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Wstęp

1. POSTAWIENIE PROBLEMU

Podstawowym zadaniem badawczym, które postawił sobie autor niniejszej pracy, 
jest próba opisania amerykańskiego modelu telewizji publicznej oraz roli, jaką Pub-
lic Broadcasting Service (Publiczny Serwis Nadawczy, PBS) odgrywa w systemie 
medialnym Stanów Zjednoczonych. PBS, powstała pod koniec lat 60. na mocy usta-
wy Public Broadcasting Act z 1967 roku, stanowiącej część projektu Great Socie-
ty prezydenta Lyndona B. Johnsona, jest od niemal czterech dekad niewielkim, ale 
bardzo istotnym elementem olbrzymiego pejzażu telewizyjnego USA. Umożliwiając 
widzom kontakt z wybranymi audycjami europejskimi oraz wyświetlając znane na 
całym świecie programy dokumentalne, publicystyczne i edukacyjne (m.in. Ulicę 
Sezamkową), amerykański nadawca publiczny stara się wypełnić nisze pozostawio-
ne przez dominujących w Stanach Zjednoczonych gigantów telewizji komercyjnej 
– sieci NBC, CBS, ABC oraz Fox.

PBS, stanowiąca efekt skomplikowanej gry sił między poszczególnymi obozami
amerykańskiej polityki, nie posiada atoli pewnej i bezpiecznej pozycji w systemie 
medialnym USA. W debacie politycznej pojawiają się ciągle pytania o zasadność fi -
nansowania mediów publicznych z funduszy federalnych, głosy protestu wobec kie-
runków, które w wymiarze programowym i strukturalnym przyjmuje amerykańska 
telewizja niekomercyjna, a także wątpliwości dotyczące roli tradycyjnych mediów 
elektronicznych – w epoce powszechnego dostępu do Internetu i sieci kablowych 
oraz konwergencji środków masowego przekazu. Czy Ameryce potrzebny jest wciąż 
„kulturalny głos” na „rozległym pustkowiu” produkcji oferowanych przez nadaw-
ców komercyjnych? Kontrowersje wzbudza też kwestia niezależności politycznej 
systemu mediów publicznych, niejednokrotnie już – w czasie swej krótkiej historii 
– wplątanych w wyniszczające spory z władzami w Waszyngtonie i co jakiś czas
zgodnie krytykowanych przez obydwie strony politycznego spektrum USA.

Celem pracy jest zatem odpowiedź na następujące pytania: Jak kształtował się 
współczesny model amerykańskiej telewizji publicznej? Jak – od strony prawnej 
i fi nansowej – wygląda funkcjonowanie PBS? Czy amerykański nadawca nieko-
mercyjny wypełnia właściwie zobowiązania, jakie nakładają na niego ustawy? Jak 
przedstawia się amerykański dyskurs publiczny związany z działalnością PBS? Na 
czym polegają różnice między rozwiązaniem przyjętym w USA a systemami charak-
terystycznymi dla państw Europy?
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2.  PRZYCZYNY ZAINTERESOWANIA PROBLEMEM 
BADAWCZYM

Zdaniem autora istnieją przynajmniej dwa istotne powody skoncentrowania wysił-
ków badawczych właśnie na kwestii amerykańskiej telewizji publicznej. Po pierwsze, 
pytania o sens istnienia i optymalne wzorce funkcjonowania mediów publicznych są 
w chwili obecnej jednym z głównych wątków debaty politycznej wielu krajów demo-
kratycznych (w tym Polski). Istotna, również dla krajowej dyskusji o telewizji pub-
licznej, może się zatem okazać analiza rozwiązań przyjętych w innych regionach 
świata. Po drugie zaś, amerykańskie media publiczne w wielu aspektach różnią się 
od swych europejskich odpowiedników, stanowiąc nietypowy – a przez to ciekawy 
pod względem poznawczym – przykład regulacji funkcjonowania nadawców nie-
komercyjnych. Interesująca wydaje się więc próba zbadania genezy, fundamentów 
prawnych i konsekwencji takiej właśnie sytuacji.

3. OMÓWIENIE LITERATURY

Zagadnienia związane z amerykańską telewizją publiczną to popularny temat badań 
uczonych zza Atlantyku, czego rezultatem są liczne opracowania poświęcone PBS. 
Pozycje te reprezentują różnorodne perspektywy badawcze, co dowodzi niezwykłej 
złożoności omawianej problematyki. I tak na przykład wśród najważniejszych prac 
poświęconych historii amerykańskich mediów publicznych należy wymienić: A Hi-
story of Public Broadcasting Johna Witherspoona i Roselle Kovitz (2000), Public Ra-
dio and Television in America. A Political History Ralpha Engelmana (1996), a także 
Recovering a Public Vision for Public Television Glendy R. Balas (2003). Wyjątkowo 
cenną – pod względem poznawczym – pozycję stanowi The Vanishing Vision. The 
Inside Story of Public Television Jamesa Daya (1995), prezentująca dzieje Publicz-
nego Serwisu Nadawczego z punktu widzenia wieloletniego dziennikarza i działacza 
mediów niekomercyjnych. Perspektywę „insidera” oferują również książki B.J. Bul-
lert (Public Television. Politics & the Battle over Documentary Film; 1997) oraz 
Barry’ego Dornfelda (Producing Public Television, Producing Public Culture; 1998). 

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania PBS zostały szczegółowo opisane przez 
Jamesa Ledbettera, m.in. w Made Possible By... The Death of Public Broadcasting 
in the United States (1998). Z perspektywy kulturoznawczej do problemu mediów 
publicznych podeszła natomiast Laurie Ouellette, której praca Viewers Like You? 
How Public TV Failed the People ukazała się w 2002 roku. The PBS Companion. 
A History of Public Television Davida Stewarta (1999) to z kolei przegląd najcie-
kawszych audycji amerykańskiej telewizji publicznej.

Osobną kategorię tworzą dzieła poświęcone krytyce modelu instytucjonalnego 
i funkcjonowania mediów publicznych USA (zgłaszanej z różnorodnych pozycji po-
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litycznych i światopoglądowych), wśród których trzeba wymienić przede wszystkim: 
PBS. Behind the Screen Laurence’a Jarvika (1998), The Other Face of Public TV. 
Censoring the American Dream Rogera P. Smitha (2002), The Decline and Fall of 
Public Broadcasting. Creating Alternative Media Davida Barsamiana (2002) oraz 
Air Wars. The Fight to Reclaim Public Broadcasting Jerolda M. Starra (2001). Nie-
zwykle interesującą pozycją jest również anglojęzyczna – chociaż wydana w Niem-
czech – praca zbiorowa Public Television in America (pod redakcją Elego M. Noama 
i Jensa Waltermanna; 1998), omawiająca liczne aspekty działalności amerykańskiej 
telewizji publicznej.

Wiele informacji na temat PBS można znaleźć w dziełach o szerszym zakresie 
tematycznym, takich jak np. dotycząca historii nadawania wizyjnego książka Te-
levision. An International History (pod redakcją Anthony’ego Smitha; 1998) czy 
traktująca o amerykańskich mediach elektronicznych praca Stay Tuned. A History of 
American Broadcasting Christophera H. Sterlinga i Johna M. Kittrossa (2002). Prob-
lematyce mediów publicznych jako takich (w tym również zagadnieniom związanym 
z amerykańską PBS) poświęcono w piśmiennictwie USA m.in. prace The Decline 
and Fall of Public Service Broadcasting Michaela Traceya oraz Public Broadcasting 
and the Public Interest (pod redakcją Michaela P. McCauleya i in.)1. 

W literaturze polskiej brak jak dotąd pozycji podejmujących głębszą refl eksję 
nad opisywanymi w niniejszej dysertacji problemami. Nieliczne dostępne opracowa-
nia, które poruszają kwestie związane z mediami publicznymi USA, czynią to albo 
dość wyrywkowo, albo też na znacznym poziomie ogólności (praktycznie zawsze 
zaś – na marginesie innych rozważań), co uniemożliwia wnikliwą analizę całości 
zagadnienia. Ogólnie rzecz ujmując, z problematyką PBS można się zetknąć w krajo-
wym piśmiennictwie w dwóch rodzajach publikacji – przeglądowych opracowaniach 
poświęconych rynkowi medialnemu USA oraz dość licznych w polskim dyskursie 
medioznawczym pozycjach dotyczących mediów publicznych. 

Wśród dzieł polskich uczonych, podejmujących – w różnych aspektach – tema-
tykę mediów amerykańskich (w tym również Publicznego Serwisu Nadawczego), 
należy wyróżnić znakomite opracowania autorstwa: Bartłomieja Golki (System me-
dialny Stanów Zjednoczonych; 2004), Janusza W. Adamowskiego (System medial-
ny Stanów Zjednoczonych – stanowiące część podręcznika akademickiego Wybrane 
zagraniczne systemy medialne; 2008) i Tomasza Płudowskiego (Środki masowego 
przekazu – w zbiorze Ameryka. Społeczeństwo, kultura, polityka; 2008), a także kla-
syczną pracę Tomasza Gobana-Klasa Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjed-
noczonych. W cieniu gigantów (1989). 

Jak wspomniano, refl eksja dotycząca PBS pojawia się również – aczkolwiek spo-
radycznie w głównym wątku rozważań – w pracach krajowych badaczy specjalizują-
cych się w problematyce nadawczości publicznej, m.in. Karola Jakubowicza (Media 
publiczne. Początek końca czy nowy początek; 2007) i Alicji Jaskierni (Publiczne 
media elektroniczne w Europie; 2006). Brak publikacji książkowych na omawiany 

1 Zamieszczona na końcu dysertacji bibliografi a zawiera znacznie obszerniejszy wykaz literatury 
przedmiotu, z której korzystał jej autor podczas przygotowywania niniejszej rozprawy.
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w niniejszej pracy temat jest tylko w niewielkim stopniu rekompensowany przez 
artykuły naukowe publikowane w polskich pismach medioznawczych. Można wśród 
nich wymienić tekst Jakie radio? Kontrowersje lat trzydziestych na temat modelu 
radiofonii w Stanach Zjednoczonych Bartłomieja Golki – dotyczący niezwykle istot-
nego momentu w historii amerykańskich mediów niekomercyjnych („Studia Medio-
znawcze”; 2003), oraz dwa artykuły pióra autora tej rozprawy, które ukazały się na 
łamach krakowskich „Zeszytów Prasoznawczych” w 2009 roku (PBS. O telewizji 
publicznej w Ameryce oraz Underwriting w systemie fi nansowania amerykańskiej 
telewizji publicznej).

Ambicją autora niniejszej pracy jest wypełnienie luki istniejącej w rodzimym piś-
miennictwie – przez zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi pełnego i szczegóło-
wego obrazu amerykańskiej telewizji publicznej, obejmującego kwestie związane 
z jej ewolucją, formami instytucjonalnymi, profi lem działalności i współczesnymi 
dylematami.

4. STRUKTURA PRACY

Dysertacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. We wstępie 
zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące problematyki badawczej, celów 
rozprawy, przyczyn podjęcia tematu, dotychczasowych studiów w tej materii, struk-
tury pracy oraz przyjętej metodologii. 

Pierwszy rozdział dotyczy historii amerykańskiego systemu telewizji publicznej. 
Rozpoczynając od pierwszych prób przesyłania obrazów na odległość, autor opisał 
w nim następnie początki kształtowania się amerykańskiego systemu mediów elek-
tronicznych w latach 20. XX wieku, zastąpienie radiofonii – jako dominującego me-
dium – telewizją (po II wojnie światowej), kolejne próby utworzenia amerykańskie-
go systemu mediów niekomercyjnych, aż do wydania ustawy Public Broadcasting 
Act i utworzenia PBS. Kolejne części rozdziału dotyczą historii instytucji amerykań-
skiego systemu telewizji publicznej – od wczesnego, burzliwego okresu (za kadencji 
Nixona), poprzez wzmocnienie mediów niekomercyjnych i wznowienie debaty na 
temat ich roli (okres rządów Cartera), komercjalizację telewizji publicznej (za cza-
sów administracji Reagana), żądania zniesienia wsparcia federalnego dla mediów 
niekomercyjnych (w okresie urzędowania Clintona) – aż do najnowszych dziejów 
Publicznego Serwisu Nadawczego. Rozdział ten, opracowany przede wszystkim na 
podstawie źródeł historycznych i literatury przedmiotu, przynosi odpowiedź na pyta-
nie: jakie czynniki ukształtowały dzisiejszą PBS?

W rozdziale drugim autor zajął się zagadnieniami związanymi ze strukturą oraz 
fi nansowaniem amerykańskiego systemu telewizji publicznej. Przedmiotem analizy 
stały się tu przede wszystkim akty prawne, stanowiące podstawę funkcjonowania 
PBS, a także ofi cjalne raporty i sprawozdania fi nansowe – dotyczące zarówno po-
szczególnych stacji, jak i krajowych organów zarządzających mediami niekomer-
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cyjnymi w USA. Napisany z perspektywy instytucjonalnej, rozdział ten stanowi 
– w zamierzeniu autora – kompletny opis struktury organizacyjnej oraz mechani-
ki funkcjonowania amerykańskiego systemu telewizji publicznej. Tę część pracy
zilustrowano licznymi wykresami, mającymi na celu przybliżenie czytelnikowi isto-
ty opisywanych zagadnień.

Rozdział trzeci ma z kolei odpowiedzieć na pytanie: jak w praktyce przedstawia 
się działalność amerykańskiej telewizji niekomercyjnej? W tej części pracy autor 
rozpoczyna swe rozważania od omówienia kwestii związanych z funkcjonowaniem 
PBS na amerykańskim rynku medialnym, włącznie ze wskaźnikami oglądalności 
oraz profi lem demografi cznym widowni programów amerykańskiej telewizji pub-
licznej. Na pytanie o praktyczne realizowanie zaleceń zawartych w dokumentach 
prawnych, które ukonstytuowały amerykański system mediów niekomercyjnych, 
odpowiedź ma dać analiza oferty programowej stacji telewizji publicznej oraz szcze-
gółowe omówienie najważniejszych jej audycji. Istotnym elementem rozważań za-
wartych w trzecim rozdziale jest ponadto analiza amerykańskiej debaty wokół me-
diów publicznych, przeprowadzona na podstawie literatury zagadnienia i artykułów 
prasowych.

Rozdział czwarty stanowi swoiste studium przypadku – zarzuty dotyczące nie-
zależności politycznej PBS zostały zweryfi kowane na podstawie analizy zawarto-
ści sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej – PBS NewsHour.
Audycja ta, wysoko oceniana zarówno przez publiczność, jak i znaczną część medio-
znawców amerykańskich, spotyka się jednak z krytyką ze strony niektórych ośrod-
ków badawczych i politycznych, zarzucających jej unikanie kontrowersyjnych te-
matów, pomijanie grup mniejszościowych oraz kopiowanie wzorców i konwencji 
analogicznych programów nadawców komercyjnych. Badanie analityczne objęło 
okres sześciu tygodni na przełomie lutego i marca 2010 roku. Jako materiał porów-
nawczy użyte zostały konkurencyjne programy informacyjne sieci komercyjnych 
(ABC, CBS i NBC) z tego samego okresu.

W rozdziale piątym autor porównał wizerunek amerykańskiego systemu telewizji 
niekomercyjnej (otrzymany w wyniku badań i analiz przeprowadzonych w poprzed-
nich częściach pracy) z rozwiązaniami typowymi dla nadawania publicznego na Sta-
rym Kontynencie. Szczególny nacisk został położony na genezę europejskich mo-
deli nadawczości publicznej, a także konsekwencje przyjęcia określonej koncepcji 
mediów niekomercyjnych dla rynków medialnych omawianych państw, obejmujące 
zarówno negatywne, jak i pozytywne jej skutki. 

Zwieńczeniem dysertacji jest zakończenie, stanowiące próbę podsumowania roz-
ważań w niej zawartych oraz rekapitulacji ustaleń poczynionych przez autora. Znaj-
dują się w nim ponadto refl eksje dotyczące perspektyw nadawania publicznego oraz 
wyzwań związanych ze wzrastającą rolą nowych mediów. Całość pracy uzupełnia 
bibliografi a.
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5. METODOLOGIA

Koncepcja pracy zakładała od początku zastosowanie w poszczególnych rozdziałach 
odmiennych metod i technik badawczych, przy wykorzystaniu różnego rodzaju źró-
deł informacji o opisywanych problemach. W rozdziale pierwszym autor dokonał 
analizy źródeł historycznych (dokumenty, raporty, zapisy przemówień) oraz bogatej 
anglojęzycznej literatury przedmiotu (m.in. wspomnień bohaterów wydarzeń zwią-
zanych z rozwojem PBS). Rozdział drugi został oparty przede wszystkim na analizie 
tekstów prawnych i sprawozdań ekonomicznych opublikowanych przez instytucje 
amerykańskich mediów publicznych. W rozdziale trzecim autor przeprowadził z ko-
lei analizę dyskursu medialnego dotyczącego telewizji publicznej, a także zbadał 
aktualne dane statystyczne dotyczące funkcjonowania Publicznego Serwisu Nadaw-
czego na rynku Stanów Zjednoczonych; subsydiarnie zastosowano w tej części pracy 
metodę analizy zawartości. Analiza zawartości (AZ, content analysis) była również 
podstawową metodą badania przekazów audiowizualnych wykorzystaną w rozdziale 
czwartym. W rozdziale piątym wreszcie powrócił autor do technik badawczych i ty-
pów źródeł wykorzystywanych w pierwszych trzech rozdziałach pracy, tym razem 
użyto ich jednak do opisu zarówno amerykańskiego, jak i europejskich systemów 
nadawania publicznego.



Rozdział I

HISTORIA AMERYKAŃSKIEJ 
TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Public television is capable of becoming the clearest expression 
of American diversity, and of excellence within diversity2.

Komisja Carnegiego, 1967 r.

1.1. WPROWADZENIE

System mediów publicznych USA stanowi dla europejskiego badacza komunikowa-
nia swoiste kuriozum, fenomen bardzo odległy od przyjętych na Starym Kontynen-
cie wzorców funkcjonowania instytucji medialnych. Model amerykański – w niemal 
wszystkich istotnych elementach odmienny od swych europejskich odpowiedników, 
a dzielący z nimi jedynie kontrowersje polityczne, jakie publiczne systemy masowe-
go komunikowania wywołują po obu stronach Oceanu Atlantyckiego – nie ukształ-
tował się jednak w sposób przypadkowy. Media publiczne USA są tworem głęboko 
zakorzenionym w tradycji amerykańskiej, będącym w pewnym sensie wypadkową 
tych wszystkich czynników, które kształtowały politykę Stanów Zjednoczonych 
w XX wieku. W poszczególnych etapach ich dziejów odbijają się – niczym w zwier-
ciadle – zmagania głównych sił politycznych i prądów kulturowych USA, ale historia 
amerykańskich nadawców niekomercyjnych to nie tylko kronika ideologicznej wal-
ki o władzę. To również opowieść o jednostkach – ludziach, których ambicje i po-
święcenie przyczyniły się do stworzenia nowej instytucji amerykańskiego systemu 
medialnego, a także zapis nieustającego rozwoju technologicznego, który z każdą 
niemal dekadą umożliwiał dokonywanie rzeczy wcześniej niewyobrażalnych. 

2 The Carnegie Commission on Educational Television, The Report and Recommendations of the 
Carnegie Commission on Educational Television. Public Television: a Program for Action, Bantam 
Books, New York 1967, s. 18.
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Niniejszy rozdział pracy stanowi zarys dziejów amerykańskiej telewizji publicznej 
(PBS; Public Broadcasting Service). Punktem wyjścia zawartych w nim rozważań 
nie jest jednak rok 1967, kiedy ustawą Public Broadcasting Act stworzono w Stanach 
Zjednoczonych prawne podwaliny systemu mediów publicznych, ani też rok 1970 – 
w którym PBS rozpoczęła nadawanie. Aby dogłębnie zrozumieć fenomen amerykań-
skiej telewizji publicznej i jej obecnej pozycji na scenie medialnej USA, należy cofnąć 
się o prawie dokładnie sto lat, do momentu, gdy krajobraz mediów elektronicznych 
USA zaczynał dopiero się kształtować. Źródeł amerykańskiego systemu nadawania 
publicznego można się bowiem doszukiwać już w pierwszych dekadach XX wieku, 
w działalności radiowych rozgłośni edukacyjnych – początkowo licznych, później sy-
stematycznie wypieranych z fal eteru przez nadawców komercyjnych. 

Właśnie od tego najwcześniejszego okresu rozwoju amerykańskich mediów elek-
tronicznych autor pragnie rozpocząć swój wywód.

1.2. POCZĄTKI RADIOFONII AMERYKAŃSKIEJ

Wynalazek radia, dokonany u schyłku XIX stulecia przez niezależnie od siebie pra-
cujących fi zyków: Rosjanina Aleksandra Popowa i Włocha Guglielmo Marconiego3 
(ten ostatni zdołał opatentować swój projekt w 1896 roku i to on zwykle jest uważany 
za twórcę radia4), spotkał się w Stanach Zjednoczonych z entuzjastycznym przy-
jęciem. Pierwszym, który na terenie Stanach Zjednoczonych przeprowadził udaną 
transmisję radiową przekazów głosowych i muzycznych, był kanadyjski wynalazca 
Reginald Fessenden. Podłączając aparat telefoniczny do alternatora wysokiej często-
tliwości swego projektu, konstruktor nadał z Brant Rock (Massachusetts), w Boże 
Narodzenie 1906 roku, audycję świąteczną5. Audytorium tego pionierskiego przeka-
zu stanowili wprawdzie jedynie operatorzy zainstalowanych na okrętach urządzeń 
nadawczo-odbiorczych, ale ukazujące wielkie perspektywy komunikowania bez-
przewodowego wydarzenie i tak uznano za sukces.

Około 1907 roku, po wdrożeniu bardziej przystępnych fi nansowo technologii 
umożliwiających komunikowanie radiowe, w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się 
boom na amatorską działalność nadawczą6. Radioamatorzy (zwani hams, co stało się 
wkrótce nazwą stosowaną na określenie całego oddolnego ruchu radiowego) rozma-
wiali między sobą za pomocą alfabetu Morse’a, monitorowali komunikaty nadawane 
przez radiostacje okrętowe Floty Atlantyckiej, niekiedy rozpowszechniali przekazy 
dźwiękowo-muzyczne. Ich działalność nie miała w pełni charakteru komunikowania 

3 Por. m.in. Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 172.
4 Warto jednak dodać, że amerykańskie sądy w latach 40. uznały za wynalazcę technologii radio-

wej serbskiego inżyniera Nikolę Teslę. Zob. Zbigniew Bajka, Historia mediów, Towarzystwo Słowaków 
w Polsce, Kraków 2009, s. 193.

5 Encyclopedia of 20th-Century Technology, red. Colin A. Hempstead, Routledge, London–New 
York 2005, s. 636.

6 Ralph Engelman, Public Radio and Television in America. A Political History, Sage, Thousand 
Oaks 1996, s. 13.
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masowego, gdyż ze względu na niewielki zasięg transmisji i konieczność posiadania 
specjalistycznego sprzętu radiowego, audytorium owych wczesnych nadawców skła-
dało się w większości z nich samych – młodych entuzjastów nowego medium, nada-
jących często z garaży lub strychów. Wpływu ruchu hams na rozwój amerykańskiej 
radiofonii nie sposób jednak przecenić – z jednej strony przyczynił się on do dalszego 
rozwoju technicznego wczesnych urządzeń radiowych, z drugiej zaś doprowadził do 
wytworzenia się pewnego poczucia wspólnoty wśród pierwszego pokolenia nadaw-
ców i odbiorców przekazów radiowych. Zdecentralizowana i charakteryzująca się 
swoistą anarchicznością działalność ówczesnych radioamatorów przypomina w ja-
kimś stopniu współczesne środowisko Internetu – jak pisze Susan J. Douglas: „W tej 
sferze głos jednostki nie musiał ulegać władzy biznesu ani państwa. Ta sfera, przeko-
nywali amatorzy, nie należała do hierarchicznych biurokracji: należała do »ludu«”7.

Działalność pionierów radiofonii amerykańskiej, wśród których najczęściej wymie-
nia się wspomnianego już Reginalda Fessendena oraz Lee de Foresta, miała charakter 
(przede wszystkim) eksperymentalny i hobbistyczny. Za pierwszego nadawcę radiowe-
go regularnie rozpowszechniającego przekazy głosowe uznaje się Charlesa D. Herrol-
da z College of Engineering and Wireless w San Jose (Kalifornia), który już od 1909 
roku – początkowo w każdą środę, a potem codziennie – przedstawiał słuchaczom 
serwisy informacyjne i audycje muzyczne. Rozgłośnia Herrolda – znana od 1949 roku 
jako KCBS – pozostaje aktywna do dzisiaj. Autorzy cenionej monografi i poświęconej 
historii mediów amerykańskich, Christopher H. Sterling i John M. Kittross, piszą o ka-
lifornijskim pionierze radia: „Pod wieloma względami można twierdzić, że obmyślił 
on ideę tego, co obecnie zwiemy »nadawaniem«, i nigdy nie zachwiał się w przekona-
niu o jego znaczeniu. W tym sensie był on prawdziwym wynalazcą”8.

Gwałtowny rozwój oddolnej aktywności nadawczej doprowadził wkrótce do kon-
fl iktu radioamatorów z władzami Marynarki Wojennej USA. Wojsko sprzeciwiało się 
zakłócaniu prywatnymi przekazami częstotliwości używanych przez amerykańskie 
okręty (niektórzy hams przesyłali drogą radiową komunikaty obsceniczne lub celo-
wo wprowadzające w błąd załogi statków)9. Mimo protestów radioamatorów w 1912 
roku Kongres uchwalił ustawę Radio Act, stanowiącą pierwszy krok władz federalnych 
w stronę prawnej regulacji nadawania bezprzewodowego. Zgodnie z jej postanowie-
niami działalność nadawcza była możliwa tylko po uprzednim uzyskaniu licencji10. 
W 1917 roku, po włączeniu się Stanów Zjednoczonych w działania I wojny światowej, 
rząd zabronił radioamatorom nadawania bezprzewodowego, zabezpieczając ich urzą-
dzenia i przekazując marynarce prawie całkowitą kontrolę nad falami radiowymi11. 

7 Susan J. Douglas, Inventing American Broadcasting, 1899–1922, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore 1987, s. 214. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty ze źródeł obcojęzycznych zostały 
przytoczone w przekładzie autora niniejszej dysertacji.

8 Christopher H. Sterling, John M. Kittross, Stay Tuned. A History of American Broadcasting, La-
wrence Erlbaum, Mahwah 2002, s. 45.

9 Ralph Engelman, op. cit., s. 14.
10 Radio Act of 1912, http://earlyradiohistory.us/1912act.htm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
11 Jedną z nielicznych stacji, której zezwolono na kontynuowanie działalności nadawczej, była 9XM 

z Wisconsin. Urządzenia rozgłośni wykorzystywano podczas wojny do przesyłania meldunków o pogo-
dzie na pokłady amerykańskich okrętów.
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1.3. ROZWÓJ MEDIÓW KOMERCYJNYCH

Po zakończeniu wojny władze wojskowe, które przyczyniły się tymczasem do znacz-
nego rozwoju technologii nadawczo-odbiorczej, podjęły starania o utrzymanie swe-
go monopolu na działalność radiową również w czasie pokoju. Stosowny projekt 
ustawy, który wpłynął do Kongresu jesienią 1918 roku, stał się przedmiotem zażartej 
debaty pomiędzy wspieranymi przez Departament Stanu zwolennikami uprzywile-
jowanej pozycji Marynarki Wojennej a skupionym wokół Amerykańskiej Ligi Krót-
kofalowców (American Radio Relay League, ARRL) Hirama Percy’ego Maxima 
lobby weteranów amatorskiej radiofonii. Decydujący w tym starciu okazał się argu-
ment republikańskiego członka Izby Reprezentantów, Williama S. Greene’a, który 
stwierdził, że „nigdy nie słyszał, by jedna osoba potrzebowała do oddychania całego 
dostępnego powietrza”, i ostrzegł, iż „dopiero co wygrawszy [w I wojnie świato-
wej – przyp. R.K.] walkę z samowładztwem, sami stworzylibyśmy poprzez ten akt 
rozwiązanie o charakterze autokratycznym”12. 

Próżnia powstała na falach eteru po zakończeniu monopolu Marynarki Wojen-
nej na działalność radiową nie trwała długo. Zagospodarowały ją liczne podmioty 
prywatne, z których dominującą pozycję zyskała wkrótce RCA (Radio Corporation 
of America), spółka utworzona – zresztą z błogosławieństwem władz wojskowych 
– przez potentatów amerykańskiej gospodarki: American Telephone & Telegraph 
(AT&T), Westinghouse oraz General Electric (GE)13. Co ciekawe, pierwsze roz-
głośnie komercyjne nie nadawały reklam; zakładano je w celu stworzenia popy-
tu na – produkowane m.in. przez RCA – odbiorniki radiowe, z których sprzedaży 
utrzymywał się cały system (nowemu medium długo brakowało ustalonych wzor-
ców fi nansowania). Dopiero od 1922 roku amerykańskie stacje radiowe rozpoczęły 
emitowanie materiałów sponsorowanych (pionierem na tym polu była nowojorska 
rozgłośnia WEAF), a następnie zwykłych płatnych ogłoszeń14. W 1926 roku, z inicja-
tywy RCA, Westinghouse i GE, utworzono National Broadcasting Company (NBC) 
– pierwszą ogólnokrajową sieć radiową. Rok później swą działalność bardzo prężnie 
zainaugurował konkurent NBC – Columbia Broadcasting System (CBS)15. Wobec 
pasywności instytucji federalnych lata 20. – epoka gwałtownego rozwoju radiofonii 
amerykańskiej, zdobywającej z roku na rok coraz więcej entuzjastycznych słucha-
czy – miały się okazać również okresem powstawania komercyjnych gigantów ame-
rykańskich mediów elektronicznych, konsolidujących pod swą kontrolą olbrzymie 
części ówczesnego rynku radiowego. Zupełnie inaczej było w Europie.

12 John Witherspoon, Roselle Kovitz, A History of Public Broadcasting, Current Publishing Com-
mittee, Washington 2000, s. 3.

13 Bartłomiej Golka, System medialny Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogicz-
ne, Warszawa 2004, s. 47.

14 Ralph Engelman, op. cit., s. 18.
15 Janusz W. Adamowski, System medialny Stanów Zjednoczonych [w:] Wybrane zagraniczne syste-

my medialne, red. Janusz W. Adamowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 
s. 26.
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W krajach Starego Kontynentu, jak pisze Karol Jakubowicz, „po chaotycznym 
początku radio podporządkowano na ogół władzy państwowej i ustanowiono ści-
słą kontrolę nad nim. Uważano, że rzadkie dobro, jakim są częstotliwości radio-
we, nie powinno być przekazane w ręce prywatne, ale wykorzystane dla interesu 
ogólnego”16. Rządy państw Europy wcześnie dostrzegły olbrzymi potencjał nowe-
go medium w zakresie kształtowania postaw obywatelskich; publiczne radio miało 
się stać wzorcem pożądanych poglądów i zachowań, czynnikiem wyznaczającym 
kulturalny i polityczny krajobraz poszczególnych narodów. Ów „paternalistyczno-
opiekuńczy”17 model mediów publicznych bywa najczęściej utożsamiany z syste-
mem brytyjskim – BBC powstała wprawdzie jako podmiot prywatny, ale już w 1927 
roku mocą przywileju królewskiego nadano jej status niekomercyjnego nadawcy 
publicznego18.

W Stanach Zjednoczonych zwolennicy podobnych rozwiązań znajdowali się 
w mniejszości. W latach 20. pojawiały się wprawdzie głosy opowiadające się za 
utrzymaniem jakiejś formy publicznej kontroli nad mediami elektronicznymi (ów-
czesny sekretarz handlu, a późniejszy prezydent – Herbert Hoover – stwierdził 
w 1922 roku, iż „nie można pozwolić, by tak wspaniały wynalazek utonął w rekla-
mowym trajkotaniu”19), ale system, który wyewoluował w USA, opierał się w zde-
cydowany sposób na dominującej pozycji nadawców komercyjnych. Przyczyn tej 
zasadniczej różnicy pomiędzy amerykańskim a europejskimi modelami rynku me-
dialnego można upatrywać w odmiennościach kultury politycznej obu kontynentów. 
Według historyka Davida M. Pottera, istotny jest tu brak średniowiecznych tradycji 
hierarchicznych w społeczeństwie USA, dzięki czemu kapitalizm Nowego Świa-
ta przybrał formy w mniejszym stopniu ograniczone względami społecznymi niż 
w Europie20. W tych warunkach trudne było przeszczepienie na grunt amerykański 
– elitarystycznej w swej istocie – idei pierwszego dyrektora generalnego BBC, Johna 
Reitha, który postawił swej instytucji zadanie „utrzymywania wysokich standardów, 
dostarczania [odbiorcom] wszystkiego, co najlepsze i ochrony [ich] przed tym, co 
może im zaszkodzić”21.

Warto w tym momencie wspomnieć o tle historycznym wydarzeń związanych 
z początkami radiofonii amerykańskiej – Stany Zjednoczone przeżywały w drugiej 
dekadzie XX wieku okres boomu gospodarczego i błyskawicznego rozwoju techno-

16 Karol Jakubowicz, Media publiczne. Początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademic-
kie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 80.

17 Ibidem, s. 87.
18 BBC: 1922–2005, http://www.bbc.co.uk/polish/aboutus/story/2004/01/040120_bbc_history.shtml 

(dostęp: 1 czerwca 2010 r.). Por. również: Janusz W. Adamowski, System medialny Wielkiej Brytanii 
[w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, op. cit., s. 64–67.

19 Susan Smulyan, Selling Radio. The Commercialization of American Broadcasting 1920–1934, 
Smithsonian Institution Press, Washington 1994, s. 70. Warto zaznaczyć, że chociaż Hoover jest znany 
z wypowiedzi krytycznych wobec dominacji nadawców komercyjnych, to jednak część badaczy mediów 
amerykańskich tego okresu podkreśla, iż podczas sprawowania obowiązków sekretarza handlu sprzyjał 
on interesom wielkich korporacji radiowych. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 19.

20 David M. Potter, People of Plenty. Economic Abundance and the American Character, University 
of Chicago Press, Chicago 1954. Cyt. za: Ralph Engelman, op. cit., s. 38.

21 Karol Jakubowicz, op. cit., s. 82–83 [tłum. Karol Jakubowicz].
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logicznego masowej produkcji przemysłowej, zaś społeczne przyzwolenie na przej-
mowanie rozległych sektorów życia publicznego przez instytucje komercyjne było 
– nawet jak na warunki amerykańskie – wyjątkowo wysokie. Kronikarz codziennego 
życia Amerykanów w pierwszej połowie stulecia, Frederick L. Allen, podkreśla, że 
lata 20. (aż do „Czarnego Wtorku” i gwałtownego załamania się koniunktury go-
spodarczej kraju jesienią 1929 roku) stanowiły okres, w którym przedsiębiorczość 
prywatna była kojarzona w świadomości społecznej ze wzniosłymi i szlachetnymi 
ideałami o charakterze wręcz religijnym. Przykładem może być bestsellerowa po-
wieść Bruce’a Bartona The Man Nobody Knows z 1925 roku, gdzie Jezus został 
przedstawiony jako energiczny „twórca nowoczesnego biznesu” i „najwybitniejszy 
menedżer w historii”, którego przypowieści były „najlepszymi reklamami wszech 
czasów” i który wybrał „dwunastu z ludzi z najniższych szczebli korporacyjnej hie-
rarchii i założył wraz z nimi organizację która podbiła świat”22. Prywatna inicjaty-
wa była również uważana za przejaw patriotyzmu i praworządności – jak mówił 
później charyzmatyczny prezes CBS, William S. Paley: „kto atakuje amerykański 
[oparty na podmiotach komercyjnych – przyp. R.K.] system nadawania, atakuje 
samą demokrację”23. 

1.4. ROZGŁOŚNIE EDUKACYJNE

Obok rozwijających się dynamicznie stacji komercyjnych na amerykańskim rynku 
mediów elektronicznych istniała jeszcze jedna, bardzo istotna dla naszych rozwa-
żań, kategoria nadawców – rozgłośnie edukacyjne. Oprócz pionierskiego ośrod-
ka Charlesa D. Herrolda cztery inne stacje związane z uniwersytetami rozpoczęły 
przed wybuchem I wojny światowej eksperymentalne nadawanie krótkich serwi-
sów informacyjnych. Przyczyny zainteresowania instytucji oświatowych nową 
technologią komunikacyjną były zrozumiałe – wynalazek radia stanowił dla uczel-
ni atrakcyjny temat badań, zaś jego widoczny już wtedy potencjał planowano za-
prząc do rozpowszechniania treści edukacyjnych. W szczególny sposób w rozwój 
nowego medium zaangażowały się tzw. land-grant colleges, uczelnie powstałe na 
mocy ustawy Morrill Act z 1862 roku, których misją było krzewienie wiedzy rów-
nież w mniej rozwiniętych rejonach Stanów Zjednoczonych24. Jak podkreśla Wer-
ner J. Severin, to właśnie działający przy uniwersytetach nadawcy niekomercyjni 
po raz pierwszy wykorzystali w pełni możliwości radiofonii, rozpowszechniając 
przekazy przeznaczone dla ogółu społeczeństwa (podczas gdy prywatne przedsię-

22 Frederick L. Allen, Only Yesterday. An Informal History of the 1920s, Harper & Row, New York 
1931, s. 149. 

23 Bartłomiej Golka, op. cit., s. 54 [tłum. Bartłomiej Golka].
24 Justin Smith Morrill, dziewiętnastowieczny polityk republikański, który doprowadził do uchwa-

lenia ustawy, niekiedy zwany jest z tego powodu „duchowym ojcem amerykańskich mediów edukacyj-
nych”. Por. John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 57.
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biorstwa radiowe używały początkowo nowej technologii jako środka łączącego 
indywidualnych operatorów)25. 

Wśród pionierskich rozgłośni edukacyjnych warto wyróżnić wspomnianą już wy-
żej 9XM, powstałą w 1917 roku przy University of Wisconsin (na podstawie licencji 
na nadawanie eksperymentalne)26. Pierwszym z kolei ośrodkiem, który po zniesieniu 
wojennego monopolu państwa na nadawanie otrzymał – w 1921 roku – ofi cjalną 
licencję na radiofoniczną działalność oświatową, był Latter-Day Saints’ University 
z Salt Lake City (Utah). W 1923 roku instytucje edukacyjne znajdowały się w po-
siadaniu 10% wszystkich amerykańskich rozgłośni radiowych27. Na ich antenie na-
dawano bardzo różnorodne audycje – od magazynów rozrywkowych, poprzez wia-
domości ze świata i informacje dla rolników, aż do formalnych wykładów i kursów 
naukowych. Okres harmonijnego rozwoju stacji uczelnianych nie trwał jednak długo.

Na 202 licencje uzyskane przez uniwersytety i inne instytucje edukacyjne w la-
tach 1921–1936 aż 164 wygasły lub zostały scedowane na podmioty komercyjne28. 
Część uczelni straciła zainteresowanie radiem, gdy tylko najważniejsze problemy 
technologiczne związane z nowym medium zostały rozwiązane; inne uznały, że dzia-
łalność nadawcza nie przekłada się na skuteczną promocję placówek oświatowych. 
Z upływem lat coraz trudniej było konkurować z olbrzymimi funduszami i doświad-
czoną kadrą dziennikarską rosnących w siłę sieci komercyjnych, zaś od 1929 roku 
większość szkół wyższych była zmuszona do ograniczania wydatków w związku 
z kryzysem gospodarczym29. 

Na coraz trudniejszą sytuację amerykańskich stacji edukacyjnych wpływały rów-
nież zmiany w prawodawstwie. Nadawcy oświatowi, zrzeszeni w powstałym w 1925 
roku Stowarzyszeniu Rozgłośni Uniwersyteckich i Szkolnych (Association of Col-
lege and University Broadcasting Stations, ACUBS), dążyli wprawdzie do zabezpie-
czenia swej pozycji poprzez apele o zarezerwowanie pewnej liczby częstotliwości 
dla land-grant colleges, ale ich starania nie przyniosły skutku. Kiedy w 1927 roku 
Kongres uchwalił nową ustawę radiową (Radio Act), propozycję ACUBS odrzucono 
w obawie przed stworzeniem precedensu, na który powoływałyby się inne grupy 
„specjalnych interesów”30. Federalna Komisja Radiowa (Federal Radio Commission, 
FRC) – instytucja uprawniona do regulacji działalności nadawczej w USA, której po-
wołanie przewidziano w ustawie, przystąpiła do porządkowania spektrum radiowego 
w duchu sprzecznym z postulatami ośrodków edukacyjnych. Dokonana w 1928 roku, 
na podstawie zarządzenia FRC, realokacja częstotliwości w sposób istotny zmieni-
ła układ sił na amerykańskim rynku radiowym – zwiększono potęgę korporacji ra-
diowych kosztem niewielkich stacji lokalnych. Podstawowym argumentem Komisji 
była teza, że to stacje komercyjne najlepiej zaspokajają oczekiwania radiosłuchaczy 

25 Werner J. Severin, Commercial vs. Non-Commercial Radio during Broadcasting’s Early Years, 
„Journal of Broadcasting” 1978, t. 22, nr 4, s. 491–504. Cyt. za: Ralph Engelman, op. cit., s. 15.

26 Janusz W. Adamowski, System medialny Stanów Zjednoczonych..., s. 25.
27 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 6.
28 Ibidem.
29 Christopher H. Sterling, John M. Kittross, op. cit., s. 122.
30 Ralph Engelman, op. cit., s. 22.
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– dążąc bowiem do maksymalizacji audytoriów, a dzięki temu i swych zysków, w na-
turalny niejako sposób nadają program możliwie najbardziej atrakcyjny dla najszer-
szych rzesz społeczeństwa. Rozgłośnie edukacyjne, religijne czy rolnicze uznano za 
realizujące interesy niewielkich jedynie grup i środowisk. „Na paśmie radiowym nie 
ma tyle miejsca, by każda szkoła myśli – religijna, polityczna, społeczna czy go-
spodarcza – miała swą własną rozgłośnię, swą tubę w eterze” – stwierdziła w 1929 
roku FRC31. Dodatkowym problemem były nowe regulacje techniczne, zmuszające 
nadawców do kosztownej modernizacji sprzętu.

W tej sytuacji liczba aktywnych stacji edukacyjnych stale się zmniejszała: o ile 
w 1927 roku – kiedy uchwalono Radio Act – było ich 98, to sześć lat później pozo-
stało jedynie 4332.

1.5. UTRWALENIE DOMINACJI NADAWCÓW KOMERCYJNYCH

Działania Federalnej Komisji Radiowej i postępujące zawłaszczanie przestrzeni me-
dialnej przez wielkie korporacje wywołały na przełomie lat 20. i 30. zdecydowaną 
reakcję kręgów związanych z nadawaniem niekomercyjnym33. „Jeżeli ośrodki oświa-
towe nie utrzymają radia – mówił w 1930 roku Ira Robinson, jedyny przychylny wo-
bec rozgłośni oświatowych członek FRC – siły komercyjne umocnią się tak bardzo, 
że [akademicy – przyp. R.K.] już nigdy go nie odzyskają”34. Jak pisze Robert W. Mc-
Chesney: „spójna i nieprzejednana opozycja wobec kapitalistycznej dominacji fal 
eteru ujawniła się wtedy po raz pierwszy”35. Na czele ruchu nadawców niekomercyj-
nych stał – założony w październiku 1930 roku – Narodowy Komitet do spraw Edu-
kacji za pośrednictwem Radia (National Committee on Education by Radio, NCER), 
głoszący znane nam już hasła zarezerwowania pewnego wycinka częstotliwości ra-
diowych dla nadawców oświatowych (a nawet utworzenia sieci edukacyjnych sta-
cji państwowych36). Radykalne stanowisko NCER nie było jednak podzielane przez 
wszystkich przedstawicieli ówczesnych rozgłośni uczelnianych. Niektóre ze środo-
wisk edukacyjnych, reprezentowane przez – powstałą w tym samym roku co Komi-
tet – Narodową Radę Doradczą do spraw Zastosowania Radia w Edukacji (National 
Advisory Council on Radio in Education, NACRE), postulowały dostosowanie się 
do nowych warunków przez kooperację z nadawcami komercyjnymi przy produkcji 

31 Robert W. McChesney, Crusade against Mammon. Father Harney, WLWL and the Debate over 
Radio in the 1930s, „Journalism History” 1987, t. 14, nr 4, s. 120.

32 Christopher H. Sterling, John M. Kittross, op. cit., s. 122.
33 Willard J. Rowland, The Institution of U.S. Public Broadcasting [w:] Public Television in America, 

red. Eli M. Noam, Jens Waltermann, Bertelsmann Foundation, Gütersloh 1998, s. 18.
34 Eugene E. Leach, Tuning Out Education. The Cooperation Doctrine in Radio, http://www.current.

org/coop/index.shtml (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
35 Robert W. McChesney, The Battle for the U.S. Airvawes, 1928–1935, „Journal of Communica-

tion” 1990, t. 40, nr 4, s. 34.
36 Ralph Engelman, op. cit., s. 32.
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i emisji audycji oświatowych37 (tzw. model rozproszonej służby publicznej)38. Spór 
między zwolennikami odrębnych stacji niekomercyjnych a rzecznikami współpra-
cy uniwersytetów z rozgłośniami prywatnymi, który przez pierwszą połowę lat 30. 
kształtował amerykańską debatę medialną39, wynikał z fundamentalnych różnic ideo-
logicznych dzielących obydwa obozy.

Narodowy Komitet do spraw Edukacji za pośrednictwem Radia, reprezentujący 
dziewięć czołowych amerykańskich organizacji oświatowych, był blisko związa-
ny z agrarnymi, populistycznymi tradycjami Środkowego Zachodu USA40. Liderzy 
NCER „wyobrażali sobie media edukacyjne jako sposób na zbawienie demokracji 
jeffersońskiej, przywracający środki osiągnięcia oświeconego obywatelstwa i samo-
doskonalenia każdemu posiadaczowi radioodbiornika”41. Działacze Komitetu z ol-
brzymią nieufnością podchodzili do intencji wielkich korporacji radiowych (takich 
jak NBC czy CBS), dążąc do tego, by częstotliwości radiowe nie stały się „instru-
mentem egoistycznej chciwości”. Kontrolowane przez gigantów amerykańskiego 
rynku medialnego rozgłośnie – jak twierdził lider ruchu, Joy Elmer Morgan – nie tyl-
ko nie emitowały wartościowych audycji, lecz także propagowały negatywne wzorce 
wielkomiejskiej rozrywki komercyjnej, „niszcząc domowe ogniska oraz społeczne 
ideały naszych miasteczek i wspólnot wiejskich”42. NCER był wspierany materialnie 
przez Fundusz Payne, założony w 1929 roku w Cleveland i znany przede wszystkim 
z fi nansowania badań nad wpływem mediów na młodzież43.

Zupełnie inaczej przedstawiał się profi l ideowy Narodowej Rady Doradczej do 
spraw Zastosowania Radia w Edukacji. Rada, na której czele stał Levering Tyson – 
pionier radia oświatowego z Columbia University44, widziała w wielkim biznesie nie 
zagrożenie, a szansę. Wobec nieustannych problemów fi nansowych, z którymi od po-
czątku swego istnienia zmagały się stacje edukacyjne, współpraca z nadawcami komer-
cyjnymi zapewniała tak bardzo pożądane bezpieczeństwo ekonomiczne45. Działalność 
NACRE była wspierana przez dwie nowojorskie organizacje fi lantropijne: Funda-
cję Rockefellera i Korporację Carnegiego46. Ta ostatnia, jak pisze Eugene E. Leach, 
„w przeciwieństwie do Funduszu Payne, z jego korzeniami w Ohio i zaangażowaniem 
w oświatę publiczną, czuła się na Wall Street jak u siebie w domu”47; odpowiedzią na 
społeczne problemy Ameryki miało być wsparcie ze strony świata biznesu. Inicjatywy 

37 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 5.
38 Pogląd popularny również i dzisiaj. Por. K. Jakubowicz, op. cit., s. 43.
39 Christopher H. Sterling, John M. Kittross, op. cit., s. 123.
40 Ralph Engelman, op. cit., s. 27.
41 Eugene E. Leach, op. cit.
42 Cyt. za: ibidem. 
43 The Life of Frances Payne Bolton, http://www.thirteen.org/fpb/index.html (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
44 Ralph Engelman, op. cit., s. 30.
45 Por. Laurence Jarvik, PBS. Behind the Screen, Prima Publishing, Rocklin 1998, s. 6.
46 Korporacja Carnegie, realizująca konsekwentnie idee swego założyciela – potentata rynku stali 

Andrew Carnegiego, autora The Gospel of Wealth – miała odegrać prawie pół wieku później kluczową 
rolę w powstaniu amerykańskiej telewizji publicznej.

47 Eugene E. Leach, op. cit.
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Rady nie charakteryzowały się epickim rozmachem projektów reformatorskich NCER, 
były jednak znacznie skuteczniejsze – w latach 1931–1932 na falach rozgłośni komer-
cyjnych pojawiły się dzięki nim ambitne audycje publicystyczne (m.in. You and Your 
Government czy The University of Chicago Round Table), realizowane z udziałem 
uczonych z najlepszych szkół wyższych w kraju48. W ten sposób NACRE udało się – 
przynajmniej do pewnego stopnia – urzeczywistnić hasło stworzenia wspólnego frontu 
edukacyjnego, łączącego nadawców korporacyjnych i placówki oświatowe (z opcją 
„kooperacyjną” sympatyzowały też ówczesne władze w Waszyngtonie)49.

Kiedy w 1933 roku prezydentem USA został – deklarujący walkę z patologia-
mi nieograniczonego kapitalizmu – demokrata Franklin D. Roosevelt, przed nadaw-
cami edukacyjnymi pojawiła się perspektywa „nowego rozdania”, również w do-
menie środków masowego komunikowania. Administracja Roosevelta rozpoczęła 
niezwłocznie prace nad ustawą medialną – i już rok później pod obrady Kongresu 
trafi ł stosowny projekt aktu prawnego50. Jego postanowienia można było wprawdzie 
uznać za rozczarowujące dla lobby edukacyjnego (najważniejszą zmianę miało sta-
nowić powołanie nowego organu nadzorczego – Federalnej Komisji Łączności), ale 
sam fakt nadchodzącej nowelizacji istniejących uregulowań spowodował poruszenie 
wśród organizacji reprezentujących media niekomercyjne51. 

Na czoło obejmującego wiele środowisk ruchu wybił się wkrótce katolicki du-
chowny, ojciec John B. Harney z nowojorskiej rozgłośni WLWL52, który – zeznając 
przed komisją Kongresu – zaproponował, by planowana Federalna Komisja Łączno-
ści (Federal Communications Commission, FCC) dokonała ponownego rozdzielenia 
fal radiowych, rezerwując 25% z nich na potrzeby nadawców niekomercyjnych53. 
Ideę tę podjęli dwaj demokratyczni senatorzy – Robert Wagner i Henry Hatfi eld, 
wnosząc projekt poprawki zakładającej unieważnienie wszystkich licencji radiowych 
w ciągu 90 dni od wejścia w życie ustawy oraz realokację częstotliwości, zgodnie 
z projektem ojca Harneya. Uzasadniając swój wniosek, senator Wagner stwierdził, że 
„nie należy zbytnio troszczyć się o wielkie stacje, które dzięki przychylności rządu 
uzyskały praktyczny monopol”54. 

W batalię o poprawkę Wagnera-Hatfi elda zaangażowali się zarówno przedstawi-
ciele nadawców oświatowych55, jak i lobby sieci komercyjnych. Do Senatu wpłynęło 
około 60 tysięcy podpisów, a także tysiące listów i telegramów od słuchaczy popiera-

48 Ibidem.
49 Ralph Engelman, op. cit., s. 32.
50 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 6.
51 Glenda R. Balas, Recovering a Public Vision for Public Television, Rowman & Littlefi eld, Lanham 

2003, s. 47.
52 Audycje nadawane przez WLWL nie miały charakteru wyznaniowego i były skierowane głównie 

do klasy pracującej społeczeństwa amerykańskiego. Zob. Ralph Engelman, op. cit., s. 28.
53 Ibidem, s. 33.
54 George H. Gibson, Public Broadcasting. The Role of the Federal Government, 1972–1976, Prae-

ger, New York 1977, s. 26.
55 Mimo entuzjastycznego przyjęcia poprawki przez wielu członków NCER Komitet ostatecznie nie 

poparł projektu, opowiadając się za znacznie dalej idącym (i jeszcze mniej – w owym czasie – realnym) 
planem stworzenia rządowego systemu mediów niekomercyjnych, wzorowanym na BBC. Zob. Ralph 
Engelman, op. cit., s. 34.
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jących przekazanie części pasma radiowego stacjom niekomercyjnym56. Debata nad 
projektem, która rozpoczęła się 15 maja 1934 roku, trwała cztery godziny; najwięk-
sze kontrowersje wzbudził przepis umożliwiający rozgłośniom edukacyjnym sprze-
dawanie czasu antenowego w celu pokrycia wydatków57. Ostatecznie zwolennicy 
poprawki ponieśli klęskę – 42 senatorów opowiedziało się za odrzuceniem wniosku, 
a tylko 23 było za. Dostrzegając jednak społeczne poparcie dla projektu Wagnera 
i Hatfi elda, do uchwalonej tego samego dnia ustawy Communications Act58 wprowa-
dzono przepis zobowiązujący FCC do ponownego zbadania sprawy. 

Przesłuchania przed Komisją rozpoczęły się jesienią 1934 roku i objęły ponad stu 
świadków, reprezentujących świat mediów, biznesu i sztuki. Decydującą rolę w po-
stępowaniu przez FCC odegrał reprezentujący Columbia Broadcasting System (CBS) 
Ivy Ledbetter Lee, dziennikarz i pionier public relations, uważany za ojca współczes-
nej komunikacji kryzysowej59. Strategia Lee opierała się na próbie udowodnienia, że 
wielkie korporacje radiowe właściwie realizują różnorodne interesy społeczne oraz 
że przejęcie części pasm przez rozgłośnie niekomercyjne (oświatowe, wyznaniowe) 
spowoduje zagrożenie dla tych interesów: „historia stacji i częstotliwości zarządza-
nych przez organizacje religijne, edukacyjne i związkowe na zasadzie non profi t 
wskazuje, że oferowane audycje nie cechowały się wyższym poziomem kulturalnym, 
a często wręcz w mniejszym stopniu zaspokajały interes publiczny niż programy 
tzw. rozgłośni »komercyjnych«”60. Odpowiedź koalicji nadawców oświatowych nie 
była przekonująca; zabrakło jednolitego, wyrazistego głosu zdolnego przeciwstawić 
się retoryce lobby gigantów rynku. Jak pisze Glenda R. Balas: „Niezdolne do prze-
trzymania szturmu sugestywnej kampanii sieci ogólnokrajowych i swego własnego 
braku wizji instytucjonalnej, radio niekomercyjne zostało zepchnięte na margines 
i przedstawione jako niewidoczne, niepotrzebne i niemożliwe do utrzymania pod 
względem fi nansowym”61.

Klęska ruchu reformatorskiego wczesnych lat 30., stanowiącego – jak pisze Ro-
bert W. McChesney – „największe jak dotąd wyzwanie dla prywatnej, oligopolistycz-
nej i komercyjnie fi nansowanej natury amerykańskich mediów”62, była całkowita. 
Bitwę roku 1934 przegrał nie tylko NCER, ale i NACRE – współpraca pomiędzy 
ośrodkami oświatowymi i nadawcami komercyjnymi, tak harmonijnie rozwijająca 
się na początku dekady, uległa wkrótce zahamowaniu; zwycięskie sieci ogólnokrajo-

56 Polskim akcentem w kampanii wspierającej poprawkę Wagnera-Hatfi elda (a zarazem dowód na 
różnorodność środowisk w nią zaangażowanych) jest list od Johna Gostyli i Andy’ego Wajewoolki – słu-
chaczy, którzy widzieli w projekcie szansę na wzmocnienie obecności Polonii na falach eteru: „Niektórzy 
zapominają, że Polacy stanowią znaczną część obcokrajowców w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pi-
szemy z prośbą o pomoc w zachowaniu polskich audycji na antenie, nie tylko w Brooklynie, ale i w in-
nych stanach Unii”. Cyt. za: Glenda R. Balas, op. cit., s. 49.

57 Część komentatorów uważa, że to właśnie ta klauzula przesądziła o odrzuceniu wniosku. Por. 
John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 5.

58 Communications Act of 1934, http://www.cybertelecom.org/notes/communications_act.htm (do-
stęp: 1 czerwca 2010 r.).

59 Glenda R. Balas, op. cit., s. 50.
60 Ibidem, s. 53.
61 Ibidem, s. 55.
62 Robert W. McChesney, Crusade..., s. 128.
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we zredukowały czas antenowy i fundusze przeznaczone dla audycji edukacyjnych. 
Obydwie organizacje nie odegrały już zresztą większej roli w historii mediów amery-
kańskich i na przełomie lat 30. i 40. zakończyły działalność. Największego znaczenia 
w ruchu nadawców oświatowych ponownie nabrało ACUBS, od września 1934 roku 
występujące pod nazwą Narodowego Stowarzyszenia Nadawców Edukacyjnych 
(National Association of Educational Broadcasters, NAEB). 

Działalność NAEB, wciąż wywierającego na władze nacisk w sprawie zarezer-
wowania pewnej liczby pasm radiowych dla stacji niekomercyjnych, przyniosła 
pierwsze owoce w 1938 roku. Federalna Komisja Łączności zgodziła się wtedy prze-
kazać ośrodkom edukacyjnym kilka częstotliwości w nowym, eksperymentalnym za-
kresie63; w kolejnych latach liczba przekazywanych uczelniom kanałów zwiększała 
się systematycznie64. Chociaż osiągnięcia lobby rozgłośni niekomercyjnych składały 
się na niewielki tylko przyczółek na obszernym rynku medialnym lat 40., to jednak 
stanowiły niewątpliwy sukces całego ruchu. Sukces – dodajmy – bardzo potrzebny, 
bo mobilizujący i integrujący środowisko nadawców edukacyjnych w przededniu 
upowszechnienia się nowego medium – telewizji. 

1.6. POCZĄTKI TELEWIZJI AMERYKAŃSKIEJ

Jak pisze Albert Abramson, „telewizja była prawdopodobnie pierwszym wynalaz-
kiem dokonanym zbiorowo, stanowiącym rezultat wysiłków setek jednostek oddzie-
lonych od siebie w czasie i przestrzeni, ale połączonych dążeniem do stworzenia 
systemu umożliwiającego spojrzenie za horyzont”65. I rzeczywiście, opracowanie 
technologii przesyłania obrazów na odległość przypadło na okres, w którym ambitne 
projekty samotnych geniuszy poczęły ustępować miejsca ideom rozwijanym nieza-
leżnie przez wiele ośrodków badawczych. Do najważniejszych etapów na drodze ku 
funkcjonalnym systemom telewizyjnych należy zaliczyć: stworzenie w 1884 roku 
przez Paula Nipkowa urządzenia do mechanicznej analizy obrazu (tzw. tarcza Nipko-
wa), opracowanie przez Marconiego, Popowa i Teslę podstaw komunikacji radiowej 
(1896 r.), a także wynalazek lampy katodowej (kineskopu), dokonany przez Karla 
Ferdinanda Brauna w 1897 roku.

Prace nad nową metodą komunikowania były prowadzone w pierwszych dekadach 
XX wieku przez wielu uczonych, wśród których największe sukcesy odnieśli: pracu-
jący w Stanach Zjednoczonych Rosjanin Władimir Zworykin oraz Szkot John Logie 
Baird66. Chociaż ten ostatni już w styczniu 1926 roku przeprowadził w Londynie 

63 Stacje komercyjne nie były w owym czasie zainteresowane tymi częstotliwościami. Por. Ralph 
Engelman, op. cit., s. 37.

64 W 1945 roku niekomercyjnym stacjom uczelnianym przydzielono łącznie 20 pasm radiowych. 
Zob. John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 10.

65 Albert Abramson, The Invention of Television [w:] Television. An International History, red. 
Anthony Smith, Oxford University Press, Oxford 1998, s. 9.

66 Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 217.



29Historia amerykańskiej telewizji publicznej 

pierwszy publiczny pokaz przesyłu obrazów na odległość67, to jednak na praktyczne 
zastosowanie nowej technologii trzeba było jeszcze poczekać. Regularne nadawa-
nie programu telewizyjnego wysokiej rozdzielczości68 zainaugurowała 2 listopada 
1936 roku brytyjska BBC69 (jej pionierskie audycje były powszechnie chwalone za 
różnorodność i wysoki poziom techniczny, ale poważny problem w rozwoju nowego 
medium stanowiła początkowo dostępność bardzo kosztownych odbiorników70).

Zainspirowany sukcesami brytyjskiego nadawcy publicznego prezes RCA Da-
vid Sarnoff zdecydował pod koniec 1938 roku o wejściu kierowanego przez siebie 
medialnego giganta na rynek przekazów wizyjnych. Uroczysta premiera nowoczes-
nego systemu telewizyjnego nastąpiła 30 kwietnia 1939 roku – nielicznym widzom 
stacji W2XBS (należącej do NBC) zaprezentowano okolicznościowe przemówienie 
prezydenta Roosevelta oraz relację z odbywającej się wtedy w Nowym Jorku Wy-
stawy Światowej71. Nowe medium (póki co działające w Stanach Zjednoczonych na 
podstawie licencji eksperymentalnych) spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem, 
ale amerykańskim pionierom telewizji nie brakowało również problemów: sprzedaż 
odbiorników utrzymywała się na niskim poziomie72, zaś nieregularne audycje sieci 
NBC/RCA prezentowały się mizernie w porównaniu z bogatą ofertą programową 
nadawcy brytyjskiego73. 

W celu uporządkowania technicznych standardów rozpowszechniania sygnałów 
wizyjnych74 Federalna Komisja Łączności powołała w czerwcu 1940 roku Krajowy 
Komitet do spraw Systemu Telewizyjnego (National Television System Commettee, 
NTSC). Prace Komitetu zaowocowały raportem zawierającym podstawowe wytycz-
ne nowego systemu, zatwierdzone następnie przez FCC w maju 1941 roku. Przyjęte 
rozwiązanie stanowiło kompromis pomiędzy 441-liniowym standardem RCA a pro-
ponowanymi przez konkurencyjne przedsiębiorstwa systemami 605- i 800-liniowy-
mi: sygnał wizyjny miał się składać z 525 linii odświeżanych 30 razy na sekundę75, 
format obrazu został określony stosunkiem 4 : 3, zaś fonia miała być kodowana za 
pomocą modulacji częstotliwości (FM). Stworzywszy w ten sposób podwaliny sta-

67 Encyklopedia odkryć i wynalazków, red. Bolesław Orłowski, Zbigniew Płochocki, Zbigniew Przy-
rowski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 370. Podobne pokazy były przeprowadzane również 
w USA. Do 1937 roku w Stanach Zjednoczonych działało 17 eksperymentalnych stacji telewizyjnych, 
korzystających z różnorodnych technologii nadawania (głównie w tzw. systemie elektromechanicznym). 
Por. Bartłomiej Golka, op. cit., s. 56.

68 Sygnał wizyjny składał się z 405 linii.
69 Janusz W. Adamowski, System medialny Wielkiej Brytanii..., s. 68.
70 Albert Abramson, op. cit., s. 19. Ciekawostką jest fakt, że pierwszą w historii relację telewizyjną 

z rozgrywającego się współcześnie wydarzenia politycznego stanowił nadany w sierpniu 1938 roku ma-
teriał BBC poświęcony niesławnemu powrotowi premiera Neville’a Chamberlaina z Monachium.

71 Hasło, pod którym wystawa została zorganizowana – „The World of Tomorrow” („Świat ju-
tra”) – w pełni odpowiadało doniosłości wydarzenia. Por. Welcome to Tomorrow, http://xroads.virginia.
edu/~1930s /display/39wf/frame.htm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

72 Nabywcami pierwszych amerykańskich telewizorów były głównie bary i hotele, a nie osoby pry-
watne.

73 Albert Abramson, op. cit., s. 19.
74 Konkurencyjni producenci sprzętu radiowo-telewizyjnego (m.in. Philco, Zenith i DuMont) oba-

wiali się zmonopolizowania przez RCA rozwiązań technologicznych nowego medium.
75 Por. Janusz W. Adamowski, System medialny Stanów Zjednoczonych..., s. 32.
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bilnego systemu technologicznego, Komisja rozpoczęła udzielanie licencji komer-
cyjnych na nadawanie przekazów telewizyjnych.

Pierwsze komercyjne stacje telewizyjne rozpoczęły nadawanie 1 lipca 1941 roku. 
Z uwagi na problemy techniczne, wąską ofertę programową oraz nieufność rekla-
modawców do nowego medium ich działalności nie sposób jednak określić mianem 
sukcesu. Spośród 22 stacji, które otrzymały od FCC licencje na nadawanie, jedynie 
siedem faktycznie weszło na antenę76. Cezurą zamykającą ten wczesny, niezbyt po-
myślny okres rozwoju amerykańskiej telewizji stał się 7 grudnia 1941 roku – dzień 
ataku lotnictwa japońskiego na Pearl Harbor. Większość stacji zawiesiła na czas woj-
ny rozpowszechnianie audycji, a pozostałe drastycznie ograniczyły działalność na-
dawczą. Jak pisze Abramson: „telewizja powróciła do laboratoriów, gdzie znalazła 
zastosowanie przy budowie zdalnie sterowanych pocisków i w zwiadzie dalekiego 
zasięgu”77. Regularne emisje wznowiono na szerszą skalę dopiero po zakończeniu
II wojny światowej.

1.7.  WALKA O CZĘSTOTLIWOŚCI DLA AMERYKAŃSKIEJ 
TELEWIZJI EDUKACYJNEJ

Począwszy od roku 1945, rynek telewizyjny USA powrócił na drogę intensywnego 
rozwoju. Jak ujmuje to James Day, weteran amerykańskich mediów oświatowych: 
„W miesiącach następujących po zakończeniu działań wojennych telewizja rozprze-
strzeniała się niczym pożar na prerii”78. Nadawanie rozpoczęło 15 stacji79, a wielu 
kolejnych nadawców lokalnych występowało do Federalnej Komisji Łączności o co-
raz to nowe częstotliwości dla poszczególnych rynków. Supremacja podmiotów ko-
mercyjnych nie była kwestionowana (do wielkich ogólnokrajowych sieci medialnych 
– NBC, CBS i ABC80 – w 1946 roku dołączyła czwarta: DuMont) – w społeczeństwie 
amerykańskim panowała wciąż niechęć do publicznego modelu mediów elektronicz-
nych, reprezentowanego m.in. przez brytyjską BBC: „Ameryka weszła w erę telewizji 
z wiarą, że rozwiązanie wypracowane dla radia sprawdzi się również w przypadku 
nowego medium. System miał »działać jak zwykle« [ang. business as usual]”81. 

76 Albert Abramson, op. cit., s. 20.
77 Ibidem.
78 James Day, The Vanishing Vision. The Inside Story of Public Television, University of California 

Press, Berkeley 1995, s. 15–16.
79 Albert Abramson, op. cit., s. 20.
80 ABC (American Broadcasting Company) powstała w 1943 roku wskutek rozbicia NBC na dwa 

odrębne przedsiębiorstwa. Dominująca pozycja NBC na rynku medialnym nie uszła uwadze Federalnej 
Komisji Łączności, która wymusiła na nadawcy sprzedaż części koncernu. Na rynek telewizyjny sieć 
weszła w 1948 roku. Por. Edwin Emery, The Press and America. An Interpretative History of Journalism, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1965, s. 656.

81 James Day, op. cit., s. 17.
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Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że przyjęty w USA model nie funkcjo-
nuje idealnie, było sprawozdanie FCC o „odpowiedzialności publicznej za licencje 
nadawcze” z 1946 roku (tzw. Niebieska Książka)82. Federalna Komisja Łączności 
przypomniała nadawcom prywatnym o ciążącym na nich obowiązku realizowania 
zadań związanych z interesem publicznym poprzez odpowiednie kształtowanie ofer-
ty programowej83. Po przejściowym zwiększeniu się udziału procentowego ambit-
nych audycji dokumentalnych i publicystycznych na antenie stacji komercyjnych 
sytuacja wróciła jednak wkrótce do normy. 

Nieskrępowany powojenny rozwój nadawania wizyjnego uległ zahamowaniu 
w 1948 roku. Federalna Komisja Łączności, dysponująca ograniczonymi zasobami 
kanałów i zasypywana ze wszystkich stron wnioskami licencyjnymi, zdecydowała 
– z przyczyn technicznych84 – o zawieszeniu na cztery lata przyznawania nowych 
częstotliwości telewizyjnych. Jak się później okazało, okres dokonanego przez FCC 
„zamrożenia” rynku telewizyjnego miał stanowić punkt zwrotny w historii amery-
kańskich mediów edukacyjnych. Środowiska nadawców niekomercyjnych, czterna-
ście lat wcześniej doszczętnie rozbite i pozostające od tamtej pory daleko w tyle za 
ofensywą wielkich koncernów medialnych, zyskały nie tylko czas na ujednolicenie 
stanowisk i ustalenie strategii dalszego postępowania, ale i nieoczekiwanego sprzy-
mierzeńca – w osobie nowego członka Komisji, Friedy B. Hennock85, od początku 
urzędowania aktywnie wspierającej postulaty stacji oświatowych.

Czteroletnie moratorium na przydzielanie kanałów telewizyjnych nie było bynaj-
mniej okresem spokoju na amerykańskiej scenie medialnej. Wręcz przeciwnie – to 
„czas intensywnych badań, debat i planowania”86, którego główny moment przypadł 
na przeprowadzone przez FCC przesłuchania dotyczące nowej alokacji spektrum TV. 
Prawdziwą siłą napędową reformy amerykańskiego rynku medialnego raz jeszcze 
okazały się instytucje prywatne. Pierwszy zwiastun integracji środowisk związanych 
z rozgłośniami akademickimi stanowiła zorganizowana w 1949 roku przez Fundację 
Rockefellera konferencja poświęcona perspektywom wykorzystania technik telewi-
zyjnych w edukacji87. Kolejnym, bardzo istotnym wzmocnieniem lobby oświatowe-
go było powołanie 16 października 1950 roku – z inicjatywy Friedy B. Hennock oraz 
Narodowego Stowarzyszenia Nadawców Edukacyjnych – Wspólnego Komitetu do 
spraw Telewizji Edukacyjnej (Joint Committee on Education Television, JCET)88. 

82 Ibidem.
83 Willard J. Rowland, The Institution..., s. 19–20.
84 Ofi cjalnym powodem moratorium było dążenie do uporządkowania rynku nadawczego oraz spory 

technologiczne dotyczące standardów przesyłania obrazu kolorowego. Część komentatorów republikań-
skich uważa jednak do dzisiaj, że Federalnej Komisji Łączności chodziło faktycznie o podtrzymanie 
dominacji nadawców liberalnych, którzy licencje na działalność otrzymali za prezydentury Roosevelta 
i Trumana (miało to zrównoważyć konserwatywne – w większości – sympatie prasy drukowanej). Por. 
Laurence Jarvik, op. cit., s. 7.

85 Frieda B. Hennock została powołana w skład Federalnej Komisji Łączności w 1948 roku przez 
prezydenta Harry’ego Trumana. Zob. Lucy A. Liggett, Hennock, Barkin Frieda, http://www.museum.tv/
archives/etv /H/htmlH/hennockfrie/hennockfrie.htm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

86 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 11.
87 Laurence Jarvik, op. cit., s. 8.
88 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 11.
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W tym samym roku działalność zainaugurowała pierwsza na świecie, nieekspe-
rymentalna stacja telewizyjna zarządzana przez instytucję oświatową – WOI-TV 
(z Des Moines w stanie Iowa)89. Prawdziwy przełom w walce o częstotliwości nastą-
pił jednak dopiero w 1951 roku, kiedy ruch nadawców edukacyjnych wsparła Funda-
cja Forda. Działalność JCET została dofi nansowana dotacją w wysokości 90 tysięcy 
dolarów, a jednocześnie podjęto szeroko zakrojone badania naukowe nad przydat-
nością telewizji w procesie kształcenia dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej 
mniejszości etnicznych90.

Boleśnie doświadczone klęską poprawki Wagnera-Hatfi elda, środowiska oświato-
we zadbały tym razem o staranne opracowanie właściwej strategii działania. Najważ-
niejszą rolę w prezentacji postulatów rozgłośni niekomercyjnych odegrał przedsta-
wiciel Wspólnego Komitetu do spraw Telewizji Edukacyjnej, Telford Taylor – były 
radca prawny FCC i prokurator wojskowy z Norymbergi, człowiek doskonale obe-
znany z meandrami polityki waszyngtońskiej91. Podczas przeprowadzonych na prze-
łomie 1950 i 1951 roku przesłuchań propozycję przeznaczenia pewnego wycinka 
częstotliwości dla nadawców niekomercyjnych wsparło 76 świadków; dostarczono 
również 838 oświadczeń pisemnych, przesłanych w większości przez instytucje edu-
kacyjne z całego kraju. Nie brakowało jednak również głosów zwykłych telewidzów: 
„Reklamy telewizyjne osiągnęły drugie dno. Mój syn wyniósł odbiornik na strych” 
– pisała Mary L. Sanders z Tuckahoe w stanie Nowy Jork92. Argumenty zwolenników 
mediów niekomercyjnych koncentrowały się wokół trzech zasadniczych kwestii: ni-
skiej jakości audycji nadawców komercyjnych, niekorzystnego wpływu reklam oraz 
niezrealizowanego potencjału edukacyjnego nowego medium. 

Stanowisko strony przeciwnej zostało podczas przesłuchań przedstawione w spo-
sób znacznie bardziej skromny. Jednym z zaledwie pięciu świadków sprzeciwia-
jących się przyznaniu instytucjom oświatowym nowych częstotliwości był prezes 
CBS, Frank Stanton. Jego taktyka opierała się na próbie podważenia zdolności roz-
głośni akademickich do utrzymania się na rynku oraz propozycji indywidualnego 
rozpatrywania wniosków o nadawanie niekomercyjne, w miejsce odgórnego przy-
dzielenia stacjom edukacyjnym określonej części spektrum93. Argumenty Stantona 
nie przekonały jednak FCC; o zwycięstwie obozu niekomercyjnego zdecydowały 
zaś ostatecznie wyniki zleconych przez JCET badań naukowych, z których wyni-
kało jednoznacznie, że nadawcy komercyjni nie realizują właściwie swych zadań, 
prezentując telewidzom mało ambitny, pełen scen przemocy program94. Federalna 
Komisja Łączności zdecydowała 14 kwietnia 1952 roku o przyznaniu rozgłośniom 

89 Nie była to typowa stacja edukacyjna. Przez cały okres funkcjonowania emitowała reklamy (dzia-
łała na podstawie licencji komercyjnej), a w 1994 roku została ostatecznie sprzedana przez macierzystą 
uczelnię. 

90 Ralph Engelman, op. cit., s. 137.
91 Laurence Jarvik, op. cit., s. 8.
92 Glenda R. Balas, op. cit., s. 71.
93 Ibidem, s. 80.
94 James Day, op. cit., s. 20.
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oświatowym 242 spośród 2053 nowych kanałów95. W 1953 roku na antenie pojawiła 
się pierwsza stacja telewizyjna działająca na podstawie licencji edukacyjnej – KUHT 
z Houston w stanie Teksas96.

Jak pisze Ralph Engelman, „telewizja niekomercyjna rozpoczęła w Stanach Zjed-
noczonych swój żywot jako czule pielęgnowane dziecko Fundacji Forda”97. I rzeczy-
wiście, wpływu założonej w 1936 roku instytucji charytatywnej na historię amery-
kańskich mediów publicznych nie sposób przecenić98. Niezwłocznie po ogłoszeniu 
korzystnej dla stacji oświatowych decyzji FCC Fundacja rozpoczęła długofalowy 
program działania, mający na celu utworzenie sieci niekomercyjnych stacji telewi-
zyjnych99. Pierwszym jego efektem było powstanie – w październiku 1952 roku – 
Ośrodka Telewizji i Radia Edukacyjnego (Educational Television and Radio Center, 
ETRC), z siedzibą w Ann Arbor w stanie Michigan. Podstawowymi zadaniami fi -
nansowanej przez Fundację Forda instytucji miały być: wspieranie produkcji audycji 
telewizyjnych i ich dystrybucja pomiędzy lokalnymi stacjami niekomercyjnymi100. 
W połowie lat 50. nadawcy otrzymywali od ETRC już około pięciu godzin audycji 
tygodniowo. W 1958 roku instytucję przeniesiono do Nowego Jorku, a jej nazwę 
zmieniono na Narodowy Ośrodek Telewizji i Radia Edukacyjnego (National Educa-
tional Television and Radio Center, NETRC). 

Do 1960 roku liczba częstotliwości zarezerwowanych dla nadawców niekomer-
cyjnych wzrosła do 257, ale działalność rozpoczęło jedynie 49 stacji. Wynikało to 
przede wszystkim z problemów z fi nansowaniem działalności telewizyjnej – wspar-
cie z Fundacji Forda stanowiło w tym okresie jedyne stałe źródło dochodów dla ame-
rykańskich mediów oświatowych101.

1.8. AMERYKAŃSKA SCENA MEDIALNA W LATACH 60.

Można zaryzykować twierdzenie, że przełom lat 50. i 60. był kluczowym momentem 
w dziejach mediów publicznych w Stanach Zjednoczonych. Najistotniejsze okaza-
ło się tu z pewnością swoiste przyspieszenie historyczne, jakie stało się wówczas 

95 Nie wszyscy medioznawcy uznają kampanię JCET za sukces ruchu mediów niekomercyjnych. 
Amerykańska uczona Glenda R. Balas nazywa decyzję Komisji „pustym zwycięstwem” – częstotliwości 
telewizyjne zostały, jej zdaniem, zdobyte za cenę wyparcia się przez nadawców części własnej tożsamo-
ści. Według Balas, media niekomercyjne zostały w 1952 roku zaszufl adkowane jako (tylko i wyłącznie) 
„media edukacyjne”, rezygnujące – z własnej woli – z poruszania drażliwych problemów społecznych. 
„Wizualny schemat »elektronicznej tablicy« zahamował rozwój mediów niekomercyjnych, defi niując 
telewizję niekomercyjną jako narzędzie nauczania”. Zob. Glenda R. Balas, op. cit., s. 79–80.

96 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 12.
97 Ralph Engelman, op. cit., s. 135.
98 Por. William J. Rowland, The Institution..., s. 25.

099 Laurence Jarvik, op. cit., s. 9.
100 Wskutek braku skutecznego mechanizmu łączącego poszczególnych nadawców nagrania przesy-

łano początkowo ze stacji do stacji drogą pocztową. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 140.
101 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 13.
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udziałem polityki amerykańskiej – po okresie stagnacji, cechującej lata kadencji 
republikanina Dwighta D. Eisenhowera, społeczeństwo USA było nie tylko goto-
we na zmiany, ale i zaczęło się ich domagać. Wraz z sukcesami ruchu obrony praw 
obywatelskich, przejęciem władzy w Waszyngtonie przez – reprezentującego nowe 
pokolenie i nowy styl rządów – Johna F. Kennedy’ego, a także zakrojonymi szeroko 
projektami reform społecznych, autorstwa obydwu demokratycznych administracji 
dekady, Ameryka weszła na drogę gwałtownych i radykalnych przemian. 

Równolegle zmieniało się samo społeczeństwo USA – lata 60. miały się okazać 
czasem burzliwego przewartościowania i przedefi niowania tradycyjnych ideałów, 
postaw i ról społecznych; tworzenia dalekosiężnych planów i wiary w ich powo-
dzenie102. Jak wiele lat później stwierdził angielski muzyk John Lennon, w znacznej 
mierze odpowiedzialny za ferment społeczny epoki (również, a może przede wszyst-
kim w Stanach Zjednoczonych): „Lata 60. ukazały nam zarówno możliwości, jakie 
mieliśmy, jak i odpowiedzialność, jaka na nas ciążyła. Nie stanowiły odpowiedzi. Po 
prostu pokazały nam to, co mogliśmy osiągnąć”103. Odziedziczony po poprzednich 
pokoleniach, charakteryzujący się supremacją nadawców komercyjnych system me-
diów elektronicznych powoli przestawał przystawać do nowych czasów. 

Społeczne zaufanie dla działalności mediów komercyjnych zostało podważone 
już w 1958 roku. Stało się tak za sprawą głośnego skandalu związanego z popular-
nym wśród widzów amerykańskich, wyświetlanym na antenie NBC kwizem Twenty 
One104. Wielokrotny zwycięzca teleturnieju Herbert Stempel ujawnił prasie, że audy-
cja była ustawiona przez organizatorów105. Wkrótce okazało się, że pytania od pro-
ducentów otrzymywał przed programem również Charles van Doren – nauczyciel 
akademicki z Columbia University, będący największą gwiazdą Twenty One. Logika 
działania organizatorów teleturnieju była prosta – do zwycięstwa za każdym razem 
„popychany” był ten z uczestników, który w danym momencie cieszył się najwięk-
szą sympatią audytorium (co przekładało się oczywiście na rosnącą popularność 
programu wśród widzów, zadowolonych z sukcesów „swojego” zawodnika – oraz, 
co za tym idzie, większe wpływy z reklam dla stacji emitujących audycję). W celu 
położenia kresu podobnym praktykom Kongres uchwalił w 1960 roku ustawę w spo-
sób wyraźny zabraniającą nadawania ustawionych konkursów106. Dążąc do naprawy 
nadszarpniętego wizerunku, wielkie sieci telewizyjne zapowiedziały większą dba-
łość o ofertę programową – jednakże powstała w wyniku afery „plama na mediach 
komercyjnych miała pozostać jeszcze na długo”107.

102 Najambitniejszym projektem epoki lat 60. był oczywiście program „Apollo” (plan załogowego 
lotu na Księżyc), ale podobny rozmach cechował również bardziej „przyziemne” inicjatywy społeczne 
Kennedy’ego i Johnsona.

103 John Lennon Quotes, http://www.notable-quotes.com/l/lennon_john.html (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

104 Historię skandalu Twenty One przypomniał w 1994 roku popularny fi lm amerykański Quiz Show 
(reż. Robert Redford). W rolach głównych wystąpili Ralph Fiennes i John Turturro.

105 Laurence Jarvik, op. cit., s. 10.
106 Ibidem.
107 Ibidem, s. 11.
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Nieprzejednanym krytykiem bolączek telewizji komercyjnej we wczesnych 
latach dekady był Newton N. Minow, nowy przewodniczący Federalnej Komisji 
Łączności108. Na początku maja 1961 roku, występując przed Narodowym Stowa-
rzyszeniem Nadawców (National Association of Broadcasters, NAB)109, Minow 
wygłosił prawdopodobnie najsłynniejsze i najgłośniej dyskutowane przemówienie 
w całej historii mediów amerykańskich (tzw. Wasteland Speech). Mówił w nim 
m.in.: „Jeżeli telewizja jest dobra, nic – ani teatr, ani czasopisma, ani gazety – nie 
jest lepsze. Ale jeżeli telewizja jest zła, nic nie jest gorsze. Proponuję usiąść przed 
telewizorem, kiedy wasza stacja rozpoczyna nadawanie, i zostać tam przez jeden 
dzień, bez książki, bez magazynu, bez gazety, bez rachunku zysków i strat, bez 
raportu oglądalności – tak żeby nic was nie rozpraszało. Proszę nie odrywać oczu 
od telewizora, aż program się skończy. Mogę was zapewnić, że to, co zobaczycie, 
to rozległe pustkowie [ang. vast wasteland – przyp. R.K.]. Zobaczycie procesję 
teleturniejów, sztampowych komedii o zupełnie niewiarygodnych rodzinach, krew 
i huk, chaos, przemoc, sadyzm, morderstwa, westernowych złoczyńców i bohate-
rów, detektywów, gangsterów, jeszcze więcej przemocy oraz kreskówki. I niekoń-
czące się reklamy – wśród nich wiele krzykliwych, przymilających się i obraźli-
wych. A przede wszystkim – nudę. Oczywiście, zobaczycie kilka rzeczy, które się 
wam spodobają. Ale będzie ich bardzo, bardzo niewiele. Jeśli myślicie, że przesa-
dzam, proszę, sprawdźcie sami”110. 

W odpowiedzi na ofensywę Minowa Telewizyjne Biuro Informacyjne (instytu-
cja powołana przez nadawców komercyjnych bezpośrednio po skandalu Twenty One 
i mająca dbać o ich wizerunek) opublikowało rezultaty badania opinii publicznej, 
świadczące o tym, że społeczeństwo USA nie podziela tez stawianych przez prze-
wodniczącego FCC111. Sondaż ten nie wpłynął jednak w żadnym stopniu na linię 
działalności władz Komisji ani administracji Kennedy’ego.

Tymczasem amerykańska telewizja edukacyjna wzrastała w siłę. Było tak nie tyl-
ko ze względu na sprzyjającą mediom niekomercyjnym koniunkturę polityczną, ale 
i za sprawą nadawców prywatnych, w wielu wypadkach aktywnie wspierających po-
wstawanie rozgłośni oświatowych. Laurence Jarvik zaznacza, że dla komercyjnych 
potentatów rynku telewizyjnego wczesnych lat 60. „wspomaganie rozwoju telewizji 
edukacyjnej wydawało się dobrym sposobem na złagodzenie presji ze strony Kongre-
su oraz przekazanie osobom trzecim zobowiązań [dotyczących oferty programowej – 
przyp. R.K.] związanych z publiczną służbą mediów”112. Nadawcy niekomercyjni nie 
stanowili zaś bezpośredniego zagrożenia dla amerykańskich koncernów medialnych; 

108 Newton N. Minow został wyznaczony na stanowisko przewodniczącego FCC przez prezydenta 
Kennedy’ego w marcu 1961 roku. Zob. Ralph Engelman, op. cit., s. 145.

109 Narodowe Stowarzyszenie Nadawców, założone w 1923 roku, jest organizacją reprezentującą 
interesy amerykańskich mediów komercyjnych. Por. Janusz W. Adamowski, System medialny Stanów 
Zjednoczonych..., s. 27.

110 Newton N. Minow, Television and the Public Interest [w:] American Rhetoric. Top 100 Speeches, 
http://www.americanrhetoric.com/speeches/newtonminow.htm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

111 Laurence Jarvik, op. cit., s. 17.
112 Ibidem, s. 11.
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wręcz przeciwnie – obecność stacji edukacyjnej na danym rynku lokalnym powo-
dowała w naturalny sposób zmniejszenie konkurencji o dolary reklamodawców113. 
I tak na przykład dokonana w 1961 roku transakcja zakupu – z przeznaczeniem na 
działalność oświatową – nowojorskiej telewizji WNTA (obecnie znanej jako WNET 
i stanowiącej stację fl agową amerykańskiego nadawcy publicznego) została sfi nan-
sowana w części z funduszy przekazanych na ten cel przez wielkie sieci komercyjne 
oraz media lokalne114. 

Zasadniczy problem stojący przed zarządami telewizyjnych stacji edukacyjnych 
polegał wciąż jednak na zabezpieczeniu ich funkcjonowania od strony materialnej. 
Jak już wspomniano, media oświatowe, w przeciwieństwie do nadawców komer-
cyjnych, nie mogły wspomagać wpływów budżetowych funduszami z reklam. Do-
zwolony był wprawdzie tzw. underwriting (wyświetlanie przed poszczególnymi au-
dycjami plansz z informacjami o podmiotach, które sfi nansowały ich produkcję), 
ale ze względu na restrykcyjne regulacje Federalnej Komisji Łączności, dotyczące 
zawartości takich plansz, ich przydatność jako narzędzia marketingowego (a przez to 
i atrakcyjność dla potencjalnych sponsorów) była ograniczona. Położenie nadawców 
niekomercyjnych poprawiło się dopiero w maju 1962 roku wraz z uchwaleniem przez 
Kongres ustawy Educational Television Facilities Act115. Ten pionierski program bez-
pośredniego wsparcia mediów edukacyjnych przez władze federalne nie obejmował 
jednak kosztów bieżącej działalności rozgłośni lokalnych – dotyczył wyłącznie wy-
datków związanych z wyposażeniem stacji telewizyjnych w urządzenia nadawcze116. 
Zgodnie z nowym aktem prawnym, stanowiącym rezultat długotrwałych nacisków 
ze strony NAEB117 oraz wsparcia postulatów przedstawicieli mediów oświatowych 
przez administrację Kennedy’ego (a także przewodniczącego FCC, Newtona N. Mi-
nowa), w ciągu kolejnych pięciu lat władze w Waszyngtonie przeznaczyły 32 miliony 
dolarów na stworzenie nowych stacji oraz modernizację infrastruktury technicznej 
już istniejących. Wciąż jednak brakowało długoterminowych projektów wsparcia fi -
nansowego nadawców edukacyjnych. 

Działania lobby niekomercyjnego nabrały impetu w 1963 roku, kiedy Narodowe 
Stowarzyszenie Nadawców Edukacyjnych zreorganizowało swą strukturę, powołu-
jąc oddział do spraw telewizyjnych stacji oświatowych118. Inicjatywy podejmowane 
przez C. Scotta Fletchera – weterana mediów akademickich i byłego działacza Fun-
dacji Forda, kierującego pracami nowej jednostki119 – skoncentrowały się na dwóch 

113 Warto w tym miejscu przypomnieć, że przepisy FCC w sposób wyraźny zabraniają nadawcom 
oświatowym (działającym na podstawie licencji niekomercyjnej) nadawania przekazów reklamowych.

114 Ibidem, s. 14–15.
115 Educational Television Facilities Act of 1962, http://www.current.org/pbpb/legislation/ETVFa-

cil62.ht ml (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
116 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 13.
117 Ralph Engelman, op. cit., s. 86.
118 W tym samym roku reorganizacji uległ Narodowy Ośrodek Telewizji i Radia Edukacyjnego. In-

stytucja, znana odtąd jako Narodowa Telewizja Edukacyjna (National Educational Television, NET), 
zrezygnowała ze wspierania działalności radiofonicznej. Zob. Laurence Jarvik, op. cit., s. 11.

119 Dominic Morea, C. Scott Fletcher Papers [w:] National Public Broadcasting Archives, http://
www.lib. umd.edu/NPBA/papers/fl etcher.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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głównych problemach: utworzeniu sprawnego systemu wymiany audycji pomiędzy 
poszczególnymi nadawcami oraz analizie potencjalnych metod fi nansowania ich 
działalności120. 

Dyskusji nad tym drugim zagadnieniem miała służyć zwołana w grudniu 1964 
roku – przy poparciu nowego prezydenta, Lyndona B. Johnsona – Pierwsza Narodo-
wa Konferencja w sprawie Długoterminowego Finansowania Edukacyjnych Stacji 
Telewizyjnych. Zebrani w Waszyngtonie przedstawiciele nadawców oświatowych 
zaakceptowali zgłoszoną przez Ralpha Lowella121 propozycję ustanowienia ogólno-
narodowej komisji, mającej zbadać funkcjonowanie istniejącego systemu mediów 
niekomercyjnych i zaproponować nowe rozwiązania w tej materii122. Projekt Lowella 
spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem Białego Domu – prezydent Johnson napisał 
w liście wspierającym utworzenie nowego gremium: „Wierzę, że telewizja edukacyj-
na ma wielką przyszłość w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie (...). Czekam 
z wielkim zainteresowaniem na werdykt tej komisji”123. Dzięki dotacji fi nansowej 
w wysokości 500 tysięcy dolarów ze strony Korporacji Carnegiego, komisja – której 
przeznaczeniem miało być opracowanie koncepcji amerykańskiego systemu mediów 
publicznych – została powołana do życia 10 listopada 1965 roku.

1.9. „TELEWIZJA PUBLICZNA: PROGRAM DZIAŁANIA”

Komisja Carnegiego do spraw Telewizji Edukacyjnej składała się z piętnastu człon-
ków reprezentujących świat mediów, sztuki, szkolnictwa, polityki i biznesu. Jej 
przewodniczącym został James R. Killian – były zwierzchnik Massachusetts Insti-
tute of Technology oraz doradca prezydenta Eisenhowera do spraw nauki124. Nowe 
gremium rozpoczęło swe prace od przeprowadzenia drobiazgowej analizy sytuacji 
zastanej: członkowie komisji skontaktowali się ze wszystkimi 124 stacjami eduka-
cyjnymi, prowadzącymi wówczas aktywną działalność nadawczą, i osobiście odwie-
dzili 92 spośród nich. Skutkiem ubocznym działalności Komisji Carnegiego stało 

120 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 13.
121 Ralph Lowell (1890–1978) był bostońskim przedsiębiorcą, fi lantropem i pionierem telewizji edu-

kacyjnej. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 156.
122 James Day, op. cit., s. 117.
123 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. VII.
124 Pozostałymi członkami Komisji byli: reprezentujący instytucje edukacyjne – James B. Conant 

z Uniwersytetu Harvarda, Lee A. DuBridge z California Institute of Technology, David D. Henry z Uni-
versity of Illinois oraz Franklin Patterson z Hampshire College; przedstawiciele branży medialnej – Ove-
ta Culp Hobby (przewodnicząca zarządu gazety „Houston Post”) oraz J.C. Kellam (menedżer radiowy 
i bliski współpracownik prezydenta Johnsona); przedsiębiorcy – Edwin H. Land i Joseph H. McConnell, 
a także reprezentujący związki zawodowe Leonard Woodcock; przedstawiciele środowisk artystycznych 
– pianista Rudolf Serkin, producent telewizyjny Robert Saudek oraz pisarz Ralph Ellison. Sekretarzem 
komisji został Hyman H. Goldin, ekonomista związany uprzednio z FCC. Zob. John Witherspoon, Ro-
selle Kovitz, op. cit., s. 15.
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się w ten sposób opracowanie pierwszej kompletnej kompilacji danych dotyczących 
telewizji edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych125. 

Zwieńczeniem kilkunastomiesięcznych prac komisji stało się sprawozdanie 
„Public Television: a Program for Action” („Telewizja publiczna: program działa-
nia”), opublikowane na początku 1967 roku. Jak podkreśla wielu komentatorów, ten 
obszerny (wydanie książkowe raportu liczy sobie ponad 250 stron, gęsto opatrzonych 
informacjami statystycznymi i tabelami) dokument stanowił nieodrodny symbol 
swych czasów126. Raport kładł szczególny nacisk na wielki potencjał mediów jako 
wszechstronnego narzędzia oświecenia publicznego i naprawy społeczeństwa. James 
Ledbetter pisze o nim: „Sprawozdanie nie było wprawdzie ofi cjalną publikacją admi-
nistracji Johnsona (...) ale w jego biurokratycznym planie wyraźnie widoczny był ów 
pozornie niezniszczalny optymizm, który naznaczył amerykański sektor publiczny 
w latach 60. Stanowi on cichy manifest, wyrażający wiarę w to, że działania rządu 
oraz postęp technologiczny mogą i powinny stać się katalizatorami procesu doskona-
lenia ludzkiego ducha”127. 

Przesłanie dokumentu, pełne odwołań do wzniosłych ideałów epoki, najlepiej 
wyrażają słowa E.B. White’a128, który w cytowanym w sprawozdaniu liście do ko-
misji napisał: „Uważam, że telewizja powinna stać się wizualnym odpowiednikiem 
eseju literackiego, powinna rozbudzać nasze marzenia, zaspokajać nasz głód piękna, 
zabierać nas w podróże, pozwalać nam uczestniczyć w wydarzeniach, przedstawiać 
wspaniałe dzieła dramatyczne i muzyczne, eksplorować morze i niebo, i lasy, i wzgó-
rza. Powinna być naszą salą koncertową, naszym centrum edukacyjnym, naszą sceną 
teatralną i naszym okrągłym stołem. Powinna przedstawiać i wyjaśniać dylematy 
społeczne oraz ferment polityczny. Raz na jakiś czas to się udaje i wtedy – na krót-
ką chwilę – widać jej potencjał”129. Telewizja – już nie „edukacyjna”, a „publicz-
na” (to właśnie Komisji Carnegiego zawdzięczamy wprowadzenie tego terminu do 
głównego nurtu amerykańskiego dyskursu politycznego130) – miała zatem „uczynić 
Amerykanów lepszymi obywatelami świata”, „ułatwiać eksperymenty w dziedzinie 
dramatu, muzyki, fi lmu i innych przedsięwzięć artystycznych”, a także „wzmacniać 
społeczeństwo »dumne z bycia otwartym i pluralistycznym«”131.

Raport Komisji Carnegiego składał się z 12 podstawowych zaleceń, skierowa-
nych do władz państwa132. Propozycje zgłoszone przez członków komisji koncen-
trowały się na dwóch podstawowych kwestiach: po pierwsze, wsparcie federalne dla 

125 Ibidem.
126 Druga połowa lat 60. stanowiła w Stanach Zjednoczonych okres wprowadzania w życie reform 

składających się na wszechstronny projekt przemian społecznych „Great Society” prezydenta Lyndona 
B. Johnsona.

127 James Ledbetter, Made Possible By... The Death of Public Broadcasting in the United States, 
Verso, London–New York 1997, s. 20. 

128 Elwin Brooks White (1899–1955) był amerykańskim pisarzem, znanym przede wszystkim jako 
współautor klasycznego podręcznika poprawnej angielszczyzny The Elements of Style (1918). 

129 The Carnegie Commission, op. cit., s. 13.
130 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 14.
131 Ralph Engelman, op. cit., s. 144.
132 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 15.
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mediów niekomercyjnych miało być w znacznym stopniu zwiększone; po drugie, 
sercem całego systemu miała stać się nowa instytucja – Korporacja Telewizji Pub-
licznej (Corporation for Public Television, CPT). Postulat powołania CPT, zawarty 
w zaleceniu nr 2, stanowił kluczowy element dezyderatów komisji – jak stwierdzili 
jej członkowie: „Komisja uważa utworzenie Korporacji za nieodzowne dla swej pro-
pozycji i byłaby w największym stopniu niechętna realizacji innych części swego 
planu, jeżeli ten podmiot korporacyjny nie zostanie powołany”133. Do zadań CPT 
miały należeć: rozdzielanie dotacji federalnych i prywatnych, wspieranie stacji lokal-
nych i stworzenie struktury koordynującej ich funkcjonowanie, a także troska o roz-
wój systemu – pod względem programowym, technologicznym i personalnym134. 

Istotnym problemem fi nansowania działalności telewizji publicznej Komisja 
zajęła się w rekomendacji nr 10, w której można przeczytać: „Zalecamy, by Kon-
gres zabezpieczył wymagane przez Korporację fundusze federalne poprzez wpro-
wadzenie opłaty akcyzowej, uiszczanej przez producentów odbiorników telewizyj-
nych (począwszy od 2% aż do maksymalnej wartości 5%). Dochód powinien być 
udostępniony korporacji poprzez fundusz powierniczy”135. Ta „politycznie naiwna”, 
zdaniem większości medioznawców136, propozycja spotkała się z bardzo chłodnym 
przyjęciem waszyngtońskich odbiorców raportu. Jak piszą John Witherspoon i Ro-
selle Kovitz: „Ustawodawcy nie lubią podatków akcyzowych, bo trudno je kontrolo-
wać; ekonomiści nie lubią ich, bo zdarza się, że nie ma przełożenia pomiędzy ilością 
zebranych pieniędzy a ilością wymaganą”137. W rezultacie postulat został szybko za-
rzucony w toku dyskusji nad sprawozdaniem.

1.10. PUBLIC BROADCASTING ACT I UTWORZENIE PBS

Wkrótce po opublikowaniu raportu pod obrady Kongresu trafi ł – wspierany przez 
Biały Dom138 – projekt aktu prawnego, realizującego większość z jego rekomendacji. 
Spory wokół nowej inicjatywy ustawodawczej dotyczyły przede wszystkim delikat-
nej kwestii relacji między rządem a współfi nansowanymi przez niego mediami139. 
Fascynującą, ukazującą olbrzymią determinację zwolenników telewizji publicznej 
lekturę stanowią zapisy przesłuchań kongresowych w sprawie „Public Television 
Act” (jak brzmiała robocza nazwa ustawy).

I tak na przykład 12 kwietnia 1967 roku, zeznając przed Podkomitetem do spraw 
Komunikacji (stanowiącym część senackiej Komisji Handlu), James R. Killian – 
przewodniczący Komisji Carnegiego, mówił o zaletach gruntownie przemyślanej 

133 The Carnegie Commission, op. cit., s. 36.
134 Ibidem, s. 5–8.
135 Ibidem, s. 68.
136 James Ledbetter, op. cit., s. 26.
137 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 17.
138 Por. Bartłomiej Golka, op. cit., s. 85.
139 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 18.
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i nowatorskiej (jego zdaniem), dostosowanej do realiów USA koncepcji projektu: 
„Ten system, jak podkreśliliśmy, nie jest systemem telewizji edukacyjnej, który zna-
my obecnie. Nie był wzorowany na naszym systemie telewizji komercyjnej ani sy-
stemie brytyjskim. To nie jest BBC, nie został oparty na systemie japońskim ani 
na żadnym innym istniejącym systemie. Dążyliśmy do zaprojektowania czegoś, co 
będzie odpowiadało amerykańskim tradycjom i amerykańskim obyczajom, co może 
zgodnie współistnieć z telewizją komercyjną – jesteśmy zdania, że to niezwykle 
istotne – i co wespół z telewizją komercyjną może spełnić najwyższe wymagania 
stawiane przez nasze społeczeństwo”140. 

Dzień później w podobnie pozytywnym tonie o rozpatrywanym projekcie wypo-
wiedział się prezes Narodowej Telewizji Edukacyjnej, John F. White: „Jest zdecydo-
wanie w interesie publicznym, by ta ustawa została uchwalona – jako początek pracy 
nad dostarczeniem narodowi amerykańskiemu (...) różnorodnych i cechujących się 
wysoką jakością niekomercyjnych programów telewizyjnych”141. Wtórował mu na-
wet prezes komercyjnej Columbii, znany już nam Frank Stanton: „Stanowisko CBS, 
głoszące potrzebę istnienia silnych mediów niekomercyjnych, nie jest dla Komitetu 
czymś nowym. Słowem i czynem potwierdziliśmy nasze poparcie [dla rozpatrywanej 
inicjatywy ustawodawczej – przyp. R.K.]”142. 

Podczas debaty kongresowej nieliczne głosy krytyczne wobec projektu ustawy 
padały z ław zajmowanych przez konserwatywną frakcję Partii Republikańskiej. 
Strom Thurmond z Karoliny Południowej stwierdził, że inicjatywa „narusza zarów-
no ducha, jak i literę Pierwszej Poprawki”143; przeciwko przyjęciu aktu opowiadał 
się też senator z Kansas (i późniejszy kandydat na prezydenta USA), Bob Dole. 
Zdecydowanie bardziej zażarte spory toczyły się za to o szczegóły rozwiązań skła-
dających się na proponowaną regulację, a przede wszystkim – o jej zakres przed-
miotowy (sprawozdanie Komisji Carnegiego dotyczyło wyłącznie telewizji; problem 
radiofonii niekomercyjnej całkowicie w nim pominięto)144. Ostatecznie batalia lobby 
radiowego o objęcie nowym systemem mediów publicznych również rozgłośni edu-
kacyjnych zakończyła się powodzeniem: ustawę przemianowano z Public Television 
Act na Public Broadcasting Act, a Korporację Telewizji Publicznej – na Korporację 
Mediów Publicznych (Corporation for Public Broadcasting, CPB)145.

Procedura legislacyjna nowego aktu prawnego trwała jedynie siedem miesięcy. 
Prezydent Lyndon B. Johnson podpisał ustawę 7 listopada 1967 roku, podczas uro-
czystej ceremonii z udziałem członków NAEB, mówiąc: „Oznajmia ona [nowa usta-

140 Hearings before the Subcommittee on Communications of the Committee on Commerce. United 
States Senate, Government Printing Offi ce, Washington 1967, s. 136. 

141 Ibidem, s. 197–198.
142 Ibidem, s. 455. Jak pisze James Ledbetter: „Nawet sieci, potencjalni konkurenci mediów pub-

licznych, nie mogły sobie pozwolić na wizerunek przeciwników tej patriotycznej misji”. Wynikało to 
z jednej strony z klimatu politycznego epoki, z drugiej zaś – z olbrzymiego prestiżu Komisji Carnegiego. 
Por. James Ledbetter, op. cit., s. 22–23.

143 Ibidem, s. 22.
144 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 18–19.
145 Zdaniem części medioznawców nie było to korzystne rozwiązanie. Jak pisze Bartłomiej Golka: 

„Włączenie do tej ustawy radia miało zresztą negatywne konsekwencje, bowiem powodowało rywaliza-
cję o środki fi nansowe między dwoma mediami elektronicznymi”. Zob. Bartłomiej Golka, op. cit., s. 85.
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wa – przyp. R.K.] całemu światu, że nasz Naród chce czegoś więcej niż tylko bogac-
twa materialnego; nasz Naród chce więcej niż »kurczaka w każdym garnku«146. My 
w Ameryce pragniemy również doskonałości. Każdego dnia pracujemy, by wytwa-
rzać nowe dobra i pomnażać nasze zasoby, ale przede wszystkim chcemy wzbogacić 
ludzkiego ducha. Taki jest cel tej ustawy”147. Utworzenie amerykańskiego systemu 
mediów publicznych zostało w końcu – po latach bezowocnych starań i kolejnych 
porażek środowisk związanych z nadawcami niekomercyjnymi – przesądzone.

Ostateczne brzmienie ustawy Public Broadcasting Act148 było zgodne z większoś-
cią zaleceń przedstawionych w sprawozdaniu Komisji Carnegiego. Dwie najistot-
niejsze różnice pomiędzy dokumentami dotyczyły jednak spraw niezwykle ważnych 
– kwestii fi nansowania nowego medium oraz jego niezależności od nacisków natury 
politycznej. Jak pisze James Day: „Kongres zrobił dokładnie to, co do czego Komisja 
miała nadzieję, że tego nie zrobi – zdecydował o wspieraniu mediów publicznych 
poprzez procedurę corocznych dotacji”149. Jednocześnie odrzucono alternatywny, 
zaproponowany przez McGeorge’a Bundy’ego i Freda Friendly’ego z Fundacji For-
da150, plan pozyskiwania funduszy – zakładający fi nansowanie telewizji publicznej 
poprzez opłaty za korzystanie z państwowych satelitów telekomunikacyjnych przez 
nadawców prywatnych151. Tym samym podstawowy dla nadawców niekomercyjnych 
problem długoterminowego fi nansowania nie został w pełni rozwiązany – nowy sy-
stem, opierający się na zatwierdzanych co roku subwencjach, uzależniał wsparcie dla 
mediów publicznych od bieżących meandrów polityki władz w Waszyngtonie. 

Druga zasadnicza modyfi kacja oryginalnych rekomendacji Komisji Carnegiego 
dotyczyła zagadnienia niezależności politycznej mediów publicznych. Ustawodawca 
zdecydował m.in., że nie więcej niż ośmiu (z piętnastu) członków zarządu Korporacji 
Mediów Publicznych może reprezentować jedną partię polityczną. W ten sposób, 
jak uważa cytowany już wcześniej James Day: „Kongres faktycznie upolitycznił to, 
co miało stanowić niepolityczny organ zarządzający; w niczym nie przypominało to 
opartego na zaufaniu publicznym zarządu, który zaplanowała Komisja”152. Repub-
likańscy członkowie Izby Reprezentantów doprowadzili również do wprowadzenia 
do Public Broadcasting Act przepisu, zgodnie z którym „niekomercyjne stacje edu-
kacyjne nie mogą promować własnych opinii, ani też wspierać lub przeciwstawiać 
się jakiemukolwiek kandydatowi na urząd publiczny”; brak precyzji cechujący po-
wyższą formułę wkrótce miał się stać przedmiotem licznych sporów oraz krytyki ze 
strony medioznawców153. 

146 Nawiązanie do sloganu wyborczego Herberta Hoovera w kampanii prezydenckiej 1928 roku.
147 Remarks of President Lyndon B. Johnson upon Signing the Public Broadcasting Act of 1967, 

http://www.cpb.org/aboutpb/act/remarks.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
148 Public Broadcasting Act of 1967, http://www.cpb.org/aboutpb/act/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
149 James Day, op. cit., s. 120.
150 James Ledbetter, op. cit., s. 32.
151 Ralph Engelman, op. cit., s. 150.
152 James Day, op. cit., s. 121.
153 Najwybitniejszy bodaj znawca Public Broadcasting Act, John Burke, określił tę regulację jako 

„jedyny kiepsko obmyślony i niewłaściwie uzasadniony przepis ustawy”. Cyt. za: James Ledbetter, op. 
cit., s. 25–26.
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Utworzona na fundamencie Public Broadcasting Act struktura mediów publicz-
nych obejmowała – oprócz Korporacji Mediów Publicznych (CPB), stanowiącej 
centrum zarządzania i fi nansowania całego systemu – również dwie instytucje wy-
specjalizowane: Narodowe Radio Publiczne (National Public Radio, NPR) – odpo-
wiedzialne za radiofonię, oraz Publiczny Serwis Nadawczy (Public Broadcasting 
Service, PBS) – łączący stacje telewizyjne i koordynujący ich funkcjonowanie154. 
Geneza PBS wiąże się ściśle z zaleceniem nr 6 Komisji Carnegiego, zawierającym 
postulat utworzenia mechanizmu łączącego nadawców lokalnych: „Telewizja pub-
liczna nie stanie się nigdy przedsięwzięciem ogólnonarodowym, jeżeli nie zostanie 
powołany efektywny system łączności – mający na celu zarówno szybkie i tanie 
dostarczanie audycji stacjom telewizji edukacyjnej, jak i umożliwienie regionalnych 
i ogólnonarodowych przekazów na żywo – w razie potrzeby”155. 

Początkowo rolę łącznika koordynującego działalność stacji lokalnych planowa-
no powierzyć Narodowej Telewizji Edukacyjnej. Jak piszą John Witherspoon i Ro-
selle Kovitz: „NET była głównym źródłem ogólnonarodowej oferty programowej 
[stacji edukacyjnych – przyp. R.K.] i dysponowała najbardziej oczywistym mecha-
nizmem administracyjnym sterowania planowanym systemem”156. Z drugiej jednak 
strony tak sprawozdanie Komisji Carnegiego, jak i historia prac legislacyjnych nad 
ustawą sugerowały raczej dywersyfi kację struktur telewizji publicznej, w szczegól-
ności zaś redukcję roli odgrywanej przez NET157. Ostatecznie kierownictwo CPB 
podjęło – we wrześniu 1968 roku – decyzję o „powstaniu nowego, quasi-niezależ-
nego mechanizmu zarządzania siecią telewizji publicznej”158. Po okresie burzliwych 
dyskusji w obrębie środowisk nadawców edukacyjnych (i testów technologii komu-
nikacyjnych), Publiczny Serwis Nadawczy został powołany do istnienia 3 listopada 
1969 roku159. W dziewięcioosobowym zarządzie PBS znalazło się pięciu przedstawi-
cieli stacji lokalnych, po jednym – z NET oraz CPB, a także dwóch reprezentantów 
społeczeństwa160. Stanowisko prezesa nowej instytucji objął Hartford N. Gunn – były 
dyrektor WGBH, bostońskiej stacji telewizji edukacyjnej161. Ofi cjalna inauguracja 
działalności nadawczej PBS nastąpiła 5 listopada 1970 roku.

154 Pomiędzy NPR a PBS istnieje ważna różnica – NPR produkuje własne audycje, podczas gdy PBS 
zajmuje się jedynie ich pozyskiwaniem (od poszczególnych stacji lokalnych, producentów niezależnych, 
ze źródeł zagranicznych itd.).

155 The Carnegie Commission, op. cit., s. 6–7.
156 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 27.
157 National Educational Television była postrzegana przez część środowisk medialnych jako „insty-

tucja arogancka w kontaktach ze stacjami” oraz „zbyt liberalna, jeżeli chodzi o ofertę programową”. Zob. 
Ralph Engelman, op. cit., s. 163.

158 Ibidem, s. 28.
159 Public Broadcasting Service By-Laws, 1969, http://www.current.org/pbpb/documents/PBSby-

laws69. html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
160 Reprezentanci społeczeństwa („representatives of the general public”) byli wybierani przez po-

zostałych siedmiu członków zarządu.
161 Ralph Engelman, op. cit., s. 165.



43Historia amerykańskiej telewizji publicznej 

1.11.  TELEWIZJA PUBLICZNA W LATACH RZĄDÓW 
RICHARDA NIXONA

Zdaniem wielu medioznawców162 pierwsze lata funkcjonowania amerykańskiej 
telewizji publicznej były dla nowego medium okresem najtrudniejszym. Istniały 
przynajmniej dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, świe-
żo powstały system mediów publicznych nie zdążył jeszcze okrzepnąć – stabil-
ny układ wzajemnych zależności kształtował się powoli, w toku licznych sporów 
kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Po drugie, utworzenie 
PBS zbiegło się w czasie ze zmianą warty w Białym Domu – Lyndona B. Johnso-
na (gorącego zwolennika Public Broadcasting Act) zastąpił republikanin Richard 
Nixon, od lat odnoszący się do mediów z wielką nieufnością163. Prawne gwaran-
cje niezależności systemu miały wkrótce przejść chrzest bojowy w starciu z bodaj 
najwytrawniejszym i najbardziej doświadczonym graczem amerykańskiej sceny 
politycznej. 

Jak pisze James Ledbetter: „Wysiłków administracji Nixona, zmierzających do 
osłabienia mediów publicznych, nie można zrozumieć bez przypomnienia, że Biały 
Dom pod jego rządami miał wręcz obsesję na punkcie telewizji. Istnieje powszechne 
przekonanie, że to debata telewizyjna kosztowała Nixona porażkę w wyborach pre-
zydenckich 1960 roku164. (...) Wiele notatek służbowych i wspomnień z pierwszej 
ręki [współpracowników Nixona – przyp. R.K.] przedstawia tę samą scenę: prezy-
dent siedzi sam, oglądając w telewizji program informacyjny – i jest coraz bardziej 
rozwścieczony”165. Nixon doceniał rolę środków masowego komunikowania w pro-
cesie politycznym i – przez całą swą karierę – obawiał się ich wpływu na decyzje 
wyborców.

Mimo to w pierwszych miesiącach sprawowania urzędu Nixon wspierał rozwój 
telewizji publicznej – wychodząc ze słusznego założenia, że jakkolwiek stworzenie 
nowego medium stanowiło część programu politycznego jego poprzednika, to jednak 
właśnie jego administracja „zdobędzie uznanie lub zbierze krytykę za to, co stanie 
się z mediami publicznymi w ciągu następnej dekady”166. Jak pisze Laurence Jarvik: 
„Nixon początkowo w zasadzie nie przeciwstawiał się PBS – tak długo, jak wypeł-
niała ona swą misję edukacyjną”167. Doradcy prezydenta rozpoczęli jednak wkrótce 
opracowywanie planów zredukowania wpływów, jakie na kształt oferty programo-

162 Por. John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 37.
163 W 1962 roku, po porażce w wyborach gubernatora Kalifornii, przyszyły prezydent powiedział 

(w obecności ponad stu przedstawicieli środków masowego przekazu): „Nie będziecie mogli nigdy wię-
cej pomiatać Nixonem, bo to jest, panowie, moja ostatnia konferencja prasowa”. Zob. Gladwin Hill, 
Nixon Denounces Press as Biased, „The New York Times”, 8 listopada 1968, s. 1.

164 Richard Nixon był politykiem kompetentnym i skutecznym w działaniu, ale pozbawionym cha-
ryzmy Kennedy’ego. Debata telewizyjna obnażyła tę słabość.

165 James Ledbetter, op. cit., s. 58.
166 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 37.
167 Laurence Jarvik, op. cit., s. 23.
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wej telewizji publicznej miały Fundacja Forda oraz Narodowa Telewizja Edukacyjna 
– instytucje postrzegane przez administrację Nixona jako reprezentujące liberalną 
część spektrum politycznego168. 

Z upływem kolejnych miesięcy relacje na linii Biały Dom – media publiczne 
ulegały stopniowemu ochłodzeniu. Republikańskiej administracji nie podobały się 
nowe audycje telewizyjne poświęcone sprawom publicznym, zwłaszcza te przedsta-
wiające opinie sprzeczne z agendą polityczną głowy państwa. Za dowód lewicowych 
sympatii mediów publicznych uznano m.in. wyprodukowany przez NET, a wyemito-
wany przez PBS 9 listopada 1970 roku program dokumentalny Banks and the Poor 
(Banki i ubodzy)169. Audycja – poświęcona dyskryminacyjnym praktykom instytucji 
fi nansowych wobec najbiedniejszych warstw społeczeństwa USA (m.in. odmowom 
udzielania kredytów przedstawicielom mniejszości etnicznych) – kończyła się prze-
wijaną listą 133 polityków najwyższego szczebla posiadających udziały w bankach 
lub w inny sposób z nimi związanych170. Program Banks and the Poor wywołał 
wielkie poruszenie na amerykańskiej scenie politycznej, a decyzja władz telewizji 
publicznej o emisji kontrowersyjnego (a zdaniem znacznej części komentatorów – 
również tendencyjnego171) dokumentu wzbudziła liczne głosy krytyki i doprowadziła 
do wewnętrznych spięć w zarządach CPB i PBS. W konsekwencji Publiczny Serwis 
Nadawczy opublikował wkrótce zestaw wytycznych, określających standardy dzien-
nikarskie obowiązujące twórców wyświetlanych na jego antenie audycji. Zbliżającej 
się nieuchronnie konfrontacji mediów publicznych z władzami w Waszyngtonie nie 
udało się jednak w ten sposób zażegnać.

W lipcu 1971 roku Korporacja Mediów Publicznych ogłosiła powołanie Naro-
dowego Telewizyjnego Centrum Spraw Publicznych (National Public Affairs Center 
for Television, NPACT) – instytucji odpowiedzialnej za koordynację istniejących 
programów publicystycznych i produkcję nowych172. Posunięcie to miało „nadać 
audycjom PBS profesjonalną ogładę i zdystansować telewizję od zadziornych, su-
biektywnych i ryzykownych dokumentów fi rmowanych przez NET”173. Pojednawcza 
inicjatywa władz CPB przyniosła jednak efekt odwrotny do zamierzonego, kiedy 
ogłoszono, że na czele zespołu dziennikarskiego NPACT mają stanąć Sander Va-
nocur i Robert MacNeil (uważani za krytycznych wobec linii politycznej Białego 
Domu174). Nominacje „w znacznym stopniu zaniepokoiły prezydenta, który uznał je 

168 Wraz z powołaniem CPB i PBS znaczenie obu instytucji było – tak czy owak – coraz mniejsze.
169 Ralph Engelman, op. cit., s. 167.
170 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 38.
171 Amerykański medioznawca James Ledbetter przeciwstawia się krytykom audycji NET, podkreś-

lając rzeczowy charakter argumentacji i zachowanie zasady audiatur et altera pars. Por. James Ledbetter, 
op. cit., s. 68.

172 James Day, op. cit., s. 214.
173 James Ledbetter, op. cit., s. 70.
174 David M. Stone pisze, że niechęć Richarda Nixona do Sandera Vanocura datowała się już od 

1960 roku, kiedy podczas telewizyjnej debaty z Johnem F. Kennedym dziennikarz zadawał niewygodne 
pytania ówczesnemu kandydatowi na fotel prezydenta. Zob. David M. Stone, Nixon and the Politics of 
Public Television, Garland, New York 1985, s. 88.
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za ostatnią kroplę w czarze goryczy”– pisał doradca Nixona, Jon Huntsman175. Admi-
nistracja przystąpiła do kontrataku.

Jak wynika z dokumentów ujawnionych zgodnie z ustawą Freedom of Informa-
tion Act, Richard Nixon planował początkowo całkowite rozmontowanie systemu 
mediów publicznych176, w końcu jednak uległ perswazjom swych współpracowni-
ków, którzy zaproponowali mu podjęcie mniej radykalnych kroków. Jak pisze James 
Day: „Cel Nixona mógł zostać osiągnięty za pomocą innych strategii, bez naraża-
nia się na niebezpieczeństwa177 związane z [pierwotnym – przyp. R.K.] drakońskim 
planem prezydenta”178. Na czoło ofensywy medialnej Białego Domu wysunął się 
wkrótce Clay T. Whitehead, dyrektor rządowego Biura Polityki Telekomunikacyjnej 
(Offi ce of Telecommunications Policy, OTP). Opracowane przez niego scenariusze 
działań przewidywały m.in. przejęcie kontroli nad CPB, skierowanie dotacji fede-
ralnych bezpośrednio do stacji lokalnych oraz zastąpienie audycji publicystycznych 
materiałami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych oraz przeznaczonymi dla dzieci179. 
Jak podkreśla Patricia Aufderheide, pochodzące z tego okresu notatki dyrektora 
OTP ujawniają „wnikliwe zrozumienie ograniczeń telewizji publicznej jako medium 
publicznego”180. 

Hasłem do ataku stało się dla obozu prezydenckiego wystąpienie Claya T. White-
heada wygłoszone 21 października 1971 roku podczas corocznego kongresu NAEB 
w Miami. (Jak pisze Laurence Jarvik, było to „drugie – po oświadczeniu »Vast Wa-
steland« Minowa – najważniejsze przemówienie w historii telewizji publicznej”181). 
Whitehead oskarżył CPB i PBS o próbę stworzenia scentralizowanej, ogólnonaro-
dowej sieci: „Nie wiem, do kogo teraz mówię. Czy to naprawdę 47. doroczna kon-
wencja Narodowego Stowarzyszenia Nadawców Edukacyjnych, czy też pierwsze 
coroczne spotkanie fi lii PBS?”182. Polityk wezwał do reorganizacji mediów publicz-
nych w duchu „powrotu do lokalizmu” – osłabienia podmiotów ogólnokrajowych 
i przekazania nowych kompetencji w ręce zarządów poszczególnych stacji; wyraził 
też zaniepokojenie orientacją polityczną NPACT i ogólnymi kierunkami ewolucji 
mediów niekomercyjnych (zwłaszcza wzrostem czasu antenowego poświęcanego na 
publicystykę – kosztem audycji oświatowych)183. 

W zamian za decentralizację systemu administracja Nixona oferowała nadaw-
com publicznym zwiększone (i kierowane bezpośrednio do stacji lokalnych) wspar-
cie fi nansowe ze strony władz federalnych. Swe wystąpienie Whitehead zakończył 

175 Cyt. za: James Ledbetter, op. cit., s. 70.
176 Ralph Engelman, op. cit., s. 168.
177 Emitowane przez PBS audycje kulturalne, edukacyjne i dziecięce (jak np. słynna Ulica Sezam-

kowa) cieszyły się sporą sympatią telewidzów; ewentualny atak na cały system mediów publicznych 
mógłby zatem zostać źle odebrany przez społeczeństwo USA.

178 James Day, op. cit., s. 216.
179 Ralph Engelman, op. cit., s. 168.
180 Patricia Aufderheide, Public Television and the Public Sphere, „Critical Studies in Mass Commu-

nication” 1991, nr 8, s. 175.
181 Laurence Jarvik, op. cit., s. 26.
182 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 41. 
183 Ralph Engelman, op. cit., s. 169.
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słowami brzmiącymi jak groźba: „Czy ktoś z państwa – szczerze – wie, czy media 
publiczne (...) zdołają kiedykolwiek wypełnić swą obietnicę lub dostosować się do 
ustalonych dla nich zasad? Jeżeli nie, to stałe fi nansowanie pozostanie na zawsze 
kwestią dalekiej przyszłości”184. Jak nietrudno zgadnąć, wystąpienie Whiteheada 
spotkało się z niezwykle krytyczną reakcją ze strony działaczy związanych z cen-
tralnymi instytucjami systemu mediów publicznych; znaczna część nadawców lokal-
nych przyjęła je jednak przychylnie185.

Dla niektórych komentatorów, zwłaszcza tych o proweniencji konserwatywnej, 
przemówienie Whiteheada zawierało racjonalny projekt reformy mediów niekomer-
cyjnych, czy wręcz „gałązkę oliwną”186 wyciągniętą w kierunku telewizji publicznej. 
W opinii innych ekspertów propozycja stanowiła „zawoalowaną próbą przewrotu 
politycznego”187. Dla Johna Witherspoona, piastującego wówczas w CPB stanowisko 
dyrektora do spraw telewizji, prezydencka inicjatywa była aktem szantażu i zama-
chem na niezależność mediów publicznych: „Jeżeli ulegniemy temu naciskowi, sta-
nie się jasne, że można nas kontrolować”188. Na poparcie swego stanowiska Wither-
spoon przytacza – w opublikowanym 29 lat później zarysie historii amerykańskich 
mediów publicznych189 – treść notatek Whiteheada sporządzonych przed wygłosze-
niem przemówienia: „Wielu stacjom lokalnym nie podoba się dominacja CPB i NET. 
Stwarza to okazję do osiągnięcia naszych fi lozofi cznych i politycznych celów do-
tyczących mediów publicznych bez sprawiania wrażenia, że jesteśmy motywowani 
politycznie. Możemy wiele zyskać na zwiększeniu relatywnej siły stacji lokalnych. 
Są one, ogólnie rzecz ujmując, mniej liberalne, a także bardziej zainteresowane edu-
kacją niż kontrowersyjnymi sprawami politycznymi. Ponadto zdecentralizowany sy-
stem będzie miał zdecydowanie mniejsze znaczenie i będzie dużo mniej atrakcyjny 
dla aktywistów społecznych”190. 

Działania Białego Domu pogłębiły wewnętrzne spory pomiędzy CPB, PBS i sta-
cjami lokalnymi. Jak pisze James Day: „Odpowiedź szefów telewizji publicznej 
w Waszyngtonie na inicjatywy administracji (...) uwidoczniła ograniczenia związane 
z dziwaczną, hydrogłową naturą jej kierownictwa”191. Porozumienia między skon-
fl iktowanymi instytucjami okazywały się w tej sytuacji krótkotrwałe, napięcia mię-
dzy telewizją a władzami narastały, a perspektywy nowego medium zaczęły rysować 
się w coraz czarniejszych barwach. W końcu 30 czerwca 1972 roku Nixon zawetował 
plan zwiększenia dotacji dla mediów publicznych (tzw. „MacDonald Bill”), uchwa-
lony przez Kongres ledwie cztery wcześniej. Prezydent argumentował, że CPB, któ-
ra „pierwotnie miała jedynie służyć stacjom lokalnym, staje się ośrodkiem władzy

184 James Day, op. cit., s. 217.
185 Było to zgodne ze strategią Białego Domu, dążącego do – jak pisze Ralph Engelman – „sparali-

żowania telewizji publicznej poprzez wykorzystanie napięć w obrębie systemu” (w tym wypadku: obawy 
przed nadmierną rolą podmiotów ogólnokrajowych). Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 169.

186 Laurence Jarvik, op. cit., s. 26.
187 Ralph Engelman, op. cit., s. 169.
188 James Day, op. cit., s. 218.
189 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit.
190 Ibidem, s. 42.
191 James Day, op. cit., s. 220.
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i ogniskową kontroli całego systemu”192. Władze Korporacji, zaskoczone posunię-
ciem Białego Domu, podały się wkrótce do dymisji. Zwycięski Nixon niezwłocznie 
obsadził zarząd CPB swoimi ludźmi193 i zatwierdził podwyższenie kwot wsparcia fe-
deralnego dla telewizji (do wysokości 45 milionów dolarów w roku obrachunkowym 
1973)194. Nowym prezesem Korporacji Mediów Publicznych został Henry Loomis 
– zwolennik decentralizacji mediów niekomercyjnych, zdjęcia z anteny publicystyki 
oraz powrotu do tradycyjnych audycji edukacyjnych195. W styczniu 1973 roku władze 
CPB wydały uchwałę, gdzie stwierdzono, że Korporacja przekazała w poprzednich 
latach PBS pewną część kompetencji, które powinna była zachować (chodziło m.in. 
o kwestie związane z nadzorem nad ofertą programową telewizji publicznej). Zarząd 
nakazał jednocześnie Loomisowi odpowiednie ułożenie relacji między obydwiema 
instytucjami196. Jak stwierdził dziennikarz Bill Moyers, z wydarzeń tych „wyłaniała 
się nie telewizja publiczna, ale telewizja rządowa, kształtowana przez politycznie 
uświadomionych nominatów, których pragnienie unikania kontrowersji mogło zmie-
nić CPB w Corporation for Public Blandness [Korporację Nijakości Publicznej]”197.

Tymczasem władze Public Broadcasting Service uznały, że działania admini-
stracji Nixona (oraz nowego zarządu CPB) zagrażają niezależności ich instytucji 
i przystąpiły do energicznej kontrofensywy. Prezes PBS, Hartford N. Gunn, doko-
nał reorganizacji struktur telewizji publicznej, dążąc do poszerzenia bazy politycz-
nej kierowanego przez siebie medium198. W tym celu utworzono podwójny system 
organów kierowniczych – w jednym (board of managers; zajmujący się bieżącym 
zarządzaniem instytucją) zasiedli przedstawiciele stacji lokalnych, drugi zaś (board 
of governors; odpowiedzialny za ogólne kierunki polityki PBS) składał się z osób 
o dużym prestiżu społecznym, politycznym i ekonomicznym199 – innymi słowy, „mi-
lionerów, którzy mogli stanąć do walki z Nixonem”200. 

Decydującą rolę w procesie reform PBS odegrał Ralph Rogers – teksański przed-
siębiorca branży elektronicznej, prominentny działacz Partii Republikańskiej i czło-
nek zarządu KERA, stacji telewizji edukacyjnej z Dallas. Rogers, rozczarowany 
postawą prezydenta (którego kampanię wcześniej wspierał fi nansowo) lider ruchu 
nadawców lokalnych i przewodniczący board of governors, uznawany jest przez 
wielu badaczy za „człowieka, który ocalił telewizję publiczną”201. Działania władz 
telewizji należy uznać za skuteczne – jak piszą John Witherspoon i Roselle Kovitz: 

192 Ibidem, s. 228.
193 Ralph Engelman, op. cit., s. 169.
194 John Witherspoon, Rosell Kovitz, op. cit., s. 43.
195 Loomis zasłynął stwierdzeniem, że audycje telewizji publicznej powinny mieć „długi okres waż-

ności”, tj. nadawać się do powtarzania na antenie – rok po roku. Publicystyka oczywiście tego warunku 
nie spełniała. Por. Laurence Jarvik, op. cit., s. 26. 

196 John Witherspoon, Rosell Kovitz, op. cit., s. 43–44.
197 Zob. James Day, op. cit., s. 231.
198 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 44.
199 Ralph Engelman, op. cit., s. 170.
200 Laurence Jarvik, op. cit., s. 29.
201 Por. James Day, op. cit., s. 231, a także: Public TV Defender, Visionary Ralph Rogers Dies in 

Dallas, http://www.current.org/obituaries/obit9721rogers.shtml (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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„w ciągu następnych miesięcy PBS udało się zmobilizować stacje i znacznie popra-
wić swój krajowy profi l polityczny”202. 

Pod koniec maja 1973 roku władze CPB i PBS opublikowały wspólne oświadcze-
nie (tzw. Umowę o Partnerstwie203), będące faktycznym zawieszeniem broni między 
instytucjami204. Porozumienie miało charakter kompromisowy (wsparto autonomię 
i niezależność stacji lokalnych; podkreślono, że „programy publicystyczne stano-
wią podstawową odpowiedzialność nadawców publicznych”205; ustalono, że decyzje 
w kwestiach programowych mają być podejmowane wspólnie). „Umowa o Partner-
stwie” okazała się dla telewizji publicznej ostatnim aktem burzliwego okresu zmagań 
z administracją Richarda Nixona – kilka miesięcy później Biały Dom stracił całkowi-
cie, w obliczu problemów związanych z aferą Watergate, zainteresowanie mediami 
niekomercyjnymi206. Utworzony na mocy ustawy Public Broadcasting Act system 
przetrwał wprawdzie napór obozu prezydenckiego, ale – jak podkreśla wielu ko-
mentatorów – było to pyrrusowe zwycięstwo207. Zarówno Publiczny Serwis Nadaw-
czy, jak i Korporacja Mediów Publicznych wyszły z batalii pierwszej połowy lat 70. 
osłabione; dziedzictwem kadencji Nixona stał się, jak pisze John Friedman: „system 
rozdarty sporami... system opierający się w głównej mierze na programach produko-
wanych przez stacje lokalne, a nie przez krajowe ośrodki produkcyjne... osłabiona 
publicystyka... oraz atmosfera zniechęcająca do eksperymentowania i innowacji”208.

1.12. MEDIA PUBLICZNE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT 70.

Opisywane w poprzednim podrozdziale wydarzenia uwidoczniły niedostatki zawar-
tych w Public Broadcasting Act gwarancji niezależności systemu mediów publicz-
nych. Pozycja CPB została w ciągu kilku lat zredukowana – z silnej instytucji sto-
jącej na straży autonomii telewizji do kontrolowanego w znacznym stopniu przez 
rząd aparatu administrowania dotacjami kongresowymi209. PBS stanowiła wprawdzie 
najbardziej widoczny dla opinii publicznej element systemu, ale – wobec uzależnie-
nia tego ostatniego od wsparcia federalnego – okazała się bardzo wrażliwa na naciski 
polityczne. Kluczem do rozwiązania problemów telewizji publicznej była kwestia 
długoterminowego fi nansowania nowego medium. 

202 John Witherspon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 44.
203 CPB-PBS Partnership Agreement, http://www.current.org/pbpb/documents/CPB-PBSpartner73.

html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
204 Ralph Engelman, op. cit., s. 170.
205 CPB-PBS Partnership Agreement...
206 Administracji Nixona udało się zresztą do tego czasu zrealizować większość zamierzonych ce-

lów. Biały Dom doprowadził m.in. do „wymiany zarządu i ekipy CPB, redukcji roli Fundacji Forda 
i NET oraz przekazania zwierzchności nad systemem w ręce stacji lokalnych, zwykle bardziej konserwa-
tywnych niż sieć”. Zob. Laurence Jarvik, op. cit., s. 29.

207 Ralph Engelman, op. cit., s. 172.
208 Cyt. za: James Day, op. cit., s. 253.
209 Ralph Engelman, op. cit., s. 171.
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Kolejną próbą zabezpieczenia systemu od strony materialnej było uchwalenie 
przez Kongres ustawy Public Broadcasting Financing Act z 1975 roku. Nowa regula-
cja stanowiła pozornie „istotny krok naprzód, dający mediom publicznym chwilę wy-
tchnienia i możliwość rozwoju”210. Zgodnie z postanowieniami ustawy (rozszerzonymi 
i poprawionymi trzy lata później, w akcie prawnym o tej samej nazwie211) CPB miała 
otrzymywać od państwa fundusze według następującej formuły: zebranie 2,5 dolara 
ze źródeł niefederalnych skutkowało przekazaniem przez władze w Waszyngtonie do-
datkowego dolara212. Celem twórców nowego prawa było oczywiście sprzężenie wy-
sokości dotacji federalnych z rozmiarami wsparcia dla nadawców niekomercyjnych ze 
strony społeczeństwa; miało to uniezależnić amerykański system mediów publicznych 
od aktualnego rozkładu sił politycznych w najwyższych władzach USA. Wprowadzo-
ny przepisami ustawy model fi nansowania stanowił jednak tylko połowiczne rozwią-
zanie problemu – przydziały pieniężne dla telewizji publicznej w dalszym ciągu nie 
pochodziły ze specjalnego podatku, ale z ogólnych zasobów budżetowych. Jak pisze 
Willard J. Rowland: „proces udzielania wsparcia federalnego nie był bynajmniej dłu-
goterminowy ani też szczególnie dobrze zabezpieczony [przed naciskami o charakterze 
politycznym – przyp. R.K.], ponieważ wymagał od mediów publicznych ubiegania 
się o odnowienie dotacji przez administrację i Kongres (co najmniej) co dwa lata”213; 
pierwotny plan wieloletnich przydziałów został szybko zarzucony. Dodatkową nie-
dogodnością był ciążący na urzędnikach CPB obowiązek składania wyjaśnień przed 
komisjami kongresowymi; Korporacja miała też co roku przedstawiać prezydentowi 
sprawozdanie fi nansowe214. Niezależnie od wsparcia uzyskiwanego ze źródeł federal-
nych, PBS sięgnęła w tym okresie do mniej konwencjonalnych sposobów zdobywania 
funduszy – w kwietniu 1975 roku przeprowadzono pierwszą ogólnokrajową zbiórkę 
pieniężną na rzecz telewizji publicznej („Festival 75”215)216.

Tymczasem zasięg i pozycja telewizji publicznej na rynku medialnym USA stale 
wzrastały. W 1978 roku programy PBS docierały już do około 80% amerykańskich 
gospodarstw domowych217. Mediom niekomercyjnym sprzyjała również postawa ko-
lejnych administracji prezydenckich: Gerald R. Ford wykazywał wobec PBS – jak 
pisze Marilyn Lashley218 – „łagodną obojętność”, natomiast Jimmy Carter prezento-

210 Ibidem, s. 173.
211 Por. Twentieth Century Fund Task Force on Public Television, Quality Time?, The Twentieth 

Century Fund Press, New York 1993, s. 91.
212 Ralph Engelman, op. cit., s. 173.
213 Willard J. Rowland, The Institution..., s. 48.
214 Obowiązki te upodabniały (teoretycznie niezależną) Korporację Mediów Publicznych do fede-

ralnych agencji USA.
215 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 125.
216 W skali lokalnej pionierem zbiórek był Ralph Rogers. Laurence Jarvik przytacza w swej książce 

wspomnienia teksańskiego biznesmena: „Stwierdziłem, że jeśli publiczność chce tej stacji, to powinna 
ją wspierać. Zabrałem więc wnuczkę, która miała wtedy siedem lat – pojechaliśmy do stacji telewizyjnej 
i powiedziałem widzom, że muszą tę stację wesprzeć”. Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 28.

217 Rzeczywista oglądalność telewizji publicznej była oczywiście znacznie mniejsza. Dane za: Ralph 
Engelman, op. cit., s. 173.

218 Marilyn Lashley, Public Television. Panacea, Pork Barrel or Public Trust?, Greenwood, West-
port 1992, s. 55.
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wał stanowisko wręcz przyjazne dla telewizji publicznej219. Nie oznacza to jednak, że 
druga połowa lat 70. stanowiła dla stacji takich jak nowojorski WNET czy bostońska 
WGBH okres sielanki – problemów, zwłaszcza tych związanych z mozolnymi próba-
mi określenia przez media publiczne własnej tożsamości220, nie brakowało. 

Pod koniec dekady w kręgach liberalnych zaczęły pojawiać się głosy, że Pub-
liczny Serwis Nadawczy nie realizuje właściwie postulatu (zawartego już w raporcie 
Komisji Carnegiego z 1967 roku) służenia społecznościom lokalnym i wspierania 
aktywności politycznej grup dotychczas dyskryminowanych221. Krytyka obejmowała 
kilka podstawowych zagadnień. Po pierwsze, wskazywano, że zarządy stacji lokal-
nych (podobnie zresztą jak i centralnych instytucji systemu) składały się z osób na-
leżących do wąskiego grona prominentnych przedstawicieli świata biznesu, polityki 
oraz komercyjnych środków masowego komunikowania222. Willard J. Rowland pisał 
w 1976 roku: „Rozproszeni – jako audytoria, i ignorowani – jako potencjalnie aktyw-
ni, kreatywni partnerzy w akcie komunikowania publicznego, członkowie publiczno-
ści mediów niekomercyjnych byli i wciąż pozostają nieświadomi swych praw i moż-
liwości w formułowaniu strategii kontroli i fi nansowania tego przedsięwzięcia”223. 
Istotne dla ogółu widzów decyzje były podejmowane przez ludzi wywodzących się 
z elity społecznej, natomiast mniejszościowe grupy rasowe i etniczne spotykały ol-
brzymie trudności w przebiciu się na antenę. W odpowiedzi na postulaty licznych 
grup lobbingowych CPB powołała – w celu zbadania problemu – Zespół Roboczy do 
spraw Mniejszości w Mediach Publicznych. Jego opublikowane w 1978 roku spra-
wozdanie potwierdziło większość stawianych mediom publicznym zarzutów224.

Kolejnym obiektem krytyki lewicowych aktywistów była oferta programowa te-
lewizji publicznej, a także dobór poruszanych w audycjach tematów. Bulwersujący 
dla liberałów okazał się w szczególności fakt, że chociaż PBS czerpała większość 
funduszy ze środków publicznych, to jednak notorycznie – ich zdaniem – lekcewa-
żyła bądź wręcz pomijała w swych audycjach problemy społeczności lokalnych225. 
W ten sposób, jak zauważył w 1980 roku Richard Goldstein, „warstwy ubogie płaciły 
za telewizję dla wyższej klasy średniej”226. Podobnego zdania był ceniony dokumen-
talista George Stoney, który uczestnicząc w pikiecie zorganizowanej przed gmachem 
opery nowojorskiej, gdzie odbywała się gala stacji WNET – stwierdził, że telewizja 
publiczna „powinna emitować audycje, które pomogą ludziom poradzić sobie z ży-

219 Por. James Day, op. cit., s. 262.
220 Co po traumatycznych doświadczeniach z lat 1969–1974 nie było bynajmniej łatwe.
221 Komisja pisała m.in.: „Powinna ona [telewizja publiczna – przyp. R.K.] dać możliwość wypo-

wiedzenia się tym grupom społecznym, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niesłyszalne”. The 
Carnegie Commission, op. cit., s. 92.

222 Stanowiło to skutek uboczny realizowanego na początku dekady programu wzmocnienia bazy 
politycznej PBS. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 175–176.

223 Willard J. Rowland, Public Involvement. The Anatomy of a Myth [w:] The Future of Public 
Broadcasting, red. Douglas Cater, Michael J. Nyhan, Praeger, New York 1976, s. 113.

224 Twórcy raportu orzekli, że w PBS istnieje „błędne koło, zaprojektowane w celu wyłączenia 
mniejszości z mediów publicznych”. Zob. Task Force on Minorities in Public Broadcasting, A Formula 
for Change, Corporation for Public Broadcasting, Washington 1978, s. xiv. 

225 Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 179. 
226 Richard Goldstein, The Fight to Open WNET, „Village Voice”, 25 lutego 1980, s. 33.
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ciem w tej społeczności”. „Jaki związek z różnorodnymi kulturami Nowego Jorku 
– pytał amerykański fi lmowiec – ma program wypełniony Szekspirem, importowa-
nymi produkcjami BBC, operą czy baletem?”227. 

Osobny problem stanowiła rosnąca komercjalizacja mediów publicznych i jej 
zwiększająca się zależność od sponsorów korporacyjnych (przedsiębiorstwa prywat-
ne bardzo szybko odkryły, że współfi nansowanie – w ramach systemu underwritingu 
– prestiżowych audycji kulturalnych jest efektywną metodą poprawy ich wizerunku). 
Przodowały w tym koncerny naftowe – i tak na przykład Mobil sponsorował Master-
piece Theater, Exxon – Theater in America oraz Dance in America, Arco – In Per-
formance at Wolf Trap, a Gulf – programy geografi czne. Jak pisze Ralph Engelman, 
„krytycy rozszyfrowywali skrót PBS jako »Petroleum Broadcasting Service« [Nafto-
wy Serwis Nadawczy]”228. Wsparcie wielkiego biznesu dla amerykańskiej sceny tea-
tralnej nie było oczywiście bezinteresowne; „będąc przedsiębiorstwem handlowym, 
interesujemy się nie tylko codziennym generowaniem dochodu, ale również tworze-
niem odpowiedniego klimatu opinii, umożliwiającego nam dalszą skuteczną działal-
ność” – mówił Herb Schmertz, odpowiedzialny w Mobil Oil za public relations229. 
Niezadowoleni z takiego stanu rzeczy byli twórcy niezależni, dla których produkcji 
(często nieprzystających do oczekiwań przedsiębiorstw komercyjnych) zaczęło w te-
lewizyjnej ramówce brakować miejsca. „Jesteśmy zmęczeni – stwierdziła w 1977 
roku DeeDee Halleck230 – powtarzanymi i nadużywanymi formatami sieciowymi, 
skrojonymi tak, by przyciągnąć sponsorów korporacyjnych”231.

Jak już wspomniano, lata sprawowania przez Jimmy’ego Cartera urzędu prezy-
denta uznaje się z reguły za okres harmonijnej kooperacji na linii Biały Dom – media 
publiczne. Nie oznacza to jednak, że władze w Waszyngtonie zaprzestały w ogóle 
ingerencji w politykę programową PBS. Próby cenzurowania audycji telewizyjnych 
zdarzały się również za rządów administracji demokratycznej, zaś stwarzane przez 
nie zagrożenie dla niezależności mediów publicznych było tym większe, że prywatni 
sponsorzy programów PBS zaczęli uzurpować sobie w tym okresie prawo do podob-
nych nacisków232. Problem ten ilustrują najlepiej spory wokół emisji fi lmu dokumen-
talnego Death of a Princess (Śmierć księżniczki), wyświetlonego na antenach stacji 
niekomercyjnych w maju 1980 roku.

227 Cyt. za: Ralph Engelman, op. cit., s. 179–180.
228 Ibidem, s. 192–193. Początki lawinowej komercjalizacji PBS datują się od schyłku kadencji Ni-

xona i kryzysu paliwowego na Bliskim Wschodzie. Telewizja publiczna potrzebowała stabilnego wspar-
cia fi nansowego, kompanie naftowe – dobrej prasy. Układ był zatem korzystny dla obu stron.

229 Erik Barnouw, The Sponsor. Notes on a Modern Potentate, Oxford University Press, New York 
1978, s. 193.

230 DeeDee Halleck (ur. 1940) była w latach 70. niekwestionowaną liderką środowiska niezależnych 
twórców telewizyjnych. Jej fi lm dokumentalny Mural on Our Street uzyskał w 1965 roku nominację do 
Oscara. Halleck jest obecnie pracownikiem naukowym Wydziału Komunikowania University of Cali-
fornia w San Diego.

231 Association of Independent Video and Filmmakers, Independent Film/Video Artists Testify at 
Carnegie Commission Hearings on PBS [komunikat prasowy], 18 listopada 1977.

232 Ralph Engelman, op. cit., s. 174.
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Zrealizowany przez brytyjskiego reżysera Antony’ego Thomasa dokument przed-
stawiał historię saudyjskiej księżniczki, skazanej w 1977 roku na śmierć za związek 
pozamałżeński233. Oparta na autentycznych wydarzeniach, dramatyczna intryga sta-
ła się dla Thomasa pretekstem do ukazania dylematu modernizacji, przed którym 
w drugiej połowie XX wieku stanęło społeczeństwo arabskie234. Administracja Car-
tera, zmagająca się w tym okresie z wieloma problemami na arenie międzynaro-
dowej235, nie chciała jednak, by kontrowersyjna audycja zaogniła relacje z jednym 
z nielicznych aliantów USA w rejonie Zatoki Perskiej236. Ówczesny prezes PBS, La-
wrence Grossman, tak opisuje wydarzenia poprzedzające emisję fi lmu: „Sekretarz 
stanu [Warren Christopher – przyp. R.K.] wysłał do nas pismo (...), nakłaniając do 
ponownego przemyślenia decyzji o nadawaniu programu, z uwzględnieniem poten-
cjalnych szkód dla naszych relacji z ważnym sojusznikiem. Członkowie Kongresu 
z obu partii potępili Death of a Princess w obawie, że Saudyjczycy odetną dosta-
wy ropy naftowej do naszego kraju, co wywoła poważny kryzys gospodarczy”237. 
Do kampanii sprzeciwu wobec wyświetlania dokumentu w Stanach Zjednoczonych 
włączył się również Mobil, którego władze – ze względu na rozległe interesy pro-
wadzone przez koncern w Arabii Saudyjskiej – poczuły się zagrożone działaniami 
PBS. W opublikowanym 8 maja 1980 roku komunikacie przedstawiciele naftowego 
giganta podali w wątpliwość rzetelność twórców Śmierci księżniczki238 i zaapelowali 
do władz telewizji o „podjęcie odpowiedzialnego wyboru w duchu troski o interes 
Stanów Zjednoczonych [tj. odwołanie emisji fi lmu – przyp. R.K.]”239. Chociaż zarząd 
Publicznego Serwisu Nadawczego pozostał w tym wypadku nieugięty i dokument 
ostatecznie wyświetlono (jak pisze Grossman: „Czuliśmy, że stawką jest niezależ-
ność PBS. Było jasne, że nie możemy się wycofać, nie poświęcając jednocześnie 
rzetelności i niezależności telewizji”240), to jednak inicjatywa Mobila stworzyła nie-

233 Death of a Princess Transcript [w:] Frontline: Death of a Princess, http://www.pbs.org/wgbh/
pages/ frontline/shows/princess/etc/script.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

234 Rafał Kuś, Śmierć księżniczki. Historia jednego dokumentu [w:] Prawda w mediach – między 
ideałem a iluzją, red. Michał Drożdż, Biblos, Tarnów 2010, s. 301–311.

235 Schyłek kadencji Jimmy’ego Cartera był okresem kryzysu w stosunkach pomiędzy Stanami Zjed-
noczonymi a krajami Bliskiego Wschodu. Dość wspomnieć: dramat zakładników w teherańskiej ambasa-
dzie USA, eskalację konfl iktu palestyńskiego czy wojnę domową w Libanie.

236 Film Thomasa został miesiąc wcześniej wyświetlony w Zjednoczonym Królestwie; skutkiem 
emisji był potężny skandal dyplomatyczny i wydalenie ambasadora brytyjskiego przez urażone wła-
dze Arabii Saudyjskiej. Zob. Thomas White, Gladys Ganley, The “Death of a Princess” Controversy, 
Harvard University, Cambridge 1983, http://pirp.harvard.edu/pubs_pdf/white/white-p83-9.pdf (dostęp: 
1 czerwca 2010 r.).

237 Lawrence K. Grossman, Newton N. Minow, “The Reagans”: What CBS Should Have Done, 
http:// cjrarchives.org/issues/2003/6/reagans-grossman.asp (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

238 Śmierć księżniczki zrealizowano w konwencji dokumentu fabularyzowanego (tzw. docudrama): 
w obawie o bezpieczeństwo bohaterów fi lmu Antony Thomas powierzył ich role aktorom profesjonal-
nym. Por. A Talk with Antony Thomas [w:] Frontline: Death of a Princess, http://www.pbs.org/wgbh/
pages/ frontline/shows/princess/interviews/thomas.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

239 Mobil Oil Ad: „A New Fairy Tale” [w:] Frontline: Death of a Princess, http://www.pbs.org/
wgbh/pag es/frontline/shows/princess/etc/mobil.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

240 Lawrence K. Grossman, Newton N. Minow, op. cit.
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bezpieczny precedens w relacjach między amerykańską telewizją publiczną a jej kor-
poracyjnymi sponsorami.

W odpowiedzi na dostrzegalny kryzys PBS – a także rozdźwięk, jaki w ciągu 
dekady pojawił się między pełną nadziei wizją przedstawioną w sprawozdaniu „Tele-
wizja publiczna: program działania” a rzeczywistością funkcjonowania mediów nie-
komercyjnych – w 1977 roku powołano, z pomocą Korporacji Carnegiego, kolejną 
komisję do spraw nadawania publicznego. Na czele Drugiej Komisji Carnegiego241 
stanął William J. McGill z Columbia University, a w jej składzie znaleźli się ponadto: 
byli urzędnicy państwowi, przedstawiciele biznesu, nadawcy publiczni, reformato-
rzy mediów i artyści242. Prace komisji objęły szeroki zakres zagadnień, a ich efektem 
stał się raport „A Public Trust”243 opublikowany w 1979 roku. Sprawozdanie zawie-
rało nie tylko ostrą krytykę modelu instytucjonalnego i metod fi nansowania mediów 
niekomercyjnych244, ale i propozycje gruntownych zmian systemu. Członkowie ko-
misji postulowali powołanie, w miejsce CPB i PBS, nowych – bardziej niezależ-
nych – ogólnokrajowych instytucji medialnych; pozostałe dezyderaty „Carnegie II” 
dotyczyły m.in. znacznego zwiększenia wsparcia fi nansowego dla nadawców (część 
funduszy miała pochodzić z opłat za używanie częstotliwości radiowych przez stacje 
komercyjne245) i rozwiązania problemów związanych z reprezentacją i partycypacją 
grup mniejszościowych w działalności mediów publicznych. Wyraźnie podkreślono 
rolę PBS jako telewizji publicznej (a więc zajmującej się również kwestiami życia 
społecznego), nie tylko zaś edukacyjnej246. 

W przeciwieństwie do swego słynnego poprzednika, raport Drugiej Komisji Car-
negiego nie wywarł większego wpływu na politykę medialną władz USA, a zawarte 
w nim propozycje nie zostały nigdy zaimplementowane. 

1.13. PBS W CZASACH „REAGANOMICS” 

Zwycięzcą wyborów prezydenckich 1980 roku został Ronald Reagan – znany 
z radykalnie konserwatywnych poglądów republikanin z Kalifornii247. Zmiana warty 
w Białym Domu nie okazała się korzystna dla amerykańskiego systemu telewizji 

241 Pełna nazwa nowego gremium brzmiała: „Komisja Carnegiego do spraw Przyszłości Mediów 
Publicznych”.

242 Ralph Engelman, op. cit., s. 185.
243 The Carnegie Commission on the Future of Public Broadcasting, A Public Trust, Bantam, New 

York 1979.
244 W jego tekście czytamy m.in.: „fi nansowa, organizacyjna i twórcza struktura mediów publicz-

nych jest z gruntu wadliwa”. Ibidem, s. 3.
245 J. Witherspoon, R. Kovitz, op. cit., s. 52.
246 Ralph Engelman, op. cit., s. 185.
247 Program Ronalda Reagana nawiązywał w wielu punktach do agendy politycznej Barry’ego Gold-

watera, republikańskiego kandydata na prezydenta w 1964 roku. Publiczny Serwis Nadawczy – sta-
nowiący owoc epoki zwycięskiego wtedy Lyndona B. Johnsona, prezentującego kompletnie odmienną 
fi lozofi ę polityczną – czekały zatem trudne czasy.
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publicznej. Reagan był pierwszym – od czasów Nixona, blisko dekadę wcześniej 
– przywódcą Stanów Zjednoczonych, którego nastawienie do mediów niekomercyj-
nych można określić jako jednoznacznie negatywne248. O ile jednak antagonistyczne 
relacje między administracją Nixona a PBS da się wyjaśnić względami koniunktu-
ralno-politycznymi (wybrany w 1968 roku prezydent nie był przeciwny koncepcji 
mediów niekomercyjnych jako takich; walczył z tymi jedynie elementami systemu, 
które w jego przekonaniu zagrażały interesom Białego Domu), to podłoże działań 
Ronalda Reagana miało znacznie głębszy, ideologiczny charakter. „The Gipper”249 
atakował PBS z pozycji ekonomicznych – w imię deregulacji i wolnego rynku, w ra-
mach ogólnego programu ograniczenia sektora publicznego (tzw. reaganomics)250. 
Trend postępującej komercjalizacji mediów publicznych – krytykowany przez śro-
dowiska nadawców (i aktywistów liberalnych) już w latach 70. – został za kadencji 
Reagana jeszcze bardziej wzmocniony.

Zgodnie z konserwatywną polityką oszczędności fi skalnych, nowa administracja 
republikańska doprowadziła – już w pierwszym roku urzędowania – do zredukowania 
planowanego budżetu Korporacji Mediów Publicznych o 35 milionów dolarów (do-
magała się zaś jeszcze większych cięć, sięgających 88 milionów251). W wyniku tego 
posunięcia, jak pisze Ralph Engelman: „CPB została zmuszona do obcięcia o 20% 
subwencji (...) na audycje o tematyce społecznej, co spowodowało bankructwo kilku 
mniejszych ośrodków i zagrożenie dla egzystencji niektórych większych”252. Ronald 
Reagan wetował również wszelkie projekty długoterminowego wsparcia mediów 
publicznych z zasobów federalnych253. W tej sytuacji nadawcy niekomercyjni zosta-
li zmuszeni do poszukiwania nowych źródeł dochodu. Nadziei na ratunek dla nad-
szarpniętych działaniami prezydenta funduszy sieci upatrywano – zgodnie z obowią-
zującym paradygmatem „reaganomics” – we współpracy z podmiotami prywatnymi. 

Debatę wokół planów modyfi kacji dotychczasowego reżimu komunikatów rekla-
mowych (w mediach działających na podstawie licencji niekomercyjnych) zainau-
gurowano w październiku 1981 roku wraz z powołaniem Tymczasowej Komisji do 
spraw Alternatywnego Finansowania (Temporary Commission on Alternative Finan-
cing, TCAF). W ramach trwającego 18 miesięcy eksperymentu Komisja upoważniła 
10 lokalnych stacji PBS254 do emitowania – w ograniczonym zakresie255 – reklam. 
Nadawców niekomercyjnych zachęcano również do korzystania z alternatywnych 

248 Ralph Engelman, op. cit., s. 188.
249 Pseudonim Ronalda Reagana. Republikański prezydent był z zawodu aktorem; w fi lmie Knute 

Rockne, All American (1940, reż. Lloyd Bacon) wcielił się w rolę futbolisty George’a „The Gippera” Gippa. 
250 Podczas przemówienia inauguracyjnego w 1980 roku Reagan powiedział m.in.: „rząd nie stanowi 

rozwiązania naszych problemów; to rząd stanowi problem”. Cyt. za: Ronald Reagan. First Inaugural Ad-
dress (1 of 3) [zapis wideo], http://www.youtube.com/watch?v=IleiqUDYpFQ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

251 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 126.
252 Ralph Engelman, op. cit., s. 190.
253 Wprowadzone przez administrację Reagana zmiany objęły również struktury organów instytucji 

medialnych. I tak na przykład zarząd CPB odchudzono z 15 do 10 członków.
254 W badaniu udział wzięło ostatecznie tylko ośmiu nadawców (dwie stacje wycofały się z ekspery-

mentu). Zob. John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 54.
255 Czas bloków reklamowych był ograniczony; komunikatami komercyjnymi nie można też było 

przerywać audycji. Zob. Ralph Engelman, op. cit., s. 191.
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strategii pomnażania dochodu (od wynajmu urządzeń nadawczych po usługi telekon-
ferencyjne256). Inicjatywy TCAF wzbudziły olbrzymie kontrowersje w środowiskach 
nadawców niekomercyjnych, zaś wyniki przeprowadzonego przez nią badania nie 
były jednoznaczne. W opublikowanym w 1983 roku podsumowaniu prac Tymcza-
sowej Komisji czytamy m.in.: „Ograniczone nadawanie reklam może stanowić dla 
niektórych stacji telewizji publicznej istotne źródło dodatkowego dochodu. Wiele sta-
cji publicznych nie zamierza jednak wyświetlać reklam – a znacznego ryzyka fi nan-
sowego, związanego z nadawaniem reklam, nie sposób oszacować z wyprzedzeniem. 
Co więcej, niebezpieczeństwo to mogłoby zostać rozciągnięte na te spośród stacji 
mediów publicznych – zarówno radiowych, jak i telewizyjnych – które nie zdecydują 
się na wyświetlanie w ograniczonym stopniu komunikatów reklamowych”257. Osta-
tecznie TCAF zarekomendowała Kongresowi utrzymanie zakazu nadawania ogło-
szeń258, uznając, że ewentualne zyski z takich praktyk przypadłyby w głównej mierze 
nadawcom działającym na większych rynkach; zgoda na emitowanie przekazów re-
klamowych podważałaby ponadto sens istnienia PBS jako alternatywy dla wielkich 
koncernów medialnych259. Wskazując jednak na konieczność zapewnienia mediom 
publicznym dodatkowych funduszy, Komisja zaleciła liberalizację przepisów regulu-
jących sponsorowanie audycji przez podmioty komercyjne.

Opierając się na przedstawionych w raporcie TCAF wnioskach, Federalna Ko-
misja Łączności zdecydowała w marcu 1984 roku o rozszerzeniu zakresu informacji 
na temat sponsorów, które dopuszczono do wyświetlania w mediach publicznych260. 
Zgodnie ze zmodyfi kowanymi wytycznymi organu regulującego, pokazywane przed 
audycjami plansze mogły odtąd zawierać: znaki towarowe, neutralne opisy i sloga-
ny, nazwy handlowe oraz wykazy produktów (wydane przez FCC regulacje prze-
prowadzały linię rozróżnienia pomiędzy dozwolonym informowaniem o towarach 
i usługach – a niedozwolonym ich promowaniem261). Komisja zastrzegła wprawdzie, 
że działalność związana z gromadzeniem przez stacje funduszy nie może prowadzić 
do „zawieszenia ani zmiany [ich – przyp. R.K.] stałej oferty programowej”262, ale 
nowy system – zwany enhanced underwriting – zbliżył się niebezpiecznie do ko-
mercyjnego modelu fi nansowania działalności nadawczej, opartego na wyświetlaniu 
tradycyjnych komunikatów reklamowych263. Podmioty korporacyjne zyskały w ten 
sposób jeszcze większy wpływ na politykę nadawców publicznych – audycje, które 

256 Ibidem.
257 Temporary Commission on Alternative Financing, Executive Summary [w:] Public Broadcasting 

PolicyBase, http://www.current.org/pbpb/fcc/TCAFsumm83.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
258 Ku rozczarowaniu administracji Reagana. Zob. Ralph Engelman, op. cit., s. 191.
259 Christopher H. Sterling, John M. Kittross, op. cit., s. 522.
260 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 55.
261 Ralph Engelman, op. cit., s. 193.
262 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 55.
263 Fakt, że enhanced underwriting stał się w połowie lat 80. skutecznym instrumentem marketingo-

wym, może się wydać ironiczny, jeżeli weźmiemy pod uwagę sięgającą lat 50. genezę praktyki umiesz-
czania przed audycjami plansz z nazwami sponsorów: programy współfi nansowane ze źródeł prywat-
nych należało, zdaniem FCC – nieufnej wobec intencji wielkiego biznesu, odpowiednio wyróżnić. Zob. 
Ralph Engelman, op. cit., s. 192.
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nie znalazły sponsora (a tak było m.in. z wieloma kontrowersyjnymi programami 
publicystycznymi), były narażone na niebezpieczeństwo zdjęcia z anteny. 

Trwające osiem lat zmagania administracji Ronalda Reagana z mediami publicz-
nymi toczyły się głównie na froncie ekonomicznym, ale „The Gipper” – z równym 
zaangażowaniem co jego poprzednicy – starał się także kształtować profi l polityczny 
PBS, sięgając do przysługujących mu uprawnień personalnych. W zarządzie Kor-
poracji Mediów Publicznych znaleźli się – z nominacji prezydenta – m.in. Richard 
Brookhiser (redaktor konserwatywnego dwutygodnika „National Review”) i So-
nia Landau (wspierająca Reagana w kampanii wyborczej 1984 roku)264. Roszady 
w strukturach władz CPB przełożyły się wkrótce na zmiany w ofercie programowej 
PBS – i tak na przykład w 1983 roku stacje telewizji publicznej wyświetliły dwu-
godzinny dokument The Chemical People (Chemiczni ludzie) poświęcony pladze 
narkomanii. W roli narratora wystąpiła pierwsza dama USA – Nancy Reagan265, 
a sam program „kładł nacisk na prywatne i dobrowolne (a nie – rządowe) inicjatywy 
walki z tym problemem, zgodnie z polityką administracji”266.

Jednym z nielicznych polskich akcentów w historii sporów politycznych wokół 
PBS była sprawa audycji Let Poland Be Poland (Żeby Polska była Polską)267, wy-
świetlonej w 1982 roku z okazji ogłoszonego przez Reagana „Dnia Solidarności”268. 
Dokument został wyprodukowany przez Agencję Informacyjną Stanów Zjednoczo-
nych (United States Information Agency, USIA)269 – i jako taki nie mógł być, zgodnie 
z prawem, pokazywany na terytorium USA (przepisy jednoznacznie zabraniały wy-
korzystywania amerykańskiego aparatu propagandy w polityce krajowej). Kongres 
uchylił jednak zakaz, co spotkało się z gwałtowną reakcją środowisk lewicowych 
(zwłaszcza że – zdaniem niektórych, co bardziej radykalnych komentatorów – doku-
ment był „niewiarygodnie prowokacyjny i antykomunistyczny”270). Krytyk telewi-
zyjny Howard Rosenberg na łamach „Los Angeles Times” nazwał decyzję o emisji 
programu „przywłaszczeniem telewizji dla celów propagandowych”271. 

W przypadku audycji o zabarwieniu liberalnym droga na antenę była w latach 80. 
znacznie trudniejsza. Cykl dokumentalny South Africa Now (Afryka Południowa te-
raz) nie uzyskał wsparcia fi nansowego ani ze strony władz telewizji publicznej, ani 
od podmiotów komercyjnych, z których wiele prowadziło interesy w RPA. Również 

264 Ibidem, s. 189.
265 Pierre-Marie Loizeau, Nancy Reagan. The Woman behind the Man, Nova History Publication, 

Huntington 2004, s. 104.
266 Ralph Engelman, op. cit., s. 190.
267 Tytuł programu nawiązuje do słynnej piosenki Jana Pietrzaka.
268 W programie – obok polityków – wystąpiły znane osobistości publiczne, wśród nich aktorzy: 

Charlton Heston, Henry Fonda i Orson Welles, oraz piosenkarze: Paul McCartney i członkowie zespołu 
ABBA. Zob. Let Poland Be Poland (1982) (TV), http://www.imdb.com/title/tt0785022/ (dostęp: 1 czerw-
ca 2010 r.).

269 Agencja Informacyjna Stanów Zjednoczonych, istniejąca w latach 1953–1999, miała za zadanie bu-
dować pozytywny wizerunek USA poza granicami kraju. Nadzorowała m.in. rozgłośnię „Głos Ameryki”.

270 Por. Edward Eichler, US Public Diplomacy in Hungary. Past and Present, http://www.publicdiplo 
macycouncil.org/uploads/Eichler_Public_Diplomacy_Hungary.pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

271 Howard Rosenberg, Let Poland Be Poland. Has Reagan Gone Too Far?, „Los Angeles Times”, 
5 lutego 1982, s. 1.
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cotygodniowy program informacyjny Rights & Wrongs (Prawa i krzywdy), poświę-
cony problematyce praw człowieka, nie znalazł akceptacji zarządu PBS, który uznał, 
że temat ten jest już przedstawiany w wielu innych programach nadawcy publicznego 
i „nie stanowi wystarczającej osi organizacyjnej” dla wieloodcinkowej produkcji272. 
Rozżaleni twórcy cyklu ripostowali: „A co stanowi wystarczającą oś organizacyjną? 
Gotowanie? Rynek giełdowy? Przebudowa domu?”273.

Schyłek kadencji Reagana przyniósł długo oczekiwaną przez amerykańskich 
twórców fi lmowych i telewizyjnych decyzję o powołaniu Serwisu Telewizji Nieza-
leżnej (Independent Television Service, ITVS)274. Zadaniem nowej instytucji było 
fi nansowanie niezależnych produkcji telewizyjnych (których autorzy – jak wyka-
zano – otrzymywali w kolejnych latach dekady coraz mniej pieniędzy z ogólnego 
Funduszu Programów Telewizyjnych CPB275). Kongres przegłosował stosowne pra-
wo już w październiku 1988 roku (jako cel utworzenia ITVS podano: „rozszerzenie 
różnorodności i innowacyjności oferty programowej mediów publicznych”276), ale 
rozpoczęcie działalności Serwisu przypadło – po długich negocjacjach z CPB – do-
piero w 1991 roku. Ideą przyświecającą ITVS jest odtąd – jak czytamy w serwisie 
internetowym instytucji – produkcja audycji „podejmujących ryzyko twórcze, stano-
wiących iskrę dialogu publicznego i zaspokajających potrzeby pomijanych zwykle 
widowni”277.

1.14. NAJNOWSZA HISTORIA PBS

Amerykańska telewizja publiczna, podobnie jak analogiczne instytucje z wielu innych 
państw świata, stanęła w latach 90. przed koniecznością ponownego zdefi niowania 
swych zadań. W obliczu nieprzerwanego rozwoju technik komunikacyjnych rynek 
audycji kulturalnych, publicystycznych i popularnonaukowych – stanowiący dotąd 
domenę mediów publicznych – zmienił się w arenę walki, którą PBS przegrywała 
z bardziej wyspecjalizowanymi nadawcami. Jak pisze Ralph Engelman: „oglądalność 
telewizji publicznej spadała, w miarę jak ekskluzywna widownia telewizji publicznej 
zwracała się w stronę telewizji kablowej”278. Nie był to atoli jedyny problem władz 

272 Ralph Engelman, op. cit., s. 198–200.
273 Mike Hoyt, Danny Schechter’s “Rights and Wrongs”, „Columbia Journalism Review” 1993, 

s. 29–32.
274 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 106–107.
275 Sytuacja ta miała negatywny wpływ na jakość audycji emitowanych w tym okresie przez PBS. 

Jak podkreślają – cytowani tu już – Witherspoon i Kovitz: „Nowatorskie programy telewizji publicznej 
są często produkcjami niezależnymi”. Por. ibidem.

276 Independent Television Service, Inc. Articles of Incorporation, http://www.current.org/pbpb/docu 
ments/ITVSincorp.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

277 ITVS: About, http://www.itvs.org/about/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
278 Ralph Engelman, op. cit., s. 211. Zob. także: David J. LeRoy, Judith M. LeRoy, The Impact of the 

Cable Television Industry on Public Television, Fort Lauderdale 1983.
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amerykańskiej telewizji publicznej we wczesnych latach 90. Znacznie większym za-
grożeniem dla dalszej egzystencji medium okazał się wznowiony atak konserwatyw-
nych środowisk politycznych na federalne mechanizmy fi nansowania PBS.

Początki nowej fali sprzeciwu wobec przeznaczania pieniędzy podatników na 
wspieranie amerykańskiego systemu mediów publicznych wiążą się z działalnością 
dwóch publicystów: Laurence’a Jarvika (związanego z prawicowym think tankiem 
„The Heritage Foundation”) oraz Davida Horowitza (założyciela Ośrodka Studiów 
nad Kulturą Popularną279). Główną tezą ich artykułów, wspartą w marcu 1992 roku 
przez wyniki ilościowych analiz medioznawczych przeprowadzonych przez Samuela 
Roberta i Lindę S. Lichterów z George Washington University, było przeświadczenie 
o liberalnym zabarwieniu publicystyki politycznej PBS. Zarzuty lobby konserwa-
tywnego zostały wprawdzie natychmiast odrzucone przez władze telewizji publicz-
nej („to tzw. badanie [Lichterów – przyp. R.K.] to traktat polityczny, a nie fakt nauko-
wy” – stwierdził wiceprezes PBS, Robert Ottenhoff280), ale zaniepokojony Kongres 
zdecydował – w ich rezultacie – o zobowiązaniu Korporacji Mediów Publicznych 
do dokonywania przeglądów obiektywizmu oferty programowej telewizji publicznej 
oraz składania co roku odpowiednich sprawozdań. 

Argumenty Jarvika i Horowitza zostały wkrótce podchwycone przez główne 
siły amerykańskiej sceny politycznej, na czele z liderem republikańskiej mniejszo-
ści w Senacie – Bobem Dole’em281. Kiedy zaś „Grand Old Party”282 zdobyła – po 
raz pierwszy od 40 lat – większość w Izbie Reprezentantów i wygrała wybory do 
Senatu (tzw. „republikańska rewolucja roku 1994”), postulaty zniesienia wsparcia 
federalnego dla PBS powróciły ze zdwojoną siłą. Na czele ruchu stanął kongresman 
z Georgii, Newt Gingrich, który na miesiąc przed objęciem stanowiska Spikera Izby 
zapowiedział w wywiadzie telewizyjnym „wyzerowanie” funduszy CPB283. Zdaniem 
republikanina, media publiczne prezentowały agendę polityczną obcą ludziom, któ-
rzy fi nansowali jej działalność: „Liberałowie mają cały czas NPR – mówił Gingrich. 
– My mamy Rusha [Limbaugha; konserwatywnego dziennikarza radiowego – przyp. 
R.K.]. My płacimy na Rusha poprzez reklamy. Oni płacą na NPR poprzez nasze 
podatki”284. W kolejnych tygodniach telewizję publiczną oskarżano o hołdowanie 
gustom nielicznej elity społeczeństwa, podważanie pozycji tradycyjnej amerykań-
skiej rodziny i krytykowanie postaw patriotycznych; John Podhoretz z „New York 
Post” nazwał samą ideę telewizji fi nansowanej z funduszy rządowych „potencjalnie 
tyrańskim atakiem na wolność słowa”285.

Korporacja Mediów Publicznych podjęła działania obronne, przedstawiając wy-
niki badań opinii publicznej świadczące o tym, że społeczeństwo USA nie podziela 

279 Obecnie (od 2006 r.) instytucja ta działa pod nazwą Centrum Wolności Davida Horowitza.
280 Cyt. za: John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 80.
281 Jak już wspomniano, Bob Dole był jednym z nielicznych członków Kongresu, który w 1967 roku 

głosował przeciw uchwaleniu Public Broadcasting Act. 
282 Tradycyjne określenie Partii Republikańskiej.
283 Gingrich wants to ‘zero-out’ federal funding to CPB, „Current”, http://www.current.org/mo423.

html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
284 James Ledbetter, op. cit., s. 1.
285 Cyt. za: ibidem, s. 2.
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poglądów Gingricha. I tak na przykład 33% respondentów uważało wprawdzie, że 
audycje PBS mają zbyt liberalny charakter, ale kolejne 28% było zdania, że – wręcz 
przeciwnie – dominują w nich idee konserwatywne. Sondaże wskazywały również 
na niesłabnące poparcie Amerykanów dla koncepcji wspierania systemu mediów 
publicznych ze środków budżetowych – wyniki trzech niezależnych badań przepro-
wadzonych w 1995 roku ujawniły, że za dalszym fi nansowaniem federalnym dzia-
łalności CPB opowiada się 62–84% ankietowanych286. Jak piszą John Witherspoon 
i Roselle Kovitz, ostatecznie okazało się, że „Newt Gingrich nie ocenił starannie 
stopnia społecznego uznania dla mediów publicznych” – decydujący cios planom 
Spikera Izby Reprezentantów zadała zmasowana kampania poparcia dla PBS: „te-
lefony i listy do biur kongresmanów prezentowały stanowisko zgodne z wynikami 
sondaży”287. W tej sytuacji propozycje „wyzerowania” budżetu Korporacji straciły 
polityczne uzasadnienie i zeszły z agendy politycznej republikanów.

1.15. ZAKOŃCZENIE

Amerykańska telewizja publiczna, której historię przedstawiono powyżej, wchodzi 
w nowe milenium z wieloma nierozwiązanymi problemami. Są one rezultatem trud-
nej drogi, jaką media niekomercyjne przebyły w ciągu minionego stulecia. W prze-
ciwieństwie do znakomitej większości rozwiniętych państw świata, media publiczne 
w USA stanowiły bowiem zawsze – mniej lub bardziej marginalny – suplement dla 
dominujących instytucji systemu radiowo-telewizyjnego; próbę korekty niedostat-
ków „rozległego pustkowia” programów stacji komercyjnych, ale nie radykalnej 
zmiany istniejącego modelu.

Mimo to PBS nadal istnieje – i nic nie zapowiada, by instytucje amerykańskiej 
telewizji publicznej, zaprawione w bojach z kolejnymi administracjami prezyden-
ckimi, miała zmieść ze sceny medialnej jakaś nowa fala oszczędności budżetowych 
lub oskarżeń o sprzyjanie określonej opcji politycznej. Publiczny Serwis Nadawczy 
znalazł na rynku telewizyjnym USA swoje miejsce, zaś nadawane na jego antenie 
programy edukacyjne, kulturalne i publicystyczne wciąż cieszą się wysoką renomą, 
stanowiąc dla całych pokoleń obywateli Stanów Zjednoczonych źródło wiedzy, roz-
rywki i wzruszeń. Można zatem zaryzykować twierdzenie, że idea dążenia do do-
skonałości – zawarta w słowach prezydenta Johnsona, będących mottem niniejszego 
rozdziału – jest dzięki PBS w jakiejś mierze bliższa realizacji.

286 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 81.
287 Ibidem, s. 81–82.





Rozdział II

STRUKTURA I FINANSOWANIE 
AMERYKAŃSKIEJ TELEWIZJI PUBLICZNEJ

There will be, in sum, an enterprise in being from which 
all Americans can take heart288.

Komisja Carnegiego, 1967 r.

2.1. WPROWADZENIE

Przedstawiona przez Komisję Carnegiego wizja stworzenia oryginalnego, opartego 
na swoistości amerykańskiego systemu społeczno-politycznego, modelu mediów 
publicznych znalazła swe urzeczywistnienie już kilka miesięcy po opublikowaniu 
sprawozdania „Telewizja publiczna: program działania” – w ustawie Public Broad-
casting Act z listopada 1967 roku. Powstałe w ten sposób fundamenty funkcjono-
wania nowego medium podlegały jednak w kolejnych dekadach procesowi ciągłej 
ewolucji (i tak na przykład Publiczny Serwis Nadawczy – jako struktura koordy-
nująca działalność poszczególnych nadawców – powstał dopiero w 1969 roku), zaś 
kształt i znaczenie podmiotów utworzonych na mocy ustawy zmieniały się w tym 
czasie wielokrotnie – wskutek działania czynników natury politycznej i ekonomicz-
nej. Współczesny system amerykańskiej telewizji publicznej stanowi konstrukcję 
niezwykle skomplikowaną, składającą się z wielu sprzężonych z sobą elementów – 
instytucji ogólnokrajowych oraz stacji lokalnych.

Koncepcja stojąca u podstaw istnienia sieci PBS, obejmującej swym zasię-
giem 357 stacji członkowskich (stan na czerwiec 2010 roku), rozsianych po całych 
Stanach Zjednoczonych, w sposób wzniosły nawiązuje – zgodnie z dezyderatami 
przedstawionymi w raporcie Komisji Carnegiego – do „amerykańskich tradycji 

288 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 90.
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i amerykańskich dążeń”289. Zapisy zawarte w ustawie Public Broadcasting Act 
i późniejszych aktach prawnych, będące wypadkową optymizmu charakteryzują-
cego okres rządów Lyndona B. Johnsona oraz realiów polityki i ekonomii USA, 
są jednak zarazem źródłem większości bolączek nękających amerykańskie media 
publiczne w ciągu dotychczasowych czterdziestu lat ich istnienia – nadmiernego 
upolitycznienia, słabości organizacyjnej i problemów z fi nansowaniem. Z tego też 
powodu, w celu właściwego zrozumienia roli, jaką w życiu społecznym i poli-
tycznym Stanów Zjednoczonych odgrywa dzisiaj PBS, niezbędne jest dokładne 
przestudiowanie zagadnień instytucjonalnych systemu amerykańskiej telewizji 
niekomercyjnej.

W niniejszym rozdziale autor przedstawi – w sposób możliwie dogłębny i szcze-
gółowy – strukturę i mechanizm fi nansowania mediów publicznych w USA. 

2.2.  SYSTEM INSTYTUCJONALNY AMERYKAŃSKIEJ 
TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Amerykański system nadawania niekomercyjnego obejmuje trzy główne instytucje 
centralne: Korporację Mediów Publicznych (Corporation for Public Broadcasting, 
CPB), Publiczny Serwis Nadawczy (Public Broadcasting Service, PBS) oraz Na-
rodowe Radio Publiczne (National Public Radio, NPR) – spośród nich będą nas tu 
interesować dwa pierwsze podmioty. Na poziomie lokalnym PBS zrzesza w Stanach 
Zjednoczonych 357 stacji telewizyjnych290. W kolejnych podrozdziałach tej części 
pracy autor przedstawi kolejno poszczególne elementy struktur amerykańskiej tele-
wizji publicznej.

2.2.1. Korporacja Mediów Publicznych (CPB)

Powstała na mocy Public Broadcasting Act z 1967 roku CPB jest instytucją o nad-
rzędnym znaczeniu dla amerykańskiego systemu mediów publicznych. Jej utworze-
nie stanowiło najważniejszy bodaj postulat członków Komisji Carnegiego, którzy 
w swym słynnym raporcie pisali: „Zalecamy, by Kongres niezwłocznie zatwierdził 
i powołał działającą na podstawie rejestracji federalnej, pozarządową korporację non 
profi t o nazwie »Korporacja Telewizji Publicznej«”291. Korporacja miała być sercem 

289 Ibidem, s. 87.
290 Stan na 2010 rok. Jak podkreśla wielu komentatorów, model ten stoi w radykalnej sprzeczności 

z rozwiązaniami przyjętymi na Starym Kontynencie, zakładającymi centralizację systemów nadawczych. 
Por. William J. Rowland, The Institution..., s. 31 oraz Richard Somerset-Ward, American Public Televi-
sion: Programs – Now, and in the Future [w:] Public Television in America, red. Eli M. Noam, Jens 
Waltermann, Bertelsmann Foundation, Gütersloh 1998, s. 96.

291 Ibidem, s. 5.
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planowanego systemu, z jednej strony zapewniając fi nansowanie amerykańskiej 
telewizji publicznej, z drugiej – chroniąc nowe medium przed naciskami politycz-
nymi z Waszyngtonu. Komisja obarczyła ponadto Korporację licznymi zadaniami 
dodatkowymi, związanymi m.in. z kształceniem kadr, stymulowaniem rozwoju tech-
nologicznego i opracowaniem efektywnego mechanizmu koordynowania poczynań 
poszczególnych nadawców lokalnych. 

Zapisy ustawy Public Broadcasting Act z 1967 roku w dużej mierze realizują 
dezyderaty zawarte w sprawozdaniu Komisji, niejednokrotnie powtarzając sformu-
łowania użyte w oryginalnym dokumencie. Jako uzasadnienie powołania systemu 
mediów publicznych ustawodawca wskazuje m.in., że: „w interesie publicznym leży 
wspieranie wzrostu i rozwoju publicznego nadawania radiowego i telewizyjnego, 
włącznie z wykorzystaniem takich mediów dla celów szkoleniowych, edukacyjnych 
i kulturalnych” (artykuł (a) ustęp 1) oraz że „ogólny interes [społeczeństwa – przyp. 
R.K.] zostanie wzmocniony przez wsparcie publicznych usług telekomunikacyj-
nych, wrażliwych na potrzeby ludzi zarówno w poszczególnych miejscowościach, 
jak i w całych Stanach Zjednoczonych, stanowiących wyraz różnorodności i dosko-
nałości, a także będących źródłem alternatywnych usług telekomunikacyjnych dla 
wszystkich obywateli Narodu” (artykuł (a) ustęp 5)292. Oferta programowa nowego 
medium powinna, według twórców Public Broadcasting Act, „zawierać elementy 
twórczego ryzyka i odpowiadać na potrzeby widowni dotąd pomijanych lub w nie-
właściwy sposób obsługiwanych” (artykuł (a) ustęp 6)293. Zwieńczeniem długiej listy 
potencjalnych korzyści, które społeczeństwo amerykańskie miało odnieść w wyniku 
stworzenia systemu mediów publicznych, jest wskazanie środka do osiągnięcia tego 
celu – a mianowicie: prywatnej korporacji, „utworzonej w celu ułatwienia rozwoju 
telekomunikacji publicznej i zapewnienia najwyższego stopnia ochrony przed ze-
wnętrznymi ingerencjami i kontrolą” (artykuł (a) ustęp 10)294. 

Korporacja Mediów Publicznych295, jak wyraźnie podkreśla ustawa, nie jest „ani 
agencją, ani instytucją”296 rządu Stanów Zjednoczonych. Sposób powoływania nad-
rzędnego organu CPB, którym jest zarząd Korporacji, wskazuje jednak na znaczny 
stopień zależności centralnej jednostki systemu mediów niekomercyjnych od władz 
w Waszyngtonie. Wszystkich dziewięciu członków zarządu powołuje bowiem, na 
mocy artykułu (c) ustęp 1 ustawy i za zgodą Senatu, prezydent USA – spośród oby-
wateli Stanów Zjednoczonych „wyróżniających się w takich dziedzinach, jak edu-
kacja, kultura, sprawy obywatelskie lub sztuka, włącznie z radiofonią i telewizją”297. 

292 Public Broadcasting Act of 1967, http://www.cpb.org/aboutpb/act/pbact.pdf (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

293 Ibidem.
294 Ibidem.
295 Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, Kongres zdecydował w toku prac ustawodawczych 

o objęciu systemem nadawania publicznego również nadawców radiowych; dlatego też postulowana 
w raporcie Komisji Carnegiego „Korporacja Telewizji Publicznej” stała się ostatecznie Korporacją Me-
diów Publicznych (CPB).

296 Public Broadcasting Act of 1967... 
297 Ibidem.
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Przepisy prawa wymagają ponadto, by członkowie zarządu CPB stanowili gremium 
jak najbardziej zróżnicowane pod względem wykonywanego zawodu, doświadcze-
nia i regionu, z którego pochodzą. Jeden z członków zarządu Korporacji powinien 
reprezentować interesy publicznych nadawców telewizyjnych, kolejny – rozgłośni 
radiowych. Wielokrotnie krytykowanym postanowieniem ustawy jest przewidziany 
w artykule (c) ustęp 1 wymóg, zgodnie z którym nie więcej niż pięciu członków za-
rządu może należeć do tej samej partii politycznej298.

Członkowie zarządu Korporacji Mediów Publicznych są powoływani na okres 
sześciu lat – i mogą być ponownie wybierani do tego gremium tylko raz. Ze swe-
go grona zarząd powołuje przewodniczącego (oraz ewentualnie wiceprzewodniczą-
cych), a także prezesa CPB i innych wyższych urzędników. Zgodnie z artykułem IV 
ustęp 7 statutu Korporacji, prezes jest odpowiedzialny za administrowanie bieżący-
mi sprawami instytucji, oczywiście pod nadzorem zarządu CPB299. Obecnie (stan 
na czerwiec 2010 roku) zarząd Korporacji Mediów Publicznych liczy dziewięciu 
członków, spośród których czterech (Chris Boskin, Gay Hart Gaines, Bruce Ramer 
oraz Elizabeth Sembler) reprezentuje Partię Republikańską, kolejnych czterech (Pa-
tricia Cahill, Lori Gilbert, David H. Pryor oraz Ernest J. Wilson III – przewodni-
czący) – Partię Demokratyczną, a jeden jest bezpartyjny (wiceprzewodnicząca Beth 
Courtney)300. Prezesem CPB jest, od 23 czerwca 2005 roku, Patricia de Stacy Harri-
son301, była współprzewodnicząca Republikańskiego Komitetu Narodowego.

Pomimo opisanej wyżej metody wyboru władz Korporacji, CPB jest – zgodnie 
z postanowieniami artykułu (f) ustępy 1–3 ustawy Public Broadcasting Act z 1967 
roku – apolityczną instytucją non profi t: „żadna część dochodu ani aktywów Kor-
poracji nie może być wykorzystana na korzyść jakiegokolwiek członka zarządu, 
urzędnika, pracownika ani żadnej innej osoby, z wyjątkiem pensji lub rozsądnego 
wynagrodzenia za usługi” (artykuł (f) ustęp 2), zaś „Korporacja nie może wspoma-
gać fi nansowo ani w żaden inny sposób wspierać żadnej partii politycznej ani kandy-
data na obieralny urząd publiczny” (artykuł (f) ustęp 3)302. Obowiązek neutralności 
politycznej i światopoglądowej został w ustawie rozciągnięty na ofertę programową 
stacji wspieranych przez Korporację, które mają „ściśle przestrzegać zasad obiekty-
wizmu i zbalansowania we wszystkich programach lub seriach programów o charak-
terze kontrowersyjnym” (artykuł (g) ustęp 1 litera A)303.

W przepisach regulujących funkcjonowanie Korporacji Mediów Publicznych 
znalazł się również dobitnie sformułowany zakaz ingerencji władz państwowych 

298 Zdaniem części medioznawców stanowi to odgórne upolitycznienie organu, który w założeniu 
powinien pozostać apolityczny. Sprawozdanie Komisji Carnegiego nie zawierało takiego postulatu. Por. 
rozdział I niniejszej pracy.

299 By-Laws of the Corporation for Public Broadcasting, http://www.cpb.org/aboutcpb/leadership/
board/ resolutions/071029_bylaws_amended.pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

300 Board of Directors, http://www.cpb.org/aboutcpb/leadership/board/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
301 Jeremy Egner, CPB Hires President over Objections, http://www.current.org/cpb/cpb0512harri-

son.sht ml (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
302 Public Broadcasting Act of 1967...
303 Ibidem.
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w niekomercyjną działalność medialną – zabraniający (z wyjątkiem przypadków 
wskazanych w ustawie) „wszelkim departamentom, agencjom, urzędnikom i pra-
cownikom Stanów Zjednoczonych wywierania wpływu, sprawowania nadzoru oraz 
kontroli nad telekomunikacją publiczną, Korporacją bądź odbiorcami grantów oraz 
kontrahentami, jak również nad statutem i przepisami wewnętrznymi Korporacji 
oraz nad programem nauczania i szkolenia, a także pracownikami jakichkolwiek 
instytucji oświatowych, systemów szkolnictwa oraz podmiotów telekomunikacji 
publicznej”304.

Podstawowym zadaniem CPB jest dystrybucja funduszy przydzielanych corocz-
nie przez Kongres na rzecz publicznej radiofonii i telewizji. Zgodnie z Public Broad-
casting Act, nie więcej niż 5% otrzymanych środków jest przeznaczanych na wydatki 
związane z działalnością Korporacji, zaś kolejne 6% – na „wydatki poniesione przez 
Korporację z tytułu kosztów kapitałowych związanych z satelitami telekomunikacyj-
nymi, płaceniem tantiem za prawa do programów i innych opłat, kosztami urządzeń 
zapewniających łączność, a także działaniami (...) i subwencjami, które Korporacja 
może podjąć w celu pomocy stacjom nadającym programy w języku innym niż an-
gielski oraz pomocy w zapewnieniu przystępnych programów szkolenia dla pracow-
ników publicznych stacji nadawczych oraz (...) projektów i działań, które wzmac-
niają media publiczne”305 (artykuł (k) ustęp 3 litera A II) – a zatem szeroko pojęte 
koszty „wsparcia” systemu306. Reszta środków, czyli 89% całego wsparcia federalne-
go, trafi a do centralnych i lokalnych instytucji systemu mediów publicznych, z czego 
1/4 zasila budżet nadawców radiowych, a 3/4 – telewizyjnych. Kwoty przyznane 
telewizji publicznej są dalej dzielone – i tak 75% środków wędruje bezpośrednio do 
lokalnych licencjobiorców telewizyjnych, a jedynie 25% jest przeznaczane na ogól-
nokrajową ofertę nadawczą (fundusze te są wydawane na granty dla producentów 
audycji)307. Dokonywany przez Korporację Mediów Publicznych podział środków 
pochodzących z budżetu federalnego USA ilustruje wykres 1.

304 Ibidem.
305 Ibidem.
306 Por. United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure and Fun-

ding of Public Television, http://www.gao.gov/new.items/d07150.pdf, s. 14 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
307 Jak nietrudno zauważyć, amerykański system mediów publicznych cechuje się daleko posuniętą 

decentralizacją fi nansowania. Dla przykładu, środki Telewizji Polskiej są dzielone pomiędzy centralę 
w Warszawie a ośrodki lokalne w proporcji niemal dokładnie odwrotnej. Zob. Sprawozdanie Zarządu 
TVP S.A. z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizację misji publicznej w 2008 r., 
http://www.tvp.pl/o-tvp/abonament/podstrony/sprawozdanie-z-wykorzystania-wplywow-abonamento 
wych-tvp-w-2008-roku (dostęp: 1 czerwca 2010 r.). Co ciekawe, początkowo to instytucje centralne 
czerpały większość środków przekazywanych mediom publicznym przez Kongres. Pozycję nadawców 
lokalnych wzmocniły dopiero reformy PBS, dokonane w obliczu ofensywy politycznej administracji 
Richarda Nixona, na początku lat 70. Por. James Ledbetter, Funding and Economics of American Public 
Television [w:] Public Television in America, op. cit., s. 77.
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Wykres 1. Rozdział funduszy federalnych przez CPB308

Głównym mechanizmem przekazywania pomocy federalnej nadawcom lokalnym 
jest program Subwencji na Działalność Społeczną309, obejmujący kilka rodzajów 
grantów (są to: granty podstawowe – przysługujące każdemu posiadaczowi licen-
cji na nadawanie niekomercyjne, „bazowe” – rozdzielane na podstawie ustawowych 
alokacji, oraz „motywacyjne” – uzależnione od funduszy, które dany licencjobiorca 
pozyskał ze źródeł niefederalnych310), za pomocą których CPB może udzielać wspar-
cia stacjom telewizji publicznej311.

Istotnym obowiązkiem spoczywającym na Korporacji Mediów Publicznych jest 
wymóg sprawozdawczości fi nansowej. Na mocy artykułu (l) ustęp 1 litera A ustawy 

308 Na podstawie: United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., 
s. 14.

309 Ibidem.
310 System opierający się na powiązaniu wsparcia federalnego z funduszami wygenerowanymi sa-

modzielnie przez stacje lokalne został wprowadzony po raz pierwszy w 1975 roku przepisami Public 
Broadcasting Financing Act.

311 Zob. United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to Federal Funding for 
Public Television by the Corporation for Public Broadcasting, http://www.gao.gov/new.items/d04284.
pdf, s. 23 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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Public Broadcasting Act, księgi CPB są co roku poddawane audytowi przez niezależ-
ne organy kontrolujące. Sprawozdanie z audytu jest następnie dołączane do corocz-
nego raportu dla Kongresu Stanów Zjednoczonych, zawierającego – zgodnie z prze-
pisami artykułu (i) ustęp 1 litery A–D ustawy – m.in. kompletny i szczegółowy opis 
działalności Korporacji, wykaz środków przekazanych przez władze w Waszyngto-
nie podmiotom telekomunikacyjnym oraz listę instytucji, do których trafi a wsparcie 
federalne. Z krytyką przedstawicieli amerykańskich mediów publicznych spotkał się 
artykuł (i) ustęp 2 ustawy, zobowiązujący urzędników CPB do stawiania się przed 
odpowiednimi komitetami Kongresu w celu składania wyjaśnień odnoszących się do 
kwestii związanych z audytem, dorocznym sprawozdaniem z działalności Korporacji 
lub innymi sprawami, które komitet taki może uznać za istotne. Rozwiązanie takie 
zbliża teoretycznie niezależną instytucję, jaką jest CPB, do statusu rządowej agencji, 
w pełni odpowiedzialnej przed władzami federalnymi.

2.2.2. Publiczny Serwis Nadawczy (PBS)

Instytucją, której nazwa fi rmuje w świadomości społecznej Amerykanów cały system 
telewizji niekomercyjnej, jest Publiczny Serwis Nadawczy (PBS). Błędem byłoby 
jednak stawianie znaku równości pomiędzy PBS i amerykańską telewizją publiczną. 
Jak piszą autorzy rządowego raportu Issues Related to the Structure and Funding of 
Public Television: „Wiele programów pokazywanych przez stacje telewizji publicz-
nej jest opatrzonych logo PBS, co może powodować złudzenie, że telewizja publiczna 
jest pojedynczym, działającym na poziomie całego kraju przedsięwzięciem. Telewi-
zja publiczna nie jest jednak jednym, ogólnokrajowym podmiotem, nie jest również 
tożsama z PBS”312. Utworzony pod koniec 1969 roku Serwis pełni w złożonej kon-
strukcji mediów niekomercyjnych USA rolę ściśle określoną i – w dużej mierze – je-
dynie pomocniczą wobec interesów nadawców lokalnych. Geneza Publicznego Ser-
wisu Nadawczego łączy się z problemem nękającym pionierów telewizyjnych stacji 
oświatowych od samego początku ich działalności, tj. kwestią łączności pomiędzy 
poszczególnymi ośrodkami lokalnymi – jak wspomniano w poprzednim rozdziale, 
wczesną próbę zabezpieczenia wymiany informacji i programów między nadawcami 
stanowił założony w 1952 roku Ośrodek Telewizji i Radia Edukacyjnego (ETRC), 
przekształcony następnie w Narodową Telewizję Edukacyjną (NET). 

W swym sprawozdaniu z 1967 roku Komisja Carnegiego odniosła się do kwestii 
łączności pomiędzy stacjami w rekomendacji nr 6, w której czytamy: „Zalecamy, by 
Korporacja zapewniła systemowi telewizji edukacyjnej, tak szybko, jak to będzie 
możliwe, urządzenia do łączności na żywo, za pomocą środków konwencjonalnych 
– i by mogły one korzystać z postępów technologii, w miarę jak do użytku będą 
wchodzić krajowe satelity telekomunikacyjne. Komisja zaleca ponadto, by Kongres 
umożliwił udzielanie telewizji edukacyjnej preferencyjnych stawek za korzystanie 

312 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 7.
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z urządzeń komunikacyjnych bądź zezwolił na bezpłatne z nich korzystanie w zakre-
sie, w jakim nie jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem”313.

W pierwszych miesiącach po uchwaleniu ustawy Public Broadcasting Act natu-
ralne wydawało się, że zadaniem zapewnienia łączności i koordynacji działań stacji 
telewizyjnych będzie zajmować się – jak do tej pory – nowojorska NET. Działalność 
Narodowej Telewizji Edukacyjnej była jednak kojarzona z licznymi kontrowersjami 
(ze względu na – domniemane – liberalne sympatie polityczne władz instytucji i nie-
chęć ośrodków lokalnych do establishmentu medialnego ze wschodniego wybrze-
ża; nowojorski ośrodek był również postrzegany jako zbyt silny element systemu, 
potencjalnie naruszający jego równowagę314), stąd też władze Korporacji Mediów 
Publicznych zdecydowały – po długich negocjacjach315 – o utworzeniu nowej insty-
tucji316. Ostatecznie, jak pisze Ralph Engelman, „wokół powołania nowej agencji do 
spraw łączności, PBS – nazwanej »serwisem«, a nie »siecią«, by uspokoić stacje – 
powstał złożony kompromis”317 pomiędzy CPB, NET, przedstawicielami nadawców 
lokalnych i Fundacją Forda. 

Stworzony pod koniec lat 60. amerykański model mediów publicznych uległ 
w połowie następnej dekady – o czym była już mowa w pierwszej części dysertacji 
– daleko idącym zmianom. Zagrożone radykalnymi działaniami prezydenta Nixo-
na władze Serwisu przyjęły wtedy – opracowany przez nowego przewodniczącego 
zarządu PBS, Ralpha Rogersa318 – szeroko zakrojony program reform organizacyj-
nych, który zaowocował zwiększeniem prestiżu i znaczenia politycznego instytucji. 
Można zatem stwierdzić, że obecny kształt rozwiązań instytucjonalnych Publiczne-
go Serwisu Nadawczego jest efektem nie tylko przemyśleń członków Komisji Car-
negiego, ale i zaciekłych zmagań politycznych, które w ciągu ostatnich czterdziestu 
lat nader często towarzyszyły funkcjonowaniu amerykańskiego systemu mediów 
niekomercyjnych.

Publiczny Serwis Nadawczy (PBS) jest, podobnie jak CPB, prywatną korpora-
cją non profi t z siedzibą w Waszyngtonie. Do podstawowych celów PBS, przewi-
dzianych w akcie założycielskim instytucji, należą m.in. „powoływanie, rozwijanie, 
zarządzanie i obsługa jednego lub więcej systemów, urządzeń lub serwisów łącz-
ności, które będą wykorzystane do dystrybucji audycji dla niekomercyjnych stacji 
nadawczych i sieci” oraz „ustanowienie i utrzymywanie jednego lub więcej serwisu 
bądź serwisów służących powielaniu, przechowywaniu i dystrybucji audycji na ta-
śmie fi lmowej, taśmie magnetycznej lub za pomocą wszelkich innych środków lub 

313 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 53.
314 Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 163.
315 Por. Robert K. Avery, Robert Pepper, The Politics of Interconnection. A History of Public Tele-

vision at the National Level, National Association of Educational Broadcasters, Washington 1979, s. 20. 
316 Koncepcja jej utworzenia została zaproponowana po raz pierwszy już we wrześniu 1968 roku. 

Zob. Ward B. Chamberlin, Robert D.B. Carlisle, Proposal on Formation of the Public Television Net-
work, 1968 [w:] Public Broadcasting PolicyBase, http://www.current.org/pbpb/documents/PTNproposal
68.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

317 Ralph Engelman, op. cit., s. 163.
318 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 44.
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mechanizmów”319. Zgodnie z powyższymi postanowieniami, główne obszary działa-
nia Publicznego Serwisu Nadawczego stanowią obecnie:

• „pozyskiwanie i promowanie audycji dla dzieci oraz nadawanych w czasie 
najlepszej oglądalności, stanowiących »Narodowy Serwis Programowy« PBS;

• zarządzanie satelitarnym systemem łączności służącym dystrybucji programów 
do stacji członkowskich w celu ich nadawania w lokalnych społecznościach;

• dostarczanie usług edukacyjnych, takich jak internetowy system TeacherSource;
• wspieranie stacji członkowskich w pozyskiwaniu funduszy i rozwoju, a także 

w wielu kwestiach związanych z inżynierią i rozwojem technologicznym, ta-
kich jak przejście na technologię cyfrową”320.

W przeciwieństwie do większości nadawców europejskich, a także swego radio-
wego odpowiednika – National Public Radio – PBS nie zajmuje się produkcją audy-
cji telewizyjnych; jest to konsekwencją negocjacji ze stacjami lokalnymi, prowadzo-
nych w miesiącach poprzedzających powstanie Serwisu321 (sześć największych stacji 
edukacyjnych, dostarczających znaczną część audycji składających się na ówczesną 
ofertę programową nadawców niekomercyjnych, czuło się zagrożonych ewentual-
nym powstaniem nowego ośrodka produkcyjnego322). Mimo to około 67% audycji 
rozpowszechnianych przez poszczególnych nadawców telewizji publicznej pochodzi 
z oferty Narodowego Serwisu Programowego PBS – jednolitej w skali całego kraju 
i opatrzonej logo amerykańskiej telewizji publicznej. Są one pozyskiwane z wielu 
źródeł (szerzej tym zagadnieniem autor zajął się w rozdziale III dysertacji). PBS 
nie może również prowadzić bezpośredniej działalności nadawczej ani też posiadać 
udziałów w jakiejkolwiek stacji telewizyjnej.

Jak stanowi przepis artykułu III ustęp 1 in fi ne statutu PBS, instytucja zrzesza 
niekomercyjne edukacyjne stacje telewizyjne323. Status członka Publicznego Ser-
wisu Nadawczego zainteresowany nadawca uzyskuje po akceptacji jego zgłoszenia 
przez zarząd PBS. Stacje członkowskie są obowiązane desygnować po trzech swych 
przedstawicieli (dwóch niespecjalistów – np. członków zarządu danego nadawcy – 
oraz jednego przedstawiciela profesjonalnego, np. pracownika stacji), przez których 
są reprezentowane w PBS. Wyrazem kolektywnego i demokratycznego charakteru 
działalności Publicznego Serwisu Nadawczego są odbywające się raz w roku324 wal-
ne zgromadzenia członków, podczas których pod dyskusję poddawane są coroczne 
sprawozdania PBS; omawia się wtedy również inne istotne problemy korporacji.

Głównym organem PBS pozostaje jednak zarząd, składający się z 35 członków, 
w tym: jedenastu przedstawicieli-niespecjalistów stacji członkowskich (lay direc-

319 Articles of Incorporation of Public Broadcasting Service [w:] Public Broadcasting PolicyBase, 
http:// www.current.org/pbpb/documents/PBSarticles69.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

320 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 15.
321 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 23.
322 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 31.
323 Statut PBS opiera się tu na ustawowej defi nicji niekomercyjnej edukacyjnej stacji nadawczej, 

zawartej w Communications Act z 1934 roku (z późniejszymi zmianami).
324 Statut przewiduje też możliwość zwoływania zgromadzeń nadzwyczajnych (art. 4 ust. 2).
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tors), siedemnastu profesjonalnych przedstawicieli stacji członkowskich (professio-
nal directors), sześciu przedstawicieli licencjobiorców lub społeczeństwa (general 
directors) oraz – ex offi cio – prezesa (management director). Dwie pierwsze kategorie 
członków zarządu są wybierane w głosowaniu przedstawicieli stacji członkowskich, 
a wskazane w ten sposób osoby wybierają następnie członków zarządu należących 
do trzeciej kategorii. Kadencja członka zarządu trwa trzy lata, a po jej zakończeniu 
można ubiegać się o ponowny wybór tylko raz (postanowienie to nie dotyczy prezesa 
Publicznego Serwisu Nadawczego, którego okres urzędowania wyznaczają odręb-
ne ustalenia, dokonywane każdorazowo przez zarząd325). Odbywającymi się raz na 
kwartał posiedzeniami gremium kieruje przewodniczący zarządu (ma on też moż-
ność zwoływania nadzwyczajnych posiedzeń).

Prezes Publicznego Serwisu Nadawczego jest wybierany przez zarząd i z urzędu 
– jak wyżej wspomniano – wchodzi w jego skład. Zgodnie z artykułem VII ustęp 2 
statutu PBS: „Prezes jest dyrektorem naczelnym korporacji, nominuje urzędników 
korporacji, wyznacza odpowiedni personel do zarządzania sprawami korporacji, 
a także posiada wszelkie inne uprawnienia i dokonuje wszelkich innych czynności, 
które określi zarząd”326. Prezesem PBS jest obecnie327, od 13 marca 2006 roku, Paula 
Kerger.

2.2.3. Stacje telewizji publicznej

Geneza amerykańskiej telewizji publicznej, co szczegółowo opisano w pierwszym 
rozdziale pracy, wiąże się z zarezerwowaniem przez Federalną Komisję Łączności 
242 częstotliwości telewizyjnych dla nadawców edukacyjnych w 1952 roku. Ta od-
dolna, odmienna od wzorców europejskich dynamika rozwoju mediów publicznych 
wpłynęła na obecny układ sił w strukturach telewizji niekomercyjnej USA. Jak pisze 
Keith Thompson: „Jest kilka rzeczy związanych z procesem działalności telewizji 
publicznej, które (...) należy sobie uświadomić. Władzę ma pojedyncza stacja...”328. 
Począwszy od inauguracji nadawania przez pierwszą z niekomercyjnych stacji, 
KUHT z Houston w Teksasie, obejmująca całe Stany Zjednoczone sieć nadawców 
oświatowych stopniowo rosła w siłę, wzmacniana przez kolejne federalne programy 
wsparcia fi nansowego i organizacyjnego dla mediów publicznych. Rozwój amery-
kańskiej infrastruktury nadawczej mediów niekomercyjnych obrazuje wykres 2.

325 Zagadnienie to nie zostało szczegółowo ujęte w przepisach wewnętrznych PBS i reguluje je 
głównie praktyka. W odpowiedzi na zapytanie autora pracy, przedstawiciel Publicznego Serwisu Na-
dawczego odpowiedział, że „Prezes i dyrektor naczelny jest członkiem zarządu ex offi cio i nie zasiada 
w zarządzie na tych samych zasadach jak inni jego członkowie. Zarząd wyznacza prezesa i dyrektora na-
czelnego, a także ustala warunki jego lub jej umowy o pracę”. Za: korespondencja prywatna autora, 2009.

326 By-Laws of Public Broadcasting Service [w:] Public Broadcasting PolicyBase, http://www.cur-
rent.org /pbpb/documents/PBSbylaws00.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

327 Stan na 2010 rok.
328 Cyt. za: James Ledbetter, Funding..., s. 78.
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Wykres 2. Liczba niekomercyjnych stacji telewizyjnych (1953–2002)329

Na ogólną liczbę 357 stacji telewizji publicznej przypada 177 podmiotów po-
siadających licencję na nadawanie niekomercyjne (część licencjobiorców zarządza 
kilkoma stacjami nadawczymi)330. W części stanów istnieje szereg niezależnych na-
dawców publicznych (tak jest np. w Teksasie, Pensylwanii i Nevadzie), w innych 
powstały ogólnostanowe sieci łączące – na podstawie jednej licencji – kilka lub 
kilka naście stacji lokalnych (np. w Alabamie, Dakocie Północnej czy Vermoncie), są 
też stany, w których istnieje kilka sieci – lub współistnieją one z nadawcami indywi-
dualnymi (np. Luizjana, Oregon lub Georgia). 

Zgodnie z przepisami Communications Act z 1934 roku posiadaczem licencji na 
nadawanie niekomercyjne może być: „agencja publiczna, fundacja non profi t, korpo-
racja lub stowarzyszenie”, spełniające warunki przewidziane dla otrzymania dotacji 
z Korporacji Mediów Publicznych. Podmioty sprawujące kontrolę nad stacjami tele-
wizji publicznej można podzielić ze względu na formę na: 

• organizacje edukacyjne non profi t (zwykle uczelnie), np. stacja KPBS z San 
Diego w Kalifornii jest zarządzana przez miejscowy Uniwersytet Stanowy;

• władze stanowe – za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji, np. pod-
miotem odpowiedzialnym za sieć publiczną NJN (New Jersey) jest Zarząd 
Mediów Publicznych Stanu New Jersey;

• władze lokalne – dla przykładu stacją WNYE z Nowego Jorku zarządza NYC 
Media Group (stanowiąca jednostkę Departamentu Technik Informacyjnych 
i Telekomunikacji Miasta Nowy Jork);

• organizacje społeczne non profi t – np. kontrolę nad WYES (stacją telewizji 
publicznej z Nowego Orleanu w stanie Luizjana) sprawuje Fundacja Telewizji 
Edukacyjnej Regionu Nowego Orleanu331.

329 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 9.
330 APTS Frequently Asked Questions, http://www.apts.org/aboutAPTS/faqs.cfm (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
331 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 9.
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Wśród licencjobiorców telewizji publicznej przeważają organizacje społeczne 
i uniwersytety (patrz wykres 3).
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Wykres 3. Podział licencjobiorców telewizji publicznej ze względu na formę, 2009 r.332

Stacje „społeczne” są nie tylko najliczniejsze, ale również najpotężniejsze – do 
tej właśnie kategorii nadawców należą giganci amerykańskiego rynku mediów pub-
licznych: WNET z Nowego Jorku, WGBH z Bostonu, KCET z Los Angeles, WETA 
z Waszyngtonu, WTTW z Chicago oraz KQED z San Francisco. Przy okazji należy 
podkreślić wewnętrzne zróżnicowanie systemu: dochody dwóch najbogatszych stacji 
PBS – WNET i WGBH wyniosły w 2005 roku odpowiednio 173 oraz 161 milionów 
USD, podczas gdy niewielcy nadawcy, tacy jak KYUK (z Bethel na Alasce) czy 
WCTE (z Cookeville w stanie Tennessee) zanotowali w tym samym okresie wpływy 
nieprzekraczające 2 milionów USD.

Znaczna część stacji telewizji publicznej należy do organizacji łączących nadaw-
ców o zbliżonej charakterystyce, pomagających instytucjom członkowskim w zma-
ganiach ze wspólnymi problemami. Wśród tego rodzaju związków należy wymienić 
przede wszystkim: Organizację Zarządów Mediów Stanowych (Organization of Sta-
te Broadcasting Executives, OSBE), Stowarzyszenie Małych Stacji (Small Station 
Association, SSA) oraz Stowarzyszenie Licencjobiorców Akademickich (Univer-
sity Licensee Association, ULA)333; i tak na przykład statutowymi celami OSBE są: 
„dokonywanie przeglądów i formułowanie propozycji zasad lub wytycznych doty-
czących kwestii prawnych i nadzorczych, które mają wpływ na działalność stacji 
członkowskich, badania i rozwój projektów międzystanowych oraz sprawy informa-
cyjno-szkoleniowe”334. 

332 APTS Frequently Asked Questions, http://www.apts.org/aboutAPTS/faqs.cfm (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

333 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 12.
334 OSBE. History & Mission, http://www.osbe.org/AboutOSBE.htm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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Osobne miejsce w konfi guracji amerykańskich zrzeszeń nadawców publicznych 
zajmuje Związek Stacji Telewizji Publicznej (Association of Public Television Sta-
tions, APTS)335. Zadania PBS nie obejmują reprezentacji politycznej telewizyjnych 
nadawców niekomercyjnych, dlatego też przedstawiciele nadawców lokalnych zde-
cydowali w 1980 roku o powołaniu organizacji broniącej interesów środowisk zwią-
zanych z telewizją publiczną na szczeblu ogólnokrajowym336. Członkami Związku 
jest obecnie 146 podmiotów nadawczych (zarówno pojedynczych stacji, jak i sieci 
regionalnych). Mimo tak szerokiej bazy poparcia działania lobbingowe APTS są kry-
tykowane przez część medioznawców jako mało efektywne337; przyczyną tej sytuacji 
jest przede wszystkim wewnętrzna niejednorodność środowiska nadawców nieko-
mercyjnych, przekładająca się na trudności z ustaleniem spójnej strategii politycznej.

Podstawowa sfera działalności stacji Publicznego Serwisu Nadawczego jest oczy-
wiście związana z produkcją i emisją audycji telewizyjnych (szczegóły dotyczące 
oferty programowej amerykańskiej telewizji publicznej zostaną przedstawione w roz-
dziale III niniejszej pracy), warto jednak zaznaczyć, że nadawcy niekomercyjni służą 
społecznościom lokalnym również na inne sposoby. Obowiązek świadczenia przez 
media publiczne usług pozanadawczych wynika bezpośrednio z ustawy Public Broad-
casting Act. Już we wstępnych przepisach stanowi ona, iż „publiczne stacje telewizji 
i radia oraz systemy telekomunikacyjne są cennymi zasobami wspólnot lokalnych, 
które mogą zostać użyte do rozwiązywania problemów ogólnokrajowych i lokal-
nych przez programy społecznościowe o szerokim zasięgu”338. Działalność poza-
nadawcza stacji PBS koncentruje się obecnie na czterech głównych polach: oświa-
towym, partycypacji obywatelskiej, opieki zdrowotnej oraz sytuacji kryzysowych339.

Inicjatywy edukacyjne nadawców publicznych stanowią logiczne rozszerzenie 
historycznej misji telewizji niekomercyjnej i są bodaj najpopularniejszym rodzajem 
przedsięwzięć społecznych podejmowanych przez stacje lokalne. Należy wśród nich 
wymienić przede wszystkim rozległe, centralnie koordynowane akcje – takie jak pro-
gram „Ready to Learn” („Gotowy do nauki”), stanowiący wspólną inicjatywę PBS 
i jej stacji członkowskich; jak piszą twórcy projektu, jego celem jest „rozciągnięcie 
wpływu oświatowego telewizji publicznej »poza ekran«”340. W ramach programu
organizowane są m.in. warsztaty dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, a także 
konferencje i multimedialne imprezy edukacyjne; produkowane są również mate-
riały uzupełniające ofertę audycji edukacyjnych PBS. Warto ponadto wspomnieć
o TeacherSource, witrynie internetowej zawierającej ponad 3000 darmowych planów 
lekcji, zgodnych ze stanowymi standardami nauczania, oraz TeacherLine, progra-

335 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 12.
336 APTS Associate Member FAQ, http://www.apts.org/aboutAPTS/membership/AssociateFAQs.

cfm (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
337 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 61.
338 Public Broadcasting Act...
339 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 25.
340 Ready to Learn. About Us, http://www.thirteen.org/readytolearn/about.html (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
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mie szkoleń pedagogicznych dla nauczycieli341. Oprócz inicjatyw ogólnokrajowych 
istnieją też niezależne – dostosowane do swoistości lokalnych systemów edukacyj-
nych i rynków pracy – projekty społeczne poszczególnych stacji. Licencjobiorcy, 
zwłaszcza uniwersyteccy, zapewniają w zarządzanych przez siebie stacjach staże dla 
studentów342.

Wiele spośród przedsięwzięć podejmowanych przez stacje członkowskie PBS 
koncentruje się na stymulowaniu świadomości obywatelskiej i budowaniu wspól-
not regionalnych. Obejmują one m.in. transmisje internetowe obrad władz lokalnych 
i dokumentację dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych. Ich tematyka bywa 
bardzo zróżnicowana, czego przykładem jest zorganizowane 7 maja 2005 roku przez 
stację WKYU z Bowling Green (Kentucky) sympozjum poświęconego rozporządze-
niom dotyczącym podtrzymywania życia (tzw. living wills) – przybyli telewidzowie 
mogli skorzystać przy sporządzaniu dokumentu z bezpłatnej porady prawnika343.

Możliwości telekomunikacyjne nadawców publicznych bywają wykorzystywane 
również w służbie ochrony zdrowia i życia członków społeczności lokalnych. Pro-
gramom dokumentalnym PBS, takim jak The Forgetting (audycja poświęcona walce 
z chorobą Alzheimera)344, towarzyszą dyskusje panelowe z udziałem lekarzy oraz pub-
likacje materiałów elektronicznych i drukowanych345. W przypadkach nagłych zagro-
żeń (np. terrorystycznych) czy klęsk żywiołowych, kiedy sprawne rozpowszechnienie 
informacji staje się sprawą o decydującym znaczeniu, przydatny może się okazać Sy-
stem Cyfrowego Ostrzegania o Sytuacjach Kryzysowych (Digital Emergency Alert 
System, DEAS), testowany w 2007 roku przez 26 stacji telewizji publicznej w 17 sta-
nach. Jak piszą autorzy raportu Rządowego Biura Obrachunkowego: „Technologia ta 
umożliwi władzom wskazywanie odbiorców informacji i przekazywanie jej poprzez 
różnorodne media, takie jak telewizja, radio, telefonia komórkowa, sieci komputero-
we i osobiste urządzenia komunikacyjne”346. Część stacji uczestniczy w podobnych 
programach lokalnych; przykładem może być tu serwis internetowy RiverWatch347, 
założony przez sieć Prairie Public z Fargo (Dakota Północna) i dostarczający miejsco-
wym społecznościom informacji na temat stanu wód rzeki Red River.

Rozwiązania instytucjonalne amerykańskiej telewizji publicznej, a przede 
wszystkim zdecentralizowana struktura systemu PBS, bywają krytykowane w lite-
raturze przedmiotu. Postuluje się głównie wzmocnienie serwisów ogólnokrajowych 
(zwłaszcza tych odpowiadających za ofertę programową) oraz konsolidację stacji 
regionalnych w większe podmioty – w celu redukcji zjawisk związanych z pokry-

341 PBS Teachers. Resources for the Classroom, http://www.pbs.org/teachers/ (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

342 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 26.
343 WKYU PBS: Bowling Green Community Calendar, http://www.wkyupbs.org/communitycalen-

dar.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
344 The Forgetting. A Portrait of Alzheimer’s, http://www.pbs.org/theforgetting (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
345 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 27.
346 Ibidem.
347 RiverWatchOnline, http://www.riverwatchonline.org (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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waniem się kompetencji i duplikacją instytucji348. W sprawozdaniu Grupy Roboczej 
Twentieth Century Fund do spraw Telewizji Publicznej z 1993 roku znalazło się m.in. 
zalecenie różnicowania profi li nadawców lokalnych działających na tym samym te-
renie, aby uniknąć zdarzającego się gdzieniegdzie marnotrawstwa środków349.

2.3.  FINANSOWANIE AMERYKAŃSKIEJ 
TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Analizując coroczne sprawozdania fi nansowe PBS i jej europejskich odpowied-
ników, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że najbardziej charakterystyczną cechą 
amerykańskiego systemu fi nansowania działalności mediów publicznych jest jego 
różnorodność. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w historycznych uwarun-
kowaniach rozwoju telewizji niekomercyjnej w Stanach Zjednoczonych350, a ściślej 
rzecz ujmując – w niespełnionej obietnicy długoterminowego wsparcia federalnego, 
zawartej w sprawozdaniu Komisji Carnegiego „Telewizja publiczna: program dzia-
łania”. Spośród dwunastu zaleceń Komisji, stanowiących kompletny projekt syste-
mu telewizji publicznej, tylko jedno nie doczekało się ostatecznie realizacji. Była to 
rekomendacja nr 10, w której czytamy: „Zalecamy, by Kongres zapewnił fundusze 
federalne wymagane przez Korporację poprzez opłatę akcyzową od odbiorników 
telewizyjnych (począwszy od 2% aż do pułapu 5%). Przychody powinny być udo-
stępniane Korporacji poprzez fundusz powierniczy”351. Propozycja ta, wzbudzająca 
niejakie kontrowersje już w obrębie samej Komisji352, okazała się nie do przyjęcia dla 
członków Kongresu – i wkrótce wypadła z tekstu przygotowywanej ustawy Public 
Broadcasting Act. Już rok wcześniej podobny los spotkał projekt rozwiązania alter-
natywnego, zakładającego wyniesienie na orbitę szeregu satelitów telekomunikacyj-
nych: system zapewniałby łączność pomiędzy stacjami radiowymi i telewizyjnymi, 
a z opłat wnoszonych za korzystanie z niego przez sieci komercyjne fi nansowana 
byłaby działalność amerykańskich mediów niekomercyjnych353. 

System wsparcia federalnego dla telewizji publicznej, który ostatecznie zawarto 
w ustawie z 1967 roku, stanowił rozwiązanie znacznie bardziej konserwatywne od 
dalekosiężnych projektów Komisji Carnegiego – i zdecydowanie mniej satysfakcjo-
nujące dla środowisk nadawców oświatowych. Przewidziany przez Public Broadcast-
ing Act mechanizm fi nansowania opierał się na corocznych autoryzacjach i przydzia-

348 Por. Willard D. Rowland, The Institution..., s. 61–63.
349 The Twentieth Century Fund Task Force on Public Television, Quality Time?..., s. 22.
350 Szerzej o historii amerykańskich mediów publicznych autor pisze w rozdziale I niniejszej dysertacji.
351 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 68.
352 Ibidem, s. 72.
353 Na niepowodzeniu tego projektu zaważyły przede wszystkim względy polityczne; gorący zwo-

lennik mediów publicznych, prezydent Lyndon B. Johnson, był pod koniec kadencji zbyt zajęty wojną 
wietnamską, by wystarczająco energicznie poprzeć plan łączności satelitarnej. Zob. James Ledbetter, 
Made..., s. 33.
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łach środków z budżetu federalnego, dokonywanych – za zgodą prezydenta – przez 
Kongres. Z punktu widzenia nadawców niekomercyjnych system ten był obarczo-
ny zasadniczą wadą: typowa dla programów rządowych procedura nie uwzględniała 
swoistości medium publicznego i silnie uzależniała CPB od bieżących trendów po-
litycznych w Waszyngtonie. Wsparcie z budżetu państwa było nie tylko niewystar-
czające w stosunku do olbrzymich potrzeb rodzącego się medium, ale i w każdej 
chwili mogło zostać anulowane przez władze federalne (już w 1972 roku prezydent 
Richard Nixon – dążąc do objęcia kontroli nad Korporacją Mediów Publicznych – 
zawetował autoryzację funduszy). Bezpieczeństwo fi nansowe Publicznego Serwisu 
Nadawczego w umiarkowanym jedynie zakresie wzmocniły ustawy z 1975 i 1978 
roku, na mocy których autoryzacje kongresowe zaczęły obejmować kilka kolejnych 
lat, zaś wysokość kwot przekazywanych nadawcom niekomercyjnym z funduszu fe-
deralnego uzależniono od środków pozyskiwanych przez stacje ze źródeł niezależ-
nych (niefederalnych)354. Prawdziwie długoterminowego mechanizmu fi nansowania 
mediów publicznych nie zaimplementowano w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj.

W obliczu powyższych okoliczności władze stacji PBS zostały zmuszone do po-
szukiwania innych źródeł dochodów. Rezultatem tego stanu rzeczy jest współczesny, 
niezwykle zdywersyfi kowany system fi nansowania amerykańskich mediów publicz-
nych (patrz wykres 4).

Wykres 4. Udział procentowy dochodów z różnych źródeł w budżetach licencjobiorców telewizji 
publicznej w 2005 r.355

W kolejnych podrozdziałach tej części pracy autor przedstawi szczegółowo głów-
ne kategorie środków wpływających do budżetów nadawców niekomercyjnych.

354 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 47–48.
355 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 29.
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2.3.1. Wsparcie ze źródeł publicznych

Fundusze przekazywane Korporacji Mediów Publicznych przez władze w Waszyng-
tonie stanowią istotną część budżetów licencjobiorców PBS (w 2005 roku – 12%); 
ponadto należy do nich doliczyć inne granty i kontrakty federalne (np. dotacje na 
dostosowanie infrastruktury do nadawania w technologii cyfrowej), co ogółem prze-
kłada się na około 15% wpływów budżetowych stacji telewizji publicznej. Udział 
procentowy funduszy federalnych w dochodach pojedynczego nadawcy niekomer-
cyjnego nie jest zwykle skorelowany z jego formą organizacyjną (jakkolwiek dane 
zgłaszane przez nadawców lokalnych wskazują, że stacje zarządzane przez agencje 
stanowe w nieco mniejszym stopniu polegają na środkach z CPB), ale jednocześnie 
wykazuje znaczne zróżnicowanie w zależności od wielkości danej stacji i rynku, na 
którym ona działa356. Im większa stacja – i im większy rynek – tym mniejszy procent 
dochodów nadawcy stanowią wpływy z budżetu federalnego. Wynika to z jednej 
strony z faktu, że licencjobiorcy działający na rozległych, bogatych rynkach są w sta-
nie bardziej efektywnie pozyskiwać alternatywne źródła fi nansowania, z drugiej zaś 
– z mechanizmów dystrybucji wsparcia przez CPB, działającej „z uwzględnieniem 
potrzeb i wymagań fi nansowych stacji, w celu podtrzymania i stymulowania nowych 
źródeł wsparcia niefederalnego”357. Szczegóły udziału procentowego funduszy fe-
deralnych w budżetach operacyjnych stacji telewizji publicznej – według wielkości 
dochodów i rynków, na których działają – przedstawia wykres 5.

     a)                   b) 

Wykres 5. Udział procentowy funduszy federalnych w budżetach licencjobiorców PBS: a) w po-
dziale według dochodów licencjobiorcy, b) w podziale według wielkości lokalnego rynku telewi-
zyjnego. Dane w mln USD358

Wysokość wsparcia federalnego sukcesywnie wzrastała w ciągu czterech dekad 
istnienia amerykańskiego systemu mediów publicznych. Pierwotny przydział z 1969 

356 Ibidem, s. 30–31.
357 Ibidem.
358 Za: ibidem, s. 31–32.
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roku wynosił 5 milionów USD, podczas gdy ostatnia autoryzacja – na rok 2011 – 
opiewa na 430 milionów USD. Stała tendencja wzrostowa uległa jednak w tym okre-
sie dwukrotnie zahamowaniu – po raz pierwszy na początku lat 80., wraz z obcięciem 
funduszy na projekty federalne przez administrację Ronalda Reagana, i ponownie 
w połowie lat 90., kiedy Partia Republikańska, zwycięska w wyborach do Kongresu, 
przypuściła gwałtowny atak na fi nanse mediów publicznych. Ostatnie lata są jednak 
ponownie okresem stałego, chociaż powolnego wzrostu sum przekazywanych Kor-
poracji Mediów Publicznych przez władze w Waszyngtonie (patrz wykres 6).
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Wykres 6. Wsparcie federalne dla CPB w latach 1969–2011359. Dane w mln USD

Pomimo konsekwentnego wzrostu wydatków budżetowych na CPB wysokość 
wsparcia federalnego dla telewizji publicznej jest w opinii wielu obserwatorów 
amerykańskiej sceny medialnej zbyt niska. Jak pisze Willard D. Rowland: „media 
publiczne USA nie miały nigdy środków w jakimkolwiek stopniu zbliżonych do po-
ziomu niezbędnego, aby świadczyć rozległą gamę usług odpowiadających centralnej 
roli kulturalnej takich instytucji w innych krajach – ani nawet, by realizować skrom-
niejsze, amerykańskie koncepcje telekomunikacji publicznej”360. Federalne autory-
zacje dla mediów publicznych wyniosły w 2007 roku około 400 milionów USD, co 
w przeliczeniu na osobę daje zaledwie 1,27 USD361. W porównaniu z innymi wysoko 
rozwiniętymi krajami jest to suma bardzo niewielka362.

Co więcej, kwestia celowości wsparcia dla mediów publicznych ze strony pań-
stwa jest wciąż problemem spornym w amerykańskim dyskursie politycznym. Me-
dioznawcy o proweniencji konserwatywnej, tacy jak m.in. Laurence Jarvik, od lat 

359 Za: CPB Fed. Appropriation History, http://www.cpb.org/aboutcpb/fi nancials/appropriation/hi-
story. html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

360 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 48.
361 Association of Public Television Stations. FAQ, http://www.apts.org/aboutAPTS/faqs.cfm (do-

stęp: 1 czerwca 2010 r.).
362 Por. For a Democratic Canadian Media, http://www.shunpiking.com/ol0206/CEPmediapolicy_e-1.

pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.). Więcej na ten temat w rozdziale V niniejszej pracy.
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nawołują do całkowitej rezygnacji z fi nansowania PBS z pieniędzy podatników. Dla 
zwolenników radykalnego ograniczenia roli państwa w systemie medialnym likwi-
dacja autoryzacji kongresowych dla CPB stanowiłaby swoiste uwolnienie mediów 
publicznych spod biurokratycznej kontroli Waszyngtonu. Powołujący się często na 
klasyka konserwatywnej refl eksji ekonomicznej, Miltona Friedmana, Jarvik pisze: 
„Najlepiej dla PBS byłoby, gdyby dostrzeżono, że wolność wypowiedzi zostaje 
wzmocniona, a nie osłabiona, poprzez dynamikę rynku. Pozarynkowy system non 
profi t, rządzony przez kaprysy biurokratów i naciski polityczne – co stanowi właści-
we określenie obecnego stanu PBS – zawęża zakres oferty programowej potencjal-
nie dostępnej dla widzów. Ten, kto prawdziwie ceni wolność, a zwłaszcza wolność 
słowa, musi uczciwie uznać, że wolny rynek idei nie może istnieć w środowisku 
intelektualnym i administracyjnym wrogim w stosunku do samej koncepcji wolne-
go rynku”363. Wtóruje mu były prezes CBS News, Van Gordon Sauter: „Fanatyczne 
przywiązanie do rządu federalnego – i oparcie się na, w istocie, monopolu wsparcia 
podatników – odarło PBS z wizji, inicjatywy i zdolności konkurencji”364.

Z radykalnymi tezami obozu konserwatywnego nie zgadzają się medioznawcy 
nastawieni bardziej liberalnie, a także przedstawiciele nadawców publicznych. Argu-
mentują oni, że jakkolwiek udział funduszy federalnych w całości dorocznych docho-
dów niekomercyjnych nadawców telewizyjnych może wydawać się skromny, zna-
czenia środków przekazywanych przez władze w Waszyngtonie dla funkcjonowania 
mediów publicznych nie sposób przecenić. Jak piszą w swym raporcie z 1993 roku 
członkowie Grupy Roboczej Twentieth Century Fund do spraw Telewizji Publicznej: 
„Gdzie byłaby telewizja publiczna bez tych funduszy? Można odjąć 250 milionów 
USD z budżetu operacyjnego i dojść do wniosku, że telewizja publiczna pozostałaby 
przedsiębiorstwem o wpływach przekraczających miliard dolarów rocznie. Ale to 
raczej na pewno nie byłaby cała prawda. Wsparcie federalne stanowi »jądro systemu 
fi nansowania« – masę krytyczną, od której jest uzależnionych wiele innych strumieni 
dochodów płynących w stronę telewizji publicznej”365. Regularnie otrzymywane fun-
dusze budżetowe umożliwiają stacjom długofalowe planowanie produkcji audycji 
telewizyjnych (jest to procedura skomplikowana, niemożliwa – w przypadku więk-
szych projektów – do ujęcia w ramy jednego roku obrachunkowego). Warto również 
podkreślić, że pozyskanie wsparcia federalnego pociąga za sobą jedynie minimalne 
koszty (w porównaniu do zabezpieczenia funduszy z innych źródeł); dodatkową ko-
rzyścią dla nadawców publicznych jest zaś fakt, że otrzymane w ten sposób kwoty 
można zużytkować na wiele różnych celów (w tym na pokrycie kosztów operacyj-
nych stacji), podczas gdy pieniądze otrzymane od np. sponsorów korporacyjnych lub 
fundacji mają często precyzyjnie określone przeznaczenie366.

Spory wokół obecnego mechanizmu fi nansowania mediów publicznych ze źródeł 
federalnych – rozwiązania, jak wspomniano wyżej, krytykowanego z różnych stron 
politycznego spektrum – uwidaczniają raz jeszcze ogrom straty, którą nadawcy nie-

363 Laurence Jarvik, op. cit., s. 287.
364 Ibidem, s. x.
365 The Twentieth Century Fund Task Force on Public Television, op. cit., s. 28–29.
366 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 34.
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komercyjni ponieśli w 1967 roku wskutek kongresowej porażki 10. rekomendacji 
Komisji Carnegiego. Ideał niezależnego, odpornego na wszelkie naciski zewnętrz-
ne systemu generacji dochodów przewijał się jednak w amerykańskich dyskusjach 
na temat telewizji publicznej przez cały okres jej istnienia. Kolejne gremia anali-
zujące stan mediów niekomercyjnych nieodmiennie wskazywały na potrzebę rady-
kalnej zmiany dotychczasowego mechanizmu fi nansowania – należy tu wspomnieć 
m.in. o sprawozdaniach Drugiej Komisji Carnegiego (1979 r.) oraz Grupy Roboczej 
Twentieth Century Fund do spraw Telewizji Publicznej (1993 r.). John Wither spoon 
i Roselle Kovitz piszą o nowych projektach fi nansowania mediów publicznych: 
„Większość propozycji, które pojawiały się przez te lata, była oparta na idei, że po-
nieważ fale radiowe należą do społeczeństwa, przywilej korzystania z tych rzadkich 
zasobów w celu osiągnięcia zysku powinien nieść z sobą pewną odpowiedzialność 
fi nansową w zakresie wspierania alternatywnego systemu niekomercyjnego”367. 
Środki na działalność PBS mogłyby być zatem czerpane np. z aukcji częstotliwości 
radiowych i telewizyjnych. Jak szacuje Willard D. Rowland, powołanie funduszu po-
wierniczego zasilanego wpływami z przetargów na pasma spektrum radiowego oraz 
opodatkowania sprzedaży stacji licencjonowanych przez Federalną Komisję Łącz-
ności zapewniłoby mediom publicznym wpływy w wysokości około 5 miliardów 
USD rocznie – kwotę wielokrotnie przewyższającą obecne dotacje kongresowe dla 
CPB368. Podobnych koncepcji przedstawiano w ostatnich dekadach wiele: w 1987 
roku środowiska nadawców niekomercyjnych wiązały wielkie nadzieje z projektem 
zgłoszonym przez senatora Ernesta Hollingsa z Karoliny Południowej (stosowny akt 
prawny przepadł jednak w głosowaniu); w 1998 roku członkowie Izby Reprezentan-
tów – Billy Tauzin i Edward Markey – wystąpili z propozycją nałożenia na media ko-
mercyjne specjalnej opłaty za zwolnienie z obowiązku realizowania misji publicznej. 
Wszystkie te inicjatywy rozbijały się o mur politycznej niechęci, spojony zaprawą 
lobby sieci komercyjnych, „bez wątpienia najpotężniejszej waszyngtońskiej grupy 
nacisku”369.

Kolejnym źródłem dochodu są dla stacji członkowskich PBS dotacje z publicz-
nych źródeł niefederalnych. Środki te stanowią generalnie pokaźną część budżetu 
poszczególnych licencjobiorców, chociaż pomiędzy poszczególnymi nadawcami 
istnieje w tej materii znaczne zróżnicowanie – wielkość funduszy, które poszcze-
gólne stacje otrzymują od władz stanowych i lokalnych, a także instytucji eduka-
cyjnych, uwarunkowana jest (jak nietrudno zgadnąć) przede wszystkim formą or-
ganizacyjną podmiotu posiadającego licencję na nadawanie niekomercyjne. Dane 
procentowe dla całego systemu wynoszą: 15% w przypadku funduszy stanowych, 
8% – dla kwot przekazywanych przez uczelnie i 5% – dla wpływów od władz lokal-
nych; wartości odnoszące się do poszczególnych kategorii nadawców przedstawia 
natomiast wykres 7.

367 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 87.
368 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 64–65.
369 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 87.



81Struktura i fi nansowanie amerykańskiej telewizji publicznej

Wykres 7. Procent dochodów z różnych źródeł dla poszczególnych typów licencjobiorców 
w 2005 r.370

Jak widać, stacje kontrolowane przez agencje stanowe czerpią gros swych do-
chodów ze źródeł stanowych, stacje uniwersyteckie – ze środków przekazywanych 
przez instytucje edukacyjne itd. Z kolei dla nadawców „społecznych” najważniej-
szym źródłem funduszy są wpłaty indywidualne (ta kategoria wpływów zostanie 
szczegółowo omówiona w następnym podrozdziale pracy). W przypadku wszystkich 
form organizacyjnych licencjobiorców wysokość wsparcia kluczowego (od władz 
lokalnych, stanowych etc.) przewyższa środki federalne, co stanowi kolejny przejaw 
decentralizacji amerykańskich mediów publicznych.

2.3.2. Wsparcie ze źródeł prywatnych

Jak już wspomniano, fundusze przekazywane mediom publicznym przez władze fe-
deralne, stanowe i lokalne nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb stacji PBS. Z tego 
powodu amerykański system nadawania niekomercyjnego już od początku swego 
istnienia korzystał ze wsparcia podmiotów prywatnych. Znaczenie pozyskiwanych 
w ten sposób funduszy podlega ciągłemu wzrostowi: od 1/5 wszystkich środków do-
stępnych nadawcom niekomercyjnym w 1970 roku, poprzez 1/3 w 1980 roku, aż do 
więcej niż połowy – w 1990 roku. Obecnie ich udział sięga 57% (dane z 2005 roku).

Zdecydowanie najważniejszą rolę wśród wpływów należących do tej kategorii 
odgrywają wpłaty od darczyńców indywidualnych. Ich udział procentowy w budże-
tach publicznych nadawców telewizyjnych wynosi średnio 25%, zaś w przypadku 
stacji zarządzanych przez organizacje społeczne – aż 30,7% wszystkich dochodów. 
Dotacje od osób fi zycznych przyjmuje zdecydowana większość nadawców PBS, 

370 Za: United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 30.
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z wyjątkiem nielicznych stacji kontrolowanych przez władze lokalne371. Mechanizm 
nabywania „członkostwa” (membership) lokalnych stacji telewizyjnych, w zamian 
za wpłaty pieniężne na ich rzecz, stanowi bodaj najbardziej widoczny – dla postron-
nego obserwatora – element systemu fi nansowania mediów publicznych USA. Już od 
początku lat 70. stacje zrzeszone w PBS rozpoczęły regularne organizowanie kilku-
dniowych zbiórek pieniężnych (tzw. pledge drives)372, podczas których program te-
lewizyjny jest wielokrotnie przerywany połączeniami ze studiem, gdzie na widzów 
chcących zadeklarować pomoc dla stacji czekają specjalne numery telefonów. 

Darczyńcy mogą zwykle liczyć na drobne upominki373, natomiast dowodem ko-
lektywnej wdzięczności amerykańskiej telewizji publicznych dla telewidzów wspie-
rających fi nansowo lokalnych nadawców jest słynna formuła „Viewers Like You”, 
towarzysząca audycjom powstałym przy użyciu środków pochodzących z wpłat 
członkowskich: „Ten program został wyprodukowany dzięki dotacjom dla Twojej 
stacji PBS, przekazanym przez widzów takich jak Ty. Dziękujemy!”374. Fakt, że do-
tacje ze źródeł indywidualnych zabezpieczają największą część wpływów budżeto-
wych nadawców publicznych, stanowi pośrednie uzasadnienie istnienia PBS – jak 
pisze Willard D. Rowland: „sygnalizuje to pewien rodzaj lojalności i zaangażowania 
ze strony widowni, które równoważą zniechęcające doniesienia o regularnie niskich 
wskaźnikach oglądalności”375.

Jakkolwiek zbiórki pieniężne okazują się dla nadawców niekomercyjnych sku-
teczną metodą pozyskiwania funduszy, są one również związane z wieloma niedogod-
nościami i problemami. Sporej części odbiorców akcje takie kojarzą się z natarczy-
wym dopraszaniem się o pieniądze (by nie rzec – żebractwem!), co w konsekwencji 
prowadzi do dalszego zmniejszenia – i tak niewielkiej – oglądalności amerykań-
skiej telewizji publicznej376. Żeby temu przeciwdziałać, nadawcy wyświetlają w dni 
zbiórek szczególnie atrakcyjny program (specjalną ofertę przygotowaną centralnie, 

371 Działalność tych licencjobiorców w przeważającej części jest fi nansowana z podatków lokal-
nych, dlatego też nie zwracają się one do swoich widzów (a jednocześnie podatników) o dalsze wsparcie. 
Por. ibidem, s. 36.

372 Por. Laurence Jarvik, op. cit., s. 28.
373 I tak na przykład widzowie sieci Wyoming PBS, którzy wsparli swe stacje lokalne kwotą 75 USD, 

otrzymują: „Kartę MemberCard, kubek na kawę Wyoming PBS oraz subskrypcję naszego comiesięczne-
go przewodnika programowego Fine Tuning, w ramach podziękowania za ich donację na rzecz Wyoming 
PBS. MemberCard jest szczególną kartą, która upoważnia do specjalnej zniżki w wielu różnych restau-
racjach w stanie Wyoming i w całym kraju!”. Telewidzowie, którzy wpłacili mniej, mogą otrzymać m.in. 
torbę brezentową z logo sieci. Por. Wyoming PBS. Become a Member, http://www.wyoptv.org/support/
join.php (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

374 PBS Red Book. Policies and Specifi cations, http://www.pbs.org/producers/redbook/specs/under-
writing.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

375 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 56.
376 Pledge drives stanowią również wdzięczny temat żartów dla pokoleń komików amerykańskich. 

Dość wspomnieć odcinek Missionary: Impossible amerykańskiego serialu animowanego Simpsonowie: 
główny bohater, Homer Simpson, jest – w wyniku nieopatrznie zadeklarowanego, olbrzymiego wsparcia 
fi nansowego dla PBS, którego nie jest w stanie zrealizować – ścigany przez postacie znane z audycji tele-
wizji publicznej i ucieka przed prześladowcami na karaibską wyspę. Ostrzem satyry działalność mediów 
publicznych potraktowali też scenarzyści serialu Przyjaciele (w odcinku The One Where Phoebe Hates 
PBS) oraz autorzy kultowej gry wideo – Grand Theft Auto: Vice City. 
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w ramach Station Independence Program377, bądź też audycje cieszące się sympa-
tią danej społeczności lokalnej). Wątpliwości budzi też kwestia partycypacji spo-
łecznej w procesie fi nansowania PBS – zaledwie około 10% telewidzów wspomaga 
indywidualnymi wpłatami swe stacje lokalne, co – zdaniem części medioznawców 
amerykańskich – „stawia pytanie o stopień »publiczności« telewizji publicznej, to 
jest: dla kogo istnieją media publiczne i przez kogo powinny być kontrolowane?”378. 
Osobnym problemem jest fakt, iż akcje subskrypcyjne wymagają od licencjobiorców 
PBS znacznego wysiłku organizacyjnego. Zbiórki pledge drives wiążą się zwykle 
z poważnym kosztami fi nansowymi i koniecznością skierowania do ich obsługi du-
żej części personelu stacji; zasoby te mogłyby zostać – z większym pożytkiem dla 
miejscowych społeczności – przeznaczone np. na produkcję programów o tematy-
ce lokalnej (trzeba zaznaczyć, że w większości małych stacji powstaje niewiele ta-
kich audycji). Zamiast koncentrować działalność na wypełnianiu celów wskazanych 
przez ustawę Public Broadcasting Act, lokalne stacje telewizyjne przekształcają się 
w ten sposób w komitety zbiórkowe.

Jakkolwiek wpłaty od darczyńców indywidualnych stanowią obecnie najważniej-
sze ze źródeł dochodów dostępnych dla amerykańskiej telewizji publicznej, przy-
szłość tej kategorii fi nansowania nie rysuje się optymistycznie. Ogólna wysokość 
wpływów do budżetu stacji Publicznego Serwisu Nadawczego zależy od dwóch 
czynników: liczby członków i przeciętnej wysokości darowizny379. O ile w 1999 roku 
działalność PBS wspierało fi nansowo około 4,7 miliona Amerykanów, to w 2005 
roku darczyńców było już tylko 3,6 miliona. Przeciętna wysokość wpłat zwiększyła 
się wprawdzie w tym okresie z 79 do 97 USD, ale ogólna wartość wsparcia zmalała 
o 6% – z 373 milionów do 349 milionów USD. Jako przyczyny tej sytuacji władze 
amerykańskich mediów publicznych wskazują380: zwiększoną konkurencję o daro-
wizny między organizacjami non profi t, słabszą rozpoznawalność marki PBS wśród 
potencjalnych darczyńców (wobec obecnej supremacji sieci kablowych i cyfrowych) 
oraz – w przypadku części nadawców – regionalne problemy gospodarcze381.

W celu odwrócenia trendu spadkowego Korporacja Mediów Publicznych zainau-
gurowała w 2003 roku, pod nazwą Major Giving Initiative, program pomocy w pozy-
skiwaniu dotacji o znacznej wysokości (przekraczających 1000 USD)382. Zabezpie-
czanie wpłat należących do tej kategorii (stanowiły one w 2005 roku 13% wszystkich 
darowizn członkowskich) wymaga od zarządów stacji lokalnych przyjęcia odmien-
nych strategii działania, dlatego też inicjatywa CPB obejmuje wachlarz stosownych 
szkoleń i materiałów. W projekcie uczestniczy obecnie około 62% wszystkich licen-

377 SIP jest pakietem audycji, materiałów promocyjnych oraz wiedzy specjalistycznej, który stacje 
telewizji publicznej kupują od PBS w celu wykorzystania przy zbiórkach pieniężnych. Por. United States 
Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 37.

378 Willard D. Rowland, The Institution..., s. 56.
379 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 37.
380 Ibidem.
381 Problemem jest też mentalność telewidzów amerykańskich, niedostrzegających sensu płacenia za 

usługi, które i tak są dostępne bezpłatnie dla ogółu społeczeństwa.
382 CPB Major Giving Initiative, http://majorgivingnow.org/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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cjobiorców; mimo pierwszych sukcesów na jego wymierne, długofalowe rezultaty 
należy – według zapewnień organizatorów – jeszcze poczekać383.

Środki przekazywane przez fundacje, stanowiące tradycyjne źródło fi nansowania 
amerykańskich mediów niekomercyjnych384, przekładają się na około 6% wszyst-
kich wpływów do budżetów stacji telewizji publicznej (udział ten w ostatnich la-
tach powoli, ale w miarę systematycznie rośnie; od 1999 do 2005 roku zwiększył 
się o 19%)385. Charakterystyczne dla tej kategorii fi nansowania jest jednak znaczne 
rozwarstwienie wysokości dotacji pomiędzy poszczególnymi nadawcami. Według 
danych z opracowanego przez CPB Studium Porównawczego Działalności Stacji, 
ze wsparcia fundacji korzystało w 2005 roku około 89% nadawców publicznych. 
O ile jednak 1/4 licencjobiorców – najhojniej wspomaganych przez instytucje fi lan-
tropijne – mogła poszczycić się dotacjami w wysokości średnio 2,1 miliona USD 
rocznie, pozostałe 3/4 nadawców pozyskało kwoty nieprzekraczające 155 tysięcy 
USD386. Czynnikiem determinującym wielkość wsparcia ze strony fundacji jest prze-
de wszystkim region, na którym działalność prowadzi dany podmiot nadawczy (jak 
nietrudno zgadnąć, uprzywilejowane są pod tym względem stacje mające siedziby 
w wielkich miastach, gdzie bogatych fundacji jest zdecydowanie więcej). Pewnym 
mankamentem funduszy pozyskiwanych w ten sposób jest zazwyczaj ich ściśle okre-
ślone przeznaczenie (na ustalone uprzednio projekty i inicjatywy); niewiele fundacji 
fi nansuje ogólne wydatki operacyjne licencjobiorców zrzeszonych w PBS.

Do podstawowych źródeł fi nansowania amerykańskich mediów publicznych na-
leży również wsparcie pozyskiwane ze strony przedsiębiorstw prywatnych. Inspiracji 
dla praktyk współpracy pomiędzy mediami niekomercyjnymi a światem wielkiego 
biznesu należy szukać w amerykańskiej tradycji mecenatu fi nansowego, który nad 
instytucjami kulturalnymi Stanów Zjednoczonych od lat roztaczali giganci handlu 
i przemysłu. Wsparcie dla galerii sztuki, muzeów i fi lharmonii stanowiło dla tuzów 
amerykańskiej przedsiębiorczości doskonały sposób na związanie swej marki z pre-
stiżowymi osiągnięciami artystycznymi i jej efektywną promocję. Kiedy zatem na 
rynku medialnym USA pojawiły się pierwsze telewizyjne stacje edukacyjne, na zain-
teresowanie ze strony podmiotów prywatnych nie trzeba było długo czekać – do-
wodem tego są chociażby sprawozdania fi nansowe pionierów mediów oświatowych 
z lat 50., w których wiele miejsca zajmują dotacje od lokalnych przedsiębiorstw387.

O ile jednak w przypadku tradycyjnych placówek kultury kompleksowy model 
biznesowy takiej kooperacji był dobrze znany, dawno opracowany i w ciągu dekad 
sprawdzony, o tyle fi nansowanie nowego medium wymagało dostosowania pomocy 
fi nansowej do realiów wynikających ze specyfi ki nadawców oświatowych. Zgodnie 

383 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 40.
384 Wystarczy przypomnieć o roli, jaką we wczesnym etapie rozwoju amerykańskiej telewizji nieko-

mercyjnej odegrały Fundacja Forda i Korporacja Carnegiego.
385 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 40.
386 Ibidem.
387 I tak na przykład stacja WQED z Pittsburgha zgłaszała w 1958 roku dotacje od regionalnego 

stowarzyszenia instytucji bankowych US Steel Corporation oraz potentata na rynku elektronicznym 
Westinghouse Electric. Por. James Ledbetter, Made..., s. 141.
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z wydanymi przez Federalną Komisję Łączności przepisami, stacje nadające na pod-
stawie licencji niekomercyjnych nie mogły bowiem emitować komunikatów rekla-
mowych – „żadne ogłoszenia promocyjne w imieniu podmiotów komercyjnych nie 
mogą być nadawane w zamian, w całości lub w części, za wynagrodzenie dla licencjo-
biorcy [niekomercyjnego – przyp. R.K.], jego przełożonych lub pracowników”388. 
Zainteresowane strony szybko wypracowały jednak efektywny mechanizm współ-
pracy, wykorzystując fakt, że sponsorowanie przez przedsiębiorstwa pojedynczych 
programów i serii telewizyjnych było dozwolone, a jedynym warunkiem, który nie-
ufna wobec altruistycznych intencji wielkiego biznesu FCC nałożyła na nadawców, 
był obowiązek wyświetlania – przed i po audycji sfi nansowanej w ten sposób – plansz 
informujących o podmiocie, który wyłożył fundusze na jego produkcję. System ten, 
mający teoretycznie na celu ostrzeganie widzów przed komercyjnymi inicjatywami 
w mediach oświatowych389, okazał się – co można uznać za okoliczność nader iro-
niczną – skutecznym instrumentem komunikacji marketingowej dla przedsiębiorców 
prywatnych.

Praktyczne znaczenie nowego źródła fi nansowania mediów publicznych, tzw. un-
derwritingu, nie było jednak początkowo wielkie. Wynikało to przede wszystkim 
z bardzo restrykcyjnych przepisów regulujących sponsorowanie audycji telewizji 
publicznej (zarówno wytycznych FCC, jak i wewnętrznych regulaminów PBS): na 
planszach nie wolno było umieszczać znaków fi rmowych ani sloganów handlowych, 
informacje o fi nansowaniu nie mogły przerywać audycji, zaś sponsorowane progra-
my miały nie dotyczyć tematyki związanej z profi lem działalności podmiotu, który 
zapłacił za ich produkcję390. Jak pisano w materiałach opublikowanych w latach 70. 
przez PBS: „na przykład program o korzyściach płynących z ogrodnictwa nie może 
być sponsorowany przez fi rmę sprzedającą nasiona; pieniądze na produkcję audycji 
o domniemanych niebezpieczeństwach związanych ze stosowaniem słodzików nie 
zostaną przyjęte od wytwórcy cukru itd.”391. Z tej samej dekady pochodzą protesty 
przeciw użyciu na jednej z plansz underwritingu czcionki zbliżonej do kroju pisma 
stosowanego w materiałach reklamowych sponsora (koncernu naftowego Mobil): 
„może następnym razem pozwolimy im na czerwone »o«?” – ironizowali krytycy392.

Rola, którą w systemie źródeł fi nansowania PBS odgrywały fundusze pozyskiwa-
ne od przedsiębiorstw komercyjnych, stale jednak wzrastała. Pierwszym tego przeja-
wem był skokowy wzrost wsparcia dla mediów publicznych ze strony biznesu w la-
tach 1973–1976: z nieco ponad 11 milionów USD do ponad 29 milionów USD w skali 
roku393. Bezpośrednią przyczyną tej tendencji były działania administracji Richarda 

388 FCC noncommercial station licensing rules, Sec. 73.621, http://www.current.org/pbpb/fcc/
fcc621.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

389 Federalna Komisja Łączności wyszła ze skądinąd słusznego założenia, że audycje wyproduko-
wane za pieniądze fi rm prywatnych mogą przemycać – pod pozorem obiektywizmu – treści przychylne 
dla sponsorów korporacyjnych.

390 Ralph Engelman, op. cit., s. 192.
391 James Ledbetter, Made..., s. 153.
392 „O” w logo fi rmy Mobil jest koloru czerwonego. Zob. John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. 

cit., s. 53.
393 James Ledbetter, Made..., s. 144.
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Nixona (przede wszystkim weto dla dotacji federalnych w 1972 roku), które zmusiły 
władze mediów publicznych do rozpaczliwego poszukiwania alternatywnych źródeł 
dochodów. Szczególnie chętne do pomocy okazały się fi rmy branży naftowej, które 
z uwagi na trwający jednocześnie kryzys na rynku paliw nie szczędziły wydatków na 
poprawę swego wizerunku. „Środki korporacyjne – pisze James Ledbetter – wypełni-
ły próżnię pozostawioną przez kaprysy federalnej procedury budżetowej”394.

Wraz ze wzrostem kwot, które przedsiębiorstwa komercyjne przeznaczały na 
fi nansowanie programów Publicznego Serwisu Nadawczego, wzmacniała się rów-
nież ich pozycja w negocjacjach z licencjobiorcami. Pomimo systemowych gwa-
rancji niezależności mediów publicznych od czynników zewnętrznych korporacyjni 
sponsorzy PBS zyskali w praktyce prawo współdecydowania o ofercie programo-
wej telewizji niekomercyjnej; w literaturze przedmiotu przytacza się często przykład 
angielskiego serialu fabularnego Upstairs, Downstairs (1974–1977), o którego za-
kupie i emisji zdecydowali de facto przedstawiciele koncernu Mobil. Swe miejsce 
w czołówce sponsorów biznesowych Publicznego Serwisu Nadawczego umocniły 
przedsiębiorstwa z sektora paliwowego, które do 1981 roku przejęły patronat fi nan-
sowy nad około 70% audycji telewizji niekomercyjnej – wyświetlanych w czasie 
najlepszej oglądalności (jak pisze Ralph Engelman, „krytycy rozszyfrowywali skrót 
PBS jako »Petroleum Broadcasting Service« [Naftowy Serwis Nadawczy – przyp. 
R.K.])395. Wizjonerem nowej ery współpracy na linii PBS – przedsiębiorstwa pry-
watne był (wspomniany w poprzednim rozdziale) wiceprezes Mobil Oil do spraw 
public relations, Herb Schmertz. Underwriting audycji kulturalnych telewizji pub-
licznej stanowił dla niego „okazję do przedstawienia kierownictwa fi rmy nie jako 
specjalistów o wąskich horyzontach, ale raczej jako korporacyjnych mężów stanu, 
których troski sięgają ponad wyniki fi nansowe”396. Specjalistyczne magazyny eko-
nomiczne rozpisywały się o „efekcie aureoli”, otaczającym długoterminowe korzy-
ści płynące ze wspierania PBS397; efekcie, dodajmy, tym silniejszym, iż – pomimo 
deklarowanej przez amerykańskiego nadawcę publicznego chęci służenia „grupom 
dotychczas pomijanym”398 – widownia prestiżowych audycji kulturalnych, przyrod-
niczych i publicystycznych telewizji niekomercyjnej wywodzi się raczej z wyższych, 
bardziej zamożnych warstw społeczeństwa USA (co przekłada się na efektywność 
działań promocyjnych sponsorów).

394 Ibidem.
395 Ralph Engelman, op. cit., s. 143.
396 James Ledbetter, Made..., s. 145.
397 Jednym z najnowszych przykładów wykorzystywania potencjału PBS do transformacji wizerun-

ku korporacyjnego są działania korporacji Shell. W komunikacie underwritingowym poprzedzającym 
program z serii Frontline World – Pakistan under Siege z 26 maja 2009 roku lektorka czyta: „Program 
został wyprodukowany dzięki koncernowi Shell, wspierającemu wolność prasy i niezależnych dzien-
nikarzy, którzy opowiadają o naszych czasach”. Przypomnijmy, że Shell był w ostatnich dekadach po-
wszechnie krytykowany za wspieranie autorytarnych reżimów w krajach Trzeciego Świata i zagłuszanie 
głosów opozycji, m.in. niechlubne zaangażowanie w proces i egzekucję nigeryjskiego działacza praw 
człowieka, Kena Saro-Wiwy w 1995 roku. Por. Naomi Klein, No Logo. No Space, No Choice, No Jobs, 
Picador, New York 2002, s. 334.

398 Por. Glenda R. Balas, From Underserved to Broadly Served. The Class Interests of Public Broad-
casting, „Critical Studies in Media Communication”, October 2007, t. 24, nr 4, s. 367.
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Atrakcyjność underwritingu jako metody marketingu zwiększyła się dodatkowo 
w 1984 roku, kiedy FCC zdecydowała o rozszerzeniu zakresu informacji o podmio-
tach sponsorujących dopuszczonego do wyświetlania w mediach publicznych399. 
Zgodnie ze zmodyfi kowanymi wytycznymi, plansze mogą odtąd zawierać m.in. 
znaki towarowe, neutralne opisy i slogany, nazwy handlowe oraz wykazy produk-
tów400. Dozwolone stało się nie tylko podawanie nazwy sponsora, ale i informacji 
o oferowanych przez niego towarach i usługach (wciąż zabronione pozostaje jed-
nak ich promowanie)401. Nowy system – zwany enhanced underwriting – zbliżył się 
w ten sposób do tradycyjnych wzorców komunikowania marketingowego402: „w kli-
pie pokazanym przed The MacNeil/Lehrer NewsHour symbole różnych produktów 
Pepsico, włącznie z Pepsi, Frito-Lay i Pizza Hut – wyskakiwały z papierowej tor-
by; stały telewidz mógłby dawniej spodziewać się takiej reklamy raczej w telewizji 
komercyjnej”403.

Fundusze pozyskiwane w ramach underwritingu audycji telewizyjnych pokry-
wają obecnie około 15% wpływów budżetowych telewizji publicznej. Pomiędzy po-
szczególnymi nadawcami lokalnymi widać jednak znaczne zróżnicowanie pod tym 
względem. Ze sponsorowania produkcji programów korzysta dzisiaj prawie 98% 
wszystkich licencjobiorców, ale na istotne dochody z tego tytułu może liczyć jedynie 
część z nich. Cytowane tu już sprawozdanie Rządowego Biura Obrachunkowego 
(Government Accountability Offi ce, GAO) podaje, że 1/4 nadawców otrzymuje do-
tacje w wysokości – średnio – 4,6 miliona USD w skali roku, podczas gdy przecięt-
ne coroczne wpłaty na rzecz pozostałych nadawców nie przekraczają 550 tysięcy 
USD404. Szczegółowe wartości zależą oczywiście od swoistości rynków, na których 
działają poszczególne stacje (prowincjonalni nadawcy PBS uskarżają się w ostatnich 
latach na tendencję spadkową funduszy otrzymywanych w ramach underwritingu, 
wywołaną procesami konsolidacyjnymi korporacji i przenoszeniem central przedsię-
biorstw do wielkich miast). Opracowane przez Publiczny Serwis Nadawczy wytycz-
ne określają maksymalny czas emisji komunikatów sponsorskich na 60 sekund dla 

399 Zmianę tę rekomendowała Tymczasowa Komisja do spraw Alternatywnego Finansowania, dzia-
łająca w latach 1981–1983. Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej dysertacji.

400 Prawie 94% komunikatów sponsorskich nadawanych obecnie zawiera grafi czne symbole kor-
poracyjne. W znacznej części przekazów prezentowane są również adresy WWW i numery telefonicz-
ne infolinii podmiotów fi nansujących produkcję audycji. Zob. Judi Puritz Cook, Advertising on Public 
Television. A Look at PBS [w:] Public Broadcasting and Public Interest, red. Michael P. McCauley et al., 
M.E. Sharpe, Armonk 2003, s. 90, 92.

401 Ralph Engelman, op. cit., s. 193.
402 Trend ten kontynuowały kolejne szczegółowe regulacje, wydawane przez władze telewizji pub-

licznej od 1984 roku.
403 James Ledbetter, Made..., s. 142. Rewolucyjny charakter wprowadzonych wtedy zmian znako-

micie ilustruje informacja sponsorska American Gas Association, poprzedzająca emisję audycji z cyklu 
Nature (1987 r.). Kilkunastosekundowy komunikat przedstawia scenkę z życia jeleni. Towarzyszy jej 
głos lektora, który czyta: „Program Nature został sfi nansowany przez (...) Twoją lokalną fi rmę gazową 
oraz przemysł gazowy, którego szacunek dla natury i środowiska wyraża sponsorowanie tej serii. Ame-
rykański przemysł gazowy dostarcza 160 milionom ludzi w całym kraju energię gazu ziemnego”. Za: 
Nature 1987 Opening, http://www.youtube.com/watch?v=PTUHMl5yRsU (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

404 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 42.
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jednego bloku, przy czym pojedynczy przekaz nie może trwać dłużej niż 15 sekund405 
(dla podmiotów przeznaczających na underwriting ponad 1,5 miliona USD w skali 
roku przewidziano regulacje preferencyjne)406.

Wśród komercyjnych sponsorów audycji PBS można znaleźć przedstawicieli 
większości sektorów amerykańskiej gospodarki. Tabela 1 przedstawia wyniki bada-
nia plansz underwritingu – przeprowadzonego w lutym 2000 roku przez amerykań-
ską uczoną Judi Puritz Cook.

Tabela 1. Sponsorzy komercyjni audycji PBS w podziale na branże (2000 r.)407

Branża podmiotu sponsorującego % komunikatów
Żywność i napoje 35,1%
Zabawki 12,4%
Technologia 11,3%
Telekomunikacja 8,2%
Zdrowie i farmaceutyki 8,2%
Sprzedaż detaliczna 8,2%
Usługi fi nansowe i ubezpieczenia 7,2%
Rozrywka 3,1%
Odzież i biżuteria 2,1%
Motoryzacja 2,1%
Edukacja 2,1%

Underwriting zapewnia znaczną (i stale rosnącą) część dochodów dostępnych na-
dawcom publicznym, ale z praktykami sponsorowania audycji telewizyjnych przez 
podmioty prywatne wiąże się również wiele problemów i kontrowersji. Przepisy za-
braniające przedsiębiorstwom fi nansowania produkcji programów, których tematyka 
dotyczy zakresu działalności sponsorów, od lat nie są przestrzegane – „jakby grając 
na nosie w stronę tych zapomnianych zakazów, PBS wyświetliła w 1992 roku pro-
gram o historii komputerów pt. Machine That Changed the World, który sfi nanso-
wano w części z grantu o wysokości 1,9 miliona USD od producenta komputerów, 
fi rmy Unisys”408; podobnych przypadków można wymienić wiele. Problem stanowi 
również fakt, że pewne kategorie audycji – uznawane przez potencjalnych sponsorów 
za nieatrakcyjne bądź też szkodliwe dla ich wizerunku – nie mogą liczyć na fundusze 
przekazywane w ramach underwritingu (chodzi tutaj przede wszystkim o programy 

405 PBS Red Book. Policies & Specifi cations. Underwriting, http://www.pbs.org/producers/redbook/
specs/underwriting.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

406 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 41.
407 Za: Judi Puritz Cook, op. cit., s. 91.
408 James Ledbetter, Made..., s. 153. 
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dokumentalne poruszające „niepopularne” tematy społeczne i polityczne)409. Nierówno-
mierność rozkładu wpływów z underwritingu potwierdzają zresztą ilościowe analizy 
komunikatów sponsorskich410. Jak w 1985 roku stwierdził Barry Chase, ówczesny 
wiceprezes działu publicystycznego PBS: „Bardzo chcielibyśmy zrobić program o hi-
storii i roli biznesu w Ameryce. Ale kto go zasponsoruje?”411. Redakcje programów in-
formacyjnych telewizji publicznej, uzależnione od wpływów z underwritingu, często 
pomijają w relacjach doniesienia niekorzystne dla przedsiębiorstw sponsorujących412. 
Część głosów krytycznych podkreśla również fakt, iż komercjalizacja PBS przekreśla 
w jakimś stopniu samą ideę edukacyjnych mediów publicznych. 

Wśród poszczególnych licencjobiorców Publicznego Serwisu Nadawczego opinie 
na temat kontrowersji związanych z underwritingiem są podzielone. Część nadaw-
ców popiera plany dalszego „uelastycznienia” komunikatów sponsorskich, widząc 
w nich szansę na zwiększenie puli środków dostępnych mediom niekomercyjnym; 
większość jednak kwestionuje celowość takich inicjatyw, argumentując, że ewentu-
alne korzyści fi nansowe nie przewyższyłyby wielowymiarowych (tak pieniężnych, 
jak i wizerunkowych) strat związanych z „rozmyciem” niekomercyjnego statusu te-
lewizji publicznej413.

Mimo to nie sposób wątpić, że trend współpracy nadawców niekomercyjnych 
z przedsiębiorstwami handlowymi będzie się nadal utrzymywał. PBS rozwija nowe 
płaszczyzny kooperacji z prywatnymi podmiotami gospodarczymi; coraz większe 
znaczenie dla budżetu amerykańskich mediów publicznych mają przedsięwzięcia 
obejmujące np. produkcję licencjonowanych gadżetów lub książek towarzyszących 
popularnym seriom telewizyjnym414. Jesienią 1996 roku środowiskami nadawców 
edukacyjnych wstrząsnęła dyskusja wokół projektu zaproponowanego przez byłego 
prezesa PBS, Lawrence’a Grossmana, zakładającego stworzenie dodatkowego ka-
nału telewizji publicznej, wstępnie nazwanego P-2. Miał on nadawać w weekendy 
i fi nansować swą działalność z reklam. Plan został wkrótce odrzucony przez Federal-

409 Ponieważ zaś odmowa wsparcia ze środków korporacyjnych w wielu wypadkach równa się ska-
sowaniu projektu audycji, znaczna część takich programów nigdy nie trafi a na antenę.

410 Jak wynika ze wspomnianego wyżej badania Judi Puritz Cook, ponad 80% przekazów sponsor-
skich towarzyszyło (w okresie objętym analizą) audycjom dla dzieci – neutralnym światopoglądowo, 
dobrze się kojarzącym i często oglądanym. Zob. Judi Puritz Cook, op. cit., s. 90.

411 James Ledbetter, Funding..., s. 82.
412 Przykładem takiej autocenzury może być sposób przedstawienia kryzysu ekologicznego – 

związanego z wyciekiem ropy naftowej z tankowca Exxon Valdez – w programie The MacNeil/Lehrer 
NewsHour w 1989 roku. Doniesienia reporterów PBS z miejsca katastrofy powszechnie krytykowano 
jako jednostronne, pomijające opinie zgłaszane przez organizacje ochrony środowiska. Exxon był w la-
tach 80. jednym z głównym sponsorów PBS. Por. William Hoynes, Public Television for Sale. Media, 
the Market and the Public Sphere, Westview, Boulder 1994, s. 81. Więcej na ten temat w rozdziale IV 
niniejszej pracy.

413 Por. United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 43–44.
414 Należy jednak zaznaczyć, że wbrew powszechnym wyobrażeniom do budżetu nadawców trafi a 

jedynie niewielki procent dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów towarzyszących programom te-
lewizyjnym. Jeżeli cena detaliczna gadżetu wynosi 20 USD, cena hurtowa to zaledwie 10 USD, zaś jed-
nostkowa opłata licencyjna dla właściciela praw autorskich waha się od 0,5 do 1,5 USD. Zob. ibidem, s. 53.
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ną Komisję Łączności, ale – jak pisał w 1998 roku James Ledbetter – „jakaś wersja 
tego, co proponował Grossman, z pewnością wypłynie ponownie w XXI wieku”415. 

Pozostałe źródła fi nansowania PBS obejmują m.in. wynajem wież nadawczych 
fi rmom telekomunikacyjnym (np. sieciom telefonicznym), sprzedaż nagrań wideo 
i udostępnianie pomieszczeń biurowych. Modernizacja infrastruktury stacji lokal-
nych, związana z przejściem na technologię nadawania cyfrowego, jest fi nansowana 
z szeregu źródeł, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić niezależne 
wsparcie federalne (m.in. poprzez Fundusz Dystrybucji Cyfrowej CPB)416.

2.4. ZAKOŃCZENIE

Model instytucjonalny i fi nansowy Publicznego Serwisu Nadawczego, tak różny 
od europejskich wzorców mediów niekomercyjnych, wynika bezpośrednio ze swo-
istości tradycji ideowych i ekonomicznych Stanów Zjednoczonych. Jest również 
podstawowym czynnikiem determinującym obecną pozycję PBS na rynku mediów 
amerykańskich i wpływającym na kontrowersje polityczne otaczające działalność 
nadawczą sieci (problemy te, przedstawione w ujęciu historycznym w I rozdziale 
rozprawy, zostaną szczegółowo omówione w kolejnych rozdziałach). 

Podsumowując rozważania zawarte w niniejszej części, warto podkreślić raz 
jeszcze dwie najczęściej podnoszone płaszczyzny krytyki modelu PBS – dotyczące, 
odpowiednio, kwestii instytucjonalnych i fi nansowych systemu amerykańskiego. Po 
pierwsze, znaczna część medioznawców i instytucji analizujących działalność me-
diów publicznych USA postuluje zwiększenie stopnia centralizacji PBS, co wzmoc-
niłoby polityczne i ekonomiczne znaczenie telewizji publicznej. Po drugie, telewizji 
niekomercyjnej bardzo przydałoby się radykalne zwiększenie wsparcia federalnego, 
w duchu oryginalnej koncepcji zawartej w sprawozdaniu Komisji Carnegiego z 1967 
roku – a więc z wykorzystaniem niezależnego mechanizmu generacji dochodów. 
Przyszłość PBS może zależeć od realizacji tych postulatów.

415 James Ledbetter, Funding..., s. 87.
416 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 32–33.



Rozdział III

FUNKCJONOWANIE PBS W AMERYKAŃSKIM 
SYSTEMIE MEDIALNYM

Public Television programs should carry the best of knowledge 
and of wisdom directly into the home417.

Komisja Carnegiego, 1967 r.

3.1. WPROWADZENIE

Amerykańska telewizja publiczna stanowi od niemal czterech dekad stały element 
pejzażu medialnego USA. Czy jednak działalność PBS realizuje w pełni zawarte 
w sprawozdaniu Komisji Carnegiego postulaty, by „wspaniałą technologię wyko-
rzystać do wspaniałych celów”, a „pokusę doskonałości spożytkować w służbie 
różnorodności”418? Po zarysowaniu historii nadawania publicznego w USA (w roz-
dziale I) oraz przedstawieniu struktury instytucjonalnej i fi nansowej amerykańskich 
mediów niekomercyjnych (w rozdziale II), niniejsza część dysertacji opisuje to, co 
w analizie każdego środka komunikowania masowego jest zwykle najważniejsze – 
kwestie związane z ofertą programową i jej społeczną recepcją.

Problem powyższy został w rozdziale III rozprawy potraktowany w sposób wie-
lopłaszczyznowy. Po pierwsze zatem, autor zbadał pozycję Publicznego Serwisu 
Nadawczego na amerykańskim rynku mediów, porównując wyniki fi nansowe i oglą-
dalność audycji telewizji publicznej i jej komercyjnych konkurentów. Po drugie, 
przeanalizował ofertę programową, którą stacje członkowskie PBS udostępniają 
swym telewidzom, szczególny nacisk kładąc na najbardziej popularne i cenione se-
rie audycji. Po trzecie wreszcie, podjął próbę opisania dyskursu publicznego wo-
kół działalności nadawców niekomercyjnych, z uwzględnieniem najważniejszych 
wątków krytyki, jakiej poddawana jest PBS. Należy bowiem raz jeszcze podkreś-

417 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 94.
418 Ibidem, s. 14.
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lić, że oferta programowa PBS (a zwłaszcza jej domniemana „stronniczość”) bu-
dzi kontrowersje nie mniejsze niż kwestie związane z fi nansowaniem amerykań-
skich stacji niekomercyjnych, polaryzując opinię publiczną – zwykle według linii 
podziałów politycznych – w podobny sposób jak w przypadku mediów na Starym
Kontynencie.

3.2. PBS NA AMERYKAŃSKIM RYNKU TELEWIZYJNYM

Pomimo gwałtownego rozwoju technologii teleinformatycznych telewizja pozosta-
je wciąż najpopularniejszym środkiem masowego komunikowania w Stanach Zjed-
noczonych. Jak dowodzą badania statystyczne przeprowadzone przez fi rmę Nielsen 
Media Research, około 98,2% amerykańskich gospodarstw domowych posiada przy-
najmniej jeden odbiornik telewizyjny (spośród nich 99% ma telewizor kolorowy, zaś 
76% – dwa lub więcej odbiorników)419. Przeciętny Amerykanin poświęca na ogląda-
nie telewizji ponad cztery godziny dziennie (co przekłada się na 29 godzin i 4 minuty 
w skali tygodnia)420. Wpływu medium na ludzkie postawy, poglądy i zainteresowania 
nie sposób przecenić – został on wykazany w toku wielu badań empirycznych, bie-
głość zaś w wykorzystywaniu kamer telewizyjnych na swą korzyść stała się w ciągu 
minionych dekad podstawową umiejętnością wymaganą od polityka. 

W ciągu 70 lat istnienia telewizja amerykańska stworzyła ogromny rynek, które-
go wartość liczona jest obecnie w miliardach dolarów. Czterech największych graczy 
na tym rynku – CBS Corporation, NBC Universal, Walt Disney Company (ABC) 
i News Corporation (Fox) – czerpie co roku z działalności telewizyjnej dochody 
przekraczające łącznie 20 miliardów USD netto (patrz wykres 8).

Relację pomiędzy medialnymi potentatami a lokalnymi i edukacyjnymi outside-
rami rynku radiofonii i telewizji USA doskonale wyraża podtytuł monografi i Toma-
sza Gobana-Klasa: W cieniu gigantów421 (przypomnijmy, że roczne dochody PBS nie 
przekraczają 1,8 miliarda USD). Olbrzymie różnice dotyczą jednak w tym przypad-
ku nie tylko kwestii fi nansowych, lecz także oglądalności audycji poszczególnych 
nadawców. Należy tu zaznaczyć, że rynek telewizyjny Stanów Zjednoczonym jest 
środowiskiem, które w miarę kolejnych przełomów technologicznych dynamicznie 
ewoluuje. W ciągu ostatnich dwóch dekad na czoło wyścigu notowań ratingowych 
wysunęli się nadawcy kablowi, i chociaż – jak pisze Tomasz Płudowski – „żaden 
portal internetowy ani stacja kablowa nie ma takiej oglądalności, jak pojedyncza 

419 Por. The World Almanac and Book of Facts 2002, red. William A. McGeveran, World Almanac 
Books, New York 2002, s. 279.

420 Ibidem, s. 280. Warto dodać, że wartość ta w ostatnich latach systematycznie rośnie. Por. Tay-
lor Gandossy, TV viewing at ‘all-time high’, Nielsen says, http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/
TV/02/24/us.video.nielsen/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

421 Tomasz Goban-Klas, Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjednoczonych. W cieniu gigan-
tów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.
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sieć ABC, CBS, NBC czy Fox”422, to jednak programy kablowe już w 2004 roku 
przewyższyły pod względem łącznej publiczności tradycyjne sieci naziemne (patrz 
wykres 9).

Wykres 8. Dochód netto potentatów rynku telewizyjnego USA (w mld USD), 2005 r.423

Wykres 9. Widownia stacji telewizyjnych w czasie najlepszej oglądalności (prime time), 1984–
–2008424

422 Tomasz Płudowski, op. cit., s. 79–80.
423 Źródło: Tomasz Płudowski, Środki masowego przekazu [w:] Ameryka. Społeczeństwo, kultura, 

polityka, red. Tomasz Płudowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 84. Wartości przed-
stawione na wykresie stanowią jedynie część ogólnych dochodów korporacji – działających również 
w innych sektorach rynku medialnego (prasa, radio, kino etc.).

424 Źródło: Bill Gorman, Where Did the Primetime Broadcast TV Audience Go?, http://tvbythenum-
bers.com/ 2008/12/03/updated-where-did-the-primetime-broadcast-audience-go/9079 (dostęp: 1 czerw-
ca 2010 r.).
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Przedstawione powyżej dane obrazują trzy istotne cechy amerykańskiego syste-
mu nadawania telewizyjnego. Po pierwsze, o czym wspomniano już wyżej, programy 
kablowe przejęły w ostatnich latach palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o oglądal-
ność. Po drugie, w stale spadającej popularności niezależnych stacji telewizyjnych 
można wyraźnie dostrzec przejaw postępującej konsolidacji rynku medialnego USA; 
w posiadaniu pięciu olbrzymich korporacji – Time Warner, Walt Disney Company, 
News Corporation, Viacom i Bertelsmann – znajduje się większość gazet codzien-
nych, magazynów, wydawnictw, studiów fi lmowych oraz stacji radiowych i telewi-
zyjnych. Jak wskazuje lewicowy badacz mediów amerykańskich Ben H. Bagdikian, 
ten gwałtowny proces konsolidacji (by nie rzec – kartelizacji!) przedsiębiorstw pra-
sowych jest fenomenem ostatnich lat: „W 1983 roku mężczyźni i kobiety stojący 
na czele pięćdziesięciu korporacji, które zdominowały amerykańskie widownie, mo-
gliby się zmieścić wygodnie w skromnej hotelowej sali balowej. (...) Do 2003 roku 
pięciu ludzi przejęło kontrolę nad mediami zarządzanymi dwadzieścia lat wcześniej 
przez te pięćdziesiąt korporacji. Ta piątka mogłaby się zmieścić w jakiejś większej 
budce telefonicznej”425. Po trzecie, co najbardziej istotne w kontekście niniejszej dy-
sertacji, widownia telewizji publicznej od dekad utrzymuje się na niskim, kilkupro-
centowym poziomie, z roku na rok systematycznie spadając.

Wydaje się jednak, że niskie notowania w czasie prime time (wynoszące w sezo-
nie telewizyjnym 2007–2008 zaledwie 1,2 punktu) nie w pełni oddają popularność 
PBS wśród widowni amerykańskiej. Audycje Publicznego Serwisu Nadawczego nie 
mogą oczywiście konkurować z wieczornymi hitami sieci komercyjnych, ale z całą 
pewnością mają swych wiernych telewidzów; jak podaje ofi cjalna witryna telewizji, 
„ponad 61 milionów ludzi w 39 milionach gospodarstw domowych przynajmniej 
raz w tygodniu ogląda programy PBS nadawane drogą naziemną”426. Jak szacują 
przedstawiciele nadawcy, ponad dwukrotnie większa liczba odbiorców ma – w ciągu 
miesiąca – kontakt z materiałami PBS, czy to za pośrednictwem tradycyjnej anteny, 
czy też Internetu. Pozornie skromne ratingi telewizji publicznej należy ponadto roz-
patrywać w zestawieniu z wynikami nadawców komercyjnych o (mniej lub bardziej) 
zbliżonym profi lu programowym – popularność Discovery Channel i CNN w czasie 
najlepszej oglądalności wynosi jedynie 0,7 punktu, zaś w przypadku The Learning 
Channel wskaźnik ten ma wartość 0,6 punktu. W przypadku niektórych grup pub-
liczności PBS jest wręcz liderem rynku – i tak na przykład aż 7% dzieci w wieku 
od 2 do 11 lat ogląda w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych (10.00–
–16.00) audycje nadawcy publicznego (to więcej niż łączna oglądalność programów 
czterech największych amerykańskich sieci telewizyjnych – dla tego segmentu wi-
downi i w tym czasie)427.

425 Ben H. Bagdikian, The New Media Monopoly, Beacon Press, Boston 2004, s. 27. Odmienne 
stanowisko prezentuje m.in. John Naisbitt, dla którego ostatnie dekady stanowią – przeciwnie – okres 
postępującej decentralizacji mediów USA. Por. Tomasz Goban-Klas, op. cit., s. 27–28.

426 PBS. About PBS. Corporate Facts, http://www.pbs.org/aboutpbs/aboutpbs_corp.html (dostęp: 
1 czerwca 2010 r.).

427 Horst Stipp, Die Rolle der Programmforschung im amerikanischen Fernsehen. Übersicht über 
die Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte, „Media Perspektiven” 2010, nr 2, s. 101.
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Jak podkreślają władze amerykańskiej telewizji publicznej, struktura demogra-
fi czna audytorium PBS pokrywa się w znacznym stopniu ze strukturą społeczeństwa 
USA. Dane szczegółowe przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Charakterystyka demografi czna widowni PBS, sezon telewizyjny 2007–2008428

Rasa/przynależność etniczna % populacji USA % widowni PBS 
Afroamerykanie 12,1% 12,1%
Latynoamerykanie 10,8% 10,8%
Wykształcenie
<4 lata liceum 13,9% 14,0%
wykształcenie średnie 30,3% 29,2%
1–3 lata studiów 27,9% 26,1%
4 i więcej lat studiów 27,9% 30,5%
Dochód w gospodarstwie
<20 000 USD 20,4% 19,9%
20 000–39 999 USD 22,3% 21,9%
40 000–59 999 USD 17,5% 16,7%
>60 000 USD 39,8% 41,5%

Przedstawione powyżej dane statystyczne – zaczerpnięte z ofi cjalnej witryny in-
ternetowej PBS – nie prezentują jednak pełnego obrazu demografi cznego widzów 
Publicznego Serwisu Nadawczego, w znacznej mierze zdywersyfi kowanego w zależ-
ności od konkretnych audycji. Jak podkreśla wielu badaczy, emitowane w czasie naj-
lepszej oglądalności prestiżowe cykle PBS przyciągają przed telewizory publiczność 
lepiej wykształconą i zamożniejszą niż przeciętni Amerykanie. Temu „elitarnemu” 
skrzywieniu władze mediów publicznych starają się ofi cjalnie zaprzeczać (świadczy 
ono bowiem o nie dość skutecznym realizowaniu przez PBS misji „służenia grupom 
dotąd pomijanym”), ale jednocześnie wykorzystują je przy pozyskiwaniu funduszy 
od sponsorów korporacyjnych, chętnych do promowania swego wizerunku wśród 
warstw dysponujących odpowiednio dużą siłą nabywczą429.

428 Źródło: Sprawozdanie Nielsen Media Research, za: PBS. About PBS. Corporate Facts...
429 Por. Michael Tracey, The Decline and Fall of Public Service Broadcasting, Oxford University 

Press, New York 1998, s. 252.
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3.3.  ŹRÓDŁA OFERTY PROGRAMOWEJ STACJI 
TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Jak wspomniano w poprzednich rozdziałach, do statutowych zadań Publicznego Ser-
wisu Nadawczego należy koordynowanie ogólnonarodowego harmonogramu audy-
cji, ale nie działalność produkcyjna. Programy emitowane przez stacje członkowskie 
PBS pochodzą z szerokiego spektrum źródeł, wśród których należy wymienić m.in.: 
poszczególnych nadawców lokalnych, producentów niezależnych oraz telewizje za-
graniczne. Z ich oferty PBS wybiera audycje rozprowadzane w ramach wspólnego 
dla całych Stanów Zjednoczonych Narodowego Serwisu Programowego. Poszcze-
gólni nadawcy posiadają jednak rozległe kompetencje w kwestii wyboru audycji, 
które zaprezentują swym widzom430.

Podstawowym źródłem oferty programowej PBS są stacje członkowskie Serwi-
su. Należy jednak zaznaczyć, że jedynie nieliczni nadawcy lokalni dysponują środ-
kami umożliwiającymi produkcję ogólnokrajowych audycji telewizyjnych. Wśród 
publicznych potentatów produkcyjnych trzeba wymienić m.in.: WGBH z Bostonu 
(powstają tam serie takie, jak: NOVA, Frontline oraz Masterpiece), WNET z Nowego 
Jorku (American Masters, Great Performances i Nature) oraz WETA z Waszyngtonu 
(PBS NewsHour oraz Washington Week). Audycje produkowane przez mniejsze sta-
cje są tylko od czasu do czasu włączane przez PBS do Narodowego Serwisu Progra-
mowego; programy takie bywają również wybierane do emisji przez pojedynczych 
nadawców lokalnych431. W amerykańskiej refl eksji medioznawczej podkreśla się, 
że sytuacja ta prowadzi do nadmiernego uzależnienia oferty programowej telewi-
zji publicznej od kilku największych stacji432; znaczne ryzyko fi nansowe związane 
z wykładaniem funduszy na produkcję programów odstrasza jednak od działalności 
wytwórczej większość licencjobiorców zrzeszonych w PBS433.

Kolejnym istotnym dostawcą audycji dla amerykańskiej telewizji publicznej są 
niezależne spółki produkcyjne. Najbardziej bodaj znanym spośród takich producen-
tów jest Sesame Workshop, edukacyjna organizacja non profi t, wytwarzająca od lat 
(poprzednio jako Children’s Television Workshop) sztandarową audycję dziecięcą 
PBS – Sesame Street (lubianą, jako Ulica Sezamkowa, również przez polskich wi-
dzów). Przykładem przedsiębiorstwa komercyjnego produkującego programy dla 
stacji członkowskich Publicznego Serwisu Nadawczego jest HIT Entertainment, 
z którego studiów wychodzą serie takie, jak Barney & Friends (Barney i przyjaciele) 

430 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 16.
431 Ibidem.
432 Nie jest to bynajmniej nowy problem. W 1991 roku na 345 istniejących stacji telewizji publicznej 

aż 300 (!) nie zdołało umieścić na antenie krajowej ani jednej wyprodukowanej przez siebie audycji. 
Znakomita większość oferty programowej PBS pochodziła od 11 najaktywniejszych stacji. Por. Michael 
Tracey, op. cit., s. 248.

433 Por. Richard Somerset-Ward, Public Television. The Ballpark’s Changing [w:] Twentieth Century 
Fund Task Force on Public Television, Quality Time?, The Twentieth Century Fund Press, New York 
1993, s. 139.
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czy Bob the Builder (Bob Budowniczy). Ceniony (i wielokrotnie nagradzany) nieza-
leżny producent fi lmów dokumentalnych Ken Burns jest odpowiedzialny za szereg 
popularnych audycji historycznych434.

Niezależny Serwis Telewizyjny (ITVS), powołany przez Kongres w 1988 roku, 
przeznacza fundusze federalne na wspieranie niezależnych przedsięwzięć medial-
nych. Jak piszą o misji instytucji autorzy sprawozdania Rządowego Biura Obra-
chunkowego: „ITVS szuka propozycji zwiększających stopień różnorodności tele-
wizji publicznej oraz przedstawiających gamę tematów i punktów widzenia, które 
uzupełniają i dostarczają alternatywy dla istniejącej oferty telewizji publicznej”435. 
Producenci niezależni współpracujący z Serwisem (jest ich, według szacunków 
ITVS, około 15 tysięcy w całych Stanach Zjednoczonych) mają – co oczywiste – 
znacznie większą swobodę decyzyjną w zakresie wyboru i sposobu przedstawienia 
tematów niż etatowi pracownicy stacji lokalnych, co przekłada się na niezwykle 
nieraz interesujące, dalekie od telewizyjnego mainstreamu programy436. Jedną z naj-
ważniejszych serii prezentujących na antenie PBS audycje niezależne jest P.O.V. (co 
stanowi skrót od Point of View – czyli „punkt widzenia”), w ramach której nada-
wane są – już od 1988 roku – wzbudzające wiele kontrowersji fi lmy dokumentalne 
o tematyce społecznej437. 

Tradycyjnie ważnym źródłem audycji dla Publicznego Serwisu Nadawczego są 
dostawcy zagraniczni, a przede wszystkim instytucje medialne Zjednoczonego Kró-
lestwa. Za niewiele tylko przesadzoną należy uznać żartobliwą wypowiedź byłego 
prezesa PBS, Lawrence’a Grossmana, który witając na posiedzeniu władz sieci goś-
cia z BBC, stwierdził w 1978 roku: „Nie mogę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby 
amerykańska telewizja publiczna, gdyby Brytyjczycy nie mówili po angielsku”438. 
Statystyki wskazują, że około 14% audycji wyświetlanych na antenie stacji PBS po-
chodzi z zagranicy (głównie z Wielkiej Brytanii, lecz również z Australii i Irlandii; 
europejskie produkcje z kontynentu bywają emitowane w wersji z napisami bądź 
dubbingiem)439, ale – jak wskazuje Richard Somerset-Ward – dane te mogą być my-
lące. Wiele audycji zagranicznych jest bowiem adaptowanych do istniejących for-
matów serii dokumentalnych – i tak na przykład dokumenty BBC z cyklu Horizon 
trafi ają do widzów amerykańskich w postaci odcinków serii NOVA, fi lmy wyprodu-
kowane przez Dział Historii Naturalnej BBC – w ramach cyklu Nature itd. Rzeczy-
wisty udział programów autorstwa wytwórców nieamerykańskich w ofercie progra-
mowej PBS wynosi około 25–30%440.

434 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 17.
435 Ibidem.
436 Por. B.J. Bullert, Public Television. Politics and the Battle over Documentary Film, Rutgers Uni-

versity Press, New Brunswick 1997, s. 10–24.
437 Steve Behrens, From P.O.V. – a regular supply of irregular humanity, http://www.current.org/

prog/ prog123p.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
438 Lawrence Grossman, The Vanishing Vision. The Inside Story of Public Television Review, http://

www. thefreelibrary.com/The+Vanishing+Vision:+The+Inside+Story+of+Public+Television.-017761529 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

439 Richard Somerset-Ward, American..., s. 104–105.
440 Richard Somerset-Ward, Public..., s. 139.
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Jakkolwiek Publiczny Serwis Nadawczy jest podstawowym dystrybutorem pro-
gramu telewizyjnego dla swych stacji członkowskich, istnieją również inne insty-
tucje zaopatrujące nadawców lokalnych w audycje. Wśród nich należy wymienić 
przede wszystkim Amerykańską Telewizję Publiczną (American Public Television, 
APT), która dystrybuuje m.in. Lidia’s Italian-American Kitchen oraz Rick Steves’ 
Europe, a także Narodowe Stowarzyszenie Telekomunikacji Edukacyjnej (National 
Educational Telecommunications Association, NETA), znane chociażby z rozprowa-
dzania serii This Is America with Dennis Wholey441. 

Osobną kategorię audycji telewizyjnych PBS stanowią produkcje poszczegól-
nych stacji przeznaczone na rynki lokalne. Wysokość udziału takich programów 
w ofercie nadawców zrzeszonych w Publicznym Serwisie Nadawczym stale jednak 
spada – z 11,4% w 1974 roku, poprzez 4,9% w 1996, aż do 4% w 2000 roku (lo-
kalne produkcje telewizyjne bywają przez to nazywane „gatunkiem zagrożonym” 
mediów amerykańskich)442. Wytwarzanie audycji to przedsięwzięcie bardzo kosz-
towne jak na warunki budżetowe mniejszych licencjobiorców PBS, aktywność stacji 
lokalnych w tym zakresie jest więc w znacznym stopniu uzależniona od dostępnych 
zasobów fi nansowych i wsparcia ze strony podmiotów prywatnych (np. poprzez un-
derwriting443). W roku 2000 jedynie 10% stacji PBS nadawało wieczorne programy 
publicystyczne lub informacyjne poświęcone sprawom lokalnym. Jak piszą John 
Wither spoon i Roselle Kovitz, „standardowa audycja lokalna w telewizji publicz-
nej to wyprodukowany niewielkim kosztem program, w którym miejscy i stanowi 
dziennikarze spotykają się co tydzień przy okrągłym stole”444. Przewidzianą przez 
Komisję Carnegiego rolę telewizji publicznej jako forum spraw regionalnych („na 
poziomie nieco niższym niż ogólnokrajowy istnieje pełen życia, ważny świat spraw 
obywatelskich” – czytamy w sprawozdaniu Komisji445) w coraz większym stopniu 
przejmują serwisy internetowe i publiczne kanały kablowe (public-access television 
– medium niezwiązane z telewizją publiczną446).

W sumie około 2/3 ogólnego czasu antenowego nadawców telewizji publicznej 
zajmują programy dystrybuowane przez PBS. Szczegóły przedstawia wykres nr 10.

Korzystanie z audycji dostarczanych stacjom przez PBS stanowi dla licencjo-
biorców regionalnych praktykę niezwykle korzystną pod względem ekonomicznym. 
W 2005 roku nadawcy płacili Publicznemu Serwisowi Nadawczemu około 86 USD 

441 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 17.
442 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 95.
443 Szerzej o underwritingu autor pisze w rozdziale II niniejszej dysertacji.
444 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 96.
445 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 17.
446 Public-access television powstała w latach 70. XX wieku jako kolejna próba ulepszenia systemu 

medialnego USA, a jednocześnie zaprzęgnięcia rosnących w siłę przedsiębiorstw kablowych do służby 
społecznościom lokalnym. Jeden lub więcej kanałów kablowych są zarezerwowane, na mocy ustaw i re-
gulacji FCC, dla audycji przygotowywanych w ramach oddolnych inicjatyw miejscowych podmiotów 
niekomercyjnych. Por. Laura R. Linder, Public Access Television. America’s Electronic Soapbox, Prae-
ger, Westport 1999, s. xi–xii oraz Douglas Kellner, Television and the Crisis of Democracy, Westview 
Press, Boulder 1990, s. 207–215.
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za godzinę programu, podczas gdy np. koszt wytworzenia godziny audycji lokalnej 
wynosił aż 1785 USD447. 

Wykres 10. Źródła oferty programowej nadawców PBS w 2005 r.448

3.4.  OFERTA PROGRAMOWA AMERYKAŃSKIEJ 
TELEWIZJI PUBLICZNEJ

Stacje zrzeszone w PBS nadają zróżnicowany – tak pod względem gatunkowym, jak 
i planowanej grupy odbiorców – program, którego podstawowym zadaniem, zgod-
nie z przesłaniem sprawozdania Komisji Carnegiego, jest korygowanie niedostatków 
istniejącego systemu medialnego; dostarczanie widzom audycji, których nadawcy 
komercyjni nie chcą lub nie mogą im zapewnić. W celu sprawdzenia, czy zadanie to 
jest faktycznie realizowane, a także oszacowania różnic w tym zakresie pomiędzy 
głównymi sieciami telewizyjnymi w Stanach Zjednoczonych, autor przeanalizował 
ramówki programowe stacji Publicznego Serwisu Nadawczego oraz ich komercyj-
nych konkurentów (jako grupa porównawcza w badaniu posłużyły stacje tradycyjnej 
„wielkiej trójki” amerykańskich nadawców naziemnych: ABC, CBS i NBC). Analiza 
objęła okres trzech dni (dwa dni robocze oraz sobotę) na początku września 2009 
roku; w celu uniezależnienia wyników studium od uwarunkowań lokalnych w każ-
dym dniu badano programy ramowe nadawców z innego miasta449 (jak wspomniano 
wyżej, poszczególne stacje posiadają szeroki zakres autonomii przy konstruowaniu 
oferty programowej)450. Szczegóły dotyczące badanych stacji przedstawia tabela 3.

447 Ibidem, s. 20.
448 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 19.
449 Wszystkie ramówki podano za witryną AOL Television Listings, http://tvlistings.aol.com (dostęp: 

5 września 2009 r.).
450 Z uwagi na niewielką objętość materiału źródłowego wyników badania nie należy uważać za 

kompleksową analizę charakteru oferty programowej PBS. Zamiarem autora było – w tej części dyser-
tacji – jedynie zasygnalizowanie podstawowych różnic pomiędzy amerykańskim nadawcą publicznym 
i jego komercyjnymi konkurentami.

PBS (programy niedziecięce)

PBS (programy dziecięce)

Inne

APT

Programy lokalne

NETA

16%

51%

4%

10%

16%

3%
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Tabela 3. Lokalne stacje telewizyjne, których ramówki poddano analizie

Dzień i miasto PBS ABC CBS NBC
3 IX, San Diego KPBS, kanał 15 KGTV, kanał 10 KFMB, kanał 8 KNSD, kanał 39
4 IX, Chicago WYCC, kanał 20 WLS, kanał 7 WBBM, kanał 2 WMAQ, kanał 5
5 IX, Miami WPBT, kanał 2 WPLG, kanał 10 WFOR, kanał 4 WTVJ, kanał 6

Badaniu poddano ogółem 4320 minut oferty programowej każdej z analizo-
wanych sieci telewizyjnych – od północy aż do północy dnia następnego. W toku 
analizy wyodrębniono dziesięć podstawowych rodzajów audycji. Były to: progra-
my rozrywkowe (audycje typu talk-show, teleturnieje, magazyny o gwiazdach kina 
i estrady, programy reality show itd.), publicystyczne (wiadomości, reportaże, po-
ranne audycje informacyjne, analizy spraw bieżących), dziecięce (fi lmy animowa-
ne, audycje kukiełkowe itd.), lifestyle (magazyny poradnikowe, audycje o zdrowiu, 
programy kulinarne), fabularne (fi lmy i seriale), sportowe (transmisje, magazyny 
ligowe), przyrodnicze (programy popularnonaukowe, geografi czne, o zwierzętach), 
kulturalne (audycje muzyczne, religijne, o książkach), edukacyjne (programy reali-
zujące szkolny program nauczania) oraz inne (głównie materiały promocyjne i tele-
zakupy). Szczegółowe wyniki analizy przedstawia wykres 11.

Wykres 11. Oferta programowa amerykańskich ogólnokrajowych sieci telewizyjnych, w podziale 
na rodzaje audycji (dane w minutach)

Jak wynika z danych przedstawionych na powyższym wykresie451, amerykańskie 
sieci telewizyjne najwięcej czasu antenowego poświęcają audycjom rozrywkowym. 
Programy takie, wśród których na pierwszym miejscu trzeba wymienić – tak lubiane 

451 Pokrywających się zresztą w dużej mierze z wynikami innych niedawnych badań oferty PBS.
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przez widownię amerykańską – audycje typu talk-show, stanowią ogółem ponad 16% 
całości oferty programowej analizowanych nadawców. W przypadku PBS rozrywki 
jest wprawdzie – w sposób istotny – mniej, ale i tak należy ten rodzaj audycji uznać 
za ważny element oferty nadawcy publicznego (około 9% czasu antenowego w ana-
lizowanym okresie). Wypada podkreślić swoiście oświatowy koloryt programów 
rozrywkowych Publicznego Serwisu Nadawczego – i tak na przykład głównymi na-
grodami w teleturnieju Design Squad są stypendia akademickie452. Większych różnic 
pomiędzy telewizją publiczną a jej komercyjnymi konkurentami nie zaobserwowano 
z kolei w przypadku audycji publicystycznych, a także fi lmów i seriali fabularnych. 
Jak zauważył w 2000 roku Richard Somerset-Ward (i co potwierdziła analiza), waż-
ną część długometrażowych produkcji fabularnych wyświetlanych na antenie stacji 
publicznych stanowią przeboje sprzed lat – przykładem może być nadana w badanym 
okresie przez KPBS komedia Speak Easily z Busterem Keatonem453. Wśród seriali 
PBS zaobserwowano zdecydowaną przewagę audycji wyprodukowanych w Wielkiej 
Brytanii (m.in. EastEnders, Keeping Up Appearances [Co ludzie powiedzą?]). Po-
twierdzeniem alarmistycznych doniesień o stale zmniejszającej się roli własnej twór-
czości programowej nadawców PBS jest znikomy udział audycji lokalnych w pro-
gramach ramowych poddanych analizie (około 3%; dla porównania średnia dla stacji 
komercyjnych wyniosła prawie 18%). 

Gatunki, w przypadku których Publiczny Serwis Nadawczy wyraźnie góruje nad 
(czasem wręcz nieistniejącą) konkurencją ze strony komercyjnych gigantów, obej-
mują: audycje dla dzieci, programy przyrodnicze i kulturalne (wydaje się, że na-
ziemne sieci prywatne całkowicie zrezygnowały z tych ostatnich kategorii na rzecz 
nadawców kablowych), magazyny typu lifestyle oraz programy edukacyjne. Wyniki 
analizy można zatem w jakimś stopniu uznać za uzasadnienie istnienia PBS: pub-
liczna sieć telewizyjna faktycznie dostarcza widzom audycji, których brak w ofercie 
programowej naziemnych stacji komercyjnych. Warto jednak podkreślić skromny de 
facto udział edukacyjnych audycji instruktażowych w programach stacji Publicznego 
Serwisu Nadawczego: stanowią one łącznie zaledwie 4% czasu antenowego PBS 
w analizowanym okresie, co – biorąc pod uwagę akademickie tradycje amerykań-
skich mediów niekomercyjnych – nie jest wartością wysoką. Telewizja publiczna 
nie stara się natomiast ingerować w uświęcone tradycją prawa sieci komercyjnych 
do transmisji sportowych (stanowiących istotny element weekendowych ramówek 
wszystkich analizowanych nadawców prywatnych). Zmorą telewizji komercyjnych 
(dotykającą w nieco mniejszym stopniu – jak wynika z analizy – stacje stowarzyszo-
ne z NBC) są audycje promocyjne (tzw. infomercials). Dzięki – szczegółowo oma-
wianym w rozdziale II niniejszej rozprawy – regulacjom Federalnej Komisji Łączno-
ści ramówka PBS jest wolna od tego typu materiałów.

Istotnym elementem analizy programów ramowych głównych sieci telewizji 
amerykańskiej było badanie stopnia korelacji ofert nadawczych. Miało ono na celu 
sprawdzenie stopnia homogeniczności amerykańskiego pejzażu telewizji naziem-

452 Zbliżony charakter miał emitowany w paśmie Telewizji Edukacyjnej TVP teleturniej Jeśli nie 
Oxford, to co?

453 Speak Easily (1932), http://www.imdb.com/title/tt0023498/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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nych, a także weryfi kację założeń przyświecających twórcom Public Broadcasting 
Act z 1967 roku, przewidujących powołanie medium stanowiącego nową jakość na 
„rozległym pustkowiu” tradycyjnych stacji komercyjnych454. Analizę stopnia współ-
zależności danych dotyczących poszczególnych nadawców przeprowadzono z wy-
korzystaniem tzw. współczynnika korelacji Pearsona, określającego poziom zależno-
ści liniowej pomiędzy seriami zmiennych455:

Uzyskane wyniki przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Korelacja programów ramowych PBS, ABC, CBS i NBC

Rezultaty badania potwierdzają tezę o niezwykle jednorodnym charakterze ofert 
programowych American Broadcasting Company, Columbia Broadcasting System 
oraz National Broadcasting Company; dowodzą również zupełnie innej charaktery-
styki gatunkowej programu ramowego PBS. Telewizja publiczna jawi się przez to 
jako medium zrywające z utartymi szablonami oferty nadawczej, dające telewidzowi 
amerykańskiemu rzeczywistą alternatywę wobec programów tradycyjnej „wielkiej 
trójki” naziemnych nadawców komercyjnych. 

Czy jednak misja PBS ma dzisiaj wciąż sens, jeżeli w ofercie nadawców kablo-
wych można znaleźć setki kanałów obejmujących praktycznie wszystkie nisze rynku 
telewizyjnego? Wydaje się, że odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi wciąż: tak. 
Jak pisze Jerold M. Starr, pogląd, że społeczne pragnienie różnorodności programo-

454 Laurence Jarvik, op. cit., s. 16.
455 Wartość współczynnika korelacji mieści się w przedziale domkniętym [–1, 1]. Im większa jego 

wartość bezwzględna, tym silniejsza jest zależność liniowa między zmiennymi. rxy = 0 oznacza brak 
liniowej zależności między cechami, rxy = 1 oznacza dokładną dodatnią liniową zależność między cecha-
mi, natomiast rxy = −1 oznacza dokładną ujemną liniową zależność między cechami, tzn. jeżeli zmienna 
x rośnie, to y maleje. Za: Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_kore-
lacji_Pearsona (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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wej zaspokajają obecnie kanały kablowe, „jest w znacznym stopniu błędny”456. Wy-
nika to z trzech podstawowych przyczyn: po pierwsze, znaczna część społeczeństwa 
amerykańskiego nie może pozwolić sobie na wykupienie dostępu do sieci kablowej 
(abonament kablowy posiada jedynie 58,4% gospodarstw domowych w USA)457. 
Po drugie, koncentracja własności na rynku telewizji kablowej postępuje w sposób 
nie mniej dynamiczny niż w przypadku tradycyjnych stacji nadawczych (jedynie 
około 5% odbiorców ma możliwość wyboru pomiędzy niezależnymi dostawcami 
sygnału)458, co prowadzi do uniformizacji oferty programowej. Po trzecie, kanały 
kablowe są z reguły kontrolowane przez wielkie koncerny medialne (te same, które 
zarządzają gigantami telewizji naziemnej); dywersyfi kacja nadawanych przekazów 
bywa zatem pozorna. Jeżeli dodamy do tego fakt, że mechanika funkcjonowania 
każdego nadawcy komercyjnego ogranicza – w sposób naturalny – możliwość wy-
świetlania audycji trudnych do „sprzedania” widzom, łatwo zgodzimy się z Allanem 
Browne’em, według którego „różnorodność programową na rynku w znacznie więk-
szym stopniu wzmacnia pojawienie się kanału niekomercyjnego niż dodanie jeszcze 
jednej stacji komercyjnej”459.

Prawdziwie kopernikański przewrót dla amerykańskich mediów publicznych sta-
nowi (zakończony ostatecznie 12 czerwca 2009 roku) proces przejścia na cyfrowe 
nadawanie naziemne. Nowa technologia umożliwiła nadawcom PBS rozszerzenie 
oferty programowej przez jednoczesne nadawanie szeregu odmiennych sygnałów460. 
Dla przykładu, jedna z czołowych stacji telewizji publicznej – waszyngtońska WETA 
– nadaje obecnie cztery różne programy: WETA-HD (sygnał o wysokiej rozdziel-
czości), Create (audycje oświatowe i poradnikowe), WETA Kids Channel (dla dzie-
ci) oraz WETA TV 26 (sygnał standardowy). Inni nadawcy rozpowszechniają drogą 
przekazu cyfrowego również m.in. program World (prezentujący audycje doku-
mentalne, zarówno pochodzące z oferty Narodowego Serwisu Programowego, jak 
i dostarczane przez inne podmioty)461. Część stacji wykorzystuje nowe możliwości 
techniczne do nadawania dodatkowych programów oświatowych lub regionalnych. 
I tak na przykład stacja KET z Lexington (Kentucky) emituje cyfrowo dwa kana-
ły edukacyjne przeznaczone do wykorzystania w szkołach, zaś KTCA z Saint Paul 
(Minnesota) oferuje telewidzom program Minnesota Channel, zawierający audycje 
wyprodukowane przez podmioty z tego stanu bądź też o nim traktujące462. Rewolucja 
cyfrowa stanowi dla amerykańskich mediów publicznych wyzwanie nowe, ciągle 

456 Jerold M. Starr, Air Wars. The Fight to Reclaim Public Broadcasting, Temple University Press, 
Philadelphia 2001, s. 20.

457 SNL Kagan Cable Subscription Data, http://www.marketingcharts.com/television/snl-kagan-
-cable-subscription-data-contradicts-fcc-chairman-kevin-martin-2634/snl-kagan-cable-summary-data-
-2006jpg/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

458 Jerold M. Starr, op. cit., s. 20.
459 Cyt. za: ibidem, s. 22.
460 Technologia nadawania cyfrowego umożliwia kompresję danych oraz ich multipleksację, tj. prze-

syłanie za pośrednictwem pojedynczego pasma częstotliwości.
461 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 19.
462 Audycje nowych kanałów edukacyjnych mogą być cyfrowo rejestrowane i wykorzystywane wielo-

krotnie – w szkole i w domu.
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jeszcze niewykorzystane w pełni przez wszystkich nadawców; rozległe plany po-
szczególnych stacji telewizji publicznej obejmują również m.in. emisję kanałów dla 
odbiorców hiszpańskojęzycznych czy też programów o profi lu turystycznym463.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że wspomniany w poprzednim rozdziale po-
stulat dywersyfi kacji oferty programowej stacji PBS, których zasięg częściowo 
się pokrywa (a więc aktywnego różnicowania profi li nadawczych poszczególnych 
licencjobiorców)464, jest na niektórych rynkach do pewnego stopnia faktycznie re-
alizowany. I tak na przykład w Chicago, gdzie jest odbierany sygnał trzech stacji 
Publicznego Serwisu Nadawczego: WTTW, WYCC oraz WYIN, jeden z nadawców 
(WYCC, stacja kontrolowana przez lokalne stowarzyszenie szkół wyższych) wyspe-
cjalizował się w audycjach oświatowych dla widzów dorosłych; programy dostar-
czane przez PBS zajmują w jego ramówce zaledwie 13% całego czasu antenowego. 

3.5.  PRZEGLĄD AUDYCJI PUBLICZNEGO SERWISU 
NADAWCZEGO

Wyniki powyższego badania wskazują jednoznacznie, że program ramowy stacji 
PBS zapewnia widzom szeroką i różnorodną gamę audycji. Autor scharakteryzuje 
w tym podrozdziale podstawowe ich rodzaje, a następnie w ramach egzemplifi kacji 
omawianych zagadnień szczegółowo przedstawi wybrane – najważniejsze bądź naj-
ciekawsze (jego zdaniem) – programy telewizji publicznej USA465. 

Jak już wspomniano, największą część oferty programowej stacji zrzeszonych 
w PBS stanowią audycje rozprowadzane w ramach Narodowego Serwisu Progra-
mowego. Dystrybuowane w ten sposób programy obejmują zarówno seriale i ma-
gazyny dla dzieci, jak i produkcje skierowane do widzów dorosłych. Wśród tych 
ostatnich na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim programy informacyjne 
i publicystyczne. 

Sztandarową wieczorną audycją informacyjną amerykańskiej telewizji publicz-
nej jest PBS NewsHour – godzinny magazyn poświęcony najnowszym wydarzeniom 
z kraju i ze świata, nadawany w dni robocze (więcej o tym programie w IV rozdziale 
tej rozprawy)466. Sprawami bieżącymi zajmują się również dziennikarze emitowa-
nych co tydzień magazynów NOW oraz Washington Week. Wspomnieć należy po-
nadto o Nightly Business Report, audycji przedstawiającej ekonomiczne wiadomości 
dnia467, od 30 lat produkowanej przez stację WPBT z Miami (Floryda) i nadawanej 
– podobnie jak NewsHour – wieczorem w dni robocze. Osobną kategorię publicy-

463 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 19.
464 Por. Twentieth Century Fund Task Force on Public Television, Quality Time?, The Twentieth 

Century Fund Press, New York 1993, s. 22.
465 Odbiór programu PBS jest na terenie Polski niemożliwy, dlatego też autor uznał za stosowne 

bardziej szczegółowo omówić ofertę programową amerykańskiej telewizji publicznej.
466 Por. również: Rafał Kuś, Jim Lehrer and the NewsHour, „Ad Americam” 2009, nr 10, s. 41–49.
467 Nightly Business Report, http://www.pbs.org/nbr/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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styki PBS tworzy ceniona (chociaż kontrowersyjna) seria długometrażowych fi lmów 
dokumentalnych Frontline, stanowiąca od lat jedną z wizytówek oferty programowej 
nadawcy publicznego (więcej na temat Frontline poniżej).

Istotnym elementem Narodowego Serwisu Programowego są także audycje do-
kumentalne poświęcone popularyzacji nauk przyrodniczych. Bodaj najważniejszą 
z nich jest emitowana od 1974 roku seria Nova, prezentująca widzom najnowsze 
osiągnięcia z takich dziedzin nauki, jak fi zyka, chemia czy biologia (więcej na temat 
Nova poniżej). Innym cenionym programem amerykańskiej telewizji publicznej jest 
Nature, emitowany od blisko 30 lat cykl godzinnych audycji przyrodniczych, dobrze 
znanych i poza granicami USA. Nadawane co tydzień fi lmy dokumentalne z tej serii 
przedstawiają życie poszczególnych gatunków zwierząt – bądź całych ekosystemów. 
PBS była do niedawna znana również ze współpracy z prestiżowymi tytułami pra-
sowymi – popularnonaukowym „Scientifi c American” i poświęconym nowym tech-
nologiom „Wired”; stanowiące efekt tej kooperacji programy Scientifi c American 
Frontiers (program prowadził popularny aktor amerykański Alan Alda) oraz Wired 
Science zniknęły jednak z anteny w ostatnich latach. 

Ważną kategorią audycji nadawanych przez stacje zrzeszone w PBS są programy 
popularyzujące historię. Znakomitym przykładem jest tu seria American Experience, 
przedstawiająca – w formie godzinnych dokumentów – mniej lub bardziej znane 
epizody historii Stanów Zjednoczonych468 (więcej na temat American Experience 
poniżej). Swoistym fenomenem są fi lmy autorstwa amerykańskiego reżysera i pro-
ducenta Kena Burnsa, którego kilku- lub kilkunastoodcinkowe cykle dokumentalne 
przyciągają przed ekrany widownie nie mniejsze niż w przypadku hitów fabularnych 
sieci komercyjnych. Wśród nich należy wymienić m.in. takie serie, jak: The Civil 
War (1990 r.)469, Baseball (1994 r.), Jazz (2001 r.) i The War (o II wojnie świato-
wej; 2007 r.). Nowojorski WNET produkuje od 2000 roku cykl Secrets of the Dead, 
stanowiący „po części historię detektywistyczną, po części fi lm dokumentalny, od-
słaniający na całym świecie dowody, podważający dominujące poglądy i rzucający 
nowe światło na niewyjaśnione wydarzenia”470. Niekonwencjonalną audycją tego ro-
dzaju jest produkowany przez stanową sieć telewizji publicznej z Oregonu program 
History Detectives471, w którym grupa badaczy rozwiązuje – zgodnie z metodami 
nauk historycznych – zagadki związane z zabytkowymi przedmiotami, tajemnicami 
rodzinnymi etc.

Wśród audycji poświęconych sztukom pięknym na pierwszym miejscu należy 
wymienić Masterpiece (dawniej Masterpiece Theatre), nadawany od 1971 roku cykl 

468 WGBH American Experience, http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/ (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

469 Pierwszy z wymienionych programów, The Civil War, osiągnął rekordowe dla PBS notowania 
oglądalności – 13–14%, wypromował szeroką gamę produktów pobocznych (płyty, książki etc.) i do-
prowadził do gwałtownego wzrostu popularności muzeów i zabytków związanych z wojną secesyjną 
w społeczeństwie amerykańskim. Zob. Barry Dornfeld, Producing Public Television, Producing Public 
Culture, Princeton University Press, Princeton 1998, s. 36.

470 Secrets of the Dead: about the series, http://www.pbs.org/wnet/secrets/about (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

471 History Detectives, http://www.pbs.org/opb/historydetectives/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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adaptacji „dzieł klasycznych i współczesnych pisarzy”472 (więcej na temat Master-
piece poniżej). Dziewięć lat później na antenę PBS trafi ła – produkowana, podob-
nie jak Masterpiece, przez stację WGBH z Bostonu – jego siostrzana seria Mystery! 
(obecnie nadawana pod szyldem Masterpiece Mystery!), prezentująca widzom au-
dycje detektywistyczne i kryminalne, pochodzące w większości z Wielkiej Brytanii 
(głównymi dostawcami tych programów są BBC i ITV). Istotnym elementem oferty 
kulturalnej PBS jest również cykl American Masters, obejmujący biografi e czoło-
wych amerykańskich artystów, aktorów i pisarzy473. Audycje muzyczne, operowe 
i baletowe nadawane są w ramach Great Performances oraz Live from Lincoln Cen-
ter – dwóch serii kulturalnych produkowanych przez nowojorski ośrodek WNET. 

W ofercie Narodowego Serwisu Programowego znalazło się też miejsce dla au-
dycji takich, jak Wide Angle (cykl obejmujący dokumenty poświęcone bieżącym 
sprawom międzynarodowym), wspomniana już P.O.V. czy Independent Lens (re-
alizowana przez ITVS seria niezależnych obrazów, zarówno dokumentalnych, jak 
i fabularnych – o zróżnicowanej formie i długości). Kwestiom religii, duchowości 
i etyki poświęcony jest program Religion & Ethics Newsweekly, prowadzony przez 
weterana telewizji amerykańskiej – Boba Abernathy’ego – i produkowany przez no-
wojorską stację WNET474.

Ogólny rozkład poszczególnych grup programów w skierowanej do dorosłych 
widzów ramówce Narodowego Serwisu Programowego przedstawia wykres 12.

Wykres 12. Rodzaje audycji w ofercie Narodowego Serwisu Programowego (z wyłączeniem pro-
gramów dla dzieci), 2005 r.475

Audycje dziecięce są kategorią programową nie przez przypadek kojarzoną czę-
sto z działalnością amerykańskiego nadawcy niekomercyjnego. Od samego początku 

472 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 21.
473 American Masters, http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
474 Religion & Ethics NewsWeekly, http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/ (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
475 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 21.

Wiadomości i publicystyka

Historia

Sztuki piękne i dramat

Nauka i przyroda

Inne
14%

44%

12%

13%

17%



107Funkcjonowanie PBS w amerykańskim systemie medialnym

istnienia PBS programy dla młodych widzów były traktowane priorytetowo przez 
władze telewizji publicznej; po pierwsze – z uwagi na edukacyjną misję medium, 
po drugie – jako antidotum na analogiczne audycje sieci komercyjnych, uważane 
przez wielu krytyków za puste, pozbawione walorów wychowawczych i godnych 
naśladowania wzorców. Jak piszą autorzy raportu Rządowego Biura Obrachunko-
wego: „Programy dziecięce stanowią dla wielu stacji [PBS – przyp. R.K.] ponad 
40% ramówki programowej w dni robocze. Znaczna część stacji nadaje około 8 do 
10 godzin audycji dziecięcych dziennie, zwykle zaczynając przed 8.00 i kończąc po-
między 17.00 i 18.00”476. Zgodnie z zapewnieniami nadawców zrzeszonych w PBS 
audycje te są pozbawione scen przemocy, zawierają za to treści odpowiadające wy-
mogom poszczególnych szczebli amerykańskich programów nauczania, ucząc m.in. 
pisania i czytania, rozwijając umiejętności matematyczne i techniki rozwiązywania 
problemów, a także wspierając socjalizację najmłodszych. 

Wśród programów dla młodych widzów na pierwszym miejscu trzeba wymie-
nić oczywiście słynną Sesame Street, nadawaną od blisko 40 lat audycję dla dzieci 
w wieku przedszkolnym (więcej na temat Sesame Street poniżej); badania wskazują, 
że program ogląda 95% amerykańskich dzieci w wieku do trzech lat477. Niekwe-
stionowanym przebojem rynku audycji telewizyjnych dla tej kategorii wiekowej jest 
również Barney & Friends, pełen kolorów i muzyki program, którego tytułowy boha-
ter – fi oletowy puchaty dinozaur – rozwiązuje problemy życia codziennego, tańcząc 
i śpiewając (więcej na temat Barney & Friends poniżej). Innymi przykładami bogatej 
gamy audycji dziecięcych PBS są: Maya & Miguel (Maja i Miguel)478, kreskówka 
ucząca poszanowania dla odmiennych kultur i podstaw języka hiszpańskiego, Sid the 
Science Kid479 – program rozbudzający w najmłodszych zainteresowanie nauką, czy 
też Cyberchase (Cyberłowcy)480 – serial animowany dla dzieci w wieku 8–12 lat pre-
zentujący zasady rozwiązywania problemów matematycznych. Niezwykle popularną 
audycją dla najmłodszych, dystrybuowaną poprzez Narodowy Serwis Programowy 
do 2008 roku (a obecnie powtarzaną niezależnie przez niektóre stacje lokalne), był 
program Freda Rogersa Mister Rogers’ Neighborhood, ceniony przez widownię za 
ciepło i humor prowadzącego481.

Audycje lokalne, stanowiące w skali kraju – jak wspomniano wyżej – „zagrożony 
gatunek” telewizji publicznej, pozostają na niektórych rynkach istotnym przejawem 
tożsamości regionalnej. Część nadawców produkuje programy poświęcone historii 
ich miasta lub stanu, inni starają się w ten sposób wspomóc lokalne inicjatywy ar-
tystyczne (i tak na przykład stacja WBRA z Roanoke w stanie Wirginia nadaje co 
tydzień koncerty tradycyjnej dla swego regionu muzyki bluegrass)482. Niektórzy li-

476 Ibidem, s. 22.
477 Shalom M. Fisch, Rosemarie T. Truglio, “G” Is for Growing. Thirty Years of Research on Chil-

dren and Sesame Street, Lawrence Erlbaum, Mahweh 2000, s. xvi.
478 Maya & Miguel, http://pbskids.org/mayaandmiguel/fl ash.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
479 Sid the Science Kid, http://pbskids.org/sid/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
480 Cyberchase, http://pbskids.org/cyberchase/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
481 Laurence Jarvik, op. cit., s. 32.
482 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 23. Warto 

dodać, że audycje takie stanowią praktyczną realizację idei przedstawionej w 1967 roku przez Komisję 
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cencjobiorcy prezentują w paśmie lokalnym również transmisje szkolnych imprez 
sportowych oraz innych wydarzeń istotnych dla miejscowych społeczności; należy 
ponadto wspomnieć o audycjach takich, jak Doctors on Call, Lawyers on the Line czy 
Homework Hotline, zapewniających telewidzom możliwość kontaktu ze specjalistami 
w danej dziedzinie (co jest szczególnie przydatne dla tych osób, których nie stać na 
profesjonalne porady lub nie wiedzą, gdzie ich szukać). Postulat wspierania grup spo-
łecznych „nie dość dobrze obsłużonych” przez media komercyjne jest również reali-
zowany za pośrednictwem lokalnych programów publicystycznych. I tak na przykład 
cykliczna audycja Wyoming Perspectives, nadawana przez stację KCWC z Riverton 
(Wyoming), poświęca sporo miejsca problemom mieszkaniowym regionu483. 

Osobną kategorię programów stanowią audycje edukacyjne, przeznaczone dla 
młodzieży szkolnej oraz grup samokształceniowych. Obejmują one – według staty-
styków z Rządowego Biura Obrachunkowego – 4% całej ramówki stacji zrzeszonych 
w PBS484. O historycznym znaczeniu tego rodzaju przekazów dla amerykańskiej tele-
wizji publicznej nie trzeba przypominać – w rozdziale I tej rozprawy zaprezentowano 
szczegółowo rolę nadawczości oświatowej w dziejach opisywanego medium. Nie 
sposób jednak nie odnieść wrażenia, że znaczna część nadawców PBS nie w pełni 
realizuje olbrzymi potencjał, jaki telewizja mogłaby odegrać w szkolnictwie, świa-
domie rezygnując z nadawania większej liczby programów czysto instruktażowych. 

Przykładem stacji, w której programie ramowym audycje edukacyjne zajmują 
poczesne miejsce, jest WETP z Knoxville w stanie Tennessee. Oferuje ona dziennie 
około sześciu godzin audycji oświatowych (przez 175 dni w roku), zgodnych z pro-
gramami nauczania obowiązującymi od przedszkola aż do 12. klasy. WETP nadaje 
również magazyny dla nauczycieli, takie jak Managing Your Classroom: Supporting 
Students at Risk czy Reading Rockets: Launching Young Readers485. Wielką popular-
nością wśród widzów w USA cieszą się telewizyjne kursy językowe produkowane 
przez stację WGBH z Bostonu. Stworzone w latach 80. i 90., z udziałem najwybit-
niejszych fi lologów z uniwersytetów amerykańskich, programy te – m.in. French in 
Action486, Destinos (kurs języka hiszpańskiego) czy Fokus Deutsch – są do dzisiaj 
regularnie nadawane przez stacje PBS. 

Rozgrzeszając niejako amerykańską telewizję publiczną z niewielkiego procentu 
specjalistycznych audycji oświatowych w ramówce, należy podkreślić, że znacznej 
części programów PBS towarzyszą bogate w treść serwisy internetowe, stanowiące 
źródło nie tylko dodatkowych informacji o poruszanych problemach, ale również 
pomocy dydaktycznych dla nauczycieli korzystających z oferty Publicznego Ser-
wisu Nadawczego w pracy z uczniami. Warto odnotować, że dotyczy to nie tyl-
ko popularnonaukowych czy historycznych fi lmów dokumentalnych, ale również

Carnegiego, która postulowała, by telewizja publiczna „przyciągała utalentowanych ludzi – i wyzwalała 
ich zdolności oraz kreatywność w medium służącym społeczeństwu amerykańskiemu”. The Carnegie 
Commission on Educational Television, op. cit., s. 91.

483 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 23.
484 Wartość ta znalazła potwierdzenie w wynikach przedstawionej powyżej analizy porównawczej.
485 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 24.
486 French in Action, http://www.learner.org/resources/series83.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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np. programów informacyjnych. I tak do opublikowanego 2 września 2009 roku na 
witrynie WWW audycji PBS NewsHour reportażu pt. Afganistan na niebezpiecznym 
nowym rozdrożu487, podsumowującego osiem lat amerykańskiej obecności militar-
nej w tym kraju, dołączono – gotowe do wydrukowania – pomysły na wykorzysta-
nie tego materiału w klasie, formularz ucznia (zawierający pytania odnoszące się 
do aktualnej sytuacji w Afganistanie), kompletny plan lekcji (wraz z prezentacjami 
multimedialnymi, tekstami do samodzielnej lektury i tematami do dyskusji) oraz 
wspomnienia amerykańskiego nastolatka, który w 2003 roku przebywał przez kilka 
tygodni w Kabulu.

3.5.1. Sesame Street

Popularna (i stanowiąca wręcz nieofi cjalną wizytówkę amerykańskiej telewizji 
publicznej) Ulica Sezamkowa jest najstarszą z serii emitowanych na antenie PBS; 
pierwszy odcinek audycji został wyświetlony przez stacje niekomercyjne 8 listopada 
1969 roku488. Genezy programu należy szukać we wpisującej się doskonale w klimat 
polityczny lat 60. idei dostarczenia dzieciom pochodzącym z mniej zamożnych śro-
dowisk przekazów pozwalających na zmniejszenie luki dzielącej ich wyniki uczenia 
się (a przez to – całe późniejsze życie) od grupy wywodzącej się z klasy średniej. 
Pomysłodawczynią audycji była Joan Ganz Cooney, dziennikarka i producentka te-
lewizyjna z dyplomem z nauczania początkowego, pracująca wówczas dla nowojor-
skiej stacji niekomercyjnej WNDT (obecnie WNET)489. Po przeprowadzeniu obszer-
nej kwerendy istniejącej oferty programowej dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze 
nauki, przedstawiła ona w październiku 1966 roku sprawozdanie pt. Potencjalne 
wykorzystanie telewizji w edukacji przedszkolnej490. Wczesny okres kształtowania 
się koncepcji programu obfi tował w liczne spory kreatywne w zespole kierowanym 
przez Cooney oraz problemy związane z zabezpieczeniem fi nansowania dla audycji. 
W 1968 roku powołano Children’s Television Workshop – niezależny podmiot zarzą-
dzający realizacją projektu (który do dzisiaj, już jako Sesame Workshop, produkuje 
kolejne odcinki programu). Sesame Street okazała się ostatecznie, już od premiero-
wego odcinka, wielkim sukcesem wczesnego okresu istnienia publicznych instytucji 
medialnych w USA – jak pisze Laurence Jarvik: „Podczas pierwszego sezonu audy-
cję oglądało, według szacunków, około 7 milionów dzieci. Sondaż cytowany przez 
Children’s Television Workshop wskazywał, że 90% dzieci w Bedford-Stuyvesant, 
jednej z najbiedniejszych dzielnic Nowego Jorku, oglądało program”491.

487 NewsHour Extra: Afghanistan at Dangerous New Crossroads, http://www.pbs.org/newshour/ex-
tra/fea tures/world/july-dec09/afghan_09-02.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

488 Laurence Jarvik, op. cit., s. 42.
489 Ibidem, s. 38.
490 David Stewart, The PBS Companion. A History of Public Television, TV Books, New York 1999, 

s. 110.
491 Laurence Jarvik, op. cit., s. 42.
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Rys. 2. Prawdopodobnie największą gwiazdą audycji jest Big Bird (Wielki Ptak) – sympatyczny 
żółty muppet, którego niezdarność i skłonność do wpadania w kłopoty czyni go ulubioną postacią 
kilkuletnich widzów audycji492

Zgodnie z zaleceniami specjalistów od nauczania przedszkolnego programowi 
nadano formę godzinnego magazynu składającego się z krótkich, najwyżej kilkumi-
nutowych segmentów – animowanych, kukiełkowych i z udziałem aktorów (tak by 
podtrzymać uwagę dziecięcej widowni)493. Sesame Street uczy m.in. rozpoznawania 
liter, cyfr i kształtów, podstawowych działań arytmetycznych i radzenia sobie na co 
dzień (np. bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię). Tytułowa „ulica Sezamkowa”, 
gdzie rozgrywa się większość scen, ma stanowić miejsce bliskie i znajome grupie 
docelowej audycji – dzieciom z uboższych dzielnic wielkich miast. Obsada Sesame 
Street składała się od samego początku z aktorów różnych ras, co jest niewątpliwym 
walorem programu, ale we wczesnych latach 70. spotykało się z głosami krytycz-
nymi ze strony ultrakonserwatywnych środowisk z południowych stanów USA494. 
Niekwestionowanymi gwiazdami audycji są muppety – kolorowe kukiełki zaprojek-
towane przez brytyjskiego lalkarza Jima Hensona; do najbardziej popularnych nale-
żą: Wielki Ptak, Ernie i Bert, Oskar Zrzęda, Ciasteczkowy Potwór oraz Elmo. 

Sesame Street przetrwała próbę czasu, będąc wciąż jednym z najpopularniejszych 
amerykańskich programów dziecięcych. Zawartość audycji jest co kilka lat odświe-
żana i modyfi kowana, a poszczególne segmenty wymieniane na nowe – w celu za-

492 Na zdjęciu licencyjna maskotka pluszowa marki Build-A-Bear. Fot. Rafał Kuś.
493 Jak pisze Malcolm Gladwell: „Sesame Street została skonstruowana wokół pojedynczego, przeło-

mowego spostrzeżenia: jeżeli potrafi sz utrzymać uwagę dzieci, możesz je czegoś nauczyć”. Za: Malcolm 
Gladwell, The Tipping Point. How Little Things Can Make a Big Difference, Little, Brown and Company, 
New York 2000, s. 100.

494 I tak na przykład komisja stanowa zabroniła w 1970 roku emisji programu w Missisipi, argu-
mentując, że miejscowa społeczność nie jest gotowa na audycję z tak zdywersyfi kowaną pod względem 
rasowym obsadą aktorską. Por. Mississippi Agency Votes for a TV Ban on ‘Sesame Street’, „New York 
Times”, 3 maja 1970, s. 54.
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chowania zgodności z aktualnymi trendami i programami nauczania495. Obok sym-
patii dzieci i rodziców seria zyskała również uznanie krytyków – wśród licznych 
nagród, jakie w ciągu dekad przypadły programowi Joan Cooney, znalazło się aż 
119 statuetek Emmy496; więcej niż zdobyła jakakolwiek inna audycja telewizyjna. 
Sukces artystyczny przełożył się w przypadku Sesame Street na sukces komercyj-
ny – licencjonowane książki, kasety i zabawki z motywami postaci pochodzących 
z audycji stanowią od lat atrakcyjne prezenty dla najmłodszych497. Komentując fakt, 
że formuła programu została udanie zaadaptowana do warunków lokalnych w ponad 
30 państwach świata (i tak na przykład w polskiej wersji Ulicy Sezamkowej wystąpili 
krajowi aktorzy i kukiełki rodzimego projektu – owca Beata i smok Bazyli), a w wie-
lu innych nadawana jest wersja oryginalna audycji, David Stewart pisze: „przy całej 
chlubnej atrakcyjności amerykańskich fi lmów, telewizji i wideo za granicą (11,5 mi-
liarda USD sprzedaży globalnej w 1996 roku), wydaje się całkiem możliwe, że Se-
same Street, na swój cichy sposób, najlepiej promuje kulturę Stanów Zjednoczonych 
na świecie”498.

3.5.2. Barney & Friends

Podczas gdy Sesame Street – cykl zaprojektowany od podstaw przez podmioty nie-
komercyjne, mający na celu wyeliminowanie określonych problemów społecznych 
USA – należy uznać za nieodrodne dziecko Great Society, ambitnego programu re-
formatorskiego Lyndona B. Johnsona, geneza powstania audycji Barney & Friends 
odzwierciedla raczej powrót do amerykańskiej tradycji prywatnych inicjatyw me-
dialnych, który dokonał się za rządów prezydentów republikańskich 20 lat później. 
Autorką postaci tytułowego bohatera – fi oletowego, antropomorfi cznego dinozau-
ra – jest teksańska bizneswoman Sheryl Leach, która z pomocą rodzinnego przed-
siębiorstwa wyprodukowała pod koniec lat 80. serię kaset wideo dla najmłodszych 
pt. Barney and the Backyard Gang. W 1992 roku dostosowana do wymagań telewizji 
publicznej audycja zadebiutowała na antenie PBS, spotykając się z entuzjastyczną 
reakcją widowni i przynosząc olbrzymie zyski twórczyni projektu499. 

495 Por. David Stewart, op. cit., s. 107. Ostatnią wielką „rekonstrukcję” Sesame Street przeszła 
w 2002 roku; zmodyfi kowano wówczas sposób narracji wydarzeń przedstawianych w programie.

496 Stan na 2009 rok.
497 I tak na przykład przebojem sezonu świątecznego 1996 roku w Stanach Zjednoczonych była plu-

szowa zabawka Tickle Me Elmo, wyprodukowana przez Tyco Toys. Pewna część zysków ze sprzedaży pro-
duktów opatrzonych logo Ulicy Sezamkowej jest przeznaczana na produkcję kolejnych odcinków progra-
mu. Zob. New Tickle Me Elmo Toy, http://video.google.com/videoplay?docid=3610567766614094054# 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

498 David Stewart, op. cit., s. 107.
499 Kapitalizacja fi rmy produkującej audycję wynosiła początkowo 700 tysięcy USD; w 2001 roku 

Sheryl Leach sprzedała prawa do Barney & Friends za ponad 350 milionów USD. Zob. Thinking Big,
Really Big: Sheryl Leach, http://www.startupnation.com/pages/keymoves/sheryl-leach-barney.asp 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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Tyranozaur Barney, wraz ze swymi mezozoicznymi kompanami – protoceratop-
sami Baby Bop i BJ-em, a także hadrozaurem Riffem, uczy najmłodszych znajomo-
ści liter, cyfr oraz umiejętności przydatnych w życiu codziennym. Pomimo zbliżonej 
grupy docelowej (dzieci w wieku przedszkolnym) Barney & Friends prezentuje zu-
pełnie inną, niż w przypadku Ulicy Sezamkowej, fi lozofi ę przekazu dydaktycznego 
– „podczas gdy Sesame Street stawia nacisk na elementy poznawcze, Barney skła-
nia się ku tzw. afektywnemu aspektowi edukacji”500; pełne ruchu, barw i dźwięków 
odcinki programu wyróżniają się optymistycznym, niezwykle wręcz radosnym na-
strojem501. Śpiew i taniec są dla Barneya i jego przyjaciół podstawowym sposobem 
wyrażania uczuć.

Od 2001 roku producentem audycji jest brytyjsko-amerykańska spółka HiT En-
tertainment; zlokalizowane wersje Barney & Friends są emitowane przez nadaw-
ców z całego świata. Olbrzymia popularność gadżetów i upominków opatrzonych 
wizerunkami bohaterów programu bywa podnoszona przy okazji sporów o fi nan-
sowanie PBS; dla republikańskiej prawicy stanowi ona dowód na potencjalną sa-
mowystarczalność mediów publicznych, które pomimo świetnych wyników fi nanso-
wych audycji wyciągają ręce po wsparcie federalne (jak orzekł w 1993 roku senator 
Bob Dole: „Barney nie jest tylko dinozaurem, jest dojną krową”502). Przedstawiciele 
Publicznego Serwisu Nadawczego podkreślają, że jedynie niewielki procent zy-
sków z licencjonowanych produktów trafi a do budżetu stacji telewizyjnych; Barney 
& Friends jest pod tym względem przypadkiem szczególnie trudnym, ponieważ au-
dycja zdobyła popularność jeszcze przed emisją na antenie nadawcy publicznego, 
przez co niemożliwe było wynegocjowanie bardziej korzystnych warunków z au-
torami programu503. Tak czy owak, seria stanowi dowód na olbrzymi potencjał mar-
ketingowy audycji telewizji publicznej – jak piszą autorzy Encyklopedii kultury po-
pularnej St. James: „magazyn »Forbes« umieścił Barneya na trzecim miejscu listy 
najbogatszych artystów hollywoodzkich za lata 1993 i 1994, za reżyserem Stevenem 
Spielbergiem i fenomenem programów typu talk-show, Oprah Winfrey”504.

500 Laurence Jarvik, op. cit., s. 49.
501 Co jednocześnie prowadzi do zawężenia audytorium do dzieci młodszych, którym nie przeszka-

dza hiperentuzjastyczny sposób prezentacji Barney & Friends. Jak pisze znawca kultury popularnej 
W.J.T. Mitchell z University of Chicago: „Rodzice nie kryją, iż serdecznie nie znoszą sacharynowe-
go jaszczura, a żaden szanujący się drugoklasista nie przyzna, że lubi Barneya”. Por. W.J.T. Mitchell,
The Last Dinosaur Book. The Life and Times of a Cultural Icon, http://www.press.uchicago.edu/Misc/
Chicago/532046. html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

502 Laurence Jarvik, op. cit., s. 50.
503 Por. United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 49.
504 Barney & Friends. St. James Encyclopedia of Popular Culture Summary, http://www.bookrags.

com/ res earch/barney-and-friends-sjpc-01/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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3.5.3. Frontline

„Jeżeli Frontline zachowa poziom kontrowersji i dramatyzmu cechujący pierwszy 
program cyklu, przyniesie PBS zarówno zaszczyty, jak i dreszcze grozy”505 – pisał 
dziennikarz „Kansas City Star”, Gerald Jordan, po premierowym odcinku nowej serii 
dokumentalnej. I rzeczywiście, chociaż sięgająca 1983 roku historia audycji obfi tuje 
w liczne nagrody, wyróżnienia i znakomite recenzje ze strony krytyków telewizyj-
nych, to niewiele tylko mniej donośnie brzmią głosy oponentów programu, zarzucają-
cych mu brak obiektywizmu i promowanie własnej agendy ideologicznej506. Sporom 
wokół Frontline sprzyja otwarta formuła cyklu, poruszającego w kolejnych odcin-
kach różnorodne problemy współczesnego świata i niewyjaśnione zagadki przeszło-
ści – od korupcji w amerykańskim sporcie (inauguracyjna audycja An Unauthorized 
History of the NFL, 1983), poprzez drastyczne konfl ikty społeczne (L.A. Is Burning: 
Five Reports from a Divided City, 1993), biografi e znanych ludzi (Who Was Lee Har-
vey Oswald?, 1993), dylematy etyczne (The Kevorkian File, 1994), aż do doniesień 
z zapalnych miejsc globu (Battle for the Holy Land, 2000). Co cztery lata, w okresie 
przedwyborczym, emitowane jest specjalne wydanie audycji, przedstawiające szcze-
gółowo sylwetki kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta USA.

Pomysłodawcą programu był weteran amerykańskich mediów publicznych Lewis 
Freedman. Opracowana przez niego już w 1980 roku koncepcja zakładała stworze-
nie cyklicznej audycji dokumentalnej, stanowiącej efekt pracy najlepszych twórców 
niezależnych i zabezpieczonej – na ile to możliwe – przed naciskami o charakterze 
ekonomicznym i politycznym507. Frontline produkowana jest przez bostońską stację 
WGBH (z udziałem konsorcjum nadawców wspierających508); od ponad ćwierćwie-
cza na czele projektu stoi urodzony w Republice Południowej Afryki, wielokrotnie 
nagradzany dziennikarz i producent telewizyjny – David Fanning509. Należy podkreś-
lić spory zakres autonomii kreatywnej, jakim dysponują twórcy audycji – jak twier-
dzi sam Fanning: „Nigdy w trakcie całej mojej kariery w WGBH nie zdarzyło się, 
by ktoś z władz przyszedł do redakcji po projekcji lub z fi lmem w ręku i powiedział 
»Masz to zmienić«”510.

Seria składa się z godzinnych fi lmów dokumentalnych – stanowiących samo-
dzielne całości i poświęconych pojedynczym zagadnieniom (zdarzają się również 
odcinki trwające 90 minut i więcej). Są one realizowane przez niezależne zespoły 
dziennikarskie, a jedynym spoiwem cyklu jest zbliżony format narracji poszczegól-
nych programów. Część odcinków to produkcje wyprodukowane pierwotnie przez 
dostawców zagranicznych, głównie BBC – i już w Stanach Zjednoczonych adapto-

505 David Stewart, op. cit., s. 204. W oryginale gra słów: „honors and horrors”.
506 Więcej na temat domniemanej stronniczości audycji PBS w dalszej części dysertacji.
507 Laurence Jarvik, op. cit., s. 122–123.
508 Są to: KCTS z Seattle, WNET z Nowego Jorku, WPBT z Miami oraz WTVS z Detroit. Por. David 

Stewart, op. cit., s. 198.
509 FRONTLINE. About Us. Executive Producer David Fanning, http://www.pbs.org/wgbh/pages/

frontli ne/us/david.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
510 David Stewart, op. cit., s. 206.
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wane do potrzeb lokalnego rynku telewizyjnego (m.in. poprzez dodanie nowej ścież-
ki lektorskiej)511. Od 1995 roku każdemu z epizodów Frontline towarzyszy rozbu-
dowany serwis WWW, oferujący internautom m.in. scenariusz odcinka, wywiady 
z twórcami, reakcje prasy, miejsce na zamieszczenie własnych opinii oraz materiały 
dodatkowe dla nauczycieli, a nawet – w wielu wypadkach – kompletną wersję fi lmu, 
przeznaczoną do oglądania online. Poszczególne programy są też szeroko dostęp-
ne w wersji DVD. Na ekrany stacji telewizji publicznej trafi a rocznie kilkanaście 
(zwykle 13–14) premierowych odcinków cyklu. Od 2002 roku PBS nadaje Frontline/
World – audycję będącą mutacją oryginalnej formuły serii; każdy jej odcinek ma po-
stać magazynu zawierającego trzy, trwające 15–20 minut, segmenty dokumentalne 
z całego świata512.

Widownia audycji Fanninga liczy przeciętnie nieco ponad sześć milionów osób, 
co świadczy o dużym uznaniu odbiorców dla bezkompromisowego stylu dokumen-
tów „z linii frontu”. Ten niewątpliwy sukces programu łączącego „wiarygodne, wnik-
liwe reporterstwo z silną narracją i właściwym opowiadaniem dobrych historii”513 
sprawia, że Frontline jest wciąż określany – nawet przez swych zażartych krytyków 
– mianem „jednej ze zdecydowanie najbardziej popularnych i prestiżowych audycji 
telewizji publicznej”514.

3.5.4. Nova

Sztandarowy program popularnonaukowy amerykańskiej telewizji publicznej, Nova, 
stanowi bodaj najbardziej przekonujący dowód na korzyści płynące ze współpracy 
PBS z nadawcami zagranicznymi. Genezy audycji należy bowiem szukać w Wielkiej 
Brytanii, gdzie na początku lat 70. znalazł się na rocznym stypendium (z ramienia 
Korporacji Mediów Publicznych) doświadczony producent bostońskiej stacji WGBH, 
Michael Ambrosino515. Zafascynowany święcącym wówczas olbrzymie tryumfy pro-
gramem popularnonaukowym BBC pt. Horizon516, Ambrosino przedstawił władzom 
WGBH propozycję stworzenia nowej serii dokumentalnej. „Ten projekt naukowy 
– pisał w maju 1971 roku – rozpocznie zapełnianie straszliwej luki w ofercie PBS. 
Będzie dążyć do wyjaśnienia i przybliżenia nauki społeczeństwu, które musi być 
świadome jej znaczenia”517. Ponieważ bostoński nadawca telewizji publicznej nie 
dysponował doświadczeniem w zakresie popularyzacji osiągnięć naukowych, od po-

511 Od 1984 roku w arkana omawianych zagadnień wprowadza widzów głos aktora Willa Lymana; 
do 1990 roku audycja miała również stałą osobę prowadzącą (początkowo była to Jessica Savitch, potem 
– przez sześć sezonów – Judy Woodruff).

512 FRONTLINE/World. About, http://www.pbs.org/frontlineworld/about/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
513 Frontline. About Us. A Brief History, http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/us/ (dostęp: 

1 czerwca 2010 r.).
514 Laurence Jarvik, op. cit., s. 121.
515 Michael Ambrosino, WGBH Alumni, http://www.wgbhalumni.org/people/ambrosino-michael.

html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
516 Nadawanym zresztą do dzisiaj.
517 David Stewart, op. cit., s. 165.
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czątku zdecydowano o uzupełnieniu tworzonych zespołów produkcyjnych brytyj-
skimi weteranami tego typu audycji. Nova była więc do pewnego stopnia „brytyjską 
serią zakwaterowaną w WGBH”518, ale mieszany skład ekipy okazał się jej atutem. 
„To było tak, jakby zrzucono nas na spadochronach do tego wspaniałego inkubatora 
twórczości i kazano pracować”519 – wspomina Ben Shedd, jeden z pionierów cyklu. 

Nadawany od 1974 roku program składa się z godzinnych fi lmów dokumental-
nych poświęconych problemom współczesnej nauki i techniki. Znaczna część audy-
cji nadawanych w ramach serii Nova pochodzi ze źródeł zagranicznych, wiele innych 
stanowi efekt współpracy z nadawcami z innych krajów (przede wszystkim z Wielkiej 
Brytanii)520. Charakterystyczną cechą cyklu jest nacisk na społeczne implikacje oma-
wianych zagadnień – poszczególne odcinki programu, jak pisała w 1981 roku Mar-
cia Smilak, „często umieszczają naukę w kontekście społecznym, w celu zbadania 
różnorodnych sposobów, w jakie dotyka ona naszego życia i polityki publicznej”521. 
Przez ponad trzy dekady istnienia seria zdobyła nie tylko znaczną popularność wśród 
telewidzów, ale i uznanie krytyków – fi lmy dokumentalne emitowane pod szyldem 
Nova zostały uhonorowane wieloma prestiżowymi wyróżnieniami telewizyjnymi, 
włącznie z nagrodami Emmy i Peabody. Podobnie jak w przypadku większości pro-
gramów dokumentalnych PBS, również odcinkom cyklu Nova towarzyszą specjalne 
serwisy WWW, zawierające podcasty522, dodatkowe informacje i materiały dydak-
tyczne. Seria dostępna jest również na płytach DVD.

O olbrzymiej rozpiętości tematycznej cyklu mogą świadczyć przykłady jego od-
cinków: The Making of a Natural History Film (premierowy epizod serii – „fi lm 
w fi lmie” poświęcony technikom produkcji audycji przyrodniczych; 1974)523, Spy 
Machines (o zimnowojennych technologiach szpiegowskich; 1987), Mind of a Serial 
Killer (o kryminalistycznych zastosowaniach psychologii; 1992), The Proof (o twier-
dzeniu Fermata; 1997), Lost Tribes of Israel (o zagadkach antropologii; 2000), czy 
też – wielokrotnie nagradzany – The Elegant Universe (poświęcony tzw. teorii strun; 
2003).

W 2005 roku na antenę weszła Nova scienceNOW – mutacja oryginalnego pro-
gramu utrzymana w lżejszej, pełnej humoru tonacji; każdy odcinek audycji zawiera 
4–6 krótkich materiałów omawiających najnowsze wydarzenia ze świata nauki i tech-
nologii. Gospodarzem serii jest astrofi zyk z Nowego Jorku, Neil deGrasse Tyson524.

518 Laurence Jarvik, op. cit., s. 207.
519 NOVA: From the Beginning (1970s), http://www.wgbhalumni.org/essays/1970s-nova.html (do-

stęp: 1 czerwca 2010 r.).
520 Spośród pierwszych 50 programów z serii Nova 19 zostało wyprodukowanych przez WGBH, 

dziewięć powstało w ramach koprodukcji, a pozostałe 27 zakupiono. Podobny trend utrzymuje się do 
dzisiaj. Por. David Stewart, op. cit., s. 172.

521 Marcia Smilak, The Truth about Murder, „Boston Globe Magazine”, 15 lutego 1981. Za: Laurence 
Jarvik, op. cit., s. 208.

522 Podcast to forma internetowej publikacji dźwiękowej lub fi lmowej wykorzystująca technologię 
RSS. Por. Polskie Radio Online – Podcasting, http://www.polskieradio.pl/podcasting/informacje/ (do-
stęp: 1 czerwca 2010 r.).

523 Zob. David Stewart, op. cit., s. 169.
524 Nova scienceNOW, http://pressroom.pbs.org/programs/nova_sciencenow (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
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3.5.5. American Experience

Geneza American Experience, serii godzinnych fi lmów dokumentalnych poświę-
conych historii Stanów Zjednoczonych, wiąże się nierozłącznie ze zmianami, jakie 
stały się udziałem telewizji publicznej USA w latach 80. Biały Dom Ronalda Rea-
gana był wprawdzie w sposób programowy niechętny niekomercyjnym inicjatywom 
medialnym, ale (podobnie zresztą jak każda inna administracja amerykańska) skwa-
pliwie korzystał z prawa obsadzania swymi ludźmi zarządu Korporacji Mediów Pub-
licznych525. Działając zgodnie z tradycyjną republikańską strategią ograniczania zna-
czenia PBS jako opiniotwórczego medium publicystycznego, nowa (od 1984 roku) 
przewodnicząca CPB, Sonia Landau, wezwała – jak pisze Ralph Engelman – „do 
zwiększenia liczby programów o charakterze historycznym, dotyczących zagadnień 
takich jak rewolucja amerykańska, oraz zmniejszenia czasu antenowego przezna-
czonego na programy dokumentalne poświęcone sprawom bieżącym”526. Pośrednim 
rezultatem tego zwrotu w polityce władz mediów publicznych USA było powstanie 
w 1987 roku nowego cyklu dokumentalnego. Jednym z priorytetów projektu było 
spojrzenie na historię przez pryzmat nauki amerykańskiej, „aby historia tego kraju 
była interpretowana przez Amerykanów, a nie Brytyjczyków albo kogoś innego”527.

Na czele przedsięwzięcia, realizowanego przez bostońską WGBH, stanęła Judy 
Crichton, producentka mogąca poszczycić się długą i pełną sukcesów karierą w sie-
ciach komercyjnych528. Inspiracją dla twórców nowej serii był trzynastogodzinny 
cykl PBS pt. Vietnam: A Television History529, realizowany z epickim rozmachem 
przez sześć lat i ostatecznie nadany w 1983 roku, zaś ich ambicją – „zrobienie dla 
nauk historycznych tego, co Nova zrobiła dla nauk przyrodniczych”530, a więc przed-
stawienie złożonych zagadnień w sposób atrakcyjny i ze wskazaniem na ich współ-
czesne konsekwencje. Jak wspomina Peter McGhee, wieloletni wiceprezes WGBH: 
„Historycy, z którymi rozmawialiśmy (...) buntowali się przeciwko poglądowi, że 
historię można zredukować do chronologicznego wykazu faktów. Zrozumieliśmy, 
że istnieje wiele historii ludzi i grup ludzkich”531. Rezultatem tego podejścia stało 
się – charakterystyczne później dla znacznej części odcinków American Experien-
ce – ukazywanie istotnych motywów historycznych przez pryzmat mało istotnych 
(z pozoru!) epizodów z przeszłości Stanów Zjednoczonych. I tak na przykład maka-
bryczna historia tragedii zmierzających do Kalifornii osadników (The Donner Party, 

525 Więcej na ten temat – w rozdziale I niniejszej dysertacji.
526 Ralph Engelman, op. cit., s. 189.
527 Postulat ten wygłosił Howard Gutin (przewodniczący Korporacji Mediów Publicznych w latach 

1987–1989). Zob. Laurence Jarvik, op. cit., s. 148.
528 Current.org. Q&A with Judy Crichton, http://www.current.org/hi/hi701.html (dostęp: 1 czerwca 

2010 r.).
529 American Experience. Vietnam Online. About the Series, http://www.pbs.org/wgbh/amex/viet-

nam/seri es/index.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
530 David Stewart, op. cit., s. 180.
531 Ibidem.
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1992) stała się dla twórców cyklu pretekstem do rozprawy z romantycznym mitem 
Manifest Destiny532. 

Produkcja poszczególnych odcinków serii bywa – ze względu na konieczność 
skrupulatnego badania źródeł historycznych – bardzo czasochłonna533. Podobnie 
jak w przypadku serii Frontline i Nova, należy podkreślić różnorodność tematyczną 
omawianego cyklu; ważną część katalogu American Experience stanowią np. bio-
grafi e prezydentów USA. Filmom dokumentalnym serii towarzyszą oczywiście spe-
cjalne serwisy internetowe, oferujące dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne.

3.5.6. Masterpiece

Dzieje cyklu Masterpiece, nadawanego przez stacje członkowskie PBS nieprzerwa-
nie od 1971 roku, są pełne paradoksów. Seria, której formuła i sposób fi nansowania 
w pełni pokrywały się – od samego początku – z wieloma zarzutami stawianymi 
w ciągu dekad pod adresem amerykańskich mediów publicznych (elitaryzm, oparcie 
na produkcjach zagranicznych, uzależnienie od sponsora korporacyjnego)534, zyskała 
nie tylko uznanie krytyków (czego dowodem liczne nagrody i wyróżnienia), lecz 
także olbrzymią sympatię widzów. 

Geneza Masterpiece sięga 1970 roku, kiedy ówczesny prezes WGBH, Stanford 
Calderwood, zwrócił się do przedstawicieli brytyjskiej BBC z pytaniem o możli-
wość zakupu produkowanych przez nich audycji dramatycznych. Ideą przyświeca-
jącą Calderwoodowi było dążenie do „zbudowania widowni”535 dla nowo powstałej 
PBS – jak wspomina Sam Holt, ówczesny dyrektor programowy telewizji publicznej: 
„To mnie podekscytowało, bo było tam mnóstwo cztero- do siedmiotygodniowych 
serii. To była szansa na przyciągnięcie ludzi i ich zatrzymanie. Gdyby telewidzom 
nie spodobał się dany cykl, straciliby tylko kilka tygodni, nie rezygnując z całego 
sezonu”536. Problem fi nansowania zakupu audycji (po bardzo atrakcyjnych cenach; 
pierwsza partia, obejmująca 39 godzin programów, kosztowała zaledwie 390 tysięcy 
USD537) został szybko rozwiązany: sponsorem strategicznym nowego cyklu został 
koncern naftowy Mobil Oil, reprezentowany w relacjach z PBS przez dynamicznego 
wiceprezesa do spraw public relations, Herba Schmertza538.

Opracowana przez Calderwooda koncepcja programu zakładała prezentowanie 
widzom najciekawszych brytyjskich seriali fabularnych, przede wszystkim produkcji 
adaptowanych z dzieł klasycznych mistrzów pióra (stąd pierwotna nazwa Master-

532 American Experience. The Donner Party. Teacher’s Guide, http://www.pbs.org/wgbh/amex/don-
ner/tguide/index.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

533 Nie uchroniło to jednak American Experience od kontrowersji dotyczących zawartości meryto-
rycznej niektórych części cyklu. Por. Laurence Jarvik, op. cit., s. 150–160.

534 Szerzej na ten temat w następnym podrozdziale dysertacji.
535 David Stewart, op. cit., s. 64. 
536 Ibidem.
537 Ralph Engelman, op. cit., s. 194.
538 Laurence Jarvik, op. cit., s. 238.
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piece Theatre539). Anglocentryzm cyklu został podkreślony nie tylko brytyjską pi-
sownią słowa „theatre”, ale również stylistyką czołówki oraz osobą prowadzącego – 
popularnego dziennikarza telewizyjnego Alistaira Cooke’a (pracującego wprawdzie 
od lat w mediach amerykańskich, ale pochodzącego ze Zjednoczonego Królestwa). 
Serial The First Churchills (o siedemnastowiecznych przodkach premiera Wielkiej 
Brytanii), jako pierwszy wyświetlony pod szyldem Masterpiece Theatre, na lata wy-
znaczył typową konwencję dzieł prezentowanych w ramach cyklu: kostiumowych 
sag rodzinnych i fabularyzowanych biografi i postaci historycznych540. 

Chociaż od strony formalnej za zarządzanie serią odpowiedzialne były władze 
nadawcy publicznego, to jednak najważniejsze decyzje programowe podejmowali 
(zakulisowo) przedstawiciele koncernu Mobil541. Do pierwszego poważnego spięcia 
na linii PBS–Mobil doszło w 1973 roku, kiedy włodarze amerykańskiej telewizji 
publicznej sprzeciwili się zgłoszonej przez Herba Schmertza propozycji sprowadze-
nia do Stanów Zjednoczonych serii Upstairs, Downstairs542. Jak nietrudno zgadnąć, 
w starciu tym wygrał partner silniejszy – Mobil Oil; Schmertz zagroził władzom 
PBS, że i tak kupi audycję – i wyświetli ją na antenie jednej z sieci komercyjnych. 
Ostatecznie zatem serial Upstairs, Downstairs trafi ł do omawianego cyklu, stając się 
nieoczekiwanie największym hitem w dotychczasowej historii Masterpiece Theatre. 
O popularności wyprodukowanego przez brytyjską ITV programu może świadczyć 
fakt, że kiedy władze telewizji publicznej – chcąc zdyskontować sukces serialu – 
przeprowadziły przy okazji ostatniego jego odcinka zbiórkę pieniężną (tzw. pledge 
drive) z udziałem aktorów grających w Upstairs, Downstairs, wpływy przekroczyły 
1,7 miliona USD!543

Późniejsze lata przyniosły dywersyfi kację źródeł audycji emitowanych pod szyl-
dem Masterpiece Theatre – i tak na przykład sezon 1981–1982 obfi tował w seriale 
wyprodukowane w Australii544; coraz częściej też – w miejsce obrazów kostiumo-

539 Innymi rozważanymi tytułami były The Best of the BBC oraz This Week’s Episode. W 2008 roku 
dotychczasową nazwę skrócono do obecnej formy. Por. David Stewart, op. cit., s. 68–69. 

540 Dość wspomnieć, że pierwszą audycją z cyklu Masterpiece Theatre, której akcja rozgrywała się 
w latach po II wojnie światowej, był Paradise Postponed, nadawany w sezonie 1986/1987! Wśród pre-
zentowanych widzom PBS seriali znalazły się za to m.in. The Six Wives of Henry VIII, The Duchess of 
Duke Street oraz – lubiany również przez polskich widzów – I, Claudius (Ja, Klaudiusz). Por. Laurence 
Jarvik, op. cit., s. 256.

541 Szerzej o doktrynie komunikowania korporacyjnego Herba Schmertza w rozdziale II niniejszej 
dysertacji. Działania koncernu Mobil Oil pozostawały oczywiście w całkowitej sprzeczności z wytycz-
nymi PBS dotyczącymi tzw. underwritingu, zabraniającymi sponsorom wywierania presji na władze 
telewizji publicznej. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 194.

542 W opinii przedstawicieli PBS serial był zbyt mało ambitny jak na prestiżowy cykl Masterpiece 
Theatre, a jednocześnie zbyt drogi – co mogło stworzyć niebezpieczny precedens w kolejnych negocja-
cjach z nadawcami ze Zjednoczonego Królestwa (jak wspomniano wyżej, seriale brytyjskie udawało się 
dotąd sprowadzać za bardzo umiarkowaną cenę). Por. Laurence Jarvik, op. cit., s. 239.

543 Ibidem, s. 246.
544 Przyczyną tej nieoczekiwanej wolty był impas w rozmowach z BBC, która zawarła tymczasem 

umowę na wyłączność dostarczania swych produkcji amerykańskiej sieci kablowej RCTV. Programy 
brytyjskiego nadawcy publicznego powróciły do cyklu Masterpiece Theatre rok później. Zob. ibidem, 
s. 251–254.
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wych – zaczęły pojawiać się fi lmy o tematyce współczesnej545. Jak wspomniano 
wyżej, w 1980 roku na antenę PBS weszła mutacja omawianego cyklu – Mystery!, 
przedstawiająca telewidzom amerykańskim seriale detektywistyczne (głównie bry-
tyjskie), m.in. Rumpole of the Bailey, The Adventures of Sherlock Holmes (Przygody 
Sherlocka Holmesa), Inspector Morse oraz Agatha Christie’s Partners in Crime.

Po ponad 30 latach współpracy ze sponsorowania cyklu wycofał się w 2004 roku 
koncern Mobil (obecnie ExxonMobil), przekazujący dotychczas na zakup seriali 
około 10 milionów USD rocznie546. Pomimo starań władz PBS nie udało się jak dotąd 
znaleźć nowego underwritera korporacyjnego dla Masterpiece Theatre – program 
fi nansowany jest obecnie z funduszy Korporacji Mediów Publicznych. W 2008 roku 
seria przeszła radykalną rekonstrukcję – nowa odsłona Masterpiece (już bez „The-
atre” w nazwie) obejmuje trzy cykle, nadawane przemiennie w ciągu roku: Master-
piece Classic, Masterpiece Contemporary oraz Masterpiece Mystery (dawna seria 
Mystery!). Odświeżeniu formatu towarzyszyły zmiany prowadzących – poszczegól-
ne partie programu prowadzą obecnie popularni aktorzy młodego pokolenia (i tak na 
przykład w latach 2008–2009 gospodynią Masterpiece Contemporary była Gillian 
Anderson, znana z serialu Z archiwum X)547.

3.6.  KRYTYKA PBS W AMERYKAŃSKIM DYSKURSIE 
SPOŁECZNO-POLITYCZNYM

Pomimo stosunkowo skromnej pozycji telewizji publicznej na amerykańskiej scenie 
medialnej, jej funkcjonowanie (a w szczególności działalność nadawcza) wzbudza 
wśród obserwatorów tamtejszego rynku kontrowersje nie mniejsze niż w przypad-
ku nadawców niekomercyjnych Starego Kontynentu. Obecna już od lat w dyskursie 
społeczno-politycznym USA krytyka Publicznego Serwisu Nadawczego koncentruje 
się na kilku głównych płaszczyznach, nierozerwalnie wprawdzie z sobą połączonych, 
ale jednak akcentujących odmienne – rzeczywiste lub domniemane – niedostatki 
oferty programowej telewizji niekomercyjnej. Zdaniem autora, można wyodrębnić 
sześć podstawowych zarzutów stawianych amerykańskiemu nadawcy publicznemu 
– ich propagatorzy utrzymują, że PBS:

a) jest stronnicza pod względem politycznym;
b) jest zanadto skomercjalizowana, zależna od sponsorów korporacyjnych;
c) jest zbyt elitarna, lekceważy niektóre grupy społeczne;

545 W 1990 roku w paśmie Masterpiece wyświetlono słynny brytyjski miniserial Traffi k – o walce 
z handlem narkotykami.

546 PBS loses biggest underwriter as it considers 30-second credits, http://www.current.org/cm/
cm0223 mt.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

547 Elizabeth Jensen, ‘Masterpiece Theater’ [sic! – przyp. R.K.], Now in Three Flavors: Classic, 
Mystery, Contemporary, „New York Times”, 10 grudnia 2007, http://www.nytimes.com/2007/12/10/arts/
television /10mast.html?_r=1 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).



PBS. Amerykańska telewizja publiczna120

d) źle zarządza dostępnym jej potencjałem amerykańskich twórców telewizyj-
nych;

e) nie wykorzystuje swych wszystkich możliwości;
f) a te, które stara się wykorzystywać, mogłaby wykorzystać lepiej.

Oskarżenie telewizji publicznej o stronniczość stanowi swego rodzaju odprysk 
ogólnej dyskusji dotyczącej nastawienia ideologicznego i sympatii politycznych me-
diów amerykańskich. Kontrowersje tego rodzaju nie są oczywiście niczym wyjątko-
wym zarówno pod względem geografi cznym, jak i czasowym – stawiane nadawcom 
publicznym zarzuty o sprzyjanie określonym poglądom i stronnictwom pojawiają się 
w refl eksji medioznawczej wszystkich chyba krajów świata548. W tym miejscu należy 
jednak podkreślić rolę pewnego szczególnego nurtu krytyki mediów, obecnego od 
kilku dekad w amerykańskim dyskursie konserwatywnym: zdaniem prawicowych 
komentatorów, „media nadmiernie sprzyjają sprawom promowanym przez libera-
łów549 i lewicę, prezentując jednocześnie uprzedzenia wobec postulatów środowisk 
biznesowych, wojska, konserwatystów społecznych i ludzi religijnych”550. Wśród 
popularyzatorów tezy o liberalnym „skrzywieniu” amerykańskich środków komuni-
kowania masowego należy wymienić takie postaci współczesnej publicystyki kon-
serwatywnej, jak Ann Coulter (dziennikarka, osobowość telewizyjna i autorka szere-
gu pozycji opisujących „liberalne oblicze” prasy USA, m.in. książki Slander: Liberal 
Lies about the American Right, krytykującej „hegemonię lewicy w mediach”551) oraz 
Bernard Goldberg, który w Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort 
the News pisze: „Powiedziałem głośno o tym, o czym miliony widzów wiadomości 
telewizyjnych wiedzą (...) od lat: Dan, Peter i Tom552, a także wielu ich »żołnierzy«, 
często nie przedstawiają informacji w sposób uczciwy, są nastawieni liberalnie – 
i nieważne jak często (...) temu zaprzeczają, taka jest prawda”553. 

Oskarżenia mediów o tendencje lewicowe nie są jednak wyłącznie domeną za-
angażowanych politycznie felietonistów; z podobnymi zarzutami można się spotkać 
również w poważnych opracowaniach naukowych (zwłaszcza tych powstających 
przy udziale lub wsparciu fi nansowym konserwatywnych think tanków), mających 
na celu określenie profi lu ideologicznego poszczególnych nadawców poprzez analizę 
zawartości ich oferty programowej. Teza o lewicowości prasy amerykańskiej bywa 
pośrednio potwierdzana przez publikowane – od czasu do czasu – wyniki sondaży, 
świadczące o raczej demokratycznych niż republikańskich sympatiach politycznych 

548 Polskiego czytelnika nie trzeba raczej o tym przekonywać.
549 W amerykańskim rozumieniu tego słowa pokrywającym się – mniej więcej – z profi lem ideolo-

gicznym Partii Demokratycznej.
550 Robert McChesney, The Problem of the Media. U.S. Communication Politics in the 21st Century, 

Monthly Review Press, New York 2004, s. 98.
551 Por. Steve Rendall, Ann Slanders, „Extra!”, November/December 2002, http://www.fair.org/in-

dex.php?page=1124 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
552 Dan Rather, Peter Jennings i Tom Brokaw – amerykańscy dziennikarze telewizyjni, wieloletni 

prezenterzy programów informacyjnych w głównych sieciach ogólnokrajowych.
553 Bernard Goldberg, Bias: A CBS Insider Exposes How the Media Distort the News, Perennial 

Library, New York 2003, s. 10.
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środowiska zawodowego dziennikarzy; i tak na przykład w wyborach prezydenckich 
1992 roku około 90% waszyngtońskich korespondentów mediów USA poparło Billa 
Clintona554. 

Z przedstawionym powyżej poglądem nie zgadzają się medioznawcy o prowe-
niencji lewicowej i liberalnej, kwestionując rzetelność przeprowadzanych przez kon-
serwatywne instytucje badawcze analiz, podkreślając olbrzymie znaczenie stanowi-
ska właścicieli pism i rozgłośni (w przeważającej części sympatyzujących z prawicą, 
o czym również świadczą wyniki sondaży555) w strukturze decyzyjnej poszczegól-
nych redakcji oraz oskarżając Partię Republikańską i środowiska wielkiego bizne-
su o próbę wyreżyserowanego przesunięcia dyskursu politycznego USA w stronę 
pozycji konserwatywnych. Skutkiem niemilknących zarzutów o liberalną agendę 
jest bowiem – według nich – postępująca autocenzura dziennikarzy zajmujących 
się tematami niewygodnymi dla amerykańskiej prawicy. Jak pisze Eric Alterman, 
„Mit »mediów liberalnych« dał konserwatystom prawo kontroli debaty w Stanach 
Zjednoczonych do tego stopnia, że liberałowie nie mogą już nawet mieć nadziei na 
sprawiedliwe traktowanie”556. Zdaniem Noama Chomsky’ego szeroko rozpowszech-
nione (aczkolwiek – w jego opinii – nieuzasadnione!) przekonanie o lewicowości 
środków masowego komunikowania jest na rękę również wielkim korporacjom me-
dialnym – oskarżenia o bezkompromisowość w stosunku do bogatych i sympatię wo-
bec biednych budują wizerunek dziennikarzy jako obrońców interesu społecznego557.

W przypadku PBS oskarżenia o tendencyjność nie są bynajmniej – mimo posta-
nowień Public Broadcasting Act, przewidujących „obowiązek ścisłego przestrzega-
nia zasad obiektywizmu i równowagi we wszystkich programach lub seriach pro-
gramów o charakterze kontrowersyjnym”558 – zjawiskiem nowym (dość wspomnieć 
osławioną batalię mediów publicznych z administracją Richarda Nixona na początku 
lat 70.)559. Podobne zarzuty, tym razem wsparte rezultatami szeregu studiów medio-
znawczych, stały się podstawą republikańskiego ataku na fi nansowanie telewizji 
publicznej w połowie lat 90. – i tak na przykład opublikowane w marcu 1992 roku 
przez waszyngtoński Ośrodek do spraw Mediów i Spraw Publicznych wyniki analizy 
225 programów dokumentalnych Publicznego Serwisu Nadawczego wykazały „kon-
sekwentne skrzywienie w stronę liberalizmu”, polegające na „sprzyjaniu pokojowi, 
a nie wojnie, ochronie środowiska – w miejsce ludzkiej ekspansji, oraz absolutnemu 
rozdziałowi państwa od Kościoła”560. 

Po objęciu władzy przez George’a W. Busha problemem domniemanej stronni-
czości PBS zajęły się również władze Korporacji Mediów Publicznych. Kenneth 
Tomlinson, nominowany w 2003 roku na przewodniczącego CPB, zlecił zewnętrz-

554 Robert McChesney, op. cit., s. 102.
555 Ibidem.
556 Eric Alterman, What Liberal Media? The Truth about Bias and the News, Basic Books, New York 

2003, s. 3.
557 Jerold M. Starr, op. cit., s. 45.
558 CPS: Public Broadcasting Act of 1967, http://www.cpb.org/aboutpb/act/text.html (dostęp: 

1 czerwca 2010 r.).
559 Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej dysertacji.
560 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 80.
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nemu ekspertowi przeprowadzenie analizy zawartości audycji NOW with Bill Moyers 
pod kątem obecności przekazów krytycznych wobec polityki Białego Domu561. „Le-
wicowe skrzywienie NOW, nieskorygowane przeciwstawnymi poglądami w piątko-
wej ramówce mediów publicznych, jest zjawiskiem niezdrowym – pisał Tomlinson. 
– Naraża ono na szwank podstawowe wsparcie społeczne dla telewizji publicznej”562. 
Kontrowersje związane ze studium doprowadziły zarówno do rezygnacji Billa Moy-
ersa (w grudniu 2004 roku, po tym jak CPB zapowiedziała skasowanie dotacji dla 
jego programu), jak i do ustąpienia samego Kennetha Tomlinsona 11 miesięcy póź-
niej – w obliczu licznych oskarżeń o nieprawidłowości w przeprowadzeniu analizy 
i wykorzystywanie stanowiska w celu promowania własnej agendy politycznej563.

Jak nietrudno zauważyć, najwięcej krytyki ze strony konserwatywnych aktywi-
stów wywołują audycje o charakterze publicystycznym i dokumentalnym, dotykające 
spraw bieżących, relewantnych w kontekście politycznym. I tak na przykład podsta-
wowym celem prawicowej ofensywy stała się – omawiana wyżej – seria Frontline. 
Jak twierdzi – w swej sztandarowej pracy – Laurence Jarvik, „dokładna analiza Fron-
tline ujawnia schematy tendencyjności politycznej i niechlujnego dziennikarstwa”564. 
Zdaniem amerykańskiego medioznawcy, dobór omawianych w kolejnych odcinkach 
cyklu tematów dowodzi jednoznacznie liberalnych sympatii zespołu redakcyjnego, 
niezbalansowanych bynajmniej audycjami o wymowie bardziej prawicowej – wśród 
dokumentów wyświetlonych pod szyldem serii w debiutanckim sezonie 1983/1984 
doszukał się on m.in. „antywojskowego Pentagon, Inc.”, „wzywającego do kontroli 
broni palnej Gunfi ght USA”, „The Russians Are Here – programu sprawiającego wra-
żenie, że emigrantom [ze Związku Radzieckiego – przyp. R.K.] przed przybyciem 
do Ameryki wiodło się lepiej”, oraz „ataku na dokonaną przez administrację Rea-
gana próbę ukrócenia oszustw w Who Decides Disability?”565. Szczególnie rażące 
jest dla Jarvika domniemane propalestyńskie zacięcie dziennikarzy Frontline: „seria 
uważana przez wielu za klejnot koronny publicystyki PBS przeznacza znaczne ilości 
czasu antenowego na produkcje ostentacyjnie antyizraelskie, rzucając ogólny cień 
na wiarygodność PBS i obrażając część z najbardziej lojalnych sponsorów sieci”566. 

Stawiane przez konserwatywnych komentatorów zarzuty liberalnego „skrzywie-
nia” oferty Publicznego Serwisu Nadawczego mają – obok wymiaru pozytywnego, 
czyli domniemanego promowania audycji o zabarwieniu lewicowym – również 
aspekt negatywny (polegający na celowym utrudnianiu produkcji i emisji programów 

561 Stephen Labaton, Lorne Manly, Elizabeth Jensen, Republican Chairman Exerts Pressure on PBS, 
Alleging Biases, „The New York Times”, 2 maja 2005, http://www.nytimes.com/2005/05/02/arts/televisi 
on/02public.html?_r=1 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

562 Bill Moyers Responds to CPB’s Tomlinson Charges of Liberal Bias: “We Were Getting It Right, 
But Not Right Wing”, http://www.democracynow.org/2005/5/16/bill_moyers_responds_to_cpbs_tomlin-
son (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

563 Stephen Labaton, Broadcast Chief Misused Offi ce, Inquiry Reports, „The New York Ti-
mes”, 30 sierpnia 2006, http://www.nytimes.com/2006/08/30/washington/30broadcast.html?hp&ex
=1156996800&en= 8590fa5730300061&ei=5094&partner=homepage (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

564 Laurence Jarvik, op. cit., s. 122. 
565 Ibidem, s. 129.
566 Ibidem, s. 122.
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tworzonych przez dziennikarzy prawicowych). Dla Miltona Friedmana, amerykań-
skiego ekonomisty, którego poglądy stały się fundamentem doktryny gospodarczej 
administracji Reagana567, współpraca z PBS (przy tworzeniu cyklu dokumentalnego 
Free to Choose568) stanowiła – wedle jego własnych relacji – doświadczenie trudne, 
przede wszystkim ze względu na brak dobrej woli ze strony władz telewizji publicz-
nej. Także Rose Friedman, żona ekonomisty i jednocześnie współprowadząca cyklu, 
wspomina: „PBS w ogóle nam nie pomagała. W Nowym Jorku program pokazano 
w porze transmisji z Super Bowl”569. Zdaniem twórców audycji, radykalnie wolno-
rynkowy, perswazyjny przekaz Free to Choose nie spodobał się zarządowi PBS, rea-
lizującemu ustawowy zapis o „równowadze w programach o charakterze kontrower-
syjnym” poprzez nadawanie mdłych, w symboliczny tylko sposób konserwatywnych 
programów, o zerowym potencjale zmieniania ludzkich postaw.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że typowa dla prawicowego dyskursu w USA 
krytyka wyświetlanych przez Publiczny Serwis Nadawczy audycji poświęconych 
bieżącym sprawom społecznym i politycznym nie obejmuje PBS NewsHour, sztan-
darowego programu informacyjnego amerykańskiej telewizji niekomercyjnej570, 
zbierającego pozytywne recenzje również (czy wręcz przede wszystkim) ze strony 
środowisk konserwatywnych571. Bardziej szczegółowo tym interesującym zagadnie-
niem zajmiemy się jednak dopiero w rozdziale IV niniejszej dysertacji.

Przedstawiony wyżej pogląd o lewicowym charakterze oferty programowej PBS 
stanowi oczywiście tylko jedną (jakkolwiek najbardziej bodaj widoczną!) stronę spo-
ru o tendencyjność amerykańskich mediów publicznych. Z podobnymi zarzutami 
występują również komentatorzy o proweniencji liberalnej, zarzucając z kolei audy-
cjom Publicznego Serwisu Nadawczego faworyzowanie spraw i poglądów bliskich 
kręgom konserwatywnym obyczajowo – i leseferystycznym pod względem ekono-
micznym. W tym przypadku domniemaną stronniczość PBS rozpatruje się najczęś-
ciej jako pochodną zjawiska komercjalizacji systemu mediów publicznych Stanów 
Zjednoczonych, wymuszającego na nadawcy emisję audycji odpowiadających inte-
resom sponsorów korporacyjnych – przy jednoczesnym unikaniu tematów niepopu-
larnych i kontrowersyjnych. Pomijając póki co zasygnalizowany już wcześniej kazus 
PBS NewsHour572, warto tu wspomnieć o licznych przypadkach odmowy fi nansowa-
nia lub zdejmowania z anteny programów o wymowie liberalnej, takich jak np. South 
Africa Now czy Rights and Wrongs573. Należy natomiast podkreślić, że twórcy tego 
rodzaju audycji nie mogą zwykle liczyć na niezależne wsparcie ze strony podmiotów 

567 Milton Friedman (1912–2006) – ekonomista amerykański, twórca monetaryzmu, laureat Nagro-
dy Nobla w 1976 roku.

568 Program Free to Choose, stanowiący wykład wolnorynkowej doktryny ekonomicznej Friedmana, 
był emitowany przez Publiczny Serwis Nadawczy w 1980 roku. Zapis wszystkich odcinków serii jest 
dostępny w Internecie pod adresem: http://www.ideachannel.tv/ (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

569 Laurence Jarvik, op. cit., s. 285.
570 Por. Rafał Kuś, Jim Lehrer and the NewsHour, „Ad Americam” 2009, nr 10, s. 41–49.
571 Audycja Lehrera bywa z kolei często krytykowana przez badaczy utożsamiających się z nurtem 

liberalnym medioznawstwa amerykańskiego.
572 Więcej na ten temat w rozdziale IV niniejszej rozprawy.
573 Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 198–201.
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prywatnych, obawiających się fi rmować swą marką przekazy wzbudzające sprzeczne 
opinie, a czasem otwarcie sprzeczne z ich interesem ekonomicznym574. 

„Publiczne radio i telewizja mają reputację »liberalnych«, ale jeżeli podejdzie 
się do stanu faktycznego bez uprzedzeń, widać wyraźnie, że takie nie są” – pisze 
lewicowy producent programów radiowych David Barsamian, dowodzący w swych 
licznych publikacjach, że poglądy niemieszczące się w politycznym mainstreamie 
są przez PBS konsekwentnie wyciszane i pomijane575. Zdaniem Barsamiana, Pub-
liczny Serwis Nadawczy stosuje również podwójne standardy w interpretacji swych 
własnych przepisów – przyzwalając wielkim korporacjom na sponsorowanie audycji 
poświęconych ich branżom, a jednocześnie skrupulatnie egzekwując zasadę nemo 
iudex in causa sua w przypadku niezależnych organizacji społecznych576. I tak na 
przykład nagrodzony Oscarem dokument Defending Our Lives (1994), dotyczący 
problemu przemocy domowej, został przez telewizję publiczną odrzucony, ponieważ 
jedna z jego producentek okazała się działaczką grupy wsparcia dla maltretowanych 
kobiet. Władze PBS uznały, że miała ona przez to niedopuszczalny „bezpośredni 
ukryty interes w materii przedmiotowej programu”577. 

Podsumowując rozważania dotyczące rzekomej tendencyjności audycji Pub-
licznego Serwisu Nadawczego, warto zaznaczyć, że niewątpliwym mankamentem 
metodologicznym tego rodzaju zarzutów jest niemożność obiektywnego ustalenia, 
co stanowi – a co nie – przekaz zabarwiony ideologicznie (zwłaszcza wtedy, gdy 
próbujemy na podstawie jednostkowych odczuć wyciągać szersze wnioski ocenia-
jące). To, co w opinii konserwatywnego Bernarda Goldberga będzie stanowić abso-
lutnie niedopuszczalną propagandę lewicy, liberał David Barsamian może uznać za 
komunikat o charakterze skrajnie prawicowym. Dla obu stron politycznego spektrum 
obóz przeciwnika jawi się jako twór spójny pod względem doktrynalnym, jednolicie 
wrogi i godny potępienia. Jak pisze Robert McChesney: „W dyskursie konserwatyw-
nym wielki podział polityki USA przebiega pomiędzy konserwatystami a »Lewicą«, 
grupą ciągnącą się nieprzerwanie od Ala Gore’a i Billa Clintona do Ralpha Nadera, 
Nelsona Mandeli, Noama Chomsky’ego, Subcomandante Marcosa i Fidela Castro. 
W światopoglądzie prawicowym nie ma centrystów – a jeżeli już, to centrum repre-
zentują ci na prawicy”578 (analogiczną diagnozę można zresztą postawić również wo-
bec publicystyki liberalnej, rzadko dostrzegającej różnice między poglądami Rona 
Paula, Josepha Liebermana i Pata Buchanana).

574 Autorzy audycji o charakterze konserwatywnym nie mają zazwyczaj takich problemów. Kiedy 
PBS odmówiła wsparcia fi nansowego dla Free to Choose Miltona Friedmana, koszty produkcji cyklu 
zostały natychmiast pokryte przez rekordową liczbę sponsorów korporacyjnych. Jak wspomina produ-
cent cyklu Robert Chitester: „Wywołaliśmy coś na kształt kryzysu prawnego w PBS, ponieważ nigdy nie 
zetknęli się oni z programem mającym tylu sponsorów. Napisy przelatywały tak szybko, że trudno było 
je przeczytać. Ale underwriterzy nie dbali zanadto o uznanie, chcieli po prostu, by idee Friedmana się 
rozprzestrzeniały”. Zob. Laurence Jarvik, op. cit., s. 282. 

575 David Barsamian, The Decline and Fall of Public Broadcasting. Creating Alternative Media, 
South End Press, Cambridge 2002, s. 15, 52.

576 Więcej na temat uregulowań underwritingu w rozdziale II niniejszej rozprawy.
577 David Barsamian, The Decline..., s. 41.
578 Robert McChesney, op. cit., s. 102. 
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Co więcej, głosy krytyczne wobec upolitycznienia mediów publicznych bywają 
niekiedy w podobnym stopniu zaangażowane ideologicznie jak piętnowane przez nie 
audycje. I tak na przykład, rozważając domniemaną propalestyńskość oferty progra-
mowej PBS, Laurence Jarvik pisze, że „jeżeli chodzi o sprawy bieżące, sieć publicz-
na zdaje się uznawać, iż o tętniącym życiem i postępowym państwie żydowskim nie 
powinno się mówić dobrze”, podczas gdy nadawcy komercyjni równoważą przynaj-
mniej audycje sprzyjające Arabom „relacjami życzliwymi wobec losu małego narodu 
otoczonego przez wrogich sąsiadów”579. Znacznie dalej posuwa się Jerold S. Auer-
bach, omawiając nadany w serii Frontline dokument Journey to the Occupied Lands 
(1993): „Każda opinia Palestyńczyków, nieważne jak fantasmagoryczna, jest przyj-
mowana za dobrą monetę. (...) Jeżeli oni »mówią«, że ta ziemia jest ich, ponieważ 
muchtarzy [naczelnicy wiosek – przyp. R.K.] lub odchody kóz wspierają ich tezę, to 
musi być prawda”580. Jakikolwiek byłby nasz pogląd na złożony problem konfl iktu 
izraelsko-palestyńskiego, należy uznać, że przedstawione wyżej głosy są z pewnoś-
cią nie mniej tendencyjne niż krytykowane przez nie audycje. Deklarowana troska 
o obiektywizm mediów publicznych staje się w ten sposób li tylko kolejną okazją 
do odbijania ideologicznej piłeczki. Rzecz jasna, podobnie emocjonalne wypowie-
dzi zdarzają się również lewicowym krytykom Publicznego Serwisu Nadawczego 
– David Barsamian, pisząc o tym samym zagadnieniu (w kontekście rzekomo pro-
izraelskiego nastawienia magazynu Charliego Rose’a), pozwala sobie na następującą 
tyradę: „On zmienił czołobitność w formę sztuki. Rose pozwala, by Friedman [Tho-
mas Friedman, dziennikarz specjalizujący się w tematyce izraelskiej – przyp. R.K.], 
częsty gość programu, bez końca propagował swe teorie o Bliskim Wschodzie, nie 
kwestionując tego, co on [Friedman – przyp. R.K.] mówi. Na przykład Friedman 
wciąż klepie swą mowę-trawę o niewiarygodnie hojnej propozycji Izraela w Camp 
David w 2000 roku i o tym, jak to Arafat (...) znów stracił wspaniałą szansę – a Rose 
zgodnie przytakuje”581.

Szeroko dyskutowanym problemem jest również interpretacja ustawowego za-
pisu o „obowiązku ścisłego przestrzegania [przez media publiczne – przyp. R.K.] 
zasad obiektywizmu i równowagi we wszystkich programach lub seriach progra-
mów o charakterze kontrowersyjnym”. W obliczu formułowanych przez obóz kon-
serwatywny licznych oskarżeń o stronniczość władze PBS skłaniają się obecnie ku 
wykładni przewidującej konieczność zachowania balansu w obrębie pojedynczych 
programów, nie tylko zaś w przekroju całej ramówki582. Problem ma jednak i głębszy 
wymiar – w dyskursie polityczno-medialnym USA pojawiają się bowiem głosy po-
dające w wątpliwość ogólną celowość istnienia tego rodzaju przepisów. Jak napisał, 
w liście otwartym do rzecznika PBS publicysta Bill Moyers: „Zadaniem dzienni-
karza nie jest osiągnięcie jakiegoś mitycznego stanu równowagi pomiędzy dwiema 
sprzecznymi opiniami, wynikającego ze źle rozumianego szacunku – czasem, nieste-
ty, wręcz czci – dla dominującego konsensu istniejących sił. Zadaniem dziennikarza 

579 Laurence Jarvik, op. cit., s. 133–134.
580 Cyt. za: ibidem, s. 136–137.
581 David Barsamian, op. cit., s. 52.
582 Por. Jerold M. Starr, op. cit., s. 47.
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jest wyszukiwanie i przedstawianie opinii publicznej najlepszych refl eksji nad daną 
kwestią, wydarzeniem czy historią”. Przedstawiciel amerykańskiego nadawcy pub-
licznego Michael Getler zgodził się w części z poglądem Moyersa: „»Balans« nie 
należy do moich ulubionych probierzy dziennikarstwa. Wierność faktom i uczciwość 
są znacznie ważniejsze. (...) Balans może stworzyć wśród czytelników lub widzów 
fałszywe poczucie równoważności w przypadkach, gdzie nie to jest uzasadnione”, 
argumentując jednocześnie, że „o ile konwencjonalna równowaga czasu antenowego 
stanowi zwykle rozwiązanie błędne, brak jakiegokolwiek balansu może podkopać 
każdą audycję”583. 

Jerold M. Starr podkreśla z kolei brak obiektywnych, możliwych do zastosowania 
w każdej sytuacji, kryteriów badania równowagi oferty programowej i zaznacza, że 
chociaż władze telewizji „lubią bronić się przed zarzutami, wskazując na obecność 
krytyki zarówno z lewej, jak i prawej strony, jako dowodu na to, że muszą dobrze 
wykonywać swą pracę584” – prawdziwym problemem publicystyki PBS jest wyklu-
czenie głosów alternatywnych, sprzecznych z dominującymi argumentami estab-
lishmentu. Innymi słowy, prawdziwy balans powinien polegać nie na równowadze 
na „poziomej” linii lewica–prawica, a na „pionowym” przeciwstawieniu dyskursu 
ofi cjalnego oddolnym poglądom zwykłych obywateli, robotników czy organizacji 
społecznych.

Sygnalizowany już wyżej zarzut nadmiernej komercjalizacji PBS przejawia się 
w amerykańskich debatach na temat telewizji publicznej w kilku podstawowych 
aspektach. Dla medioznawcy Williama Hoynesa ceną, jaką Publiczny Serwis Na-
dawczy zapłacił za odparcie republikańskiego ataku z połowy lat 90., była utrata 
jego tożsamości jako medium niekomercyjnego. Dowodem tego są liczne inicjatywy 
marketingowe, podejmowane przez władze nadawcy publicznego w ostatniej de-
kadzie: PBS Aloft (program telewizyjny dostępny na pokładach samolotów US Air 
oraz United Airlines), PBS Records i PBS Home Video (serie nagrań dźwiękowych 
i wizyjnych wydawanych w kooperacji z koncernem Warnera), umowy o współpra-
cy z AOL oraz Simon & Schuster, promocja własnej marki w Internecie, produk-
cja licencjonowanych produktów – od gier i zabawek aż do szczoteczek do zębów 
i ubrań585 (również niedawne wprowadzenie cyfrowej technologii nadawania stało 
się dla nadawców zrzeszonych w PBS okazją do implementacji nowych mechani-
zmów pozyskiwania funduszy586). Różnica pomiędzy Publicznym Serwisem Nadaw-
czym a gigantami rynku mediów komercyjnych coraz bardziej się zaciera; PBS nie 
jest już alternatywą dla kanałów naziemnych i kablowych, ale ich (cokolwiek ni-
szowym) konkurentem. Filozofi a działania władz telewizji publicznej upodabnia się 
w ten sposób do wytycznych polityki zarządów stacji komercyjnych – jak pisze Hoy-

583 Zob. Michael Getler, On Balance: Bill Moyers Responds, http://www.pbs.org/ombuds-
man/2007/07/on _balance_bill_moyers_responds.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

584 Jerold M. Starr, op. cit., s. 45–46.
585 William Hoynes, Branding Public Service: The “New PBS” and the Privatization of Public Tele-

vision, „Television New Media” 2003, t. 4, nr 2, s. 124–125.
586 Spektrum możliwości, dostępnych potencjalnie w tym przypadku stacjom PBS, rozciąga się od 

dzierżawy nowych kanałów nadawcom komercyjnym czy sieciom telezakupów aż do oferowania wi-
dzom płatnych pasm z popularnymi audycjami telewizji publicznej. Zob. Jerold M. Starr, op. cit., s. 52.
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nes: „Coraz trudniej odróżnić urzędników mediów publicznych od ich odpowiedni-
ków z mediów komercyjnych: pochodzą ze zbliżonych środowisk i mają podobne 
wykształcenie, używają tej samej terminologii do opisu swych instytucji i stosują te 
same strategie, aby osiągnąć sukces rynkowy”587. 

Amerykańskiemu medioznawcy wtóruje Jerold M. Starr: „W przeciwieństwie 
do nadawców komercyjnych PBS posiada mandat do służenia zmarginalizowanym 
grupom społecznym, odkrywania radykalnych form ekspresji artystycznej i dostar-
czania forum dla kontrowersji i debaty. Tego nie jest w stanie dokonać żadna sieć 
komercyjna. Ale mimo to, kiedy PBS dąży do samookreślenia (...), wybiera język 
rynku, zamiast manifestować swą wyjątkową misję publiczną”588. Jest to jednak, zda-
niem cytowanych komentatorów, działanie krótkowzroczne – przejściowa poprawa 
stanu fi nansów nie uchroni PBS przed pytaniem o celowość wsparcia federalnego 
dla mediów publicznych, które to pytanie – w obliczu dezintegracji niekomercyjnej 
tożsamości Publicznego Serwisu Nadawczego – z pewnością już wkrótce powróci 
ze wzmożoną siłą589. Bruce Christensen, prezes PBS w latach 1984–1993, stwier-
dził nawet otwarcie, że jeżeli przedstawiony wyżej problem nie zostanie rozwiązany, 
„media publiczne staną się w następnym stuleciu [tj. w XXI wieku – przyp. R.K.] 
przedsiębiorstwem komercyjnym”590.

Dla Laurence’a Jarvika, reprezentującego w tej kwestii zupełnie inny punkt wi-
dzenia, postępująca komercjalizacja PBS jest zarówno pozytywnym przejawem pew-
nej normalizacji modus operandi mediów publicznych (polegającej na poddaniu go 
– przynajmniej częściowo – dyscyplinie rynkowej), jak i okazją do wytknięcia do-
mniemanej hipokryzji przedstawicieli amerykańskiego nadawcy niekomercyjnego. 
Biorąc za przykład działalność Children’s Television Workshop (producenta Sesame 
Street, znanego obecnie pod nazwą Sesame Workshop), Jarvik przeciwstawia dane 
o olbrzymich zyskach ze sprzedaży produktów opatrzonych logo Ulicy Sezamkowej 
(przekładających się, według liczb przytaczanych przez medioznawcę, na wieluset-
tysięczne pensje dyrektorów CTW i miliony dolarów przeznaczane przez nich co 
roku na lobbing) publicznym deklaracjom twórców audycji o konieczności ochrony 
dzieci przed agresywnymi przekazami reklamowymi, np. przedstawionej przez Joan 
Cooney propozycji wyłączenia z systemu wolnorynkowego produkcji i dystrybucji 
programów dla najmłodszych (również w przypadku sieci komercyjnych). „CTW 
licencjonowała produkty od dnia, kiedy Sesame Street trafi ła na antenę, a w różnych 
okresach posiadała takie podmioty, jak systemy telewizji kablowej, parki tematyczne, 
komercyjne stacje radiowe i spółki produkujące oprogramowanie edukacyjne – pisze 
autor PBS. Behind the Screen. – Gdyby Cooney szczerze wierzyła, że kierowanie 
sprzedaży do dzieci jest złe, w jaki sposób tak olbrzymie przedsięwzięcie komercyj-
ne mogłoby wyewoluować z jej pomysłu?”591. 

587 William Hoynes, op. cit., s. 125–126.
588 Jerold M. Starr, op. cit., s. 54.
589 Zauważmy, ze stanowiłoby to swego rodzaju spóźnione zwycięstwo omawianej wcześniej inicja-

tywy Newta Gingricha.
590 Jerold M. Starr, op. cit., s. 55.
591 Laurence Jarvik, op. cit., s. 48.



PBS. Amerykańska telewizja publiczna128

Rozważając stawianą przez Jarvika tezę, iż „PBS przynosi wielkie korzyści fi nan-
sowe tym, którzy mają możliwość znalezienia dla siebie miejsca w ściśle kontrolo-
wanej ramówce telewizyjnej”592, warto wszakże pamiętać, że – jak wspomniano już 
w rozdziale II niniejszej rozprawy – jedynie niewielki procent ceny produktów licen-
cjonowanych trafi a do posiadacza praw autorskich do audycji oryginalnej. Zgodnie 
z danymi przedstawionymi w raporcie Rządowego Biura Obrachunkowego tantiemy 
dla producentów programu wynoszą 5–15% ceny hurtowej produktu (stanowiącej 
z kolei zwykle 50% jego ceny detalicznej). W przypadku nośników wizyjnych produ-
cent audycji telewizyjnej otrzymuje zazwyczaj 15% ceny hurtowej kasety lub płyty; 
dla książek wartość ta waha się w granicach 5–10% ceny hurtowej593. 

Kolejną płaszczyzną dyskursu wokół PBS jest, sygnalizowana wcześniej już wie-
lokrotnie, kwestia domniemanego elitaryzmu oferty programowej nadawcy publicz-
nego, świadomie – zdaniem krytyków – adresującego swe przekazy do wybranych 
tylko grup społecznych, z pominięciem rozległych segmentów populacji USA. Po-
dobnie jak w wypadku omówionego powyżej zarzutu nadmiernej komercjalizacji, 
również i tu można wyodrębnić dwa podstawowe schematy argumentacji: liberalny, 
traktujący problem wyłączenia jako pochodną patologii związanych z fi nansowaniem 
amerykańskich mediów publicznych, oraz konserwatywny – postrzegający rzekomy 
elitaryzm Publicznego Serwisu Nadawczego jako dowód rozdźwięku projektów rzą-
dowych z faktycznymi potrzebami społeczeństwa. 

Przedstawicielką tego pierwszego nurtu, nierozerwalnie związanego z zagad-
nieniami przedstawionymi poprzednio i zdecydowanie częściej spotykanego w piś-
miennictwie przedmiotu, jest Glenda R. Balas, która w artykule z 2007 roku opisuje 
zjawisko alienacji lokalnych stacji PBS i NPR (National Public Radio – Narodowego 
Radia Publicznego) z południowego zachodu USA wobec miejscowych społeczno-
ści. Doceniając wysoką jakość (tak merytoryczną, jak i techniczną) audycji nadawcy 
publicznego – wnikliwej publicystyki, znakomitych produkcji zagranicznych i war-
tościowych programów kulturalnych, amerykańska badaczka mediów podkreśla 
nieobecność na antenie przekazów o treści i formie charakterystycznej dla regionu: 
„Nie mogłam nie zastanawiać się, gdzie są ludzie z centralnego Nowego Meksyku 
i północnej Arizony. Gdzie są indiańskie opowieści, język Diné, tradycja ludowa 
Zachodu, autentyczne problemy rolników? Gdzie są głosy ludzi żyjących na tym 
odległym terenie?”594. 

Zdaniem Balas o spowodowanie tego stanu rzeczy nie można obwiniać wyłącznie 
instytucjonalnych dążeń do zawyżania standardów jakości poprzez dostarczanie wi-
dzom prestiżowych, „elitarnych” audycji, tym bardziej że „profesjonaliści pracujący 
w tym systemie [mediów publicznych – przyp. R.K.] wyrażają szczere zainteresowa-
nie zaspokajaniem potrzeb swych społeczności”595. Przeciwnie, główną przyczyną 
niedostatków oferty programowej PBS jest – dla uczonej z Nowego Meksyku – sy-

592 Ibidem, s. 53.
593 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 52–53.
594 Glenda R. Balas, From Underserved to Broadly Served. The Class Interests of Public Broadcast-

ing, „Critical Studies in Media Communication” 2007, nr 4, s. 366.
595 Ibidem, s. 368.
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stem fi nansowania mediów publicznych, zmuszający władze telewizji do ustawienia 
interesów sponsorów korporacyjnych na czołowym miejscu listy priorytetów. „Trak-
towanie audytorium jako zasobu, który można wykorzystać w celach fi nansowych, 
pozycjonuje ostatecznie media publiczne jako instytucję posiadającą (...) również 
interesy klasowe, a interesy te w sposób istotny ograniczają tożsamość instytucjo-
nalną, decyzje programowe i pracę na rzecz społeczności lokalnych [Publicznego 
Serwisu Nadawczego – przyp. R.K.]”596. Mniej atrakcyjne dla underwriterów grupy 
społeczne – takie jak ludzie starsi, mieszkańcy wielkomiejskich gett czy imigranci – 
nie mogą w tej sytuacji liczyć na dostosowaną do swych potrzeb ofertę programową. 

Przeprowadzone przez Stanleya Aronovitza badanie audycji PBS wykazało, że 
problemom robotników poświęcono (w ciągu dwóch lat) tylko 27 godzin czasu ante-
nowego, podczas gdy aż 253 godziny oferty nadawcy publicznego zostały przezna-
czone na przekazy dotyczące życia wyższych klas społecznych. Programy o robotni-
kach zajęły łącznie poniżej 0,5% całej ramówki Publicznego Serwisu Nadawczego 
w analizowanym okresie, zaś o konfl iktach pracowniczych traktował w sumie tylko 
jeden godzinny program597. Niedostatkom „wrażliwej społecznie” oferty programo-
wej towarzyszy – zdaniem komentatorów o proweniencji liberalnej – nadmiar pro-
gramów biznesowych, interesujących jedynie dla najbardziej zamożnej części wi-
downi PBS598.

Do zbliżonego stanowiska w tej kwestii skłania się James Ledbetter, dla którego 
nakreślony przez Komisję Carnegiego ideał „telewizji publicznej jako najpełniejsze-
go wyrazu różnorodności, a także – doskonałości w różnorodności”599 jest dzisiaj – 
bardziej niż kiedykolwiek – odległy od pełnej realizacji. Jak pisze amerykański pra-
soznawca: „Chociaż telewizja publiczna w latach 90. była w stanie znaleźć miejsce 
dla każdego możliwego do wyobrażenia rodzaju konserwatysty, białego męskiego 
podżegacza opinii – przez przeszło dekadę nie udało jej się stworzyć żadnego uda-
nego programu dla dorosłej widowni czarnej lub latynoskiej”600. Zdaniem Ledbettera 
jedną z recept na poprawę tej sytuacji może być – obok powstrzymania rosnącego 
wpływu wielkich korporacji – wprowadzenie przedstawicieli mniejszości etnicznych 
na wysokie szczeble decyzyjne w mediach publicznych601. 

Przeciwny wektor omawianej refl eksji medialno-socjologicznej reprezentują krę-
gi prawicowe, dla których rozdźwięk między „elitarnym” charakterem oferty progra-
mowej i widowni Publicznego Serwisu Nadawczego a potrzebami środowisk dys-
kryminowanych stanowi odzwierciedlenie inherentnego – w ich opinii – konfl iktu 
między teorią a praktyką liberalnych projektów inżynierii społecznej. Nawołując 
w 1995 roku w Senacie do zniesienia fi nansowania PBS z budżetu federalnego, re-
publikanin z Dakoty Południowej, Larry Pressler, podniósł – brzmiący cokolwiek 

596 Ibidem. 
597 Jerold M. Starr, op. cit., s. 41.
598 Por. B.J. Bullert, Public Television. Politics & the Battle over Documentary Film, Rutgers Uni-

versity Press, New Brunswick 1997, s. 193.
599 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 18.
600 James Ledbetter, Made..., s. 232.
601 Podobne postulaty były zgłaszane już w latach 70. Por. Ralph Engelman, op. cit., s. 176–177.
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dziwnie w ustach konserwatysty – argument klasowy: oto przeciętny widz waszyng-
tońskiej stacji telewizji publicznej WETA miał mieć „rezydencję wartą średnio 627 
tysięcy USD netto, a także portfel inwestycyjny w wysokości 249 tysięcy USD”602. 
Wtórował mu ówczesny lider prawicowej większości w Kongresie, Newt Gingrich: 
„Nie rozumiem, dlaczego mówi się na nie [na PBS i NPR – przyp. R.K.] media pub-
liczne. Jeżeli o mnie chodzi, to nie widzę w nich nic publicznego. To elitarystyczne 
przedsięwzięcie. Rush Limbaugh to publiczne medium [Rush Limbaugh jest popu-
larnym amerykańskim publicystą konserwatywnym – przyp. R.K.]”603. Jeżeli zesta-
wić te fi lipiki z przedstawioną wcześniej tezą o liberalnym „skrzywieniu” mediów, 
diagnoza działaczy Partii Republikańskiej okazywała się prosta: PBS, fi nansowana 
z pieniędzy podatników, realizuje przede wszystkim interesy wąskiej grupy zamoż-
nych liberałów, nie odpowiadając rzeczywistym oczekiwaniom różnorodnych sekto-
rów społeczeństwa USA.

Mimo ponad dwóch dekad istnienia Niezależnego Serwisu Telewizyjnego (ITVS) 
i obecności na antenie PBS licznych cykli prezentujących produkcje autorów nieza-
leżnych (m.in. Independent Lens i P.O.V.), amerykańska telewizja publiczna bywa 
wciąż krytykowana za niedostateczne wykorzystanie olbrzymiego potencjału samo-
dzielnych twórców. Główny problem dla niezależnych fi lmowców stanowi w tym wy-
padku wewnętrzna struktura Publicznego Serwisu Nadawczego, stawiająca planistów 
programu w niewdzięcznej roli gatekeeperów, decydujących o „być albo nie być” 
audycji pochodzących spoza głównego nurtu produkcji telewizyjnych604 (kontrola ta 
odbywa się nie tylko poprzez przydział funduszy federalnych, ale i np. decyzję o włą-
czeniu danego fi lmu do oferty Narodowego Serwisu Programowego). System ten jest 
uważany przez znaczną część środowiska twórców niezależnych za bezwładny, mało 
elastyczny i zanadto zbiurokratyzowany. Zdaniem reżyserki B.J. Bullert decyzje do-
tyczące oferty programowej PBS nie są podejmowane w trosce o interesy widowni 
telewizji publicznej, środowisk kreatywnych i całego społeczeństwa USA, ale – prze-
ciwnie! – zgodnie z „logiką bezpieczeństwa”, zakładającą utrącanie audycji kontro-
wersyjnych w obawie przed „urażeniem korporacyjnych underwriterów, darczyńców 
i urzędników rządowych”605. Niewielkim pocieszeniem dla twórców niezależnych jest 
fakt, że poszczególne stacje telewizji publicznej bywają znacznie bardziej otwarte na 
ryzykowne eksperymenty telewizyjne niż centralne instytucje systemu (przykładem 
może być chociażby KCTS z Seattle, od lat wspierająca lokalnych fi lmowców606); 
duża część autorów pracujących poza wielkimi instytucjami producenckimi zostaje 
zmuszona do prezentacji swej twórczości za pośrednictwem sieci kablowych (w tym 
również kanałów typu public access) oraz na festiwalach fi lmowych.

602 Dane te zostały przytoczone przez Presslera w sposób nieścisły; w rzeczywistości odnosiły się 
nie do widzów stacji WETA, a osób wspomagających ją fi nansowo. Por. James Ledbetter, Made..., s. 2.

603 Ibidem.
604 B.J. Bullert, op. cit., s. x.
605 Ibidem, s. 4.
606 Przebicie się z audycją na antenie lokalnej może służyć twórcom niezależnym jako odskocznia do 

szerszej, nawet ogólnokrajowej dystrybucji ich dzieła. Por. ibidem, s. 196.
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Kolejny z zarzutów wysuwanych pod adresem amerykańskiej telewizji publicz-
nej dotyczy niezrealizowania przez PBS wszystkich możliwości, które pojawiały się 
przed nią w czasie dekad. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o niespełnionej 
dotychczas w pełni (a postulowanej w sprawozdaniu Komisji Carnegiego z 1967 
roku) wizji telewizji niekomercyjnej jako medium wspierającego lokalne talenty, 
umożliwiającego niedostrzeżonym wcześniej artystom prezentację swych dokonań. 
Zdaniem części komentatorów, Publiczny Serwis Nadawczy nie wykorzystuje też 
w wystarczającym stopniu potencjału kolejnych rewolucji technologicznych w me-
diach; jak pisze Richard Somerset-Ward: „Nadejście kabla zostało przez telewizję 
publiczną beztrosko zignorowane, co drogo ją kosztowało. Odmowa jakiejkolwiek 
reakcji – zarówno poprzez wykorzystanie tzw. kanałów PEG (publicznych, eduka-
cyjnych i rządowych kanałów kablowych przewidzianych przez Cable Act z 1984 
roku), jak i adaptowanie i ulepszanie swych własnych programów i ramówek w ob-
liczu koncentracji nadawców kablowych na audycjach niszowych – skazało ją [te-
lewizję publiczną – przyp. R.K.] na zastój w latach, kiedy inne media gwałtownie 
się rozwijały”607. Przykładem może być tu rezygnacja z planów – zgłaszanych pod 
koniec lat 70. przez ówczesnego wiceprzewodniczącego PBS, Hartforda N. Gunna 
– utworzenia kanału relacjonującego na żywo pracę instytucji państwowych. Osta-
tecznie program taki został – pod nazwą C-SPAN – utworzony przez konsorcjum 
przedsiębiorstw kablowych, bez udziału PBS608. 

Ostatnia z przedstawionych w tej części dysertacji płaszczyzn krytyki Pub-
licznego Serwisu Nadawczego, pojawiająca się w amerykańskim dyskursie me-
dioznawczym stosunkowo najrzadziej, dotyczy jakości emitowanych przez PBS 
audycji. Pomimo wysokiej renomy oferty programowej nadawcy publicznego, 
w piśmiennictwie można się również zetknąć z opiniami kwestionującymi war-
tość merytoryczną produkcji sygnowanych logo telewizji niekomercyjnej. Nawet 
sztandarowy program dziecięcy PBS – słynna Sesame Street – wzbudza sprzeczne 
opinie wśród części specjalistów od nauczania przedszkolnego. I tak na przykład 
przeprowadzone w 1975 roku przez nowojorską Fundację Russella Sage’a badanie 
wartości edukacyjnej audycji nie wykazało żadnej poprawy w rozwoju intelektu-
alnym dzieci z ubogich środowisk, które regularnie oglądały Sesame Street (i dla 
których program – zgodnie z założeniami twórców – miał być przeznaczony)609. 
Podobnie krytyczna wobec Ulicy Sezamkowej jest Marie Winn, która w książce 
The Plug-In Drug. Television, Children, and the Family wskazuje na szkodliwość – 
dla szans edukacyjnych najmłodszych – samej formuły programu, którego „utrzy-
mane w szybkim tempie segmenty skracały u dzieci okresy koncentracji uwagi, 
czyniąc niemożliwym skupienie się w wolniejszym środowisku szkolnym”610. Zda-
niem cenionego medioznawcy amerykańskiego Neila Postmana, Sesame Street sta-
nowi dla rodziców wygodną wymówkę, usprawiedliwiającą pozostawianie dzieci 

607 Richard Somerset-Ward, Programs..., s. 111.
608 Ibidem, s. 105.
609 Laurence Jarvik, op. cit., s. 43.
610 Cyt. za: ibidem, s. 44.
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na wiele godzin przed odbiornikiem telewizyjnym611. Z zarzutów tego rodzaju wy-
ciągane są czasem daleko idące implikacje polityczne – jak konkluduje Laurence 
Jarvik: „Podobnie jak programy Great Society, których była częścią, Sesame Street 
dostarczyła niewiele więcej niż retorykę chwilowych mód edukacyjnych”612.

Kontrowersje co do rzetelności i warsztatu merytorycznego twórców wzbudza-
ją również niektóre programy dokumentalne PBS. Przykładem może tu być zre-
alizowany w ramach cyklu The American Experience obraz Billa Milesa i Niny 
Rosenblum Liberators: Fighting on Two Fronts in World War II. Wyświetlony 
11 listopada 1992 roku (w amerykański Dzień Weteranów) dokument opisywał oko-
liczności wyzwolenia obozów koncentracyjnych w Dachau i Buchenwaldzie, przy-
pisując dokonanie tego czynu 761. Batalionowi Zmechanizowanemu armii USA, 
złożonemu wyłącznie z żołnierzy afroamerykańskich (w rzeczywistości obozy te 
wyzwoliła inna jednostka). Wersja przedstawiona przez twórców Liberators wzbu-
dziła liczne kontrowersje wśród wciąż żyjących uczestników wydarzeń z 1945 roku, 
a siedmiomiesięczne postępowanie wyjaśniające, przeprowadzone przez nowojor-
ską stację WNET, wykazało, że niektóre fragmenty fi lmu zrealizowano z pogwał-
ceniem podstawowych zasad analizy materiałów historycznych613. Pikanterii całej 
sprawie nadawał zaś fakt, że gloryfi kujący czyny bojowe amerykańskich Murzynów 
fi lm był dziełem Billa Milesa, którego ofi cjalny życiorys opisywał go jako „jedyne-
go niezależnego producenta afroamerykańskiego działającego przy stacji WNET/
Thirteen w Nowym Jorku”614 (nie brakowało więc głosów, że autorzy Liberators 
poświęcili prawdę historyczną na ołtarzu własnej agendy politycznej). Wynikły 
skandal skutkował zaostrzeniem procedur dokumentacji faktów wymaganych przez 
PBS od twórców niezależnych.

3.7. ZAKOŃCZENIE

Mimo licznych kontrowersji otaczających ofertę programową PBS nie sposób za-
przeczyć, że współczesny rynek medialny USA stałby się znacznie uboższy bez au-
dycji sygnowanych logo telewizji publicznej. Wydaje się, że zainaugurowany w 1967 
roku projekt Publicznego Serwisu Nadawczego przetrwał próbę czasu, stanowiąc – 
nawet w obliczu licznych problemów wewnętrznych – rzeczywistą alternatywę dla 
programów nadawców komercyjnych. Istotne jednak jest, by władze PBS podjęły 
wobec istniejących bolączek funkcjonowania telewizji publicznej odpowiednie dzia-
łania naprawcze, umiejętnie wykorzystując nowe możliwości technologiczne oraz 

611 Zob. Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Public Discourse in the Age of Show Business, 
Penguin Books, New York 1985, s. 103.

612 Laurence Jarvik, op. cit., s. 46.
613 Karen Everhart Bedford, Review fi nds factual fl aws in ‘The Liberators’, http://www.current.org/

hi/hi317.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
614 Laurence Jarvik, op. cit., s. 151.
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sprzyjającą obecnie – w okresie rządów administracji demokratycznej – koniunkturę 
polityczną. Od powodzenia ich wysiłków będzie zależeć przyszłość PBS, medium – 
mimo niskich wskaźników oglądalności – niewątpliwie ważnego dla społeczeństwa 
amerykańskiego i realizującego wiele z jego istotnych potrzeb edukacyjnych, kul-
turalnych i obywatelskich. Jak bowiem głosił dawny slogan nadawcy publicznego: 
„Jeśli PBS tego nie zrobi, kto się tym zajmie?”615.

615 „If PBS doesn’t do it, who will?”. Por. B.J. Bullert, op. cit., s. 9.





Rozdział IV

PBS NEWSHOUR

Its programming of the news should grow to encompass both 
facts and meaning, both information and interpretation616.

Komisja Carnegiego, 1967 r.

4.1. WPROWADZENIE

Pomimo cyfrowej rewolucji, jaka się dokonała na rynku medialnym w ostatnich la-
tach, telewizyjne programy informacyjne stanowią wciąż dla milionów odbiorców 
z całego świata najważniejsze źródło wiedzy o aktualnych wydarzeniach z kraju i za-
granicy. Co więcej, spośród dziesiątków gatunków i formatów audycji to właśnie 
serwisy informacyjne są uznawane przez widzów za najważniejsze i najciekawsze 
programy w ofercie nadawców617. Wiadomości telewizyjne determinują nie tylko 
schematy korzystania z przekazów medialnych, ale i codzienny rozkład zajęć znacz-
nej części społeczeństwa (i tak na przykład wieczór bywa dzielony na „przed” i „po 
dzienniku”)618; odgrywają również ważną rolę w budowaniu lojalności telewidzów 
wobec poszczególnych stacji619. Serwisy informacyjne są wreszcie swoistą wizytów-
ką nadawcy – wyrazem profesjonalizmu jego dziennikarzy, doskonałości technolo-
gicznej sprzętu nadawczego oraz solidnych podstaw fi nansowych i organizacyjnych 
podmiotu odpowiedzialnego za produkcję danego „dziennika”. Konkurencja między 
poszczególnymi audycjami ma przez to zwykle charakter prestiżowy.

Wiadomości telewizyjne – jak wszystkie przekazy poświęcone bieżącym proble-
mom politycznym i gospodarczym – stanowią z samej swej natury audycje podatne 
na zarzuty sprzyjania określonym poglądom i stronnictwom. Nie inaczej jest w przy-
padku PBS NewsHour – sztandarowego programu informacyjnego amerykańskiej 

616 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 95.
617 Według niedawnego badania Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz blisko 77% ankietowanych wy-

mienia serwisy informacyjne jako „najważniejsze, najciekawsze, konieczne” audycje w ofercie nadaw-
ców telewizyjnych. Zob. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Media powszednie, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 84.

618 Ibidem, s. 78.
619 Por. Neil Postman, Steve Powers, How to Watch TV News, Penguin, New York 2008, s. 28–42.
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telewizji publicznej, wielokrotnie oskarżanego o promowanie (bądź lekceważenie) 
interesów poszczególnych kręgów społeczeństwa USA. Pomimo licznych kontro-
wersji PBS NewsHour cieszy się jednak uznaniem znacznej części telewidzów i pra-
soznawców, dostrzegających w audycji Jima Lehrera swoiste remedium na tabloidy-
zację współczesnych mediów USA.

Niniejszy rozdział stanowi szczegółową analizę PBS NewsHour, począwszy od 
historii programu, poprzez jego obecny format i miejsce na rynku amerykańskich 
serwisów informacyjnych, aż do ilościowego badania treści prezentowanych w au-
dycji. Otrzymane wnioski mogą posłużyć za przyczynek do ogólnej debaty nad kon-
dycją Public Broadcasting Service, której główne nurty przedstawiono w poprzedniej 
części rozprawy.

4.2. HISTORIA PBS NEWSHOUR

Dzieje opisywanego w tym rozdziale programu są w nierozerwalny sposób związane 
z meandrami historii amerykańskiej telewizji publicznej, a w szczególności – z głę-
bokim konfl iktem pomiędzy PBS a administracją Richarda Nixona, który rozegrał 
się na początku lat 70.620 To właśnie osoba jednego z późniejszych twórców audycji 
– Roberta MacNeila – stała się bezpośrednią przyczyną eskalacji sporu na linii media 
publiczne – Biały Dom, i to właśnie rychły upadek republikańskiego prezydenta był 
dla MacNeila i Lehrera sposobnością do rozpoczęcia owocnej, kilkudziesięcioletniej 
współpracy. Zacznijmy jednak od samego początku.

Robert „Robin” MacNeil urodził się 19 stycznia 1931 roku w Montrealu. Karie-
rę dziennikarską rozpoczął w kanadyjskich mediach publicznych (CBC), po czym 
w 1955 roku przeniósł się do Londynu, gdzie pracował dla brytyjskiej ITV i Agencji 
Reutera621. W 1963 roku MacNeil powrócił na kontynent amerykański i nawiązał 
współpracę z NBC; prowadził programy informacyjne i przygotowywał korespon-
dencje z ważnych wydarzeń politycznych. Pod koniec lat 60. działalność publicy-
styczna Kanadyjczyka zradykalizowała się i skupiła na kluczowym dla polityki Sta-
nów Zjednoczonych tego okresu problemie wojny wietnamskiej. Audycje MacNeila 
prezentowały stanowisko krytyczne wobec inicjatyw militarnych administracji USA, 
podkreślały bowiem „absurdalność posyłania Amerykanów, by umierali w obronie 
demokracji w kraju [w Wietnamie Południowym – przyp. R.K.], którego rząd łamał 
swobody demokratyczne”622. 

W podobnie sceptycznym tonie wypowiadał się Kanadyjczyk o amerykańskich 
mediach, zbyt łatwo – jego zdaniem – ulegających rządowej propagandzie i presji 
reklamodawców. Rozczarowany wzorcami dziennikarstwa dominującymi w sieciach 
komercyjnych, Robert MacNeil odszedł w 1967 roku z National Broadcasting Com-

620 Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej dysertacji.
621 Laurence Jarvik, op. cit., s. 98. 
622 Ibidem, s. 99.
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pany i podjął współpracę z brytyjską telewizją publiczną. W wydanej rok później 
książce The People Machine623 dziennikarz poddał druzgocącej krytyce sprawozdaw-
czość wojenną amerykańskich nadawców telewizyjnych, wytykając im m.in. brak 
pogłębionej refl eksji nad omawianymi wydarzeniami, nadmierną skrótowość relacji 
i posługiwanie się tzw. sound bite’ami – czyli kilkusekundowymi nagraniami wyrwa-
nymi z szerszego kontekstu (jak podkreśla Laurence Jarvik, postulaty przedstawione 
w debiutanckiej publikacji Kanadyjczyka stały się kilka lat później podstawowymi 
zasadami polityki redakcyjnej audycji MacNeila i Lehrera624). 

Pracując dla BBC, MacNeil kontynuował dotychczasową, antywojenną linię pub-
licystyczną, co nie uszło uwagi nowej administracji amerykańskiej. Biały Dom Ni-
xona, tradycyjnie nieufny wobec mediów, źle znosił krytyczne wobec swej polityki 
audycje Kanadyjczyka – produkowane w Wielkiej Brytanii, a wyświetlane również 
na antenie rodzącej się właśnie amerykańskiej telewizji publicznej, m.in. w ramach 
serii Public Broadcasting Laboratory. Kulminacyjnym momentem konfl iktu stało 
się wyznaczenie Roberta MacNeila i Sandera Vanocura (również uważanego przez 
administrację za dziennikarza wrogiego Richardowi Nixonowi625) na prowadzących 
nowego programu publicystycznego telewizji publicznej, poświęconego zbliżającym 
się wyborom prezydenckim 1972 roku i realizowanego pod patronatem NPACT626. 
Obóz Nixona przystąpił do szeroko zakrojonej kontrofensywy, której zwieńczeniem 
było zgłoszone 30 czerwca 1972 roku prezydenckie weto dla fi nansowania mediów 
publicznych. Kaprys historii miał jednak sprawić, że to do MacNeila należało ostat-
nie słowo w tym sporze.

Tymczasem do zespołu NPACT (w miejsce Vanocura, który zrezygnował z pra-
cy w telewizji publicznej po zwycięstwie wyborczym Nixona627) dołączył prezen-
ter serwisu informacyjnego stacji KERA-TV z Dallas, Jim Lehrer. Lehrer, urodzony 
19 maja 1934 roku w Wichita (Kansas), nie mógł poszczycić się tak bogatym doświad-
czeniem międzynarodowym jak MacNeil. „On był korespondentem zagranicznym, 
zdarł na tym z osiem czy dziewięć trenczy. Ja byłem w Nuevo Laredo i to wszyst-
ko” – wspomina swe wrażenia z początków współpracy z Kanadyjczykiem obecny 
prowadzący PBS NewsHour628. Ale i Lehrer był rutynowanym człowiekiem mediów, 
który całą dekadę lat 60. spędził w redakcjach prasowych629, by w 1970 roku stanąć 

623 Robert MacNeil, The People Machine. The Infl uence of Television on American Politics, Harper, 
New York 1968.

624 Laurence Jarvik, op. cit., s. 99.
625 Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej dysertacji.
626 NPACT, czyli Narodowe Telewizyjne Centrum Spraw Publicznych, zostało założone w czerwcu 

1971 roku w celu rozładowania napięć na linii Korporacja Mediów Publicznych – Biały Dom, poprzez 
przeniesienie produkcji programów publicystycznych z Nowego Jorku (tamtejsza WNET była postrzega-
na przez Nixona za zbyt liberalną) do innego ośrodka. Jak wkrótce się okazało, plan ten przyniósł skutek 
odwrotny do zamierzonego. Zob. James Day, op. cit., s. 214.

627 Laurence Jarvik, op. cit., s. 110.
628 David Stewart, op. cit., s. 146.
629 Lehrer pracował wtedy w „The Dallas Morning News” i „Dallas Times Herald”. Co ciekawe, 

zarówno on, jak i MacNeil relacjonowali ze stolicy stanu Teksas, w listopadzie 1963 roku – niezależnie 
od siebie – zabójstwo prezydenta Kennedy’ego. Ich drogi miały się zetknąć dopiero 10 lat później.
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na czele lokalnej mutacji popularnego programu informacyjnego telewizji publicznej 
– Newsroom. Na okazję zabłyśnięcia przed ogólnokrajowym audytorium teksański 
dziennikarz nie musiał długo czekać.

W nocy 17 czerwca 1972 roku waszyngtońska policja zatrzymała pięć osób usi-
łujących założyć podsłuch w siedzibie sztabu Partii Demokratycznej w komplek-
sie Watergate. Przeoczona początkowo przez media sprawa zdążyła przeobrazić się 
w ciągu roku w ogromny skandal, którego efektem stało się powołanie specjalnej ko-
misji Senatu USA, mającej na celu wyjaśnienie szczegółów zakulisowych poczynań 
administracji Nixona. Żadna z komercyjnych sieci telewizyjnych nie była zaintere-
sowana transmitowaniem prac komisji, ale władze PBS zdecydowały (po burzliwych 
dyskusjach), że interes społeczny wymaga prezentowania widzom codziennych rela-
cji z jej obrad630. Prowadzenie nadawanych na antenie telewizji publicznej przez trzy 
miesiące – od połowy maja do początków sierpnia 1973 roku – wielogodzinnych 
bloków poświęconych pracom komisji senackiej powierzono Robertowi MacNeilo-
wi i Jimowi Lehrerowi.

Społeczne zainteresowanie relacjami z obrad komisji do spraw afery Watergate 
przeszło najśmielsze oczekiwanie nadawcy, stanowiąc moment zwrotny nie tylko 
w karierze duetu MacNeil-Lehrer, ale i całej PBS, która w oczach telewidzów (jak 
zauważył David Stewart) zmieniła się ostatecznie z medium edukacyjnego – w pub-
liczne631. „Po raz pierwszy w swej krótkiej historii telewizja publiczna stała się zna-
na całemu narodowi. Widzowie spontanicznie przysyłali pieniądze i wykupywali 
»członkostwo« w stacjach – pisze Robert MacNeil. – Ale relacje posłużyły również 
innemu, głębszemu celowi: udowodniły niedowiarkom, że publiczne dziennikar-
stwo telewizyjne może być – prezentując najbardziej nawet delikatne materiały 
polityczne – pełne życia, uczciwe i cięte”632. Zachęcone wysokimi wskaźnikami 
oglądalności sprawozdań nadawanych na antenie PBS, również sieci komercyjne 
zaczęły poświęcać więcej uwagi wydarzeniom z prac komisji Senatu USA. Dla 
MacNeila, Lehrera i władz telewizji publicznej relacje z przebiegu afery Watergate 
miały wymiar poetic justice633: „Zostaliśmy wybawieni z kłopotów przez grzechy 
prezydenta, który chciał nas zniszczyć – wspomina Amerykanin. – On i jego lu-
dzie byli tak pochłonięci upadkiem jego prezydentury, że plan utrącenia nas zo-
stał porzucony i zapomniany”634. Sprawozdania z obrad komisji uczyniły Roberta 
MacNeila i Jima Lehrera gwiazdami publicystyki telewizyjnej, a więzy przyjaźni 

630 Decyzja o transmitowaniu obrad komisji nie była łatwa – z jednej strony obawiano się reakcji 
obozu prezydenckiego, z drugiej zaś dostrzegano sposobność do wzmocnienia profi lu PBS na amerykań-
skim rynku medialnym. Por. Laurence Jarvik, op. cit., s. 110.

631 David Stewart, op. cit., s. 146.
632 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 112.
633 Poetic justice (sprawiedliwość poetycka) – motyw literacki, w którym cnota zostaje nagrodzona, 

a zło ukarane (zwykle w wyniku ironicznego zrządzenia losu).
634 Laurence Jarvik, op. cit., s. 112. W rozmowie z Laurence’em Jarvikiem Jim Lehrer podkreśla, 

że bez doświadczeń konfl iktu na linii Nixon–PBS i relacji z prac komisji do spraw afery Watergate The 
NewsHour nigdy by nie powstała: „To całkowicie pewne, nie byłoby niczego zwanego MacNeil/Lehrer. 
Więc tak między nami powiem... Dziękuję, Nixon. Dziękuję wam, panowie Liddy i Hunt, Dean, Colson, 
Haldeman i Ehrlichman. Nie moglibyśmy tego zrobić bez was”. Cyt. za: ibidem.
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zadzierzgnięte między nimi w tym okresie635 już wkrótce miały zaowocować nową 
płaszczyzną współpracy obu dziennikarzy.

Po zakończeniu prac komisji do spraw afery Watergate MacNeil i Lehrer zapro-
ponowali zarządowi PBS stworzenie codziennego programu informacyjnego, ale 
pomysł ten przeszedł bez echa636. W tej sytuacji drogi dziennikarzy rozeszły się: Ka-
nadyjczyk powrócił do Zjednoczonego Królestwa i podjął na nowo pracę w BBC, 
Amerykanin pozostał zaś w stolicy, gdzie w dalszym ciągu zajmował się publicysty-
ką polityczną dla NPACT.

W 1975 roku Robert MacNeil objął stanowisko prowadzącego nowej audycji in-
formacyjnej nadawanej codziennie przez WNET – nowojorską stację telewizji pub-
licznej. Każde wydanie programu było poświęcone tylko jednemu tematowi, stano-
wiąc swego rodzaju uzupełnienie wieczornych wiadomości sieci komercyjnych637. 
Jak pisze Laurence Jarvik, „producenci zakładali, że widzowie obejrzeli już serwisy 
informacyjne innych nadawców i proponowali im nieco głębsze spojrzenie na daną 
kwestię”638. Waszyngtońskim korespondentem The Robert MacNeil Report – bo taką 
nazwę otrzymała audycja WNET – został Jim Lehrer. Pierwszy odcinek nowego 
programu, poświęcony problemom fi skalnym Nowego Jorku, wyemitowano 20 paź-
dziernika 1975 roku639. W ciągu kolejnych kilku miesięcy PBS włączyła audycję – 
zwaną już The MacNeil/Lehrer Report – do ogólnokrajowej dystrybucji640. 

„Największą zaletą tego formatu było to, że przez 30 minut skupialiśmy się 
na jednym problemie – wspomina Jim Lehrer. – Minusem był brak elastyczności. 
Czasem to wszystko bywało bardzo ciężkie. Jak mawiał MacNeil: »Trzeba sporo 
odwagi, by być nudnym«”641. W przeciwieństwie do większości ówczesnych pro-
gramów informacyjnych, w których wysoko opłacani korespondenci prześlizgiwali 
się po wydarzeniach, redakcja The MacNeil/Lehrer Report przydzielała swym repor-
terom stałe zakresy tematyczne – tak by z biegiem czasu nabrali w danej dziedzi-
nie biegłości. W studiu zainstalowano stolik w kształcie podkowy, co miało pomóc 
uczestnikom audycji w komfortowym usadzeniu się przed kamerą642. Za najważniej-
szy element scenografi i uznano samych prowadzących i ich gości – jak pisał Robert 
MacNeil: „ekran telewizyjny jest perfekcyjnie dostosowany do pokazywania gadają-
cych głów”643. The MacNeil/Lehrer Report został ciepło przyjęty przez telewidzów, 
zyskując ważną pozycję na rynku amerykańskiej publicystyki telewizyjnej.

635 David Stewart podkreśla wyjątkowość relacji pomiędzy MacNeilem i Lehrerem „w świecie 
dziennikarstwa telewizyjnego, gdzie ego bywają wielkie, o spięcia nietrudno, a konkurencja jest zażarta”. 
Zob. David Stewart, op. cit., s. 146.

636 Laurence Jarvik, op. cit., s. 112.
637 Ralph Engelman, op. cit., s. 204.
638 Format programu nawiązywał do audycji News in Perspective (nadawanej przez WNET w la-

tach 60.) oraz serii BBC Panorama (przy której MacNeil pracował w Wielkiej Brytanii). Zob. Laurence 
Jarvik, op. cit., s. 96–97.

639 Ibidem, s. 115.
640 Online NewsHour / About Us / History / PBS, http://www.pbs.org/newshour/aboutus/history.html 

(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
641 Cyt. za: David Stewart, op. cit., s. 147.
642 Laurence Jarvik, op. cit., s. 115.
643 Robert MacNeil, The Right Place at the Right Time, Little, Brown, Boston 1982, s. 307.
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W 1983 roku audycję wydłużono do pełnej godziny, zmieniając przy okazji nazwę 
(na The MacNeil/Lehrer NewsHour) i format serii644. Zamiast pojedynczego tematu 
wydania w każdym odcinku programu MacNeila i Lehrera omawiano odtąd kilka 
(zwykle 4–5) bieżących problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych645. 
Implementacja nowej formuły nie była łatwa – jak wspomina amerykański prowa-
dzący NewsHour: „To było piekło. Przeszliśmy od 30 minut w piątek do godziny 
w następny poniedziałek, od suplementu [dla wiadomości sieciowych] do ich zastą-
pienia. Popełniliśmy masę błędów... złych decyzji... to była straszliwa męczarnia”646. 
Modyfi kacja formatu oznaczała dla redakcji NewsHour nowe wyzwania: w miejsce 
„nadawania głębi” przekazom nadawców komercyjnych Lehrer i MacNeil zostali 
zmuszeni do faktycznej rywalizacji z tak uznanymi gwiazdami telewizji amerykań-
skiej, jak Tom Brokaw (NBC), Peter Jennings (ABC) i Dan Rather (CBS)647. Szybko 
okazało się jednak, że The MacNeil/Lehrer NewsHour odnalazł swą niszę na rynku 
audycji telewizyjnych, a widzowie wciąż doceniają pracę duetu prowadzących.

W 1995 roku Robert MacNeil przeszedł na emeryturę, poświęcając się innym 
projektom648. Jego prestiż w redakcji był na tyle wielki, że nie zdecydowano się na 
wyznaczenie następcy Kanadyjczyka649; program powrócił do formuły jednego pro-
wadzącego (Jima Lehrera wspomagał jednak podlegający rotacji zespół współgospo-
darzy, prezentujących poszczególne segmenty audycji). Wraz z odejściem MacNeila 
seria po raz kolejny zmieniła nazwę – tym razem na The NewsHour with Jim Lehrer, 
zaś jej produkcję przeniesiono w całości do Waszyngtonu (nowojorska redakcja au-
dycji została – po 20 latach działalności – zamknięta)650. 

Ostatnia wielka modyfi kacja formatu NewsHour nastąpiła stosunkowo niedawno 
– w grudniu 2009 roku651. Zmiany objęły ponowne wprowadzenie systemu dwóch 
prowadzących (Jima Lehrera wspiera obecnie w studiu ktoś z tercetu wieloletnich 
współpracowników: Gwen Ifi ll, Judy Woodruff i Jeffrey Brown), integrację treści 
nadawanych drogą tradycyjną i przez Internet (włącznie z wprowadzeniem stano-
wiska korespondenta online652), a także odświeżenie oprawy grafi cznej programu 
i jego witryny WWW. Producent wykonawczy audycji Linda Winslow uzasadnia 

644 Ralph Engelman, op. cit., s. 204.
645 Rafał Kuś, Jim Lehrer and the NewsHour, op. cit.
646 Cyt. za: David Stewart, op. cit., s. 147.
647 Rywalizacja ta nie była bynajmniej łatwa – konkurencyjne audycje nadawców prywatnych ofero-

wały telewidzom więcej materiałów human interest i bardziej widowiskowy sposób prezentacji faktów; 
były też dwukrotnie krótsze. Por. Rafał Kuś, Jim Lehrer...

648 Poza okazjonalnymi powrotami do dziennikarstwa MacNeil zajmuje się obecnie głównie pisa-
niem książek (zarówno dzieł popularnonaukowych oraz literatury faktu, jak i powieści). 

649 Laurence Jarvik, op. cit., s. 119.
650 David Stewart, op. cit., s. 151.
651 Elizabeth Jensen, The ‘NewsHour’ on PBS Will Get a Makeover, „The New York Times”, 12 maja 

2009, s. C1.
652 Korespondent online (stanowisko to piastuje Hari Sreenivasan) obecnie pełni funkcję łącznika 

między serwisem internetowym i wieczornym wydaniem programu. Jest odpowiedzialny za prezentację 
skrótów wiadomości – za pośrednictwem obydwu kanałów komunikacyjnych. Por. “The NewsHour with 
Jim Lehrer” and PBS Announce Major Changes, http://pressroom.pbs.org/documents/newshour_rls_512 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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te innowacje – w wypowiedzi dla „The New York Times” – koniecznością uatrak-
cyjnienia serii („to, co chcieliśmy osiągnąć, to bardziej interesujący program”) oraz 
jej dostosowania do schematów korzystania z przekazów przez telewidzów („wielu 
ludzi nie ma już czasu oglądać godzinnych audycji [...], każdy pojedynczy segment 
musi być samodzielną całością”)653. Nowa odsłona audycji Lehrera nosi nazwę PBS 
NewsHour.

4.3. PBS NEWSHOUR DZISIAJ

Audycja Jima Lehrera jest emitowana przez nadawców zrzeszonych w PBS pięć razy 
w tygodniu (w dni robocze – od poniedziałku do piątku)654. Program jest dystry-
buowany do poszczególnych stacji drogą satelitarną, a następnie nadawany do od-
biorców docelowych metodą tradycyjną. Władze amerykańskiej telewizji publicznej 
rekomendują godzinę 19.00 jako czas emisji audycji, ale to poszczególni nadawcy 
decydują o miejscu, jakie PBS NewsHour zajmuje w ich planach ramowych655. Każde 
z wydań programu liczy sobie średnio 52–53 minuty; jak wszystkie audycje amery-
kańskiego nadawcy publicznego, tak i NewsHour nie jest przerywana komunikatami 
reklamowymi. Formuła programu, jakkolwiek poddawana w ostatnich latach wielu 
kosmetycznym modyfi kacjom, zachowuje w swych głównych założeniach wierność 
schematowi ustalonemu w 1983 roku. Po powitaniu i zwięzłym przedstawieniu te-
matów wydania656 telewidzom prezentowanych jest kilka (zwykle 4–7) materiałów 
poświęconych najważniejszym wydarzeniom krajowym i zagranicznym657. Kolejne 
informacje są relacjonowane naprzemiennie przez parę prowadzących siedzących 
przy osobnych biurkach.

Charakter poszczególnych segmentów audycji – trwających od kilku do kilkuna-
stu minut – bywa bardzo różny, zarówno pod względem treści, jak i formy. Znajdzie-
my zatem w PBS NewsHour zarówno wiadomości ze świata polityki i ekonomii, jak 
i moduły dotyczące faktów kulturalnych, nowości literackich bądź tajników nauki 
i technologii; oprócz typowo newsowych relacji z bieżących wydarzeń nie brakuje 
także materiałów okolicznościowych oraz opowieści o ludziach i miejscach pomija-
nych zwykle przez depesze agencyjne. 

653 Elizabeth Jensen, op. cit.
654 Najważniejsze wydarzenia weekendów są zwykle omawiane w edycjach poniedziałkowych.
655 Wiele stacji PBS nadaje późnym wieczorem i w godzinach porannych powtórki programu. Zob. 

Online NewsHour / About Us / History / PBS...
656 Skrót najważniejszych informacji dnia jest prezentowany ponownie pod koniec audycji (jako 

PBS NewsHour Recap).
657 Wraz z kolejnymi próbami uatrakcyjnienia formuły programu widoczna staje się tendencja do 

skracania poszczególnych segmentów przy jednoczesnym zwiększaniu liczby materiałów w wydaniu. 
I tak na przykład odcinki PBS NewsHour w styczniu 2010 roku zawierały przeciętnie po 6,76 pojedyn-
czych segmentów, podczas gdy dwa lata wcześniej – w styczniu 2008 roku – zaledwie 4,17 segmentów.
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Pod względem genologicznym658 segmenty składające się na program Jima Lehre-
ra można podzielić na kilka głównych typów: przeważają sprawozdania przygotowy-
wane przez korespondentów i szczegółowe analizy omawianych zagadnień, ale istot-
nym elementem struktury PBS NewsHour są również debaty (zwykle analityczne lub 
problemowe659) oraz wywiady, w tym m.in. z głównymi aktorami relacjonowanych 
wydarzeń (zwane – w nomenklaturze twórców audycji – newsmaker interviews). Sta-
łym elementem audycji Jima Lehrera jest tzw. news wrap, czyli segment stanowiący 
przegląd tych wszystkich wydarzeń dnia (zwykle w formie odczytywanych przez 
dziennikarza informacji), którym w danym odcinku nie poświęcono osobnego mate-
riału. Gośćmi piątkowych wydań programu są – nieodmiennie – komentatorzy Mark 
Shields i David Brooks660. Począwszy od grudnia 2009 roku, każdy odcinek audycji 
zamyka korespondent online Hari Sreenivasan, informując o materiałach opubliko-
wanych danego dnia w serwisie internetowym programu.

Podobnie jak przeważająca część audycji Publicznego Serwisu Nadawczego, tak 
i PBS NewsHour może poszczycić się rozbudowaną witryną WWW, zawierającą 
kompletne archiwa odcinków programu – obejmujące transkrypcje i zapisy audio 
(od 1997 r.) oraz wideo (od 2000 r.) wszystkich niemal treści zaprezentowanych tele-
widzom w tym okresie661. Od listopada 2009 roku internauci uzyskali również dostęp 
do pełnych wydań audycji nadawanych cyfrowo (za pomocą technologii mediów 
strumieniowych662), w formie identycznej jak za pośrednictwem anteny telewizyjnej. 
Witryna zawiera ponadto wachlarz treści przeznaczonych wyłącznie dla użytkow-
ników globalnej sieci, m.in. tworzony przez dziennikarzy programu Lehrera blog 
The Rundown, różnorodne serwisy tematyczne (poświęcone problematyce między-
narodowej, odkryciom naukowym, reformie służby zdrowia USA, współczesnej poe-
zji amerykańskiej itd.) oraz materiały dla nauczycieli663.

Na rynku amerykańskich audycji informacyjnych NewsHour jest uważana za 
jednego z pionierów dystrybucji treści medialnych przez nowe media664. W celu 
usprawnienia pracy dziennikarzy sekcję internetową i redakcję telewizyjną programu 
przeniesiono w 2009 roku do nowego, zintegrowanego newsroomu (dział odpowie-
dzialny za serwis WWW mieścił się poprzednio w osobnym budynku)665. Z zawartoś-

658 Por. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski, Wojciech Furman, Gatunki dzienni-
karskie. Teoria – praktyka – język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 34.

659 Według klasyfi kacji Michała Szulczewskiego. Por. ibidem, s. 118.
660 Zgodnie z podkreślaną przez twórców programu ideą balansu między różnorodnymi poglądami, 

„liberał” Shields i „konserwatysta” Brooks zapewniają dwie różne perspektywy spojrzenia na omawiane 
w PBS NewsHour problemy.

661 Online NewsHour: Recent Programs / PBS, http://www.pbs.org/newshour/newshour_index.html 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

662 Media strumieniowe (streaming media) stanowią metodę dostarczania treści multimedialnych 
przez Internet (na żywo bądź na żądanie), za pomocą transmisji skompresowanych danych.

663 Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej rozprawy.
664 Por. Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2009 / Network 

TV / PBS, http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_networktv_pbs.php?media=6&cat=8 (dostęp:
1 czerwca 2010 r.).

665 Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2010 / Network TV / PBS, 
http:/ /www.stateofthemedia.org/2010/network_tv_pbs.php (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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cią witryny można się zapoznać za pośrednictwem wielu kanałów komunikacyjnych, 
takich jak serwisy społecznościowe (Facebook) i mikroblogowe (Twitter), platformy 
udostępniania treści multimedialnych (Flickr, YouTube), podcasty, wiadomości RSS 
oraz subskrypcje e-mailowe. Internetowy serwis programu notuje miesięcznie pra-
wie 900 tysięcy unikalnych wizyt666.

Rys. 3. Serwis internetowy PBS NewsHour (wydanie z 13 lutego 2010 r.)667

PBS NewsHour jest produkowana przez stację telewizji publicznej WETA z Wa-
szyngtonu w kooperacji z założoną przez twórców audycji spółką MacNeil/Lehrer 
Productions (stanowiącą obecnie tylko w 1/3 własność MacNeila i Lehrera – więk-
szość udziałów przedsiębiorstwa nabył w 1995 roku amerykański konglomerat me-
dialny Liberty Media668). Oprócz waszyngtońskiej centrali redakcja programu po-
siada również studio w San Francisco (należące do struktur miejscowej telewizji 
KQED) oraz ośrodek produkcyjny materiałów wideo w Denver w stanie Kolorado669. 
Zespół NewsHour liczy ogółem 114 pracowników redakcji telewizyjnej i interneto-
wej. Liczba ta obejmuje 96 wydawców, reporterów, producentów i osób z personelu 
pomocniczego pracujących w Waszyngtonie, sześciu korespondentów poza stolicą, 

666 Unikalni użytkownicy to użytkownicy łączący się z serwisem z różnych komputerów (rozpozna-
wanych przez witrynę za pomocą plików cookie). Dane za: ibidem.

667 Źródło: PBS NewsHour / PBS, http://www.pbs.org/newshour/ (dostęp: 13 lutego 2010 r.).
668 Przejęcie MacNeil/Lehrer Productions przez Liberty Media spotkało się z chłodną reakcją części 

obserwatorów sceny medialnej USA. Więcej na ten temat w dalszej części rozdziału. Por. MacNeil/Leh-
rer Sells Out, http://www.fair.org/index.php?page=1277 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

669 Online NewsHour / About Us / History / PBS...
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trzy osoby w kalifornijskim biurze programu oraz dziewięć – w Denver670. W 2009 
roku NewsHour (nieposiadająca własnych korespondentów zagranicznych) nawiąza-
ła współpracę z GlobalPost – internetową agencją informacyjną, której sieć wysłan-
ników obejmuje 50 krajów świata. Jak piszą medioznawcy z Pew Research Center: 
„Partnerstwo to symbolizuje zmianę profi lu NewsHour, skupiającej się poprzednio 
na dostarczaniu kontekstu i analizy dla wydarzeń globalnych, nie zaś oryginalnej 
sprawozdawczości”671.

Audycja Lehrera, będąc jedną z najbardziej prestiżowych marek telewizji pub-
licznej USA, posiada długie tradycje współpracy z podmiotami komercyjnymi, fi -
nansującymi – w ramach systemu underwritingu – produkcję programu. I tak na 
przykład na początku 2010 roku lista sponsorów PBS NewsHour obejmowała m.in. 
giganta naftowego Chevron, koncern elektroniczny Intel, spółkę biotechnologicz-
ną Monsanto, linie kolejowe BNSF Railway, japońską fi rmę motoryzacyjną Toyota 
oraz Bank of America672. Należy zaznaczyć, że w trosce o transparentność przekazu 
podczas prezentowania informacji związanych bezpośrednio z działalnością komer-
cyjną któregoś z underwriterów dziennikarze informują o tym telewidzów explici-
te673. Ogółem około 40% dochodów programu pochodzi z dotacji rządowych, 35% 
– od sponsorów korporacyjnych, zaś kolejne 25% to wsparcie ze strony fundacji. 
W sezonie telewizyjnym 2009–2010 budżet audycji wynosił 27,7 miliona dolarów; 
uwzględniając brak dotacji na relacjonowanie wyborów prezydenckich, stanowi to 
wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim674.

Głównymi rywalami PBS NewsHour na rynku wieczornych wiadomości telewi-
zyjnych są audycje wielkich sieci komercyjnych: World News with Diane Sawyer 
(ABC), CBS Evening News with Katie Couric (CBS) i NBC Nightly News with Brian 
Williams (NBC), a także kablowe kanały informacyjne, takie jak: CNN, Fox News 
czy MSNBC. Format konkurencyjnych programów jest jednak zupełnie inny – audy-
cje oferowane przez tradycyjne sieci naziemne trwają zwykle około 20 minut, zaś na-
dawcy kablowi specjalizują się raczej w obszernych blokach informacyjno-publicy-
stycznych, od czasu do czasu przerywanych skrótami najważniejszych wiadomości 
(przykładem może tu być trzygodzinny The Situation Room nadawany przez CNN). 

Według szacunków fi rmy badawczej ACNielsen, sygnał PBS NewsHour dociera do 
około 98% amerykańskich gospodarstw domowych (ogółem ponad 300 stacji lokalnych 

670 Stan na luty 2010 r. Zob. Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 
2010 / Network TV / PBS...

671 Ibidem.
672 Online NewsHour / About Us / History / PBS...
673 Było tak np. przy okazji licznych na początku 2010 roku doniesień o problemach japońskiej fi rmy 

motoryzacyjnej Toyota: „dla jasności, Toyota jest underwriterem NewsHour” („for the record, Toyota is 
a NewsHour underwriter”) – czytał Hari Sreenivasan. Zob. News Wrap: Toyota President Apologizes for 
Recall, http://www.pbs.org/newshour/bb/business/jan-june10/newswrap_02-05.html (dostęp: 5 lutego 
2010 r.).

674 Prognozy dotyczące fi nansowania audycji w kolejnych latach nie przedstawiają się jednak op-
tymistycznie – ze względu na topniejące w obliczu recesji (zawsze zaś nieprzewidywalne) wsparcie ze 
strony podmiotów komercyjnych. Por. Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News 
Media 2010 / Network TV / PBS...



145PBS NewsHour

w całych Stanach Zjednoczonych rozpowszechnia audycję Lehrera)675. Powszechna 
dostępność nie przekłada się jednak na popularność programu wśród widowni amery-
kańskiej – w sezonie telewizyjnym 2008–2009 NewsHour oglądało w każdej minucie 
średnio tylko 1,2 miliona osób (stanowi to pewien postęp w porównaniu z ubiegłym 
rokiem, kiedy audycję Lehrera śledziło przeciętnie 1,1 miliona, ale – równocześnie – 
regres w stosunku do wartości z lat poprzednich: 1,3 miliona w sezonie 2006–2007 
i 1,4 miliona w sezonie 2005–2006). Liczba unikalnych widzów audycji Jima Lehrera 
w danym tygodniu wynosiła w tym okresie przeciętnie 5,5 miliona (tyle samo co rok 
wcześniej – i o 0,6 miliona mniej niż w sezonie 2006–2007)676. Zdaniem autorów cy-
towanego tu już raportu The State of the News Media, za spadkową tendencję oglądal-
ności PBS NewsHour odpowiada przede wszystkim wzrost popularności kablowych 
serwisów informacyjnych, oferujących widzom możliwość śledzenia bieżących wyda-
rzeń przez 24 godziny na dobę677 (wpływ na nią ma z pewnością również dynamiczny 
rozwój technologii teleinformatycznych i newsowych witryn WWW).

Szeroko stosowany w opisie rynków medialnych wskaźnik oglądalności w go-
spodarstwach domowych (household rating678) jest dla programu Lehrera równy 
0,8 punktu, co stanowi zaledwie 1/5 przeciętnej widowni serwisów informacyjnych 
nadawców sieciowych. Szczegóły przedstawia wykres 13.

Wykres 13. Household rating wieczornych serwisów informacyjnych amerykańskich sieci telewi-
zyjnych679

675 Program jest też emitowany – za pośrednictwem satelitów – przez wielu nadawców z całego 
świata, począwszy od krajów Dalekiego Wschodu aż po Afrykę i Amerykę Południową. Zob. Online 
NewsHour / About Us / History / PBS...

676 Dane za: Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2010 / Network 
TV / PBS...

677 Trudno w tym miejscu oprzeć się pokusie zacytowania uroczego podtytułu analizy amerykańskie-
go rynku telewizyjnego: „Nie pytaj, gdzie podziała się widownia telewizyjna, ona poszła do kablówki” 
(„Ask Not Where the Broadcast Audience Went, It Went To Cable”). Zob. Bill Gorman, Where Did the 
Primetime Broadcast TV Audience Go?... Por. również: Katy June-Friesen, Surge of channels, people 
meter chaos depress PBS ratings, http://www.current.org/audience/aud0822pbs.shtml (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).

678 Household rating (HH rating) – procent gospodarstw domowych, w których odbiornik telewizyj-
ny jest nastrojony na daną audycję w przeciętnej minucie jej trwania. 

679 Źródło: Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2010 / Network 
TV / PBS...
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Pod względem demografi cznym widownia programu Jima Lehrera wyróżnia się 
na trzech płaszczyznach – wieku, wykształcenia oraz rocznego dochodu w gospo-
darstwie domowym. Ponad 70% osób oglądających regularnie PBS NewsHour ma 
ponad 55 lat; osób młodych (poniżej 25. roku życia) jest pośród widzów audycji 
dziesięciokrotnie mniej. Szczegóły przedstawia wykres 14.

Wykres 14. Rozkład widowni PBS NewsHour według wieku680

Wyniki badań wskazują jednoznacznie na elitarny charakter widowni sztanda-
rowego programu informacyjnego PBS – aż 55% odbiorców PBS NewsHour może 
poszczycić się wykształceniem wyższym (w przypadku osób oglądających programy 
informacyjne sieci komercyjnych wartość ta wynosi 23%, dla widzów wiadomości 
nadawców kablowych – 28%681; ogółem studia ukończyło 27% Amerykanów682). 
Według sprawozdania przygotowanego w 2009 roku przez badaczy z Pew Research 
Center, audytorium audycji Lehrera przewyższa krajową średnią również pod wzglę-
dem zamożności – gospodarstwa domowe 30% widzów NewsHour notują rocznie 
dochody przekraczające 75 tysięcy USD (w przypadku odbiorców wiadomości sie-
ciowych, kablowych i ogólnej populacji USA wartości te wynoszą – odpowiednio 
– 24%, 19% i 27%)683.

Począwszy od 17 grudnia 2007 roku, audycja Jima Lehrera jest nadawana w techno-
logii High Defi nition (w rozdzielczości 1080 linii).

680 Źródło: ibidem.
681 Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2010 / Network TV / 

PBS...
682 U.S. Census Bureau, Educational Attainment on the United States: 2003, czerwiec 2004, http://

www. census.gov/prod/2004pubs/p20-550.pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
683 Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2009 / Network TV / 

PBS...
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4.4. AMERYKAŃSKI DYSKURS WOKÓŁ PBS NEWSHOUR

Jak sygnalizowano już wyżej, program Jima Lehrera zdołał – w ciągu trzech i pół 
dekady istnienia – zapewnić sobie istotne (chociaż poniekąd trochę niszowe) miejsce 
na amerykańskim rynku audycji informacyjnych. „Wnikliwa, nieśpieszna i niezwy-
kle spokojna formuła NewsHour – pisze waszyngtoński medioznawca – od samego 
początku zyskała lojalnych widzów”684. Wyrazem uznania, jakim odbiorcy darzą ze-
spół redakcyjny PBS NewsHour, jest nieodmiennie wysoka pozycja audycji Lehrera 
w rankingach wiarygodności amerykańskich „dzienników”. I tak na przykład prze-
prowadzone w latach 2008–2009 przez fi rmę Erdos & Morgan badanie preferencji 
medialnych liderów opinii wykazało, że NewsHour jest postrzegana przez respon-
dentów jako najbardziej godny zaufania, obiektywny i opiniotwórczy spośród tele-
wizyjnych programów informacyjnych685. 

Głosom telewidzów wtórują osądy krytyków: „gadające głowy, złożone proble-
my, wszystkie te wartości, które większość lokalnych audycji newsowych odrzuca 
– mają tu swe miejsce” – zauważa Eric Greenfi eld686. Witryna internetowa programu 
Jima Lehrera zawiera listę 194 nagród i wyróżnień, które NewsHour i jej dziennika-
rze zdobyli od 1975 roku687; są wśród nich te najbardziej pożądane przez nadawców 
telewizyjnych – Emmy, Peabody oraz duPont-Columbia. Przeświadczenie o wysokiej 
jakości dziennikarstwa audycji przeniknęło nawet do tekstów kultury popularnej688.

Twórcy PBS NewsHour podkreślają, że od początku prac nad programem przy-
świecały im ideały obiektywizmu, taktu i precyzji w przedstawianiu faktów. Zna-
kiem fi rmowym audycji stała się staranność w prezentowaniu stanowisk wszystkich 
stron omawianych konfl iktów, a także otwarty, uczciwy stosunek do osób zaprasza-
nych do programu: „Uznaliśmy to za dogmat i stałą praktykę, by wszyscy goście 
byli faktycznie naszymi gośćmi i byli traktowani jako tacy – pisał w 1992 roku Jim 
Lehrer. – Pomagaliśmy im przedstawić poglądy lub opinie w spójnej i zrozumiałej 
formie, aby widownia mogła ocenić ich wagę i zawartość merytoryczną. Nie naska-
kiwaliśmy na naszych gości ani nie wprawialiśmy ich w zakłopotanie”689. W wyda-
nych w 1982 roku wspomnieniach zatytułowanych The Right Place at the Right Time 
Robert MacNeil podkreślał z kolei fundamentalne znaczenie prezentacji pełnego 
obrazu wydarzeń dla rzetelności serwisu informacyjnego: „Nie przytaczamy zdań 

684 Laurence Jarvik, op. cit., s. 97.
685 2008–2009 Erdos & Morgan Opinion Leaders Study, http://media.krcb.org/documents/underwri-

ting/20 08-09%20Erdos%20&%20Morgan%20Opinion%20Leaders.pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
686 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 97.
687 I które autor niniejszej rozprawy skrupulatnie policzył na podstawie: Online NewsHour / About 

Us / Awards / PBS, http://www.pbs.org/newshour/aboutus/awards.html (dostęp: 15 lutego 2010 r.). Stan 
na luty 2010 r.

688 I tak na przykład Ike Brofl ovski – genialny kilkulatek z popularnego serialu animowanego South 
Park – ma zwyczaj codziennego oglądania audycji Lehrera. 

689 Jim Lehrer, A Bus of My Own, Putnam, New York 1992, s. 132. W podobnym tonie wypowiadał 
się również MacNeil: „Myślę, że nasz program ma swą własną estetykę, polegającą na bardziej wyci-
szonej, poważnej i uprzejmej atmosferze zadawania pytań”. Cyt. za: Ralph Engelman, op. cit., s. 206.
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wyrwanych z kontekstu, jak – w opinii wielu Amerykanów – czynią media newsowe: 
nie możemy tego zrobić, ponieważ nasze wywiady są prezentowane na żywo, bez 
edycji; nasi goście tworzą swój własny kontekst”690. 

Jak sugeruje Ralph Engelman, NewsHour – pomimo radykalnie antywojennej 
przeszłości jednego ze swych twórców – stanowi w pewnym sensie zaprzeczenie 
wzorców dziennikarstwa zaangażowanego, które „postrzega uczciwość jako prze-
jaw apatii i zniewieścienia oraz jest zdania, że przedstawianie obu stron historii 
i pozostawianie widowni decyzji o ich słuszności to rzecz mięczakowata czy wręcz 
nieodpowiedzialna”691. W audycji MacNeila i Lehrera płomienne fi lipiki publicystów 
zostają zastąpione pozornie beznamiętną, wyważoną analizą szczegółów technicz-
nych omawianego wydarzenia. „Ogólnym przekazem wynikającym z NewsHour jest 
przekonanie, że świat ma charakter wysoce złożony, ale ludzie rozsądni mogą sobie 
poradzić – i radzą sobie z jego złożonością – pisze Susan Jane Labaschin. – Zada-
niem widzów jest samodzielne opowiedzenie się za jednym ze stanowisk. Najwyraź-
niej, pomimo nieracjonalności świata, ludzie myślący i odpowiedzialni są w stanie 
coś w nim zmienić. Co więcej, widz jest tu zachęcany do wyjścia z pozycji bezsilnej 
pasywności, zachęcany do stania się aktywnym uczestnikiem walki o zarządzanie 
światem i jego racjonalizację”692.

Za najważniejszy element praktyki redakcyjnej MacNeil i Lehrer uznają wierność 
faktom. „Przedstawienie prawdziwego stanu rzeczy to pierwsza zasada dziennikar-
stwa – uważa Amerykanin. – I druga, trzecia, czwarta – aż do dziesiątej. Niedbałość 
w sprawach małych (...) prowadzi do niedbałości w sprawach wielkich”693. To nie-
pisane credo audycji zostało rozszerzone i uzupełnione w grudniu 2009 roku przy 
okazji odświeżenia formuły programu. Omawiając planowaną modyfi kację formatu, 
Jim Lehrer zadeklarował niezmienne trwanie przy misji PBS NewsHour, wyrażającej 
się w następujących wytycznych: 

„Nie robię niczego, czego nie mogę obronić. Przygotowuję, piszę i prezentuję 
każdy materiał z troską, której bym chciał, gdyby materiał był o mnie. Przyjmuję, 
że jest zawsze inna strona lub wersja każdej historii. Przyjmuję, że widz jest tak 
samo mądry, troskliwy i dobry – jako człowiek – jak ja. Przyjmuję to samo w stosun-
ku do wszystkich ludzi, o których mówię. Przyjmuję, że życie prywatne to sprawa 
prywatna, chyba że obrót wydarzeń w sposób uzasadniony upoważnia mnie do od-
stąpienia od tej zasady. Starannie oddzielam opinie i analizy od materiałów czysto 
informacyjnych i wyraźnie określam charakter każdego materiału. Nie korzystam 
z anonimowych źródeł ani cytatów, z wyjątkiem rzadkich i doniosłych okazji. Niko-
mu nie wolno atakować anonimowo innej osoby. I na koniec – nie działam w branży 
rozrywkowej”694.

690 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 97.
691 Robert MacNeil, The Mass Media and Public Trust, Gannett Center for Media Studies, New York 

1985, s. 6. Cyt. za: Ralph Engelman, op. cit., s. 206.
692 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 119.
693 Jim Lehrer, op. cit., s. 124–125.
694 Another Chapter Begins for NewsHour, http://www.pbs.org/newshour/bb/media/july-dec09/pbs-

news hour_12-04.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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Najpiękniejszym bodaj wyrazem wiary twórców programu w słuszność obranej 
przez nich drogi są słowa Roberta MacNeila, który odchodząc w 1995 roku na eme-
ryturę. powiedział podczas spotkania z przedstawicielami nadawców publicznych: 
„Dziękuję, że pozwoliliście mi pracować w miejscu, gdzie nie musiałem zostawiać 
swych ideałów w szatni”695. Odczucia te podziela Laurence Jarvik, który pisze: „Jas-
ne jest, że z NewsHour Jim Lehrer kontynuuje to, co udało mu się osiągnąć z Rober-
tem MacNeilem – dostarcza to, do czego wzywało sprawozdanie Komisji Carnegie-
go: »cywilizowany głos w cywilizowanej społeczności«”696.

Pomimo – przytoczonych wyżej – entuzjastycznych opinii krytyków, licznych 
zwycięstw w rankingach wiarygodności i szumnych deklaracji etycznych autorów 
programu, amerykański dyskurs wokół sztandarowego serwisu informacyjnego PBS 
jest daleki od jednoznaczności. Wiele miejsca we współczesnej refl eksji medioznaw-
czej Stanów Zjednoczonych zajmują wypowiedzi krytyczne wobec audycji Lehrera, 
zarzucające twórcom NewsHour wykorzystywanie schematów stabloidyzowanego 
dziennikarstwa komercyjnego, wykluczanie głosów pochodzących z określonych 
grup społecznych, unikanie tematów kontrowersyjnych, uległość wobec interesów 
sponsorów korporacyjnych czy nawet realizowanie własnej agendy politycznej. Co 
ciekawe – i o czym wspomniano już w rozdziale III niniejszej rozprawy – większość 
negatywnych ocen PBS NewsHour pochodzi ze środowisk związanych z amerykań-
ską lewicą; może to zaskakiwać, jeżeli weźmiemy pod uwagę przedstawioną wyżej 
genezę audycji oraz typową raczej dla konserwatystów nieufność wobec oferty pub-
licystycznej PBS. 

Jednym z najbardziej zażartych krytyków programu jest producent radiowy 
z Kolorado, David Barsamian, zarzucający sztandarowej audycji informacyjnej Pub-
licznego Serwisu Nadawczego zawężanie dyskusji społecznej do „bezpiecznych” 
stanowisk centrowego establishmentu politycznego: „Głosy radykalne są po prostu 
wyrzucane z dyskursu publicznego. Nie istnieją. Nie ma ich w NewsHour with Jim 
Lehrer”697. Zdaniem Barsamiana jedną z ofi ar selektywnej polityki ideologicznej 
programu jest niekwestionowany guru amerykańskiej lewicy, znany językoznawca 
i aktywista społeczny Noam Chomsky: „W ciągu ponad 25 lat istnienia NewsHour 
Chomsky pojawił się w audycji tylko raz, w 1990 roku. Interesującym projektem 
byłoby porównanie liczby wystąpień Chomsky’ego w zagranicznych sieciach tele-
wizyjnych, takich jak BBC czy CBC [Canadian Broadcasting Corporation – Kana-
dyjska Korporacja Nadawcza], gdzie jest często cytowanym, szanowanym komenta-
torem, z jego wystąpieniami w USA”698.

Dla samego Noama Chomsky’ego, którego – wspomniane wyżej – jedyne wy-
stąpienie w NewsHour dotyczyło bliskowschodniego procesu pokojowego i trwało 
11 minut i 52 sekundy, zasadniczy problem audycji Lehrera tkwi w typowej dla ca-
łego dziennikarstwa telewizyjnego USA pogoni za uciekającym czasem antenowym. 
„Amerykańskie media mają tę szczególną cechę, że aby się w nich pojawić, należy 

695 John Witherspoon, Roselle Kovitz, op. cit., s. 70.
696 Laurence Jarvik, op. cit., s. 119.
697 David Barsamian, The Decline..., s. 52.
698 Ibidem, s. 51–52.
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spełnić warunek zwięzłości – mówił Chomsky w fi lmie dokumentalnym z 1992 roku. 
– A jest to bardzo istotne, ponieważ ta zwięzłość wymusza powtarzanie konwen-
cjonalnych poglądów”699. Zdaniem uczonego wypowiedzi banalne, w pełni wpisują-
ce się w dominujący paradygmat polityczny, mogą zawsze liczyć na bezrefl eksyjną 
aprobatę prowadzących i gości w studiu. Opinie kontestujące zastane sposoby myśle-
nia wymagają natomiast od osoby je wygłaszającej argumentacji głębszej i bardziej 
precyzyjnej – na którą w amerykańskich serwisach informacyjnych nie ma już czasu. 
„Na tym właśnie polega geniusz tego strukturalnego ograniczenia” – podsumowuje 
Noam Chomsky700. Ilustracją słów językoznawcy jest w omawianym fi lmie scena 
wywiadu z The MacNeil/Lehrer NewsHour: wypowiedź Chomsky’ego o relacjach 
izraelsko-palestyńskich jest w niej zakłócana (i ostatecznie zakończona) wtrąceniami 
Roberta MacNeila – „Okay, muszę... przepraszam, że przerywam... musimy w tym 
momencie skończyć, to koniec naszego czasu. Panie profesorze Chomsky, dziękuje-
my za udział w audycji”701. 

Za istotny mankament przyjętej przez twórców programu formuły prezentacji po-
glądów antagonistycznych stron konfl iktów uchodzi fakt, że nie wszystkie zagadnie-
nia da się przedstawić za pomocą tego typu opozycji. Jak pisze amerykański historyk 
mediów publicznych: „Często jest tak, że przeciwstawne opinie są ograniczane do 
stanowisk dwóch głównych partii politycznych, z [milczącym – przyp. R.K.] przyję-
ciem pewnych wspólnych podstawowych założeń. I tak na przykład w debacie o bro-
ni nuklearnej uczestniczyło w 1987 roku dwóch »jastrzębi«: republikański sekretarz 
obrony Caspar Weinberger oraz senator z Partii Demokratycznej, Sam Nunn”702. 
W sporządzonym w 1990 roku raporcie703 William Hoynes i David Croteau wska-
zują, że relacje The MacNeil/Lehrer NewsHour z – licznych w tym okresie – zagra-
nicznych interwencji militarnych USA zostały zdominowane przez spory dotyczące 
realizacji kolejnych celów strategicznych rządu w Waszyngtonie, przy całkowitym 
braku refl eksji nad sensem angażowania się w te konfl ikty. W stosunku do amery-
kańskich oddziałów wojskowych wysłannicy programu MacNeila i Lehrera używali 
systematycznie zaimka inkluzywnego „my”704; o zjawisku tym pisze również David 
Barsamian: „Podobnie jak ich koledzy ze stacji komercyjnych, również prowadzący 
i reporterzy audycji PBS i NPR cierpią na ostrą postać naszozy [w oryginale: “we”-
-itis705 – przyp. R.K.], śmiertelnej choroby dziennikarstwa. Tak bardzo utożsamiają 
się z władzą państwową, że stosują zaimek zbiorowy – np. gdy Margaret Warner za-

699 Cytowane tu wypowiedzi Noama Chomsky’ego pochodzą z fi lmu dokumentalnego Manufactu-
ring Consent: Noam Chomsky and the Media (reż. Mark Achbar, Peter Wintonick), dostępnego bezpłat-
nie na stronie: http://www.archive.org/details/NoamChomskyNoamChomskyManufacturingConsent_0 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

700 Ibidem.
701 Ibidem.
702 Ralph Engelman, op. cit., s. 207.
703 William Hoynes, David Croteau, All the Usual Suspects. MacNeil/Lehrer and Nightline, „Extra!” 

1990, t. 3, nr 4, s. 2–15.
704 Ralph Engelman, op. cit., s. 207.
705 Gra słów. Cząstka -itis stanowi w języku angielskim zakończenie nazw wielu jednostek choro-

bowych.
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pytała w 1998 roku [na antenie NewsHour – przyp. R.K.]: »Czy powinniśmy dążyć 
do usunięcia Saddama Husajna?706«”707.

Funkcjonalna estetyka PBS NewsHour, stroniąca od treści kontrowersyjnych 
oraz – z przyczyn programowych – pozbawiona fajerwerków wizualnych i styli-
stycznych708, bywa krytykowana przez część obserwatorów amerykańskiej sceny 
medialnej, zarzucających audycji Lehrera monotonię oraz (wbrew temu, co twierdzi 
cytowany wyżej Noam Chomsky) nadmierną rozwlekłość. Wypowiadając się w cza-
sopiśmie poświęconym mediom publicznym – „Current”, medioznawca David Ste-
wart pisze, że dyskusje prowadzone w studiu NewsHour „zawierają przewidywalne 
poglądy wygłaszane przez równie przewidywalny zestaw prawodawców, przywód-
ców wojskowych i profesjonalnych komentatorów”709. Podobnego zdania jest publi-
cysta konserwatywny Bruce Bawer, rozczarowany „mało odkrywczymi wymianami 
zdań pomiędzy dobrze znanymi ekstremami ideologicznymi”710. Nowojorski krytyk 
telewizyjny John Corry podszedł natomiast do omawianego zagadnienia w sposób 
bardziej wyważony: „Temat może być tu przegadany na śmierć. Jest tak częściowo 
dlatego, że MacNeil i Lehrer, starając się unikać dziennikarstwa zaangażowanego, 
nie wyciągają żadnych wniosków. Zadają tylko pytania... Jednak sama idea poszuki-
wania prawdy, w miejsce podawania jej na tacy, to coś, co można polecić nadawcom 
telewizyjnym”711.

Materiały prezentowane w audycji Lehrera, wbrew przytaczanym wyżej dekla-
racjom najwyższej dbałości o szczegóły przedstawianych informacji, nie są wolne 
od okazjonalnych błędów i pomyłek. I tak na przykład dość kompromitującą wpad-
ką zespołu redakcyjnego PBS NewsHour (zwłaszcza w przypadku programu o tak 
wielkim prestiżu profesjonalnym) było użycie fl agi Federacji Rosyjskiej w grafi ce 
ilustrującej wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie w lutym 2010 roku.

Osobnym polem kontrowersji wokół programu Jima Lehrera jest domniemany 
wpływ sponsorów korporacyjnych na selekcję wiadomości dnia i sposób ich przed-
stawiania przez dziennikarzy NewsHour. Problem ten zasygnalizowano w niniejszej 
pracy już wcześniej – przy okazji omawiania mechanizmu underwritingu712, warto 
jednak poświęcić mu nieco więcej miejsca. 

Jak pisze James Ledbetter: „aby otrzymać pełen obraz tego, jak underwriting kor-
poracyjny zniekształca ofertę programową telewizji publicznej, należy zwrócić uwa-
gę na to, o czym w telewizji publicznej się nie mówi”713. I tak na przykład w książce 

706 Ousting Hussein, http://www.pbs.org/newshour/bb/middle_east/july-dec98/iraq_11-25.html (do-
stęp: 1 czerwca 2010 r.).

707 David Barsamian, The Decline..., s. 35.
708 Jak pisał Jim Lehrer: „Widz nie powinien dostrzegać ani przyjmować niczego poza informacją. 

Nic poza nią nie powinno zapadać w pamięć. Nie może być takich rzeczy, jak śliczna grafi ka, zrywny 
motyw muzyczny, modna koszula, dynamiczne dekoracje, trudne pytania, czy cokolwiek innego – jeżeli 
tylko odwracają najmniejszy chociaż skrawek uwagi od informacji”. Jim Lehrer, op. cit., s. 230.

709 Cyt. za: Jerold M. Starr, op. cit., s. 43.
710 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 118.
711 John Corry, TV Review: MacNeil/Lehrer Shift, „The New York Times”, 1 sierpnia 1985, s. C18.
712 Więcej na ten temat w rozdziale II niniejszej rozprawy.
713 James Ledbetter, Made by..., s. 154.
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Public Television for Sale. Media, the Market and the Public Sphere William Hoy-
nes analizuje zaprezentowane widzom The MacNeil/Lehrer NewsHour relacje z ka-
tastrofy tankowca Exxon Valdez w marcu 1989 roku (przypomnijmy, że koncern 
Exxon był w latach 80. jednym z głównych sponsorów sztandarowego programu 
informacyjnego PBS). Wyniki badań amerykańskiego socjologa ujawniają znaczną 
przewagę wypowiedzi uspokajających opinię publiczną – wygłaszanych w części 
przez przedstawicieli prasowych koncernu Exxon (i zweryfi kowanych później jako 
nadmiernie optymistyczne), przy jednoczesnej całkowitej nieobecności głosów lob-
by ekologicznego714. W opinii wielu obserwatorów również sam sposób omawiania 
– przez MacNeila i Lehrera – wydarzeń rozgrywających się u wybrzeży Alaski cha-
rakteryzował się znacznym stopniem uległości wobec stanowiska giganta naftowego 
(chociażby w porównaniu z relacjami nadawców komercyjnych)715. 

Dla zwolenników tezy o niebezpieczeństwach związanych z wpływem under-
writerów na linię polityczną PBS jeszcze bardziej drastycznym przykładem jest 
sprawa korporacji Archer Daniels Midland (ADM), działającej w branży zbożowej 
i sponsorującej audycję Lehrera. W 1995 roku ADM została oskarżona o sztuczne 
ustalanie cen lizyny na rynkach międzynarodowych, co odbiło się szerokim echem 
w prasie amerykańskiej; o skandalu na pierwszych stronach pisały m.in. „The Wall 
Street Journal”, „The New York Times” i „Fortune”716. W ciągu całego roku jednak 
redakcja NewsHour poświęciła zagadnieniu zarzutów wobec zbożowego potentata 
tylko jeden materiał, skutecznie przemilczając – w opinii krytyków – aferę z udzia-
łem swego ówczesnego głównego sponsora korporacyjnego. Odpowiadając na pyta-
nia o przyczyny tego – najwyraźniej preferencyjnego – traktowania Archer Daniels 
Midland, Jim Lehrer zaprzeczył jednak wszystkim oskarżeniom i zapewnił, że za-
wartość jego audycji „nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, kto jest, a kto nie jest 
underwriterem”717.

Inny aspekt kontrowersji związanych z komercyjnymi powiązaniami PBS 
NewsHour wiąże się ze strukturą własnościową spółki produkującej audycję Jima 
Lehrera. 2/3 udziałów w MacNeil/Lehrer Productions zostało – jak wspomniano 
wyżej – przejęte w 1995 roku przez prywatne przedsiębiorstwo medialne Liberty 
Media, co nie uszło uwagi lewicowych organizacji monitoringu rynku telewizyjne-
go. W lutym tego roku na łamach „Extra!” ukazał się artykuł o wymownym tytule 
MacNeil/Leher Sells Out (MacNeil/Lehrer wyprzedają się), stanowiący druzgocącą 
krytykę Publicznego Serwisu Nadawczego i nowych właścicieli spółki: „Sam fakt, 
że NewsHour może zostać wchłonięta przez korporacyjny konglomerat medialny 
pokazuje, jak mała jest różnica pomiędzy tzw. mediami publicznymi i komercyj-
nymi. MacNeil/Lehrer od dawna byli fi nansowani przez gigantów korporacyjnych, 
takich jak AT&T, Pepsi i ADM; teraz będą własnością jednego z nich. A TCI [kon-

714 William Hoynes, Public Television for Sale. Media, the Market and the Public Sphere, Westview, 
Boulder 1994, s. 81.

715 Por. James Ledbetter, op. cit., s. 154.
716 David Barsamian, The Decline..., s. 30.
717 J. Max Robins, Do the Networks Take It Easy on Their Favorite Store?, „Variety”, 15 stycznia 

1996, s. 10. Cyt. za: James Ledbetter, op. cit., s. 156.
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cern macierzysty Liberty Media – przyp. R.K.] to nie byle przeciętny oligopolista. 
Jest kierowany przez Johna Malone’a, przedsiębiorcę o zasłużonej złej sławie, którą 
osiągnął, stosując makiaweliczne strategie biznesowe. (...) Jako jeden z głównych 
graczy w procesie projektowania infostrady718, TCI może wiele zyskać, kupując pod-
miot taki jak MacNeil/Lehrer, będący w stanie wpływać na decyzje Waszyngtonu”719.

Na zakończenie tej części rozważań o miejscu NewsHour w dyskursie publicz-
nym Stanów Zjednoczonych warto wspomnieć raz jeszcze o fenomenie zdecydo-
wanie pozytywnego stosunku amerykańskiej prawicy do programu Lehrera. Nie-
przejednany zoil oferty programowej Publicznego Serwisu Nadawczego i wszelkich 
przejawów „liberalizmu” w mediach – cytowany tu już Laurence Jarvik – robi dla 
NewsHour wyjątek: „Uważany nawet przez republikańskich krytyków za jeden 
z najbardziej zbalansowanych i obiektywnych programów na antenie PBS, The 
MacNeil/Lehrer NewsHour (od 1995 roku – The NewsHour with Jim Lehrer) re-
prezentuje to, co najlepsze w publicystyce mediów publicznych”720. Również były 
przewodniczący Korporacji Mediów Publicznych, Kenneth Tomlinson (którego 
krótką i kontrowersyjną karierę we władzach CPB naznaczyły liczne konfl ikty oraz 
bezowocne próby wykazania liberalnej agendy dziennikarzy Publicznego Serwisu 
Nadawczego)721 stwierdził w 2005 roku podczas przesłuchania w Senacie: „Cóż, je-
żeli chodzi o NewsHour Jima Lehrera, z pewnością nie ma problemu z balansem. To 
jest wspaniałe dziennikarstwo”722.

4.4.1. Badania analityczne

Oprócz przytoczonych wyżej – opartych w większości na intuicyjnych spostrzeże-
niach i subiektywnych poglądach obserwatorów rynku medialnego Stanów Zjedno-
czonych – komentarzy dotyczących audycji Lehrera, w amerykańskim piśmienni-
ctwie medioznawczym można zetknąć się również z opiniami bardziej obszernymi 
i lepiej uzasadnionymi, mającymi za podstawę zakrojone na szeroką skalę studia 
analityczne. Obecność takich badań została już zasygnalizowana w poprzednich aka-
pitach tej części rozprawy (m.in. przy okazji omawiania wniosków płynących z ana-
liz autorstwa Williama Hoynesa), zagadnienie to wymaga atoli zreferowania w nieco 
szerszym zakresie.

Prawdopodobnie najgłośniejszym i najczęściej cytowanym723 badaniem ilościo-
wym NewsHour jest seria analiz dokonanych na przestrzeni ostatnich dekad przez 

718 Infostrada (autostrada informacyjna, information superhighway, infobahn) to termin stosowany 
w latach 90. na określenie nowoczesnych sieci informatycznych, w tym Internetu.

719 MacNeil/Lehrer Sells Out, „Extra!”, luty 1995 r., http://www.fair.org/index.php?page=1277 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.). „Extra!” jest periodykiem wydawanym od 1987 roku przez FAIR – liberalną 
organizację monitoringu mediów. Więcej informacji na temat FAIR poniżej.

720 Laurence Jarvik, op. cit., s. 95.
721 Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej dysertacji.
722 Steve Rendall, Julie Hollar, Are You on the NewsHour’s Guestlist?, „Extra!”, wrzesień/paździer-

nik 2006, http://www.fair.org/index.php?page=2967 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
723 M.in. również przez Noama Chomsky’ego w wielu przemówieniach publicznych.
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ekspertów lewicowego ośrodka monitoringu mediów FAIR (zgrabnie brzmiąca nazwa 
organizacji jest akronimem od Fairness & Accuracy in Reporting) i dotyczących profi lu 
profesjonalnego, ideologicznego i demografi cznego osób pojawiających się w progra-
mie Jima Lehrera. Opublikowany w 1990 roku na łamach „Extra!” artykuł All the Usu-
al Suspects: The MacNeil/Lehrer NewsHour and Nightline przyniósł niepokojące dla 
obserwatorów amerykańskiej sceny medialnej wyniki: spektrum gości zapraszanych 
do sztandarowej audycji informacyjnej PBS okazało się – zdaniem autorów badania – 
absolutnie niereprezentatywne dla ogółu społeczeństwa USA. Na domiar złego warto-
ści procentowe dla poszczególnych kategorii osób wypowiadających się w NewsHour 
odbiegały od przewidywanych rezultatów w stopniu jeszcze większym niż w przypad-
ku Nightline – programu publicystycznego komercyjnej sieci ABC (w audycji Leh-
rera częściej pojawiali się przedstawiciele establishmentu i środowisk biznesowych, 
rzadziej – działacze społeczni i związkowi oraz reprezentanci mniejszości etnicznych; 
wśród gości programu mniej – aniżeli w magazynie nadawanym przez konkurenta 
komercyjnego – było też kobiet)724. Ówczesny dyrektor wykonawczy FAIR, Jeff Co-
hen, tak podsumował wyniki analizy: „Rozpowszechniana przez telewizję publiczną 
NewsHour ma charakter bardziej zawężony, biały [pod względem rasowym – przyp. 
R.K.], zmaskulinizowany, zorientowany ku władzom i konserwatywny niż Nightline. 
Praktyczne wykluczenie przez MacNeila i Lehrera liderów ruchów społecznych stano-
wi ponury komentarz odnośnie do kondycji telewizji publicznej”725.

Piętnaście lat później, w obliczu kontrowersji związanych z działalnością prze-
wodniczącego CPB, Kennetha Tomlinsona – oskarżającego media publiczne o sprzy-
janie ideom lewicowym – FAIR powtórzyła badanie listy osób pojawiających się 
w NewsHour. Tym razem eksperci organizacji przeanalizowali nagrania audycji 
z okresu sześciu miesięcy – od października 2005 do marca 2006 roku, identyfi kując 
łącznie 2433 osobowe źródła informacji w 606 segmentach programu. Każdy z go-
ści NewsHour został następnie zaklasyfi kowany zgodnie z ustalonym wcześniej klu-
czem kategoryzacyjnym, obejmującym takie kryteria, jak: zawód, narodowość, płeć 
i pochodzenie etniczne, a także ewentualną przynależność do partii politycznych lub 
think tanków. Poszczególne segmenty zostały z kolei skategoryzowane ze względu 
na tematykę i geografi ę przekazów726. Wyniki analizy ujawniły m.in., że:

• „Pośród źródeł partyjnych republikanie przewyższali liczebnie demokratów 
w proporcji 2 do 1 (66% do 33%). W badanym okresie pokazano tylko jedne-
go przedstawiciela innej partii.

• Ludzie o kolorze skóry innym niż biały stanowili jedynie 15% wszystkich 
źródeł amerykańskich. Afroamerykanów było 9%, Latynosów – 2%, zaś Ame-
rykanów pochodzenia azjatyckiego i bliskowschodniego – po 1%. (...)

724 Steve Rendall, Julie Hollar, Sidebar: FAIR’s Original 1990 NewsHour Study, „Extra!”, wrzesień/
październik 2006, http://www.fair.org/index.php?page=2968 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

725 Ibidem. Warto w tym miejscu przypomnieć, że jednym z ideałów mediów publicznych miało 
być – zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Carnegiego – „służenie grupom dotychczas pomijanym”. Por. 
Michael Tracey, The Decline and Fall of Public Service Broadcasting, Oxford University Press, New 
York 1998, s. 252.

726 Steve Rendall, Julie Hollar, Are You on the NewsHour’s...
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• Mężczyźni przewyższali liczebnie kobiety w proporcji większej niż 4 do 1 
(82% do 18%). Ponadto 72% źródeł amerykańskich stanowili biali mężczyźni, 
podczas gdy niebiałych kobiet było tylko 6%.

• W czasie, kiedy znaczna część opinii publicznej USA opowiadała się już za 
wycofaniem wojsk z Iraku, źródła popierające kontynuację interwencji prze-
wyższały liczebnie zwolenników odwrotu w proporcji większej niż 5 do 1. 
W całym analizowanym okresie sześciu miesięcy w sprawie Iraku nie wypo-
wiedział się w NewsHour ani jeden aktywista pokojowy.

• Działacze ruchów społecznych stanowili jedynie 4% źródeł. Przedstawicieli 
społeczeństwa – „ludzi z ulicy”, robotników, studentów – było jedynie 14%, 
podczas gdy obecni i byli urzędnicy rządowi oraz wojskowi stanowili 50% 
wszystkich źródeł.

• Segmenty poświęcone huraganowi Katrina zawierały mniej niż 10% wszyst-
kich wystąpień, ale dostarczyły prawie połowę (46%) wszystkich źródeł afro-
amerykańskich podczas badanego okresu. Afroamerykanie ci zostali ukazani 
w przeważającej części jako ofi ary, a nie jako liderzy bądź eksperci. W seg-
mentach dotyczących wpływu sztormu na życie ludzi Afroamerykanie two-
rzyli 51% źródeł, podczas gdy w segmentach poświęconych rekonstrukcji 
biali przeważali liczebnie – stanowiąc 71% źródeł”727. 

Rezultaty badania pokryły się w znacznej mierze z wynikami podobnych analiz 
innych mediów amerykańskich przeprowadzonych przez FAIR w ostatnich latach. 
Spektrum gości NewsHour okazało się minimalnie bardziej zdywersyfi kowane niż 
lista osób pojawiających się w programach sieci komercyjnych728, ale – z drugiej 
strony – bardziej homogeniczne aniżeli zbiór źródeł wypowiadających się na falach 
audycji radia publicznego (NPR)729. Podsumowując uzyskane w toku analizy dane, 
autorzy zamieszczonego w „Extra!” artykułu piszą: „decyzje podejmowane przez 
Lehrera i NewsHour skutkują przedstawianiem widzom praktycznie tych samych 
głosów, które pojawiają się w mediach komercyjnych; głosów, które w znakomitej 
większości reprezentują kręgi związane z władzą, a nie społeczeństwo – któremu 
PBS ma obowiązek służyć”730. Konkluzja ekspertów FAIR okazała się w tym wy-
padku zbieżna z diagnozą – cytowanego wielokrotnie na stronach niniejszej rozpra-
wy – Davida Barsamiana, który wydaną w 1992 roku kolekcję rozmów o kondycji 
współczesnych mediów USA zatytułował Stenographers to Power (Stenografowie 
władzy)731.

727 Michael Getler, A FAIR Analysis?, http://www.pbs.org/ombudsman/2006/10/a_fair_analysis.html 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

728 Ina Howard, Power Sources, „Extra!”, maj/czerwiec 2002, http://www.fair.org/index.
php?page=1109 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

729 Steve Rendall, Daniel Butterworth, How Public Is Public Radio?, „Extra!”, maj/czerwiec 2004, 
http: //www.fair.org/index.php?page=1180 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

730 Steve Rendall, Julie Hollar, Are You on the NewsHour’s...
731 David Barsamian, Stenographers to Power. Media and Propaganda, Common Courage Press, 

Monroe 1992.
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Przygotowane przez FAIR sprawozdanie z drugiej analizy NewsHour odbiło się 
w amerykańskich kręgach medioznawczych echem nie mniejszym niż raport z 1990 
roku. Z ramienia władz telewizji publicznej zarzutami stawianymi audycji Lehrera 
zajął się ombudsman PBS – Michael Getler. W datowanym na 6 października 2006 
roku obszernym wpisie w serwisie internetowym amerykańskiego nadawcy nieko-
mercyjnego Getler przytaczał stanowisko producenta audycji, Lindy Winslow, która 
przyczyny dostrzeżonych przez badaczy z FAIR nierówności w rozkładzie osób po-
jawiających się w NewsHour doszukiwała się w swoistości ówczesnej sytuacji po-
litycznej w USA: „Naszą misją jest dostarczanie informacji o wydarzeniach i decy-
zjach politycznych, które mają wpływ na życie milionów Amerykanów. (...) Staramy 
się zaprosić do każdego segmentu najbardziej kompetentnych gości; w przypadku 
ludzi pracujących dla rządu, wojska lub korporacji, ich płeć, wiek i afi liacja poli-
tyczna odzwierciedlają decyzje podjęte przez ludzi, którzy ich wynajęli (lub na nich 
głosowali)”732. I tak na przykład znaczna przewaga republikanów nad demokratami 
w relacjach NewsHour stanowi – jej zdaniem – prostą konsekwencję faktu, że do 
Grand Old Party należeli w okresie objętym analizą zarówno prezydent, jak i liderzy 
obu izb Kongresu. Producent wykonawczy NewsHour podniosła również – w stosun-
ku do autorów studium – zarzut subiektywizmu przy kategoryzowaniu poszczegól-
nych jednostek analizy (bardzo trudny do całkowitego wyeliminowania w przypadku 
tego rodzaju badań)733.

Zgadzając się z głównymi tezami Winslow, Michael Getler dostrzegł jednakże 
w wynikach analizy symptomy rzeczywistych problemów. „Sądzę, że najważniej-
szym elementem krytyki przedstawionej przez FAIR jest punkt dotyczący braku ba-
lansu w przypadku wypowiedzi o Iraku. To najbardziej kontrowersyjna wojna od 
czasów Wietnamu, a jej efekty mogą trwać znacznie dłużej – pisze ombudsman PBS. 
– Podzielam przekonanie, że radykalne głosy opozycji nie pojawiały się [w audycji 
Lehrera – przyp. R.K.] nawet w przybliżeniu tak często, jak te popierające konty-
nuację obecnej polityki lub nieco bardziej umiarkowane stanowisko”734. Za rzecz 
istotną dla misji sztandarowego programu informacyjnego PBS Getler uznał również 
rozszerzenie i zdywersyfi kowanie listy gości programu: „Ten kraj jest niesamowicie 
zróżnicowany – i niewątpliwie ma sens dodanie do spisu telefonów osób innych niż 
te, do których zawsze łatwo się jest odwołać. Odnosiłem wrażenie, że NewsHour 
dobrze sobie z tym radzi, ale liczby [wyniki analizy FAIR – przyp. R.K.] świadczą 
o czymś innym; chyba przydałaby się tu pewna poprawa”735.

732 Michael Getler, A FAIR Analysis?...
733 Winslow pisze m.in.: „Nie zgadzam się z metodą opisu gości przez FAIR; jest ona w sposób oczy-

wisty bardzo subiektywna. Przykładem może tu być zmieszanie z błotem Marka Shieldsa i Toma Olifanta 
(...), którzy dla FAIR nie są wystarczająco liberalni. Dywagacje na temat stopnia lewicowości i pra-
wicowości podważają argumenty autorów raportu; są również bardzo niekonsekwentne”. Zob. ibidem. 
Kwestia właściwego zaklasyfi kowania poszczególnych jednostek analizy stanowi w przypadku studiów 
tego rodzaju zasadniczy problem metodologiczny; jak pisze Richard J. Peltz: „Pamiętaj, że wielu bada-
czy wyłożyło się, próbując skwantyfi kować tendencyjność!”. Za: korespondencja prywatna autora, 2007.

734 Michael Getler, A FAIR Analysis?...
735 Ibidem.
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Odmienne założenia badawcze i metodologię pracy736 przyjął amerykański me-
dioznawca Geoffrey Baym, którego krytyczna analiza NewsHour ukazała się na ła-
mach „Journal of Communication Inquiry” w czerwcu 2000 roku737. Przeprowadzo-
ne przez Bayma badanie objęło treści wyemitowane przez audycję Lehrera – i jej 
komercyjnych konkurentów – w jednym tylko dniu, 23 stycznia 1998 roku. Celem 
analizy było opisanie – na poziomie semiotycznym, ideologicznym i kontekstual-
nym – wybranego odcinka NewsHour jako wydarzenia dyskursywnego, stanowią-
cego (zgodnie z myślą Michela Foucaulta738) rezultat funkcjonowania określonych 
reguł rządzących społeczeństwem, w którym powstał. 

W piątek, 23 stycznia 1998 roku, doniesienia agencji prasowych zostały zdomi-
nowane przez dwa główne wydarzenia – wizytę Jana Pawła II na Kubie oraz afe-
rę obyczajową z udziałem prezydenta Billa Clintona i stażystki Moniki Lewinsky. 
Relacje analizowanych audycji informacyjnych – The NewsHour with Jim Lehrer 
oraz World News Tonight (ABC) i Nightly News (NBC) – były jednak pod wieloma 
względami odmienne. Najbardziej oczywista różnica dotyczyła w tym przypadku 
sposobu prezentacji faktów – podczas gdy „zarówno ABC, jak NBC dostarczały wi-
dzom nieprzerwany strumień żwawych motywów muzycznych, barwnych wizuali-
zacji oraz dynamicznych ujęć na studio”, audycja PBS oferowała swym odbiorcom 
jedynie statyczny kadr z Jimem Lehrerem i prostą infografi ką – na „nieciekawym 
niebieskim tle”739. Badane wydanie NewsHour zawierało ponadto znacznie mniejszą 
liczbę elementów autoreferencyjnych (zapowiedzi kolejnych materiałów, powtórzeń 
tytułu audycji), charakterystycznych dla programów konkurencji740. 

Analizowane odcinki różniły się także pod względem doboru informacji – serwi-
sy komercyjne skupiły się tego dnia na sensacyjnych doniesieniach z Białego Domu 
(aferze Zippergate poświęcono dziewięć z trzynastu materiałów World News Tonight 
oraz sześć z ośmiu – w przypadku Nightly News), sztandarowy program informacyj-
ny PBS przedstawił natomiast widzom znacznie szersze spektrum wiadomości – je-
dynie dwa z ośmiu jego segmentów dotyczyły romansu prezydenta. W przeciwień-
stwie do audycji ABC i NBC, „narzucających rozrywkowy dyskurs obrazkowego, 
apelującego do uczuć spektaklu” – konkluduje Geoffrey Baym – „NewsHour stanowi 
autorytatywne forum debaty racjonalno-krytycznej”741.

736 W przeciwieństwie do medioznawców z FAIR, stosujących klasyczne techniki ilościowej ana-
lizy zawartości, Baym oparł swoje badanie na metodologii krytycznej analizy dyskursu. Polega ona na 
„systematycznym badaniu ukrytych relacji przyczynowości i determinowania, zachodzących pomiędzy 
a) tekstami, zdarzeniami i praktykami dyskursywnymi oraz b) szerszymi strukturami, relacjami i proce-
sami społecznymi i kulturowymi”. Cyt. za: Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie 
medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 22. Krytyczna analiza dys-
kursu dąży zwykle do ujawnienia (ukrytych w badanych tekstach) relacji związanych z władzą – i walką 
o władzę. 

737 Geoffrey Baym, The Promise and the Product. A Textual-Critical Analysis of Public Television’s 
NewsHour, „Journal of Communication Inquiry” 2000, t. 24, nr 3, s. 312–331.

738 Por. Michel Foucault, The Archeology of Knowledge, Routledge, London 2002, s. 49–51.
739 Geoffrey Baym, op. cit., s. 321.
740 Jak pisze autor analizy: „Nie ma wątpliwości, że sieci sprzedają [w ten sposób – przyp. R.K.] pro-

dukt wizualny, obsesyjnie promując prowadzących i całą ramówkę swej oferty publicystycznej”. Ibidem.
741 Ibidem, s. 322.
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Nie wszystkie jednak wnioski Bayma są dla audycji Jima Lehrera tak korzystne. 
Poddając niezwykle szczegółowej analizie kolejne segmenty odcinka, amerykański 
badacz stwierdził, że:

• Doniesienia z Białego Domu powielały schematy prezentacji użyte tego dnia 
przez media komercyjne, włącznie z wyświetleniem tego samego materiału 
wideo (przygotowanego pierwotnie przez dziennikarza ABC, Sama Donaldso-
na) oraz powoływaniem się na wyniki badań opinii publicznej zleconych przez 
CBS i NBC. Jak pisze Baym: „NewsHour nie jest bynajmniej odizolowana 
od szerszego – politycznego i profesjonalnego – kontekstu waszyngtońskiego 
dziennikarstwa. (...) Lehrer nie jest w żadnym wypadku głosem opozycji, jest 
częścią elity władzy”742.

• Relacja z pobytu Jana Pawła II w Hawanie, jakkolwiek bardzo obszerna 
i szczegółowa, stanowiła – zwłaszcza w części obejmującej debatę w studiu 
– znaczne zawężenie ideologicznych ram dyskusji wokół problemów społe-
czeństwa kubańskiego: „Wszyscy czterej uczestnicy panelu oraz moderator 
prezentowali zasadniczo to samo stanowisko – zgadzając się, że (...) socja-
listyczny rząd Fidela Castro, a także socjalizm i komunizm w ogóle, są złe”, 
a ich wypowiedzi – zdaniem autora analizy – sugerowały, że jedyną drogę 
postępu społecznego stanowi paternalistyczny system dobroczynności korpo-
racyjnej743.

• Segment Surviving the Bottom Line, poświęcony programowi współpra-
cy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami prywatnymi 
w Cincinnati (mającemu na celu pomoc mieszkańcom regionu w znalezie-
niu zatrudnienia), stanowił afi rmację wartości charakterystycznych dla pa-
radygmatu „oświeconego biznesu”. Bohaterka reportażu, której udało się 
w ten sposób zdobyć pracę w General Electric, „została poddana przemianie 
– z głupiutkiej fryzjerki w ciężko pracującego eksperta w branży high-tech – 
a wszystko to dzięki korzystnemu dla obu stron partnerstwu między oświatą 
a przemysłem”744.

Podsumowując wyniki analizy, Geoffrey Baym zauważa, że z ideałów „doskona-
łości i różnorodności” wskazanych w 1967 roku przez Komisję Carnegiego745 tylko 
ten pierwszy znajduje odzwierciedlenie w sztandarowej audycji informacyjnej PBS. 
Perfekcyjne pod względem warsztatu dziennikarskiego materiały The NewsHour 
with Jim Lehrer są bowiem – na płaszczyźnie aksjologicznej – zbyt sztywno umoco-
wane w dominującym w Stanach Zjednoczonych paradygmacie refl eksji społeczno-
-politycznej. Istniejący system hegemonii waszyngtońskiego establishmentu i wiel-

742 Ibidem, s. 322–323.
743 Ibidem, s. 324–325.
744 Ibidem, s. 326–327.
745 Członkowie Komisji pisali m.in.: „Telewizja publiczna może się stać najwyraźniejszym prze-

jawem amerykańskiej różnorodności, a także doskonałości – w obrębie różnorodności”. The Carnegie 
Commission, op. cit., s. 18.
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kich korporacji zostaje w ten sposób – wobec nieobecności głosów alternatywnych 
– jeszcze bardziej wzmocniony.

Kolejnym badaniem medioznawczym, którego wyniki warto omówić w tej czę-
ści niniejszej dysertacji, jest – opublikowana na łamach prestiżowego „The Harvard 
International Journal of Press/Politics” – analiza zestawiająca relacje telewizyj-
ne z amerykańskiej kampanii prezydenckiej 1996 roku, zaprezentowane widzom 
The NewsHour with Jim Lehrer oraz World News Tonight (ABC)746. Autorzy pracy 
– Matthew R. Kerbel, Sumaiya Apee i Marc Howard Ross – podjęli się próby opisu 
motywów tematycznych (frames), za pomocą których dziennikarze obu programów 
przedstawiali wydarzenia kampanii (przez „motywy” rozumiemy w tym wypadku 
„wspólne przekonania o tym, jak działa polityka; tematy, które zwracają uwagę lub 
odciągają od pewnych kwestii i osobowości politycznych, a także dostarczają wi-
dzom kontekst umożliwiający ich zrozumienie”747). Ogółem uczeni zidentyfi kowa-
li w analizowanych materiałach dziesięć głównych motywów, takich jak: „wyścigi 
konne / strategia” (wybory traktowane jako zawody sportowe, działania kandydatów 
– jako manewry), „kwestie sporne” (problemy, wokół których ogniskuje się debata 
wyborcza, np. zgłaszane przez republikanów propozycje wprowadzenia podatku li-
niowego), „opinia publiczna” (stosunek mas do kandydatów i wyborów) czy „ideo-
logia” (elekcja jako wybór między odrębnymi zestawami idei)748. 

Jak wykazały wyniki badania, relacje przygotowane przez dziennikarzy obu 
audycji były – pomimo całego szeregu różnic, jeżeli chodzi o formę, czas i szcze-
gółowość – zadziwiająco zbieżne pod względem motywów prezentacji. „Zarówno 
materiały nadawcy publicznego, jak i komercyjnego były zdominowane przez mo-
tywy »wyścigów konnych i strategii« – piszą autorzy analizy – przy jednoczesnym 
wyłączeniu motywów konsekwencji działań i propozycji kandydatów – odnoszą-
cych się do przyszłości i wynikających z przeszłości”749. Refl eksja nad spornymi 
kwestiami kampanii została ograniczona do zaledwie 18,7% motywów relacji za-
prezentowanych w programie ABC oraz 30,0% – w przypadku materiałów przygo-
towanych przez redakcję NewsHour (dla motywu „wyścigów konnych” wartości te 
wynosiły – odpowiednio – 63,8% i 51,1%). Szczegółowe rezultaty badania przed-
stawia tabela 4.

746 Matthew R. Kerbel, Sumaiya Apee, Marc Howard Ross, PBS Ain’t So Different. Public Broad-
casting, Election Frames and Democratic Empowerment, „The Harvard International Journal of Press/
Politics” 2000, t. 5, nr 8, s. 8–32.

747 Ibidem, s. 11.
748 Jak nietrudno zgadnąć, tylko niektóre z wyodrębnionych przez Kerbela, Apee i Rossa motywów 

dostarczają widzom informacji przydatnych przy dokonywaniu przemyślanych i racjonalnych wyborów 
politycznych. Inne, jak np. motyw „wyścigów konnych”, koncentrują się na samej mechanice procesu 
elekcji, z pominięciem faktycznych różnic w programach wyborczych – i wynikających z nich konse-
kwencji dla polityki państwa. Por. ibidem, s. 11–13.

749 Matthew R. Kerbel, Sumaiya Apee, Marc Howard Ross, op. cit., s. 8.
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Tabela 4. Częstość odniesień do poszczególnych motywów w doniesieniach poświęconych kampa-
nii prezydenckiej 1996 r.750

ABC PBS
Motywy Procent Kolejność Procent Kolejność

Wyścigi konne / strategia 63,8% 1 51,1% 1
Opinia publiczna 29,8% 2 28,9% 4
Procesy medialne 26,4% 3 22,2% 5
Procesy polityczne 20,9% 4 13,4% 7
Osobowości 20,8% 5 36,6% 2
Kwestie sporne 18,7% 6 30,0% 3
„Wpadki” kandydatów 10,8% 7 21,1% 6
Potencjalne działania kandydatów 2,8% 8 3,3% 9
Ideologia 1,1% 9 2,2% 10
Dotychczasowe działania kandydatów 0,3% 10 4,4% 8

Dostrzegalna w powyższych wartościach niewielka „przewaga” audycji PBS 
w częstości wystąpień motywów postrzeganych jako pożądane (dla wypracowania 
przez widzów racjonalnej decyzji wyborczej), takich jak np. motywy „kwestii spor-
nych”, „ideologii” czy „dotychczasowych” i „potencjalnych działań kandydatów”, 
traci na znaczeniu, jeżeli weźmiemy pod uwagę relatywną wagę poszczególnych 
odniesień. Podczas gdy „rzadsze w audycji ABC odniesienia do motywu »kwestii 
spornych« zajmują bardziej poczesne miejsce w strukturze materiałów poświęco-
nych kampanii (...), około połowy takich odniesień w relacjach PBS miało charakter 
marginalny, przewijając się – w dłuższych materiałach – w sposób podrzędny wzglę-
dem innych motywów”751. Szczegóły przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5. Relatywna pozycja odniesień do motywu „kwestii spornych” w relacjach World News 
Tonight i NewsHour752

Odniesienia do motywu „kwestii spornych” ABC PBS
Marginalne 26,4% 47,1%
Drugorzędne 30,8% 25,5%
Główne 42,9% 27,5%

750 Wartości dotyczą zarówno odniesień głównych (stanowiących zasadniczą treść danej relacji), 
jak i drugorzędnych (nie sumują się zatem do 100%), z pominięciem odniesień marginalnych. Źródło: 
ibidem, s. 17.

751 Ibidem, s. 18.
752 Źródło: ibidem.
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Ogółem analizowane charakterystyki obydwu programów okazały się bardzo 
podobne (współczynnik korelacji rang Spearmana dla badanych korpusów wynosi 
ρ = 0,82)753. Potwierdzając popularną tezę o pełniejszym i bardziej szczegółowym 
obrazie wydarzeń wyłaniającym się z doniesień sztandarowego programu informa-
cyjnego amerykańskiej telewizji publicznej754, badacze dowiedli jednocześnie, że 
większość różnic pomiędzy relacjami NewsHour i World News Tonight ma charakter 
li tylko formalny, wynikający z odmienności formatów obu audycji755; ogólne para-
dygmaty prezentacji wydarzeń pozostają zaś w obu przypadkach takie same. „Jeżeli 
chodzi o motywy, materiały NewsHour cechuje niewielka różnorodność”756 – piszą 
Kerbel, Apee i Ross. Program Jima Lehrera (podobnie jak konkurencyjny serwis 
ABC) zaprasza widzów do śledzenia wydarzeń kampanii wyborczej w ten sam spo-
sób, w jaki oglądaliby zmagania sportowców: kolejne etapy rywalizacji Billa Clin-
tona i Boba Dole’a o najważniejsze stanowisko w państwie skutecznie przesłaniają 
zróżnicowanie ideowe i polityczne obu kandydatów, w wielu wypadkach niedopo-
wiedziane i zmarginalizowane. A przecież, jak konkludują autorzy analizy: „Wybory 
są, oczywiście, wielkim widowiskiem, ale nie są jedynie wielkim widowiskiem”757.

Niniejszy przegląd najważniejszych studiów medioznawczych poświęconych 
audycji Jima Lehrera nie byłby kompletny, gdyby pominąć – cytowane już kilka 
razy na stronach niniejszej dysertacji – coroczne sprawozdania z cyklu State of the 
News Media, publikowane przez Project for Excellence in Journalism (organizację 
badawczą afi liowaną przy waszyngtońskim think tanku Pew Research Center)758. Za 
szczególnie interesującą – w kontekście omawianych tu zagadnień – należy uznać 
edycję raportu z 2009 roku, zawierającą szczegółową analizę ilościową NewsHour 
w zestawieniu z audycjami informacyjnymi sieci komercyjnych (ABC, CBS i NBC). 

Przeprowadzone z olbrzymim rozmachem759 badanie potwierdziło tezę o szcze-
gólnym charakterze audycji Jima Lehrera, pod wieloma względami odmiennej od 
konkurencyjnych serwisów newsowych. Wyniki analizy ujawniły m.in., że:

• Problematyka międzynarodowa pojawiała się w NewsHour znacznie częściej 
niż w programach nadawców komercyjnych. Badanie szerokich kategorii 

753 Współczynnik korelacji rang Spearmana – jedna z nieparametrycznych miar monotonicznej 
zależności statystycznej między zmiennymi losowymi. Por. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wsp%C3%B3%C5%82czynnik_korelacji_rang_Spearmana (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

754 Jak podkreślają autorzy badania: „Wyniki naszej analizy nie oznaczają, że audycja PBS nie ma 
żadnych mocnych stron ani że stanowi wierną kopię swych komercyjnych odpowiedników. Relacje PBS 
zawierają omówienie problemów, których nie sposób znaleźć na antenie ABC. Materiały telewizji pub-
licznej są dłuższe i znacznie bardziej szczegółowe”. Matthew R. Kerbel, Sumaiya Apee, Marc Howard 
Ross, op. cit., s. 27.

755 Jedno wydanie NewsHour trwa około 52 minut, World News Tonight – około 20 minut.
756 Matthew R. Kerbel, Sumaiya Apee, Marc Howard Ross, op. cit., s. 28.
757 Ibidem.
758 Zob. Overview / Project for Excellence in Journalism, http://www.journalism.org/about_pej/abo-

ut_us (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
759 Materiał poddany analizie obejmował łącznie 915 godzin nagrań – z całego 2008 roku. Zob. Pew 

Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2009 / Network TV / Content Ana-
lysis, http://www.stateofthemedia.org/2009/narrative_networktv_contentanalysis.php?media=6&cat=1 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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tematycznych wykazało, że około 23% materiałów audycji PBS dotyczyło 
spraw rozgrywających się poza granicami Stanów Zjednoczonych; w przy-
padku serwisów sieciowych wartość ta wynosiła zaledwie 13%. W rankingu 
wydarzeń, którym redakcja The NewsHour with Jim Lehrer poświęciła w 2008 
roku najwięcej uwagi, również przeważały kwestie zagraniczne – szczegóły 
przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Ranking najważniejszych wydarzeń roku w analizowanych audycjach760

PBS Sieci telewizyjne (bez PBS)
1 Wybory prezydenckie w USA 32% Wybory prezydenckie w USA 32%
2 Gospodarka USA 20% Gospodarka USA 16%
3 Wojna w Iraku 6% Wojna w Iraku 3%
4 Terroryzm w USA 2% Olimpiada w Pekinie 2%
5 Cyklon w Birmie 1% Rajd policji na budynek sekty 

(Teksas)
1%

6 Działalność Sądu Najwyższego 1% Burzliwa pogoda w lecie 1%
7 Wojna w Afganistanie 1% Wojna w Afganistanie 1%
8 Problemy Pakistanu 1% Skandal Roda Blagojevicha 1%
9 Wybory w Zimbabwe 1% Wakacje 1%

10 Konfl ikt izraelsko-palestyński 1% Trzęsienie ziemi w Chinach 1%

• W porównaniu ze swymi kolegami ze stacji komercyjnych, dziennikarze 
NewsHour poświęcali w relacjach z przebiegu kampanii prezydenckiej więcej 
miejsca kwestiom spornym pomiędzy Barackiem Obamą a Johnem McCai-
nem, a ich materiały nieco rzadziej nawiązywały do konwencji „wyścigów 
konnych” (różnice nie były jednak wielkie). 

• Pod względem stosowanych form dziennikarskich zawartość NewsHour róż-
niła się zasadniczo od treści prezentowanych w programach ABC, CBS i NBC. 
Ponad 56% czasu antenowego audycji Lehrera zajmowały treści zrealizowane 
z wykorzystaniem techniki wywiadu761 (w przypadku wieczornych serwisów 
newsowych stacji komercyjnych – jedynie 8%). 

Wyniki opisywanego badania zostały w dużej mierze potwierdzone w najnow-
szym sprawozdaniu z 2010 roku. Jak piszą jego autorzy: „PBS NewsHour nadal wy-
różnia się spośród programów sieciowych znacznie większą uwagą przywiązywa-

760 Źródło: ibidem. W przypadku serwisów ABC, CBS i NBC ujawnione w toku analizy cechy prze-
kazów okazały się natomiast nadzwyczaj zbieżne – można zatem uznać, że NewsHour stanowi cenny 
element dywersyfi kacji homogenicznego obrazu świata wyłaniającego się z doniesień nadawców ko-
mercyjnych.

761 Zarówno w formie samodzielnych segmentów, jak i np. części składowych analiz czy sprawozdań.
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ną do zagadnień międzynarodowych i wydarzeń, które nie dotyczyły bezpośrednio 
USA”762. Szczególnie „nadreprezentowane” (w stosunku do audycji komercyjnych) 
były w 2009 roku kwestie związane geografi cznie z regionem Bliskiego Wschodu 
oraz Chinami. Na niwie krajowej uwagę zespołu redakcyjnego NewsHour przyciąg-
nęła przede wszystkim kwestia reformy systemu opieki zdrowotnej – relacjonowana 
częściej i bardziej szczegółowo aniżeli w serwisach informacyjnych konkurencji763.

4.5. ANALIZA ZAWARTOŚCI PBS NEWSHOUR

Istotnym elementem niniejszego projektu naukowego jest próba empirycznego zba-
dania treści nadawanych przez amerykańską telewizję publiczną w celu weryfi kacji 
i dopełnienia wyników dotychczasowych analiz medioznawczych, a przez to rozsze-
rzenia istniejących zasobów wiedzy o PBS. Audycja Jima Lehrera stanowi – z kilku 
powodów – interesujący przedmiot dociekań naukowych. Po pierwsze, jest tak ze 
względu na status PBS NewsHour, stanowiącej sztandarowy program informacyjny 
amerykańskiego nadawcy publicznego i jego – sui generis – wizytówkę. Po dru-
gie, formuła wieczornego „dziennika” telewizyjnego pozwala redakcji NewsHour 
na podejmowanie – bądź pomijanie! – tematów związanych z większością proble-
mów współczesnego społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, co z kolei umożliwia 
badaczowi mediów przeprowadzenie wielowątkowej i wieloaspektowej analizy za-
wartości programu. Po trzecie wreszcie, dzięki znacznej liczbie opublikowanych już 
studiów nad audycją Lehrera możliwe jest nawiązanie do wyników badań z przeszło-
ści – próba ich potwierdzenia, zakwestionowania, reinterpretacji bądź odniesienia do 
zmieniającej się dynamicznie sytuacji na amerykańskim rynku medialnym. Rozpala-
jący środowiska prasoznawcze USA dyskurs wokół Publicznego Serwisu Nadawcze-
go znajduje w ten sposób kontynuację. 

4.5.1. Hipotezy badawcze

Celem niniejszego badania PBS NewsHour jest odpowiedź na kilka podstawowych 
pytań związanych bezpośrednio z zawartością programu, pośrednio zaś rzutujących 
na wizerunek Publicznego Serwisu Nadawczego jako medium publicznego, realizują-
cego ideały wytyczone cztery dekady wcześniej przez członków Komisji Carnegiego. 
Jak bowiem czytamy w sprawozdaniu Komisji: „Telewizja publiczna jest w stanie 
rozszerzyć naszą wiedzę i zrozumienie spraw bieżących. (...) Jej programy powinny 
odwoływać się do intelektualnych zasobów narodu, nadając – oprócz codziennego 
relacjonowania wydarzeń – perspektywę i głębię interpretacjom wiadomości. Ten roz-

762 Pew Project for Excellence in Journalism, A Year in the News, http://www.stateofthemedia.
org/2010/ year_sectorhighlights.php#Network (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

763 Ibidem.
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szerzony obraz winien ukazywać wzajemne zależności ludzi i zdarzeń, dotyczące cza-
su i miejsca, historii i konsekwencji”764. Programy nadawcy publicznego miały „po-
magać w postrzeganiu Ameryki jako całości – przy całym jej zróżnicowaniu”, a także 
„poszerzyć nasze [tj. obywateli USA – przyp. R.K.] pojmowanie świata, innych naro-
dów i kultur, całej wspólnoty ludzkiej”765. Czy jednak wyartykułowane powyżej idee 
doskonałości i różnorodności – przyświecające PBS od początku jej istnienia – są 
przez dziennikarzy NewsHour należycie realizowane? Czy audycja Jima Lehrera sta-
nowi odrębną jakość na „rozległym pustkowiu” amerykańskich stacji telewizyjnych? 
Czy właściwie wypełnia zobowiązanie tworzenia e pluribus unum766 – harmonijnego 
splotu wszystkich sfer społeczeństwa USA? W rozstrzygnięciu tych dylematów po-
móc mają dwie hipotezy badawcze sformułowane przez autora rozprawy.

Hipoteza nr 1

PBS NewsHour – jako źródło bieżących wiadomości z kraju i ze świata – ma charakter 
odmienny, pod względem treści i formy, od stosunkowo jednorodnej oferty programów 
informacyjnych nadawców komercyjnych; materiały prezentowane widzom w audycji 
Lehrera dotyczą tematów (teoretycznie) istotnych dla podejmowania świadomych decyzji 
politycznych.

Hipoteza powyższa została opracowana na podstawie – przytoczonych w po-
przednim podrozdziale – dominujących opinii amerykańskiej literatury medioznaw-
czej i wyników sondaży opinii publicznej, a także rezultatów badań analitycznych 
(przede wszystkim corocznych sprawozdań Pew Project for Excellence in Journa-
lism). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nawet w studiach krytycznych wobec po-
szczególnych aspektów audycji767 można znaleźć pochwały pod adresem wartości 
poznawczej NewsHour i warsztatu dziennikarskiego jego twórców.

Hipoteza nr 2

PBS NewsHour nie realizuje jednak w sposób właściwy zadania prezentacji dążeń i postu-
latów środowisk pomijanych przez media tradycyjne – mniejszości etnicznych i rasowych, 
a także grup kontestujących ofi cjalną linię polityczną władz w Waszyngtonie oraz pozo-
stających poza ramami amerykańskiego systemu korporacyjnego.

Hipoteza powyższa została opracowana na podstawie wyników analiz przepro-
wadzonych przez organizację FAIR (jednak z pewnymi zastrzeżeniami768) oraz sta-

764 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 95.
765 Ibidem, s. 92–93.
766 E pluribus unum (łac. jedno z wielu) – tradycyjne motto Stanów Zjednoczonych.
767 Por. przedstawione powyżej badania Bayma oraz Kerbela, Apee i Rossa.
768 Metodologia przyjęta przez autorów analizy FAIR musi budzić pewne wątpliwości. Wyniki prze-

prowadzonego na przełomie 2005 i 2006 roku badania PBS NewsHour zestawiono bowiem z rezultatami 
wcześniejszych o kilka lat analiz audycji nadawców komercyjnych i radiowych – bez uwzględnienia 
faktu, że ujawnione rozbieżności w rozkładzie „list gości” opisywanych programów mogły wynikać ze 
swoistości konkretnych wydarzeń politycznych w analizowanych okresach (większa liczba gości-demo-
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nowiska wyrażanego przez amerykańskich badaczy o proweniencji liberalnej (m.in. 
opinii Davida Barsamiana o NewsHour jako „stenografach władzy”). W refl eksji 
prasoznawczej USA dobrze udokumentowana jest zresztą ogólna teza o prorządo-
wym nastawieniu mediów głównego nurtu – zwłaszcza jeżeli chodzi o relacjonowa-
nie spraw międzynarodowych769. 

4.5.2. Metodologia badań

Decyzję o wyborze metody weryfi kacji przedstawionych wyżej hipotez badawczych 
podjęto już na wczesnym etapie prac nad niniejszą dysertacją. Ze względu na koniecz-
ność precyzyjnego zbadania obszernych zbiorów wideo oraz zachowania najwyższych 
standardów rzetelności i bezstronności w opisywaniu – nierzadko kontrowersyjnych 
– przekazów o charakterze politycznym, a także osobiste doświadczenia wypływają-
ce z wcześniejszych projektów naukowych autora770, zdecydowano o przyjęciu – na 
potrzeby niniejszej pracy – metodologii ilościowej analizy zawartości. Analiza zawar-
tości – jedno z najczęściej stosowanych narzędzi medioznawczych – jest „zespołem 
różnych technik systematycznego badania strumieni lub zbiorów przekazów, polega-
jącego na możliwie obiektywnym (w praktyce zwykle: intersubiektywnie zgodnym) 
wyróżnieniu i identyfi kowaniu ich możliwie jednoznacznie skonkretyzowanych, 
formalnych lub treściowych, elementów oraz na możliwie precyzyjnym (w praktyce 
zwykle: ilościowym) szacowaniu rozkładu występowania tych elementów i na głów-
nie porównawczym wnioskowaniu, a zmierzającego przez poznanie zawartości prze-
kazów do poznania innych elementów i uwarunkowań procesu komunikacyjnego”771. 

Zagadnienie doboru materiału badawczego, kluczowe dla każdego studium za-
wartości mediów, stanowi zawsze pochodną dwóch podstawowych czynników: 
reprezentatywności próby oraz możliwości (fi nansowych i czasowych) podmiotu 
wykonującego analizę772. Nie dysponując wsparciem profesjonalnego zespołu badaw-
czego i działając w określonych ramach czasowych (wyznaczonych przez procedurę 
przewodu doktorskiego i dostępność materiałów wideo), autor niniejszej dysertacji 
stanął przed niełatwym zadaniem takiego określenia rozmiarów próby, by wykonal-

kratów w audycjach NPR mogła być rezultatem nie tyle świadomych decyzji redakcji publicystycznej 
radia publicznego, ile – na przykład – okoliczności, że w okresie objętym badaniem miały miejsce: kon-
wencja wyborcza czy chociażby skandal obyczajowy z udziałem polityków tej partii). Dlatego rozsądny 
wydaje się pomysł porównania „list gości” analizowanych programów, ale przy wykorzystaniu materiału 
badawczego pochodzącego z tego samego okresu.

769 Por. Heather C. Roach, Wydarzenia międzynarodowe w mediach USA, „Zeszyty Prasoznawcze” 
1993, nr 1–2, s. 100 i n.

770 Por. Rafał Kuś, Strony nienawiści. Zagadnienia treści i formy witryn internetowych skrajnej pra-
wicy, Kraków 2003 [maszynopis w archiwum Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ]; 
Rafał Kuś, Propaganda na stronach internetowych witryn informacyjnych lewicy i prawicy, Kraków 
2005 [maszynopis w archiwum Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ].

771 Walery Pisarek, Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 45.
772 Por. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 64–65.
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ność projektu pogodzić z wymogami rzetelności metodologicznej, z uwzględnieniem 
dyspersji analizowanych cech przekazów i zróżnicowania poszczególnych jednostek 
badawczych. Ostatecznie, po licznych konsultacjach i gruntownej kwerendzie źró-
deł metodologicznych, zdecydowano, że badana populacja773 obejmie nagrania PBS 
NewsHour, a także (w charakterze korpusu porównawczego) trzech audycji infor-
macyjnych sieci komercyjnych: ABC World News with Diane Sawyer, CBS Evening 
News with Katie Couric oraz NBC Nightly News with Brian Williams – z okresu 
sześciu tygodni w lutym i marcu 2010 roku774.

W obliczu praktycznej niemożności osobistego zbadania wszystkich zebranych 
nagrań autor analizy podjął decyzję o zastosowaniu próby obejmującej 15 dni – wy-
losowanych spośród dat objętych archiwizacją. Z uwagi na cykliczność i powtarzal-
ność funkcjonowania analizowanych mediów próba ta miała charakter konstruowany 
– za pomocą techniki losowania warstwowego wybrano z badanego okresu po trzy 
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki, przy czym z pojedynczego tygodnia nie 
mogły pochodzić więcej niż trzy dni objęte analizą.

Wobec tak wyodrębnionych wydań programów zastosowano komplementarnie 
dwa sprzężone ze sobą narzędzia badawcze: analizę segmentów audycji oraz anali-
zę „listy gości”. W pierwszym przypadku za jednostkę analizy przyjęto pojedynczy 
segment audycji (story) – czyli materiał audiowizualny stanowiący odrębną całość 
funkcjonalną i tematyczną, w drugim – pojedyncze wystąpienie (w obrębie danego 
segmentu) osoby niebędącej dziennikarzem programu. Prymarną jednostką pomiaru 
była – w obu przypadkach – sekunda czasu antenowego.

Klucz kategoryzacyjny analizy segmentów audycji objął następujące zmienne: 
dane identyfi kujące jednostkę analizy (data, sieć telewizyjna), dane o charakterze 
formalnym (czas trwania, kolejność segmentu w obrębie audycji), dane dotyczące 
treści przekazów (tematyka i zasięg geografi czny przekazów, obecność elementów 
tzw. vivid cases775). Przyporządkowanie zawartości danego materiału do jednej z bli-
sko trzydziestu ustalonych kategorii tematycznych wymagało – w wielu wypadkach 
– podejmowania niełatwych decyzji776. Autor kierował się przy nich zasadami: naj-

773 Całkowity zbiór obiektów, których dotyczy analiza.
774 Populacja analizy objęła wyłącznie audycje nadawane w dniach roboczych (jak zaznaczono po-

wyżej, PBS NewsHour nie jest nadawana w weekendy).
775 Vivid cases to relacje poświęcone życiu zwykłych ludzi, ilustrujące szerokie konsekwencje wyda-

rzeń politycznych czy tendencji społecznych (np. materiał, który na podstawie doświadczeń pojedynczej, 
zwolnionej z pracy kobiety przedstawia problem recesji gospodarczej i bezrobocia). Konwencja vivid 
case buduje więź emocjonalną między widzem a bohaterem relacji (zgodnie ze zdaniem przypisywanym 
Józefowi Stalinowi: „Śmierć pojedynczego żołnierza rosyjskiego to tragedia. Milion śmierci to statysty-
ka”. Za: Richard Nisbett, Lee Ross, Human Inference. Strategies and Shortcomings of Social Judgment, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1980, s. 43), ale posługiwanie się nią bywa uważane za jeden z przeja-
wów tabloidyzacji i melodramatyzacji mediów, trywializujących – w imię łzawych historii – rzeczywisty 
obraz wydarzeń. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wbrew powszechnym przekonaniom zastosowanie 
poetyki vivid case nie przekłada się na wzrost potencjału agenda-setting danego materiału medialnego. 
Por. Shanto Iyengar, Donald R. Kinder, News That Matters. Television and American Opinion, University 
of Chicago Press, Chicago 1988, s. 46.

776 Jest tak zawsze, gdy ciągłe – w zasadzie – spektrum tematyczne materiału badawczego próbu-
jemy podzielić na dyskretne pasma kategorii. Por. Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominick, Mass me-
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wyższej rzetelności badawczej, absolutnej spójności kryteriów używanych do kate-
goryzowania segmentów różnych audycji, a w wypadkach szczególnie kontrower-
syjnych – identyfi kacji najistotniejszego elementu tematycznego danego materiału777. 
Ogółem przeanalizowano n = 607 jednostek analizy.

Klucz kategoryzacyjny analizy „listy gości” objął z kolei następujące rubry-
ki: dane identyfi kujące jednostkę analizy i jej producenta (sieć telewizyjna, numer 
{SEGMENT ID}), dane o charakterze formalnym (czas trwania, rola źródła w nar-
racji danego segmentu – {BOHATER}, {KOMENTATOR}, {PRZEDSTAWICIEL 
SPOŁECZEŃSTWA}, {TŁO}778), dane dotyczące „gościa” (narodowość, rasa, płeć, 
zawód, przynależność partyjna, afi liacja polityczna, wyrażony stosunek do linii po-
litycznej władz w Waszyngtonie). Najtrudniejszym elementem procesu kategory-
zowania poszczególnych jednostek analizy było oczywiście określenie nastawienia 
danej osoby do działań administracji Baracka Obamy – klasyfi kacja do kategorii 
{POZYTYWNA} lub {NEGATYWNA} następowała tylko w wypadku wypowiedzi 
jednoznacznie pochwalnych lub krytycznych; również w tym wypadku autor dyser-
tacji dołożył wszelkich starań, by zagwarantować rzetelność i obiektywizm badania. 
Ogółem przeanalizowano n = 1431 jednostek analizy.

dia. Metody badań, tłum. Tadeusz Karłowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 224.

777 I tak na przykład: materiał poświęcony legendzie amerykańskiej krytyki fi lmowej, Rogerowi 
Ebertowi z „Chicago Sun-Times” {SEGMENT ID 4136}, który w wyniku choroby nowotworowej stracił 
głos i został zmuszony do zasięgnięcia pomocy u brytyjskiej fi rmy specjalizującej się w komputerowej 
syntetyzacji dźwięków, mógł zostać przyporządkowany do jednej z trzech kategorii: {018 KULTURA} 
– ze względu na sferę działalności Eberta oraz fakt ilustracji segmentu licznymi fragmentami fi lmów fa-
bularnych i ich recenzji (pióra chicagowskiego krytyka), {012 ZDROWIE} – materiał dotyczył przecież 
walki z rakiem tarczycy i negatywnych konsekwencji terapii chirurgicznej, oraz {013 NAUKA I TECH-
NOLOGIA} – zasadniczy składnik przekazu stanowiły informacje o metodach stosowanych przez spe-
cjalistów w zakresie rekonstrukcji głosu i wywiady z przedstawicielami brytyjskiego przedsiębiorstwa. 
Ostatecznie uznano, że kluczowym elementem segmentu był ten dotyczący technologicznych aspektów 
wydarzenia; reportaż zaklasyfi kowano zatem do kategorii {013 NAUKA I TECHNOLOGIA}. W innym 
przypadku dwie komercyjne sieci telewizyjne wyemitowały materiały o zainstalowaniu na amerykań-
skich lotniskach bramek „prześwietlających” ubrania podróżnych w poszukiwaniu ładunków wybucho-
wych. Relacje te – chociaż poświęcone temu samemu wydarzeniu – zakwalifi kowano do dwóch różnych 
kategorii: w pierwszym materiale uwaga dziennikarzy skupiła się bowiem na zagrożeniach ze strony 
zamachowców („Terroryści nie ustają w dążeniach do pokonania tych zabezpieczeń. Czy można obawiać 
się, że im się to uda?”, {SEGMENT ID 3080}), w drugim – na potencjalnym wpływie nowego systemu 
na zdrowie pasażerów (widzom zaprezentowano m.in. wypowiedź lekarza radiologa, {SEGMENT ID 
4070}). W konsekwencji materiał pierwszy znalazł się w kategorii {026 TERRORYZM}, drugi zaś – 
w kategorii {012 ZDROWIE}.

778 Do kategorii {BOHATER} zakwalifi kowano osoby, którym poświęcono dany materiał; do ka-
tegorii {KOMENTATOR} – osoby, które z racji wykształcenia, doświadczenia lub pełnionej funkcji 
zaproszono do wyrażenia opinii na temat omawianych wydarzeń; do kategorii {PRZEDSTAWICIEL 
SPOŁECZEŃSTWA} – tzw. ludzi z ulicy, osoby dostarczające komentarzy mimo braku specjalistycz-
nej wiedzy odnośnie do danego zagadnienia; do kategorii {TŁO} – osoby, których obecność w kadrze 
stanowi jedynie ilustrację relacjonowanych zjawisk, a ich wypowiedzi nie można uznać za świadome 
ekspresje opinii.
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4.5.3. Wyniki analizy

Weryfi kacja hipotezy badawczej nr 1 została dokonana poprzez analizy: 1) tematycz-
ną, 2) geografi i przekazów, 3) lead stories, 4) vivid cases oraz 5) „listy gości” audycji 
Jima Lehrera i jej komercyjnych konkurentów. 

Szczegółowe rezultaty analizy tematycznej badanych programów przedstawia
tabela 7.

Tabela 7. Rozkład kategorii tematycznych w analizowanych audycjach

Kategoria tematyczna PBS ABC CBS NBC Komercyjne 
ogółem

Polityka 33,34% 23,47% 28,87% 24,14% 25,55%
Sprawy międzynarodowe 
(z udziałem USA)

21,05% 6,07% 3,49% 5,76% 5,08%

Ekonomia 12,14% 11,51% 5,92% 8,51% 8,58%
Edukacja 6,58% 4,17% 3,50% 4,60% 4,09%
Katastrofy i wypadki 2,41% 4,71% 5,57% 7,39% 5,91%
Przemysł 2,45% 6,00% 6,37% 4,40% 5,58%
Sprawy kryminalne 0,51% 4,06% 10,79% 5,95% 7,01%
Sport 2,73% 1,78% 0,40% 9,29% 3,87%
Zdrowie 0,06% 8,55% 3,78% 5,79% 5,97%
Prawo 2,82% 1,26% 3,97% 1,68% 2,33%
Celebrities 0,92% 5,90% 4,05% 1,27% 3,69%
Sprawy międzynarodowe 
(bez udziału USA)

4,75% 0,19% 0,00% 0,91% 0,37%

Społeczeństwo 0,49% 4,69% 2,88% 4,56% 4,02%
Religia 1,68% 3,10% 2,52% 2,74% 2,78%
Terroryzm 1,19% 2,22% 3,70% 2,98% 2,99%
Nauka i technologia 1,13% 1,13% 2,85% 1,28% 1,77%
Inne 0,00% 1,49% 2,65% 1,74% 1,97%
Ekologia 1,12% 0,00% 2,69% 0,00% 0,92%
Kultura 1,77% 0,00% 0,14% 0,75% 0,30%
Historia 0,69% 0,62% 1,16% 1,20% 1,00%
Pogoda 0,09% 3,17% 0,94% 0,51% 1,50%
Energetyka 1,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Komunikacja 0,06% 0,87% 0,92% 1,43% 1,07%
Media 0,00% 1,36% 1,50% 0,53% 1,13%
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Wojsko 0,13% 1,63% 0,26% 1,16% 1,00%
Lifestyle 0,00% 0,45% 1,10% 0,35% 0,64%
Sprawy obyczajowe 0,05% 1,57% 0,00% 0,00% 0,50%
Rolnictwo 0,05% 0,00% 0,00% 1,09% 0,37%

Ogółem wyniki badania pokrywają się w dużej mierze z rezultatami innych analiz 
audycji informacyjnych przeprowadzonych w ostatnich latach779. Już na pierwszy 
rzut oka pomiędzy poszczególnymi korpusami można jednak dostrzec wyraźne róż-
nice – PBS NewsHour zdaje się prezentować swym widzom stosunkowo najbardziej 
odmienny zestaw wiadomości; każda z redakcji komercyjnych ma z kolei swoje ulu-
bione, najczęściej omawiane kategorie wydarzeń (w przypadku ABC jest to katego-
ria {012 ZDROWIE}, dla CBS – {006 SPRAWY KRYMINALNE}, zaś dla NBC 
– {007 SPORT})780. Sprawdźmy jednak, czy wstępne wrażenie wyjątkowości oferty 
informacyjnej Publicznego Serwisu Nadawczego znajdzie potwierdzenie w analizie 
matematycznej przedstawionych na rysunku 4 strumieni danych – dokonanej za po-
mocą współczynnika korelacji Pearsona781.

Rys. 4. Korelacja kategorii tematycznych wieczornych programów informacyjnych amerykańskich 
sieci telewizyjnych

Analiza powyższych danych prowadzi do dwóch wniosków: a) różnice między 
wszystkimi badanymi audycjami nie są wielkie (co bynajmniej nie dziwi, jeżeli weź-
miemy pod uwagę fakt, że redakcje programów informacyjnych mogą szukać te-
matów w puli ograniczonej w dużym stopniu rzeczywistymi wydarzeniami dnia), 
b) PBS NewsHour stanowi pośród analizowanych „dzienników” telewizyjnych audy-

779 Por. Pew Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2009 / Network TV 
/ Content Analysis...

780 Tak wielki stopień zainteresowania redakcji Nightly News with Brian Williams problematy-
ką sportową nietrudno wyjaśnić – analizowany okres objął (częściowo) czas trwania XXI Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, na których relacjonowanie NBC miała w Stanach Zjednoczonych 
wyłączność.

781 Więcej na temat współczynnika korelacji Pearsona w rozdziale III niniejszej dysertacji.
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cję najbardziej się wyróżniającą, w najmniejszym stopniu skorelowaną tematycznie 
z pozostałymi programami.

Na czym jednak polegają różnice w sposobie kreślenia obrazu aktualnych wyda-
rzeń przez redakcję programu Lehrera i jej komercyjnych konkurentów? Odpowiedź 
na to pytanie daje wykres 15 – przedstawiający różnice w hierarchii najczęściej oma-
wianych tematów pomiędzy korpusem PBS NewsHour i ogólnym korpusem sieci 
komercyjnych.

Wykres 15. Różnice w czasie antenowym przeznaczanym na poszczególne kategorie tematyczne 
wiadomości przez PBS NewsHour i programy nadawców komercyjnych

Przedstawione na wykresie 15 dane nie pozostawiają żadnych wątpliwości – au-
dycja Jima Lehrera poświęca więcej miejsca zagadnieniom „poważnym”, których 
znajomość jest uważana za niezbędną do podejmowania świadomych i racjonalnych 
decyzji wyborczych, tj. stosunkom międzynarodowym, polityce i ekonomii. Relacje 
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audycji nadawców komercyjnych zostały z kolei zdominowane przez tematy sensa-
cyjne (sprawy kryminalne, katastrofy, wydarzenia z życia prywatnego gwiazd itd.), 
jakby przeniesione ze świata prasy bulwarowej; nie brakuje pośród nich także ma-
teriałów o charakterze poradnikowym, zwłaszcza dotyczących kwestii zdrowotnych 
oraz reportaży społecznych. 

Wysoką pozycję pozornie „poważnych” kategorii tematycznych, takich jak {011 
PRZEMYSŁ} czy {029 RELIGIA}, w hierarchii korpusu audycji komercyjnych 
można również wytłumaczyć praktycznym lub sensacyjnym charakterem prezento-
wanych informacji z ich zakresu. Większość wiadomości na temat przemysłu do-
tyczyła bowiem – w analizowanym okresie – problemów japońskiej fi rmy moto-
ryzacyjnej Toyota, której pojazdy były obarczone wadą konstrukcyjną powodującą 
niekontrolowane przyspieszanie (to zagadnienie żywo interesujące amerykańskich 
kierowców!); w relacjach poświęconych kwestiom religijnym przeważały z kolei 
echa skandali obyczajowych wstrząsających Kościołem katolickim. 

Wyniki analizy tematycznej zdają się dowodzić należytej realizacji przez zespół 
redakcyjny PBS NewsHour postulatu informowania obywateli USA o wydarzeniach 
zagranicznych, wyrażonego przez Komisję Carnegiego: „Za pośrednictwem pro-
gramów telewizji publicznej i dzięki postępom w technologiach komunikacyjnych 
Amerykanie będą mieć (...) okazję do głębszego wglądu w naturę innych narodów 
i kultur, wyraźniejszego zrozumienia konfl iktów i porozumień między nimi, spoj-
rzenia wykraczającego daleko poza nasze granice, docierającego do sposobów życia 
reszty świata”782. Dość stwierdzić, że materiały poświęcone wydarzeniom międzyna-
rodowym (z udziałem Stanów Zjednoczonych) zajmują 21,05% czasu antenowego 
audycji Jima Lehrera – i tylko 5,08% programów sieci komercyjnych. W przypadku 
relacji z wydarzeń, w których nie uczestniczyła bezpośrednio strona amerykańska, 
wartości procentowe przedstawiają się jeszcze bardziej dramatycznie – na zagad-
nienia te nadawcy komercyjni przeznaczyli jedynie 0,37% ogólnego czasu trwania 
swych audycji! (w przypadku PBS NewsHour było to 4,75%).

Interesującym aspektem uzyskanych wyników jest także znaczna przewaga 
„wielkiej trójki” tradycyjnych sieci komercyjnych, jeżeli chodzi o „straszenie” te-
lewidzów doniesieniami dotyczącymi przestępstw, klęsk żywiołowych i zamachów 
terrorystycznych – we wszystkich relewantnych kategoriach ABC World News, CBS 
Evening News i NBC Nightly News w sposób istotny prześcigają sztandarowy pro-
gram informacyjny Publicznego Serwisu Nadawczego (patrz wykres 16). O nega-
tywnym wpływie tego rodzaju przekazów na życie społeczne – syndromie „niebez-
piecznego świata” – napisano już wiele; wystarczy wspomnieć w tym miejscu prace 
cenionego amerykańskiego badacza mediów George’a Gerbnera783. 

782 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 93.
783 Por. The Mean World Syndrome. Media Violence and the Cultivation of Fear (2010) – fi lm doku-

mentalny z udziałem George’a Gerbnera, w reżyserii Jeremy’ego Earpa. Obraz jest dostępny bezpłatnie 
na stronie: http://www. mediaed.org/cgi-bin/commerce.cgi?preadd=action&key=143 (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.).
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Wykres 16. Udział procentowy kategorii {005 KATASTROFY I WYPADKI}, {006 SPRAWY 
KRYMINALNE} i {026 TERRORYZM} w przekazach analizowanych audycji

Drastyczną wymowę emitowanych materiałów wzmacnia w wielu przypadkach 
sensacyjny sposób prezentacji wydarzeń – jak np. w materiale poświęconym wypad-
kowi śródziemnomorskiego promu wycieczkowego: „Po pierwszej fali goście za-
częli uciekać z restauracji. Wtedy nadeszła druga, o wysokości trzydziestu stóp – jak 
trzypiętrowy budynek – roztrzaskując okna! Oto ten wstrząs raz jeszcze – w zwolnio-
nym tempie. Szybujące odłamki szkła, ramy okien i meble zabiły dwóch mężczyzn 
– Włocha i Niemca” ({SEGMENT ID 2070}). 

Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że większość relacji poświęconych spra-
wom kryminalnym, katastrofom i zamachom terrorystycznym dotyczy – w przy-
padku audycji nadawców komercyjnych – regionów geografi cznie widzom bliskich. 
W materiałach sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej zbrod-
nie, wypadki i wybuchy bomb zdarzają się – jeżeli w ogóle – raczej poza granicami 
Stanów Zjednoczonych (patrz wykres 17).
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Wykres 17. Rozkład kategorii {005 KATASTROFY I WYPADKI}, {006 SPRAWY KRYMINAL-
NE} i {026 TERRORYZM} – według lokalizacji geografi cznej
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Szczegółowe rezultaty analizy geografi cznej badanych programów – w rozbiciu 
na poszczególne regiony świata – przedstawia tabela 8.

Tabela 8. Rozkład kategorii geografi cznych w analizowanych audycjach

Region świata PBS ABC CBS NBC
USA 63,18% 85,29% 83,74% 78,98%
Bliski Wschód 21,41% 5,64% 3,34% 6,51%
Ameryka Północna (bez USA) 3,21% 1,59% 2,26% 6,96%
Azja 3,11% 1,32% 2,67% 0,34%
Ameryka Południowa 1,93% 2,05% 1,84% 3,30%
Świat783 2,72% 1,83% 1,89% 1,06%
Europa 2,63% 0,69% 0,88% 2,86%
Afryka 1,76% 1,57% 2,09% 0,00%
Kosmos 0,05% 0,00% 1,30% 0,00%
Australia i Oceania 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

784

Pod względem geografi i przekazów wszystkie porównywane zbiory mają zbli-
żony charakter – o czym świadczą wyniki analizy matematycznej metodą Pearsona 
(wynika to głównie z niewielkiej liczby zmiennych). PBS NewsHour wyróżnia się 
jednak ponownie wśród badanych audycji: stopień jego korelacji z poszczególnymi 
korpusami nadawców komercyjnych wynosi średnio r = 0,961, podczas gdy zgod-
ność pomiędzy programami ABC, CBS i NBC przekracza – pod tym względem – 
w każdym wypadku r = 0,995.

Odmienność sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej pole-
ga tu przede wszystkim na przesunięciu zainteresowań w stronę Bliskiego Wschodu 
– kosztem wydarzeń krajowych. Pozostałe regiony zajmują w relacjach analizowa-
nych „dzienników” bardzo zbliżone miejsca (patrz wykres 18), co – wobec cyto-
wanego wyżej fragmentu sprawozdania Komisji Carnegiego – ma charakter raczej 
rozczarowujący. Uzyskane dane świadczą jednocześnie o tym, że okolice Zatoki Per-
skiej są postrzegane przez redakcję PBS NewsHour jako stały punkt zapalny globu 
– o znaczeniu daleko wykraczającym poza fi zyczne granice regionu.

Na poziomie bardziej szczegółowym do interesujących wniosków prowadzi ana-
liza częstości występowania „amerykańskich” kategorii geografi cznych w badanych 
programach (patrz wykres 19).

784 Do kategorii {ŚWIAT} zakwalifi kowano te materiały, które dotyczyły całego globu, np. informa-
cję o tym, że liczba telefonów komórkowych przekroczyła – w skali świata – 5 miliardów {SEGMENT 
ID 2009}.
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Wykres 18. Udział procentowy kategorii geografi cznych w korpusach: PBS i sieci komercyjnych

Na powyższym diagramie można dostrzec dwie ważne prawidłowości. Po pierw-
sze, wartości dotyczące materiałów odnoszących się do terytorium całych Stanów 
Zjednoczonych są dla nadawców komercyjnych nieznacznie, ale konsekwentnie 
wyższe niż w przypadku PBS (co wynika z ograniczeń natury strukturalnej – krótszy 
czas trwania audycji wymusza większą ogólność doniesień). Po drugie, materiały 
ABC World News, CBS Evening News i NBC Nightly News mają charakter znacz-
nie bardziej lokalny, jakby wychodzący naprzeciw potrzebom informacyjnym ludzi 
z poszczególnych części USA – w przeciwieństwie do audycji Lehrera, przeznaczają-
cej blisko 40% segmentów krajowych na relacjonowanie wydarzeń rozgrywających 
się w głównym ośrodku decyzyjnym Stanów Zjednoczonych.
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Wykres 19. Rozkład „amerykańskich” kategorii geografi cznych w analizowanych przekazach

Dowodów na większy stopień umiędzynarodowienia treści nadawanych przez 
PBS NewsHour dostarcza również analiza „listy gości” omawianych audycji. Zdecy-
dowana dominacja obywateli USA nie podlega wprawdzie – w przypadku żadnego 
z analizowanych zbiorów – dyskusji, ale wskaźnik dywersyfi kacji czasu antenowego 
pomiędzy osoby z różnych krajów świata jest dla programu Lehrera konsekwentnie 
wyższy – o 6–9%. Szczegółowe dane przedstawia wykres 20.

Wykres 20. Udział procentowy obywateli amerykańskich w „liście gości” analizowanych audycji

Decyzje redakcyjne o doborze materiałów otwierających daną audycję nie są ni-
gdy przypadkowe. Jak piszą Shanto Iyengar i Donald R. Kinder, „sieci starannie 
wybierają lead story, wskazując w ten sposób najważniejszą wiadomość dnia”785. 
Relacja taka, w pewnym sensie nobilitowana w oczach widzów samym faktem poja-
wienia się na początku programu informacyjnego, odgrywa potem istotną rolę w pro-

785 Shanto Iyengar, Donald R. Kinder, op. cit., s. 42.
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cesie agenda-setting (kształtując publiczne wyobrażenia odnośnie do „ważności” 
omawianych w audycji problemów)786. W przypadku analizowanych zbiorów różnice 
między PBS NewsHour a audycjami komercyjnymi rysują się pod tym względem 
bardzo wyraźnie – szczegóły przedstawia tabela 9.

Tabela 9. Zestawienie kategorii tematycznych wiadomości otwierających wydania badanych
audycji

LEAD STORIES PBS ABC CBS NBC
Polityka 7 7 7 8
Sprawy międzynarodowe (z udziałem USA) 5 0 1 1
Przemysł 0 2 2 1
Celebrities 0 2 1 1
Terroryzm 0 0 2 2
Ekonomia 2 0 0 1
Religia 0 1 1 0
Zdrowie 0 2 0 0
Edukacja 0 1 0 1
Prawo 1 0 0 0
Katastrofy 0 0 1 0

Jak widać, redakcja PBS NewsHour przykłada zdecydowanie największą wagę do 
dwóch zagadnień – wydarzeń politycznych i spraw zagranicznych. Listę lead stories 
audycji Lehrera w omawianym okresie uzupełniają wieści ze świata ekonomii i pra-
wa. W przypadku programów komercyjnych spektrum wiadomości uznanych za naj-
ważniejsze w danym dniu jest znacznie szersze, obejmując takie kategorie, jak m.in. 
przemysł, celebrities czy terroryzm. Szczególnie zaskakujący charakter ma drugi 
z wymienionych tematów; jakkolwiek bowiem pozbawiony istotnych wydarzeń był-
by dany dzień, trudno usprawiedliwić decyzję o zaserwowaniu widzom – jako głów-
nej wiadomości wydania – małżeńskich problemów golfi sty Tigera Woodsa (a takie 
właśnie doniesienia przeważały w omawianej kategorii tematycznej). Warto jednak 
zauważyć, że supremacja politycznych lead stories jest w obrębie każdej z audycji – 
czy to NewsHour, czy też jej komercyjnych konkurentów – niepodważalna.

Pod względem geografi cznym szczegółowe wyniki badania lead stories odzwier-
ciedlają rezultaty wcześniej zaprezentowanych analiz – patrz tabela 10.

786 Por. ibidem, s. 45–46.
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Tabela 10. Zestawienie kategorii geografi cznych wiadomości otwierających wydania badanych 
audycji

Kategoria geografi czna PBS ABC CBS NBC
USA (jako całość) 2 7 4 7
Waszyngton, D.C. 7 4 4 4
Afganistan 3 0 1 0
Floryda (stan) 0 2 1 1
Kalifornia (stan) 0 1 1 1
Irak 1 0 0 1
Wisconsin (stan) 0 1 1 0
Izrael 1 0 0 0
Illinois (stan) 1 0 0 0
Chile 0 0 1 0
Massachusetts (stan) 0 0 1 0
Pensylwania (stan) 0 0 1 0
Nowy Jork (stan) 0 0 0 1

Zdecydowana większość (blisko 87%) wiadomości dnia dotyczyła spraw krajo-
wych (w przypadku PBS – skoncentrowanych w stolicy, w pozostałych korpusach 
– mniej lub bardziej rozproszonych po całych Stanach Zjednoczonych). Spośród 
doniesień z zagranicy przeważały relacje z wydarzeń rozgrywających się na Bli-
skim Wschodzie. Jedyny wyjątek stanowiła w tym zakresie lead story wydania CBS 
Evening News with Katie Couric z 2 marca 2010 roku – dotycząca trzęsienia ziemi 
w Chile.

Ostatnia z analiz przeprowadzonych w celu weryfi kacji hipotezy badawczej nr 1 
dotyczyła aspektów formalnych opisywanych audycji, a mianowicie stopnia wyko-
rzystania w zebranych materiałach konwencji vivid cases oraz pojawień się w audy-
cjach tzw. przedstawicieli społeczeństwa („ludzi z ulicy”). Jednostkę pomiaru w tym 
badaniu stanowiło – wyjątkowo – pojedyncze wystąpienie omawianych przypadków 
(tj. pojedynczy materiał typu vivid case lub pojedyncza wypowiedź przedstawiciela 
społeczeństwa)787. Wyniki badania przedstawiają wykresy 21 i 22.

787 Relacje typu vivid case są zwykle stosunkowo długie, wypowiedzi przedstawicieli społeczeństwa 
– bardzo krótkie; zastosowanie licznika sekundowego mogłoby zatem zafałszować obraz analizowanych 
charakterystyk programów.
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Wykres 21. Udział procentowy vivid cases w analizowanych materiałach
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Wykres 22. Udział procentowy przedstawicieli społeczeństwa wśród wszystkich gości

Jak widać, dane z wykresów 21 i 22 ilustrują bardzo podobne tendencje: naj-
więcej relacji typu vivid case oraz wystąpień przedstawicieli społeczeństwa można 
znaleźć w ABC World News i CBS Evening News, zdecydowanie najmniej – w sztan-
darowym programie informacyjnym amerykańskiej telewizji publicznej. Czy jednak 
rezultaty takie można odczytać jako świadczące pozytywnie o działalności zespołu 
redakcyjnego PBS NewsHour? Do pewnego stopnia – z pewnością tak; nadużywa-
nie konwencji „opowieści zwykłych ludzi” prowadzi bowiem do melodramatyza-
cji relacji medialnych, zastępowania ich walorów informacyjnych emocjonalnością 
przekazu. Z drugiej jednak strony pomijanie reakcji społecznych w doniesieniach 
prasowych może stanowić jeden z czynników prowadzących do zamknięcia dyskur-
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su w „zaklętym kręgu” przedstawicieli polityki i biznesu, skutecznie eliminującym 
głosy podważające zastaną hierarchię władzy788.

Podsumowując rezultaty powyższych badań, należy uznać hipotezę nr 1 za po-
twierdzoną empirycznie. Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach niniejszego pro-
jektu wskazują jednoznacznie na wyjątkowy charakter przekazów PBS NewsHour,
wyraźnie odróżniający audycję Jima Lehrera od jej komercyjnych konkurentów. Co 
istotne, odmienność wieczornego programu informacyjnego PBS nie wynika jedynie 
z różnic strukturalnych – dotyczących formatu audycji i sposobu prezentacji donie-
sień. Relacje NewsHour – tak pod względem tematycznym, jak i geografi i przekazów 
– stanowią uzupełnienie luk ujawnionych w wyniku analizy audycji sieci komercyj-
nych, dając widzom rzeczywistą alternatywę wobec jednorodnego obrazu świata pre-
zentowanego w relacjach ABC World News, CBS Evening News i NBC Nightly News. 

Konsekwencji takiej właśnie charakterystyki audycji Jima Lehrera nie sposób 
przecenić. Zgodnie z potwierdzoną w wielu badaniach teorią agenda-setting wiado-
mości telewizyjne mogą wyznaczać kolejność listy priorytetów politycznych widow-
ni – poprzez eksponowanie pewnych problemów, ignorowanie zaś innych789. Wydaje 
się, że profi l materiałów dziennikarskich przedstawianych widzom NewsHour sta-
nowi istotny krok w stronę skierowania refl eksji społecznej na rzeczywiste bolączki 
współczesnych Stanów Zjednoczonych, umożliwiając publiczności programu podej-
mowanie dojrzalszych, bardziej racjonalnych wyborów politycznych. 

Czy jednak rozmiar ujawnionych różnic pomiędzy analizowanymi audycjami to 
czynnik wystarczający, by skutecznie zatrzeć efekty obcowania widowni amerykań-
skiej z programami informacyjnymi sieci komercyjnych, pełnymi przemocy, infor-
macji poradnikowych i plotek z życia gwiazd – do pewnego stopnia przypominający-
mi stronę wyrwaną z kolorowego tygodnika? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie 
wymaga dalszych studiów, zogniskowanych przede wszystkim na publiczności ame-
rykańskich „dzienników” telewizyjnych; trudno być jednak w tej materii optymistą, 
jeżeli uwzględni się niewielką oglądalność PBS NewsHour.

Hipoteza badawcza nr 2 została zweryfi kowana na podstawie kompleksowego 
badania „listy gości” audycji Jima Lehrera i jej komercyjnych konkurentów. Analizę 
jego wyników rozpocznijmy od prezentacji uzyskanych w ten sposób charakterystyk 
demografi cznych przekazów790.

788 Jak stwierdził w 1982 roku niestrudzony piewca leseferyzmu gospodarczego, Ronald Reagan: 
„Nie można włączyć wieczornych wiadomości i nie zobaczyć wywiadu z kimś, kto stracił pracę. Czy to 
w ogóle jest wiadomość, że jakiś facet w South Succotash [nazwa miejscowości fi kcyjna – przyp. R.K.] 
został właśnie zwolniony i czy ogólnokrajowa telewizja powinna robić z nim wywiad?”. Cyt. za: Shanto 
Iyengar, Donald R. Kinder, op. cit., s. 34.

789 Por. ibidem, s. 33.
790 W poniższych wizualizacjach pominięto kategorię {NN}, do której przyporządkowano osoby 

z różnych przyczyn niemożliwe do jednoznacznego zaklasyfi kowania (np. urzędnika bankowego, któ-
ry omawiając niekorzystne dla klientów praktyki instytucji fi nansowych, występował z zakrytą twarzą 
i zmodyfi kowanym elektronicznie głosem – co wykluczyło możność określenia jego przynależności et-
nicznej). 
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Wykres 23. Rozkład wypowiedzi ze względu na płeć gości programu
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Wykres 24. Rozkład wypowiedzi ze względu na rasę/pochodzenie etniczne gości programu

Pobieżna nawet analiza przedstawionych wyżej danych skłania do niewesołej 
konstatacji, że postawione przed amerykańską telewizją publiczną – już w latach 60. 
XX wieku – zadanie „dostarczenia platformy [wyrażania własnych poglądów – 
przyp. R.K.] »niesłyszanym« oraz »ekspresji amerykańskiej różnorodności«”791 
pozostaje wciąż niezrealizowane. Zarówno kobiety, jak i (zwłaszcza) mniejszości 
etniczne oraz rasowe pojawiają się na „liście gości” PBS NewsHour rzadziej aniżeli 
w konkurencyjnych audycjach sieci komercyjnych! Jedyny wyjątek stanowią osoby 
pochodzenia bliskowschodniego, których wypowiedzi – ze względu na ujawnione 
wyżej zainteresowanie zespołu redakcyjnego programu Jima Lehrera tym regionem 
– są nadawane w sztandarowym magazynie informacyjnym PBS wielokrotnie częś-
ciej, niż dzieje się to w przypadku „dzienników” ABC, CBS i NBC.

Zawęźmy jednak badany materiał do – wyłącznie! – wypowiedzi obywateli ame-
rykańskich i zestawmy go z rzeczywistymi danymi demografi cznymi dotyczącymi 
USA. Uzyskane wyniki przedstawia wykres 25.

791 Ralph Engelman, op. cit., s. 209.
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Wykres 25. Rozkład wypowiedzi ze względu na rasę/pochodzenie etniczne gości programu (tylko 
Amerykanie)792

Jak widać, profi l etniczny gości NewsHour prezentuje się na powyższym wykre-
sie jeszcze bardziej homogenicznie. Największa różnica pomiędzy fl agowym progra-
mem informacyjnym PBS a jego komercyjnymi konkurentami polega na kilkukrotnie 
krótszym czasie przeznaczonym przez redaktorów „dziennika” Publicznego Serwisu 
Nadawczego na wypowiedzi osób rasy czarnej. Latynosi są w równym stopniu nie-
doreprezentowani w serwisach informacyjnych wszystkich sieci.

Weryfi kacja hipotezy badawczej nr 2 nie powinna jednak ograniczać się do pro-
stego badania demografi cznego analizowanych korpusów. Takie a nie inne rezulta-
ty analizy mogą wynikać nie tyle ze świadomych wyborów redakcji NewsHour, ile 
raczej z ograniczeń strukturalnych i odmiennych priorytetów tematycznych oma-
wianych audycji. I tak na przykład – jakkolwiek kobiety stanowią (w przybliżeniu) 
połowę mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ich przedstawicielki zajmują jedynie 
17% miejsc w Kongresie USA oraz 14,7% miejsc w radach nadzorczych najwięk-
szych spółek amerykańskich793. Relacje medialne zogniskowane na zagadnieniach 
politycznych i ekonomicznych mogą zatem zawierać odpowiednio niższy procent 
wypowiedzi reprezentantek płci pięknej, co będzie wynikać nie z celowej polityki 
dyskryminacyjnej, a po prostu ze swoistości pewnych sfer życia społecznego w USA. 
Podobnie ustalony limit czasu trwania „dzienników” wieczornych może skłaniać re-
dakcje informacyjne gigantów rynku komercyjnego do skupienia się na działaniach 
głównych postaci współczesnej sceny politycznej Stanów Zjednoczonych – m.in. 
Afroamerykanina, prezydenta Baracka Obamy, przy pominięciu graczy drugorzęd-
nych – należących w przeważającej większości do rasy białej. Pełny obraz problemu 

792 Źródło: USA QuickFacts from the US Census Bureau, http://quickfacts.census.gov/qfd/
states/00000.ht ml (dostęp: 1 czerwca 2010 r.). Dostępne w serwisie Amerykańskiego Biura Cenzusowe-
go dane demografi czne nie zawierały informacji o osobach pochodzenia bliskowschodniego, kategorię tę 
włączono zatem w powyższym wykresie do kategorii „inni”.

793 Por. 2005 Catalyst Census of Women Board Directors of the Fortune 500 Shows 10-Year Trend 
of Slow Progress and Persistent Challenges, „Business Wire”, 29 marca 2006, http://www.encyclopedia. 
com/doc/1G1-143804435.html (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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dyskryminacji „grup pomijanych” przez amerykańskie media można zatem osiągnąć 
jedynie drogą badań wieloaspektowych, uwzględniających złożoną specyfi czność 
analizowanych zbiorów. 

Istotnym elementem tej swoistości jest charakterystyka ról społecznych odgry-
wanych przez gości zapraszanych do programów. Szczegółowe dane dotyczące tej 
materii zawiera wykres 26.
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Wykres 26. Rozkład wypowiedzi ze względu na role społeczne gości programu

Jak widać, zasadnicza różnica między PBS NewsHour a programami komercyj-
nymi polega na zastąpieniu w audycji nadawcy publicznego opinii „zwykłych ludzi” 
komentarzami dziennikarzy (z reguły publikujących w mediach specjalizujących się 
w danej dziedzinie). W „dzienniku” Publicznego Serwisu Nadawczego pojawia się 
też wyraźnie więcej wypowiedzi uczonych i przedstawicieli think tanków, dostarcza-
jących telewidzom pogłębionych analiz omawianych problemów. Sieci komercyjne 
znacznie częściej zapraszają natomiast do swych audycji profesjonalistów (ich spe-
cjalistyczna wiedza przekłada się na praktyczny charakter „poradnikowych” mate-
riałów ABC World News, CBS Evening News i NBC Nightly News). W porównaniu 
z programami sieciowymi audycja Lehrera przeznacza zdecydowanie mniej czasu 
antenowego na wypowiedzi sportowców i przedstawicieli Kościołów794.

Elementem powyższego badania, na który warto zwrócić szczególną uwagę, jest 
wzajemny stosunek kategorii {URZĘDNIK} i {AKTYWISTA}, ilustrujący dynami-
kę balansu między strukturami władzy a oddolnymi ruchami społecznymi. Szczegó-
łowe dane przedstawia – znacznie wyraźniej – wykres 27.

794 Prawidłowość ta wynika zapewne z określonego (mniej lub bardziej zamierzonego) „potencjału 
sensacyjnego” materiałów z udziałem tych akurat kategorii gości, skrzętnie wykorzystywanego przez 
nadawców komercyjnych.



183PBS NewsHour

Wykres 27. Relacje pomiędzy kategoriami {URZĘDNIK} i {AKTYWISTA} w badanych zbiorach

Pod tym przynajmniej względem audycja Jima Lehrera wyprzedza konkurentów 
komercyjnych, zapewniając przedstawicielom ruchów obywatelskich nieco szerszy 
udział w dyskursie politycznym dotyczącym spraw bieżących.

Do interesujących konkluzji prowadzi skrzyżowanie kategorii dwóch powyż-
szych badań. Porównajmy skonsolidowane wyniki ogólnej analizy demografi cznej 
(wykresy 23 i 24) z podobnym badaniem, obejmującym jednak wyłącznie rekordy 
należące do kategorii „aktywnych” ról społecznych (tj. bez kategorii {INNI (GENE-
RAL PUBLIC)}) (wykresy 28 i 29).
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Analiza powyższych danych ujawnia zaskakujący wniosek: o ile w przypadku 
kategorii rasowych i etnicznych rezultaty badania są bardzo podobne do tych przed-
stawionych na wykresie 24, o tyle tendencja przewagi ABC, CBS i NBS, jeżeli cho-
dzi o czas antenowy dla gości-kobiet, ulega tu odwróceniu! Średnia 26% dla całego 
korpusu nadawców komercyjnych zostaje gwałtownie zredukowana do 18%, pod-
czas gdy PBS NewsHour utrzymuje, a nawet nieznacznie podwyższa795, uzyskaną 
we wcześniejszym badaniu wartość 22%. Interpretacja tego zjawiska jest oczywi-
sta: funkcja kobiety w przekazach audycji informacyjnych „wielkiej trójki” rynku 
amerykańskiego sprowadza się w wielu przypadkach do roli przykładu ilustrującego 
omawiane zjawiska społeczne, obiektu – a nie aktywnego podmiotu lub znawcy – 
bieżących wydarzeń. Do kategorii {INNI (GENERAL PUBLIC)} zakwalifi kowano 
49,6% kobiet i 21,9% mężczyzn pojawiających się w ABC World News, CBS Evening 
News i NBC Nightly News – oraz zaledwie 1,1% kobiet i 2,3% mężczyzn występują-
cych w programie Lehrera.

Wyniki badania afi liacji partyjnej gości wieczornych audycji informacyjnych 
przedstawia wykres 30.

Wykres 30. Rozkład wypowiedzi ze względu na afi liację partyjną gości programu

Jak widać, NewsHour stanowi najbardziej zbalansowany (pod względem przyna-
leżności partyjnej źródeł) spośród analizowanych programów. Podtrzymana została 
w ten sposób tendencja ujawniona w badaniu FAIR z 2006 roku (różnice w licz-
bie wystąpień gości będących członkami partii pozostającej aktualnie u władzy oraz 
przedstawicieli opozycji były tam w przypadku telewizji publicznej mniejsze niż 
w „dziennikach” nadawców komercyjnych)796. Jeśli chodzi o łączny czas wypowie-
dzi członków obu stronnictw, audycja Lehrera nie różni się wiele od serwisów ABC, 
CBS i NBC797.

795 Wobec znikomej liczby osób zakwalifi kowanych do „nieaktywnej” kategorii ról społecznych, 
w znakomitej większości zresztą – mężczyzn.

796 Por. Steve Rendall, Julie Hollar, Are You on the NewsHour’s...
797 Uzyskane wartości wynoszą: 25% dla PBS i – średnio – 23% dla nadawców komercyjnych.
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Pod względem sympatii politycznych gości poszczególnych „dzienników”, PBS 
NewsHour traci – na rzecz programu Briana Williamsa – status najbardziej zbalanso-
wanej z analizowanych audycji798 (patrz wykres 31).

Wykres 31. Rozkład wypowiedzi ze względu na poglądy polityczne gości programu

Warto w tym miejscu odnotować, że PBS NewsHour charakteryzuje się najwięk-
szym stopniem polaryzacji politycznej gości – 43% zarejestrowanych wypowiedzi 
można było przypisać osobom reprezentującym jedną z dwóch opcji porządkujących 
amerykański dyskurs polityczny. W przypadku sieci komercyjnych było to możliwe 
dla – średnio – 28% ogólnego czasu wypowiedzi.

Ostatnie z przeprowadzonych badań dotyczyło nastawienia gości analizowa-
nych programów do aktualnej linii politycznej rządu amerykańskiego799. Otrzymane 
wyniki pokryły się w dużej mierze z rezultatami analizy orientacji politycznej: po 
pierwsze, korpus PBS cechował się ponownie najwyższym poziomem polaryzacji 
politycznej (49% – wobec średniej 31% dla nadawców sieciowych), po drugie zaś 
– stopień zbalansowania audycji Jima Lehrera okazał się po raz kolejny niższy od 
wartości osiągniętych przez programy komercyjne. Nieoczekiwanym liderem tego 
rankingu zostały CBS Evening News; sztandarowy program informacyjny telewizji 
publicznej wyprzedziły również (nieznacznie) NBC Nightly News. Szczegóły przed-
stawia wykres 32.

798 Określenie orientacji politycznej 1431 gości analizowanych programów stanowiło jeden z naj-
trudniejszych i najbardziej pracochłonnych elementów analizy; w procesie tym korzystano intensywnie 
z zasobów Internetu. Należy zaznaczyć, że w trosce o jak największą rzetelność badania do kategorii 
{LIBERAŁ} bądź {KONSERWATYSTA} zostały zaklasyfi kowane jedynie te przypadki, które nie bu-
dziły – pod tym względem – żadnych wątpliwości.

799 Analizie poddano w tym wypadku przesłanie każdej pojedynczej wypowiedzi, a ustalone sympa-
tie polityczne danego gościa nie miały wpływu na jej zakwalifi kowanie (w badanym korpusie zdarzały 
się bowiem wystąpienia czołowych przedstawicieli administracji Obamy, w tym i samego prezydenta, 
których ze względu na tematykę nie sposób było odnieść do bieżących sporów politycznych w USA).
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Wykres 32. Rozkład wypowiedzi ze względu na nastawienie gości programu wobec działań obec-
nej administracji waszyngtońskiej

Jak wytłumaczyć rozdźwięk między w miarę zrównoważonymi wynikami badania 
afi liacji partyjnej a znacznie mniej zbalansowanymi rezultatami analiz orientacji poli-
tycznej i nastawienia do działań administracji? Być może klucz do wyjaśnienia tej za-
gadki tkwi w cytowanych wyżej słowach ombudsmana PBS, Michaela Getlera: „Odno-
siłem wrażenie, że NewsHour dobrze sobie z tym radzi [tj. z problemem dywersyfi kacji 
listy gości – przyp. R.K.], ale liczby [wyniki analizy FAIR – przyp. R.K.] świadczą 
o czymś innym; chyba przydałaby się tu pewna poprawa”800. Uzyskane wyniki można 
zatem zinterpretować jako wyraz pewnego konfl iktu między świadomymi działaniami 
„naprawczymi” zespołu redakcyjnego, polegającymi na skrupulatnym pilnowaniu cza-
su antenowego przedstawicieli poszczególnych stronnictw parlamentarnych – a natu-
ralną prawidłowością medialną, w myśl której uwagę publikatorów przyciągają przede 
wszystkim działania aktywnej (zwykle rządowej) strony politycznych sporów.

Podsumowując, należy stwierdzić, że hipoteza badawcza nr 2 znalazła tylko częś-
ciowe potwierdzenie w analizowanym materiale. Wyniki badania ogólnych katego-
rii demografi cznych, wskazujące na faktyczną dyskryminację „grup pomijanych” 
w relacjach PBS NewsHour, zostały do pewnego stopnia zrównoważone rezultatami 
analiz szczegółowych – w których audycja Lehrera „wypadła” lepiej niż serwisy 
komercyjne. Na wyciąganie wniosków tak kategorycznych, jak te zawarte w studium 
opublikowanym przez organizację Fairness & Accuracy in Reporting (FAIR), nie 
pozwalają również – a może przede wszystkim! – ujawnione w toku obydwu analiz: 
znaczna złożoność samej sytuacji komunikacyjnej oraz silne uzależnienie zawar-
tości przekazów od aktualnej sytuacji politycznej w Waszyngtonie. Należy jednak 
podkreślić niepokojący fakt znikomego udziału mniejszości rasowych, a zwłaszcza 
Afroamerykanów, w relacjach fl agowej audycji informacyjnej PBS. Charakterysty-
ka demografi czna gości programu, uzyskana w wyniku niniejszego badania, nie jest 
w żadnym wypadku reprezentatywna dla społeczeństwa USA – w rzeczywistości 
znacznie bardziej heterogenicznego niż jego wizerunek w programie Jima Lehrera. 

800 Michael Getler, A FAIR Analysis?...
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4.6. ZAKOŃCZENIE

Niezależnie od przedstawionych w pierwszej części rozdziału kontrowersji, PBS 
NewsHour pozostaje – co potwierdziły analizy przeprowadzone w ramach niniej-
szego projektu badawczego – pod wieloma względami cennym elementem oferty na 
amerykańskim rynku programów informacyjnych. Najważniejszym dowodem zna-
czenia programu są – jak się zdaje – entuzjastyczne opinie odbiorców, wyrażane nie 
tylko w sondażach opinii publicznych, ale i w codziennych rozmowach; od ponad 
trzech dekad audycja Jima Lehrera stanowi dla pewnej (wcale nie nieistotnej!) czę-
ści społeczeństwa amerykańskiego podstawowe źródło szczegółowych, sięgających 
sedna omawianych zagadnień relacji z kraju i ze świata. Nie znaczy to jednak, że 
redakcja NewsHour może spocząć na laurach. Przedstawione wyżej wyniki badania 
listy gości świadczą o potrzebie poprawy pewnych aspektów audycji.

Jak stwierdził amerykański pisarz i dziennikarz David Halberstam: „Potrzebuję, 
by ktoś, ktokolwiek, powiedział mi – co kilka tygodni – wszystko, co powinienem 
wiedzieć o Angoli, a potem wrócił do tematu, jeżeli tylko coś ważnego się znów 
wydarzy”801. PBS NewsHour niewątpliwie realizuje to zadanie.

801 Cyt. za: Laurence Jarvik, op. cit., s. 97.





Rozdział V

PBS NA TLE EUROPEJSKICH 
NADAWCÓW PUBLICZNYCH

We have attempted to design something that corresponds to 
American traditions and American goals802.

Komisja Carnegiego, 1967 r.

5.1. WPROWADZENIE

Jak wielokrotnie już podkreślano na stronach niniejszej dysertacji, Publiczny Serwis 
Nadawczy stanowi medium na wiele sposobów odmienne od swych odpowiedników 
ze Starego Kontynentu, instytucję zaprojektowaną od początku jako rozwiązanie do-
stosowane do przyzwyczajeń i oczekiwań społeczeństwa amerykańskiego. Na czym 
jednak polegają – dotąd jedynie sygnalizowane – różnice między PBS a europejskimi 
telewizjami publicznymi? W jaki sposób – i wskutek jakich czynników – instytu-
cje mediów niekomercyjnych Starego Kontynentu ewoluowały do swych obecnych 
form? Czy problemy, z którymi zmagają się europejscy nadawcy publiczni, pokry-
wają się z dylematami stojącymi przed amerykańskim Publicznym Serwisem Na-
dawczym? 

Niniejszy rozdział rozprawy, będący w pewnym sensie próbą podsumowania 
ustaleń dokonanych w poprzednich częściach pracy oraz ich zestawienia z wzorcami 
pozaamerykańskimi, ma na celu udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Roz-
ważania w nim zawarte obejmują dwie podstawowe części: a) zwięzły opis głów-
nych elementów europejskich rozwiązań w zakresie mediów publicznych i ich gene-
zy oraz b) przedstawienie najważniejszych płaszczyzn odmienności pomiędzy PBS 
a modelami dominującymi na Starym Kontynencie, a także ich konsekwencji dla 
omawianych systemów medialnych.

802 The Carnegie Commission on Educational Television, op. cit., s. 87.
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5.2.  CHARAKTERYSTYKA EUROPEJSKICH MEDIÓW 
PUBLICZNYCH

Aby właściwie zrozumieć szczególną rolę, jaką w większości systemów medialnych 
Starego Kontynentu odgrywają nadawcy publiczni, należy cofnąć się do okresu mię-
dzywojnia, kiedy europejskie radio i telewizja dopiero przybierały swe formy insty-
tucjonalne. Lata 20. i 30. XX wieku stanowiły dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, 
Francji czy Niemiec okres ze wszech miar trudny i niepewny803. Europa przeżywała 
wciąż skutki Wielkiej Wojny – problemy związane z rekonstrukcją gospodarczą kon-
tynentu potęgowane były przez eksplozję nastrojów nacjonalistycznych oraz widmo 
komunizmu nadciągające z Rosji radzieckiej. Zdobywająca coraz większą popular-
ność technologia nadawania bezprzewodowego została przez rządy krajowe bezbłęd-
nie zidentyfi kowana jako efektywne narzędzie inżynierii społecznej: „ze względu 
na jego niezrównaną siłę oddziaływania (...) oraz na zdolność dotarcia do nieogra-
niczonej liczby ludzi, a także ze względu na jego nadzwyczajne możliwości w dzie-
dzinie informacji, propagandy i kultury, radio cieszy się specjalną pozycją, która 
wymaga nadania mu szczególnego statusu” – pisali w 1930 roku twórcy belgijskiej 
ustawy o mediach publicznych804. Integracyjna funkcja ogólnokrajowych systemów 
radiofonicznych była uważana za antidotum na ewentualne antagonizmy klasowe, 
skutecznie spajające wszystkie warstwy społeczeństwa wokół wspólnych wartości, 
przekonań i celów.

Nie był to atoli jedyny powód wczesnego zdominowania czy wręcz zmonopoli-
zowania narodowych systemów mediów elektronicznych przez rządy państw euro-
pejskich. Genezy takich rozwiązań należy szukać przede wszystkim – jak zauważa 
Karol Jakubowicz – w dążeniach do „naprawy społeczeństwa i kultury”805, opiera-
jących się zarówno na oświeceniowej wierze w możliwość ulepszenia świata drogą 
racjonalnych działań, jak i niepokojącym przeświadczeniu o zagrożeniach, jakie dla 
kultury wysokiej przyniosła dwudziestowieczna emancypacja szerokich mas ludz-
kich806. Zgodnie z tym paradygmatem radio (a później również telewizja) miało sta-
nowić instrument socjalizacji, nieść kaganek oświaty, kształtować preferencje i po-
trzeby kulturalne obywateli – działając w opozycji do publikatorów komercyjnych, 
uważanych za schlebiające najniższym gustom źródło zepsucia i tandety. 

W części krajów europejskich rezultatem tych dążeń stało się powołanie – już 
przed 1939 rokiem – publicznych instytucji nadawczych; było tak m.in. w Wielkiej 
Brytanii i państwach skandynawskich. W wielu innych dominującą pozycję na kra-
jowych rynkach medialnych zyskały podmioty państwowe807 w pełni kontrolowane 

803 Z różnych względów w poszczególnych krajach Europy. W Stanach Zjednoczonych nastroje spo-
łeczne prezentowały się (zwłaszcza w latach 20., kluczowych dla ewolucji tamtejszego systemu mediów 
elektronicznych) zupełnie inaczej. Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej rozprawy.

804 Cyt. za: Karol Jakubowicz, op. cit., s. 81 [tłum. Karol Jakubowicz].
805 Ibidem, s. 82.
806 Por. José Ortega y Gasset, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Muza, Warszawa 2008, s. 10 i nast.
807 Niekiedy powstałe jako instytucje prywatne, lecz wkrótce upaństwowione.
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przez władze808. Tendencja ta była kontynuowana również po zakończeniu II wojny 
światowej, w obliczu konieczności wzmocnienia struktur państwowych w trudnym 
okresie odbudowy. I tak na przykład po międzywojennym okresie dywersyfi kacji sy-
stemu medialnego w Republice Francuskiej, rząd w Paryżu już 23 marca 1945 roku 
zadekretował monopol państwa na rozpowszechnianie programów radiowych809. 
Usankcjonowana przepisami prawa dominacja państwowych instytucji nadawczych 
zepchnęła podmioty prywatne na margines europejskiej sceny mediów elektronicz-
nych810. W pierwszych dekadach po zakończeniu działań wojennych sytuacja panu-
jąca na rynkach medialnych większości krajów Starego Kontynentu stanowiła zatem 
niemal zupełną odwrotność realiów amerykańskich w tym okresie. Podobnie jed-
nak jak w Stanach Zjednoczonych – gdzie w refl eksji medioznawczej coraz częściej 
pojawiały się głosy o immanentnych niedostatkach modelu supremacji nadawców 
komercyjnych, tak i w tych państwach europejskich, gdzie rządy sprawowały wciąż 
ścisłą pieczę nad radiofonią i telewizją – sytuacja zaczęła wkrótce dojrzewać do ra-
dykalnych przemian.

Burzliwe lata 60., okres gwałtownej transformacji społecznej i ponownego na-
mysłu nad celowością zastanych rozwiązań życia publicznego, przyniosły w wielu 
krajach Europy dążenia do modyfi kacji istniejących instytucji medialnych – w duchu 
demokratyzacji oraz szerszej partycypacji w procesie nadawczym podmiotów nie-
związanych z administracjami rządowymi (państwowy nadzór nad mediami uznano 
za sprzeczny z potrzebami ustrojowymi nowoczesnych społeczeństw811). Jak pisze 
Maciej Mrozowski: „cały model demokracji paternalistycznej został zakwestiono-
wany przez potężny ruch protestu społecznego, określany jako kontestacja czy kontr-
kultura”, który na płaszczyźnie medialnej nawoływał do traktowania radia i telewizji 
„przede wszystkim jako instytucji społeczeństwa obywatelskiego”812. Konsekwencji 
tej zmiany sposobu pojmowania roli mediów elektronicznych było kilka: a) w wielu 
krajach Starego Kontynentu państwowe radio i telewizja zostały w tym okresie prze-
kształcone w instytucje publiczne (było tak m.in. we Francji, Włoszech i Austrii), 
b) tam, gdzie media publiczne już istniały – poddano je procesom demokratyzacji 
i decentralizacji (np. w Belgii), zaś – niejako przy okazji – c) w tych sferach, gdzie 
obowiązywał monopol państwowy na nadawanie bezprzewodowe, zaczęto powoli 

808 Zob. Beata Ociepka, Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środko-
wej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 75.

809 Katarzyna Gajlewicz, System medialny Francji [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, red. 
Janusz W. Adamowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 150.

810 Niezwykle interesujący epizod z historii mediów europejskich stanowią niezależne inicjatywy 
nadawcze prywatnych podmiotów brytyjskich, rozpowszechniających swoje audycje – wobec obowią-
zującego wciąż monopolu BBC na działalności radiową – z pokładów łodzi zacumowanych na wodach 
przybrzeżnych. Pionierem wśród owych pirackich (par excellence!) rozgłośni było założone w 1964 roku 
Radio Caroline, umożliwiające słuchaczom w Wielkiej Brytanii codzienny kontakt z nagraniami muzyki 
popularnej, nie dość często emitowanymi przez publiczne stacje radiowe. Zob. Janusz W. Adamowski, 
System medialny Wielkiej Brytanii..., s. 71.

811 Por. Lucyna Słupek, Media publiczne w Unii Europejskiej [w:] Media, władza, prawo, red. Maria 
Magoska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 148.

812 Maciej Mrozowski, Media publiczne: dziedzictwo przeszłości, perspektywy rozwoju, „Studia Me-
dioznawcze” 2000, nr 1, s. 41.
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dopuszczać na fale eteru również podmioty komercyjne (i tak na przykład Sound 
Broadcasting Act z 1972 roku otworzył brytyjski rynek radiowy dla prywatnych sta-
cji lokalnych813).

W fali procesów „upubliczniania” mediów elektronicznych, przetaczającej się 
przez Europę w latach 60. i 70.814, nie sposób nie dopatrzyć się podobieństw z ewo-
lucją systemu amerykańskiego, opisaną w rozdziale I niniejszej rozprawy. Wektor 
zmian był oczywiście przeciwny, ale i w jednym, i w drugim wypadku katalizatorem 
transformacji systemu medialnego był ferment społeczny, wynikający z przeświad-
czenia, że monopol państwa (w Europie) bądź sieci komercyjnych (w USA) nie słu-
ży właściwie interesom obywateli – coraz częściej utożsamianym z „emancypacją 
i uczestnictwem w życiu publicznym rozmaitych mniejszości”815. Publiczne insty-
tucje medialne miały być odpowiedzią na wyzwania nowych czasów, stanowiąc dla 
poszczególnych grup społecznych platformę ekspresji i dyskursu – na płaszczyźnie 
kulturalnej i politycznej.

Za trzeci (po tradycji paternalistycznej i dążeniach emancypacyjnych) z czynni-
ków, które ukształtowały współczesne oblicze mediów publicznych Starego Konty-
nentu, uznaje się względy systemowe – związane z ogólnymi mechanizmami prze-
obrażeń politycznych w dwudziestowiecznej Europie, a dotyczące w szczególności 
tych wszystkich przypadków, gdzie „zmiana systemu medialnego była nieodzownym 
elementem szerszej transformacji ustrojowej i budowy demokracji po upadku rządów 
totalitarnych bądź autorytarnych”816. Omawiane procesy przebiegały – w różnych 
krajach europejskich – w ciągu całej drugiej połowy minionego stulecia, a w niektó-
rych częściach kontynentu trwają do dzisiaj. 

Pierwszym – i wzorcowym – przykładem transformacji tego typu była przepro-
wadzona przez zwycięskie państwa alianckie reforma niemieckiego systemu medial-
nego817. Celem władz sojuszniczych było całkowite zerwanie z totalitarną tradycją 
wykorzystywania mediów jako tuby propagandowej aparatu rządowego818, w celu 
umożliwienia harmonijnej odbudowy kraju w duchu demokratycznym819. Gwaran-
cję odporności nowego modelu niemieckich mediów na ewentualne zakusy kolej-
nych dyktatorów miał stanowić jego zdecentralizowany charakter820; zaprojektowany 
przez aliantów system oparto na sieci „regionalnych, niezależnych od państwa i sa-

813 Por. Janusz W. Adamowski, System medialny Wielkiej Brytanii..., s. 72.
814 Zob. m.in. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 87, 93–94.
815 Ibidem, s. 94.
816 Ibidem, s. 87.
817 Zob. Michael Tracey, op. cit., s. 151–164.
818 Por. Beata Ociepka, Propaganda w Trzeciej Rzeszy [w:] Teoria i praktyka propagandy, red. Bo-

gusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras, Beata Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1999, s. 113–130.

819 Podobne działania podjęto również w Japonii. Por. Roya Akhavan-Majid, Public Service Broad-
casting and the Challenge of New Technology. A Case Study of Japan’s NHK, „International Communi-
cation Gazette” 1992, t. 50, nr 1, s. 23, a także Iwona Merklejn, System medialny Japonii [w:] Wybrane 
zagraniczne systemy medialne, red. Janusz W. Adamowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008, s. 275–276.

820 Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 95.
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morządnych stacji radiowych”821. Niemiecka transformacja medialna miała charakter 
radykalny i kompleksowy: przedwojenne struktury radiowe całkowicie zdemonto-
wano, a dziennikarzy poddano weryfi kacji. Przyjęte rozwiązania okazały się trafne: 
w swej zasadniczej formie przetrwały próbę czasu, będąc wciąż fundamentem pub-
licznego systemu radiowo-telewizyjnego Republiki Federalnej Niemiec.

Powodzenie reformy mediów elektronicznych RFN stało się inspiracją dla po-
dobnych inicjatyw podejmowanych w innych państwach kontynentu; w kontekście 
tym należy wymienić m.in. Hiszpanię, Portugalię i Grecję (po odejściu przez te kraje 
od autokratycznych form rządów w latach 70.). Reformy medialne przeprowadzane 
– równolegle do szerszych działań demokratyzacyjnych – przez władze w Madrycie, 
Lizbonie i Atenach nie okazały się jednak (z różnych przyczyn) równie udane jak po-
wojenna transformacja mediów niemieckich822. Osobny przypadek stanowią Włochy 
– kraj, w którym „nie doszło do pełnej modernizacji i w rezultacie do wykształcenia 
się w pełni demokratycznego systemu”, przez co i medialne inicjatywy reformator-
skie podejmowane w tym państwie, jak sugeruje – za Paulem Stathamem – Karol 
Jakubowicz, były skazane na jedynie połowiczny sukces823.

Wydarzenia przełomu lat 80. i 90. XX wieku – upadek komunizmu, rozpad Związ-
ku Radzieckiego i gwałtowna transformacja ustrojowa państw dawnego „bloku de-
mokracji ludowej” – stały się przyczyną kolejnej fali rozwoju narodowych instytucji 
mediów publicznych na Starym Kontynencie. Publiczne radio i telewizja w krajach 
postkomunistycznych, powstałe zaledwie dwie dekady temu, stanowią wciąż pod-
mioty in statu nascendi, wrażliwe na kryzysy macierzystych systemów politycznych 
i w niewielkim stopniu odpowiadające kryteriom koncepcji teoretycznych (do cech 
modelu środkowoeuropejskiego należy swoista amorfi czność; jak pisze Beata Ociep-
ka – „stałe przekształcanie się w toku i w wyniku debaty publicznej, której media 
publiczne są zarazem współtwórcą i uczestnikiem”824). Sytuacja ta nie może dziwić, 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jednym z warunków powstania „prawdziwych” me-
diów publicznych jest dojrzałość demokracji (wyrażająca się m.in. w rządach prawa 
i istnieniu społeczeństwa obywatelskiego), ciągle w niedostatecznym stopniu wy-
kształcona w większości państw naszego regionu825. 

Za interesujący – w kontekście głównego tematu niniejszej dysertacji – aspekt 
transformacji instytucji nadawczych w krajach byłego bloku wschodniego należy 

821 Beata Ociepka, Dla kogo..., s. 90. Warto przy okazji zauważyć, że poszczególne mocarstwa pre-
zentowały początkowo odmienne wizje odbudowy mediów niemieckich: „W tej części Niemiec, która 
znajdowała się pod okupacją oddziałów amerykańskich, każde większe miasto otrzymało własną stację, 
podczas gdy w strefach brytyjskiej i francuskiej ustanowiono pojedyncze ośrodki nadawcze, zgodnie 
z rodzimymi doświadczeniami poszczególnych sojuszników”. Anthony Smith, Television as a Public 
Medium [w:] Television. An International History, red. Anthony Smith, Oxford University Press, Oxford 
1998, s. 46–47.

822 Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 95.
823 Ibidem, s. 93. Por. także: Paul Statham, Television News and the Public Sphere in Italy. Confl icts 

at the Media/Politics Interface, „European Journal of Communication” 1996, t. 11, nr 4, s. 511–556.
824 Beata Ociepka, Dla kogo..., s. 73.
825 Por. Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 219. Ist-

niejąca obecnie sytuacja zbliża media publiczne państw Europy Środkowej do – zasygnalizowanego 
wyżej – włoskiego modelu „niedokończonej modernizacji”. Zob. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 107–111.
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uznać starcie konkurujących z sobą modeli mediów publicznych – amerykańskiego 
i europejskiego826. Rozegrało się ono już na samym początku okresu przemian: „o ile 
Europa Zachodnia, Unia Europejska, Rada Europy, OBWE i inne organizacje usilnie 
promowały (także w procesie opiniowania projektów ustaw radiowo-telewizyjnych) 
dualny system radiowo-telewizyjny, obejmujący media publiczne, o tyle Stany Zjed-
noczone przekonywały do całościowej prywatyzacji radia i telewizji”827. Część ob-
serwatorów rynków medialnych Starego Kontynentu uznała sugestie płynące z USA 
za wyraz całkowitej nieznajomości realiów regionu i potrzeb jego mieszkańców, im-
perialnej bez mała arogancji mocarstwa. 

Ideologiczna konfrontacja zakończyła się – jak wiadomo – tryumfem opcji euro-
pejskiej; atrakcyjność wolnorynkowych rozwiązań amerykańskich828 nie mogła prze-
słonić w oczach lokalnych decydentów atutów modelu sprawdzonego w zbliżonych 
– nie tylko geografi cznie, ale również politycznie i kulturowo – warunkach. Przyjęcie 
przez państwa dawnego bloku wschodniego europejskich wzorców regulacji systemu 
medialnego wiązało się również z implementacją restrykcji dotyczących zawartości 
programów telewizyjnych; w imię ochrony kultury lokalnej Unia „wprowadzała wy-
mogi kwot europejskich i ograniczeń dla amerykańskich produktów medialnych”829.

Współczesny krajobraz europejskich mediów publicznych stanowi po części wy-
padkową wszystkich opisanych wyżej nurtów refl eksji społecznej i prawidłowości 
historycznych, w różnym stopniu kształtujących systemy radiowo-telewizyjne po-
szczególnych państw. Począwszy od lat 80., sytuację instytucji medialnych Starego 
Kontynentu w coraz większej mierze determinują również procesy deregulacyjne, 
które – wespół z gwałtownym rozkwitem nowych technologii nadawania – wpłynęły 
na znaczną dywersyfi kację narodowych scen radiowych i telewizyjnych (media pań-
stwowe i publiczne ostatecznie utraciły pozycję monopolistów830). Tak jak w Stanach 
Zjednoczonych ostatnie dekady XX wieku były okresem „upubliczniania” przestrze-
ni telewizyjnej (począwszy już od 1967 roku i sprawozdania Komisji Carnegiego), 
tak w Europie koniec stulecia wiązał się z „odpublicznianiem” systemu mediów elek-
tronicznych. Przypomnijmy, że to właśnie w latach 80. XX wieku rynki telewizyjne 
dwóch najludniejszych krajów Unii Europejskiej – Niemiec i Francji – otwarły się 
na nadawców komercyjnych (RTL i Sat.1 rozpoczęły działalność w 1984 roku, Pro-
Sieben – pięć lat później; w 1987 roku sprywatyzowano TF1 – pierwszy program 

826 Po opisanym wyżej epizodzie niemieckim wydarzenia te stanowiły drugi już przypadek bez-
pośredniej konfrontacji porównywanych w niniejszym rozdziale systemów medialnych na kontynencie 
europejskim. Stawką – po raz kolejny – była ekspansja na nowe połacie medialnej terra nullius.

827 Karol Jakubowicz, op. cit., s. 106–107.
828 Której przejawem była fala pirackich stacji nadawczych, powstałych w krajach Europy Środkowo-

-Wschodniej na początku lat 90.
829 Beata Ociepka, Dla kogo..., s. 105. Analogiczne zapisy nie są znane liberalnemu modelowi re-

gulacji mediów obowiązującemu w USA (co, biorąc pod uwagę światową hegemonię Stanów Zjedno-
czonych na polu kultury popularnej, nie może zresztą dziwić – nawet bez stosownych regulacji media 
amerykańskie opierają swą ofertę nadawczą na rodzimych produkcjach).

830 Jednym z ostatnich Mohikanów monopolizacji krajowego systemu telewizyjnego przez instytu-
cje publiczne była Austria, gdzie – wymuszona przez Unię Europejską – stosowna liberalizacja przepi-
sów medialnych nastąpiła dopiero w lipcu 2001 roku (!). Zob. ibidem, s. 95–98. 
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francuskiej telewizji publicznej)831. Ten gwałtowny wzrost znaczenia nadawców pry-
watnych przełożył się w Europie – jak pisze Alicja Jaskiernia – na postępującą ko-
mercjalizację wszystkich mediów: „pod wpływem rosnącej konkurencji następował 
proces konwergencji oferty nadawców prywatnych i publicznych, trwający do chwili 
obecnej”832. Ideały oświecenia publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i demo-
kratyzacji zostały w ten sposób zastąpione wspólnotą doświadczenia ludycznego 
– „nowa telewizja publiczna to telewizja przyjazna, zapraszająca do uczestnictwa 
w programie i do zabawy”833. 

Struktura i profi l działalności publicznych instytucji medialnych na Starym 
Kontynencie są jednak determinowane nie tylko powyższymi, ogólnoeuropejskimi 
– w swej istocie – zależnościami, ale również indywidualnymi uwarunkowaniami 
poszczególnych państw. Jak zauważa Karol Jakubowicz: „Na rozwój i perspektywy 
mediów publicznych silny wpływ mają również takie często pomijane czynniki, jak 
np. stopień rozwoju gospodarczego danego kraju, ogólna sytuacja rynku audiowizu-
alnego, stopa życia ludności”834. Europejskie koncepcje organizacji publicznych me-
diów elektronicznych nie stanowią zatem jednorodnego zestawu rozwiązań. Wręcz 
przeciwnie, w literaturze przedmiotu podkreśla się zróżnicowany charakter narodo-
wych systemów medialnych w Europie, wyróżniając w ich obrębie – wedle rozmai-
tych klasyfi kacji – pewną liczbę ogólnych wzorców uregulowań. 

Obszerne omówienie najważniejszych modeli mediów publicznych (zarówno 
tych zaimplementowanych już w praktyce, jak i dopiero postulowanych w dyskursie 
europejskim) zawiera cytowane już opracowanie Alicji Jaskierni835. Polska uczona 
porządkuje proponowane w piśmiennictwie typologie na podstawie zastosowanych 
kryteriów podziału: usytuowania na tle innych nadawców (monopol publicznego ra-
dia i telewizji, duopol stacji publicznych i komercyjnych oraz system mieszany – cha-
rakteryzujący się obecnością również płatnych audycji836), opisanych wyżej etapów 
rozwoju instytucji medialnych Starego Kontynentu (Jaskiernia wymienia tu modele: 
paternalistyczny, obywatelski i rynkowy), a także sposobów określania publicznych 
zadań mediów (model tradycyjny, w którym obowiązki nadawców określa ogólnie 
ustawa, oraz model „służby”, polegający na szczegółowym wskazaniu – w dodat-
kowym dokumencie – zadań, metod ich realizacji i sposobów kontroli działalności 
mediów837). 

Szczególnie użytecznym narzędziem opisu współczesnych modeli mediów pub-
licznych wydaje się – przytoczona przez autorkę za Jakubowiczem – wieloaspek-
towa klasyfi kacja systemów radiowo-telewizyjnych ze względu na pełnione przez 

831 We Włoszech deregulacja rynku radiowo-telewizyjnego nastąpiła już w latach 70. Por. Arthur 
Andersen, Outlook of the Development of Technologies and Markets for the European Audio-Visual Sec-
tor up to 2010, http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/fi nalised/tvoutlook/fi nalrep.pdf, s. 44 
(dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

832 Alicja Jaskiernia, Publiczne media elektroniczne w Europie, ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 33.
833 Ibidem.
834 Karol Jakubowicz, op. cit., s. 97.
835 Zob. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 29–40.
836 Por. Lucyna Słupek, op. cit., s. 148. 
837 Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 78–79.



PBS. Amerykańska telewizja publiczna196

nie funkcje838. W jej obrębie wyróżniamy m.in.: model klasyczny (wciąż najpopular-
niejszy w Europie, łączący przekazy misyjne z gatunkami popularnymi), „klasztor-
ny” (media publiczne jako nadawca treści wyłącznie misyjnych), quasi-komercyjny 
(emisja audycji o charakterze popularnym, bez oglądania się na „misyjność” – zwy-
kle wskutek silnej konkurencji nadawców prywatnych; jest tak m.in. w Hiszpanii 
i Portugalii), a także koncepcja „wyspecjalizowanych nadawców prywatnych” (rea-
lizujących potrzeby kulturalne, społeczne i polityczne różnych grup odbiorców; mo-
del ten dotyczy m.in. mediów brytyjskich i francuskich). Funkcjonujące na rynkach 
Starego Kontynentu systemy mediów publicznych można podzielić również według 
stopnia wykorzystywania przez nie możliwości płynących z nowych technologii ko-
munikacyjnych839.

Szczególny przypadek stanowi coraz popularniejsza w ostatnich latach, obecna 
także w polskim dyskursie medialnym koncepcja „rozproszonej służby publicz-
nej”, w myśl której „wysokie” potrzeby kulturalne społeczeństwa powinny być za-
spokajane bez instytucjonalnego wsparcia dotychczasowych mediów publicznych, 
w drodze przetargów na tworzenie konkretnych audycji, a następnie ich emisji – na 
antenie nadawców komercyjnych. „W miejsce abonamentu płaconego »na insty-
tucję« należy stworzyć solidne podstawy fi nansowania ważnych działań oświato-
wych i kultury – pisali w 2006 roku członkowie Stowarzyszenia „Przychodnia”. 
– Dobrych programów misyjnych w telewizji i radiu powinno i może być więcej. 
Wystarczy pieniądze publiczne przeznaczyć na tworzenie programów, a skończyć 
z przejadaniem ich przez instytucje”840. Uważny czytelnik rozdziału I niniejszej 
rozprawy przypomina sobie zapewne podobne hasła – głoszone na gruncie ame-
rykańskim, już w latach 30. XX wieku, przez Narodową Radę Doradczą do spraw 
Zastosowania Radia w Edukacji (NACRE) Leveringa Tysona. Mając w pamięci 
niesławny fi nał inicjatyw Rady, trudno wróżyć sukces ewentualnej realizacji pro-
jektu „Przychodni”.

To ogólne – z konieczności – przedstawienie głównych modeli teoretycznych ko-
munikowania publicznego w Europie nie byłoby kompletne bez wzmianki o głoś-
nej, zaproponowanej w 2004 roku przez Daniela C. Hallina i Paolo Manciniego 
klasyfi kacji zachodnich systemów medialnych841. Przedstawiony przez amerykań-
sko-włoski duet uczonych podział przyjmuje za podstawę regionalne odmienności 
w swoistości relacji między sferą mediów i polityki, wyróżniając trzy wielkie bloki 
o charakterze kulturowo-geografi cznym: system liberalny (północnoatlantycki), sy-
stem demokratyczno-korporacyjny (północnoeuropejski) i system spolaryzowanego 

838 Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 38–40.
839 I tak na przykład model „skansenu”, promowany przez grupy związane ze środowiskami publika-

torów komercyjnych, zakłada ograniczenie działalności nadawczej mediów publicznych do tradycyjnych 
technologii analogowych (co w sposób nieunikniony musi ostatecznie spowodować ich marginalizację). 
Zob. ibidem, s. 38.

840 „Przychodnia”, Stowarzyszenie „Przychodnia” składa do Komisji Europejskiej wniosek o uzna-
nie opłaty abonamentowej za sprzeczną z prawem Unii Europejskiej. Komunikat prasowy, Warszawa,
31 marca 2006 r. Cyt. za: Karol Jakubowicz, op. cit., s. 43.

841 Zob. Daniel C. Hallin, Paolo Mancini, Comparing Media Systems. Three Models of Media and 
Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 67–68.
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pluralizmu (śródziemnomorski). Opisane przez Hallina i Manciniego modele doty-
czą wprawdzie całokształtu systemów medialnych poszczególnych regionów, ale im-
plikacje z nich wynikające znajdują także odzwierciedlenie w kluczowych różnicach 
pomiędzy przyjętymi lokalnie koncepcjami radiofonii i telewizji publicznej. I tak na 
przykład system liberalny łączy się zwykle z modelem autonomii mediów publicz-
nych wobec rządów narodowych, konsensualny system północnoeuropejski sprzyja 
powstawaniu rozwiązań harmonijnie łączących struktury polityczne i medialne (mo-
del „polityki w mediach”), podczas gdy działalność nadawców publicznych z po-
łudnia Europy charakteryzuje się zazwyczaj znacznym stopniem instrumentalizacji 
politycznej i znikomą niezależnością dziennikarską („polityka nad mediami”)842. Jak 
już wspomniano, środkowoeuropejskim systemom mediów publicznych najbliżej 
niestety – póki co – do tego ostatniego modelu.

5.3.  PODSTAWOWE RÓŻNICE POMIĘDZY PBS 
A EUROPEJSKIMI NADAWCAMI PUBLICZNYMI

Przedstawiony w poprzednim podrozdziale wizerunek mediów publicznych Starego 
Kontynentu, chociaż wewnętrznie niejednolity, charakteryzuje się szeregiem cech 
wyróżniających – wspólnych dla większości przywołanych wyżej systemów medial-
nych. Rozwiązania te, konstytuujące w znacznym stopniu europejskie wyobrażenia 
na temat optymalnego kształtu publicznych instytucji radiowo-telewizyjnych oraz 
ich funkcjonowania, nie stanowią jednak modelu przyjętego uniwersalnie w skali 
świata. Lektura rozdziałów I–IV niniejszej dysertacji – poświęconych m.in. szcze-
gółom genezy, ustroju prawno-fi nansowego i oferty programowej amerykańskiego 
Publicznego Serwisu Nadawczego – przekonuje, że funkcjonalny system nadawczo-
ści publicznej można zbudować również na podstawie kompletnie odmiennych zało-
żeń ideologicznych, zrębów strukturalnych i wzorców działalności. 

Za istotny element rozważań nad systemem telewizji publicznej USA – stanowią-
cych zasadniczy temat tej rozprawy – autor uważa wskazanie podstawowych płasz-
czyzn odmienności między PBS a nadawcami europejskimi, różnic świadczących 
o szczególnym charakterze amerykańskiego nadawcy niekomercyjnego. W piśmien-
nictwie medioznawczym Stanów Zjednoczonych można zetknąć się z podobnymi 
próbami, podejmowanymi zwykle w celu ukazania bolączek systemu amerykańskiego 
i popularyzacji metod ich naprawy – inspirowanych rozwiązaniami zagranicznymi843.

Nie mniej interesujące wydaje się jednak przedstawienie głównych różnic między 
opisywanymi systemami z perspektywy badacza ze Starego Kontynentu, z zacieka-

842 Por. Komitet Kultury, Nauki i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Public 
Service Broadcasting, sprawozdanie z 12 stycznia 2004 r., http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Docu-
ments/ WorkingDocs/Doc04/EDOC10029.htm, pkt 28 (dostęp: 10 czerwca 2010 r.). Por. również: Karol 
Jakubowicz, op. cit., s. 97.

843 Por. m.in. Willard D. Rowland, The Institution..., s. 26–29.
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wieniem obserwującego ewolucję i współczesny stan amerykańskich mediów pub-
licznych. Niniejszy podrozdział stanowi krótki przegląd kontrastów uznanych przez 
autora za najważniejsze.

5.3.1. Pozycja rynkowa

W owych bardzo rzadkich przypadkach, gdy problematyka amerykańskich mediów 
publicznych trafi a – zwykle przy okazji dyskusji nad rodzimymi projektami reform 
radiofonii i telewizji – na łamy prasy europejskiej, jedna (nieodmiennie) cecha Pub-
licznego Serwisu Nadawczego wysuwa się na pierwszy plan dziennikarskich analiz. 
Zarówno dla znawców zagadnienia, jak i „zwykłych” odbiorców mediów ze Stare-
go Kontynentu, przyzwyczajonych do codziennego obcowania z ofertą programową 
potężnych nadawców publicznych, najbardziej charakterystycznym rysem systemu 
mediów niekomercyjnych USA jest jego skromny status – zwłaszcza w porównaniu 
z komercyjnymi behemotami rynku amerykańskiego.

Wskaźniki oglądalności PBS – szczegółowo omówione w rozdziale III niniejszej 
rozprawy – rzeczywiście nie prezentują się zbyt okazale (1,2% w czasie najwięk-
szej oglądalności)844. Telewizja publiczna jest na scenie amerykańskiej nadawcą ni-
szowym, niezdolnym do rywalizacji o „rząd dusz” społeczeństwa USA z sieciami 
komercyjnymi (jest tak – przede wszystkim – ze względów fi nansowych845). Mimo 
to należy przypomnieć, że istnieją na amerykańskim rynku mediów segmenty, w któ-
rych pozycja Publicznego Serwisu Nadawczego wydaje się niezagrożona (chodzi tu 
przede wszystkim o audycje dla najmłodszych widzów)846. Na ile jednak pozycja 
PBS różni się od statusu rynkowego europejskich nadawców publicznych? 

Dualny system mediów elektronicznych, charakteryzujący większość krajów Sta-
rego Kontynentu, wiąże się ze znacznie mocniejszą – aniżeli w przypadku Stanów 
Zjednoczonych – pozycją lokalnych telewizji publicznych. Z sytuacją taką mamy 
do czynienia we wszystkich dużych rynkach Unii Europejskiej (Wielka Brytania, 
Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Polska) – i w przeważającej większości tych 
mniejszych (m.in. Belgia, Holandia, Szwecja, Finlandia, Norwegia i Islandia, a także 
Irlandia – od 1998 roku)847. Nieliczne przypadki supremacji nadawców komercyj-
nych (Portugalia, Grecja i Węgry) są równoważone w skali kontynentu przykładami 
systemów zdominowanych wciąż przez media publiczne (Austria, Dania)848. 

844 Dane z 2008 roku. Zob.: Bill Gorman, op. cit.
845 Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 113.
846 Por. Horst Stipp, Die Rolle der Programmforschung im amerikanischen Fernsehen. Übersicht 

über die Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte, „Media Perspektiven” 2010, nr 2, s. 101.
847 Por. Arthur Andersen, op. cit., s. 45, 53–54 oraz International Media Consultants Associés, 

A Survey of the Landscapes and Political Policies of the European Community Candidate Countries 
in the Broadcasting Industry. Executive Report, http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/studies/5886_
imca/59_02_sum_ en.pdf, s. 31 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

848 Najmniejsze państwa europejskie (m.in. Luksemburg i Liechtenstein) nie prowadzą z kolei ak-
tywnej działalności nadawczej, importując program z zagranicy. Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 98.
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Przejrzystą i kompleksową wizualizację zaprezentowanych wyżej ustaleń zawie-
ra (w odniesieniu do krajów Europy Zachodniej) przywoływane tu już sprawozda-
nie fi rmy konsultingowej Arthur Andersen, sporządzone w 2001 roku na zlecenie 
Komisji Europejskiej, do którego warto odesłać849. Bardziej aktualne i szczegółowe 
dane oglądalności – dotyczące sześciu największych (a więc – w naturalny sposób 
– stosunkowo najłatwiej porównywalnych z rozległym pod względem powierzch-
ni i liczebnym ludnościowo państwem amerykańskim) krajów Unii Europejskiej – 
przedstawia z kolei tabela 11.

Tabela 11. Liderzy lokalnych rynków telewizyjnych w największych państwach Unii Europejskiej 
(dane z lat 2009–2010; nadawcy publiczni zostali oznaczeni zacieniowaniem)850

W. Brytania Francja Niemcy
1 BBC 1 20,2% TF1 25,2% ARD III850 13,5%
2 ITV 15,9% France 2 14,8% ARD 12,7%
3 Channel 4851 6,6% France 3 10,6% RTL 12,5%
4 BBC 2 6,3% M6 9,8% ZDF 12,5%
5 Five 4,3% Canal+ 3,8% Sat.1 10,4%
6 ITV 2 2,0% TMC 3,1% ProSieben 6,6%
7 Sky Sports 1,4% France 5 2,9% VOX 5,4%

851852

849 Arthur Andersen, op. cit., s. 46.
850 Opracowano na podstawie: Broadcasters’ Audience Research Board, Weekly Viewing Sum-

mary. 18 April 2010, http://www.barb.co.uk/report/weeklyViewing?period_year[]=2010&period_
month[]=4&peri od_week[]=18&button_submit=View+Figures&period[]=201004060118 (dostęp: 
1 maja 2010 r.); Médiamétrie, Médiamat Hebdo du 19 au 25 avril 2010. Durée d’écoute de la télévi-
sion et part d’audience des chaînes (%), http://www.mediametrie.fr/television/communiques/telecharger.
php?f=f340f1b1f65b6df 5b5e3f94d95b11daf (dostęp: 1 maja 2010 r.); Arbeitsgemeinschaft Fernsehfor-
schung, Marktantaile der AGF- und Lizenzsender im Tagesdurchschnitt 2009, http://www.agf.de/daten/
zuschauermarkt/mark tanteile/ (dostęp: 1 maja 2010 r.); Auditel, Sintesi mensile. Marzo 2010, http://
www.auditel.it/doc/sinte simensile_1_marzo10.pdf (dostęp: 1 maja 2010 r.); Asociación para la Inves-
tigación de Medios de Comunicación, Resumen General. Abril de 2009 a marzo de 2010, http://www.
aimc.es/02egm/resumegm 110.pdf (dostęp: 1 maja 2010 r.); AGB Nielsen Media Research, Raport ty-
godniowy: 2010-04-04, http://www.agbnielsen.pl/2010-04-04,1456.html (dostęp: 1 maja 2010 r.).

851 ARD III („Dritte”) to trzeci kanał publiczny Republiki Federalnej Niemiec, nadawany przez 
lokalne ośrodki telewizyjne. Por. Beata Ociepka, System medialny Niemiec [w:] Wybrane zagraniczne 
systemy medialne, red. Janusz W. Adamowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2008, s. 106.

852 Brytyjski Channel 4 (oznaczony w tabeli tekstem wytłuszczonym) to pod wieloma względami 
instytucja szczególna na brytyjskim rynku medialnym: jest własnością państwa, ale utrzymuje się przede 
wszystkim z emisji reklam, funkcjonując jako swoiste „dopełnienie” oferty programowej BBC. Jak pisze 
Anthony Smith: „Channel 4 stanowi wyraz niektórych wolności kulturalnych pożądanych przez poko-
lenie 1968 – i czegoś z etosu przedsiębiorczości typowego dla ery Thatcher”. Roman Bartoszcze uważa 
z kolei, że brytyjska „Czwórka” jest „dość dziwną instytucją i stanowi swego rodzaju hybrydę komer-
cyjnych stacji i telewizji publicznej”. Podobny system zastosowano również w Danii, w odniesieniu do 
miejscowej TV 2. Por. Janusz W. Adamowski, op. cit., s. 72–73; Anthony Smith, op. cit., s. 51; Roman 
Bartoszcze, Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej. Część I, ABC Media, Łódź 1997, s. 128.
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Włochy Hiszpania Polska

1 RAI Uno 20,8% TVE1 20,0% TVP1 18,4%
2 Canale 5 20,6% Tele 5 17,4% TVN 16,7%
3 RAI Due 9,8% Antena 3 16,8% TVP2 15,3%
4 Italia 1 9,1% La Sexta 7,4% Polsat 14,7%
5 RAI Tre 8,1% Cuatro 7,0% TVP Info 3,8%
6 Rete 4 7,5% Canal Sur 4,1% TVN24 2,4%
7 La7 2,8% TV3852 3,0% TV4 2,1%

853

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 11 danych, na czele krajowych rankingów 
oglądalności znajduje się – w niemal wszystkich przypadkach – nadawca publiczny 
(jedynym wyjątkiem jest Francja). Przeplatający się wzór białych i pomarańczowych 
pól tabeli świadczy zaś jednoznacznie o dualizmie analizowanych systemów medial-
nych – w których zarówno media prywatne, jak i publiczne stanowią istotny element 
lokalnych pejzaży telewizyjnych. 

Zobaczmy teraz, jak – według najnowszych danych854 – prezentują się różnice 
w statusie mediów publicznych w USA i sześciu największych krajach Unii Europej-
skiej. Wykres 33 przedstawia zagregowane wyniki oglądalności głównych kanałów 
telewizji publicznej.

Wykres 33. Wskaźniki oglądalności telewizji publicznej – dla USA i sześciu największych państw 
Unii Europejskiej855

853 Canal Sur i TV3 (oznaczone w tabeli kursywą) to telewizje publiczne wspólnot autonomicznych 
(odpowiednio – andaluzyjskiej i katalońskiej), cieszące się na hiszpańskiej scenie medialnej dość mocną 
pozycją. Por. Joanna Jaroszyk, System medialny Hiszpanii [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, 
s. 199–200.

854 Stan na lata 2008–2010.
855 W przypadku Wielkiej Brytanii uwzględniono BBC 1, BBC 2 oraz – stanowiący przypadek 

szczególny – Channel 4 (oznaczony kolorem czarnym), dla Francji – France 2, France 3, France 5 oraz 
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Jak nietrudno zauważyć, różnice pomiędzy Publicznym Serwisem Nadawczym 
a jego europejskimi odpowiednikami są – przynajmniej jeżeli chodzi o oglądalność 
– olbrzymie. Chcąc realizować cele wyznaczone w latach 60. przez Komisję Car-
negiego, amerykańska telewizja publiczna jest w tej sytuacji zmuszona dostosować 
działalność nadawczą do niełatwych warunków rynkowych, w których przyszło jej 
funkcjonować. Rezultatem tych okoliczności jest odmienna niż w przypadku me-
diów publicznych Starego Kontynentu charakterystyka funkcji wypełnianych przez 
PBS. Omówimy ją w następnej kolejności. 

5.3.2. Profi l działalności

Geneza charakterystyki nadawczej PBS – szczegółowo omówiona w rozdziale III 
niniejszej dysertacji – jest związana nie tylko z wymienionymi powyżej uwarun-
kowaniami rynkowymi, ale i oświatowymi tradycjami pionierów radia niekomer-
cyjnego w Stanach Zjednoczonych. Jak pamiętamy z przeprowadzonej przez autora 
niniejszej dysertacji analizy ramówek amerykańskich sieci telewizyjnych, program 
Publicznego Serwisu Nadawczego różni się pod wieloma względami od ofert sieci 
prywatnych. PBS zdecydowanie wyprzedza konkurentów, jeżeli chodzi o audycje 
popularnonaukowe i edukacyjne, kulturalne, poradnikowe oraz dziecięce (a więc – 
w przeważającej części – misyjne!856), ustępuje im natomiast w dziedzinie rozrywki, 
sportu i audycji lokalnych. Rezultat badania korelacji liniowej analizowanych korpu-
sów wykazał całkowicie odmienny charakter ramówki sieci publicznej w porówna-
niu ze stacjami należącymi do ABC, CBS i NBC.

Pod względem wypełnianych funkcji, Publiczny Serwis Nadawczy stanowi 
sztandarowy przykład modelu „klasztornego” mediów publicznych. To zasygnali-
zowane już we wcześniejszej części dysertacji rozwiązanie zakłada, że „nadawcy 
publiczni powinni być nadawcami niszowymi, uzupełniającymi ofertę komercyjną 
przez koncentrowanie się na gatunkach, których nadawcy prywatni nie mogą emito-
wać w sposób przynoszący zysk”857. W przypadku PBS stan ten jest naturalną konse-
kwencją założeń przyjętych przez jej twórców. Przypomnijmy bowiem, że Publiczny 
Serwis Nadawczy został od samego początku zaprojektowany jako narzędzie korek-
ty zastanego systemu medialnego USA – owego „rozległego pustkowia” komercji, 

Arte, dla Niemiec – ARD, ZDF, ARD III oraz Arte, dla Włoch – RAI Uno, RAI Due oraz RAI Tre, dla 
Hiszpanii – TVE1, TVE2 oraz nadawców autonomicznych (wyróżnionych kolorem białym), dla Polski 
zaś – TVP1, TVP2 oraz TVP Info. Pominięto cyfrowe kanały tematyczne.

856 W opracowanym przez analityków z fi rmy McKinsey & Company raporcie z 1999 roku wyróż-
niono trzy podstawowe strategie przyjmowane przez media publiczne w związku z konkurencją stacji 
komercyjnych: 1) troska o misyjność kosztem udziału w rynku, 2) troska o udział w rynku kosztem 
misyjności oraz 3) równowaga między misyjnością a udziałem w rynku. Kategoria pierwsza dotyczy 
głównie tych nadawców, którzy wskutek określonych regulacji prawnych lub zastosowanych metod fi -
nansowania nie mogą podjąć rywalizacji z sieciami prywatnymi (m.in. PBS oraz australijska ABC). Zob. 
Karol Jakubowicz, op. cit., s. 143.

857 Obok modelu „rozproszonej służby publicznej” i modelu „skansenu” („zatrzymanej ewolucji”) jest 
to najbardziej korzystne dla nadawców komercyjnych ukształtowanie systemu medialnego. Ibidem, s. 155.
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przemocy i banału, o którym w 1961 roku mówił Newton N. Minow858, nie zaś – jak 
w przypadku omówionych w poprzednim podrozdziale nadawców europejskich – 
główny krajowy dostawca przekazów audiowizualnych, rozdający karty na lokalnym 
rynku telewizyjnym. Zadanie uzupełniania treści rozpowszechnianych przez nadaw-
ców prywatnych o audycje realizujące ambitną wizję Komisji Carnegiego nie jest 
bynajmniej łatwe, zwłaszcza w obliczu braku niezależnego systemu fi nansowania 
amerykańskich mediów publicznych. Biorąc pod uwagę wyniki omówionej wyżej 
analizy ramówek oraz – przeważające jednak w amerykańskim dyskursie medio-
znawczym – głosy o wysokim poziomie oferty programowej Publicznego Serwisu 
Nadawczego, należy wszakże uznać, że telewizja publiczna dość rzetelnie wypełnia 
swą „klasztorną” misję dostarczania widzom w USA alternatywy wobec przekazów 
sieci komercyjnych859.

Jak jednak prezentuje się pod tym względem praktyka działalności nadawców 
europejskich? Większość mediów publicznych Starego Kontynentu (jak zasygnali-
zowano już wyżej) „łączy treści misyjne z formami popularnymi w taki sposób, by 
wywiązać się ze swych zadań i bronić udziału w rynku”860 – a przynajmniej stara się 
to robić. Konkurencja ze strony potentatów komercyjnej sceny medialnej wymogła 
jednak w wielu państwach Europy głęboko idące zmiany w strukturze oferty progra-
mowej telewizji publicznych. W opublikowanym w 1998 roku raporcie francuskiej 
Najwyższej Rady Audiowizualnej (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, CSA) czyta-
my m.in.: „wszystkie uniwersalne programy publiczne zmieniały się w kierunku za-
sad praktykowanych przez programy prywatne: nadawania w godzinach największej 
oglądalności programów potencjalnie przeznaczonych dla szerokiej publiczności, 
a w innych porach dnia programów bardziej zróżnicowanych”861. Problem ten prze-
jawia się oczywiście najsilniej w tych krajach, gdzie media publiczne czerpią zasad-
niczą część swych dochodów z działalności reklamowej (czyli tam, gdzie gra o po-
zyskanie telewidza ma najwyższą stawkę; m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech 
czy Francji), ale dotyczy również – w pewnym przynajmniej stopniu – nadawców 
zobowiązanych prawnie do rezygnacji z emisji komunikatów komercyjnych (nawet 
telewizji brytyjskiej862). Zmiany „na gorsze” dotyczą zresztą nie tylko godzin nada-
wania poszczególnych audycji, ale – co jeszcze bardziej istotne – ogólnych proporcji 
między programami „misyjnymi” a rozrywką863.

858 Newton N. Minow, op. cit.
859 Wielu znawców rynku telewizyjnego Stanów Zjednoczonych podnosi jednak w stosunku do PBS 

zarzuty (uzasadnione, dodajmy!) powielania wzorców programowych nadawców komercyjnych – w celu 
poszerzenia grupy docelowej poszczególnych audycji (co przekłada się m.in. na większe wpływy z under-
writingu). Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej dysertacji.

860 Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 39.
861 Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, La télévision publique en Europe, pismo nr 111 z 1998 r., 

s. 1–12. Cyt. za: Karol Jakubowicz, op. cit., s. 144 [tłum. Karol Jakubowicz].
862 Jak wspomniano wyżej, z podobnym problemem mamy do czynienia (wprawdzie na nieporów-

nanie mniejszą niż w Portugalii czy Włoszech skalę) również w przypadku PBS. 
863 I tak na przykład oferta hiszpańskiej TVE staje się – jak uważa Radosław Sajna – „coraz mniej 

ambitna, ale za to ciekawa dla szerokiej publiczności; (...) zależność od reklamy jest przyczyną nasilania 
się ważnej tendencji w hiszpańskiej telewizji – mizerii programowej”. Radosław Sajna, Telewizja w Hi-
szpanii – tendencje ogólne i wymagania rynku, „Studia Medioznawcze” 2005, nr 4, s. 123–124. Zjawisko 
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Analizując opisaną wyżej tendencję, można pokusić się zatem o stwierdzenie, 
że przeprowadzona w latach 80. deregulacja europejskich rynków medialnych i po-
jawienie się silnych nadawców prywatnych wywołały – paradoksalnie – faktyczne 
zawężenie oferty programowej dostępnej przeciętnemu telewidzowi. Telewizje pub-
liczne Starego Kontynentu – zamiast trzymać się konsekwentnie klasycznego modelu 
równowagi pomiędzy pozycjami „poważnymi” i „popularnymi” – w coraz większym 
stopniu dostosowują swe ramówki do wzorców płynących z anten komercyjnych864. 
Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że znacznej części nadawców europejskich 
udaje się mimo wszystko zachować odpowiedni balans w ofertach programowych 
i wysoki poziom prezentowanych audycji. Flagowym przykładem należytego wy-
pełniania funkcji medium publicznego (tak pod względem treści „misyjnych”, jak 
i wartościowej rozrywki) jest – w opinii większości obserwatorów – brytyjska BBC; 
tradycyjnie wysoko oceniane są także m.in. telewizje z krajów skandynawskich 
i Niemiec.

Realizowanie zadań nadawcy publicznego jest w przypadku mediów europej-
skich łatwiejsze z jednego jeszcze powodu. W przeciwieństwie do PBS, telewizje 
niekomercyjne na Starym Kontynencie dysponują zwykle kilkoma (2–3) odrębnymi 
programami nadawania naziemnego865, pozwalającymi na dywersyfi kację nadawa-
nych treści866. I tak na przykład na rynku brytyjskim – jak pisze Roman Bartoszcze – 
„BBC 1 to główny krajowy kanał telewizji, dostarczający wszechstronnej informacji 
i rozrywki. Jest to kanał skierowany do masowego odbiorcy, zawierający w sobie po-
łączenie dramatu, komedii i programów dokumentalnych oraz wiadomości. BBC 2 
to trochę odmienny kanał, który skierowany jest bardziej do poszczególnych grup 
odbiorców niż do masowej publiczności. Dlatego też można tu znaleźć programy 
kulturalne dla bardziej wymagających odbiorców oraz programy eksperymentalne 
i nowatorskie, nieobecne w bardziej tradycyjnej BBC 1. Zamieszczane są też pro-
gramy dyskusyjne, komentarze i analizy wydarzeń”867 (przypomnijmy ponadto, że 
swoistym dopełnieniem systemu British Broadcasting Corporation jest Channel 4 

rosnącej konwergencji programowej między mediami publicznymi a komercyjnymi jest doskonale znane 
także polskim telewidzom – zwłaszcza tym, którzy na audycje kulturalne i fi lmy dokumentalne muszą 
czekać do późnych godzin wieczornych, i którym zamiast programów w minimalnym chociaż stopniu 
realizujących misję publiczną TVP prezentowała przez ponad rok widowisko rozrywkowe Gwiazdy tań-
czą na lodzie.

864 W piśmiennictwie zdarzają się również pozytywne oceny wpływu stacji komercyjnych na jakość 
oferty mediów publicznych – „zmuszonych do większego wysiłku i do wprowadzenia nowocześniej-
szych środków wyrazu i form dziennikarstwa oraz do częściowej choćby rezygnacji z dawnego paterna-
lizmu i elitaryzmu”. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 145.

865 Dotyczy to również narodowych nadawców publicznych z krajów niewielkich, takich jak cho-
ciażby Słowacja, gdzie miejscowa STV nadaje tradycyjną drogą radiową dwa kanały telewizyjne (Jed-
notka i Dvojka).

866 Stacje amerykańskiej telewizji publicznej, dysponując zasadniczo tylko jednym pasmem nada-
wania, nie są w stanie zaoferować widzom kilku programów ramowych (nie licząc możliwości związa-
nych z wprowadzoną niedawno technologią cyfrową i pominąwszy spotykaną gdzieniegdzie praktykę 
dywersyfi kacji przekazów przez nadawców niekomercyjnych, których zasięg częściowo się pokrywa). 
Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej rozprawy.

867 Roman Bartoszcze, op. cit., s. 127.



PBS. Amerykańska telewizja publiczna204

– utrzymujący się wprawdzie z działalności komercyjnej, ale mający swój udział 
w realizacji misji publicznej).

W przypadku francuskich mediów publicznych, France 2 jest stacją bezpośrednio 
rywalizującą z komercyjną TF1 na niwie produkcji mających przyciągać masową 
publiczność868. Podstawę zawartości programowej France 3 stanowią z kolei „wia-
domości lokalne i regionalne (również w językach mniejszości narodowych), a także 
kwestie dotyczące spraw wewnętrznych i zagranicy. (...) Oprócz tego na wizji poja-
wia się tematyka kulturalna, głównie w postaci muzyki i przedstawień teatralnych”869. 
Na działalności misyjnej koncentrują się także niszowe: France 5 – program znany 
nad Loarą jako la chaîne de la connaissance et du savoir („kanał wiedzy i nauki”), 
oraz niezależna telewizja Arte870, nadające – odpowiednio – audycje dokumentalne 
i artystyczne. 

Podobne rozwiązania (model „wyspecjalizowanych nadawców publicznych”871) 
obowiązują zresztą – w różnym, co trzeba podkreślić, stopniu – w znacznej części 
państw Starego Kontynentu. Nie należy zaś wątpić, że wraz z dalszym rozwojem 
nowoczesnych technik medialnych i popularyzacją telewizji cyfrowej opisane wyżej 
procesy dywersyfi kacji przekazów będą się jeszcze bardziej nasilały. Również dla 
stacji amerykańskiej PBS, które dopiero w ostatnich latach – wraz z modernizacją 
infrastruktury nadawczej – zyskały możność nadawania kilku pasm jednocześnie, 
otwiera to nowe możliwości kształtowania oferty programowej. Póki co szansa ta nie 
została jednak przez Publiczny Serwis Nadawczy w pełni wykorzystana872.

Reasumując rozważania zawarte w tym podrozdziale, należy ogólnie stwierdzić, 
że europejskie telewizje publiczne – dysponujące odpowiednim zapleczem fi nanso-
wym, kilkoma pasmami częstotliwości naziemnych i olbrzymim, tradycyjnym ka-
pitałem oglądalności – dążą z reguły nie tylko do realizacji założeń misyjnych, ale 
i skutecznej rywalizacji o widza z mediami komercyjnymi. PBS zaś – nie mając 
szans w bezpośredniej walce o widzów z gigantami sceny amerykańskiej – skromniej 
defi niuje swe zadania, jedynie uzupełniając ofertę programową nadawców komercyj-
nych o brakujące treści kulturalne i edukacyjne.

5.3.3. Struktura instytucjonalna

Różnice pomiędzy PBS a europejskimi nadawcami publicznymi nie kończą się jed-
nak na aspektach związanych z funkcjonowaniem opisywanych instytucji – w wielu 
wypadkach sięgając głębiej, aż do fundamentów przyjętych rozwiązań struktural-
nych. Nawiązując do ustaleń poczynionych w rozdziale II, należy przypomnieć, że 

868 Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 152.
869 Katarzyna Gajlewicz, op. cit., s. 161.
870 Kanał Arte stanowi rezultat medialnej kooperacji francusko-niemieckiej.
871 Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 39.
872 Por. United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 19. 

Do obsługi kilku niezależnych kanałów telewizyjnych potrzebne są bowiem znaczne zasoby fi nansowe 
i ludzkie, których PBS nie ma – jak wiadomo – w nadmiarze.
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model mediów publicznych USA cechuje się znacznym stopniem decentralizacji, 
zarówno w sferze instytucjonalnej, jak i odnośnie do mechanizmów fi nansowania.

Genezy takiego uformowania systemu należy szukać przede wszystkim w oddol-
nym charakterze całego amerykańskiego ruchu nadawczości niekomercyjnej. PBS 
nie powstała bowiem jako zupełnie nowe medium na dziewiczym rynku; kluczowe 
dla historii mediów publicznych sprawozdanie Komisji Carnegiego (1967 r.) wielo-
krotnie odwoływało się do tradycji rozgłośni oświatowych, postulując utworzenie 
przyszłego systemu telewizji publicznej właśnie na ich podstawie873. Publiczny Ser-
wis Nadawczy od początku miał stanowić jedynie swoistą nadbudowę, ogólnokrajo-
wy system koordynacji i zarządzania funkcjonowaniem systemu (z kompetencji PBS 
wykluczono na przykład prowadzenie własnej działalności produkcyjnej874). Wyda-
rzenia kolejnych dekad wzmocniły jeszcze bardziej decentralizację amerykańskich 
mediów publicznych.

Zgodnie z ustawą Public Broadcasting Act aż 75% funduszy przeznaczanych co 
roku przez władze federalne na wsparcie telewizji publicznej trafi a do lokalnych li-
cencjobiorców PBS, a jedynie 25% jest przeznaczanych na inicjatywy ogólnokra-
jowe875. Specyfi czność tego rozkładu to dalekie echo wydarzeń z początku lat 70., 
kiedy „administracja Nixona, dążąc do wyeliminowania programów publicystycz-
nych [produkowanych centralnie i krytycznych wobec polityki Białego Domu – 
przyp. R.K.] z anteny publicznej, wykorzystała nominacje do zarządu CPB, aby 
skierować więcej środków fi nansowych do stacji lokalnych, uważanych za bardziej 
konserwatywne”876. Dokonana następnie przez grupę nadawców lokalnych – z Ral-
phem Rogersem na czele – przebudowa systemu PBS w duchu decentralizacji877 
ugruntowała kluczową rolę stacji regionalnych w amerykańskim modelu telewizji 
publicznej878. Najważniejsze decyzje (zwłaszcza te dotyczące oferty programowej 
Serwisu) są w związku z tym podejmowane na poziomie lokalnych instytucji nadaw-
czych879 – jak stwierdził cytowany już wcześniej Keith Thompson: „PBS jako taka 
nie kontroluje niczego”880. O pozycji stacji członkowskich PBS świadczy również 
istnienie zrzeszeń licencjobiorców, reprezentujących interesy środowiska na forum 
ogólnokrajowym881. 

873 Pod koniec 1966 roku na rynku amerykańskim funkcjonowały 124 edukacyjne stacje telewizyjne. 
Por. The Carnegie Commission, op. cit., s. 19–31.

874 W przeciwieństwie do amerykańskiego radia publicznego (NPR). Działalnością produkcyjną nie 
zajmują się również – z różnych powodów – niektórzy nadawcy europejscy, m.in. Channel 4 (Wielka 
Brytania).

875 Public Broadcasting Act of 1967... Więcej na ten temat w rozdziale II niniejszej dysertacji.
876 Jak pisze James Ledbetter, jeszcze w 1972 roku ogólnokrajowe instytucje telewizji publicznej 

otrzymywały aż 76% dotacji. Por. James Ledbetter, Funding..., s. 77.
877 Miało to na celu zwiększenie (w trudnym okresie rządów Richarda Nixona) poparcia społecznego 

i politycznego dla telewizji publicznej. Por. James Day, op. cit., s. 231.
878 Więcej na temat tych dramatycznych wydarzeń w rozdziale I niniejszej rozprawy.
879 Wśród 177 licencjobiorców telewizji publicznej są oczywiście równi i równiejsi; najwięcej do 

powiedzenia mają zwykle giganci systemu PBS – stacje WGBH, WNET czy WETA.
880 Cyt. za: James Ledbetter, Funding..., s. 78.
881 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 12.
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Ten „konfederacyjny” model mediów publicznych bywa poddawany w amery-
kańskiej refl eksji medioznawczej zdecydowanej krytyce. I tak na przykład Willard 
J. Rowland podkreśla nieefektywność formuły przewidującej istnienie olbrzymiej 
liczby niewielkich podmiotów, które rywalizują o te same, skromne fundusze: „Jest 
to [przede wszystkim w aspekcie tworzenia oferty programowej – przyp. R.K.] wy-
soce nieskoordynowany, chaotyczny system, podlegający ciągłym zmianom i nie-
zapewniający żadnej stabilności producentom i autorom audycji”882. Zdaniem ame-
rykańskiego uczonego rozczłonkowana struktura amerykańskiej telewizji publicznej 
przyczynia się do politycznej słabości PBS, wady zaś systemu nie są równoważone 
przez wzmożoną produkcję audycji lokalnych (bo ta – jak już wspomniano w roz-
dziale III – w przypadku Publicznego Serwisu Nadawczego szwankuje).

Jak się jednak prezentują pod tym względem europejskie telewizje publiczne? 
Nadawcy ze Starego Kontynentu charakteryzują się – w większości przypadków – 
znacznie bardziej scentralizowaną strukturą instytucjonalną, w której podstawowe 
funkcje decyzyjne i produkcyjne spełnia jeden ośrodek883. Stacje regionalne są w tym 
modelu jedynie fi liami instytucji centralnej, odpowiedzialnymi za wytwarzanie pro-
gramów (w dużej części lokalnych) i rozpowszechnianie sygnału telewizyjnego, ale 
– w przeciwieństwie do nadawców zrzeszonych w PBS – pozbawionymi większego 
wpływu na główne kierunki polityki nadawczej. Również struktury budżetów tele-
wizji europejskich stanowią antytezę rozwiązań znanych z systemu mediów publicz-
nych Stanów Zjednoczonych. Posłużmy się tu przykładem Telewizji Polskiej, której 
ogólne koszty zamknęły się w 2008 roku sumą 1 875,9 miliona zł, z czego jedynie 
473,0 miliony zł – a zatem 25% (dokładna odwrotność podanych wyżej wartości 
amerykańskich) – przeznaczono na obsługę działalności 16 wojewódzkich oddzia-
łów terenowych884. 

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać – podobnie jak w przypadku Pub-
licznego Serwisu Nadawczego – we wczesnym okresie powstawania krajowych sy-
stemów mediów elektronicznych. Pionierskimi instytucjami nadawczymi w Euro-
pie były bowiem w większości podmioty powoływane przez rządy narodowe (bądź 
wkrótce upaństwawiane), mające od początku charakter kompletnych projektów za-
gospodarowania przestrzeni medialnej. Owe instytucje centralne przyszłych publicz-
nych sieci telewizyjnych dopiero z czasem zaczęły obrastać ośrodkami fi lialnymi, 
pełniącymi – z natury rzeczy – rolę subsydiarną wobec podmiotów macierzystych. 
Do pozostałych przyczyn zróżnicowania między Europą a Stanami Zjednoczonymi – 
jeżeli chodzi o stopień centralizacji systemów medialnych – należą uwarunkowania 
geografi czne (olbrzymia powierzchnia państwa amerykańskiego niejako wymusza 
sieciowy charakter instytucji nadawczych) oraz interkontynentalne odmienności kul-
tury politycznej. Absolutystyczne tradycje wielu państw Starego Kontynentu, zakła-

882 Willard J. Rowland, The Institution..., s. 32.
883 Bądź – w przypadku niektórych państw – kilka instytucji centralnych.
884 Telewizja Polska S.A., Sprawozdanie zarządu z wykorzystania przez TVP S.A. wpływów z opłat 

abonamentowych na realizację misji publicznej w 2008 roku, http://s.v3.tvp.pl/repository/attachment/3/
b/e/ 3bec00b5c1924c1a96efd5a9fcc109551247840636938.doc, s. 10–11 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).
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dające istnienie centralnego ośrodka władzy885 i zarządzanych przezeń prowincji, są 
w tej materii sprzeczne z federalistycznymi sentymentami społeczeństwa amerykań-
skiego, nieufnego wobec rządu w Waszyngtonie. 

Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie europejskie telewizje publiczne są scen-
tralizowane w tym samym stopniu. Sztandarowym przykładem odmiennego uregu-
lowania wewnętrznej struktury nadawcy niekomercyjnego jest – wspomniany wyżej 
– kazus telewizji niemieckiej. ARD – pierwszy kanał publiczny Republiki Federalnej 
Niemiec – to wspólne przedsięwzięcie regionalnych ośrodków telewizyjnych, nieza-
leżne od rządu w Berlinie886. Jego konstrukcja stanowi odzwierciedlenie struktury pań-
stwa niemieckiego, a program ramowy „składa się z odcinków przygotowanych przez 
poszczególne stacje landowe”887. Jeszcze bardziej lokalny charakter mają audycje roz-
powszechniane pod szyldem ARD III – trzecich programów telewizji RFN, nadawa-
nych niezależnie przez ośrodki regionalne. Niemiecka „Trójka” ma – jak pisze Janusz 
W. Adamowski – „szczególne znaczenie dla zapewnienia pluralizmu politycznego 
i kulturowego w Niemczech, ponieważ reprezentuje regiony, a jednocześnie uwzględ-
nia potrzeby mniejszości”888. Swoistą przeciwwagą dla odśrodkowych tendencji ARD 
i ARD III jest centralnie zarządzana ZDF („Dwójka”). Szczególny charakter struktury 
mediów publicznych RFN wynika z – opisanych szczegółowo wyżej – okoliczności 
ich powstania, a także historycznych uwarunkowań ustrojowych Niemiec.

Na zakończenie rozważań zawartych w tym podrozdziale warto nadmienić o sil-
nej pozycji rynkowej autonomicznych nadawców telewizji publicznej w Hiszpanii889 
– m.in. andaluzyjskiej TV Sur i katalońskiej TV3 (w cytowanym wyżej badaniu oglą-
dalności wszystkie te stacje zebrały łącznie aż 15,1% widowni!), a także przypo-
mnieć o regionalnie zorientowanych kanałach uniwersalnych (takich jak France 3 we 
Francji czy TVP Info w Polsce890), w dużej mierze opierających swą działalność na 
pracy dziennikarzy z ośrodków lokalnych891.

5.3.4. Finansowanie

Kolejną z płaszczyzn odmienności między opisywanymi systemami telewizyjnymi 
stanowi – podstawowa dla wszystkich chyba dyskusji o optymalnym modelu ustrojo-
wym mediów publicznych – kwestia fi nansowania. Amerykańskie rozwiązanie w tej 

885 Np. w Wersalu. Por. Michael G. Roskin [et al.], Wprowadzenie do nauk politycznych, tłum. Hanna 
Jankowska, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 58.

886 Por. Roman Bartoszcze, op. cit., s. 88.
887 Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 150.
888 Janusz W. Adamowski, System medialny Niemiec..., s. 106.
889 Działają one pod kontrolą i są współfi nansowane ze środków parlamentów regionalnych. Zob. 

Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 163.
890 Telewizja Polska S.A., op., cit., s. 21.
891 Nietypowe rozwiązania w tej materii funkcjonują w publicznych mediach skandynawskich. I tak 

np. „w imię unikania centralizmu stołecznego, TV 2 ma siedzibę w Odense, a nie w Kopenhadze”, zaś 
„w Szwecji SVT ma obowiązek wyprodukowania 55% własnych programów (...) poza Sztokholmem”. 
Zob. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 197. 
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materii zostało szczegółowo opisane w rozdziale II niniejszej pracy; przypomnijmy 
jednak najważniejsze fakty. 

Zasadniczą cechą systemu fi nansowania działalności PBS jest jego dywersyfi -
kacja. Niekomercyjne stacje telewizyjne czerpią dochody m.in. z wpłat indywidual-
nych darczyńców (25%), dotacji władz stanowych (15%), wsparcia przedsiębiorstw 
prywatnych (15%), funduszy federalnych dystrybuowanych przez CPB (12%), sub-
wencji uczelnianych (8%), pomocy ze strony fundacji (6%) oraz subsydiów prze-
kazywanych przez władze lokalne (5%)892. Ten wachlarz wpływów nie świadczy 
jednak o sile systemu amerykańskiego. Wręcz przeciwnie: różnorodność źródeł do-
chodów jest raczej wyrazem dramatycznych wysiłków licencjobiorców, mających na 
celu coroczne zbilansowanie budżetów – w obliczu braku stabilnego, odpornego na 
zawirowania polityczne i rynkowe mechanizmu fi nansowania PBS. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w niespełnionej obietnicy ustanowienia 
niezależnego od władz w Waszyngtonie systemu generacji wpływów do kasy Pub-
licznego Serwisu Nadawczego. Postulat stworzenia takiego mechanizmu pojawił się 
już w raporcie Komisji Carnegiego893, ale zarówno ten projekt, jak i inne – zgłaszane 
w kolejnych dekadach – propozycje nie znalazły zrozumienia ustawodawcy USA894. 
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem wsparcie federalne trafi a do instytucji amery-
kańskiej telewizji publicznej za pośrednictwem okresowo autoryzowanych dotacji 
kongresowych, co uzależnia nadawcę od aktualnej koniunktury politycznej w stolicy. 
Co więcej, skromny wymiar pomocy fi nansowej ze strony władz wzmaga procesy 
komercjalizacji PBS, zmuszonej w tej sytuacji do szukania dodatkowych źródeł do-
chodu – również we współpracy ze światem biznesu (w porównaniu z innymi wyso-
ko rozwiniętymi państwami świata amerykański system mediów niekomercyjnych 
musi zadowolić się bardzo niewielkimi kwotami ze środków publicznych895). Stan 
fi nansów Publicznego Serwisu Nadawczego jest przedmiotem nieustających komen-
tarzy krytycznych i postulatów reform ze strony medioznawców amerykańskich896. 

Jak przedstawiają się rozwiązania przyjęte w tym zakresie przez kraje Starego 
Kontynentu? Mechanizmy fi nansowania nadawców europejskich są bardzo zróżni-
cowane, ale analizując obszerne spektrum zastosowanych w różnych krajach kon-
cepcji, można wyróżnić kilka głównych źródeł wpływów budżetowych dla telewizji 
publicznych: a) abonament, b) dotacje państwowe oraz c) reklama i sponsoring. Do 
powyższych metod fi nansowania dochodzą ponadto w wielu wypadkach: dochody 
z płatnych programów i usług, zyski z własnej działalności gospodarczej, a także 

892 United States Government Accountability Offi ce, Issues Related to the Structure..., s. 29.
893 Miał on być oparty na opłatach akcyzowych od odbiorników telewizyjnych. Por. The Carnegie 

Commission, op. cit., s. 68–73.
894 Więcej na ten temat w rozdziale II niniejszej rozprawy.
895 Wsparcie publiczne dla mediów niekomercyjnych, wyrażone jako procent PKB, jest w Stanach 

Zjednoczonych wielokrotnie niższe niż średnia dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD). Szczegółowe dane na ten 
temat (z 1999 r.) zawiera przygotowane w Kanadzie sprawozdanie For a Democratic Canadian Media, 
do którego warto Czytelnika odesłać. Zob. For a Democratic Canadian Media, http://www.shunpiking.
com/ol0206/CEPmediapolicy_e-1.pdf (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

896 Por. m.in. James Ledbetter, Made by..., s. 222–226; Willard J. Rowland, The Institution..., s. 46–51.
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ewentualne opłaty ponoszone przez nadawców komercyjnych897. Poszczególne me-
chanizmy bywają łączone w różnych systemach medialnych; jak pisze Alicja Jaskier-
nia: „Zdecydowana większość państw członkowskich [Unii Europejskiej – przyp. 
R.K.] wybiera model podwójny (dual-fi nancing). Pozwala on na pokrywanie kosz-
tów działalności nadawców publicznych nie tylko ze źródeł publicznych, ale również 
komercyjnych”898. Rzecz jasna, istnieje i model pojedynczy (single-fi nancing), ale 
realizowany jest on przez niewielu nadawców ze Starego Kontynentu – wyłącznie 
z abonamentu899 utrzymują się m.in. brytyjska BBC900 i telewizje publiczne większo-
ści państw skandynawskich (a także ARD III w Niemczech). 

Kraje, w których obowiązuje model „dwunożnego” (tj. publicznego i komercyj-
nego) fi nansowania narodowych mediów publicznych, decydują się zwykle na ze-
stawienie opłat abonamentowych z działalnością reklamową. Mniejsza część państw 
Europy wybrała model łączący wpływy z emisji komunikatów komercyjnych z dota-
cjami budżetowymi; w nielicznych systemach medialnych obowiązują jednocześnie 
wszystkie trzy podstawowe metody fi nansowania mediów publicznych. Dane szcze-
gółowe przedstawia rysunek 5.

Rys. 5. Modele fi nansowania mediów publicznych w wybranych krajach Europy901

897 Karol Jakubowicz, op. cit., s. 207–208.
898 Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 252.
899 I ewentualnie pobocznych dochodów własnych. Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 208.
900 Zob. Tadeusz Skoczek, Media publiczne w Polsce, Mazowiecka Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 

2009, s. 124–126.
901 Na podstawie: Karol Jakubowicz, op. cit., s. 209; European Broadcasting Union, Czech Repub-

lic Upholds License Fee, http://www.ebu.ch/en/union/news/2009/tcm_6-66986.php (dostęp: 1 czerwca 
2010 r.); Open Society Institute & Soros Foundation Network, Television across Europe: More Channels, 

abonament, dotacje publiczne
i reklamy
wyłącznie abonament

dotacje państwowe i reklamy

abonament i reklamy
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Warto w tym miejscu podkreślić, że wedle opinii dominującej w piśmiennictwie 
abonament telewizyjny stanowi optymalną metodę fi nansowania mediów publicz-
nych, zapewniającą instytucjom nadawczym zarówno stabilny strumień funduszy na 
realizację zadań misyjnych, jak i odporność przed naciskami ze strony rządu i przed-
siębiorstw komercyjnych902. Analizy zawartości przekazów nadawców publicznych 
wskazują jednoznacznie na istotną korelację pomiędzy jakością programu telewizyj-
nego a zastosowanym mechanizmem fi nansowania903 – na korzyść systemów utrzy-
mywanych z daniny abonamentowej. Efektywność tego rozwiązania zależy jednak 
w dużym stopniu od szczegółów jego implementacji – w tym m.in. ustalonej wyso-
kości abonamentu, a także sposobów i skuteczności poboru opłat904.

Nieustanny rozwój nowoczesnych technologii komunikacyjnych nie pozostanie 
z pewnością bez wpływu na zastosowane w USA i Europie modele fi nansowania na-
dawców publicznych. Przyjęte rozwiązania będą musiały uwzględniać nowe wzorce 
dystrybucji i korzystania z oferty medialnej905. 

5.3.5. Niezależność instytucjonalna

Ostatnia z przedstawionych w niniejszym rozdziale płaszczyzn odmienności pomię-
dzy telewizją publiczną USA a jej europejskimi odpowiednikami wiąże się z proble-
mem nadania niekomercyjnym instytucjom medialnym takiego kształtu, by zapew-
nić ich autonomię wobec władz państwa906. 

Jak przedstawiają się pod tym względem rozwiązania przyjęte w Stanach Zjed-
noczonych? Przypomnijmy, że amerykański model instytucjonalny mediów pub-
licznych – szczegółowo opisany w rozdziale II niniejszej pracy – zakłada istnienie 
trzech głównych podmiotów centralnych (CPB, PBS i NPR), spośród których zwią-
zek z nadawaniem wizyjnym mają dwa. Publiczny Serwis Nadawczy (PBS) – utoż-
samiany często z całym systemem telewizji publicznej w Stanach Zjednoczonych 
– ma tu do odegrania pozornie mniejszą rolę (zajmuje się bowiem przede wszystkim 
koordynacją i wspieraniem działalności lokalnych stacji telewizyjnych). Kluczową 

Less Independence. Follow-Up Reports 2008, http://www.soros.org/initiatives/media/articles_publica-
tions/pub lications/television_20090313 (dostęp: 1 czerwca 2010 r.).

902 O ile tylko jest zbierany skutecznie i wydawany w sposób transparentny. Por. Alicja Jaskiernia, 
op. cit., s. 259.

903 W przytoczonym przez Karola Jakubowicza badaniu procentowego udziału gatunków „misyj-
nych” w audycjach nadawców publicznych z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii najlepiej 
wypadły media brytyjskie (fi nansowane wyłącznie z abonamentu i przychodów własnych), następnie 
francuskie i niemieckie (działające w systemie dualnym: abonament + reklamy), zdecydowanie najgo-
rzej zaś – hiszpańskie (utrzymujące się z reklam i dotacji państwowych). Karol Jakubowicz, op. cit., 
s. 210–211.

904 W Polsce zarówno wysokość opłat abonamentowych, jak i ich ściągalność utrzymują się na rela-
tywnie niskim poziomie. Telewizja Polska S.A., op., cit., s. 8.

905 Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 260–263.
906 Jak pisze Weronika Świerczyńska-Głownia: „Aby telewizja publiczna jako instytucja sfery pub-

licznej społeczeństwa obywatelskiego mogła realizować określone zadania programowe, tzw. misję, 
musi być niezależna od państwa (...)”. Słownik terminologii medialnej..., s. 219.
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– w kontekście strzeżenia niezależności mediów publicznych – funkcję łącznika fi -
nansowego między rządem w Waszyngtonie a amerykańskim systemem nadawania 
niekomercyjnego sprawuje natomiast Korporacja Mediów Publicznych (CPB). Oby-
dwa podmioty mają postać prywatnych korporacji non profi t. 

Korporacja Mediów Publicznych, będąc tworem formalnie odrębnym od admini-
stracji federalnej907, stanowi jednak instytucję w znacznej mierze zależną od władz 
USA – i ich bieżącej konfi guracji politycznej. Członkowie zarządu CPB są powo-
ływani przez prezydenta (za zgodą Senatu) – spośród osób cechujących się okre-
ślonymi kompetencjami i reprezentujących zróżnicowane środowiska medialne908 
(obowiązuje przy tym zasada parytetu: nie więcej niż pięć osób z dziewięciooso-
bowego składu zarządu może reprezentować tę samą partię polityczną909). Historia 
amerykańskiej telewizji publicznej wskazuje wyraźnie na mankamenty przyjętego 
rozwiązania: począwszy od początku lat 70., kiedy CPB nie zdołała zabezpieczyć 
PBS przed ofensywą Richarda Nixona – aż do pierwszej dekady nowego milenium, 
gdy pod kierunkiem nowego przewodniczącego, Kennetha Tomlinsona, stała się ak-
tywnym ośrodkiem ideologicznej konfrontacji ze wspieranymi (teoretycznie) przez 
siebie mediami910. 

W tej sytuacji gwarantem autonomicznego – na tyle, na ile to możliwe! – charak-
teru amerykańskiej nadawczości publicznej została (z konieczności) sama PBS, od 
czasów reformy Ralpha Rogersa dysponująca wzmocnionym zapleczem społeczno-
politycznym w środowiskach lokalnych. Władze Publicznego Serwisu Nadawczego 
starały się w wielu wypadkach przeciwstawiać naciskom ze strony władz federalnych, 
czego głośnym przykładem była sprawa fi lmu dokumentalnego Death of a Princess, 
wyemitowanego w 1980 roku wbrew protestom przedstawicieli administracji Car-
tera i członków Kongresu911. Autonomia decyzyjna PBS jest rezultatem odmiennej 
struktury i sposobu powoływania zarządu korporacji, stanowiącego reprezentację 
poszczególnych stacji członkowskich sieci, a nie kolektyw odgórnie przydzielanych 
nominatów waszyngtońskich sfer rządowych. Należy jednak zaznaczyć, że istotnym 
ograniczeniem niezależności PBS jest od początku jej istnienia kwestia fi nansowania 
działalności amerykańskich mediów publicznych z funduszy federalnych (omówiona 
w poprzednim podrozdziale); aktywnemu kształtowaniu wzorców funkcjonowania 
mediów niekomercyjnych USA nie sprzyjają także bardzo ograniczone kompetencje 
Serwisu.

Przyjrzyjmy się teraz europejskim rozwiązaniom problemu formy instytucjonal-
nej publicznych podmiotów medialnych. Niekomercyjne telewizje Starego Konty-
nentu funkcjonują zwykle w systemie prawnym jako spółki publiczne lub przed-

907 Public Broadcasting Act of 1967...
908 Więcej na ten temat w rozdziale II niniejszej dysertacji.
909 Rozwiązanie to spotyka się z krytyką, ponieważ zapewniając wprawdzie wewnętrzne zbalanso-

wanie poglądów w zarządzie Korporacji – wymusza jednocześnie a priori polityczny charakter omawia-
nego gremium (zamiast postulowanego przez Komisję Carnegiego zarządu zaufania publicznego). Por. 
James Day, op. cit., s. 121.

910 Więcej na ten temat w rozdziale I niniejszej dysertacji.
911 Zob. Rafał Kuś, Śmierć księżniczki...
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siębiorstwa912. Możliwych do zastosowania rozwiązań jest w tym wypadku bardzo 
wiele913, ale już na wstępie trzeba zaznaczyć, że wszystkie te twory pozostają zwy-
kle – jak pisze Alicja Jaskiernia – „w ścisłych związkach z szeroko rozumianym 
państwem”914. Struktura zarządzania europejskich nadawców publicznych obejmuje 
kilka organów, spośród których za wyznaczanie ogólnych kierunków polityki, a tak-
że nadzorowanie budżetu i działalności stacji odpowiada rada nadzorcza; sprawami 
bieżącymi zajmują się natomiast dyrektor generalny i zarząd915. Rada nadzorcza sta-
nowi również podstawowe ogniwo łączące instytucje władzy państwowej z syste-
mem mediów publicznych – jej członkowie są z reguły wyznaczani przez parlament 
bądź państwowy organ do spraw nadawania (jak np. w Rzeczypospolitej Polskiej); 
to właśnie rady wybierają składy zarządów mediów publicznych (złożone zwykle 
z profesjonalistów, np. kierowników poszczególnych działów stacji)916. 

Z uwagi na sposób kontrolowania nadawców publicznych przez władze państwo-
we, w europejskim piśmiennictwie medioznawczym wyróżnia się trzy kategorie roz-
wiązań917:

a) systemy, gdzie rząd odgrywa aktywną i bezpośrednią rolę w zarządzaniu me-
diami (m.in. Francja, Grecja i Hiszpania);

b) systemy oparte na reprezentacji proporcjonalnej, gdzie wpływ na nadawców 
jest rozdzielony na poszczególne stronnictwa polityczne (i ewentualnie orga-
nizacje społeczne) – jest tak m.in. we Włoszech918, Niemczech i Holandii919;

912 Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 230.
913 Jak pisze Karol Jakubowicz: „Nie ma reguły. Niektórzy nadawcy mają formę spółek (NRK 

w Norwegii, SVT w Szwecji, YLE w Finlandii), inni fundacji (NOS w Holandii, ÖRT w Austrii), jeszcze 
inni korporacji (BBC) bądź instytucji (ZDR i WDR w Niemczech)”. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 196. 
Telewizja Polska S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, rosyjski Pierwyj Kanał (dawny ORT) 
stanowi z kolei podmiot publiczno-prywatny (choć ma status nadawcy publicznego). Por. Łukasz Szur-
miński, System medialny Federacji Rosyjskiej [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, s. 239.

914 Mechanizmy tych związków są bardzo zróżnicowane. Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 229.
915 Ibidem, s. 235. 
916 I tak na przykład pięciu spośród siedmiu członków Rady Nadzorczej TVP S.A. wyłania w kon-

kursie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po jednym zaś nominują: minister właściwy do spraw Skar-
bu Państwa i minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na wniosek Rady 
Nadzorczej Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołuje zarząd składający się z 1–3 członków. Organy 
spółki – Telewizja Polska SA, http://www.tvp.pl/o-tvp/organy-spolki (dostęp: 1 czerwca 2012 r.); Sama 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, będąca konstytucyjnym organem nadzoru nad mediami publiczny-
mi, jest powoływana przez Sejm (2 członków), Senat (1 członek) i Prezydenta (2 członków). Por. Izabela 
Dobosz, Prawo prasowe. Podręcznik, Wolters Kluwer, Warszawa 2006, s. 123–127.

917 Por. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 247.
918 I tak na przykład we włoskim systemie mediów publicznych wprowadzono w 1975 roku zasa-

dę lottizzazione, polegającą na rozdziale kanałów telewizyjnych (i radiowych) pomiędzy stronnictwami 
parlamentarnymi. RAI Uno przypadło partii chadeckiej, RAI Due – socjaldemokratycznej, a RAI Tre 
– komunistom. Por. Roman Bartoszcze, op. cit., s. 149. Jak pisze Karol Jakubowicz: „Powstała zatem 
forma parlamentarnej raczej niż publicznej radiofonii i telewizji”. System lottizzazione został częściowo 
zdemontowany dopiero w 1992 roku (a obecnie stracił całkowicie znaczenie w związku z hegemonią 
polityczną partii Berlusconiego). Zob. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 103. 

919 Holenderskie media publiczne są zarządzane za pomocą skomplikowanego systemu organizacji 
społecznych, religijnych i politycznych, odzwierciedlającego zróżnicowanie społeczeństwa Niderlan-
dów. Zob. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 154–156.
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c) systemy, w których media publiczne są zarządzane przez niezależne ciała re-
gulacyjne lub zarządzające (np. Wielka Brytania, Irlandia oraz kraje skandy-
nawskie). 

Rzeczywiste mechanizmy oddziaływania na media publiczne przez władze 
państw Europy bywają oczywiście bardziej zróżnicowane – wielką rolę odgrywają tu 
zwłaszcza nieformalne metody nacisku (determinowane m.in. przez wzorce kultury 
politycznej danego kraju – inne w Wielkiej Brytanii, a inne np. w Rumunii)920.

Osobny problem stanowi organizacja nadzoru instytucjonalnego nad działal-
nością publicznych mediów elektronicznych. W zdecydowanej większości krajów 
Starego Kontynentu obowiązuje w tym zakresie model kontroli dokonywanej przez 
niezależny organ regulujący (jest tak również w Polsce), w innych oceną sposobu 
realizacji misji publicznej zajmuje się odpowiednie ministerstwo (model stosowany 
m.in. we Włoszech i Francji); trzecim możliwym rozwiązaniem jest samoregulacja 
nadawcy (np. w Wielkiej Brytanii i Irlandii)921. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zasadnicza różnica pomiędzy amerykań-
skim modelem mediów publicznych a systemami europejskimi polega na większym 
– w przypadku nadawców ze Starego Kontynentu – stopniu podporządkowania 
wobec instytucji państwowych. Sieć zależności łączących władze polityczne i na-
dawców publicznych ma bowiem w Europie szerszy zakres – obejmując nie tylko 
kwestie fi nansowe (jak w USA), ale również sprawy związane z obsadą stanowisk in-
stytucji medialnych, bieżącą działalnością nadawczą i nadzorem. Niezależności PBS 
sprzyja także dojrzały charakter demokracji amerykańskiej; w warunkach płytszego 
utrwalenia wzorców przejrzystości życia publicznego (m.in. w niektórych państwach 
południa i wschodu Europy) częściej zdarzają się nieformalne naciski polityczne na 
nadawców telewizyjnych922. 

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę permanentne problemy amerykańskiego na-
dawcy publicznego z fi nansowaniem, należy dodać, że groźba zmniejszenia fundu-
szy federalnych przekazywanych co roku Korporacji Mediów Publicznych przez 
Kongres USA może stanowić niezwykle efektywny instrument wywierania wpły-
wu na władze PBS – niejako neutralizując pozytywny rezultat przyjętych w Stanach 
Zjednoczonych rozwiązań ustrojowych telewizji niekomercyjnej.

920 Do naruszenia zasad autonomii nadawcy publicznego dochodzi zwykle tam, „gdzie demokracja 
nie jest w pełni skonsolidowana i gdzie występują systemy paternalizmu państwowego bądź klientelizmu 
politycznego czy też wręcz partiokracji oraz gdzie brakuje kultury profesjonalizmu i niezależności dzien-
nikarskiej”. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 189.

921 Zob. Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 248. W niektórych państwach Starego Kontynentu odbywają się 
ponadto coroczne debaty parlamentarne poświęcone mediom publicznym. 

922 I tak na przykład w przytoczonych przez Jaskiernię wynikach badania niezależności redakcyjnej 
mediów publicznych Europy czytamy m.in.: „Polska: Dziennikarze TVP byli poddawani bezpośredniej 
manipulacji przez kierownictwo stacji, które odmawiało im wynagrodzenia albo zdejmowało ich progra-
my, jeśli nie stosowali się do różnych politycznych żądań kierownictwa stacji; (...) Rumunia: SRTV jest 
znana jako tuba propagandowa rządu, który bezpośrednio kontroluje i cenzuruje program informacyjny 
stacji; (...) Włochy: Ze względu na słabość kierownictwa RAI, dziennikarze są narażeni na ataki ze strony 
rządzącej koalicji”. Ibidem, s. 244–245.
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5.4. ZAKOŃCZENIE

Wskazane wyżej różnice między amerykańskim systemem telewizji publicznej a mo-
delami przyjętymi w Europie dowodzą zasadniczo odmiennego charakteru omawia-
nych rozwiązań – powstałych za sprawą różnych inspiracji ideologicznych i ewo-
luujących niezależnie przez całe dekady. Zarówno amerykańska, jak i europejskie 
koncepcje ustroju mediów publicznych mają swe wady i zalety; stanowią jednak 
zapewne optymalne (w aktualnych realiach politycznych) rozwiązania dla rodzi-
mych społeczeństw, skoro ani ustawodawcy z Nowego, ani ze Starego Kontynentu 
nie kwapią się do kopiowania wzorców zza Atlantyku.

Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że amerykański system telewizji pub-
licznej zyskałby wiele na implementacji niektórych elementów modeli europejskich. 
Płaszczyzną odmienności, która najmocniej rzutuje na mizerną pozycję rynkową 
PBS, jest bowiem – nierozwiązany od 1967 roku – problem niezależnego fi nanso-
wania mediów publicznych w USA. Wprowadzenie jakiejś formy abonamentu te-
lewizyjnego – stosowanego w większości państw Starego Kontynentu od dawna – 
bądź innej dedykowanej daniny publicznej (z różnych przyczyn bardzo mało realne 
w Stanach Zjednoczonych) rozwiązałoby z dnia na dzień znaczną część problemów 
amerykańskiej telewizji niekomercyjnej. 

Ale czy istnieją – odwrotnie – jakieś cechy amerykańskiego modelu nadawczości 
publicznej, które podpatrywać powinni ustawodawcy i instytucje medialne ze Sta-
rego Kontynentu? Rzecz jasna, zależy to od kraju – jak podkreślono w niniejszym 
rozdziale, europejskie modele mediów publicznych stanowią zbiór niezwykle zróżni-
cowanych rozwiązań strukturalnych, fi nansowych i funkcjonalnych. Znacznej części 
nadawców publicznych w Europie z pewnością wyszłoby jednak na dobre pełniejsze 
odseparowanie instytucjonalne ośrodków telewizyjnych od rządu; być może również 
– bliższa obywatelom, bardziej zdecentralizowana struktura systemu. Z pewnością 
jednak warta naśladowania jest determinacja władz Publicznego Serwisu Nadawcze-
go i jego lokalnych stacji, które już od czterech dekad, mimo niesprzyjających oko-
liczności rynkowych i politycznych, pracując w warunkach znacznie trudniejszych 
niż ich koledzy ze Starego Świata – realizują wytyczoną przez prezydenta Johnsona 
misję „dążenia do doskonałości”923.

923 Remarks of President Lyndon B. Johnson upon Signing the Public Broadcasting Act of 1967...
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Amerykańska telewizja publiczna wkroczyła w piątą dekadę swego istnienia z wielo-
ma nierozwiązanymi problemami. Do tradycyjnych bolączek PBS, szczegółowo opi-
sanych w kolejnych rozdziałach niniejszej dysertacji, dołączyły jednak w ostatnich 
latach również i nowe dylematy – jak sygnalizowano już wcześniej, światowe rynki 
medialne podlegają bowiem obecnie gwałtownym i rozległym przemianom. Tenden-
cje rozwoju pejzaży radiowo-telewizyjnych poszczególnych krajów zdają się zmie-
rzać w stronę: a) rozdrobnienia widowni pomiędzy poszczególnych – z roku na rok 
liczniejszych – nadawców, b) powstawania olbrzymich konglomeratów medialnych 
– dysponujących coraz większym wpływem na audytorium oraz potencjałem lobbin-
gowym, c) zmniejszania się wpływu rządów narodowych na dostępną na terytorium 
danego kraju ofertę medialną (w dobie nadawczości satelitarnej), a także – przede 
wszystkim – d) coraz powszechniejszego stosowania nowoczesnych technologii cy-
frowych w celach komunikacyjnych924.

Zwłaszcza ten ostatni czynnik należy uznać za istotny dla przyszłości niekomer-
cyjnych mediów amerykańskich. Jak Publiczny Serwis Nadawczy (PBS) odnajdzie 
się w świecie wszechobecnych przekazów cyfrowych, dostarczających milionom po-
jedynczych użytkowników milionów spersonalizowanych kanałów informacji – i jak 
w zmienionych warunkach rynkowych realizować ma dezyderaty Komisji Carnegie-
go? Czy media publiczne mają w ogóle rację bytu we współczesnym zglobalizowa-
nym społeczeństwie informacyjnym? Czy też, podobnie jak na przełomie lat 70. i 80. 
XX wieku „video killed the radio star”925, tak i nowe technologie medialne przyniosą 
kres tradycyjnej nadawczości niekomercyjnej?

Zgodnie z zasadą determinizmu technologicznego, rozwijaną na gruncie me-
dioznawstwa m.in. przez Harolda Innisa i Marshalla McLuhana, kolejne wynalazki 
komunikacyjne prowadzą nieuchronnie do zmian w kulturze i organizacji społecz-
nej926. Jak pisze Amit M. Schejter: „Wizja społeczeństwa informacyjnego przyświeca 
wszystkim krajom uprzemysłowionym. Niesie ona z sobą zarówno wielką obietnicę, 

924 Por. Karol Jakubowicz, op. cit., s. 117–118 oraz Alicja Jaskiernia, op. cit., s. 48–67.
925 Tytuł kultowego utworu muzycznego brytyjskiego zespołu The Buggles (1979 r.), stanowiącego 

swego rodzaju lament nad kulturowymi implikacjami determinizmu technologicznego. Video Killed the 
Radio Star było również pierwszym teledyskiem nadanym przez MTV. Por. Buggles – Video Killed
the Radio Star, http://www.dailymotion.pl/video/x714l_buggles-video-killed-the-radio-star_music (dostęp: 
1 czerwca 2010 r.).

926 Por. Słownik terminologii medialnej, red. Walery Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 31–32.
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jak i nieznane wyzwania społeczne”927. Również dla instytucji nadawczości pub-
licznej rewolucje cyfrowa i sieciowa stanowią jednocześnie zagrożenie oraz szansę. 
W dyskursie medioznawczym podkreśla się przede wszystkim wyzwania wynikające 
z poszerzenia oferty nadawców komercyjnych o programy wyspecjalizowane, któ-
rych treść w wielu wypadkach pokrywa się z tradycyjnym zakresem misji publicznej 
radia i telewizji niekomercyjnej (kanały kulturalne, publicystyczne czy popularno-
naukowe). W wymiarze światowym oznacza to – zdaniem Karola Jakubowicza – że 
„media publiczne straciły monopol już nie tylko na odbiorców, ale także na większość 
gatunków misyjnych”928. Dla amerykańskiego Publicznego Serwisu Nadawczego, 
który nie posiadał nigdy istotnego udziału w krajowej widowni telewizyjnej, utrata 
tradycyjnych nisz programowych może oznaczać szczególnie dotkliwy cios. Rozwój 
nowych technologii medialnych (web-casting, video-on-demand, mobile television), 
pogłębiających defragmentację przekazów telewizyjnych i uwalniających je z trady-
cyjnych struktur programów ramowych, jedynie wzmacnia tę tendencję.

Wydaje się jednak, że – jak zasygnalizowano już w rozdziale III niniejszej dyserta-
cji – nawet w warunkach konkurencyjnego, zaawansowanego technologicznie rynku 
medialnego telewizja publiczna ma wciąż rację bytu. Można tu wskazywać m.in. na 
niedostępność ambitnych kanałów komercyjnych dla szerokich mas społecznych (ze 
względu na ewentualne opłaty dostępowe bądź koszty urządzeń odbiorczych), a także 
wpływ nadawców publicznych (nawet niszowych) na podniesienie ogólnego poziomu 
dyskursu medialnego danego kraju – poprzez ukazywanie i promowanie wysokich 
standardów redakcyjnych. Media komercyjne, kierujące się przede wszystkim logiką 
rynku, są także zmuszone – w stopniu większym niż nadawcy publiczni – do stałej 
modyfi kacji oferty programowej w celu zwiększania oglądalności. Prawidłowość tę 
dobrze obrazuje przypadek programu Animal Planet, który w ostatnich latach „prze-
stał być programem przyrodniczym i stał się programem rozrywkowym, w którym 
zwierzęta służą do opowiadania ciekawych, wzruszających czy zabawnych historii 
i wydarzeń. Przestał przekazywać wiedzę, zamiast tego przekazuje emocje”929. 

Ambitny projekt Komisji Carnegiego – plan stworzenia amerykańskiego syste-
mu mediów publicznych – wciąż zatem wydaje się godny urzeczywistnienia. Jego 
pełniejsza niż dotąd realizacja jest zaś (mimo ponadczterdziestoletniej historii nie-
równych zmagań z trudnościami natury politycznej i gospodarczej, a także wyzwań 
związanych z rewolucją cyfrową) niewątpliwie możliwa. Olbrzymią szansą dla Pub-
licznego Serwisu Nadawczego mogą się okazać właśnie nowe technologie medialne, 
stanowiące potencjalnie – jak pisze Monroe E. Price – „zesłaną przez Opatrzność 
drogę wyjścia” z uwarunkowanych historycznie ograniczeń strukturalnych syste-
mu930. I tak na przykład zakończona ostatecznie w 2009 roku modernizacja infra-

927 Amit M. Schejter, Public Broadcasting, the Information Society, and the Internet. A Paradigm 
Shift? [w:] Public Broadcasting and the Public Interest, red. Michael P. McCauley (et al.), M.E. Sharpe, 
Armonk 2003, s. 158.

928 Karol Jakubowicz, op. cit., s. 145.
929 Ibidem, s. 148.
930 Monroe E. Price, Public Television and New Technologies [w:] Public Television in America, red. 

Eli M. Noam, Jens Waltermann, Bertelsmann Foundation, Gütersloh 1998, s. 125.
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struktury nadawczej PBS do standardów cyfrowych umożliwiła wreszcie stacjom te-
lewizji publicznej dywersyfi kację przekazów w osobnych, nadawanych jednocześnie 
pasmach programowych931. Internet zaś – jak widzieliśmy chociażby na przykładzie 
witryny WWW audycji informacyjnej PBS NewsHour (opisanej w rozdziale IV) – 
od kilku lat jest dla amerykańskiego nadawcy publicznego użytecznym narzędziem 
wzbogacania walorów poznawczych tradycyjnych form medialnych. Efektywna im-
plementacja nowych rozwiązań wymaga jednak aktywnej i przemyślanej polityki 
władz Publicznego Serwisu Nadawczego – oraz dobrej woli władz w Waszyngtonie, 
od których stabilnego wsparcia zależy bezpieczne przeprowadzenie amerykańskiej 
telewizji niekomercyjnej przez trudny okres transformacji technologicznej. 

Jeżeli wysiłki te zakończą się powodzeniem, przyszłość wyrażonego w 1967 
roku przez E.B. White’a marzenia o telewizji publicznej jako medium stanowiącym 
dla Amerykanów „salę koncertową, centrum edukacyjne, scenę teatralną i okrągły 
stół”932 będzie znów – po raz pierwszy od czterech dekad – rysować się w jaśniej-
szych barwach.

Trwająca blisko trzy lata praca nad niniejszą dysertacją była dla jej autora z wielu 
względów trudną, ale jednocześnie fascynującą przygodę intelektualną933. Zadania 
wytyczone w konspekcie przedłożonym – w kwietniu 2009 roku – Radzie Instytu-
tu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ należy uznać za zrea-
lizowane. W kolejnych rozdziałach rozprawy przedstawiono szczegółowo: historię 
wczesnych amerykańskich mediów niekomercyjnych oraz instytucji Publicznego 
Serwisu Nadawczego (rozdział I), strukturę organizacyjną i mechanizmy fi nansowa-
nia systemu PBS (rozdział II), a także specyfi czność funkcjonowania sieci na rynku 
medialnym USA i główne nurty tamtejszego dyskursu wokół telewizji publicznej 
(rozdział III). Szczególnie pracochłonna – jak zawsze w przypadku studiów tego 
typu – okazała się analiza zawartości PBS NewsHour (rozdział IV); satysfakcja z we-
ryfi kacji empirycznej przyjętych hipotez w pełni jednak wynagrodziła autorowi trud 
żmudnego kategoryzowania poszczególnych jednostek badawczych. W rozdziale V 
porównano wreszcie amerykański model mediów niekomercyjnych z rozwiązaniami 
europejskimi, wskazując najbardziej istotne różnice między nimi. 

Dwieście trzydzieści zapisanych stron nie jest wszelako – dla ich autora – jedy-
nym rezultatem wielomiesięcznej pracy nad niniejszą dysertacją. Analizując źródła 
historyczne, artykuły prasowe, sprawozdania fi nansowe i rozprawy naukowe, oglą-
dając niezliczone godziny audycji Publicznego Serwisu Nadawczego – wzbogacił on 
nie tylko swą wiedzę o amerykańskiej telewizji niekomercyjnej, ale i o Stanach Zjed-
noczonych jako takich. Systemu PBS nie sposób bowiem zrozumieć bez odwołania 
się do kulturowej, politycznej i ekonomicznej swoistości USA. Niniejsza rozprawa, 
chociaż formalnie poświęcona jedynie niewielkiemu wycinkowi życia społecznego 

931 Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej dysertacji.
932 The Carnegie Commission, op. cit., s. 13.
933 Również dla samej PBS okres ostatnich trzech lat okazał się niełatwy, ale zarazem pełen nadziei 

na przyszłość (głównie ze względu na – wspomniane wyżej – procesy implementacji cyfrowych techno-
logii nadawczych).
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Stanów Zjednoczonych, stanowi zatem w jakiejś mierze opowieść o Ameryce i jej 
wartościach; w szczególności zaś – o najważniejszej z nich. Oddajmy jednak – po raz 
ostatni – głos Komisji Carnegiego:

„Gdybyśmy mieli podsumować naszą propozycję z całą możliwą zwięzłością, 
powiedzielibyśmy, że centralnym elementem naszych zaleceń jest wolność. Dążymy 
do wolności od ograniczeń właściwych dla telewizji komercyjnej – i nieuniknionych 
w jej wypadku. Dążymy do tego, by telewizja edukacyjna była wolna od nacisków 
wynikających z niedostatecznego fi nansowania. Dążymy do tego, by artysta, kon-
struktor, dziennikarz, uczony i urzędnik publiczny byli wolni w swej twórczości, 
innowacyjności oraz możności bycia słyszanym poprzez to – docierające najdalej 
– medium. Dążymy do tego, by obywatelowi było wolno oglądać programy, których 
obecny system – ze względu na swą niedoskonałość – mu odmawia. 

Ponieważ wolność ta stanowi zasadniczy element naszego sprawozdania, przed-
kładamy je z ufnością; mobilizować Amerykanów w imię wolności to prosić ich 
o to, co zawsze chcieli dawać”934.

934 Ibidem, s. 98–99.
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