem traktują mężczyzn.
IKONOGRAFIA

Scenografia opery mydlanej jako nienaracyjnego gatunku przede wszystkim
zakłada, że widz ogląda przedstawienie, ale dla bohaterów spektaklu „nie
istnieje”. „Czwarta ściana” pozostaje zatem nienaruszona i często, tak jak
w teatrze, wnętrza w studiach produkcyjnych nie mają jednej ściany dla większej
wygody operatorów kamer.
Scenografie hollywoodzkich oper mydlanych wyróżniają pełne przepychu
wnętrza. Widz może zatem czerpać przyjemność z oglądania niedostępnego
świata bogaczy.
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Europejskie seriale często pokazują rzeczywistość zwykłych bohaterów,
niewyróżniających się społecznym statusem. W tym wypadku scenografia
nie jest oczywiście tak olśniewająca, jednak zawsze pozostaje wyestetyzowana,
aby nie urazić widza zbytnią pospolitością i prozą życia.
Cechą gatunku pozostają częste zwroty akcji i zmiany w strukturze narracyjnej. Stąd na przykład taki detal scenografii, jak usytuowanie drzwi musi
odpowiadać temu stylowi opowiadania.
Postacie soap opera cały czas przychodzą, odchodzą i przerywają sobie
nawzajem przez te ciągłe wejścia i wyjścia (Butler 2012, s. 232).

Niektóre wnętrza w operach mydlanych nabierają dzięki scenarzystom
wyjątkowego znaczenia, są miejscem ważnych rozmów, zwierzeń i decyzji
bohaterów, np. sad Lucjana i Barbary oraz kuchnia Mostowiaków w M jak
miłość lub bar państwa Ziębów w Na Wspólnej. Dla fanów seriali te scenografie
stają się kultowe i sentymentalne, dla producentów oznaczają same korzyści –
wynikające z możliwości powtarzania podobnych ujęć w tej samej dekoracji.
NARRACJA

Jak już zostało wspomniane, opera mydlana charakteryzuje się otwartą strukturą narracyjną, wieloma równocześnie prowadzonymi wątkami i zabiegiem
cliffhangerów, zawieszających opowieść przed rozwiązaniem zagadki lub tajemnicznej intrygi, zwykle na zakończenie odcinka kończącego sezon. Warto też
wspomnieć, że akcja na ogół toczy się wolno, dialogi przebiegają nieśpiesznie,
tak jakby widz obserwował prawdziwe życie.
Odbiorca opery mydlanej musi mieć wiedzę o tekście, musi zapamiętać
wydarzenia z przeszłości, zachowania bohaterów. Tylko wtedy zdoła zrozumieć
kolejne perypetie, śledzić wątki, zanurzyć się w narrację i przewidzieć przyszłość.
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STYL REALIZACJI

Styl realizacji opery mydlanej jest bardzo schematyczny. Wynika to z ram
produkcyjnych zakładających ograniczony budżet, czas i miejsce. Ujęcia
powtarzają się zatem, nagrywane są w konwencjonalnych planach, oczywiście
z zachowaniem zasady osi akcji. Ich rytm podąża za powolnie się toczącymi
dialogami. Oświetlenie łagodnie estetyzuje postacie, scenerie. Wrażenie jest
takie, jakby realizacja obrazu i dźwięku miała nie przeszkadzać w spokojnym
odczytywaniu kolejnych scen opery mydlanej.

5.4. Reality show
Uważa się, że pierwsze programy reality tv pojawiły się już pod koniec lat
90. Pokazywały realia pracy policji, ochrony, ratowników. W USA największą
popularnością cieszyły się: Unsolved Mysteries (NBC, 1987–2002), Rescue 911
(CBS, 1989–1996), Cops (Fox, 1989–), America’s Most Wanted (Fox, 1988–),
w Wielkiej Brytanii: Emergency 999 (BBC, 1992–2003), Crimewatch UK (BBC
1984–).
Poszczególne odcinki zawierały zarówno sceny zaobserowawane przez
kamerę podczas akcji, jak inscenizacje i rekonstrukcje. Obok prawdziwych
bohaterów brali w nich udział aktorzy lub statyści. Na ogół przedstawionym
wydarzeniom towarzyszyły wywiady, które miały pokazać emocje nagrywanych osób. W opinii badaczy na programy reality tv składały się dwa rodzaje
komponentów:
• pozornie „surowy”, autentyczny materiał nawiązujący powagą do przekazu informacyjnego;
• wsady o charakterze rozrywkowym, przypominające tabloid w natrętnym
wołaniu o uwagę masowej widowni (postrzeganej jako miernik komercyjnego sukcesu).
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Przyglądając się bliżej omawianym programom, możemy wyróżnić następujące elementy:
• obserwacyjny materiał,
• rekonstrukcje wydarzeń,
• wypowiedzi uczestników pokazanych wydarzeń lub naocznych świadków,
• komentarze autorytarnego prezentera,
• wypowiedzi ekspertów – psychologów, przedstawicieli ekip ratunkowych
(Creeber i in. 2008, s. 134).
Narracja odcinków przypomina formę melodramatu, z przesadnym podkreślaniem emocji bohaterów, odwlekaniem kuliminacyjnych momentów
opowieści, a także zawieszaniem akcji typowym dla oper mydlanych. Producenci
uważali, że te programy, zwane „trauma tv”, mają do odegrania profilaktyczną
rolę i pozwalają widzom posiąść wiedzę, jak uniknąć wypadku, choroby, jak
nie stać się ofiarą przestępstwa.
Pod koniec lat 90. pojawiła się druga fala reality tv. W ramach tego gatunku
lub, jak chcą niektórzy badacze, „megagatunku” powstało wiele programów
należących do podkategorii: docusoap, talent show, adventure show, dating
show, cooking show, fitness show, court show, renovating show, paranormal
investigations, makeover show. Zostały stworzone najpopularniejesze formaty
telewizyjne: Big Brother, Pop Idol, Survivor, Apprentice.
Za najważniejszą cechę reality tv uważa się ciągłą hybrydyzację (Kilborn
1994). Autorzy formatów czerpią bowiem tak z obszaru faktualnego (prawdziwi
bohaterowie, styl realizacji, lokalizacje, ikonografia), jak i z obszaru fikcji
(dramatyzacja wątków, hiperbolizacja emocji i sensacji). Omawiane programy
w oczywisty sposób nawiązują i inspirują się starymi gatunkami, np. soap
opera, której serialowość, styl opowiadania historii, budowanie intymności
między postaciami wpłynęły na całą nową telewizję.
Hybrydyczny charakter reality tv dobrze widać na schemacie stworzonym
przez Daniela Biltereysta i Lennarta Soberona (Biltereyst, Soberon 2016, s. 57).
W ich ujęciu telewizja reality jest megagatunkiem, usytuowanym na osi
informacja/rozrywka oraz fakt /fikcja. Tak umieszczoną kategorię autorzy
dzielą na cztery kluczowe obszary:
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programy infotainment;
docudrama, która zawiera fabularyzacje prawdziwych wydarzeń;
game show z konkurencjami dla rywalizujących uczestników;
docusoap obejmująca mieszankę realnego życia i fikcyjnych wątków
(Biltereyst, Soberon 2016, s. 57).
Programy infotainment, talk show, formaty lifestylowe znajdują się między
informacją a rozrywką, a docusoap między faktem i fikcją, docudrama po stronie
faktu (z wyróżnioną kategorią reality crime show). Obszar game show znajduje
się bliżej faktu, ale już formaty typu makeover są usytuowane bliżej fikcji,
ponieważ w większym stopniu opierają się na scenariuszu i inscenizacji.
Warto podkreślić jeszcze jedną właściwość kategorii reality, która wiąże się
dystrybucją i z komercyjnym wymiarem tej nowej telewizji. Otóż większość
omawianych formatów i programów gwarantuje widzom możliwość interakcji
z opowiadanymi historiami poprzez strony internetowe, telefony komórkowe.
To poszerzenie audytorium sprawia, że także kupowany przez sponsorów
product placement dociera do większej grupy odbiorców. Henry Jenkins
rozważa tę integrację sponsoringu ze strategią programową w kategoriach
konwergencji łączącej reality show z innymi obszarami biznesu medialnego,
np. wykreowani uczestnicy show stają się interesującymi markami, które telewizja może później wykorzystać w innych programach jako crossformatowe
autorytety (Jenkins 2007).
W ogólnej perspektywie narodziny telewizji reality można rozważać na kilku
płaszczyznach: społeczno-psychologicznej wskazującej na nowe potrzeby
odbiorców, ekonomicznej i technologicznej:
• Nadawcy i producenci podkreślali, że tworzą programy zaspokajające
pragnienia widzów, którzy chcą oglądać zwykłych ludzi w niezwykłych
sytuacjach.
• Wyznawcy technologicznego determinizmu szukają źródeł powstania
nowego gatunku w ogólnej dostępności nowych, niewielkich urządzeń
do rejestracji obrazu i dźwięku. Samo pojawienie się zaawansowych
technologii miało zainspirować telewizyjnych twórców do wykreowania
nowych programów, opartych na rejestowaniu „surowej” rzeczywistości.
•
•
•
•
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• Wreszcie część badaczy podkreśla wpływ przeobrażeń rynku telewizyjnego na powstanie reality tv. Proces deregulacji amerykańskiego
przemysłu audiowizualnego na początku lat 80. doprowadził do wzrostu
liczby dystrybuowanych kanałów, sprawił, że stacje musiały się podzielić
wpływami z reklam i konieczne stały się cięcia budżetów programowych
(np. w połowie lat 80. studio Fox zwolniło 20 procent zespołu). Kanały
potrzebowały dużo taniego kontentu, który w dodatku miał przynieść
zadowalający zysk. W wyniku oszczędności między innymi ograniczono
koszty stałe w grupie zawodowej „above-the-line” (reżyserzy, scenarzyści,
aktorzy). Produkcja telewizji reality wykorzystywała tanie rozwiązania,
zamiast aktorów angażowano statystów lub uczestników show, styl
realizacji naśladował formy reporterskie, sięgano po obraz z kamer
przemysłowych. Koszt produkcji jednego odcinka sitcomu wynosił
600 tys. dolarów, podczas gdy odcinek reality tv był o połowę tańszy
(Raphael 2008).
Wśród podkategorii tego megagatunku warto wyróżnić ze względu na ich
znaczącą rolę: docusoap, game show/talent show i bardzo popularmy w ostatnich
latach makeover. Trzeba podkreślić, że każdy z tych podgatunków odznacza
się odrębnymi cechami tekstualnymi i wytwarza własne, specyficzne dyskursy.
Z tego względu zostaną poniżej krótko scharakteryzowane33.

Docusoap
Programy zaliczane do tej kategorii reality tv pojawiły się w latach 90. Nadawane
były w prime time i rywalizowały z serialami fabularnymi, ciesząc się znaczą
popularnością (The Cruise, BBC 1998–; Driving School, BBC 1997–2003; Vet
School, BBC 1996; Vets in Practice, BBC 1997–2002). Określenie docusoap
zostało wymyślone przez dziennikarzy, których oczywista intencja zmierzała
do uwypuklenia procesu banalizacji formy dokumentalnej poprzez rozwiązania
typowe dla opery mydlanej (Kilborn i in. 2001).

33

Dwie pierwsze kategorie zostaną szerzej omówione w kolejnym rozdziale poświęconym
globalnym formatom telewizyjnym: Survivor, Pop Idol.
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Docusoap pokazuje życie zwykłych ludzi dzielących codzienne doświadczenia. Jednak w odróżnieniu od dokumentów, seriale należące do tej kategorii nie mają ambicji rzetelnego relacjonowania i analizowania społecznych
problemów. Jedną z konwencji docusoap, zapożyczoną z telewizyjnej fabuły,
jest koncentracja na postaciach przedstawianych żartobliwie w sekwencjach
tytułowowych. Autorzy są bardziej zainteresowani osobowościami bohaterów
niż ich społeczną rolą lub zawodem. Do opery mydlanej zbliża docusoap
prowadzenie wątków narracyjnych, montaż. Warto też dodać, że autorzy
docusoap decydowali się wprowadzać do odcinków fikcyjne elementy dla
podkreślenia dramaturgii opowieści (np. niektóre sekwencje Driving School).
Ponieważ docusoap miała sprawiać wrażenie opowieści o zwykłym, prostym życiu, jej twórcy angażowali nierozpoznawalnych medialnie bohaterów,
którzy z czasem osiągali popularność i zaczynali się zachowywać jak celebryci. To sprawiało, że granice między faktualnym przekazem a zwykłym
przedstawieniem z czasem się zacierały. Według badaczy, ewolucja docusoap
doprowadziła do tego, że omawiane programy stały się karykaturą samych
siebie, promowały przerysowanych odtwórców ról, wykorzystujących chwilę
sławy (Bruzzi 2006). Wskazując różnice między dokumentami a docusoap
Alison Pearson trafnie zauważyła, że te pierwsze próbowały coś powiedzieć
na temat ludzkiej kondycji, podczas gdy docusoap mówią nam o kondycji
ludzkich istot, które wiedzą, że są w telewizji (Pearson 1998).

Talent show
Talent, rywalizacja i transformacja – to słowa-klucze dla zrozumienia podgatunku talent show. Istota widowiska polegała na pokazaniu procesu przemiany
tzw. zwykłych ludzi w celebrytów.
Uczestnicy, którzy zgłaszali się do programu, mieli za zadanie pokazać swój
nieznany talent: zaśpiewać, zatańczyć lub zaskoczyć nietypową, specyficzną
umiejętnością (Mam talent).
Widownia show była zapraszana do obserwowania, ale przede wszystkim
osądzania i komentowania występów zawodników, ich postaw i motywacji.
Dużą rolę odgrywali w programie jurorzy, podzieleni na ogół na role: złośliwego,
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empatycznego i neutralnego komentatora. Popularność tego typu programów
jest ściśle związana z dynamicznym rozwojem globalnego rynku formatów
telewizyjnych na początku XXI wieku. Pierwszym talent show, który stał się
punktem odniesienia i wzorem dla tego podgatunku, był Idol, wymyślony,
wyprodukowany i wypromowany przez FremantleMedia34.

Makeover
Ten podgatunek, który cieszy się niesłabnącą popularnoścą, koncentruje się
na transformacji życia zwykłych ludzi, którzy próbują rozwiązać swoje bardziej
lub mniej poważne problemy. Narracja przywołuje klasyczny filmowy motyw
przemiany bohatera, który pokonuje liczne przeszkody i pod wpływem tych
doświadczeń dokonuje przede wszystkim wewnętrznej transformacji. Trzeba
bowiem podkreślić, że zrzucenie dodatkowych kilogramów, nowa garderoba,
remont domu, dokładne wysprzątanie mieszkania, oryginalna aranżacja
ogrodu sprawiają, że uczestnicy show stają się pewniejszymi siebie ludźmi,
zyskują wiedzę o tym, jak dążyć do samodoskonalenia i osiągać wewnętrzną
harmonię. W najpopularniejszych makeoverach uczestnicy otrzymywali nie
tylko instrukcje dotyczące sprzątania, remontowania, gotowania, projektowania
ogrodu, modowych stylizacji i inspiracji, ale przede wszystkim byli skłaniani
do autorefleksji dotyczącej ich prywatnego życia. Brudne, zagracone mieszkania nie stanowiły problemu same w sobie, ale jako odzwierciedlenie stanu
psychicznego bohaterów, upadku cenionych przez nich wartości. Odcinki How
Clean is Your House? (CA, 2003–) były konglomeratem informacji, instrukcji,
wskazówek i psychologicznego dramatu. W makeoverze What Not to Wear (BBC
od 2001) bohaterki w obecności coacha przepracowywały swoje emocjonalne
zahamowania dotyczące mody. W Exreme Makeover (ABC 2002–2007) operacja
plastyczna, utrata wagi, nowy dom stanowiły zalążek złożonego i trudnego
problemu życiowego, z którymi musieli się mierzyć uczestnicy programu.

34 Więcej informacji na ten temat czytelnik znajdzie w rozdziałach poświęconcyh formatom

telewizyjnym.
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Warto przywołać jeszcze trzy przykłady popularnych makeoverów. Na odnotowanie zasługuje seria Changing Rooms (BBC, 1996–2004). W tym wypadku
sąsiedzi, znajomi projektowali pokoje wzajemnie dla siebie, co oczywiście
prowadziło do rozmaitych reakcji na nowe wnętrza: zdarzały się łzy, ataki
złości. Uczestnicy modyfikowali, a nawet odrzucali proponowane projekty.
W ten sposób programowi towarzyszył interesujący dialog dotyczący gustu,
przyzwyczajeń, wyborów stylu życia bohaterów, który odwoływał się do głębszych, osobistych, społecznych, emocjonalnych potrzeb typowych dla naszej
współczesności.
Z kolei Supernanny (Channel 4, 2004–2012), w Polsce Supernania (TVN
2006–2008) poruszała tematykę rodzicielstwa, a w szególności wychowywania
dzieci. Badacze określają Supernanny pojęciem parenting makeover, ponieważ
źródłem kryzysowych sytuacji jest na ogół wychowawcza nieporadność rodziców
i to oni muszą przede wszystkim przejść transformację, żeby uzdrowić relacje
ze swoimi dziećmi. Tytułowa Superniania swoją pedagogiczną koncepcję opiera
na przestrzeganiu jednoznacznych zasad i wyznaczaniu czytelnych granic.
Prowadząca brytyjską wersję programu Jo Frost zasłynęła ze stosowania
i popularyzowania prostej techniki „naughty step”, w polskiej edycji Dorota
Zawadzka używała określenia „karny jeż”. Dziecko było za swoje niegrzeczne
zachowanie karane pozostawaniem w umownym miejscu odosobnienia. Metoda
ta wzbudziła w Polsce kontrowersje, była krytykowana przez wielu psychologów. Format łączył zatem konkretne porady dotyczące wychowywania dzieci
z „rodzinną operą mydlaną” (Hill 2005).
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym makeoverze, który w Polsce
wciąż osiąga bardzo wysokie wyniki oglądalności mimo tego, że jego emisja
trwa nieprzerwanie od 2010 roku. Autorzy Kuchennych rewolucji (wzorowanych
na Ramsey’s Kitchen Nightmares) poświęcają każdy odcinek przemianie jednej
restauracji znajdującej się na ogół na skraju bankructwa. Bohaterami show
są właściciele, którzy z różnych powodów nie potrafią przyciągnąć klientów.
Transformację (w polskiej wersji – rewolucję) przeprowadza charyzmatyczny
i kontrowersyjny gospodarz show: w oryginalnym formacie Gordon Ramsay,
w polskim Magda Gessler. Uwagę zwraca zachowanie prowadzących odznaczające
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się agresją, napastliwością, wulgarnymi przytykami. W konsekwencji tych
ataków bohaterowie nierzadko płaczą lub unikają powrotu na plan zdjęciowy.
Mimo to widownia wspiera na ogół prowadzących show, uznając, że odkryte
w restauracji zaniedbania usprawiedliwiają upokarzanie właścicieli. Bohaterowie muszą zatem zapłacić za tranformację wysoką cenę publicznej utraty
twarzy i złożenia mniej lub bardziej widocznej samokrytyki. Bez pokornego
przyznania się do błędów rewolucja nie może się odbyć, gdyż jak sprytnie
zauważa Magda Gessler, źle to rokuje na przyszłość. Rewolucja wymaga ofiar.
Sukces musi zostać okupiony upokorzeniem pokazanym w telewizji.
Badacze zadają pytania, dlaczego większość widowni akceptuje wulgaryzmy
i napastliwość prowadzących. Jaką czerpie przyjemność z tego show? Jedna
z interpretacji zakłada, że odbiorcy, oglądając tak bezwględnie wypowiedziane
słowa krytyki, przeżywają rodzaj katharsis, bowiem sami w świecie poprawności politycznej i układności nie są w stanie pozwolić sobie na komfort tak
dosadnego zwrócenia uwagi, a często mieliby na to ochotę (Higgins i in. 2011).

5.4.1. Dyskursy
DYSKURS O PANOPTIKONIE, SYNOPTIKONIE I DEMOPTIKONIE

Panoptikon, wymyślony pod koniec XVIII wieku przez Jeremy’ego Benthana, opisywał model więzienia, w którym mała grupa strażników może
obserwować tysiące więźniów. Do tego niezrealizowanego projektu nawiązał
Michel Foucault, tworząc pesymistyczną wizję współczesnego społeczeństwa,
poddanego stałej kontroli w różnych obszarach życia (Foucault 2009). Odwróceniem panoptikonu jest metafora synoptikonu, którą posłużył się Zygmunt
Bauman, opisując zależności w globalnym społeczeństwie (Bauman 2004).
W synoptikonie wielu obserwuje niewielu – wybranych i starannie wyselekcjonowanych. Ten model trafnie ilustrował relacje między światem celebrytów,
których życie śledzą tysiące fanów lub tylko zainteresowanych odbiorców.
Współczesna kultura popularna wytworzyła jeszcze jeden wzorzec, który
zarysował się wyraźnie w programach reality show. Wiesław Godzic nazwał
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tę figurę „demopticonem”. W tym wypadku zwykli ludzie odwracają kamery
w swoim kierunku i pozwalają na śledzenie swojej prywatności, a niekiedy
nawet intymności (Godzic 2004).
Z pewnością formaty reality show można opisać poprzez trzy wymienione
powyżej modele. Model panoptikonu w Big Brotherze reprezentuje relacje
między niewidocznym, wszechwiedzącym Wielkim Bratem a uczestnikami.
W szerszym wymiarze są to relacje między producentami programu a mieszkańcami domu Wielkiego Brata. Należy pamiętać, że autorzy kształtują program na bieżąco, w trakcie realizacji, starannie prowadzą poszczególne wątki,
podsycają je lub wygaszają. Mają szerokie możliwości wpływu na program:
poprzez planowanie odpowiednich konkurencji sportowych, gier umysłowych,
rozwojowych, zapraszanie gości z zewnątrz, a przede wszystkim poprzez
rozmowy przeprowadzane przez Wielkiego Brata. Oczywiście u podstaw
tej „reżyserii” formatu kryje się „totalna” wiedza o uczestnikach, wynikająca z całodobowej obserwacji „obiektów”, nie tylko oglądanych, ale także
podsłuchiwanych. Czy w warunkach tak absolutnej inwigilacji można ukryć
przed nadzorcą jakieś myśli, zamiary, plany? Warto też odnotować, że chociaż
program toczy się właściwie na żywo, autorzy mogą dokonywać ingerencji
montażowych i decydować w pewnym zakresie, o czym widz dowie się od razu,
o czym później, a czego nie dowie się nigdy.
Zastosowanie modelu synoptikonu do telewizji reality wydaje się niezwykle
interesujące, ponieważ uczestnicy show przechodzą niejako ze sfery cienia,
z widowni na rozświetloną scenę zarezerwowaną dla wybranych, by po programie
pozostać na niej krócej lub dłużej i w końcu powrócić do cienia, do widzów.
Ta podróż odbywa się po części poza samym telewizyjnym show, można ją śledzić w internecie, social mediach, kolorowej prasie, plotkarskich magazynach.
W tym miejscu metafora synoptikonu przenika się z demoptikonem, bo można
powiedzieć, że w dzisiejszym świecie widownia nie jest już tak wyciemniona
jak dawniej i tak wyraźnie oddzielona od sceny. W efekcie oprócz modelu,
w którym wielu obserwuje niewielu, istnieje też wzorzec, w którym wielu
obserwuje wielu, a w każdym razie ma taką możliwość, skoro tak wielu kieruje
na siebie kamerę i udostępnia swoją prywatność, a niekiedy intymność.
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Producenci często podkreślają, że w programach reality tv biorą udział
zwyczajne, przeciętne osoby, z którymi widzowie mogą się w pełni utożsamiać
– śledzić i oceniać ich zachowania i wybory, zastanawiać się, czy zachowaliby
się tak samo, czy podjęliby podobne decyzje. Z tego względu można często
usłyszeć od twórców tego rodzaju programów, że w istocie odgrywają one
edukacyjną rolę, pokazując prawdę o społecznych relacjach.
Tym wywodem zbliżyliśmy się bardzo do koncepcji democratainment
Hartleya, który postulował postrzeganie w widzach nowych obywateli kształconych przez telewizyjną rozrywkę. Z całą pewnością telewizja daje ogólną
wiedzę o świecie i dzień po dniu relacjonuje prywatne i publiczne wydarzenia.
Jednak istotniejsze jest to, że uczy, jak inni „patrzą, żyją, mowią, zachowują się,
odnoszą się do siebie, dyskutują, tańczą, śpiewają, głosują, decydują, tolerują,
narzekają” (Hartley 2004, s. 525).
Małgorzata Lisowska-Magdziarz zwraca uwagę na etyczny koszt tej edukacji
w przypadku reality tv. Z jednej strony dla widza prawo do informacji staje
się prawem do „podglądania”, a prawo uczestników do prezentacji własnego
„ja” przekształca się w prawo do kontrolowanego ekshibicjonizmu (Lisowska-Magdziarz 2008, s. 238).
CZY TELEWIZJA REALITY PRZEDSTAWIA RZECZYWISTOŚĆ?
– DYSKURS O REALIZMIE

Zdaniem Johna Cornera tradycyjne dokumenty służą edukacji i informacji,
a reality tv powstaje tylko dla rozrywki (Corner 2002). Z tego wynika najważniejsza różnica pomiędzy tymi telewizyjnymi formami. Dokumenty mają
informować i uczyć, programy reality mają tylko bawić – chociaż sam styl
realizacji wydaje się podobny w obu wymienionych przypadkach. Oglądamy:
ujęcia z kamery z ręki, szybkie, niekiedy nieostre przejazdy, transfokacje,
wypowiedzi do kamery zwane setkami, ciągłe komentarze lektora, podobną
grafikę, np. podpisy pod bohaterami. Jednak reality tv naśladuje tę dokumentalną formę w celu wywołania u widza wrażenia obcowania z prawdziwym
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światem, autentycznymi wydarzeniami. Wrażenie, że kamery „nie kłamią”,
wydaje się bardzo silne:
Gdy mamy do czynienia z obrazem zaaranżowanym fotograficznie lub
elektronicznie, wydaje się, że nic nie stoi pomiędzy nami a rzeczywistością
(Bauman 2006, s. 36).

Często realizatorzy docusoap naśladują technikę fly-on-the-wall i tym samym
sugerują widzowi, że bohaterowie nie wiedzą, że są filmowani, w związku
z tym nie usiłują odgrywać żadnej roli przed kamerą, a pokazane zachowania,
reakcje „muszą być” w pełni autentyczne. Autorzy show podkreślają, że nawet
jeśli uczestnicy reality tv kalkulują korzyści płynące z określonego zachowania lub działania i zakładają maski, są w stanie zrobić to przez krótki czas.
Zdaniem producentów, nikt nie jest w stanie wcielić się w wymyśloną postać
podczas wielogodzinnego filmowania. W końcu każdy zaczyna pokazywać
swoją prawdziwą twarz. Uważa się, że widz reality tv czerpie przede wszystkim
przyjemność z oceniania, w jakim stopniu bohaterowie show zachowuję się
autentycznie, a w jakim odgrywają założoną rolę.
W CO GRAJĄ LUDZIE? MIĘDZY RYWALIZACJĄ A WSPÓŁPRACĄ
– DYSKURS O WARTOŚCIACH ETYCZNYCH

W dawnych moralizatorskich opowieściach cnotliwi otrzymywali nagrodę,
a potępieni karę – przypomina Bauman. Tymczasem w naszym płynnym
nowoczesnym świecie, o czym przypominają programy reality tv, kary i nagrody
są przypadkowe i niezależne od etycznego lub nieetycznego zachowania, „ciosy
padają na chybił trafił”. Normą jest kara – wykluczenie ze świata show, zwycięzcami są uczestnicy chwilowo zwolnieni z odbywania kary, „można powiedzieć
istota Ewangelii zredukowana do księgi Hioba” (Bauman 2006, s. 53).
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Nasze „moralistyczne opowieści” próbują uodpornić nas na lęk przed
śmiercią, banalizując widok umierania. To odbywające się codzienne
próby kostiumowe śmierci odzianej w społeczne wykluczenie, niosące
nadzieję, że zanim nadejdzie w całej swojej nagości, przywykniemy do jej
banalności (Bauman 2006, s. 53).

Opisywany przez Baumana proces wykluczenia z programu inni badacze
wiążą z obcnością w reality show dwóch społecznych gier powiązanych ze zjawiskami „agonu” (zawodów) i „linczu” (samosądu). Uczestnicy mogą wybierać,
w jaki sposób zachowają się w danej chwili, mogą kalkulować, co bardziej się
im opłaci. Co prawda mają świadomość, że są obserwowani przez kamery, że ich
zachowanie zostanie w końcu poddane ocenie przez innych uczestników show,
widzów i internautów, jednak zapewniają sobie natychmiastową przyjemność
płynącą z zachowania zgodnego z własną naturą, a na osąd przyjdzie czas
później. Dlatego badacze zwracają uwagę, że w tym sztucznie stworzonym
otoczeniu widz może obserwować rzeczywiste wybory etyczne uczestników.
Wszystko to sprawia, że możemy się dowiedzieć wielu zaskakujących nowości
na temat funkcjonowania społecznej normy. Najważniejsze przesłanie reality
show mówi: „nieuchronność wykluczenia i bronienie się przed nim jest właśnie
tym, do czego sprowadza się rzeczywistość”. Bauman analizuje tak zwane
„nominacje” uczestników do opuszczenia domu Wielkiego Brata35. Jego zdaniem, żeby zostać nominowanym, nie trzeba na to „zasłużyć”:
Nie ma pewności, czy już nadchodzi pora, żeby pakować manatki, czy
można coś zrobić, by temu zapobiec, czy nie (Bauman 2008, s. 45).

Reality tv opisuje los. A jak wiadomo eksmisja to nieunikniony los. Badacz,
porównując Orwellowski pierwowzór z telewizyjnym Wielkim Bratem, zauważa,
że ten pierwszy zamykał ludzi i zmuszał do bezwzględnego posłuszeństwa, ten
drugi wyrzuca ludzi i pilnuje, by zgodnie z planem poszli sobie i nie wracali:
35

Omawia szóstą edycję Big Brothera z 3 czerwca 2005 roku (UK).
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widzimy ludzi, którzy usiłują wykluczyć innych ludzi, żeby nie zostać
przez nich wykluczonymi (Bauman 2008, s. 37).

Reguły w domu Wielkiego Brata nie zakładają „nagradzania cnotliwych
i karania złoczyńców”, mówią za to o „kontyngencie tygodniowych eksmisji,
który trzeba zrealizować”.
Ofiarę wybiorą widzowie zachęcani przez prowadzących program. Podążą
za swoją intuicją i skorzystają z prawa decydowania o losie uczestników.
OD „NORMALSA” DO CELEBRYTY – DYSKURS O TRANSFORMACJI

Transformacja w reality tv zawsze dotyczy wewnętrznego przeobrażenia
bohatera, niezależnie od tego, czy program traktuje o muzyce, tańcu, gotowaniu
czy sprzątaniu. Twórcy programu nigdy nie pozwalają, żeby takie tematy, jak
wewnętrzna motywacja bohatera, jego przekonania, wartości i wynikające
z tego zachowania umknęły uwadze. Jury w talent show ocenia nie tylko
umiejętności profesjonalne uczestników (z pozoru najważniejsze dla show), ale
przede wszystkim odnosi się stałego zestawu kryteriów (nieco inaczej definiowanych w każdym formacie): szacunku dla swoich konkurentów, uczciwości,
przestrzegania zasad fair play, zaangażowania, wiary we własny potencjał,
otwartości na zmianę, elastyczności, podejmowania wyzwań, odporności
na stres i rywalizację, umiejętności przyjmowania krytyki.
Obserwowanie przeobrażenia uczestnika okazuje się szczególnie interesujące dla widowni, która uczestniczy w grze polegającej na osądzeniu, czy
przemiana jest prawdziwa, czy udawana.
Przeciętny widz ocenia autentyczność bohaterów, odnosząc się także
do ich integralności, spójności w trakcie trwania show. Zwraca bardziej
uwagę na to, w jakim stopniu uczestnicy są szczerzy wobec samych siebie,
niż na to, w jaki sposób pokazują to twórcy programu. Odbiorcy zastanawiają się, jak bohaterowie zarządzają sami sobą i transformują samych siebie.
W tym samym momencie oglądamy bowiem uczestników telewizyjnej gry
i nieprofesjonalnych aktorów negocjucjących trudne emocjonalne sytuacje.
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5.4.2. Analiza tekstu
MIEJCE REALIZACJI

W programach reality tv występuje na ogół jedno główne miejsce realizacji,
które zależy od podgatunku, np. w game show, talent show będzie to scena,
w typowym reality show przestrzeń, w której uczestnicy rywalizują (teren
przeprowadzania konkurencji, dom lub obozowisko na „bezludnej wyspie”,
kuchnia), w makeover – obszar podlegający przemianie: restauracja, hotel,
ogród, dom, mieszkanie itp. Ponadto występują dodatkowe miejsca realizacji,
np. kulisy (pozwalające na indywidualne rozmowy z uczestnikami), plenery-niespodzianki (egzotyczne lokacje). Programy mogą dodatkowo zawierać
relacje z treningów, minireportaże przedstawiające bohaterów.
TYPY POSTACI

Producenci reality tv na ogół zgodnie podkreślają, że sukces programu zależy
od castingu. Autorzy instrukcji opisujących poszczególne formaty (zawarte
w tzw. „biblii formatu”) zamieszczają konkretne wskazówki dotyczące charakterystki prowadzących, ekspertów i uczestników. Część tych podpowiedzi
lokalni producenci show mogą traktować niezobowiązująco, jedynie jako
rodzaj inspiracji. Ta dowolność w stosowaniu się do uwag „biblii” kończy się
jednak w momencie, kiedy profil prowadzącego lub eksperta należy do nienegocjowalnej istoty przepisu na format. Za przykład może posłużyć charakterystyka prowadzącej Weakest Link, szefa kuchni w Kitchen Nightmare,
szefa w formacie Apprentice.
IKONOGRAFIA

Trzeba odnotować, że scenografia, rekwizyty w podgatunkach reality tv odgrywają wbrew pozorom znaczącą rolę. Wbrew pozorom, gdyż można by sądzić,
że akcja toczyć się będzie w scenerii „surowej rzeczywistości”. Tymczasem
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konkurencje game show, przeobrażenia makeoverów wymagają ściśle określonej scenografii i rekwizytów. Mimo różnorodności podgatunków wydaje
się, że można określić cechy ikonografii reality tv. Przede wszystkim będzie
to obecność tzw. „surowej rzeczywistości”, której dawkowanie zależy od formatu:
• w programach odbywających się w naturalnej scenerii, ale w zmiennych
lokacjach ingerencja scenografów, stylistek i charakteryzatorek ogranicza się
do podkreślania specyfiki danego miejsca, przygotowywania niezbędnych
dla danych konkurencji rekwizytów (Asia Express, America Express);
• w programach, które mają jedno główne miejsce realizacji: dom Wielkiego
Brata, „bezludna wyspa” w programie Survivor, pałac w Project Lady, chodzi
o wytworzenie klimatu stanowiącego właściwe tło dla specyfiki show;
• w makeoverach ikonografii i rekwizytów dostarczają sami bohaterowie,
np. w Kuchennych rewolucjach jest to odpychające, zaniedbane lub niegustowne wnętrze lokalu oraz brudne naczynia do gotowania i przeterminowane produkty, które odgrywają ważną rolę w budowaniu napięcia
i posuwaniu akcji naprzód; w Praktycznej Pani Domu są to mieszkania
uczestników;
• wreszcie warto odnotować programy, które toczą się w kilku, kilkunastu
starannie zaplanowanych i przygotowanych lokacjach, np. Top Model,
gdzie z wyjątkiem początkowych odcinków pokazujących castingi, każdy
kolejny wymaga innej scenerii i innego zestawu gadżetów;
• osobnymi zasadami rządzą się formaty typu talent show; uczestnicy
występują na scenie w wystylizowanych kreacjach i pełnej rozmachu
scenografii typowej dla rozrywkowego spektaklu.
Ikonografia reality tv służy przede wszystkim podkreśleniu transformacji
uczestników, która, jak to zostało wcześniej zaznaczone, stanowi najistotniejszą
część show. Na początku (na przykład podczas castingów) bohaterowie powinni
sprawiać wrażenie „wyrwanych z prawdziwego życia”. Susane Boyle pojawiła
się na scenie brytyjskiego Got Talent ubrana w odświętną niedzielną sukienkę,
którą zapewne nosiła podczas śpiewania w chórze kościelnym, siwe włosy,
brak make-upu, krzaczaste brwi nie zostały w żadnym stopniu skorygowane
przez zespół obecnych na planie chrarakteryzatorek i stylistek. Susane Boyle

138

Definicja gatunku i propozycja modelu analizy dyskursywno-tekstualnej

miała bowiem zaśpiewać w swoim własnym stroju 47-letniej bezrobotnej
kobiety z pięciotysięcznego Blackburn ze środkowej Szkocji („Susane Boyle,
Unemployed, 47”, jak podpisano ją na grafice)36. Zupełnie inaczej uczestniczka
show wyglądała podczas swoich kolejnych występów i wreszcie finałowej gali37.
NARRACJA

Wszystkie formaty reality tv opowiadają tę samą historię – transformacji
zwykłych ludzi, takich jak widz, w zwycięzców, ludzi sukcesu, celebrytów,
wzmocnionych wewnętrznie, zmienionych zewnętrznie. Opowiada też historię
tych, którym się nie udało, zostali wykluczeni, „nominowani” do odejścia w cień.
Narracja ma swoje stałe punkty: przedstawienie bohaterów (z podkreśleniem
prywatnego, rodzinnego kontekstu), przeprowadzenie ich przez szereg prób
i wyzwań, skonfrontowanie z osądem jury, wreszcie ogłoszenie zwycięzcy.
Odcinki skonstruowane są według tych samych schematów: po zawiązaniu
akcji, poznaniu nowych bohaterów lub nowego wyzwania, oglądamy sceny
pokazujące przebieg samej konkurencji, rywalizację między uczestnikami
wzbogacaną komentarzami, refleksjami samych uczestników, tzw. setkami.
Pod koniec odcinka zawsze następuje ocena, poprzedzona rozmową jury
z bohaterem show.
STYL REALIZACJI

Styl realizacji zależy od tego, w jakim stopniu format reality tv opiera się
na inscenizacji, a w jakim na obserwacji, inaczej mówiąc, w jakim stopniu
jest scripted (zaplanowany według scenariusza), a w jakim unscripted (bez
scenariusza całości).
Na ogół każdy odcinek formatów reality tv zawiera:
• części starannie zaplanowane przez autorów, np. przebieg konkurencji,
zadania, które muszą wykonać uczestnicy;
36 https://www.youtube.com/watch?v=RxPZh4AnWyk&t=260s (dostęp: 10.10.2019).
37

https://www.youtube.com/watch?v=atay0p2Ta3w (dostęp: 10.10.2019).

Podsumowanie

139

• fragmenty niezaplanowane, np. emocje bohaterów, konflikty, reakcje
na zlecone zadania, sposób ich wykonania.
Komentarze bohaterów do tego, co się wydarzyło w programie, są oczywiście inscenizowane w tym znaczeniu, że są oni zapraszani do tzw. „setkowni”,
w których przeprowadza się z nimi miniwywiady. Nikt nie mówi im na ogół,
co mają powiedzieć, chociaż zapewne w interesie programu stosuje się różne
środki manipulacji. Producenci mają też wpływ na to, co i w jaki sposób
mówią jurorzy, prowadzący, wszyscy, którzy poczas programu są połączeni
poprzez słuchawkę z reżyserką.
Realizacja reality tv stała się możliwa dzięki nowoczesnej technologii, po raz
pierwszy w tego rodzaju programach wykorzystano telewizję przemysłową,
niewielkich rozmiarów rejestratory obrazu i dźwięku.
Oczywiście styl realizacji różni się w zależności od podgatunku telewizji
reality. Możemy zaobserwować pracę kamery z ręki, w prawie zastanym
świetle, co wywoływać ma wrażenie dokumentalnej autentyczności. Mamy
też możliwość podziwiania skomplikowanej realizacji rozrywkowego spektaklu
w przypadku talent show, np. Rising Star. W tym izraelskim formacie, produkowanym od 2013 roku, uczestnicy śpiewają na scenie przed rodzajem ściany
ekranów, na których widać twarze setek widzów łączących się z programem
za pomocą specjalnej aplikacji.

5.5. Podsumowanie
Wydaje się, że zarówno na poziomie przeglądu dyskursów, jak i analizy
samego tekstu można odnaleźć cechy specyficzne i dystynktywne dla każdego
z wymienionych gatunków. Odmienne wątki, idee, wartości i emocje wiążą się
z informacją, talk show, operą mydlaną i reality show. Różnice te są czytelne dla
nadawców produkujących i programujących treści telewizyjne, dla odbiorców
zanurzonych w mediosferze, jak i dla samych badaczy.
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Tabela 3. Gatunki – typowe dyskursy i właściwości tekstu telewizyjnego
GATUNEK

TYPOWE DYSKURSY

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI TEKSTU TELEWIZYJNEGO

Informacja

O RZETELNOŚCI
O BEZSTRONNOŚCI
O INFOTAINMENT
O DZIENNIKARSTWIE OBYWATELSKIM
O ZAGROŻENIU AUTOMATYZACJĄ

Talk show

O PRZEŁAMYWANIU TABU
O TOLERACJI
O WIARYGODNOŚCI
O TOŻSAMOŚCI CELEBRYTÓW

studio programu „nie-narracyjnego”; jego scenografia uwzględnia
podział na scenę i widownię
charyzmatyczny host; profil jego rozmówców zależy od podgatunku:
konfrontacyjnego, nastawionego na zwierzenia, z celebrytami
narracja ma charakter segmentowy:
zapowiedź (monolog) prowadzącego
przywitane gościa (ewentualnie akcent muzyczny)
rozmowa z gościem lub konfrontacja gości między sobą (ewentualnie
sceny dodatkowe)
pożegnanie rozmówcy

Soap opera

O KARNAWALIZACJI
O REALIZMIE
O FEMINIZMIE I PATRIARCHACIE

studio programów „narracyjnych”, widz „nie istnieje” dla bohaterów
spektaklu – „czwarta ściana” pozostaje nienaruszona
akcja najczęściej toczy się we wnętrzach, w powtarzalnej scenografii
charakterystyczne, przerysowane typy postaci
otwarta, wielowątkowa struktura narracyjna
schematyczny styl realizacji, sceny są często kręcone
za pomocą jednej tylko kamery, góra dwóch

Reality show

O PANOPTIKONIE,
SYNOPTIKONIE I DEMOPTIKONIE
O REALIZMIE
O SĄDZENIU I OCENIANIU INNYCH
O TRANSFORMACJI

najczęściej wyraźnie ograniczone miejsce akcji: dom, obóz na bezludnej
wyspie, gdzie uczestnicy mieszkają i wchodzą w stałe interakcje;
w talent show także scena i kulisy
typy postaci – tzw. „zwykli” bohaterowie lub celebryci, którzy walczą
o zwycięstwo w grze i zdobycie jasno określonej nagrody (najczęściej
pieniężnej)
struktura narracyjna jest zbudowana według podobnych schematów:
transformacja zwykłych uczestników na samoświadomych ludzi sukcesu
proces ponoszenia porażki, czyli historia wykluczonych, którym się nie
udało
styl realizacji opiera się na obserwacji i inscenizacji (może być
scripted i non-scripted); np. występują „surowe” ujęcia z kamer
przemysłowych i tzw. 100% dźwięku i obrazu uczestników

studio programu „nie-narracyjnego”, z elementami plenerów
i wszechobecną, dominującą grafiką
prezenter filmowany na osi optycznej kamery, skupia swoją uwagę
na widzu; tłumaczy świat, pośredniczy między wydarzeniami
a widownią
scenografia studia podkreśla ten kierunek; stylizacja i rekwizyty służą
umocnieniu wrażenia wiarygodności i szybkości przekazu
styl realizacji zróżnicowany: w studiu bardziej statyczny, w materiałach
(„wycinkach rzeczywistości”) bardziej dynamiczny
narracja oparta na powtarzających się stałych segmentach
programu: zapowiedź–materiał–„wsteczna”

Opracowanie własne.

Oczywiście często granice między dyskursami dotyczącymi poszczególnych
gatunków nie są zbyt wyraźne i wskazują raczej na wspólną dla współczesnej
telewizji wymianę myśli o transformacji, o rzeczywistości, o wartościach
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etycznych. Jednak nawet w tych ogólnych debatach daje się wychwycić specyficzną dla danego gatunku nutę.
Na poziomie analizy tekstu różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami
genologicznymi sprawiają wrażenie łatwych do zidentyfikowania, dość oczywistych dla nadawców i odbiorców. Już sam podział na gatunki narracyjne
i nienarracyjne wyznacza w tym zakresie oczywiste odmienności w odniesieniu
do miejsca realizacji, typów bohaterów, stylu realizacji, ikonografii i samej
narracji. Trudność w opisaniu cech charakterystycznych gatunków wynika
jedynie z mnogości i bogactwa typów i rodzajów programów zaliczanych
np. do talk show i reality show.
Analiza tekstu telewizyjnego miała pokazać przede wszystkim perspektywę
producentów i realizatorów show, którzy wiele uwagi poświęcają na szczegóły
właściwie niezauważalne dla widzów. Jednak zdaniem twórców telewizji
takie kwestie, jak ruch i kąt widzenia kamer, rodzaj obiektywów, ich jasność,
długość ogniskowej, techniczne parametry obrazu i dźwięku, temperatura
barwowa, a także choćby to, jak światło układa się na policzkach bohaterów,
ma ogromny wpływ na obraz, zatem wyraz programu w istocie także stanowi
o cechach dystynktywnych gatunków.
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Trudno wyobrazić sobie pejzaż telewizyjny bez porządkujących go gatunków,
niezależnie od tego, czy mówimy o programach zawartych w ramówkach, czy
też na platformach VOD. Wyobrażenie o nich mają nie tylko badacze, ale też
organizacje medialne i widownia. Wielu autorów podkreśla ten instytucjonalny
aspekt gatunku telewizyjnego, odniesienie do ramówki, metod produkcji,
wymagań reklamodawców i widowni.
Gatunek może być uznany za praktyczny sposób konstruowania przez
instytucję medialną produktów odpowiadających oczekiwaniom konsumentów. Odbiorcom pomaga planować wybór przekazu; gatunek jest
więc także sposobem porządkowania związku między dwoma elementami
komunikowania masowego, przekazem i odbiorcą (Goban-Klas 1999, s. 198).

A jednak od co najmniej dwóch dekad nadawcy i producenci przekazu częściej
używają bardziej jednoznacznego pojęcia „formatu”. Powstanie tej kategorii
ściśle wiąże się z ekonomicznym i produkcyjnym kontekstem. Służy w istocie
charakterystyce produktu medialnego, który może być przedmiotem handlu.
W ostatnich dwudziestu latach formaty zdominowały rynek telewizyjny.
Ich powstanie i rozwój nie byłyby możliwe bez dokonującej się na naszych
oczach transformacji kulturowej, społecznej i technologicznej, która towarzyszy
procesom globalizacji, digitalizacji i konwergencji. Znaczenia formatów nie
można ograniczyć wyłącznie do sfery ekonomicznej, chociaż oczywiście możemy
powtórzyć na Graeme Turnerem, że są produktami wykreowanymi przez
przemysł rozrywkowy. Ich popularność wynika z tego, że są przewidywalne
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budżetowo i umożliwiają tańszą produkcję. Pozwalają zatem nadawcom telewizyjnym osiągać zysk w coraz trudniejszych czasach, kiedy nadmiar programów,
kanałów, ogólnie rzecz ujmując kontentu telewizyjnego, próbuje przyciągnąć
uwagę rozdrobnionej widowni. Formaty są jednak bardzo specyficznym
produktem przemysłu telewizyjnego. Stworzone w jednym kraju, najczęściej
w USA, Wielkiej Brytanii, są adaptowane do wymagań audytorium na całym
świecie. To przystosowanie odbywa się na wielu płaszczyznach i wymaga
od lokalnych producentów wrażliwości i znajomości gustu rodzimego widza.
Re-produkcja oryginału musi respektować wartości kulturowe lokalnego
audytorium. Dotyka zatem innego, istotnego wymiaru formatu telewizyjnego, który odnosi się do kultury. Bez umiejętnej adaptacji uwzględniającej
te wartości lokalna wersja nie osiągnie sukcesu ekonomicznego.
Tym bardziej, że w dobie konwergencji programy telewizyjne są nie tylko
przez widzów oglądane, ale są także przez nich współtworzone. Format musi
być tak skonstruowany, żeby pozwolić widzom na tę aktywność (Coletta
2016). Licencje zakładają nie tylko rozmaity udział odbiorców w tworzeniu
formatu, ale dają przyzwolenie na projektowanie opowieści transmedialnych,
które czasem wymykają się spod kontroli nadawców i producentów. Wreszcie
nie można zapominać o zależnościach pomiędzy emitowanym formatem
a kulturą organizacyjną telewizyjnych korporacji. Także w tym obszarze dąży
się do harmonii i spójności. Narracja show ma nie tylko wpływ na kampanie
marketingowe, ale też na procesy komunikacji wewnętrznej. Sukces największych globalnych spółek, jak Apple, Netflix, IKEA, był wspierany przez
zaangażowanie samych pracowników, którzy utożsamiali się ze strategią
i kulturą tych organizacji.
Formaty telewizyjne są zatem złożonymi i niezwykle interesującymi konstrukcjami, które są wpisane w najistotniejsze przemiany społeczne, medialne
i kulturowe, a ich badanie może się odbywać na wielu płaszczyznach.
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6.1. Definiowanie formatów telewizyjnych
W literaturze przedmiotu możemy znaleźć liczne definicje formatów telewizyjnych. Ich różnorodność wynika z podejścia autorów do samego definiens
omawianego pojęcia. Część badaczy skupia uwagę na samej budowie i strukturze formatów:
• Format jest wieloczęściowym pomysłem programu telewizyjnego, który
w swojej zawartości, strukturze i sposobie przedstawiania koncentruje się
na specyficznej widowni i na określonym miejscu w ramówce (Meckel 1997).
• Formatem nazwiemy całość cech charakterystycznych nadawanego programu lub realizowanej produkcji, które powracają w każdym odcinku
(Lantzsch i in. 2009).
Autorzy tych definicji nie biorą pod uwagę ekonomicznej strony formatów,
które są przedmiotem międzynarodowego handlu. Po części to zrozumiałe,
ponieważ oba przykłady definicji pochodzą sprzed emisji Big Brothera, sprzed
czasów popularności reality show. Dopiero wtedy rozpoczął się etap globalizacji,
który rozwinął i utrwalił obecny model funkcjonowania formatu telewizyjnego.
Później sformułowane definicje biorą pod uwagę przede wszystkim ekonomiczny wymiar formatów:
• Format telewizyjny to program lub pomysł na programu, z wyodrębnionymi
elementami, które mogą być przedmiotem licencji sprzedawanej firmom
produkcyjnych lub nadawcom do lokalnej adaptacji (Schmitt i in. 2005).
• Sprzedaż formatu dotyczy specyficznego produktu zawierającego przepis
na lokalną adaptację programu telewizyjnego, który to program odniósł
wcześniej sukces na innym rynku (Bodycombe).
Według ostatniej definicji format jest przede wszystkim „przepisem na program”, przygotowanym pakietem zaleceń i instrukcji, obejmującym też opis
know-how. Ten zestaw został wcześniej przetestowany i sprawdzony w postaci
zrealizowanej i wyemitowanej produkcji.
Jeśli format cieszy się sukcesem na swoim pierwotnym rynku, wzrasta
prawdopodobieństwo, że zdobędzie popularność w kraju importera. Właściciel
licencji może zezwolić kupującemu na dostosowanie formatu do oczekiwań
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i potrzeb danego rynku telewizyjnego. Jednak odejście od pierwotnego wzorca
zawsze stanowi przedmiot negocjacji między licencjodawcą i licencjobiorcą.
Chodzi w istocie o uzyskanie równowagi pomiędzy globalną standaryzacją
i lokalną różnorodnością. Format może być zdefiniowany jako kombinacja treści
importowanych i rodzimych. Jak ujmuje to jeden z producentów telewizyjnych:
Ludzie lubią oglądać na ekranie samych siebie, swoje życie. W formatach
często mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi odnoszącymi sukcesy,
zarabiającymi pieniądze, stającymi się gwiazdami popu, tancerzami,
znajdującymi pracę; (niemieccy) widzowie nie chcą oglądać Amerykanów
znajdujących pracę, tylko widzieć Niemców (Moran 2009, s. 81).

Uważa się, że formaty charakteryzują się przewidywalnymi kosztami
produkcji i zdolnością do szerokiej dystrybucji. Warto już w tym momencie
zaznaczyć, że licencjobiorca może sam wyprodukować format, zlecić to firmie
produkcyjnej lub dystrybucyjnej związanej z właścicielem licencji. Jak wynika
z podsumowania stowarzyszenia FRAPA, handel formatami jest zdominowany
przez produkcje non-fiction, należące głównie do reality tv (game show, talent
show, makeover). Podczas, gdy w mniej popularnym obszarze fikcji dominują
opery mydlane lub telenowele.
Jean K. Chalaby proponuje, żeby opisywać formaty w czterech wymiarach:
• Format jest to remake wyprodukowany na bazie licencji. Pozwala kupującemu stworzyć lokalną wersję oryginalnego programu, dostosowując
go do wymagań rodzimej widowni. Chalaby zauważa, że nie wszystkie
formaty są w tym samym stopniu chronione prawem autorskim. Najłatwiej
objąć ochroną formaty scripted, ponieważ ich koncepcja urzeczywistnia
się w łatwo identyfikowanych historiach i postaciach. O wiele trudniej
zabezpieczyć przed naruszeniem własności intelektualnej reality show.
• Format jest przepisem, który zawiera zarówno stałe, niezmienne zasady,
jak i wskazówki, które mogą być modyfikowane podczas adaptacji.
Format nie jest produktem, tylko „wehikułem”, którym podróżuje pewna
telewizyjna koncepcja programu, przekraczając granice krajów i kultur.
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• Format uprawdopodabnia komercyjny sukces. Towarzyszą mu szczegółowe dane dotyczące oglądalności lokalnych wersji, analizy audytorium
z podziałem na standardowe grupy reprezentatywne (według wieku,
płci, zamieszkania itd.). Jeśli format nie gwarantuje sukcesu, pozwala
przynajmniej na zarządzanie ryzykiem typowym dla produkcji i emisji
nowego show.
• Format definiuje metody produkcji. Kupujący licencję otrzymuje tzw.
biblię formatu, która zawiera instrukcje potrzebne do produkcji programu.
Szczegółowe informacje dotyczą np. budżetu, formatu scenariuszy, ustawienia scenografii, grafiki, zasad castingu, profilu gospodarza, selekcji
uczestników. Instrukcje są aktualizowane po każdej lokalnej produkcji
formatu (Chalaby 2016, loc. 554).
W tym opracowaniu będziemy zatem podkreślać dwojaką naturę formatów:
ekonomiczno-produkcyjną i społeczno-kulturową.
Z jednej strony możemy identyfikować je jako telewizyjne programy, które
są przedmiotem handlu; nadawcy muszą wykupić licencję od twórców i wyprodukować serię odcinków według otrzymanego zbioru przepisów (tzw. biblii).
Z drugiej strony globalny format musi respektować narodową, kulturową,
ideologiczną i obyczajową specyfikę lokalnej widowni. Może być zatem identyfikowany w obszarze społeczno-kulturowym – jako kategoria pozwalająca
badaczom na szerokie analizy i interpretacje odnoszące się na przykład do ideologicznych preferencji rodzimego audytorium.
Oczywiście te dwie perpektywy w postrzeganiu formatów telewizyjnych
często nakładają się na siebie, na przykład w kwestii zależności komercyjnego
powodzenia programu od społecznego i kulturowego dopasowania do lokalnej
widowni.
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6.2. Badanie formatów telewizyjnych
Samo pojęcie „format” zostało wymyślone przez medialny przemysł, a nie
przez naukowców porządkujących telewizyjną materię. Z tego względu panuje
opinia, że podejście ekonomiczne w badaniu formatów telewizyjnych jest
pierwszoplanowe i może dostarczyć najwięcej istotnych wniosków. Jednak
autorzy New Patterns in Global Television Formats opisują aż osiem możliwych
podejść do tego zjawiska:
• studia nad biznesem, traktujące formaty jako przedmiot handlu w szerszym kontekście ekonomicznym;
• analizę kulturową badającą, w jaki stopniu programy telewizyjne odzwierciedlają kulturę danego społeczeństwa;
• analizę porównawczą adaptacji formatów w różnych krajach;
• adaptację formatów w perspektywie semiotyki i strukturalizmu;
• historię formatów;
• badania z perspektywy organizacji telewizyjnej (analiza ról i praktyk
pracowników włączonych w procesy produkcyjne);
• badanie umów licencyjnych w regulacjach różnych krajowych jurysdykcji;
• badania odbioru (Aveyard i in. 2016, s. 4–6).
W kolejnych rozdziałach skupimy się przede wszystkim na dwóch nurtach
w badaniu formatów telewizyjnych, które wyznaczyły teksty dwóch autorów.
Omówimy je w ekonomicznej i instytucjonalnej perspektywie proponowanej
przez Jeana Chalaby’ego oraz w analizach i interpretacjach Alberta Morana,
który uważa formaty za teksty kultury popularnej, podlegające procesowi
tłumaczenia i adaptacji z języka „globalnego” na „lokalny”.
Te dwa kierunki analiz mają istotny wspólny obszar, na który zwraca uwagę
Mats Nylund. Badacz początkowo skupił się na analizach procesów produkcji
formatów i na ich wymiarze ekonomicznym – przeprowadził kilkadziesiąt
wywiadów z fińskimi menadżerami i producentami reprezentującymi media
publiczne i prywatne oraz niezależną telewizję. W wyniku badań zauważył,
że wartości kulturowe mają fundamentalne znaczenie w procesie produkcyjno-ekonomicznym. Program nie osiągnie znaczącego ratingu, jeśli widzowie
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odrzucą proponowany przekaz, ponieważ to oni, a nie twórcy decydują o akceptacji zakodowanego znaczenia.
Nylund zaproponował konceptualną ramę, która identyfikuje cztery główne
wymiary telewizyjnych formatów:
1. kreacja i adaptacja;
2. lokalna, narodowa, globalna produkcja;
3. napięcia pomiędzy niezależnymi spółkami produkcyjnymi i nadawcami;
4. kulturowe i ekonomiczne wartości (Nylund 2016, s. 19–34).
Te nakładające się na siebie i pozostające w zależności od siebie konteksty
będą zatem także powracać w poniższych rozważaniach nad formatami.

6.2.1. Handel formatami telewizyjnymi
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że handel formatami telewizyjnymi
można rozważać w podziale na fazy wywołane istotnymi przemianami rynku
medialnego.
1. Etap początkowy (1940–1970).
2. Internacjonalizacja (1980–1990).
3. Globalizacja (od 2000) (Chalaby 2016, s. 63).
ETAP POCZĄTKOWY (1940–1970)

O zagranicznych adaptacjach możemy mówić już w odniesieniu do programów
radiowych w latach dwudziestych w Wielkiej Brytanii i Australii. Przyjmuje
się, że pierwszym światowym formatem był komediowy show zatytułowany
It Pays to Be Ignorant, najpierw nadawany w stacjach radiowych (od czerwca
1942 roku w WOR New York, później w CBS Radio Network). Program zwrócił
uwagę Michaela Standinga, szefa programów rozrywkowych BBC, który
zdecydował o zakupie praw do jego produkcji. Brytyjczycy zmienili tytuł
na Ignorance Is Bliss i wyprodukowali show. Program okazał się sukcesem,
był emitowany od 1946 do 1953 roku (Chalaby 2016, s. 66).
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Od lat pięćdziesiątych stałym źródłem inspiracji dla producentów europejskich była telewizja amerykańska. Poszukiwano programów, które mogły
odnieść sukces na lokalnych rynkach. Na ogół sprzedawano gotowe scenariusze,
jedynie brytyjscy nadawcy odeszli od tego zwyczaju i opłacali samą licencję
na program, szukając własnego pomysłu na adaptację. Tym samym określili
wstępny wzorzec handlu formatami, który stał się później obowiązujący.
INTERNACJONALIZACJA (1980–1990)

Początek drugiej fazy w historii formatów wyznacza pojawienie się na rynku
mediów Fremantle Corporation, założonej w 1952 roku przez Paula Talbota.
Spółka stworzyła nowe standardy międzynarodowego handlu programami
telewizyjnymi. Uważa się, że pierwszym formatem sprzedanym na zasadzie
franczyzy był Romper Room. Program był najpierw emitowany w lokalnych
stacjach amerykańskich (od 1953 do 1994 roku), później trafił do ramówek
telewizyjnych na całym świecie. Talbot wykupił prawa międzynarodowe
do produkcji i emisji tego show. Do końca lat sześćdziesiątych wyprodukowano
25 lokalnych wersji.
Przełomowy moment dla globalnego handlu formatami nastąpił w 1978 roku,
kiedy Talbot otrzymał prawo do reprezentowania kompletnego katalogu
Goodson-Todman, najpierw dla Wielkiej Brytaniii, później dla Europy i Środkowego Wschodu38.
Po 1978 roku formaty z tego katalogu wprost zapełniły ramówki stacji
telewizyjnych, najwięcej z nich zostało sprzedanych do Wielkiej Brytanii39.

Już wcześniej produkcje wymyślone przez Marca Goodsona twórcę game show były znane
europejskim widzom, np. What’s My Line?, Beat the Clock, Two for the Money.
39 Do najpopularniejszych należą: The Price is Right (1956–2007) oraz Family Feud (w ramówce
ITV do 2011 r.). Talbot Television (należąca do korporacji Fremantle) wyprodukowała też
The Wheel of Fortune (w Polsce Koło Fortuny) i Jeopardy! (w Polsce Va banque). Ostatecznie The Wheel of Fortune zostało wyemitowane na dwudziestu trzech, a The Price is Right
na dwunastu lokalnych rynkach.
38
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Często lata osiemdziesiąte nazywa się wczesną fazą międzynarodowego
handlu formatami. Jednak sprzedaż była ograniczona wyłącznie do jednego
gatunku: teleturniejów; programów było niewiele i większość z nich pochodziła z USA. Odbierano je jako drugorzędne produkcje, które nie mogły się
równać z serialami fabularnymi nadawanymi w porze największej oglądalności.
Producentów i dystrybutorów formatów traktowano w branży telewizyjnej jak
natarczywych sprzedawców ulicznych, odwiedzających nadawców z wielkimi
torbami pełnymi taśm filmowych (Chalaby 2016, s. 69).
GLOBALIZACJA (OD 2000)

W lipcu 2000 roku w Cannes spotkali się twórcy, producenci i dystrybutorzy formatów telewizyjnych, którzy powołali chroniące prawa autorskie
stowarzyszenie FRAPA (Format Recognition and Protection Association).
Od tego momentu można – zdaniem Chalaby’ego – mówić o powstaniu międzynarodowego rynku formatów w dzisiejszym kształcie (Chalaby 2016, s. 68).
Wówczas działały aktywnie dwie medialne spółki produkujące globalne
formaty: Endemol (od 1994 toku) i FremantleMedia (od 2000 roku). Światową
popularność zdobywały cztery tzw. superformaty: Who Wants to Be a Millionaire? (1998), Surivor (2000), Big Brother (1999), Pop Idol ( 2001).
Uważano, że lokalnym nadawcom brakowało specjalistycznej wiedzy
potrzebnej do samodzielnej produkcji programów. Stąd popularność formatów, które z jednej strony dawały szczegółowe wskazówki produkcyjne
i przewidywalność ekonomiczną, z drugiej strony pozwalały na dostosowanie
ich do lokalnego charakteru.
Po 2000 roku coraz więcej podmiotów zajęło się procesem sprzedaży i adaptacji formatów, FRAPA podaje, że tego rodzaju działaność prowadzi dziś
około 500 spółek.
W ostatnich dwóch dekadach handel formatami objął też inne gatunki i typy
programów, nie tylko game show. Dotyczy: scripted, factual entertainment,
talent contest, comedy, panel show. Na początku 2000 roku formaty game
show wciąż stanowiły połowę sprzedawanych programów, reality show mniej
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niż jedną trzecią. Później tendencja się zmieniła i przedmiotem handlu stały
się przede wszystkim formaty factual entertainment. Gatunek ten według
kategoryzacji stowarzyszenia FRAPA obejmuje:
• programy life swap genre, w których dochodzi do jakiejś zamiany (np. Faking
It, Trading Places, Wife Swap);
• programy makeover/coaching (Supernanny, How to Look Good Naked),
w których obserwujemy przemianę;
• observational reality programming, programy reality powstałe w wyniku
obserwacji bohaterów (Come Dine With Me, Who Do You Think You Are?).
FRAPA rozróżnia też kategorię reality (Survivor, The Bachelor, The Apprentice)
oraz scripted entertainment, która obejmuje m.in. scripted reality – rekonstrukcje sądowe z aktorami, a także seriale fabularne zrealizowane na podstawie
scenariuszy (drama, soap opera, telenowele, sitcom)40. Liderami eksportu
są: UK, USA, Holandia41.
Można zauważyć, że przez 20 lat handel formatami sprofesjonalizował się
i bardzo przyśpieszył:
• Dancing with the Stars (2000) – w ciągu kilku lat trafił do 30 krajów;
• The Weakest Link (2000) – po zaledwie 18 miesiącach był emitowany
w 70 krajach;
• Deal or No Deal (2007) – w ciągu kilku lat miał widownię w 50 krajach;
• Hole in the Wall (2008) – w 18 miesięcy został zaadaptowany w 31 krajach.
Na tle tego zestawienia wyróżnia się show A Farmer Wants a Wife. Wyprodukowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych, potrzebował aż dziesięciu lat,
żeby trafić do 15 krajów. Dyrektorzy programowi nie byli skorzy do zakupu
licencji, ponieważ mieli wątpliwości, jaką potencjalną widownię może zdobyć.
Tymczasem, jak się okazało, A Farmer Wants a Wife zyskał szczególną popularność wśród młodych mieszkańców dużych miast (Chalaby 2016, s. 70).

40
41

https://www.frapa.org (dostęp: 10.10.2019).
Od 2009 roku najważniejszym miejscem handlu formatami w Europie pozostaje Cannes
(MIPFormats). Do najważniejszych eksporterów dołączyły: Argentyna, Australia, Japonia,
ostatnio Izrael, Belgia, Columbia.
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Handel formatami tworzy stabilny i jasno zdefiniowany system, w którym
kluczowe pozostają trzy role: twórca formatu, jego dystrybutor i producent.
Z tego wynika pięć możliwych scenariuszy:
1. Twórca, dystrybutor, producent to jedna spółka.
2. Twórca to jedna spółka, dystrybutor i producent druga spółka.
3. Twórca i dystrybutor to jedna spółka, producent druga spółka.
4. Twórca i producent to jedna spółka, dystrybutor to druga spółka.
5. Twórca to jedna spółka, dystrybutor druga spółka i producent trzecia
spółka (Chalaby 2016, s. 73).
W ostatnich latach także na polskim rynku telewizyjnym stała się zauważalna
tendencja do zmiany modelu nr 3 na model nr 1, czyli przejmowania kontroli
nad produkcją formatów przez ich twórców i licencjodawców. W pierwszych
edycjach Masterchefa brytyjski Shine (twórca) ograniczał się do sprzedaży
licencji i ogólnych wskazówek dla producentów formatu. W 2015 roku Shine
połączył się z Endemolem i nowa spółka zmieniła zasady współpracy. Dzisiaj Endemol-Shine produkuje show dla TVN, mimo że nadawca dysponuje
dużymi możliwościami produkcji in house. Wydaje się, że można wymienić
dwie główne przyczyny tej zmiany:
• dążenie do dodatkowego zysku przez twórcę (drożej kosztują gotowe
odcinki niż sama licencja),
• większa kontrola nad spójnością formatu.
Z drugiej strony produkcja zawsze wiąże się z inwestycją w zasoby i ryzykiem,
które nie zawsze się opłaca.
Międzynarodowy handel formatami jest zatem powtarzalnym procesem
zawierającym etapy:
• rozwoju,
• dystrybucji,
• produkcji,
• adaptacji,
• emisji formatu.
Handel formatami można również definiować jako cykl:

154

Formaty telewizyjne

Rysunek 4. Cykl handlu formatami telewizyjnymi

(na podstawie Lantzsch 2009, s. 85)

Z wyjątkiem poziomu nadawania (broadcasting) każdy poziom charakteryzuje się zestawem różnych aktorów i organizacji. Pomysł na format mógł
się zrodzić po stronie producentów lub nadawców, podczas gdy dystrybucją
mogli się zająć zarówno handlowcy, jak i producenci lub nadawcy. Realizacją
formatu zajmuje się zazwyczaj jedna organizacja – zewnętrzna firma w przypadku produkcji zleconej lub spółka nadawcy, kiedy jest to produkcja in house.
Format rozumiany jako produkt cechuje różnorodna, zmienna forma.
Najpierw stanowi ideę, koncepcję spisaną na kartce papieru, pakiet zawierający know-how, czyli biblię formatu, odcinek demonstracyjny, wreszcie
wyprodukowaną i wyemitowaną serię odcinków. I znowu dla kolejnego rynku
format stanowi ideę adaptacji, projekt zawierający wskazówki lokalizacyjne,
scenariusze, kolejną produkcję i emisję serii odcinków. Ta zmiana formy
towarzyszy kolejnym ogniowom łańcucha wartości: kreacji, produkcji, dystrybucji, adaptacji (re-produkcji), emisji. Przy czym patrząc na ten schemat,
warto zauważyć, że tylko nadawca dysponuje koncesją na telewizję naziemną,
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czyli ma unikatowy zasób pozwalająy na wyemitowanie gotowego programu.
Oznacza to też, że ponosi największe ryzyko związane z wynikiem oglądalności
lokalnej wersji formatu.
Sam format, żeby przetrwać i osiągnąć długoterminowy sukces, wymaga
ciągłych zmian. Tak to ujęła Maria Kyriacou (ITV Studio) w prezentacji podczas
targów formatów w Cannes (MIP Formats 2016): „Utrzymujący się na rynku
format musi być odświeżany, muszą się pojawiać zwroty akcji, zmiany i ewolucje (Torre 2017, s. 123).
Jeszcze w 2015 roku w samym USA wyemitowano 750 oryginalnych reality
show, z czego połowa miała swoją premierę. Od tego czasu tendencja zmieniła
się jednak bardzo wyraźnie. Warto odnotować, że w ostatnich latach programy
reality tv tracą widzów, wyraźnie też osłabia się pozycja dominującego na świecie
amerykańskiego przemysłu medialnego (Torre 2017, s. 128).
Zawieszono i wznowiono produkcję American Idol, ratingi Survivora, The
Voice, Celebrity Apprentice, Dancing with the Stars są niskie. Biznes zareagował
na tę spadkową tendencję zwielokrotnioną liczbą przejęć, połączeń spółek.
Te strategie wiążą się z sześcioma istotnymi celami:
• pozyskanie dla spółek nowej kreatywności i energii,
• poszerzenie wiedzy na temat najlepszych praktyk produkcyjnych,
• zdobycie dodatkowej biblioteki kontentu,
• spopularyzowanie marki i reputacji spółki,
• otwarty dostęp do nowych rynków – lokalnych i międzynarodowych.
Przykładem może być połączenie holenderskiej firmy Endemol i brytyjskiej
Shine oraz ekspansja Fremantle skierowana na lokalne rynki.
Przewidywany przez analityków biznesu spadek popularności formatów
non-scripted, do których należy telewizja reality tv, sprawił, że strategie programowe musiały ulec istotnym modyfikacjom. Część nadawców skoncentrowała
się na produkcji seriali fabularnych oraz na powrocie do sprawdzonych klasycznych formatów, jak Big Brother, Masterchef, Tope Gear, The Office, które
publiczność zna i chętnie ogląda. Spin off i remake stały się zatem przejściowym
sposobem telewizji na utrzymanie widzów.
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6.2.2. Formaty jako teksty popkultury, które podlegają procesowi
adaptacji
Obok historyczno-ekonomicznego podejścia, równie popularny jest społeczno-kulturowy nurt w badaniach nad formatami. Jego reprezentanci skupiają się
przede wszystkim na analizach procesów adaptacji globalnych wersji formatów
do lokalnych wartości. Albert Moran zapoczątkował badania na ten temat,
znajdując wielu kontynuatorów i naśladowców. Postrzegał opisaną w biblii
formatu wersję oryginalną jako pierwowzór. Do analizy procesów adaptacji
zatosował więc koncepcję Romy’ego Heylena (1994), która definiowała trójpoziomową ramę analizy pierwowzorów wyznaczaną przez:
• kody lingwistyczne,
• kody intertekstualne,
• kody kulturalne (Moran 2009, loc. 653).
Kod lingwistyczny w analizowaniu telewizji oznacza styl i formę, czyli
rejestrowanie oraz montaż obrazu i dźwięku. Na tym poziomie adaptacja
może oznaczać: włączenie, pominięcie, zastąpienie pierwotnego kodu lub
dokonanie pewnej hybrydyzacji. Proces ten można opisać na przykładzie
zmian w dominującej kolorystyce formatów, które zdaniem Boba Cousinsa
z FremantleMedia wynikają z preferencji lokalnych widowni.
W odniesieniu do kodu intertekstualnego kluczowe znaczenie ma to, która
organizacja telewizyjna jako pierwsza wyprodukowała format. To właśnie
normy, zwyczaje, praktyki tej konkretnej spółki telewizyjnej mają wpływ na jego
ostateczny kształt. Chodzi o lokalne wymagania i ograniczenia produkcyjne,
umiejętności operatorów, wydawców i scenarzystów. Na przykład na nic
zdały się wytyczne biblii formatu poświęcone cyklowi produkcyjnemu Sale
of the Century. Podczas realizacji show w Hiszpanii upał uniemożliwiał pracę
w standardowym trybie. W studiu telewizyjnym temperatura nie schodziła
poniżej 40 stopni. Ostatecznie zdecydowano się na nocną produkcję. Także
oszczędności budżetowe mogą wpływać na ograniczenia technologiczne
i realizacyjne. Na przykład trudno sobie wyobrazić powtórzenie konkurencji
z amerykańskiej wersji Masterchefa (sezon 3, odcinek 5), kiedy zawodnicy
gotowali dla 400 żołnierzy piechoty morskiej stacjonujących w bazie Camp
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Pendleton w Kalifornii. Pełna rozmachu scena, w której marines przybywają
na miejsce helikopterami, czołgami i wozami opancerzonymi, stanowi wyzwanie
budżetowe dla większości produkcji42.
W odniesieniu do kodów kulturowych Moran pisze wprost o tłumaczeniu
tekstów kultury z jednego języka na drugi i związanych z tym ograniczeniach i problemach. Podkreśla znaczenie producenta wizytującego, który
przygląda się produkcji formatu na lokalnym rynku. Jego rolą jest dbałość
o dochowanie wierności oryginalnej wersji. Jednak czasem nieustępliwość
pod tym względem prowadzi do kulturowo-społecznej porażki w odbiorze
show. Fiaskiem zakończyła się próba adaptacji na rynek azjatycki formatu
Najsłabsze ogniwo (Weakest Link). Producenci nie zrezygnowali z wytycznych i zachowali silnie dominującą rolę prowadzącej show, mimo że takie
zachowanie kobiety nie miało wzorców w kulturze tego regionu. Program
był na antenie tylko jeden sezon. Także w latach dziewięćdziesiątych chilijscy
nadawcy serialu Sons and Daughters nie przewidzieli, jakie społeczne skutki
wywoła opowieść o miłości między bliźniętami: dziewczyną i chłopakiem
rozdzielonymi po urodzeniu. Po interwencji rządu stacja musiała się wycofać
z nadawania programu. Wreszcie zaledwie dziesięć dni trwała emisja adaptacji
Big Brothera realizowanego w Bahrainie, format wywołał uliczne protesty,
oficjalną reakcję rządu i debatę w parlamencie43.
FORMATY – POMIĘDZY WYMIAREM GLOBALNYM I LOKALNYM

Lokalny, narodowy, globalny wymiar produkcji stanowi jednen z najważniejszych problemów badawczych, na których skupia uwagę Moran. Proces
adaptacji formatów telewizyjnych zakłada bowiem uwzględnienie uwarunkowań
lokalnych, ale pozostawienie obowiązującego globalnie schematu programu.
Za tym symetrycznym twierdzeniem kryje się podstawowy cel kupujących
licencję – chodzi o to, aby lokalna widownia odebrała zaadaptowany produkt
jako znajomy i przystępny. Kupujące format organizacje lokalne działają zatem
42
43

https://www.youtube.com/watch?v=sp_ASSKAA0k (dostęp: 11.06.2020).
Więcej na ten temat poniżej.
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jak gatekeeperzy – ich rolą jest nie tylko uczynienie globalnego lokalnym, ale
też globalizacja lokalnego.
Przykładem dobrze przeprowadzonej adaptacji zagranicznej licencji na rynku
polskim był komediowy serial Miodowe lata44. Z jednej strony wiele uwagi
scenarzyści poświęcili uniwersalnym problemom małżeńskim, z drugiej
strony program został przez autorów bardzo dobrze wpasowany w polskie
realia. Moran cytuje rozmowę z jednym z polskich widzów, który nie mógł
uwierzyć, że nie jest to rodzima produkcja.
Proces adaptacji formatów uważa się często za przejaw ekonomiczno-społecznej jednokierunkowej globalizacji. Jej efektem ma być hegemonia
jednorodnej kultury światowej, która niweluje lokalne różnice, rozmywa
rodzime odrębności i jest kolejną odsłoną teorii kulturalnego imperializmu.
Tymczasem, jak wskazują na to badacze, lokalne czynniki odgrywają w tym
procesie bardzo istotną rolę (Waisbord 2016).
W literaturze przedmiotu często pojawia się na przykład neologizm „glokalizacja”, który oznacza gotowość globalnego biznesu do wchłonięcia lokalnych
czynników oraz zdolność lokalnego kontentu do wyrażenia globalnych idei.
Badacze podkreślają także rolę personalizacji, która odnosi się do takiego opracowania międzynarodowego formatu, żeby wydał się rodzimej widowni bliski
i swojski. Zwacają uwagę na zjawisko hybrydyzacji w odniesieniu do światowych
formatów telewizyjnych. Polega ona na mieszaniu globalnych i lokalnych form
i stylów, których źródła znajdują się niekiedy w odległych zakątkach świata.
Ostatnie badania podkreślają znaczenie hybrydyzacji jako istotnej właściwości
współczesnych procesów kulturowych.
Czy można zatem stwierdzić, że proces globalizacji wzmacnia w istocie
lokalne idee, wartości, wzorce i przekonania?
Sam proces kupowania zagranicznych formatów wymaga podejmowania
przez szefów spółek medialnych decyzji, które mają wymiar ekonomiczny
i kulturowy. Trzeba oszacować: opłacalność inwestycji, wysokość budżetu
produkcji, docelową grupę odbiorców, zastanowić się nad miejscem w ramówce.
44

Miodowe lata, Polsat 1998–2003, oparty na amerykańskiej licencji Honeymooners.
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Przewidzieć, czy zakupiony format zostanie dobrze przyjęty przez widzów,
a zatem czy wpasuje się w społeczno-kulturowy kontekst.
Na przykład dubbingowane lub lokalne wersje typowych amerykańskich
oper mydlanych nie cieszą się popularnością w krajach Ameryki Łacińskiej,
ponieważ tamtejsza widownia nie lubi seriali z dużą liczbą odcinków, wieloma
wątkami, które się komplikują, nigdy się nie kończą i cechują się stałym przetasowywaniem postaci i aktorów. Szefowie stacji są zainteresowani serialami,
które mają wyraźny początek i koniec, mogą być w prosty sposób kontynuowane
lub zakończone, zależnie od wyników oglądalności. Dlatego stacja TELEFE,
spośród tuzina sitcomów oferowanych przez Sony, wybrała do produkcji serial
The Nanny. Nadawcy chcieli pokazywać sitcom codziennie, potrzebowali zatem
show z wystarczającą liczbą odcinków. Decyzja była podyktowana ekonomicznym rachunkiem i wiedzą o przyzwyczajeniach argentyńskiego widza.
Proces adaptacji ma zatem dwa wymiary: pierwszy polega na eliminowaniu
niezrozumiałych lub obcych kulturowo cech programu i dodawaniu elementów
istotnych dla lokalnego widza; drugi zakłada stałe monitorowanie procesu
kreowania i reagowanie na bieżącą sytuację polityczną, ekonomiczną i społeczną.
Gatekeeperzy (szefowie spółek medialnych, programatorzy i producenci)
muszą odpowiedzieć na szereg pytań, np. które elementy formatu okażą się
„lost in translation”, które treści mogą obrazić widownię, które okażą się nazbyt
ekscentryczne, obce lub zbyt uniwersalne. A także, które historie pozwolą
osadzić akcję programu w rzeczywistości społecznej danego kraju.
Antycypowanie przez szefów spółek medialnych gustów i nastrojów rodzimej
widowni wydaje się procesem trudnym i złożonym, wymagającym nie tylko
wiedzy, ale rodzaju intuicji opartej na medialnym doświadczeniu.
Badacze identyfikują istotny czynnik, który wpływa na te umiejętności przewidywania gustów audytorium. Jest nim rodzaj „dziennikarskiej wrażliwości”,
która pozwala nie tylko na trafną analizę potrzeb widzów, ale też na swoiste
współodczuwanie tych pragnień, wsłuchiwanie się w puls teraźniejszości
i przyszłości. W tym kontekście kultura narodowa oznacza dla gatekeeperów
nie tyle odniesienie do mitów narodowych, symboli patriotycznych, przełomowych wydarzeń historycznych, ale raczej do ostatnich, dzielonych przez
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mieszkańców doświadczeń. Mniej dotyczy przeszłości, bardziej teraźniejszości
i przyszłości. Audytorium postrzega się zatem jako społeczność, która wspólnie
doświadcza, przeżywa ważne chwile.
Warto przywołać tutaj rozważania Marwana M. Kraidy’ego, który globalno-lokalny dualizm formatów telewizyjnych odnosi do pojęcia „nowoczesności”
(Kraidy 2009). Kraidy analizuje recepcję programów reality tv w krajach arabskich. Według niego produkcja i emisja tego typu formatów silnie wpłynęła
na debatę na temat społecznego, obyczajowego i politycznego znaczenia idei
nowoczesności. Jego zdaniem pojęcie to w krajach nienależących do zachodniej kultury prowadzi do sprzecznych skojarzeń. Z jednej strony przywołuje
takie wartości, jak społeczny rozwój, ekonomiczny wzrost, nacisk na indywidualność człowieka, z drugiej strony każe myśleć o licznych zagrożeniach:
schyłek tradycyjnej kultury, utrata autentyczności, polityczna i ekonomiczna
zależność. Kontrowersje wokół reality tv w opinii Kraidy’ego należy postrzegać
nie tyle w kategoriach starcia konserwatywnych i liberalnych sił, ale raczej
jako przyczynek do rozważania nowoczesności jako procesu adaptacji wartości, idei, które uformują arabską wersję tego pojęcia. W rozumieniu teorii
„płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana bądź koncepcji modernizmu
w ujęciu Leszka Kołakowskiego „nowoczesność” nie jest nigdy skończoną
ideą, ale raczej kontinuum krytyki, ataku, analizy, negocjacji, zawłaszczenia.
W efekcie powstają społeczne, polityczne, ekonomiczne, kulturowe hybrydy.
W tym wypadku przykładem mogą być arabskie wersje światowych formatów.
Cytowany przez Kraidy’ego producent z Dubaju zauważa, że wcześniej stawiał
sobie za cel wymyślenie nowego show, teraz chodzi o stworzenie lokalnej wersji
następnego popularnego formatu, czyli wykreowanie programów, które będą
hybrydami zagranicznych i rodzimych treści, mieszankami nowoczesnych
i tradycyjnych wartości (Kraidy 2009, loc. 458). Często efekty tego procesu, czyli
arabskie reality tv, budzą silne kontrowersje. Prowokowanie dyskusji na temat
nowoczesności narusza bowiem granice społecznej i politycznej tożsamości.
W 2004 roku libański reality show Star Academy osiągnął wysoką, 80-procentową
oglądalność w krajach arabskich. W przeciwieństwie do Al-Jazzery oglądanej
przede wszystkim przez mężczyzn w średnim wieku, program przyciągnął
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młodzież oraz kobiecą widownię. Jego przeciwnicy nazywali go Akademią
Szatana, moralnym terroryzmem. Wysoka Rada „Ulama” wydała na jego
temat krytyczną fatwę45.
Reality tv sprowokowała burzliwe dyskusje dotyczące roli islamu w życiu
publicznym, wpływów kultury zachodniej, relacji między płciami. Co prawda
już latynoamerykańskie telenowele, egipskie melodramaty, hinduskie eposy
wywoływały burzliwy oddźwięk wśród widzów, jednak dopiero panarabski
show Al-Ra’is (arabska wersja Big Brothera) spowodował rozruchy uliczne.
Al-Ra’is, wyemitowana w Bahrainie w 2004 roku i zdjęta z anteny w wyniku
zaostrzających się protestów, zdaniem konserwatystów naruszała wartości
islamu poprzez zamykanie w jednej przestrzeni niezamężnych młodych kobiet
i mężczyzn. Producenci saudyjskiej telewizji MBC próbowali się co prawda
ustrzec przed głosami krytyki: wybrali do emisji programu liberalny Bahrain,
podczas castingu zaprosili do programu wyłącznie rozwiedzione kobiety.
Jednak po tygodniu emisji widzowie show mogli obejrzeć pierwszy pocałunek.
Te czułości w domu Wielkiego Brata wywołały protesty i demonstracje, które
ostatecznie zmusiły stację telewizyjną do zakończenia programu. Jak pisze
Kraidy, debata parlamentarna poświęcona tym wydarzeniom była fascynująca. Z jednej strony islamiści argumentowali, że program niszczy islamskie
wartości i domagali się zdjęcia go z anteny. Z drugiej strony liberalni politycy
ostrzegali, że taki krok stanowi wyraźny sygnał dla zagranicznych inwestorów,
że Bahrain jest ryzykownym miejscem do prowadzenia interesów.
Innym istotnym efektem emisji omawianych formatów było wzmocnienie
tożsamości narodowych poszczególnych krajów w opozycji do panarabskiego
nacjonalizmu. Na uwagę zasługuje rywalizacja libańskich i syryjskich uczestników
show Superstar, nadawanego z Bejrutu przez kanał Future TV. W programie
odnotowano wiele epizodów interpretowanych jako przejaw syryjskiego lub
libańskiego nacjonalizmu. W 2006 roku syryjski uczestnik został szybko
wyeliminowany z show po tym, jak syryjskie wojska wycofały się z Libanu.

45

Wojna toczyła się między stacjami telewizyjnymi w Libanie i Syrii, między nadawcami
formatów Superstar i Star Academy.
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W trzeciej emisji programu ojciec finalistki z Syrii wtargnął na scenę i otoczył
córkę narodową flagą.
Reality tv zachęcała do wyrażania poglądów z użyciem nowoczesnych metod
komunikacji. W politycznych sporach wykorzystywano slogany, wyrażenia
przejęte z reality tv. Na przykład jednowyrazowy slogan „Now” używany
w Star Academy wykorzystały kobiety z Kuwejtu, agitując za politycznymi
prawami. The Truth śpiewali libańscy demonstranci po zamachu na premiera
tego kraju. „Enough” skandowali protestujący w Egipcie przeciwko jednopartyjnym rządom Mubaraka. Nie wszystkie slogany tworzące nową semantyczną
i ikonograficzną sferę pochodzą wprost z reality tv, jednak to te formaty przyczyniły się do wykreowania nowego sposobu wyrażania poglądów. Dzięki
nim widownia uświadomiła sobie różnorodne możliwości komunikacyjne,
pozwalające na ominięcie cenzury.
Wszystkie wątki, sporne kwestie, szczegóły omawianych show znalazły
się oczywiście w swoistej hipermedialnej przestrzeni. W stałych rubrykach
zatytułowanych: Star Academy’s democracy lub The Star Academy of Arab
Leaders dziennikarze szczegółowo relacjonowali i komentowali telewizyjne
programy (Kraidy 2009, s. 37). Jak nazywa to Kraidy, czerpali lekcje demokracji z otwartości programów reality tv. Ta kontrowersyjna telewizja miała
się bowiem przyczyniać do kreowania nowych obywateli – konsumentów,
a jednocześnie określać płaszczyznę wymiany myśli społecznej i politycznej.
O ile w telewizji amerykańskiej i europejskiej programy reality tv eksplorowały
prywatną, intymną sferę życia, o tyle w krajach arabskich formaty telewizyjne
miały silny wpływ na publiczną przestrzeń, tak że można nawet mówić o ich
oddziaływaniu na społeczną tożsamość. Wynika to także z postawy islamskich
duchownych, którzy z całą powagą angażowali się w walkę z reality tv. Jak zostało
to wcześniej odnotowane, programy tego gatunku chcą być postrzegane jako
przedstawiające rzeczywistość, ale w istocie pokazują wyreżyserowany świat
i zainscenizowane wydarzenia. Zdaniem Kraidy’ego w krajach zachodnich
ta cecha telewizji rzeczywistości jest dobrze znana widzom, którzy mają sceptyczne nastawienie do scen pokazywanych na ekranie. W krajach arabskich
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zabrakło tego dystansu odbiorczego, co doprowadziło do wyolbrzymienia
„realności” wyreżyserowanego show.
Warto również odnotować pojawienie się formatów, które najwyraźniej
wpisały się w tradycję społeczną i kulturalną Bliskiego Wchodu. W programie
Millionaire Poet (Abu dhabi TV) rywalizują ze sobą uczestnicy biegli w tradycyjnej poezji oralnej, popularnej w krajach położonych nad Zatoką Perską,
w game show Green Light (Dubai TV) zawodnicy walczą, „sprawiając dobre
uczynki” (Kraidy 2009, loc. 580).
Zdaniem Kraidy’ego te programy są przykładem „re-enchant”, odczarowania
świata, jeśli posłużymy się językiem Maxa Webera, i demonstrują kulturowo
akceptowalne formy „skrzyżowania” kulturowego.
W krajach arabskich i nie tylko tam telewizja przyczynia się do społeczno-kulturalnej inkorporacji zagranicznych wartości i stylów. Jako kulturalna
hybryda kwestionuje dominujące społeczne i polityczne normy i nakłania
widza do udziału w procesie rozważania tego, co jest dopuszczalne, a co nie
w dyskursie publicznym. Programy reality tv ujawniają skrywane pragnienia
i podejmują tematy tabu, rozszerzają listę dozwolonych pytań i odpowiedzi,
tym samym odnawiają publiczną sferę i pomagają określić, co dzisiaj w krajach
arabskich oznacza „nowoczesność” . Nowoczesność nie jest bowiem raz zdefiniowanym stanem, ale procesem, w którym nigdy nie kończy się niepewność,
co właściwie oznacza bycie nowoczesnym.

6.2.3. Widz, twórca, „kłusownik”
Nie sposób pominąć jeszcze jednej perspektywy spojrzenia na globalne formaty.
Wynika ona z przemian, jakie dokonały się i dokonują w obszarze współczesnych
praktyk kulturalnych, społecznych i rynkowych. Według koncepcji Michela
de Certeau, popularna kultura może być rozumiana jako „sztuka działania”,
w której odbiorcy współtworzą treści, a nie tylko pasywnie je chłoną. Kreatywni „kłusownicy”, fani przetwarzają teksty popkultury we własne utwory,
wzbogacając je o inne, często odbiegające od pierwotnego, znaczenia. Tym
samym omijają hegemonię dominującego porządku. Zdaniem Claudio Coletty
teksty popularnej kultury stały się rodzajem narracyjno-epistemologicznej
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ramy działania, tworzącej nowy model społecznych relacji, nie tylko w sferze
odbiorców, ale także samej instytucji wytwarzającej te treści (Coletta 2016,
s. 37). Telewizyjne formaty, włączając w to najbardziej znane – Pop Idol, Big
Brother, reprezentują rodzaj infrastruktury kultury popularnej, która łączy
różne organizacyjne procesy. Formaty wykorzystują heterogeniczne technologie
i społeczne praktyki, jak np. społeczności fanów na platformach cyfrowych.
Warto zaznaczyć zatem, że produkcja i dystrybucja telewizyjnych formatów
jest rezultatem kreatywnych procesów adaptacji dokonywanych zarówno
przez samą organizację, jak i mobilizowanych do tego społeczności widzów.
Claudio Coletta pisze, że idea formatu rozpuszcza koncepcję oryginalności
i instytucjonalizuje praktyki imitacji i homogenizacji. Przywołuje myśl Gabriela
Tarde, który uważał proces imitacji za kluczowy w relacjach społecznych,
generujący różnorodne wzajemne odniesienia. Imitację rozumiał nie tyle
jako afirmowanie podobieństw, ale raczej jako kumulowanie różnorodności.
„Tłumaczenie” telewizyjnego formatu stworzonego w jednym kraju na potrzeby
widowni innego kraju nie polega jedynie na reprodukowaniu złożonej całości,
ale na dodawaniu odmiennych rozwiązań w obszarze kontentu, składu osobowego, technologii, wątków itd. Równocześnie na tworzeniu niezliczonych
przeróbek, parodii, spin offów formatu przez rzesze fanów. Widać tu interesujący
paradoks – z jednej strony format telewizyjny jest objęty prawami autorskimi,
z drugiej powinien być otwartym półproduktem, pozwalającym na adaptację
i szeroką dystrybucję.
Tę grę, którą prowadzą między sobą widzowie i autorzy programu, opisał
wnikliwie Jenkins na przykładzie Survivora, jednego z najpopularniejszych
formatów w historii telewizji. Celem odbiorców było spojlowanie kolejnych serii
programu. Ujawniano najcenniejsze informacje dotyczące miejsca produkcji
kolejnego sezonu oraz kolejności eliminowania uczestników. W rezultacie
chodziło o poznanie najpilniej strzeżonej przez producentów wszystkich game
show tajemnicy – kto zwyciężył daną edycję programu. Odbiorcy, przeprowadzając swoje żmudne śledztwa, analizowali zdjęcia satelitarne lub oglądali
zapowiedzi programu, śledzili poszczególne odcinki klatka po klatce. Z kolei
producenci lub nadawcy próbowali kierować ich uwagę na fałszywe tropy,
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przemycając mylące wskazówki. Podczas procesu spojlowania liczyły się przede
wszystkim działania wspólnotowe, a nie indywidualne. Pokazuje to przykład
ChillOne, fana, który przekazał na forach wielbicieli programu wiele istotnych
informacji dotyczących uczestników Survivora. Działał jednak sam i dla grupy
pozostałych fanów pozostał niezidentyfikowaną postacią. Jak to ujął Jenkins,
ChillOne zniszczył grę w spojlowanie, ponieważ proces dociekania prawdy
przez fanów był praktycznym zastosowaniem zasad zbiorowej inteligencji,
zdefiniowanych w koncepcji Pierra Lévy’ego.
To, co spaja zbiorową inteligencję, to nie posiadana wiedza, która jest
w miarę statyczna, ale proces jej zdobywania – dynamiczny i wymagający
aktywnego uczestnictwa, nieustannie testujący i afirmujący społeczne
więzi wewnątrz grupy (Jenkins 2007 s. 56).

Istotą zatem tej gry było działanie wspólnoty, grupy, która pokazuje swoją
odrębność od producentów i nadawców programu, walczy o swoją własną
wizję programu, a w konsekwencji o swoje miejsce w kulturze. Ta gra między
autorami programu i odbiorcami toczy się też na innej płaszczyźnie. Nadawcy
zachęcają bowiem odbiorców do interaktywnego uczestnictwa; od głosowania
i oceniania uczestników programu, do produkowania tzw. user generated content.
Z jednej strony ta aktywność widowni jest korzystna dla formatu, ponieważ
go popularyzuje, z drugiej jednak strony autorzy oryginalnego kontentu nie
mają żadnej kontroli nad twórcami przeróbek, parodii, pastiszy46. Zawsze
oczywiście mogą się upomnieć o prawo do własności intelektualnej, jednak
wypada oszacować, czy blokowanie lub ograniczanie takich treści będzie ostatecznie korzystne dla korporacji medialnych. Na pewno widzowie domagają
się uczestnictwa w kulturze na własnych warunkach. Chociaż często wnikliwa
analiza najpopularniejszych parodii formatów telewizyjnych publikowanych

46

Jenkins nazywa kłusownictwem internetowym zjawisko polegające na tym, że widzowie
tworzą swoją własną propozycję programu. Wykorzystują do niej tworzywo (bohaterów,
wątki, gotowe ujęcia) oryginalnego formatu.

166

Formaty telewizyjne

na platformie YouTube wskazuje na to, że ich autorzy raczej wzmacniają kulturę
dominującą, niż są subwersywnym komentarzem do mainstreamu.
Spółki medialne wychodzą oczywiście naprzeciw współczesnym praktykom widzów, po to żeby osiąganąć dodatkowe komercyjne cele. Autorzy
Idola konstruują poszczególne odcinki w taki sposób, że można je oglądać
w krótkich, kilkuminutowych fragmentach.
Serie reality są w pewnym stopniu budowane z „atrakcji” – krótkich, silnie
nacechowanych emocjonalnie jednostek, które można oglądać w sekwencji
lub poza nią (Jenkins 2007, s. 77).

„Atrakcje” zaspokojają potrzeby lojalnego widza, jak i tzw. „pstrykacza”.
W tej krótkiej formie są publikowane w nowych mediach, gdzie zyskują nową,
dodatkową widownię. „Atrakcje” kreują marki osobiste – celebrytów, które
stają się „własnością” stacji, mogą być wykorzystane w kolejnym kanale tematycznym lub w adaptacji zakupionego formatu.
Jednak wydaje się, że czas globalnych, „drogich” formatów przemija. Efekt
long tail sprawia, że nadawcy produkują taniej i więcej. Dziś komercyjny sukces
zależy od dystrybucji i ściśle połączonego z programowaniem zarządzania
markami.
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Badanie formatów ma wiele wymiarów, które cytowany już Nylund zdefiniował
w odniesieniu do dwóch osi:
• ekonomiczno-produkcyjnej,
• kulturowo-społecznej (Nylund 2016, s. 19–34).
Przedmiotem analizy badaczy są najczęśniej praktyki producentów, nadawców
formatów oraz odbiorców tekstu. W tym drugim przypadku medioznawcy
biorą pod uwagę zarówno masową widownię, jak i dziennikarzy, krytyków
telewizyjnych, autorów artykułów w wydawnictwach elitarnych i popularnych.
W tym rozdziale spróbujemy spojrzeć na cztery superformaty z perspektywy procesu kreacji i adaptacji, produkowania i nadawania formatów, jak
i recepcji tych telewizyjnych tekstów. Analiza wymienionych wątków będzie się
toczyć w dwóch zdefiniowanych powyżej ramach: ekonomiczno-produkcyjnej
i kulturowo-społecznej. Niekiedy trudno będzie zachować precyzyjną linię
demarkacyjną między tak zarysowanymi obszarami.
Wybór czterech superformatów (Big Brother, Pop Idol, Who Wants to be a Millionaire?, Survivor) podyktowany został ich globalną popularnością, wpływem
na przemysł telewizyjny i nawyki masowego widza, ale także różnorodnością formalną. Trzeba pamiętać, że ogromny międzynarodowy sukces tych
programów spowodował prawdziwy boom na produkcję formatów. Tak jak
wspominaliśmy, w 2015 roku w amerykańskich sieciach kablowych zostało
nadanych 750 formatów, połowa miała premierowy charakter (Torre 2017,
s. 120). O nasyceniu rynku i rozdrobnieniu widowni świadczą też kategorie,
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subkategorie odnoszące się do zbioru reality tv, do którego zalicza się większość
formatów: adventure, antiques, auctions, celebrity, dancing, dating, fashion,
fitness, food, historical, home buying, home renovation, modelling, singing
and weddings.
Korzenie tej niezwykle bogatej twórczości telewizyjnej sięgają początku
XXI wieku, kiedy rok po roku pojawiły się cztery superformaty.

7.1. Who Wants to Be a Millionaire?
Jak sam tytuł programu wskazuje, uczestnicy walczą o milion w walucie danego
kraju. Widz poznaje zawodników podczas eliminacji. W tej rundzie każdy
z nich musi poprawnie ułożyć cztery odpowiedzi: A, B, C i D we właściwej
kolejności. Zwycięzca, który zrobi to najszybciej, zasiada przed prowadzącym
program. Teraz musi stawić czoło 12 zamkniętym pytaniom, żeby wygrać
milion (w polskiej wersji show ta zasada obowiązuje od 2017 roku). Podczas
całej rozgrywki zawodnik może wykorzystać trzy dodatkowe tzw. „koła
ratunkowe” („pół na pół” – z czterech proponowanych odpowiedzi zniknie
połowa, „pytanie do publiczności”, która ma wskazać prawidłową odpowiedź,
wreszcie „telefon do przyjaciela”, którego wybiera zawodnik). Jeśli odpowiedź
jest prawidłowa, uczestnik przechodzi do kolejnego pytania za większą sumę.
Jeśli zrezygnuje z gry lub odpowie błędnie, traci dotychczas wygrane pieniądze,
chyba że ma już prawo do tzw. sumy gwarantowanej. W polskiej edycji wynosi
ona odpowiednio 1000 i 40 000 złotych. Tak w największym skrócie można
opisać proste zasady Milionerów z zastrzeżeniem, że w każdej lokalnej wersji
mogą obowiązywać liczne i drobne modyfikacje, wynikające z uwarunkowań
społeczno-kulturowych lub produkcyjno-ekonomicznych.
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7.1.1. Perspektywa ekonomiczno-produkcyjna
GLOBALNY FORMAT
KREATOR

POLSKA ADAPTACJA

Celador, Sony (od 2006)

X

PIERWSZY PRODUCENT

Celador

Endemol
Neovision/Intergalactic/Jake Vision (od 2017)

DYSTRYBUTOR

Celador, Sony (od 2006)

Jake Vision (od 2017)

PIERWSZY NADAWCA

ITV (UK), ABC (USA)

TVN

PIERWSZA EMISJA

UK 1998–; USA 1999–

1999

LICZBA ADAPTACJI

105

X

W 1995 roku producent telewizyjny Paul Smith zaprezentował ideę Who wants
to be a Millionaire? grupie dziesięciu dyrektorów programowych w ITV. Projekt
został natychmiast odrzucony. Wiodący argument zakładał, że widzowie nie
chcą oglądać uczestników wygrywających miliony. 12 lat późnej show był
emitowany w 105 krajach. Hasła takie, jak „ostateczna odpowiedź’, „telefon
do przyjaciela” weszły do codziennego języka. Show posłużył jako inspiracja
dla filmu Slumdog Milioner z ulicy, który w 2008 roku zdobył osiem Oskarów.
Na początku format nosił tytuł Góra pieniędzy (Cash Mountain), jednak stratedzy programowi z ITV uznali, że bardziej sprawdzi się nazwa odwołująca się
do marzeń widzów o byciu milionerami. Format wydawał się bardzo prosty,
zawodnicy odpowiadali na pytania o wzrastającym stopniu trudności, aby
wygrać główną nagrodę.
W latach dziewięćdziesiątych uważano, że quizy przyciągają głównie
biedniejszych i starszych odbiorców, czyli grupy mniej atrakcyjne dla reklamodawców ze względu na ograniczoną siłę nabywczą. Strategia Millionerów
polegała na dotarciu do większej liczby widzów z tzw. „wyższej półki”. Twórcy
show zawarli zatem w przepisie na format szereg wskazówek, które pozwalały
realizować opisaną powyżej strategię:
• wysoka nagroda pieniężna,
• prezenter o ugruntowanej popularności,
• teatralna oprawa spektaklu,
• spójna konstrukcja estetyczna,
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• intensywność dramatu, niepozwalająca na skojarzenia z tanią produkcją,
jaką był wcześniej quiz (Wayne 2000, s. 210).
Wytyczne dotyczące gospodarza formatu wskazywały, że powinna to być
osobowość telewizyjna, znana dobrze widzom. Pierwszym prowadzącym
show został Chris Tarrant, znany wcześniej z programów dla dzieci Tiswas
(1974–1981) i dorosłych widzów Tarrant on TV (1992–). Jak pisali krytycy
telewizyjni, odznaczał się arogancką pewnością siebie połączoną z łagodnością,
którą wypracował zapewne, rozmawiając z małymi uczestnikami show. Warto
podkreślić, że osobowość prowadzącego pierwszą wersję ma istotne znaczenie
dla wzorca formatu, ponieważ nawiązują do niego gospodarze kolejnych edycji.
Estetyka Milionerów wydaje się „filmowa”. Praca kamer, w tym „kranu”,
jazdy, panoramy, podkład muzyczny, gra świateł potęgują dramaturgię (Creeber
i in. 2008, s. 235). Twórca show Paul Smith przyznał, że producenci musieli
pokonać swoje przyzwyczajenia i zerwać z tradycyjnym stylem telewizji rozrywkowej lat 90., przede wszystkim z konwencją mało efektownego oświetlenia
i nijakiego dźwięku.
W Wielkiej Brytanii międzynarodowy sukces Who wants to be a Millionaire?
był postrzegany przez pryzmat sentymentu i tęsknoty za brytyjskim imperium. Twórcy formatu przyznawali, że mają w biurze mapę z zaznaczonymi
na różowo krajami, w których show jest emitowany. Większość świata była
różowa (Freedman 2003).
Od początku wątek „brytyjskości formatu” pobrzmiewał w doniesieniach
prasowych. Podkreślano, że Milionerzy, podobnie jak Survivor, są w „100% brytyjscy” (Littleton 1999). W sukcesie obu tytułów upatrywano okazję do zmiany
bilansu w imporcie i eksporcie formatów, szczególnie w wymianie handlowej
z USA. Ten strategiczny cel można powiązać z dążeniem rządu do komercjalizacji
brytyjskiej telewizji, a w szczególności do stworzenia warunków dla rozwoju
ITV. W związku z produkcją programu specjalnie zmieniono obowiązujące
regulacje ograniczające wysokość nagród, które można było zdobyć w teleturniejach telewizyjnych. Gdyby nie ten krok, Who wants to be a Millionaire
nie mógłby oferować tak spektakularnej wygranej.
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Szeroko komentowanym w brytyjskiej prasie wątkiem tych amerykańsko-brytyjskich potyczek na polu handlu formatami był przebieg sporu spółki
Celador, pierwotnego właścieciela licencji Milionerów, z Disneyem. Po sześciu
latach sądowej batalii amerykański sąd uznał, że Disney nie wypłacił Celadorowi należności z tytułu udziału w zyskach z emisji amerykańskiej wersji
programu. Brytyjscy twórcy formatu otrzymali 269 milionów dolarów tytułem
odszkodowania. Właściel Celadora nazwał suces swojej spółki zwycięstwem
Dawida nad Goliatem47.

7.1.2. Perspektywa społeczno-kulturowa
Pojawienie się Who wants to be a Millionaire? nie spotkało się z przychylnym
przyjęciem i wywołało krytykę w brytyjskiej prasie. Nauczyciele niepokoili
się, jak na dzieci wpłynie to komercyjne widzenie świata, podczas gdy „tradycjonaliści pisali lirycznie o czasach, gdy uczestnicy chętnie wracali do domu
z mikserem lub tosterem” (Holmes 2005). Wcześniej w brytyjskich quizach
nagrody były symboliczne, związane z abstrakcyjnym poczuciem brytyjskiej
„powściągliwości”. Mimo to omawianemu gatunkowi telewizyjnemu zawsze
towarzyszyła pogarda klasy średniej. Dostrzegano w nim jedynie wulgarne
widowisko, w którym wystawiano na pokaz pazerność uczestników.
Niewątpliwie większość quizów mediatyzuje konstrukcje takie, jak klasa,
wiedza i społeczna pozycja (Holmes 2005, s. 494). Prowadzący brytyjską
wersję Chris Tarrant często porówywał status majątkowy uczestników, ich
niskoopłacane profesje do wysokich wygranych, które mogliby zdobyć, gdyby
tylko mieli wystarczającą wiedzę. Su Holems proponuje, żeby w interpretacji
Milionerów przyjąć marksistowskie podejście do gatunku i nacisk na klasę
jako podstawową kategorię analityczną. Jest to perspektywa, która zniknęła
w studiach telewizyjnych i kulturowych. W erze postmodernizmu klasy stała
się przestarzałą kategorią, uważaną za wadliwą koncepcyjnie. Jednak, trzeba
przyznać, że to podejście narzuca się wręcz podczas oglądania brytyjskiej
wersji Milionerów. Program dzieli uczestników na warstwy, klasyfikuje wobec
47

„The Guardian”, 7.07.2010, https://www.theguardian.com/business/2010/jul/08/disney-celador-damages-entertainment (dostęp: 10.10.2019).
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„struktur ekonomicznych produkcji”. Widzowie, dowiadując się o ich zawodzie,
wykształceniu, stylu życia, spekulują, jak wysoką nagrodę mogą wygrać.
Centralnym zagadnieniem staje się zatem konstrukcja wiedzy powiązana
oczywiście z pojęciem klasy społecznej. W tym miejscu można się odwołać
do koncepcji Bourdieu, w której „kulturalny kapitał” odgrywa istotną rolę,
definiując obok kapitału ekonomicznego status społeczny a zarazem ideologiczny.
Pisał o tym także Fiske, posługując się koncepcją Levi-Straussa o różnicach
pomiędzy grą i rytuałem (w grze musi się wyłonić zwycięzca; rytuał gromadzi
jednostki i sugeruje wspólnotę). W teleturniejach uczestnicy są pokazani
jako różni, ale równi wobec okazji wygrania nagrody, którą w istocie jest
awans w społecznej hierarchii (Fiske 2011, s. 266). Milionerzy oddziałują zatem
poprzez strukturę gry i rytuału. W pierwszym etapie show, kiedy uczestnicy się przedstawiają, są jeszcze równi wobec szansy zdobycia nagrody. Gra
zaczyna się chwilę później, wtedy zwycięzca pierwszej krótkiej konkurencji
zostaje wyróżniony. Wkracza w przestrzeń gry i zajmuje miejsce na scenie
naprzeciwko prowadzącego. To znaczące przejście badacze nazywają „rytualną
drogą” od widowni do sceny. Pozostali uczestnicy natychmiast zatapiają się
w ciemności.
Ta część ma za zadanie wzmocnić wrażenie, że każdy może wziąć udział
w programie i wygrać. Twórcy formatu często podkreślają to założenie w swoich
wypowiedziach, twierdząc na przykład, że „Milionerzy przyciągają zróżnicowane demograficznie grupy”.
W dwunastu pytaniach prowadzących do miliona zastosowano zasadę wielokrotnego wyboru, która wywołuje wrażenie „dostępności wiedzy” zarówno
dla uczestników, jak i widzów. Czy zatem każdy niezależnie od wykształcenia
może wygrać w Milionerach, czy też nagrodę mogą zdobyć gracze należący
do intelektualnej i kulturalnej elity?
Badacze często kategoryzują teleturnieje właśnie według kryterium wymaganej od zawodników wiedzy:
• wiedza akademicka (Mastermind, Wielka Gra);
• wiadomości praktyczne, codzienne (The Price Is Right);
• wiedza wynikająca ze społecznego doświadczenia.
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W brytyjskiej wersji Milionerów, pytania wymagają w większym stopniu
wiedzy akademickiej (szczególnie z zakresu historii, literatury, a także nauk
przyrodniczych i ścisłych). Pozwala to prowadzącemu show stale pielęgnować
dysksurs o społecznych klasach. Przyjrzyjmy się na przykład, jak w brytyjskich
Milionerach została opowiedziana historia o „pracowniku fabryki jogurtów
z Whitby w hrabstwie North Yorkshire”, który wygrał 250 000 funtów. Tarrant
pytał między innymi, ile Miles musiałby wygrać, żeby zmienić pracę; jak długo
musi pracować na 16000 funtów, które właśnie wygrał. Kiedy zawodnik zdobył
32 000, Tarrant nie omieszkał zaznaczyć, że zarobienie takiej sumy w fabryce
jogurtów zajęłoby mu 6 lat. Po trafnej odpowiedzi na pytanie za 64 000, prowadzący podsumował, że nagroda jest warta 12 lat pracy Milesa.
Pracownik fabryki jogurtów wpisuje się zatem w teleturniejowe ogólnoświatowe panoptikum, w którym występuje też: „gliniarz, który czytał Shakespeare’a” lub „szewc, który znał operę”. Istnieje bowiem założenie, że status
klasowy jest powiązany z poziomem wiedzy. Tarrant miał na przykład zwyczaj
kwestionować jedno z tzw. „kół ratunkowych” – „pytanie do publiczności”.
Udawał przesadnie zaskoczonego, gdy uczestnik prosił o pomoc widownię.
Komentował to ironiczną sugestią, że otrzymaną odpowiedź należy traktować
podejrzliwie. Często w formie żartu podawał w wątpliwość „kapitał intelektualny” zgromadzonej w studiu publiczności, mówiąc na przykład: „nie podoba
mi się ich wygląd” lub wprost nazywając ją „riff-raff”.
W Wielkiej Brytanii program utrwala także stereotypy odnoszące się do płci.
Zawodnicy są pokazani jako aktywni, pracujący, a ich partnerki są pozycjonowane w reaktywnej i emocjonalnej roli kibica. Prowadzący żartuje o żonach,
które śledząc przebieg gry, już w myślach wydają wygrane przez męża pieniądze (Holmes 2005, s. 491). Wygłasza też stałe komentarze pod adresem
dokuczliwych teściów, leniwych nastolatków.
Oczywiście Milionerzy przekazują też widzom rodzaj indywidualnych wizytówek uczestników. W czasie gry prowadzący toczy z zawodnikiem swobodną
rozmowę na temat rodziny, hobby, miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim,
jak dużą sumę spodziewa się wygrać. Obowiązkowe pogawędki na temat
zawodowego lub rodzinnego życia uczestników wpisują się w personalną
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narrację, dyskurs obecny we współczesnych mediach, typowy dla talk show
i reality show. Jak ujmuje to Hill, widzowie mogą szukać autentyczności w sytuacji, kiedy prawdziwi ludzie są „naprawdę sobą w nieprawdziwym otoczeniu”
(Hill 2002, s. 324).
Trzeba jednak zastrzec, że brytyjska wersja programu ma swoją rozpoznawalną specyfikę. Polski prowadzący Milionerów Hubert Urbański przyjął
rolę bardziej zdystansowanego i oficjalnego gospodarza, nienaruszającego tak
wyraźnie jak Tarrant granic prywatności uczestników. Wydaje się, że taka
postawa hosta bardziej odpowiada polskiej widowni, która np. nie przyjęła
z entuzjazmem wizerunku ostrej i złośliwej prowadzącej quiz Najsłabsze
ogniwo, w którą wcieliła się Kazimiera Szczuka.
Lokalne wersje Milionerów ze względu na odmienną tematykę i zakres
pytań niektórzy badacze dzielą na trzy grupy: model amerykański (USA
i Izrael), zachodnioeuropejski (Niemcy i Włochy) i wreszcie wschodnioeuropejski i arabski (Polska, Rosja, Arabia Saudyjska) (Hetsroni 2005a). W swojej
analizie porównawaczej Amir Hetsroni wziął pod uwagę materiał badawczy
zawierający 1888 pytań, które padły w 65 odcinkach formatu realizowanego
w wymienionych siedmiu krajach48.
Pytania przeanalizowano według następujących kryteriów:
• tematyka,
• proporcja pomiędzy lokalnym a uniwersalnym zakresem pytań,
• proporcja pomiędzy wiedzą akademicką i codzienną (do wiedzy akademickiej zaliczone zostały pytania historyczne, naukowe, teologiczne,
dotyczące sztuk pięknych)49.

W przypadku Polski przedmiotem badania była populacja 172 pytań, które zostały postawione uczestnikom w odcinkach od sierpnia do września 2000 roku.
49 W swojej analizie porównawaczej Hetsroni wziął pod uwagę materiał badawczy zawierający
1888 pytań, które padły w 65 odcinkach formatu realizowanego w USA, Niemczech, Włoszech, Rosji, Polsce, Izraelu, Arabii Saudyjskiej. W przypadku Polski przedmiotem analizy
była populacja 172 pytań, które zostały postawione uczestnikom w odcinkach od sierpnia
do września 2000 roku.
48
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Model amerykański charakteryzuje duża liczba pytań odnosząca się do rozrywki i mała liczba pytań dotyczących języka. Ma to dowodzić znaczącej
roli rozrywki w amerykańskiej kulturze. Brak istotnych różnic pomiędzy
pytaniami w teleturniejach amerykańskim i izraelskim ma świadczyć o silnych polityczno-ekonomicznych związkach, które unieważniają geograficzne
oddalenie oraz odmienności religijne, etniczne i językowe.
Zachodnioeuropejski model charakteryzuje duża liczba pytań poświęconych
językowi. Przez tę potrzebę zaakcentowania lokalności, rodzimości teleturnieju
staje się on trudny dla grup imigrantów zamieszkujących oba kraje. Zdaniem
Hetsroniego eurosceptycy będą na tej podstawie dowodzić, że unifikacja
Europy nie jest możliwa. Adwokaci UE wskażą z kolei, że to podobieństwo
modelu raczej zbliża oba kraje kulturowo, niż je oddala.
Model wschodnioeuropejski i arabski wykazują dużą liczbę pytań odnoszących się do języka i historii. Zdaniem Hetsroniego przemawia przez to duma
z odzyskanej narodowej tożsamości, niszczonej w okresie komunizmu. W Arabii
Saudyjskiej obecność pytań z obszaru języka i historii symbolizuje panarabską
tożsamość. Niewielka liczba pytań na temat rozrywki w Rosji i Polsce może być
postrzegana jako kontrreakcja na postkomunistyczne zachłyśnięcie się kulturą
popularną. Hetsroni zauważa, że polski model jest typowy dla kultury, która
przechodzi istotne przemiany. Z jednej strony tematyka pytań w omówionym
zakresie jest zbieżna z Rosją i Arabią Saudyjską, z drugiej strony kryterium
uniwersalności zbliża Polskę do krajów Europy Zachodniej, USA i Izraela.
Czy rzeczywiście opisana analiza pytań pozwala na tak daleko idące wnioski
badawcze? Autor artykułu przeanalizował bowiem sam tekst telewizyjny –
pytania, które padły w różnych edycjach Milionerów. Nie poświęcił natomiast
uwagi zespołowi autorów i redaktorów, którzy te treści stworzyli. Spojrzał
na analizowaną zawartość w taki sposób, jakby po prostu pojawiła się w danym
kontekście społecznym, politycznym i kulturowym. Jednak tekst nie odnosi
się do siebie samego, oddziałuje poprzez kulturalne praktyki, jak produkcja
i recepcja (Mittel 2004). Producenci kreują formy telewizyjne, a publiczność
w procesie re-kreacji tworzy je dla siebie. Formułowanie nowych propozycji
programowych odbywa się poprzez działanie przemysłu telewizyjnego, który
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z jednej strony ma oczywiste komercyjne cele, z drugiej strony jest uwarunkowany samym produkcyjnym procesem. Ten obszar pozostaje zwykle trudny
do zbadania, ponieważ media strzegą tajemnicy produkcji jako swojego
specyficznego know-how, które daje im przewagę konkurencyjną na rynku.
Jednak nie można pominąć tych czynników, ponieważ mają znaczący wpływ
na telewizyjny tekst, w tym wypadku na dobór i kształt analizowanych pytań.
Na przykład polską wersję językową wyróżnia praktyka autorów pytań, którą
można ogólnie określić jako „zabawę językiem”. Autorka pytań do Milionerów
nie ukrywa, że redakcja z uwagą śledzi tzw. „cytowalność” pytań w innych
mediach. Za swój sukces uznaje, jeśli jakieś pytanie z Milionerów jest powtarzane, analizowane i rozpatrywane przez dziennikarzy.
Redakcja unika zatem pytań encyklopedycznych, ponieważ coraz wyraźniej
widać, że tzw. „kanon edukacyjny jest podmyty” i trudno odnaleźć wspólną
płaszczyznę wiedzy dla uczestników programu i widowni. Należy zatem
zauważyć, że specyfika polskiej wersji teleturnieju wynika w znacznym stopniu
z profilu redaktorów przygotowujących pytania. Dowcip jest bowiem popisem
sprawności umysłowej twórcy i zaproszeniem odbiorcy do ujawnienia podobnych
kompetencji i postaw. Gra słów ma zaskoczyć, zadziwić, rozbawić. Wymaga
od odbiorcy aktywności intelektualnej, która zmusza do niestandardowego
myślenia, gotowości na obecny w przekazie humor (Buttler 2001).
Hetsroni formułuje dalekosiężne wnioski sytuujące Polskę w określonej
konfiguracji społecznej, politycznej i kulturowej, które w perspektywie wzbogaconej badaniem praktyk produkcyjnych wydają się bardzo wątpliwe.

7.2. Survivor
Najbardziej znana jest amerykańska wersja tego globalnego formatu, który
w 2019 roku miał jubileuszowy, czterdziesty sezon. Każda edycja Survivora odbywa
się w trudnych warunkach, w tropikalnym klimacie, w miejscu oddalonym
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od cywilizacji, np. jubileuszowy sezon został zrealizowany na jednej z wysp
Republiki Fidżi.
Zawodnicy mają za zadanie nie tylko rywalizować w zaplanowanych przez
producentów konkurencjach, ale przede wszystkim wykazać się odpornością
na głód, pragnienie i trudne warunki życia (mieszkają w zbudowanych samodzielnie prowizorycznych schronieniach).
Każdy odcinek pokazuje przebieg jednej konkurencji, której zwycięzca
otrzymuje tzw. immunitet chroniący go przed wyeliminowaniem.
Uczestnicy konkurują ze sobą w rozmaitych konfiguracjach. Przykładowo
dwóch zawodników może należeć do jednej grupy i przez kilka odcinków
wspólnie rywalizować z innymi zespołami. Jednak później, po zmianach
wprowadzonych przez producentów mogą zostać przydzieleni do wrogich
względem siebie grup. Ostatecznie nagroda przypada tylko jednemu zwycięzcy
i zazwyczaj wynosi milion dolarów (z wyjątkiem ostatniej, jubileuszowej edycji,
kiedy wzrosła do 2 milionów).

7.2.1. Perspektywa ekonomiczno-produkcyjna
GLOBALNY FORMAT

POLSKA ADAPTACJA

TYTUŁ FORMATU

Expedition Robinson, Szwecja 1997
Survivor, USA 2000

Wyprawa Robinson, 2004
Wyspa przetrwania, 2017

KREATOR

Planet 24 (Charles Parson –brytyjski producent)

–

PRODUCENT

Strix Television/ Marc Burnett Productions

TVN, Jake Vision

DYSTRYBUTOR

Planet 24/CBS

Strix Television;

NADAWCA

SVT/CBS

TVN; Polsat

PIERWSZA EMISJA

1997–
2000 –

2004, 2017

LICZBA ADAPTACJI

51

–

Od prawie dwóch dekad CBS przeprowadza casting na uczestników, którzy
ulokowani na egzotycznej wyspie, tworzą mikrospołeczność i walczą o to, żeby
pozostać tam jak najdłużej. Konkurencje, które zaplanowano dla zawodników,
wymagają sprawności fizycznej lub intelektualnej. Muszą jak prawdziwni
rozbitkowie pożywiać się nieco obrzydliwymi specjałami w rodzaju owocu
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Duriana lub larw owadów. Jednak podstawowy test, który przechodzą, oparty
jest na znajomości swoich rywali. Podczas rady wyspy odbywają się głosowania nad wykluczaniem kolejnych uczestników. Wskazanie kolegi należy
uzasadnić, biorąc pod uwagę sympatię i antypatię, subiektywne poczucie
zagrożenia lub wsparcia z jej lub jego strony, a także uwzględnić obiektywne
czynniki, np. zaangażowanie w działania grupy, przydatne umiejętności itd.
Kiedy w grze bierze udział mniej niż połowa zawodników, rozpoczyna się
rywalizacja indywidualna aż do finałowego tygodnia, kiedy zwycięzca zostaje
wybrany głosami wyeliminowanych wcześniej konkurentów.
Jednak słusznie Henry Jenkins podkreśla, że tak naprawdę istotą Survivora
jest inna wszeobecna rywalizacja, która rozpoczęta w 2000 roku nie ma końca:
(…) gigantyczna zabawa w kotka i myszkę, gra producentów z widzami.
Ci pierwsi umieszczają w programie wskazówki dla tych drugich, oferują
podpowiedzi i sterują przewidywaniem wyników (Jenkins 2007, s. 29).

Akcja poszczególnych sezonów rozgrywa się w różnych lokalizacjach, które
są utrzymywane w najgłębszej tajemnicy przed fanami programu. Wielbiciele
show próbują się za wszelką cenę dowiedzieć, gdzie tym razem będą nagrywane
odcinki, jaki jest skład obu teamów, w jakiej kolejności uczestnicy odpadają
z programu i wreszcie, kto zwyciężył.
Robisonowie to telewizja w dobie internetu – zaprojektowana, by o niej
dyskutować, debatować, rozkładać ją na czynniki pierwsze, przewidywać
i krytykować (Jenkins 2007, s. 29).

Z badań widowni przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców
wynika, że odbiorcy wierzą, że oglądają prawdziwych ludzi w krańcowych
sytuacjach. Ich zdaniem, konkurencje i warunki życia pokazują prawdziwy
charakter uczestników (Crew 2006, s. 61–78). Z badań Richarda Crewa wynika,
że jedna z największych atrakcji programu wynika z możliwości obserwowania
zachowania zawodników, którego nie dało się zaplanować w scenariuszu show.
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Zdaniem widowni, zawodnicy, zderzając się z tak podstawowymi, egzystencjalnymi ograniczeniami, jak brak pożywienia lub skąpe racje, męczący
upał, prymitywne warunki życia, nie są w stanie panować nad swoimi emocjonalnymi reakcjami. Widzom podoba się ta nieprzewidywalność programu.
Czy jednak rzeczywiście możemy założyć, że telewizyjni producenci obarczeni
szczegółowym budżetowaniem i kosztorysowaniem odcinków rezygnują z kontroli nad show i zdają na impulsywne i spontaniczne zachowania zawodników?
Z pewnością następujące elementy programu są zawsze starannie przygotowane:
• wybór uczestników,
• założone wątki historii,
• miejsce realizacji (określona egzotyczna sceneria),
• konkurencje (ich charakter lub kolejność – korzystne dla jednych uczestników i niekorzystne dla innych),
• liczba odcinków z założoną treścią.
Istnieje też rodzaj szczegółowej rozpiski realizacyjnej na każdy dzień zdjęciowy programu. Trzeba również zauważyć, że producenci, montując odcinki
Survivora, mają już pełną wiedzę, jak potoczył się show, kto, kiedy i dlaczego
został wyeliminowany. Mogą zatem, w pełni świadomi zakończenia, konstruować narrację i budować dramaturgię.
Z cytowanych badań Crewa wynika że widzowie akceptują „manipulacje”
producentów (casting uczestników, realizacja, edycja), których celem jest
wyprodukowanie godzinnego programu rozrywkowego. Niektorzy uważają,
że show bez takiej ingerencji autorów byłby nudny. Uczestnicy badania nie
byli zgodni, odpowiadając na pytanie, czy producenci uczciwie pokazują
bohaterów. Tylko mała grupa widzów powiedziała, że gdyby odkryła oszustwo
wydawców, przestałaby oglądać program. Większość dawała przyzwolenie
autorom programu na podkreślanie i uwypuklanie wydarzeń, kreowanie
stereotypów. Kilku badanych stwierdziło, że Survivor nie jest dokumentem,
więc wartości rozrywkowe są ważniejsze niż rzetelność i prawda tematu.
W Polsce zdecydowano się na wyprodukowanie tylko dwóch edycji programu,
które cieszyły się dobrym przyjęciem widzów. Jednak nadawcy nie przedłużyli
licencji, prawdopodobnie ze względu na skomplikowaną realizację programu
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i koszty przedsięwzięcia. Czynnikiem ryzyka, które trudno wyeliminować
w przypadku tego formatu, jest zdrowie uczestników (tracących podczas
programu zwykle około 10 kilogramów wagi) i kondycja ekipy realizacyjnej,
która pracuje w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych.

7.2.2. Perspektywa społeczno-kulturowa
Z perspektywy społeczno-kulturowej szczególnie jeden sezon Survivora zasługuje
na uwagę. W 2006 roku w 13. sezonie formatu w wersji amerykańskiej zawodnicy zostali podzieleni ze względu na pochodzenie etniczne: Afroamerykanie,
Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, latynoskiego, europejskiego50. Zgrupowano ich w cztery plemiona, odpowiednio: Manihiki („Hiki”), Pukapuka
(„Puka”), Aitutaki („Aitu”) i Rarotonga („Raro”). Plemiona zostały nazwane
na cześć wysp i atoli wchodzących w skład Wysp Cooka.
Survivor odrzucił wyraźną i powszechną praktykę typową dla programów
pokazywanych w prime time w telewizji amerykańskiej, która polegała na wywoływaniu wrażenia, że biały kolor skóry jest neutralny, uniwersalny i „domyślny”
(Wawer 2016). W omawianym programie biali uczestnicy zostali uformowani
w zespół, który rywalizował z drużyną „czarnoskórych”, „Azjatów” i „Latynosów”. Tym sposobem biały kolor skóry przestał być „niewidoczny”.
Po rozpadzie pierwotnych grup zawodnicy zostali podzieleni na nowe
zespoły, według innego klucza. Producenci, gospodarz i uczestnicy mówili
o społecznym eksperymencie. Przyznawali, że zarysowali rasowe kategoryzacje
tylko po to, żeby udowodnić, że widzowie mogą je zignorować w odbiorze
programu, jeżeli w grę wchodzi walka o przeżycie (Drew 2011, s. 326–346).
Ich zdaniem uczestnicy w programie musieli się skupić na pokonywaniu
swoich podstawowych, fizjologicznych ograniczeń. Walka o przetrwanie
zdominowała zatem myślenie o programie i w pewien sposób unieważniła
wcześniej zarysowane podziały.

50 Edycja zrealizowanna na Wyspach Cooka została nakręcona od czerwca do sierpnia 2006 r.
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Interpretacje dotyczące omawianego programu reality tv spolaryzowały
się wokół dwóch opinii. Z jednej strony komentatorzy przyjmowali optymistyczny punkt widzenia producentów i podkreślali, że w programie udało
się pokazać rzeczywiste postrasowe widzenie świata, z drugej zaś pojawiały
się pesymistyczne opinie, dostrzegające umocnienie podziałów rasowych.
Za tym poglądem przemawiała ogólna konstatacja, że w programie uczestnicy o różnych kolorach skóry częściej walczyli ze sobą, niż współpracowali.
Ponadto badacze dostrzegali porażkę „postrasowej” logiki z kilku powodów:
• pomimo deklarowanych intencji logika rasowa była używana do wyjaśniania sukcesów lub porażek zespołów;
• uświadamiano widzom biologiczne i kulturowe odniesienia tożsamości
rasowej, przy jednoczesnym czynieniu białego koloru skóry domyślnym
i „niewidzialnym”;
• promowano postrasową ideologię a jednocześnie stale przypominano
o rasowym kryterium w odniesieniu do tożsamości zawodników (np. akcentowano, że omawianą edycję wygrał Amerykanin pochodzenia azjatyckiego – Yul Kwon).
Rzeczywiście, gracze często odwoływali się do argumentów rasowych, aby
wyjaśnić zwycięstwa i straty innych drużyn. Na przykład producenci określili
sukces Azjatów jako wynik ich „etyki pracy”, „zdolności do działania jako
spójnej grupy” oraz „strategicznych, a nie fizycznych” wyborów. I odwrotnie,
podczas drugiego odcinka, kiedy plemię Latynosów przegrało rywalizację
(celowo), gospodarz wyjaśnił to raczej jako porażkę ideologii samopomocy,
a nie strategicznego wyboru; zauważył, że strata wynikała z braku etyki pracy
i wzajemnej nieufności. Przegraną zespołu Afroamerykanów wyjaśniono
brakiem porozumienia i współpracy. Ponadto w programie obwiniano grupy
„czarnoskórych”, „Latynosów” i „Azjatów” o podkreślanie różnic rasowych,
dążenie do rasowej solidarności i tym samym oskarżano o uzależnienie
od rasistowskiego sposobu patrzenia na świat. „Rasowy” kontekst zdominował tę edycję programu.
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Warto podkreślić, że przedstawiona „rzeczywistość” została przez producentów
wybrana spośród setek godzin materiału filmowego. Ta ingerencja pozostała
niewidoczna dla widza. Nie wiemy zatem, czy zawodnicy rzeczywiście skupili
się na tym „rasowym” kontekscie, czy może wykorzystali inne narracje, takie
jak płeć, wykształcenie i status społeczny lub seksualność, jednak w ostatecznej
wersji programu nie zostało to uwzględnione.
Trzynasta edycja formatu doczekała się na YouTube wielu parodii, które
wyśmiewały idee eksperymentu społecznego i wskazywały raczej na rasistowskie uprzedzenia twórców show51.

7.3. Pop Idol
Przepis na Idola został zakupiony do ponad stu krajów na całym świecie i stał
się inspiracją dla wielu innych programów zaliczanych do gatunku talent show.
Format składa się z kilku wyraźnych etapów. Najpierw podczas eliminacji
jury przesłuchuje wszystkich kandydatów na Idola, którzy wierzą w swoje
umiejętności wokalne.
W drugim etapie uczestnicy występują w bardziej profesjonalnej oprawie,
np. w teatrze (w brytyjskiej wersji w Criterion Theatre). Jury ma za zadanie
wyłonić grupę kilkudziesięciu uczestników.
Trzeci etap odbywa się na ogół studiu telewizyjnym. O losach zawodników
decyduje nie tylko jury, ale przede wszystkim widzowie poprzez głosowanie
za pomocą esemesów.
Ta sama zasada obowiązuje w finałowym etapie. Zatem tytułowego Idola
wybiera publiczność, a nie jury, które ma głos doradczy. Ostatecznie zwycięzca otrzymuje w nagrodę możliwość wydania własnego albumu, opiekę
profesjonalistów i promocję na rynku muzycznym.

51

https://www.youtube.com/watch?v=giT4–7VpyiM (dostęp: 10.10.2019).
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7.3.1. Perspektywa ekonomiczno-produkcyjna
GLOBALNY FORMAT

POLSKA ADAPTACJA

Pop Idol, Wielka Brytania
American Idol, USA,

Idol

KREATOR

Simon Fuller

PRODUCENT

19 Entertainment; FremantleMedia

FremantleMedia Polska

DYSTRYBUTOR

Fremantle

Fremantle

NADAWCA

ITV; FOX

Polsat

PIERWSZA EMISJA

2001; 2002

2002

LICZBA ADAPTACJI

ok. 150

Pop Idol odniósł natychmiastowy sukces w oglądalności. Ostatni odcinek
brytyjskiego formatu z 2003 roku przyciągnął 13,2 miliona widzów (57% udziału
w widowni). Z kolei finał pierwszej edycji American Idol – amerykańskiej
wersji Pop Idola obejrzało 23 miliony odbiorców. Była to absolutnie rekordowa
widownia dla programu niezwiązanego ze sportem.
Program kładł nacisk na uniwersalność: wszyscy mogli się zgłosić na przesłuchanie52, żeby spełnić swoje marzenie o karierze gwiazdy popu (Kjus 2009).
Pop Idol został wyprodukowany przez koncern należący do pomysłodawcy
formatu Simona Fullera, który zajmował się też wydawaniem, nagrywaniem
i promocją muzyki. Zadbano o to, żeby zwycięzca show musiał podpisać rekordowy kontrakt z Sony. W ten sposób zyski miały płynąć nie tylko ze sprzedaży
formatu, ale także z ciągłej kreacji talentów wypromowanych przez program.
Proces odnajdywania i tworzenia gwiazdy w Idolu został podzielony na cztery
etapy. Każdy miał swoją specyficzną estetykę, oprawę i miał trafić do określonej
grupy odbiorców.
W pierwszym etapie widzowie mogli śledzić występy przypadkowych wykonawców z regionalnych przesłuchań. Ta część cieszyła się sporym zainteresowaniem ze względu na komiczny efekt wielu wokalnych prób. W polskiej wersji
Idola niektórzy „antywykonawcy” z tego etapu zdobyli nawet swoistą sławę:
tzw. Gumiś, wykonawca Turystycznej piosenki, „Rudy”, Roland Pieczkowski.
52 Jedynym ograniczeniem był wiek (zwykle od 16 do 30 lub 35 lat).
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Druga część odbywała się w teatrze, zawodnicy mogli sprawdzić swoje
przygotowanie sceniczne. W trzecim etapie na przebieg programu mogli
wpływać widzowie, oddając głosy na swoich ulubieńców. Sam występ odbywał
się w małym, jasno oświetlonym studiu. Uczestnicy śpiewali z akompaniamentem fortepianu przed jurorami, siedzącymi nieco z boku sceny (Holmes
2004). Wykonawcy wreszcie trafiali w ręce telewizyjnych stylistek, ich wizerunek stawał się bardziej profesjonalny. Trzeba odnotować, że na tym etapie
produkcji program stopniowo odchodził od stylistyki reality tv w kierunku
rozrywkowego, scenicznego formatu.
Do czwartej, ostatniej części przechodziło dziesięciu finalistów, którzy
występowali tydzień po tygodniu (Franck, Nüesch 2007). O ich wyeliminowaniu z programu decydowały głosy widzów.
Kluczem do sukcesu Idola okazało się pokazanie transformacji uczestników,
którzy na oczach widzów stawali się profesjonalnymi wykonawcami i w końcu
gwiazdami (Fairchild 2007).
Dzięki strategiom brandingowym stosowanym przez twórców formatu
udało się stworzyć trwałe relacje z widzami/konsumentami, zbudować lojalność i zaufanie do „nowo powstałych marek”, dla których gwarancją była
jednak marka samego programu. Widzowie uwierzyli, że program stwarza
możliwość zaistnienia utalentowanym wykonawcom, pozwala na narodziny
prawdziwych gwiazd muzyki.
Format stanowił zatem rozległy marketingowy projekt, którego zaledwie
częścią były telewizyjne występy uczestników. Pomysłodawcy zarabiali w istocie
na kosztownym i nieprzewidywalnym procesie poszukiwania i rozwijania
nowych talentów. Produktem telewizyjnym uczynili te etapy przedsięwzięcia,
które wcześniej nie były w takim zakresie pokazywane widowni. Z drugiej
strony wyprodukowane w ten sposób „marki” zyskiwały najcenniejszą wartość – uwagę publiczną.

Pop Idol
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7.3.2. Perspektywa społeczno-kulturowa
Istnieją dwie przeciwstawne, klasyczne koncepcje sławy. Pierwsza, obarczona
marksistowską perspektywą, sugeruje, że gwiazda jest po prostu produktem
kapitalizmu, powstałym w celu „manipulowania” rynkiem, a tym samym widownią.
Druga sugeruje, że gwiazdy są wybrańcami wyjątkowymi i utalentowanymi.
Samuel Goldwyn pisał: „Bóg tworzy gwiazdy, od producentów zależy ich
znalezienie”. Pop Idol pokazuje proces produkcji gwiazdy. Zdaniem niektórych
odziera ją z tajemniczości i aury „boskości”. Jednak równocześnie balansuje
pomiędzy dwoma zarysowanymi powyżej wymiarami: tym, co jest wyjątkowe,
i tym, co jest wyprodukowane. Twórcy programu przedstawiają pracę nad głosem
i scenicznym wizerunkiem, jednak odnoszą się także z szacunkiem do tego,
co można nazwać „tym czymś” – naturalnym talentem, nieoszlifowanym
diamentem, fizycznym urokiem. Siłą show pozostaje stałe napięcie pomiędzy
cynicznym produkowaniem gwiazdy a jej potencjalną, wewnętrzną charyzmą.
Format opowiada o zwykłych ludziach, którzy zawsze mogą się dostać
na szczyty, ponieważ żyją w otwartym i demokratycznym społeczeństwie.
Dzięki tej wariacji „amerykańskiego snu” następuje zatarcie granicy pomiędzy
zawodnikiem i widzem.
Idol, w przeciwieństwie do takich formatów, jak Big Brother, widzi w zwykłych
ludziach talent i oryginalność. Jednak powinniśmy się oprzeć zwodniczemu
wrażeniu, że mamy do czynienia z ideologią demokracji w kapitalistycznym
społeczeństwie. Po pierwsze, program pokazuje nieudane i niekiedy groteskowe
występy, znacznie rzadziej możemy oglądać utalentowanych uczestników.
Pojęcie „zwyczajności” konstruuje się nie tylko na poziomie dyskursywnym,
poprzez np. informacje biograficzne, ale także poprzez samą formę telewizyjną.
Po raz pierwszy widzimy uczestników w salce przesłuchań. Oglądamy
„ludzi z ulicy” pokazanych w „brzydkim” oświetleniu, w przypadkowych
kadrach, niedbałych ujęciach przypominających amatorskie filmy. Ta realistyczna konwencja dominuje w pierwszej części Idola. Dopiero później wybrani
przechodzą do profesjonalnej przestrzeni, którą podkreśla odpowiednia
estetyka sceny muzycznej, dokonuje się przemiana w śpiewających solistów,
kandydatów na idola. Badacze zwracają uwagę, że w tej części chodzi jeszcze
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o konstruowanie show, a nie o rzeczywiste odkrycie muzycznej osobowości.
Idol pokazuje napięcie pomiędzy tożsamoscią uczestników a sceniczną rolą,
kreowanym wizerunkiem. Kolejne odcinki pokazują kompromisy, na które
muszą się zgodzić uczestnicy, żeby osiągnąć upragnioną sławę. Widzimy, jak
przełamują swoje przyzwyczajenia, oswajają obawy, po to, by stać się profesjonalnymi wykonawcami, postaciami scenicznymi, a może nawet gwiazdami.
Szczególnie podczas trzeciego i czwartego etapu widzowie mogą obserwować
ten proces transformacji. Uczestnicy komentują go na bieżąco, wypowiadając
się do kamery, zdradzając swoje nadzieje, marzenia i lęki. Widownia chłonie
te komentarze, szuka momentów prawdy, autentyczności w wysoce kontrolowanym środowisku telewizyjnym (Hill 2002, s. 324).

7.4. Big Brother
Big Brother jest uważany za pierwszy format należący do megagatunku reality
tv. Tytuł nawiązuje do opowieści Rok 1984 George’a Orwella, poświęconej
totalitaryzmowi.
Twórcy show przekonywali, że pomysł na program zrodził się z ciekawości,
z pytania, co przyniesie eksperyment społeczny polegający na umieszczeniu
w zamkniętej przestrzeni, w jednym domu kilkunastu uczestników różniących się
wyznawanymi wartościami, przekonaniami, doświadczeniami, wykształceniem.
Zasady show różnią się w zależności od wersji lokalnej. W piewszym Big
Brotherze holenderscy produceni, zamiast wymyślać konkurencje dla mieszkańców domu Wielkiego Brata, zdali się na rozwój wypadków. W polskiej
wersji Big Brothera pomysł ten się nie sprawdził i producenci zmuszeni byli
wymyślać zadania dla uczestników show.
Co dwa tygodnie mieszkańcy domu „nominowali”, czyli wskazywali, kto
z ich grona powinien opuścić dom Wielkiego Brata. O losach dwóch osób
z największą liczbą głosów decydowali widzowie w głosowaniu esemesowym.
Także widownia wybierała ostatniego mieszkańca domu, czyli zwycięzcę show.
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7.4.1. Perspektywa ekonomiczno-produkcyjna
GLOBALNY FORMAT

POLSKA ADAPTACJA

KREATOR

Endemol (John de Mol)

PRODUCENT PIERWSZEJ EDYCJI

Endemol

Endemol, (od 2015 roku Shine-Endemol)

DYSTRYBUTOR

Endemol, (od 2015 roku Shine-Endemol)

Endemol, (od 2015 roku Shine-Endemol)

NADAWCA PIERWSZEJ EDYCJI

Veronica

TVN

PIERWSZA EMISJA

1999

2000

LICZBA ADAPTACJI

54

We wrześniu 1999 roku w pierwszym domu Wielkiego Brata w Almere pod
Amsterdamem zamieszkało 9 osób. Ostatnia opuściła dom po 100 dniach. Przez
cały czas trwania programu współlokatorzy byli odizolowani od reszty świata,
nie mogli oglądać telewizji, słuchać radia, korzystać z telefonów. Większość
czasu spędzali, wykonując codzienne czynności, gotowali, jedli, a także rozmawiali i kłócili się. Wykonywali też „specjalne zadania” wymyślone przez
producentów. Dzięki temu odbiorcy mogli ocenić ich inteligencję, sprawność,
kreatywność, ale także empatię i umiejętność działania w grupie. Co tydzień
uczestnicy i widzowie głosowali, kto powinien opuścić dom Wielkiego Brata
(Jacobs 2007, s. 864).
Format Big Brother został opracowany przez Johna de Mol i jego najbliższych
współpracowników ze spółki Endemol. Od samego początku ambicje twórcy
były jasno zdefiniowane: „Big Brother będzie dla Endemola tym, czym jest
Myszka Miki dla Disneya”.
Obecnie kreator i dystrybutor tego formatu Endemol-Shine Group53 ze swoją
główną siedzibę w Amsterdamie działa na 22 lokalnych rynkach; większość
z nich ma odrębnych dyrektorów zarządzających odpowiedzialnych za adaptację globalnych formatów. Znają najlepiej swój region, a zatem potrafią
przeprowadzić proces lokalizacji zgodnie ze specyfikę biznesową, prawną,
technologiczną.

53

Od 2015 roku Endemol połączył się z brytyjską grupą Shine i prowadzi działalność na całym
świecie jako Endemol Shine Group. Produkuje i dystrybuuje formaty scripted i non-scripted.
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Z ekonomicznego punktu widzenia Big Brother od początku był ryzykowną
inwestycją. Budził bowiem ogromne kontrowersje i sprzeciw społeczny ze względu
na to, że pokazywał grupę ludzi poddaną psychologicznemu eksperymentowi,
którego skutki w momencie trwania programu były nieznane. Organizatorzy
tego przedsięwzięcia nie stawiali sobie oczywiście badawczych celów, jedynie
chcieli dostarczyć rozrywki i zdobyć uwagę publiczności, a w konsekwencji
osiągnąć finansowy sukces.
Kontrowersje wokół programu mogły sprzyjać wzrostowi oglądalności, ale
też istniało ryzyko, że zmuszą do reakcji instytucje nadzorujące i monitorujące
media. W takim wypadku nadającym program stacjom groziłyby kary, łącznie
z żądaniem zakończenia emisji show.
Już w Holandii emisja pierwszych odcinków formatu wywołała protesty.
Na transparentach pisano między innymi: „uwolnić ludzi”, „przerwać program”
(Godzic 2004, s. 124). Holenderski Instytut Psychologiczny ostrzegał, że uczestnicy mogą doświadczyć niekorzystych skutków psychicznych. W Niemczech
„Süddeutsche Zeitung” nazwała Big Brothera „klatką pełną gówna”, „Badische
Zeitung” użyła terminu „telewizja terroru” . W Hiszpanii pisano o „audiowizualnym Auschwitz”. W Belgii wyrażano oburzenie moralne, kulturową
troskę, w najlepszym wypadku formułowano ironiczne komentarze (Mathijs
2002, s. 312).
W Polsce Big Brother natychmiast zyskał szeroką widownię i został poddany ostrej krytyce w mediach. Zaniepokojenie wyraziła Rada Etyki Mediów,
która w swoim oświadczeniu uznała, że format nawiązuje do orwellowskiej
wizji totalitaryzmu.
Jarosław Sellin, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ostrzegał,
że Big Brother promuje podglądanie, wyrażał pretensje do nadawców i producentów programu, że schlebiają prymitywnym potrzebom widzów (Godzic
2004, s. 132).
Po kilku miesiącach od emisji pierwszego odcinka ostrze krytyki wobec
Big Brothera stępiało. Jak zauważa Ernest Mathijs ta prawidłowość dotyczyła
wielu europejskich krajów (Mathijs 2002, s. 312).
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Krytyczne komentarze w mediach ustąpiły miejsca artykułom doceniającym
wyniki ekonomiczne formatu. Komentatorzy zmienili front, od potępienia
Big Brothera z przyczyn moralnych do uznania jego komercyjnego sukcesu.
W Niemczech uwaga mediów skupiła się na wyjaśnianiu powodów popularności
show. Podobnie w Belgii coraz rzadziej rozważano moralny wpływ programu.
Co znamienne, zamiast polityków, moralistów i psychologów coraz częściej
wypowiadali się na temat show medioznawcy i badacze telewizji. Te wypowiedzi
kładły większy nacisk na analizowanie programu jako telewizyjnej formy,
w mniejszym stopniu koncentrowano się na moralnych ocenach.
W 2005 roku telewizja MBC postanowiła wyprodukować Big Brothera
w krajach arabskich. Wydawało się, że producenci zminimalizowali oczywiste
ryzyko poprzez nieznaczną modyfikację zasad rządzących programem:
• wydzielono strefy dla kobiet i mężczyzn,
• uczestnicy różnych płci mogli się spotykać wyłącznie w otwartych
przestrzeniach (w salonie, kuchni),
• do programu zostały wybrane wyłącznie rozwiedzione kobiety.
Jako miejsce produkcji wybrano Bahrain, państwo postrzegane jako liberalne w porównaniu z innymi krajami arabskimi. Mimo to Al-Ra’is (The Boss)
utrzymał się na antenie tylko 10 dni. Emisja została wstrzymana ze względu
na zmasowane protesty konserwatywnych widzów i oficjalny wniosek rządu
Bahrainu (Khalil 2017). Program został uznany za zbyt „nieprzyzwoity”. Warto
odnotować, że podczas debaty parlamentarnej towarzyszącej temu wydarzeniu
rozważano, w jakim stopniu decyzja o zakończeniu emisji programu i wynikające z niej straty finansowe saudyjskiej telewizji MBC wpłyną na postrzeganie
Bahrainu przez inwestorów. Obecność formatów telewizyjnych w krajach
arabskich można bowiem postrzegać z perspektywy ekspansji globalnych
korporacji przejawiającej się choćby utowarowieniem kultury. Wzrost liczby
licencjobiorców globalnych formatów zmienia tradycyjną strukturę telewizji
na tamtym rynku. Producenci tych programów uzyskują większą kontrolę nad
ekosystemem medialnym i wywierają znaczący wpływ finansowy i symboliczny na emitowaną treść (Kraidy 2009). Należy podkreślić, że te zależności
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ujawniają wiele dodatkowych wątków, kontekstów i interesariuszy w sferze
politycznej i gospodarczej.
Na te zagadnienia zwracają uwagę badacze adaptacji Big Brothera w krajach
afrykańskich. Głównym graczem medialnym w tym regionie był Naspers,
międzynarodowa grupa medialna powiązana ze spółkami na całym kontynencie. To właśnie Naspers kupił licencję do Big Brothera, by później zlecić
produkcję formatu podległej mu spółce M-Net (Electronic Media Network),
a dystrybucję powiązanej z nim spółce Multichoice, która dystrybuowała
kontent telewizyjny drogą naziemną lub satelitarną do ponad dwóch milionów
abonentów (Jacobs 2007, s. 864).
Produkcja i emisja Big Brothera zbiegła się w czasie z ogromną ekspansją
biznesu z Południowej Afryki na cały kontynent. Tę tendencję ekonomiczną
wykorzystali też szefowie Naspersa, którzy po dwóch seriach Big Brothera
zrealizowanych w RPA postanowili wyprodukować kontynentalną edycję Big
Brother Africa. W 2003 roku do programu wybrano dwunastu uczestników –
reprezentujących Ghanę, Kenię, Ugandę, Tanzanię, Malawi, Zambię, Angolię,
Namibię, Botswanę, Zimbabwe, Nigerię i Republikę Południowej Afryki. Cała
grupa wprowadziła się do domu na przedmieściach Johannesburga, który
producenci nazwali „Home of Africa”.
Powiązana z M-Net spółka MultiChoice rozpoczęłą agresywną kampanię
promocyjną, próbując zachęcić klientów spoza Południowej Afryki do zakupu
własnych telewizorów i subskrybowania usług telewizji satelitarnej. Jak ujawnił
to jednen z producentów M-Net: „Decyzja o ekspansji Big Brothera w Afryce
została podjęta z powodów czysto biznesowych”54.
Format przyciągnął ogromną publiczność, szacuje się, że trzecią edycję
obejrzało około 30 milionów widzów na całym kontynencie afrykańskim.
Amerykański magazyn „Time” nazwał Big Brother Africa awatarem jedności
kontynentu, trzy dekady po tym, jak wyczerpała się koncepcja panafrykanizmu55.
Podobnie relacjonowała ten sukces wpływowa południowoafrykańska gazeta
54 “Times of Zambia”, 5 lipca 2003 (cyt. za: Ndela 2013, s. 58).
55 “Time”, 23 czerwca 2003 (za: Ndela 2013).
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„Sunday Times”: „Big Brother Africa odniósł sukces tam, gdzie zawiodła Organizacja Jedności Afrykańskiej, jednocząc zwykłych mieszkańców Afryki”56.
Wielki Brat odniósł w Afryce jeszcze jeden sukces, doprowadził do zjednoczenia się przeciwko programowi rozproszonych dotąd grup protestujących
przeciwko globalizacji: pisarzy, naukowców, działaczy na rzecz demokracji,
przedstawicieli konserwatywnych stowarzyszeń chrześcijańskich.

7.4.2. Perspektywa społeczno-kulturowa
W Polsce emisji Big Brothera towarzyszyła wyraźna polaryzacja opinii, na którą
zwrócił uwagę Wiesław Godzic. Z jednej strony o programie wypowiadali
się bardzo krytycznie eksperci z obszaru mediów lub psychologii, z drugiej
strony zabrali głos widzowie, masowo oglądając format. Zdaniem Jacka Santorskiego ten swoisty atak na program odnosił się w istocie do całej kultury
popularnej, stanowił dobrą ilustrację niechęci i pogardy, jaką telewizyjna
rozrywka wzbudzała wówczas w elitach. Teresa Bogucka na łamach „Gazety
Wyborczej” twierdziła, że media, zamiast dostarczać prymitywnej rozrywki,
powinny się raczej skupić na edukowaniu, kształtowaniu masowych odbiorców
(Bogucka 2002).
Lista oskarżeń formułowanych pod adresem programu zawierała:
• szerzenie patologii,
• zachęcanie do podglądania,
• upokarzanie uczestników,
• ingerencję w prywatność, a nawet intymność,
• propagowanie skrajnie liberalnych zachowań i złych gustów („knajackich
zachowań”) (Godzic 2004, s. 132),
• promowanie sukcesu materialnego kosztem niemoralnych zachowań,
• zachęcanie do iluzorycznej kariery w mediach.
Godzic zwraca uwagę, że wszystkie te opinie formułowane były bardzo
autorytatywnie, jako nieznoszące sprzeciwu prawdy objawione, niepozwalające
na jakiekolwiek negocjacje.
56 “Sunday Times”, 24 sierpnia 2003, cyt. za: Ndela 2013, s. 58).
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Jeśli wierzyć zatem tym elitarnym interpetacjom, widzowie oglądali program
z niskich pobudek, chcieli podglądać, obserwować upokarzanie uczestników,
przekraczanie granic intymności. Oceniać, w jakim stopniu zawodnicy są skłonni
do niemoralnych zachowań, żeby wygrać program i odnieść medialny sukces.
Badanie brytyjskich odbiorców Big Brothera, które przeprowadziła Hill,
tylko po części potwierdza te założenia (Hill 2002). Widzowie oglądali program
z kilku powodów. Przede wszystkim chcieli śledzić życie ludzi, którzy zostali
pozbawieni wygód (72%), obserwować konflikty i napięcia między uczestnikami (68%), oglądać spowiedź mieszkańców domu Wielkiego Brata (65%).
Około 35% widzów przyznało, że lubi oglądadać uczestników wykonujących
czynności uważane za prywatne. Hill wydaje się to zaskakujące, ponieważ
inne badania wskazały na to, że Brytyjczyków drażni obecność natrętnych
kamer w programach rozrywkowych (Hill 2002, s. 328).
Z kolei badania dotyczące odbioru Big Brothera w Izraelu potwierdziły,
że widzowie prowadzą wewnętrzny dialog na temat programu, co sprawia,
że jego treść dotyczy ich bardzo osobiście. Oto przykładowa opinia jednego
z widzów:
Z tym programem przydarzyło mi się coś bardzo dziwnego. To jedyny
program, który każe mi myśleć o sobie, kim jestem dokładnie, jak ludzie
mnie widzą, co wpływa na moją osobowość, na moje działania. Nawiązałem dziwną intymną relację z tym programem, która stała się dla mnie
naprawdę ważna. To absurdalne, ale pozwoliło mi lepiej zrozumieć siebie.
Dużo ze sobą rozmawiam [śmiech] podczas oglądania serialu. Stał się
rodzajem dobrego przyjaciela, który mnie inspiruje (Shoshana 2016, s. 247).

Inne wątki można dostrzec w programe Big Brother Africa, przygotowanym
dla całego kontynentu afrykańskiego. Przed wszystkim widownia tej edycji
programu pochodziła z różnorodnego kulturowo rynku, obejmującego
Afrykę Południową, Afrykę Wschodnią i Afrykę Zachodnią. Sivan Pillay,
dyrektor Endemol South Africa przyzał, że zrozumienie potrzeb tej niejednorodnej widowni było kluczowym czynnikiem udanej adaptacji. Z jednej
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strony nadmierny uniwersalizm sprawiłby, że edycja stałaby się zbyt „globalna” w wyrazie, z drugiej strony regionalne tradycje znane w jednej części
kontynentu nie byłyby rozumiane w drugiej. Pillay podał przykład zwyczaju
zwanego „lobola”, według którego pan młody dokonuje zapłaty rodzinie żony.
Kolejne wyzwanie stanowił projekt domu Wielkiego Brata – „Home of Africa”,
jak nazwali go producenci. Czy powinien wyglądać jak tradycyjna afrykańska
chata, dom w stylu kolonialnym czy nowoczesnym? Gdzie powinien się znajdować – na wsi, w małym miasteczku, czy na zamożnych przedmieściach?
Wnętrze zostało urządzone w stylu z epoki kolonialnej, wyposażone
w „artefakty” po części wyprodukowane w Chinach i wskazujące wpływy
włoskie, marokańskie i zanzibarskie. Na oficjalnej stronie serialu informowano,
że chodzi o stworzenie przestrzeni „odzwierciedlającej ducha Afryki”, bez
podkreślania specyfiki jakiegoś konkretnego kraju. W tym wnętrzu nawiązującym do czasów kolonializmu zamieszkali wykształceni, biegle mówiący
po angielsku lokatorzy, mieszkający w głównych afrykańskich miastach, pracujący
w branży rozrywkowej, a nawet w telewizji. Każdy z nich kiedyś podróżował
lub mieszkał poza kontynentem. Jak zauważyli komentatorzy, w ten sposób
M-Net realizował swój plan zachęcania afrykańskich widzów do „aspirowania”,
dążenia do wyższego standardu życia. Telewizyjna rzeczywistość powinna
odzwierciedlać marzenia widowni o wyższym statusie materialnym, a nie
przypominać towarzyszące im na co dzień obawy. U podstaw tego strategicznego założenia było przekonanie, że kultura popularna w Afryce ma etyczny
obowiązek inspirowania widowni. Zatem z problemami społecznymi, takimi
jak przestępczość, ubóstwo, korupcja i analfabetyzm, reality tv powinna się
obchodzić z najwyższą ostrożnością.
Carl Fischer, jeden z inicjatorów serii, podkreślał, że program powinien
pokazywać światu nowy wizerunek Afryki: „Jesteśmy wykształceni, potrafimy
spędzać czas razem i nie zawsze mamy wojny” (Jacobs 2007, s. 863). W rezultacie
program pokazał nieco wyidealizowany świat klasy średniej z jej problemami.
Z drugiej strony trzeba zauważyć, że producenci nie unikali zaangażowania
społecznego. Część konkurencji miała charakter wyraźnie edukacyjny. Jedno
z zadań zleconych uczestnikom dotyczyło np. zbierania warzyw i wytwarzania
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kompostu, potrzebnego w uprawach żywności. Wielki Brat nakazał też lokatorom całodniowy post, jako wyraz solidarności z milionami Afrykanów,
którzy codziennie cierpią z powodu głodu i niedożywienia
Widownia bardzo różnorodnie odczytała intencje nadawców. Dla rządzących show stał się okazją do budowy kapitału politycznego. Prezydent
Zambii publicznie chwalił Cherise Makubale, zwyciężczynię pierwszej edycji
kontynentalnej, za godne reprezentowanie tradycji i kultury swojego kraju:
„Zambijska kobieta musi zamiatać i gotować. Nie dziwię się, że otrzymałaś tyle
propozycji małżeńskich”. Rzecznik rządu chwalił Makubale za to, że pokazała
wysokie standardy etyczne.
Mimo starań producentów część widzów odbierała show jako coś obcego dla
kultury afrykańskiej. „Big Brother jest hańbą dla Afryki ” – pisali internauci.
Niektórzy nawet twierdzili, że Big Brother promuje dewiacje – wulgarny język,
nadużywanie alkoholu, palenie papierosów.
Ten negatywny odbiór wyraźnie zarysował się w social mediach, mimo że producenci poddawali program stałej cenzurze, wycinano sceny seksu, przemocy.
Zakres ingerencji zależał od miejsca emisji show. Wiadomo, że szczególne
obostrzenia dotyczyły np. rynku nigeryjskiego. Użytkownicy internetu mogli
jednak uzyskać dostęp do nieocenzurowanej wersji w dowolnym momencie,
a sceny zakwestionowane kulturowo były często publikowane online (Ndela
2013, s. 63).

7.5. Podsumowanie
Z całą pewnością kategoria formatu pozwala badaczom na analizowanie
współczesnej telewizji nie tylko z perspektywy ekonomicznej, ale także społeczno-kulturowej. Proces adaptacji, dostosowania formatu do rynku lokalnego ma bowiem głębokie implikacje kulturowe, społeczne, antropologiczne,
a nawet polityczne, które powinny szczególnie w Polsce zainteresować badaczy
z różnych dyscyplin.
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Jednak informacje napływające z rynku amerykańskiego sprawiają, że o przydatności tej kategorii w telewizji przyszłości należy się wypowiadać ostrożnie.
Obserwujemy bowiem stopniowy odwrót od programów reality tv, które
jeszcze dekadę temu odnosiły wielkie sukcesy.
Paul Torre pisze, że przemysł formatów telewizyjnych można analizować
zgodnie z czterema etapami przemysłowego cyklu życia:
• fragmentacja,
• selekcja,
• dojrzałość i
• schyłek (Torre 2017).
W pierwszej fazie pojawiają się nowe produkty, w drugiej współzawodniczące
podmioty rozwijają je na wschodzących rynkach, w fazie trzeciej następuje
stabilizacja, a w czwartej rynek jest całkowicie zaspokojony. Można przyjąć,
że formaty w tradycyjnej telewizji znajdują się w etapie schyłkowym. W ostatniej
dekadzie amerykański rynek doświadczył dramatycznej przemiany, polegającej
na odwrocie widzów od tradycyjnej telewizji naziemnej lub kablowej do platform
VOD i SVOD. Okazało się, że dystrybucja kontentu na tabletach, laptopach
i innych mobilnych urządzeniach odpowiada młodszej widowni w większym
stopniu niż tradycyjne nadawanie programów. Nawet jeśli odbiorcy tęsknią
za tradycyjnym broadcastingiem, strukturyzującym codzienne życie, mogą
wykorzystać do tego model streamingu dostępny na plaformach telewizyjnych.
Zasadnicze pytanie dotyczy zatem tego, czy opisany powyżej system kreacji,
produkcji, marketingu i dystrybucji formatów przetrwa w telewizji, w której
tradycyjny model nadawania zostanie w większym stopniu zastąpiony przez
tzw. dystrybucję wydawniczą. W tym kontekście warto wspomnieć o ekspansji platformy Netflix w pomijaną dotychczas produkcję rozrywkowych
formatów. Przygodowy game show – Ultimate Beastmaster, firmowany przez
Sylvestra Stallone, został od razu przygotowany w sześciu wersjach językowych
z uczestnikami z USA, Brazylii, Korei Południowej, Meksyku, Niemiec, Japonii.
W kolejnych sezonach dołączyli zawodnicy i jurorzy z siedmiu krajów. Sondowanie przez Netflixa obszaru rozrywki zostało odnotowane przez kreatorów,
producentów i nadawców globalnych formatów. Tym bardziej, że w promocji
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programu podkreślano jego lokalny wymiar. W istocie ta „lokalność” polegała
jednak tylko na międzynarodowej reprezentacji uczestników, którzy pokonywali tor przeszkód zwany „bestią”, oraz na komentowaniu ich rywalizacji
przez prezenterów z różnych krajów. Trudno zatem odnieść to widowisko
do opisanego w poprzednich rozdziałach modelu globalnych formatów, który
pozwalał na lokalne adaptacje, a zatem dostosowanie kontentu do specyfiki
widowni danego kraju.
Nie sposób dziś wyrokować, czy budowany przez 20 lat system opierający
się na pewnej harmonii wartości uniwersalnych i rodzimych przetrwa i czy
w związku z tym kategoria „formatu” będzie przydatna w badaniach telewizji
przyszłości.
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8. Podsumowanie – gatunki,
formaty, a może marki?

Opisywanie i porządkowanie dzisiejszej telewizji wymaga wykorzystania
wielu narzedzi typologicznych. Gatunki i formaty pozwalają charakteryzować
badaną materię w specyficzny dla siebie sposób. Porównanie tych dwóch
kategorii telewizyjnych odbywa się zwykle przez odniesienie do kilku podobnych kryteriów: genezy, oryginalności, zakresu pojęciowego, właściwości.
Podkreśla się zatem przeciwstawne cechy gatunku i formatu, przykładowo
Turner szczególnie zwraca uwagę na kryteria: genezy, oryginalności, zakresu
pojęciowego, właściwości:
1. Geneza:
• gatunki są kategoriami kulturowymi, powstają w wyniku negocjacji
między nadawcami i odbiorcami;
• formaty są produktami wykreowanymi przez przemysł rozrywkowy.
2. Oryginalność:
• gatunki powstają wyniku negocjacji między nadawcami a oczekiwaniami widzów, nie mają jednego autora, należą do tradycji;
• formaty podlegają copyrightowi, są objęte licencjami, użyczane
na zasadzie franczyzy, mają autora.
3. Zakres pojęciowy:
• gatunek jest szerszą i niejednoznaczną kategorią i może być użyty
do opisania licznych formatów i programów, np. game show; granice
znaczeniowe gatunku bywają rozmyte;
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4.

• format służy zdefiniowaniu wąskiej i wyraźnie wyodrębionej formy
telewizyjnej.
Właściwości:
• gatunki odnoszą się do narracyjnych form, struktury i stylistycznej
charakterystyki;
• formaty są rozumiane jako zestaw zasad, wymagań, zawierających
zarówno strukturalne specyfikacje i techniczne standardy, jak
i wymogi techniczne oraz zastrzeżenia wydawnicze (Turner 2008, s. 9).
Tabela 4. Gatunek telewizyjny i format telewizyjny – porównanie
GATUNEK TELEWIZYJNY

FORMAT TELEWIZYJNY

Geneza

zapoczątkowany w tradycji literackiej i filmowej

zrodzony z potrzeb ekonomicznych,
prawnych i produkcyjnych

Zakres

szeroki, ogólny, granice niewyraźne,
może zawierać programy różnorodne
formalnie i treściowo

wąski, jasno zdefiniowany i określony
w biblii formatu, odnosi się do programów
jednonorodnych formalnie i treściowo

Budowa

cechy dystynktywne programów telewizyjnych
zaliczanych do określonych gatunków można
ogólnie zdefiniować w odniesieniu do pięciu
kryteriów: miejsca i stylu realizacji, ikonografii,
typów postaci i narracji;
wzorce nie są wyraźnie określone, nie
obowiązują jednoznacze standardy

właściwości standardowego produktu telewizyjnego
należącego do danego formatu wynikają ze szczegółowych
wzorców m.in.:
realizacyjnych (np. wkazówki dotyczące liczby i rodzaju
kamer, długości ogniskowej, kompozycji kadru, długości
ujęć, rodzajów planów filmowych)
scenograficznych (kolor, kształt, wielkość i miejsce
usytuowania dekoracji)
narracyjnych (np. rodzaj i liczba konkurencji, czas
eliminacji uczestników)
osobowych (zdefiniowane profile
członków jury i uczestników)

Zależności (jako
część struktury
medialnej,
kulturowej
i społecznej)

włączony w szersze paradygmaty medialne
i kulturowe, pozwalający na łatwe odniesienia
do gatunków i innych kategorii obecnych
w innych mediach i kulturze popularnej

odnoszący się przede wszystkim do formy
i treści telewizyjnej, która może stanowić
punkt wyjścia dla działań marketingowych
i promocyjnych; pozwalający na łatwe odniesienia
do sfery ekonomicznej i technologicznej

Funkcje

dla nadawców: kreśli ogólną ramę
programowania i produkowania obok innych
kategorii
dla odbiorców: budzi skojarzenia emocjonalne
i poznawcze odnoszące się do wartości
estetycznych i etycznych
dla badaczy: pozwala dostrzec w perspektywie
diachronicznej i synchronicznej przemiany
kulturowe, społeczne, obyczajowe

dla nadawców: instruujący, dający wskazówki produkcyjne,
technologiczne i ekonomiczne
dla odbiorców: informujący precyzyjnie o ofercie
programowej
dla badaczy: pozwalający na analizy porówawnawcze
przede wszystkim w zakresie wartości globalnych/
lokalnych, ekonomicznych/kulturowych

Opracowanie własne.
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Grzegorz Ptaszek do tych kryteriów porównawczych dodaje jeszcze zakres
geograficzny: gatunek jego zdaniem jest uniwersalny (dotyczy kultury globalnej),
a format adaptacyjny, dostosowany do kryteriów kulturowych (Ptaszek 2011).
Wydaje się, że na niektórych płaszczyznach to polaryzowanie gatunku
i formatu jest mocno przesadzone, np. zarówno kody kulturowe są częścią
formatowego pakietu (Biltereyst, Soberon 2016, s. 4), jak i ekonomiczne czynniki
wpływają na rozwój telewizyjnych gatunków. Jednak w odniesieniu do kilku
wyróżnionych kryteriów różnice rysują się bardzo wyraźnie.
Mimo istotnych różnic, warto zastrzec, że zarówno gatunek, jak i i format
pozwalają na badanie tekstu telewizyjnego z perspektywy ekonomicznej,
produkcyjnej i społecznej oraz kulturowej. Gdzieś bowiem na styku tych
wymiarów powstaje sens i tworzy się znaczenie tych dwóch kategorii.
Gatunki pozwalają najszerzej spojrzeć na telewizyjną materię, zobaczyć
ją diachronicznie i synchronicznie, szczególnie w Mittelowskiej interpretacji
podkreślającej wagę produkcji i recepcji dyskursu. Niedostatek badań dotyczących polskich nadawców i odbiorców telewizji wydaje się w tym obszarze
bardzo dotkliwy.
Kategoria formatów, jak zostało to pokazane powyżej, umożliwia analizę
wątków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych w aspekcie
wartości globalnych i lokalnych. Chociaż przyszłość tego narzędzia typologizacji
stoi pod znakiem zapytania, ze względu na zasygnalizowane powyżej zmiany
w strategiach programowych nadawców i praktykach odbiorców.
W tak rozpoznanym pejzażu telewizyjnym wyraźnie można dostrzec jeszcze
jedno pojęcie, które cały czas towarzyszyło nam podczas omawiania gatunków
i formatów. Na zakończenie warto je chociaż przywołać i odnotować. Chodzi
o „markę” – identyfikującą kanał telewizyjny, program lub format oraz celebrytów lub rodzące się gwiazdy (Siegert i in. 2015, s. 3).
Marki medialne wywołują u widzów skojarzenia na poziomach emocjonalnym, stylistycznym, kognitywnym, świadomym i nieświadomym (McDowell
2006). W tym znaczeniu są głęboko obecne w codziennym życiu, pomagają
odbiorcom wyrazić społeczną przynależność i tożsamość – albo też, parafrazując
Bourdieu, zbudować i wyzwolić kulturowy kapitał (Bourdieu 2009). Badania

200

Podsumowanie – gatunki, formaty, a może marki?

odbioru dotyczą tego, jak medialne marki są postrzegane przez widownię
i dlaczego odbiorcy używają pewnych mediów, podczas gdy unikają innych
(Chan-Olmsted 2013; Napoli 2011).
Kiedy liderzy grup medialnych przeglądają portfolio kanałów tematycznych,
decydują o produkcji show lub o tym, gdzie umieszczą premiery – na tradycyjnej
antenie czy platformie SVOD, rozważają to najczęściej w kategoriach medialnych
marek. Muszą odpowiedzieć na pytania, czy marka danego programu wpisuje
się w brand kanału; czy marka danego celebryty będzie pasować do zakupionego formatu, jak współgra z brandami innych prowadzących. Zarządzanie
kontentem telewizyjnym polega zatem w dużym stopniu na zarządzaniu
markami medialnymi.
Ma to szczególne znaczenie dziś, w czasach, kiedy programy telewizyjne dystrybuowane są w rozmaity sposób: tradycyjnie w stacjach nadających naziemnie,
kablowo lub na platformach OTT. W strategiach nadawców można rozpoznać
zarówno tradycyjne działania polegające na kumulowaniu w wiosennych lub
jesiennych ramówkach premier lub kontynuacji lokalnych wersji drogich formatów, jak i zabiegi nawiązujące do koncepcji long tail, sformułowanej przez
Chrisa Andersona (Anderson 2006), która zakłada, że zyski dystrybucji wynikają
z agregowania dużej liczby produktów, zarówno popularnych, jak i niszowych57.
Wracając do roli medialnych marek: wydaje się, że mogą posłużyć do głębokiej charakterystyki komunikacyjnego, więziotwórczego, interpretacyjnego
wymiaru mediów. Nie są środkiem użytecznym do kategoryzacji programów
telewizyjnych, ale pozwalają na dostrzeżenie pewnej sieci zależności w medialnym
środowisku i w całej popkulturze. Tym samym stanowią obok gatunków
i formatów dodatkowe narzędzie opisywania rzeczywistości telewizyjnej.
57

Nawiasem mówiąc, w ostatnich latach badacze zwracają jednak uwagę, że wzrastająca
konsolidacja na rynku telewizyjnym stoi w sprzeczności z koncepcją long tail. Cyfrowa
technologia sprawiła, że tworzenie muzyki, książek, filmów nigdy nie było tańsze i prostsze.
Badania pokazują jednak że poleganie na blockbusterach i bestsellerach, na popularnych
markach daje najlepsze efekty, przynosi największe zyski. Dzisiejszy dynamiczny styl życia
sprawia, że widzowie nie mają energii na konfrontowanie się z lawiną możliwości i opcji.
Wielu konsumentów nie chce odkrywać nowości, poprzestaje na wybieraniu najbardziej
popularnych brandów (Frank 2014, s. 150).
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