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BADANIA NAD TELEWIZJĄ. 
KILKA PERSPEKTYW

Rozważania na temat badania telewizji należy rozpocząć 
od dość oczywistego stwierdzenia, że sam przedmiot badań 
bardzo zmienił się w ostatnich dekadach i wciąż podlega 

procesowi przemian. Trzy główne pojęcia najlepiej oddają kierunek 
tej ewolucji: globalizacja, digitalizacja, komercjalizacja. Jest jednak 
wiele pojęć bardziej szczegółowych, które wiążą się ściśle z tymi 
procesami: konwergencja, interaktywność, defragmentacja, roz-
proszony odbiór, hybrydyzacja, infotainment, edutainment i wiele 
innych.

Za wskazanymi przeobrażeniami telewizji próbują podążyć 
badacze reprezentujący różne podejścia teoretyczne. Ich wysiłki 
można uporządkować według kryteriów: zakresu badań, ich celu, 
metodologii, a także szeroko pojętej perspektywy badawczej. Każdy 
z tych filtrów pozwala na uzyskanie innej klasyfikacji, nakreślenia 
innej mapy teoretycznej. Wydaje się, że najbardziej syntetyczną, 
najszerszą klasyfikację uda się uzyskać, przyjmując kryterium per-
spektywy badawczej. W tym wypadku pomocne może okazać się 
systematyczne ujęcie, zaproponowane przez Denisa McQuaila 
w odniesieniu do zjawiska komunikowania masowego jako całości:

• perspektywa medialno-kulturalistyczna,
• perspektywa medialno-materialistyczna,
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• perspektywa socjokulturalistyczna,
• perspektywa socjomaterialistyczna1.
Ujęcie to, sformułowane w oparciu o model dwóch osi: me-

diocentryczno-socjocentrycznej oraz kulturalistyczno-materia-
listycznej, pozwala na uporządkowanie podstawowych podejść 
badawczych skupionych na telewizji.

W tym krótkim artykule zostaną scharakteryzowane przede 
wszystkim teorie, koncepcje i metodologie należące do trzech 
pierwszych obszarów, przy czym najobszerniej zostaną omówione 
podejścia cechujące się:

• perspektywą medialno-kulturalistyczną, „przyznającą pierw-
szeństwo treści i formie przekazu medialnego oraz subiek-
tywnej recepcji komunikatów medialnych uwarunkowanych 
przez bezpośrednie otoczenie jednostki”2 oraz

• perspektywą socjokulturalistyczną, „podkreślającą wpływ 
czynników społecznych na produkcję medialną i odbiór oraz 
funkcjonowanie mediów w życiu społecznym”3.

Warto zaznaczyć, że niekiedy granice między tymi podziałami 
wydają się sztuczne – wyniki badań przeprowadzonych z różnych 
perspektyw badawczych uzupełniają się i nakładają na siebie, mają 
znaczenie dla wszystkich tak zdefiniowanych obszarów. Jednak 
punkt widzenia badacza, środowisko naukowe, z którego się wy-
wodzi i z którym się utożsamia, wydaje się w tej uproszczonej kla-
syfikacji najistotniejsze.

GATUNKI I  FORMATY TELEWIZYJNE

Tradycyjna typologia gatunków i nowoczesna typologia forma-
tów towarzyszą wszystkim wyszczególnionym powyżej perspek-
tywom badawczym. Okazują się przydatne nie tylko dla autorów 

1 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2008, s. 32.
2 Ibidem, s. 33.
3 Ibidem.
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postrzegających przedmiot analizy z perspektywy medialno-kul-
turalistycznej czy socjokulturalistycznej, ale także medialno-ma-
terialistycznej i socjomaterialistycznej. W związku z tym pojęcie 
gatunku telewizyjnego w literaturze przedmiotu jest definiowane 
w sposób bardzo różnorodny; często też badacze podkreślają małą 
użyteczność tej kategorii w próbach uchwycenia skomplikowanej 
materii współczesnej telewizji. Warto zatem w tym miejscu nieco 
uporządkować ten złożony obszar. Często cytowaną próbą skla-
syfikowania podejść teoretycznych wykorzystujących tradycyjną 
typologię gatunku, jest trzypunktowe zestawienie Jane Feuer4. Zda-
niem tej autorki badania odbywają się na trzech poziomach. Feuer 
wyróżnia:

• podejście estetyczne (the aesthetic approach), w którym do-
minuje założenie tekstualne; analizy są oparte na kryteriach 
formalnych i estetycznych;

• podejście rytualne (the ritual approach), w którym telewizja 
jest rozumiana jako forma kultury, a jednocześnie płaszczy-
zna wymiany między przemysłem medialnym a widownią 
(kodowanie i dekodowanie przekazu); w związku z tym, 
że pozwala na negocjowanie wartości i przekonań, pomaga 
utrzymać porządek społeczny;

• podejście ideologiczne (the ideological aproach), w którym 
gatunki są postrzegane jako narzędzia kontroli. Mają zapew-
niać reklamodawcom widownię. Służą zatem dominującej 
ideologii kapitalistycznego systemu rynkowego.

4 J. Feuer, Genre and Television, [w:] R. Allen (red.), Channels of Discourse, Re-
assembled: Television and Contemporary Criticism, Routledge, London 1992, 
s. 145.
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PODEJŚCIE TEKSTUALNE W  BADANIU 
GATUNKÓW TELEWIZYJNYCH

Przykładem, który należy do pierwszego obszaru klasyfikacji, 
są analizy Steve’a Laceya. Jego zdaniem, gatunki zarówno telewizyj-
ne, jak i filmowe identyfikuje następujący „repertuar elementów”:

• standardowe miejsce realizacji,
• typ postaci,
• typ narracji,
• ikonografii,
• stylu5.
Lacey zauważa jednak, że część programów telewizyjnych nie 

pozwala na prostą identyfikację gatunkową, m.in. ze względu 
na wątłą, ubogą narrację. Jako przykład podaje game show:

• standardowe miejsce realizacji – studio telewizyjne;
• typy postaci – publiczność w studiu, zwykli ludzie, dobrotli-

wy gospodarz;
• narracja – prowadzona poprzez pytania gospodarza oraz za-

planowane zadania (ich wykonanie prowadzi do uzyskania 
nagrody);

• ikonografia – efektowne studio wykorzystujące nowoczesne 
technologie;

• styl – live television6.
Rzeczywiście taka definicja game show wydaje się dość powierz-

chowna. Co ciekawe, część badaczy wywodzących się z obszaru 
teorii literatury i filmu uważa kryterium narracji za kluczowy wy-
różnik gatunkowy. W zwązku z tym, ich zdaniem, reklamy, progra-
my określane jako variety show, talk show nie mogą być zaliczane 
do gatunków, ponieważ nie występują w nich złożone formy narra-
cyjne lub konwencje.

5 S. Lacey, Narrative and Genre. Key Concepts in Media Studies, Pelgrave Mac-
millan, London 2000, s. 133.

6 Ibidem.
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Nieco inne spojrzenie na omawianą typologię przynoszą kon-
cepcje Ricka Altmana7 i Steve’a Neala8. Z jednej strony obaj badacze 
podkreślają wagę cech i składników, „zasad gatunku”. Z drugiej zaś 
wprowadzają kryterium oczekiwań publiczności. Altman akcentu-
je rolę odbiorcy w definiowaniu gatunku telewizyjnego. Omawia 
pojęcie „gatunkowej frustracji”, kiedy widz zostaje wprowadzo-
ny w błąd przez autora programu. Na podstawie opisu programu 
spodziewa się, że obejrzy określony gatunek, tymczasem nadawca 
zaskakuje go zupełnie inną propozycją9. Taki proces frustrowania 
widza można było obserwować podczas emisji serialu „Lost”, kiedy 
okazywało się, że nie jest to serial o rozbitkach ocalałych z lotniczej 
katastrofy, którzy muszą przeżyć na bezludnej wyspie, ale propo-
zycja dla wielbicieli opowieści o ingerencjach sił nadnaturalnych. 
Dobrym przykładem wywołania takiej frustracji jest odcinek zaty-
tułowany Song Beneath the Song serialu medycznego „Grey’s Ana-
tomy” (w polskiej wersji „Chirurdzy”), który został zrealizowany 
w konwencji musicalu10. Także Steve Neal zwraca uwagę na rolę wi-
downi, jej oczekiwań i antycypacji w definiowaniu gatunków. Cen-
tralnym pojęciem jest dla niego „gatunkowe prawdopodobieństwo” 
(generic verisimilitude)11. Jego zdaniem pojęcie to łączy podejścia 
skoncentrowae na interpretacjach kulturowych, społecznych, a tak-
że ekonomicznych.

7 R. Altman Cinema and Genre, [w:] G. Novell-Smith (red.), The Oxford Histo-
ry of World Cinema, Oxford University Press, Oxford 1996, cyt za: G. Cleber, 
The Television Genre Book, Palgrave Macmillan, London 2008, s. 3.

8 S. Neal, Questions of Genre, „Screen” 1990, vol. 31/1, s. 45-66.
9 R. Altman, Cinema and Genre, [w:] G.Novell-Smith (red.), The Oxford Histo-

ry of World Cinema, Oxford 1996, s. 280.
10 Serial medyczny „Grey’s Anatomy”, odc.18, sezon 7, ABC marzec 2011. Cały 

odcinek został zrealizowany w konwencji musicalu.
11 S. Neal Question of Genre, [w:] R. Stam, T. Miller (red.), Film and Theory. 

An Antology, Oxford 2000, s. 158
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TELEWIZJA JAKO FORMA KULTURY I  WYMIANY 
MIĘDZY NADAWCĄ I  ODBIORCĄ

Założenie, że gatunkowe konwencje są rozpoznawane nie tyl-
ko przez teoretyków, ale przede wszystkim przez odbiorców leży 
u podstaw koncepcji wielu badaczy. Dotyczy to także autorów 
piszących o telewizji z perspektywy medialno-kulturalistycznej. 
Wiesław Godzic postrzega gatunek jako interpretacyjny filtr, przez 
który (a nigdy – poza nim i bez niego) telewidz może wyprodu-
kować znaczenie danego fragmentu tekstu telewizyjnego12. Dla 
Andrzeja Kozieła norma i wzorzec gatunkowy odnosi się do re-
guł budowy struktury tworzywa, treści i formy i pozwala odbior-
cy odczytać zarówno intencje autorów, jak i cel przekazu13. Fiske 
w swoim klasycznym opracowaniu „Television Culture” twierdzi, 
że gatunek jest kulturalną praktyką, próbującą nadać strukturę 
szerokiej grupie tekstów i znaczeń, które krążą w naszej kulturze 
dla wygody producentów i odbiorców14. Reguły gatunkowe są tak 
ważne w telewizji, ponieważ mają istotne znaczenie w rozumieniu 
i konstruowaniu potrójnej relacji pomiędzy producentem, tekstem 
i widownią. Są społeczne i ideologiczne. Fiske definiuje telewizję 
jako medium, które przenosi znaczenia i przyjemności. Kultu-
ra telewizji jest zatem kluczową częścią dynamiki, poprzez którą 
społeczna struktura podtrzymuje samą siebie w stałym procesie 
produkcji, reprodukcji oraz cyrkulacji znaczenia i przyjemności15. 
Telewizja przekazuje znaczenia poprzez kody. Fiske definiuje kod 
jako system znaków odnoszących się do trzech poziomów:
1. rzeczywistości (wygląd, ubranie, make-up, otoczenie, zachowa-

nie, mowa, mimika, ekspresja, dźwięk – rzeczywistość jest zako-
dowana elektronicznie przez techniczne kody);

12 W. Godzic, Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków 
2004, s. 25.

13 A. Kozieł, O gatunkach i formatach telewizyjnych, [w:] W. Godzic, Z. Bauer 
(red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Poltex, 
Warszawa 2015.

14 J. Fiske, Television…, op. cit., s. 1.
15 Ibidem.
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2. reprezentacji (kamera, oświetlenie, montaż, muzyka, dźwięk), 
które transmitują konwencjonalne kody reprezentacji, np. nar-
racja, konflikt, postacie, akcja, dialog, umiejscowienie, casting;

3. ideologii (ideologiczne kody – indywidualizm, patriarchalizm, 
rasa, klasa, materializm, kapitalizm)16.
Jednak, jak podkreśla badacz, analiza pozwala zidentyfikować 

główne dyskursy programu, ale nie może określić tego, co z tym 
przekazem zrobi odbiorca. Fiske przywołuje ogólnie teorię Stuar-
ta Halla o tym, że odbiorcy – zależnie od swojej sytuacji społecz-
nej – mogą przyjąć znaczenie przekazu, negocjować znaczenie 
i być w opozycji wobec niego. Przypomnijmy, że według Halla 
momentami determinującymi telewizyjny proces komunikowa-
nia jest kodowanie przed nadawcę przekazu i dekodowanie przez 
odbiorcę17. Przy czym kodowanie wyznacza pewne granice i para-
metry, w ramach których dokonuje się dekodowanie18. Te granice 
i parametry mogą też wynikać z ram gatunkowych. Wielu badaczy 
zwraca uwagę na instytucjonalny aspekt gatunku telewizyjnego, od-
niesienie do ramówki, metod produkcji, wymagań reklamodawców 
i widowni. Być może dzisiaj dla osoby programującej ramówki bar-
dziej użyteczne jest pojęcie „formatu”, a nie „gatunku”, jednak tak-
że dzisiaj wojny o widownię toczą się z wykorzystaniem narzędzia 
gatunkowego. Warto w tym miejscu zacytować definicję Tomasza 
Gobana-Klasa: 

Gatunek może być uznany za praktyczny sposób konstruowa-
nia przez instytucję medialną produktów odpowiadających 
oczekiwaniom konsumentów. Odbiorcom pomaga planować 
wybór przekazu; gatunek jest więc także sposobem porządko-
wania związku między dwoma elementami komunikowania 
masowego, przekazem i odbiorcą19. 

16 Ibidem, s. 4.
17 S. Hall, Kodowanie i dekodowanie, tłum. W. Lipnik, I. Siwiński, „Przekazy 

i Opinie” 1987, nr 1-2, s. 58-72.
18 Ibidem, s. 68.
19 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, 

telewizji i Internetu, PWN, Kraków 1999, s. 198.
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Zacytowana definicja akcentuje instytucjonalny wymiar gatun-
ku jako kategorii ułatwiającej komunikację nadawcy z odbiorcą. 
Nie odnosi się wprost do tego, co stanowi cechy tekstualne gatun-
ku, jego wyróżniające komponenty. Nie definiuje, jak będzie wy-
glądał ten „sposób porządkowania związku” między przekazem 
i odbiorcą.

CO  ZAMIAST GATUNKÓW? PROPOZYCJE 
NOWYCH TYPOLOGII

Czy w ogóle narzędzia z teorii literatury i filmu są przydat-
ne do definiowania telewizji? Czy ma sens badanie tego medium 
w oparciu o kryteria tekstualne, strukturalne, pragmatyczne lub 
narracyjne czy ikonograficzne? Zdaniem Małgorzaty Lisowskiej-

-Magdziarz przy takim podejściu „umykają uwarunkowania ekono-
miczne i technologiczne, zdolność do wywoływania i zaspokajania 
określonych oczekiwań publiczności20. Zdaniem tej badaczki istot-
niejsza od pytań o definicję gatunku telewizyjnego lub cechy okre-
ślonego gatunku telewizyjnego jest kwestia, co ludzie z gatunkami 
medialnymi robią. Lisowska-Magdziarz próbuje spojrzeć na media 
poprzez szerokie paradygmaty medialne, np. tabloidyzację, demo-
cratainment, edutainment. Podobnie Jerzy Uszyński proponuje 
swoją własną typologię, której punktem wyjścia jest gra prowadzo-
na między nadawcą i widzem21. W konsekwencji autor definiuje 
określone strategie komunikacyjne, nazywane przez badacza ro-
dzajami telewizyjnymi: rejestrację, narrację, widowiska, przeka-
zy retoryczne i perswazyjne. Rodzaje telewizyjne różnią się m.in. 
zaspakajaniem innych oczekiwań odbiorców, a także odmienną 

20 M. Lisowska-Magdziarz, Media powszednie. Środki komunikowania masowe-
go i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI 
wieku, Wydawnitwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 133.

21 J. Uszyński, Geneologia telewizyjna, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński, Dziennikar-
stwo i świat mediów, Universitas, Kraków 2008, s. 283.
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budową programów telewizyjnych. Warto jednak zauważyć, że 
różnice lub podobieństwa morfologiczne, odnoszące się do budo-
wy, nie są najistotniejsze i często bywają zwodnicze. Jerzy Uszyński 
wymienia np. dwa gatunki studyjnej rozmowy: talk-show (należący 
do rodzaju widowisk) i debatę (należącą do przekazów retorycz-
nych). Autor zauważa, że inny jest rodzaj gry prowadzonej między 
nadawcą i widzem w przypadku „Wieczoru z Jagielskim” (TVP 2), 

„Rozmów w toku” (TVN), a inny w przypadku „Co z tą Polską?” 
(Polsat) i „Kropki nad i” (TVN24)22.

Bardzo interesujące spojrzenie na typologię gatunkową przy-
noszą badania Jasona Mittela23. Zdaniem Mittela wielu badaczy 
analizuje przede wszystkim tekst telewizyjny, ponieważ jest on naj-
bardziej oczywistym obszarem odniesienia. Autorzy popełniają 
przy tym błąd, polegający na porównywaniu gatunków kulturo-
wych do gatunków biologicznych. Mittel przekonuje, że traktowa-
nie programu telewizyjnego jak żywego organizmu jest obarczone 
błędnymi założeniami, np. dzieło telewizji nie podlega takiemu 
samemu procesowi reprodukcji. Nie zrozumiemy, dlaczego serial 

„Unsolved Mysteries” naśladuje „America’s Most Wanted”, jeśli 
ograniczymy się tylko do analizy tekstu tych programów. Kreowa-
nie nowych form telewizyjnych nie zachodzi w wyniku proce-
su reprodukcji, tylko poprzez działanie przemysłu i widowni. 
Podobnie w obszarze kultury nie ma żadnych ograniczeń, które 
zabraniałyby mieszania gatunków24. Mittel używa również swojego 
ulubionego porównania motoryzacyjnego. Jego zdaniem samocho-
dy 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 wy-
borze produktu decydują rodzące się skojarzenia25.

22 J. Uszyński, Geneologia…, op. cit., s. 282.
23 J. Mittel, A Cultural Approach to Television Genre Theory, „Cinema Journal” 

40, No. 3, Spring 2001, s. 3-24.
24 J. Mittel, A Cultural Approach…, op. cit., s. 6.
25 Ibidem, s. 7.
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Podsumowując, gatunki nie są wewnętrzne wobec tekstu, 
są konstytuowane poprzez procesy zewnętrzne: przemysł medialny 
lub praktyki audytorium. Gatunki istnieją wyłącznie dzięki kreacji, 
cyrkulacji, recepcji tekstów w kulturowym kontekście. Mittel pro-
ponuje, żeby nie zadawać pytania o to, jak możemy zdefiniować ga-
tunek. W zamian tego sugeruje badanie innych kwestii, np. co dany 
gatunek znaczy dla tej specyficznej społeczności, jak definiuje ga-
tunek społecznie określona grupa26. Mittel proponuje traktowanie 
gatunków jako kategorii kulturalnych. W związku z tym badanie 
powinno rozpoczynać się od analizy dyskursów konstytuujących 
tę kategorię, a dopiero później można przystąpić do koncentracji 
na samym tekście. Zrywa zatem z tradycyjnym podejściem, w ra-
mach którego postrzegano gatunek jako część składową tekstu, 
próbowano identyfikować jego główne elementy. I to one miały 
przede wszystkim definiować tak wyodrębniony typ. Studiowanie 
gatunków jako kategorii kulturalnych oferuje, zdaniem Mittela, 
bogatszą perspektywę w porównaniu do zwykłej, tekstualnej ana-
lizy. Pokazuje w jaki sposób gatunki transformują i wcielają prak-
tyki kulturalne. Dynamiczna i ciągła przemiana telewizji sprawia, 
że powszechne staje się pytanie o przydatność badawczą tradycyj-
nej typologii, jaką są gatunki telewizyjne. Inaczej mówiąc, czy przy 
pomocy tego filtru, tego narzędzia można opisać świat telewizji? 
Czy nadawcy używają tej formy kodowania znaczenia, czy odbiorcy 
stosują ten filtr interpretacyjny, żeby zrozumieć przekaz?

W obszernej monogafii Genre Book z 2008 r. jej autorzy wy-
szczególniają i opisują dziewięć ramowych gatunków, które za-
wierają dodatkowo kilkanaście podgatunków. Dzisiaj w wyniku 
procesu hybrydyzacji można do tego zestawienia dodać kilka ko-
lejnych kategorii. Jednak redaktor monografii, Glen Creeber, prze-
strzega, że studia gatunkowe nie są precyzyjną taksonomią, a tylko 
teoretycznym narzędziem, które pomaga rozplątywać strukturę, 
znaczenie bądź kontekst materii telewizyjnej27.

26 Ibidem, s. 9.
27 G. Cleber (red.), The Television Genre Book, Palgrave Macmillan, London 

2008, s. 3.
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BADANIE FORMATÓW TELEWIZYJNYCH

Powstanie formatów wiąże się ze zmianami, które zaszły na ryn-
ku telewizyjnym w ostatnich dwudziestu latach. Globalizacja, zmia-
ny technologiczne, komercjalizacja to główne czynniki przemian. 
Dzisiaj obserwujemy zjawisko, które można scharakteryzować 
jako nadmiar kontentu telewizyjnego – programów, kanałów, któ-
re walczą o przyciągnięcie rozdrobnionej widowni. Nawet naj-
bardziej popularne widowiska nie są w stanie zdobyć takiej liczby 
odbiorców, jak dekadę temu. Spadająca widownia ma bezpośred-
ni wpływ na coraz niższe budżety produkcyjne. Stąd istnieje sta-
łe zapotrzebowanie na przewidywalne kosztowo formaty. Format 
możemy zatem zdefiniować jako telewizyjny program, który jest 
przedmiotem handlu. Nadawcy telewizyjni muszą wykupić licen-
cję od twórców i na zasadzie franczyzy wyprodukować format lub 
(co okazuje się tendencją ostatnich lat) tylko finansować produkcję. 
Po sfinalizowanej transakcji nadawcy otrzymują tzw. „biblię forma-
tu”, zawierającą wiele szczegółowych instrukcji, odnoszących się 
do: scenariusza programu, realizacji obrazu, realizacji dźwięku, po-
szczególnych punktów narracji, występujących w programie osób, 
całej postprodukcji, ale także kwestii finansowych i prawnych.

Z pozoru model telewizji skonstruowany w tej perspektywie 
badawczej wydaje się ograniczony do wymiaru ekonomicznego. 
Jednak może też stać się wprowadzeniem do dalszych analiz do-
konanych z wielu opisanych na wstępie perspektyw, nie tylko me-
dialno-materialistycznej. Autorzy New Patterns in Global Television 
Formats opisują osiem możliwych podejść w badaniu formatów:
1. analizę kulturową badającą, w jakim stopniu programy telewi-

zyjne odzwierciedlają kulturę danego społeczeństwa;
2. analizę porównawczą adaptacji formatów w różnych krajach;
3. studia nad biznesem, traktujące formaty jako przedmiot handlu 

w szerszym kontekście ekonomicznym;
4. analizę prawną licencji na formaty telewizyjne w regulacjach 

prawnych w różnych jurysdykcjach;
5. adaptację formatów w perspektywie semiotyki i strukturalizmu;
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6. historię formatów;
7. socjologiczne perspektywy badań nad formatami z punktu wi-

dzenia organizacji telewizyjnej (analiza ról i praktyk pracowni-
ków włączonych w procesy produkcyjne);

8. badania odbioru28.
W obrębie dwóch pierwszych punktów mieszczą się badania 

Alberta Morana, który jako jeden z pierwszych zajął się analizą 
tego zjawiska29. Moran skupił się przede wszystkim na adaptacji, 
na procesie tłumaczenia formatów. Zastosował w swoich analizach 
telewizji ramę teoretyczną opartą na koncepcji Romy’ego Heylena 
(1994) o trzypoziomowym schemacie rozumienia istoty pierwo-
wzoru. Poziomy te zostają wyznaczone przez następujące kody:

• lingwistyczne,
• intertekstualne,
• kulturalne30.
Lingwistyczny kod w analizowaniu telewizji oznacza styl i for-

mę, czyli rejestrowanie obrazu i dźwięku oraz montaż. Na tym po-
ziomie adaptacja może oznaczać: pominięcie kodu, zastąpienie go, 
włączenie lub kombinację z innym.

W odniesieniu do intertekstualnego kodu kluczowe znaczenie 
ma to, która organizacja telewizyjna jako pierwsza wyprodukowała 
format. To właśnie normy, zwyczaje i praktyki, charakterystyczne 
dla tej konkretnej spółki telewizyjnej produkującej format, mają 
wpływ na jego ostateczny kształt. Chodzi o lokalne wymagania 
i ograniczenia produkcyjne, umiejętności i wymagania operatorów, 
wydawców i scenarzystów.

W odniesieniu do kodów kulturalnych Moran pisze wprost 
o tłumaczeniu tekstów kultury z jednego języka na drugi i związa-
nych z tym ograniczeniach i problemach. Podaje przykład adaptacji 

28 K. Aveyard, P. Majbritt, A. Moran, A Changing Format Mosaic, [w:] K. Avey-
ard, P. Majbritt, A. Moran (red.), New Patterns in Global Television Formats, 
Intellect, Bristol 2016, s. 4-6.

29 A. Moran, When TV Formats are Translated, [w:] A. Moran (red.), TV For-
mats Worldwide: localizing global programs, Intellect, Chicago 2009, 
s. 653-982.

30 Ibidem.
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formatu „Big Brother” na Bliskim Wschodzie. W Libanie lokalne 
francuskie wpływy przyczyniły się do tolerancyjnego przyjęcia for-
matu, ale w Arabii Saudyjskiej „Big Brother” spowodował protesty. 
Telewizja starała się uszanować różnice kulturowe, strefy dla kobiet 
i mężczyzn zostały rozdzielone. Jednak wystarczyły konflikty mię-
dzy uczestnikami, żeby stacja znalazła się w ogniu krytyki. Innym 
przykładem było wyprodukowanie i emisja formatu „Najsłabsze 
ogniwo” („Weakest Link”) w Azji. Producenci nie zrezygnowali 
z wytycznych formatu i zachowali dominującą rolę prowadzącej 
show, mimo że takie zachowanie kobiety nie miało żadnych wzor-
ców w tamtej kulturze. Program był tylko jeden sezon na antenie31.

Także współczesne analizy formatów telewizyjnych łączą podej-
ście z perspektyw medialno-kulturalistycznej i medialno-materiali-
stycznej. Przykładem jest konceptualna rama zaproponowana przez 
Matsa Nylunda, która identyfikuje cztery główne wymiary telewi-
zyjnych formatów i opisuje relacje pomiędzy:

• kreacją i adaptacją formatów;
• produkcją lokalną, narodową i globalną;
• niezależnymi spółkami produkcyjnymi i nadawcami;
• wartościami kulturowymi i biznesowymi32.
Rama oferuje systematyczny model do badań nad telewizyjny-

mi formatami. Badania Nylunda dotyczą przemysłu telewizyjnego 
i produkcji formatów w Finlandii i bazują na jakościowej analizie 
wywiadów z ekspertami telewizyjnymi, menedżerami i producenta-
mi. Wywiady zawierały kwestie dotyczące percepcji, doświadczania 
formatów, ze specjalnym naciskiem na proces produkcji, chociaż 
autor zauważa też, że wartości kulturowe są głębsze i bardziej fun-
damentalne niż wartości biznesowe. W dodatku to publiczność 
decyduje o przypisaniu tych wartości formatowi, a nie twórcy tele-
wizji. Zdaniem Nylanda jednym ze wskaźników pokazujących opi-
nie publiczności o wartościach kulturowych programu jest poziom 

31 Ibidem.
32 M. Nylund, Television Format as a Transnational Production Model, [w:] 

K. Aveyard, P. Majbritt, A. Moran (red.), New Patterns in Global Television 
Formats, Intellect, Bristol 2016, s. 19-34.
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jego oglądalności. To wysokie ratingi „Dancing with the Stars” oraz 
„Farmer Wants a Wife” pokazują poziom wartości kulturowej tych 
formatów, a w konsekwencji także ich potencjał biznesowy33.

Podsumowując, punktem wyjścia w badaniach formatów telewi-
zyjnych jest perspektywa organizacji medialnych. To programerzy, 
producenci decydują o kształcie formatu. Kierują się przede wszyst-
kim wartościami biznesowymi, które oczywiście są ściśle związa-
ne z wartościami kulturowymi. Jeśli w tych analizach pojawia się 
punkt widzenia odbiorcy, jest on traktowany bardzo wąsko, przede 
wszystkim w kategoriach reakcji na format – ogólnie rzecz biorąc, 
zainteresowania (lub nie) formatem, co znajduje odzwierciedlenie 
w procentowym wymiarze oglądalności i udziale w rynku.

FLOW, SEMIOZA I  PR AKTYKI 
ODBIORCÓW TELEWIZJI

Warto omówić na koniec jeszcze dwie idee, które pozwalają 
z innego punktu widzenia spojrzeć na telewizję jako przedmiot ba-
dań. Pierwsza z nich wiąże się pojęciami flow i segmentacji obrazu 
telewizyjnego. Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX w. dwóch autorów pisało o specyficznych właściwościach te-
lewizji, które skłaniają do myślenia o niej bardziej w kategoriach 
strumienia formy i treści niż ramach gatunkowych. Raymond Wil-
liams34 i John Ellis35 uważają, że odbiorca organizuje tekst dzięki 
asocjacyjności. Dla Williamsa flow oznacza następstwo obrazów 
bez logiki skutku i efektu, co konstytuuje kulturalne doświadcze-
nie ‘oglądania telewizji’. Ellis nazywa to segmentacją, następstwem 
sekwencji obrazów i dźwięków. Fiske podkreśla, że reklama i pro-
gram mogą być częścią tego samego tekstu, ponieważ wytwarzanie 

33 Ibidem, s. 30.
34 R. Williams, Technology and Cultural Form, Routledge, New York 2003, s. 77.
35 J. Ellis, Visible Fiction: Cinema, Television, Video, Routledge, New York 1992, 

s. 111.
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znaczenia przez widza nie podlega ograniczeniom i podziałom ra-
mówki, a raczej jest wynikiem telewizyjnego flow36. Fiske pisze też 
o ekonomicznym wymiarze koncepcji flow – chodzi o zatrzymanie 
widzów przy określonym kanale telewizyjnym. Strategia nadaw-
ców zakłada zatem ujednolicanie przekazu telewizyjnego, stałą hy-
brydyzację gatunków telewizyjnych, która postępuje na poziomie 
formalnym, realizacyjnym (formy zarezerowane dla programów 
faktualnych, odnajdujemy w sferze kontentu opartego na fikcji); 
na poziomie narracji (rozwiązania typowe dla melodramatu, soap 
opery są przenoszone do form dokumentalnych, informacyjnych).

Typowym zjawiskiem dotyczącym odbioru telewizji jest zapping, 
Sprawia on, że widz sam konstruuje swoje flow, swoją segmentację, 
o której Fiske pisze: 

Zapping pozwala widzowi na konstruowanie wizualnego do-
świadczenia fragmentów, postmodernistycznego collage’u ob-
razów, które sprawiają przyjemność dzięki brakowi ciągłości, 
jukstapozycji, sprzeczności37. 

W 2017 r. autorka niniejszego artykułu miała okazję oglądać 
badania pilotażowe odbioru przekazu telewizyjnego, bazujące 
na zapisie udostępnionym przez jedną z sieci kablowych. Dane do-
starczone z kilkuset badanych dekoderów rzeczywiście wskazywały 
na to, że odbiorcy przełączają kanały telewizyjne po kilkunastu, kil-
kudziesięciu sekundach, wytwarzając swój własny, chaotyczny flow. 
Rzadko zatrzymują się z palcem na pilocie na kilka, kilkanaście 
minut. Trudno zatem w odniesieniu do tej płynnej rzeczywistości 
odnosić kategorie gatunków, formatów czy nawet całej ramówki te-
lewizyjnej. O ile jest ona istotnym punktem odniesienia dla progra-
matorów jednego kanału, nie do końca będzie stanowić pomocną 
ramę czy narzędzie w badaniu praktyk odbiorców przełączających 

36 J. Fiske, Televison…, op. cit., s. 15.
37 „Zapping allows the viewer to construct a viewing experience of fragments, 

a postmodern collage of images whose pleasures lie in their discontinuity, 
their juxtapositions, and their contradictions”, tłum. autorki, ibidem, s. 105.
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się między programami. Natomiast ciekawym dopełnieniem idei 
flow stanowią badania teoretyków skupiających się na praktykach 
odbiorców. Nawiązując do wstępnej taksonomii, podejście to moż-
na zaliczyć do perspektywy socjokulturalistycznej.

CODZIENNE PR AKTYKI WIDZÓW – SEMIOZA, 
REPERTUARY INTERPRETACYJNE

Do ważnych pojęć, odzwierciedlających opisany już sposób 
myślenia o praktykach odbiorczych, należy semioza. Semioza nie 
powstaje w wyniku kontaktu między pojedynczym tekstem a wi-
dzem, oznacza raczej proces wymiany, który toczy się w jednym 
czasie i dotyczy wielu tekstów i osób38. Odnosi się szczególnie 
do kontekstu życia codziennego, w którym przebiega proces nada-
wania znaczenia: ludzie oglądają telewizję, śledzą zawartość swo-
ich smartfonów, rozmawiają ze sobą, komentują bohaterów serialu, 
uczestników reality-show, dyskutują o wydarzeniach politycznych. 
Asocjacyjny odbiór telewizji rozumianej jako flow stanowi dopeł-
nienie tak rozumianej semiozy; podobnie aktywność określana 
jako zapping nie stoi w sprzeczności z tą ideą semantycznej prze-
strzeni, w której jest zanurzony widz.

Sposób badania mediów skupiony wokół pojęcia semiozy od-
chodzi też od klasycznej teorii Stuarta Halla. Tacy badacze, jak 
Jenny Kitzinger, Annette Hill, David Buckingham, postrzegają ko-
cepcję kodowania i dekodowania jako ograniczającą. Ich zdaniem 
koncepcja dekodowania opiera się na kongnitywnym, wykalku-
lowanym modelu odbioru. Widzowie nie dekodują przekazu, ale 

„myślą i rozmawiają, osądzają, argumentują, spekulują, plotkują, 

38 M. Briggs, Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym, tłum. B. Radwan, Wy-
dawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, s. 11.
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ignorują, śmieją się oraz przeczą samym sobie, wyrażają uczucia, 
odczuwają, identyfikują się, fantazjują, złoszczą się i posępnieją, 
stają się apatyczni lub są czymś pochłonięci”39.

Autorzy przekonują, że sam proces oglądania odbiega od ra-
cjonalnego modelu dekodowania. Znaczenia krążą między ludźmi 
w kontekstach życia codziennego. Tak pisze o tym David Buckin-
gham: „Rozmowa może być niezwykle zwodnicza. Wypowiedzi po-
szczególnych rozmówców często okażą się niespójne, nielogiczne 
i całkowicie sprzeczne. Coś, co oświadczą w jednej chwili, w na-
stępnej zostanie przez nich obalone; ich opinie skutecznie można 
podważyć za pomocą ich własnych zastrzeżeń lub wątpliwości”40.

Do analizy odbioru doniesień medialnych służy narzędzie me-
todologiczne, zwane news game, stworzone w Glasgow University 
Media Group (GUMG). Wyłonione grupy uczestników są proszone 
o napisanie komunikatu na podstawie kilku wybranych obrazów. 
Te teksty stają się podstawą dyskusji w grupach fokusowych.

Metodę opracowaną przez GUMG po raz pierwszy zastosował 
Greg Philo w 1990 r. do badania odbioru strajków górniczych z lat 
osiemdziesiętych. Philo zwrócił uwagę na wierność, z jaką grupy 
potrafią przywołać i odtworzyć język, struktury oraz tematy dys-
kursów informacyjnych. Z kolei Jenny Kitzinger badała dyskur-
sy wykorzystania seksualnego41. Wzięła pod uwagę dwie sprawy: 
z Cleveland42 i ze szkockich Orkad43. Kitzinger zastosowała narzę-
dzie news game do analizy odbioru doniesień medialnych. W pod-
sumowaniu swoich badań doszła do kilku istotnych wniosków:
1. uczestnicy badania dość dokładnie potrafili odtworzyć dyskurs 

informacyjny odnoszący się do tych dwóch wydarzeń;

39 Ibidem, s. 19.
40 D. Buckingham, The Making of Citizens: Young People, News, Politics, Ro-

utledge, London 2000, s. 63, cyt. za: M. Briggs, Telewizja…, op. cit.
41 J. Kitzinger, Framing Abuse, Pluto, London 2004, cyt.za: M. Briggs, Telewi-

zja…, op. cit.
42 W Cleveland w 1987 r. 121 dzieci umieszczono w ośrodkach opiekuńczych. 

Powodem były oskarżenia o kazirodztwo.
43 W szkockich Orkadach w 1991 r. rodziny zostały oskarżone o przemoc sek-

sualną wobec dzieci.
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2. dyskurs informacyjny stał się częścią pamięci zbiorowej odbior-
ców, na tej podstawie wytworzyli repertuary interpretacyjne;

3. odbiorcy korzystali w przygotowywaniu swoich komunikatów 
z gotowych repertuarów interpretacyjnych, które miały charak-
ter „gotowych struktur rozumienia”;

4. uczestnikom eksperymentu myliły się te dwie sprawy – wyda-
rzenia w Cleveland stanowiły szablon dla historii z Orkad44.
Kitzinger jednocześnie zauważyła, że z podobnych schema-

tów korzystają również dziennikarze, którzy pracują pod presją 
czasu. W konsekwencji kiepsko poinformowani odbiorcy mają 
trudności lub nie są w stanie nadać znaczenia przekazowi infor-
macyjnemu. Zdaniem Jenny Kitzinger ta nowa metoda nie odrzuca 
analizy tekstu na rzecz badań odbioru, ale stanowi ich dopełnienie 
i uzupełnienie45.

PODSUMOWANIE

W tym krótkim artykule została podjęta próba zarysowania kil-
ku ważnych dla badania telewizji spojrzeń teoretycznych i metodo-
logicznych. Oczywiście ten wąski przegląd nie pozwala na ujęcie 
wszystkich istotnych podejść odnoszących się do tego przedmiotu 
badań. Można zauważyć, że każda z przedstawionych tutaj teorii 
ma swoich zwolenników i krytyków. Taksonomia gatunkowa, zda-
niem wielu badaczy nie pozwala na analizę współczesnej telewizji. 
Nadawcy programują ramówkę w oparciu o kategorie formatów, 
a nie gatunków. Jeśli już używają określeń gatunkowych, ograni-
czają je do zaledwie kilku, np. reality-show, talk-show, paradoku-
ment46. Tradycyjna taksonomia nie wydaje się przydatna do analizy 

44 J. Kitzinger, Framing…, op. cit., s. 41.
45 Ibidem, s. 193.
46 M. Pieczyńska, Praktyki telewizyjne ludzi mediów i ich konsekwencje dla treści 

przekazu TV, nieopublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem 
dr. hab. Kazimierza Krzysztofka, SWPS, Warszawa 2016.
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współczesnych praktyk odbiorczych, a definicje gatunków nie na-
dążają za dynamicznymi procesami hybrydyzacji. Z kolei taksono-
mia formatów jest ściśle związana z punktem widzenia organizacji 
medialnej i biznesu. Analizy porównawcze globalnych formatów 
adaptowanych na rynki lokalne biorą co prawda pod uwagę wa-
runki społeczne i kulturowe regionu, czynią to jednak z perspekty-
wy inwestycyjnego sukcesu lub porażki. Badania audytorium mają 
głównie cel biznesowy. Ten sposób myślenia o widowni dobrze 
określa sformułowanie powtarzane przez telewizyjnych programa-
torów, że ich zadanie polega na dostarczeniu marketingowi i biu-
rom sprzedaży nie tyle ciekawego dla reklamodawców kontentu, ile 
raczej widowni, która ten kontent obejrzy.

Podejście bazujące na badaniu odbioru bierze wreszcie zwykle 
w bardzo małym stopniu pod uwagę sam tekst przekazu. Wbrew 
temu co pisze Jenny Kitzinger, autorzy reprezentujący perpsektywę 
socjokulturalistyczną mało miejsca poświęcają analizie sfery tek-
stualnej telewizji. Cechy formalne telewizyjnego obrazu są dla nich 
drugorzędne. Podchodzą do tej części przekazu bardzo wybiórczo.

Wydaje się zatem zasadne, aby wyborowi metody badawczej 
towarzyszyła refleksja nad mocnymi stronami i ograniczeniami 
każdej z koncepcji. Jest to szczególnie ważne, jeśli weźmiemy pod 
uwagę dość oczywistą myśl, że przyjęta perspektywa ma istotny 
wpływ na przedmiot badań. Wybrane podejście badawcze odpo-
wiada za skonstruowanie określonego modelu telewizji. A ten 
model różni się od tego, co ogląda widz – tradycyjnie na ekranie 
w salonie lub bardziej nowocześnie na laptopie w fotelu.
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