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Dyskurs ekspercki w polskiej telewizji śniadaniowej

Wprowadzenie
Na łamach jednego z październikowych numerów „Polityki” Edwin Bendyk
napisał: „od zarania dziejów do 2003 roku ludzkość wyprodukowała pięć eksabajtów
danych. To bardzo dużo, a jednak oszałamia coś innego: dziś produkujemy tyle co dwa
1
dni” . W związku z niebywałym wzrostem informacji rodzą się pytania: w jaki sposób
dotrzeć do interesujących treści, jak wyłowić to, co najważniejsze, jak w gąszczu
często sprzecznych doniesień, także naukowych, wybrać to, co zdrowe, bezpieczne
i dostosowane do naszych potrzeb? I tu z pomocą współczesnemu człowiekowi przychodzą różni eksperci i specjaliści, którzy na łamach kolorowych czasopism, w programach telewizyjnych, audycjach radiowych i na stronach internetowych doradzają,
pomagają i zwracają uwagę odbiorców mediów na to, co ważne, użyteczne, modne
i niezbędne.
Na łamach swojego artykułu chciałabym przyjrzeć się bliżej, zarówno w aspekcie
ilościowym, jak i jakościowym, dyskursowi eksperckiemu, który toczył się w popularnych programach polskiej telewizji śniadaniowej.

Eksperci w kulturze popularnej
Jürgen Habermas zauważył: „w dzisiejszym dyskursie publicznym mamy do
czynienia z dominacją kultury, którą możemy określić jako kulturę ekspercką”2.
W przestrzeni medialnej funkcjonują różnego typu specjaliści, którzy bazując na
racjonalnych, często naukowych przesłankach, kształtują, najczęściej za pomocą
przekazów medialnych, nasz stosunek do rzeczywistości. Eksperci podpowiadają
nam, co jeść – margarynę czy masło, w co się ubrać, aby wyglądać modnie, jaką
dyscyplinę sportu uprawiać, jakie rośliny pielęgnować w ogródku, jak uprawiać seks
i dbać o każdą część naszego ciała, aby być zdrowym i atrakcyjnie się prezentować.
Anthony Giddens podkreślił, że „współczesny człowiek żyje w kulturze mnogości
wyborów”3 i wśród tej wielości stara się odnaleźć. Jego zdaniem
1

E. Bendyk, Wróżenie z danych, „Polityka” 2012, nr 43, s. 68.
Cyt. za: A. Lewicki, Od House'a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wrocław 2011, s. 49.
3
Szerzej zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności,
Warszawa 2001.
2
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„globalizacja wymusza na ludziach bardziej otwarty, refleksyjny sposób życia. Oznacza to, że
bezustannie odpowiadamy na zmiany zachodzące w otaczającym nas świecie i ciągle przystosowujemy się do niego. Jako jednostki ewoluujemy wraz ze środowiskiem społecznym, którego jesteśmy
częścią”4.

Można zatem powiedzieć, że decyzje, które podejmujemy każdego dnia, nawet te
najdrobniejsze i związane z codziennością, stanowią część procesu, w jakim wciąż
tworzymy i odtwarzamy naszą indywidualną tożsamość. Taką postawę wymusza na
nas epoka, w której żyjemy, nazwana przez Zygmunta Baumana płynną nowoczesnością. Jej charakterystyczną cechą jest
„kompulsywna i obsesyjna, nieprzerwana, niepowstrzymana i wiecznie niedokończona modernizacja, wszechobecne i nieusuwalne, niezaspokojone pragnienie twórczej destrukcji (lub jak to bywa
niekiedy, destrukcyjnej twórczości: >oczyszczenia przedpola< w imię >nowych ulepszonych projektów<, >demontowania<, >eliminowania<, >wycofywania<, >roztapiania< lub >redukowania< –
a wszystko po to, aby móc robić to samo w przyszłości dla zwiększania efektywności i konkurencyjności”5.

W związku z powyższym eksperci stali się w kulturze prefiguratywnej swojego
rodzaju drogowskazami, doradcami i przewodnikami po meandrach codziennego
życia pozbawionego stałych punktów odniesienia i trwałych wzorców postępowania.
Stąd duża popularność bogatego segmentu prasy poradnikowej. Zainteresowaniem
czytelników cieszą się tytuły dotyczące motoryzacji, wychowania dzieci, prowadzenia domu, dbania o ogród itp. Jednym słowem takie, które radzą i pomagają
rozwiązywać różne problemy i dokonywać codziennych wyborów. Także na listach
rankingowych książkowych bestsellerów bardzo często znajdują się poradniki dotyczące niemal każdej sfery życia. Media audiowizualne również korzystają ze wsparcia
ekspertów. Dobrym przykładem jest tu telewizja śniadaniowa.
W kulturze eksperckiej nikt nie posiada monopolu na prawdę6. Często słychać
głosy o upadku autorytetów. Eksperci jednak nie starają się wejść w ich rolę, nie
starają się ich zastąpić. Ich zadania ograniczają się do propozycji, porady, sugestii, do
zwrócenia uwagi odbiorcy przekazów medialnych na ważny aspekt dotyczący praktycznego funkcjonowania człowieka. Komunikaty muszą być zatem jasne, racjonalnie
7
uzasadnione i odnoszące się do mierzalnej rzeczywistości . Najlepiej poparte najnowszymi badaniami empirycznymi. Wartość takich wypowiedzi podnoszą także
liczne rekomendacje instytutów badawczych i konsumenckich, klinik medycznych
itp. Niezbędna okazuje się także umiejętność podawania komunikatów w zwartej,
efektownej formie, która wysunęła się na pierwszy plan, dominując nad treścią. Na
rynku medialnym zatem odnaleźli się ci eksperci, „doradzacze”, specjaliści, którzy
4
5
6
7

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 84.
Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 44-45.
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
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potrafili postępować według nowych zasad. Stali się ekspertami „na każdą okazję”,
„fachowcami typu 360 stopni”, zawsze gotowymi w dwóch zdaniach objaśnić nawet
8
najbardziej skomplikowany problem .
Ten proces eksploatacji specjalistów widoczny jest w mediach, które jak zauważył
Arkadiusz Lewicki,
„niemal w każdej sprawie, od stosunków polsko-gabońskich poprzez wybuch wulkanu na Islandii do
znaczenia koloru koszuli kandydującego na ważny urząd polityka, mają zwyczaj zwracać się o komentarz do specjalisty z danej dziedziny, najlepiej reprezentującego świat nauki, którego nazwisko
można na ekranie czy w gazecie poprzedzać odpowiednim tytułem”9.

Można zatem powiedzieć, że eksperci pojawiający się w mediach to z jednej strony doskonale orientujący się w swojej dziedzinie, liczący się w środowisku fachowcy,
często górujący nad innymi, mający wiedzę i umiejący ją sprzedać. Z drugiej strony, to
celebryci występujący w roli specjalistów tłumaczących złożoność relacji społecznych, zawiłych zagadnień prawnych, skomplikowanych kwestii dotyczących współczesnej medycyny.

Dyskurs, dyskurs medialny i dyskurs w mediach
Większość dyskursów, w tym także eksperckich, toczy się w przestrzeni medialnej.
Media stały się głównym nośnikiem tychże przekazów i źródłem wiedzy o otaczającej
rzeczywistości. Niezwykle modny i intensywnie stosowany w nauce termin dyskurs
wywodzi się z językoznawstwa i semiotyki. Obecnie funkcjonuje w wielu dziedzinach
10
nauk humanistycznych i społecznych . Zofia Kowalik-Kaleta podkreśliła, że pojęcie to
11
„ma charakter złożony, różne też były i są koncepcje pojmowania i analizy dyskursu” .
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki Robert Szwed doszedł do wniosku, że
koncepcje badawcze dotyczące dyskursu zasadniczo zamykają się w jednej z trzech
głównych perspektyw. Po pierwsze, traktują dyskurs jako tekst, czyli strukturę ponadzdaniową. Po drugie, dyskurs to język w użyciu. I po trzecie, dyskurs definiowany jest
jako zachowanie komunikacyjne, czyli społeczna praktyka, która zawiera w sobie
zarówno przykłady użycia języka, jak i zachowania pozajęzykowe12. Istotny jest zatem

8
Więcej na ten temat zob. P. Wilk, Pomyleni mędrcy. Celebryci w cudzych rolach, „Tygodnik Powszechny” 2012,
nr 51, s. 12-13.
9
A. Lewicki, Od House'a do Shreka…, s. 65.
10 Socjologicznej analizie dyskursu (ang. Sociological Discourse Analysis) – został poświęcony pierwszy numer
„Studiów Socjologicznych” z 2012 roku, na łamach którego przybliżono teoretyczne założenia SAD oraz dwanaście
artykułów naukowych traktujących o jej różnych wymiarach. W tym numerze znalazły się także wyniki badań
empirycznych prowadzonych tą metodą.
11 Z. Kowalik-Kaleta, Interdyskursywności w medialnych tekstach perswazyjnych – analiza w ramach KAD, „Media
i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 103.
12 R. Szwed, Nieswoistość analizy dyskursu w nauce o komunikacji. Dyskurs jako przedmiot i metoda badań,
[w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, T. Gackowski (red.), Warszawa
2011, s. 13-29. Zob. także: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.),
Warszawa 2011.
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wybór określonej perspektywy badawczej, którą będzie się konsekwentnie podążało. Ramę metodologiczną dla moich badań stanowi trzecia z przedstawionych
wyżej perspektyw.
Według Słownika terminologii medialnej dyskurs to
„zespół zachowań językowych, których treść i forma warunkowane są koncepcjami poznawczymi,
charakterystycznymi dla danej epoki, danego typu komunikacji, danego rodzaju działalności, a także
praktycznymi warunkami formułowania wypowiedzi (kto mówi, do kogo, w jakim celu i w jakiej
sytuacji)”13.

Dyskurs jest zatem formą praktyki społecznej, rozpoznawalnym sposobem widze14
nia i opisywania świata . Można powiedzieć za A. Giddensem, że „stanowi ramy
myślenia w konkretnym obszarze życia społecznego. Np. dyskurs kryminologiczny
jest tym, co ludzie w danym społeczeństwie myślą i jak mówią o przestępczości”15.
Dyskurs medialny natomiast zdaniem Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz, to „zespół sposobów celowego, nieprzypadkowego używania języka do komunikowania
informacji, opinii, wartości, koncepcji, poglądów mediów na różne tematy”16. Analiza
dyskursu medialnego jest zatem odkrywaniem i opisywaniem, w jaki sposób dyskurs
wyraża ekonomiczne, polityczne i społeczne interesy grup i osób oraz badaniem,
w jaki sposób dyskurs ujawnia nierówny dostęp jednostek i grup do wiedzy, do możli17
wości wyrażania własnych interesów, a także możności wypowiedzenia się . Można
mówić o dyskursach medialnych na różne tematy, bądź potraktować media jako
przestrzeń, w której realizowane są dyskursy różnych grup społecznych, różnych ludzi
na różne tematy. Wówczas zdaniem M. Lisowskiej-Magdziarz mamy do czynienia
z dyskursem w mediach18.
Nie da się zaprzeczyć, że dla współczesnego człowieka media stanowią jedno
z nadrzędnych źródeł informacji. Pokazują świat, definiują pojęcia, opisują zjawiska,
19
porządkują, hierarchizują, podpowiadają interpretacje . Coraz częściej pojawiają się
opinie, że rozmawiamy, dostrzegamy, uważamy za ważne to, na co zwracają nam
uwagę media. A to, czego w mediach nie ma, po prostu nie istnieje.

13

Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2004, s. 40.
Zob. też: M. Dąbrowska, Dyskurs polityczny a równość płci. „Strategiczne ramowanie” jako feministyczna
metoda prowadzenia polityki równości, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia
genderowe do języka komunikowania, P. Dudek, M. Kuś (red.), Toruń 2010, s. 205-223.
15 A. Giddens, Socjologia..., s. 720.
16 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2001, s. 18.
17 Coraz częściej w polskich badaniach wykorzystujących prace van Dijka podkreśla się, że analiza nie powinna
odnosić się tylko do właściwości tekstu. Jej celem jest również analiza cech sytuacji społecznej, które mogą
systematycznie oddziaływać na strukturę komunikatu. Por. L.M. Nijakowski, Analiza dyskursu na temat mniejszości
narodowych i etnicznych w polskich mediach, w: www.racjonalista.pl – dostęp: 12.08.2012; D. Domińska-Werbel,
Psychologia dyskursywna – dyskurs i analiza dyskursu na podstawie analizy narracji studentów wyjeżdżających na
zagraniczne uczelnie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie realnym, M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek (red.),
Toruń 2008, s. 48-59; J. Dobrołowicz, Jaki jest chłopak? Dyskurs męskości w piśmie dla trzynastolatek, Kielce 2010.
18 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu…, s. 18.
19 Tamże, s. 19.
14
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Telewizja śniadaniowa
Używając określenia telewizja śniadaniowa lub jak wolą badacze amerykańscy
Early morning news shows, mamy na myśli telewizyjne magazyny informacyjne,
które – jak podkreśla Jan Wieten – są specjalnie zaprojektowane i dostosowane do
porannych potrzeb telewidza. Wszystkie tego typu programy na świecie mają formę
magazynu. Cechuje je różnorodna zawartość treściowa opakowana w określoną,
rozpoznawalną, łatwą do zidentyfikowania formę. Ich podstawowa struktura jest
podobna, zbudowana na regularnym powtarzaniu oraz uaktualnianiu różnego typu
20
informacji, które prezentowane są na antenie .
Wczesna pora emisji warunkuje także styl prowadzenia programów śniadaniowych. Poranna publiczność ma inne wymagania niż wieczorna. Rano widzowie potrzebują przewodnika, który w miły sposób pozwoli zaadaptować się do nowego dnia
pracy. Będzie ze zrozumieniem towarzyszył w porannych czynnościach i pomagał
w dokonywaniu wyborów związanych z wyjściem z domu. Daniel Hallin, charakteryzując telewizję śniadaniową, stwierdza, że jest ona o tym, „jak interesujący i przyjaźnie nastawieni ludzie konwersują z innymi przyjaźnie usposobionymi i ciekawymi
21
osobami w obecności zaproszonych do współudziału widzów” . Wczesna pora
transmisji ma swoje prawa. Wymaga ciepłego, przyjacielskiego, dodającego otuchy
stylu, który koncentruje się na konwersacji prowadzonej w przytulnej atmosferze,
eliminując styl bazujący na przesłuchaniu i wrogości22.
Związanie programów porannych z czasem jest jednak głębsze niż mogłoby się
wydawać. J. Wieten i M. Pantti zauważyli, że oglądając telewizję zwykle zapominamy
o upływających minutach i godzinach. Ulubiony serial, film pełnometrażowy czy talk23
show sprawiają, że tracimy poczucie czasu . Programy poranne natomiast stale
o czasie przypominają. Umieszczony najczęściej na dole ekranu zegar permanentnie
komunikuje o jego upływie informując telewidza, ile pozostało mu do wyjścia z domu
lub przygotowania dzieci do szkoły. Prezenterzy zachęcają do oglądania, zapewniając, że „za chwilę”, „za moment” lub „przed wyjściem do pracy” telewidz zdąży
obejrzeć serwis informacyjny, prognozę pogody lub wywiad ze znaną postacią showbiznesu. Prowadzący podkreślają, że przygotowali wiele interesujących materiałów,
które są jeszcze przed odbiorcami. Informują o tym w czasie trwania programu na
antenie. W związku z tym program jest produkowany i komunikowany w tym samym
momencie. Podkreśla to walor telewizji na żywo, skupiającej się na bieżących
20 J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak,[ w:] Television across Europe, J. Wietan, G. Murdock,
P. Dahlgren (red.), London 2000, s. 177-179.
21 J. Wieten, M. Pantti, Obsessed with the Audience: Breakfast Television Revisited, „Media, Culture&Society”
2005, nr 27, s. 30.
22 Patty Neger, jeden z producentów „Good Morning America”, w wywiadzie z 17 maja 2000 roku podkreślił:
„Musisz poprowadzić program przyjaźnie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał wstać rano i być dręczony”, [w:]
J. Wieten, M. Pantti, Obsessed with the Audience..., s. 30.
23 Tamże, s. 22.
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sprawach związanych z teraźniejszością potencjalnego widza, które dla odbiorcy,
w tym konkretnym momencie, czyli o poranku, są najważniejsze, gdyż dotyczą go
bezpośrednio.
Nieustannie o czasie przypominają nam także czołówki niemal wszystkich programów porannych. Nieważne, który z nich wybierzemy – zobaczymy symbolikę odnoszącą się do poranka. Przywita nas wschodzące słońce, budziki, kubki porannej kawy,
talerzyki z rogalikami. Ikonografia tego typu odnosi się do sfery prywatnej i ma budować poczucie ciepła i domowej atmosfery24. Uwagę widza koncentruje się zatem na
atrybutach związanych ze śniadaniem, a to nierozerwalnie wiąże się z porankiem
i przygotowaniem do podjęcia zawodowych obowiązków.
Większość z nas nie dysponuje rano wystarczającą ilością wolnego czasu, który
może przeznaczyć na spokojne oglądanie porannego programu. Przygotowujemy
śniadanie, wykonujemy poranną toaletę, szykujemy dzieci do szkoły i przedszkola,
słuchamy radia, oglądamy telewizję. Program śniadaniowy jest zatem jedną z tych
rutynowych czynności, które wykonujemy równolegle z innymi. Telewidzowie mając
wiele porannych obowiązków nie mogą w pełni zaangażować się w oglądanie
wybranego morning show. Poranna pora emisji warunkuje inny typ obcowania
z programem śniadaniowym. Bardziej przypomina radio, którego słuchamy wykonując w międzyczasie różne inne czynności.
Podsumowując, telewizja śniadaniowa realizując postulat bycia na żywo, odwołuje się, jak pisze M. Bogunia-Borowska, do porannego stylu zachowania potencjalnych odbiorców, na który składają się rutynowe czynności wykonywane codziennie
25
o poranku . Wypełnia ponadto lukę między aktywnością domową a ewentualnym
26
wyjściem na zewnątrz . Wplecione w jej obręb serwisy informacyjne nie tylko prezentują najważniejsze wydarzenia, ale mówią także o tym, co może wydarzyć się
właśnie dziś. Już we wczesnych godzinach porannych media uruchamiają mechanizm
ustanawiania agendy, czyli „ukierunkowują uwagę odbiorców na pewne wydarzenia,
a inne ignorują”27.
Budowa segmentowa programu sprzyja i ułatwia prowadzącym przyjmowanie
w studio licznych gości. Wśród nich są także eksperci, z którymi gospodarze prowadzą
rozmowy na przeróżne tematy.

Eksperci polskiej telewizji śniadaniowej
Chcąc zbadać dyskurs ekspercki w polskiej telewizji śniadaniowej zarówno pod
kątem ilościowym, jak i jakościowym wybrałam dwa programy, które nadawano
24 A. Kostelecka, „Nowa” telewizja śniadaniowa – charakterystyka gatunku i odbiorcy, „Forum Myśli Wolnej” 2010,
nr 44/45, s. 33.
25 M. Bogunia-Borowska, Telewizja śniadaniowa, czyli codzienność z telewizją na żywo, [w:] Barwy codzienności.
Analiza socjologiczna, M. Bogunia-Borowska (red.), Kraków 2009, s. 259.
26 J. Wieten, Breaktast Television: Infotainers at Daybreak…, s. 175.
27 Cyt. za: M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków 2008, s. XIV.
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niemal w tym samym czasie antenowym, czyli „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry
TVN”. Pierwszy należy do nadawcy publicznego, drugi do komercyjnego.
W związku z tym, że nie ma dokładnie sprecyzowanego paradygmatu badań mediów elektronicznych, posłużyłam się metodą analizy zawartości według Walerego
Pisarka i Ireny Tetelowskiej. W organizacji i przeprowadzeniu badań korzystałam
m.in. z doświadczeń Macieja Mrozowskiego, Wiesława Godzica, Grzegorza Ptaszka,
Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz i Doroty Piontek28.
Badania przeprowadziłam w trzech dwutygodniowych cyklach. Pierwszy, jesienny, emitowany na antenie od 27 września do 8 października 2010 roku, drugi, zimowy,
trwający od 21.02.2011 do 04.03.2011 i trzeci cykl, wiosenny, od 30.05.2011 do
09.06.2011. Świadomie zrezygnowałam z badań w czasie wakacji, gdyż programy
zostały zdjęte z letniej ramówki. Szczegółowej analizie i badaniom porównawczym
poddałam korpus składający się z 30 odcinków programów: „Pytania na Śniadanie”
i 30 „Dzień Dobry TVN”, czyli łącznie 60 wydań. Dwójkowy program trwał łącznie
4200 minut, co stanowi 70h – program rywalizujący w walce o publiczność był nieco
dłuższy i trwał łącznie 4450 minut, czyli 74,16 minut.
Wydaje się, że takie podejście do problematyki badawczej pozwoli na scharakteryzowanie dyskursu eksperckiego, jaki toczył się w polskiej telewizji śniadaniowej.
Badając „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry TVN” pod kątem liczby zapraszanych ekspertów, należy najpierw zdefiniować, kogo określam tym mianem. W tym
celu posłużyłam się pytaniami krytycznymi zaproponowanymi przez Douglasa Wal29
tona ustalającymi prawomocność uznania kogoś za eksperta . Ekspert jest zatem
specjalistą w konkretnej dziedzinie, na temat której zabiera głos. Jest fachowym
i wiarygodnym źródłem informacji, jest kompetentny. Może, ale nie musi mieć tytułów i stopni naukowych. Ekspertem telewizji śniadaniowej może być uznany lekarz
kardiolog, pracownik naukowy lub mechanik samochodowy, jeśli spełnia wszystkie
kryteria.
Z przeanalizowanego materiału badawczego wynika, że ekspert to fachowiec
w konkretnej dziedzinie wiedzy. Tym mianem prowadzący określali przedstawicieli
zarówno różnych dyscyplin naukowych, jak i fachowców w konkretnej dziedzinie.
28 M. Mrozowski, Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza), „Studia
Medioznawcze” 2009, nr 3, s. 27-49; W. Godzic, Znani z tego, że są znani, Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa
2007; K. G. Ptaszek, Talk show: szczerość na ekranie?, Warszawa 2007; M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości
mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004; Taż, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla
studentów, Kraków 2007; D. Piontek, The tabloidization of political discourse: The Polish case, „Central European
Journal of Communication” 2011, nr 4, s. 275-292.
29 Pytanie o biegłość: Czy E (ekspert) jest uznanym specjalistą; Pytanie o dziedzinę: Czy E jest specjalistą, do której
należy A; Pytanie o opinię: Na jakich założeniach E opiera swoją opinię; Pytanie o wiarygodność: Czy osobiste
zaangażowanie E nie podważa jego wiarygodności jako źródła; Pytanie o zgodność: Czy opinia E jest zgodna z tym, co
twierdzą inni specjaliści; Pytanie o wsparcie: Czy twierdzenie A jest oparte na dowodach. Więcej na ten temat zob.
D. Walton, Appeal to Popular Opinion, [w:]
http://books.google.pl/books?id=RtUrOUGI50YC&pg=PA59&lpg=PA59&dq=D.+Walton,+Appeal+to+Popular+Opin
ion&source=bl&ots=a36UBGQlE4&sig=_tzbAWRPHoicNe3oKvt8ZsEJwZs&hl=pl&sa=X&ei=Et3mUbrcFpHltQb7hICo
CA&ved=0CEAQ6AEwA – (dostęp: 10.07.2013).
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Mimo że tego typu programy zbudowano w znacznej mierze na rozmowach z celebrytami komentującymi niemal wszystko, nie byli oni określani mianem eksperta.
Specjalistę często legitymował pojawiający się na dole ekranu skrót: dr, dr hab.,
a najlepiej prof. Stopnie i tytuły naukowe miały na celu uwiarygodnić eksperta i podnieść rangę jego porady, sugestii czy wypowiedzi. Ekspertami nazywano także ludzi,
których rzetelną wiedzę potwierdzało miejsce pracy, np. Instytut Zdrowia Dziecka,
Klinika Zdrowia Psychicznego, Centrum Adama Smitha, Fundacja „Dzieci Niczyje” itp.
W takich sytuacjach telewidz miał pewność, że spotykał się z ekspertem. Pozostali
zaproszeni do studia byli po prostu gośćmi zabierającymi głos podczas rozmowy.
Tabela nr 1 obrazuje średnią liczbę ekspertów w polskiej telewizji śniadaniowej
w trzech cyklach badań.
Tabela nr 1. Średnia liczba ekspertów i innych gości pojawiających się w „Pytaniu na Śniadanie”
i „Dzień Dobry TVN” w trzech cyklach badań
NAZWA PROGRAMU

I CYKL BADAŃ

II CYKL BADAŃ

III CYKL BADAŃ

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

EKSPERCI

INNI GOŚCIE

„PYTANIE NA ŚNIADANIE”

4

14

5

16

7

16

„DZIEŃ DOBRY TVN”

5

14

7

17

7

17

Źródło: badania własne. Tabela prezentuje średnie wartości dla całego cyklu badań.

Dla pełniejszego uwidocznienia otrzymanych wyników na niżej zamieszczonym
wykresie porównałam średnie procentowe wartości dla obydwu programów
w trzech cyklach badawczych.
Wykres 1. Porównanie średniej liczby ekspertów w polskiej telewizji śniadaniowej w trzech cyklach
badań wyrażonej w %

Źródło: badania własne
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Widać wyraźnie, że liczba zapraszanych do studia ekspertów systematycznie
wzrastała. W okresie jesiennym (I cykl badań) i zimowym (II cykl badań) więcej specjalistów gościło w komercyjnym „Dzień Dobry TVN”. Natomiast wiosną (III cykl
badań) liczba ekspertów w obydwu badanych programach była identyczna i stanowiła 7 osób, co w „Pytaniu na Śniadanie” stanowiło 30,5% ogółu gości, a w „Dzień
Dobry TVN” 29,2%.
Struktura zawodowa zapraszanych do studia specjalistów korelowała z zawartością tematyczną telewizji śniadaniowej30, którą ilustruje wykres drugi31.
Wykres 2. Średnia zawartość tematyczna badanych programów

Źródło: badania własne

Z badań wynika, że w każdym odcinku gościli psycholodzy reprezentujący różne
działy psychologii. Najchętniej w badanym okresie podejmowano tematy z zakresu
szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego. W „Pytaniu na Śniadanie”
stanowiło ono 16% zawartości. W „Dzień Dobry TVN” na tę tematykę przeznaczono
30 Dokładniej na temat zawartości tematycznej polskiej telewizji śniadaniowej zob. J. Szylko-Kwas, Telewizja
śniadaniowa w Polsce, czyli ile można zmieścić w jednym programie telewizyjnym, [w:] Współczesne media. Kryzys
w mediach, T. 2, Lublin 2012, s. 207-223; O. Dąbrowska-Cendrowska, Polska telewizja śniadaniowa – podobieństwa
i różnice między programem „Pytanie na Śniadanie” emitowanym przez telewizyjną dwójkę a komercyjnym „Dzień
Dobry TVN”, [w:] Konkurencyjny rynek medialny. Telewizja wobec nowych mediów, R. Sierocki, M. Sokołowski (red.),
Toruń 2011, s. 237-257.
31 Telewizja śniadaniowa ma budowę segmentową, którą tworzą kategorie stałe i tematyczne. Procentowa
zawartość tematyczna poszczególnych kategorii (poradnictwo psychologiczne, celebryci, zdrowie, prawo i praca,
kultura, kulinaria, moda i uroda, pogoda, kulinaria, inne) stanowi średnio 64% „Pytania na Śniadanie” i 61% „Dzień
Dobry TVN”. Pozostałą część każdego odcinka wypełniają elementy stałe konstytuujące program: konkursy, zwiastuny (zapowiedzi tego, co jeszcze w programie), reklama, bieżące informacje. Kategorie stałe i tematyczne stanowią
100% zawartości każdego odcinka badanych programów.
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średnio 15% czasu emisji. Nie wszyscy zapraszani do studia goście z tej grupy zawodowej mieli stopnie i tytuły naukowe. Zawsze jednak podkreślano miejsce pracy,
z którym dana osoba była wówczas związana. W „Pytaniu na Śniadanie” prowadzący
Michał Olszański zapowiedział: „o tym jak żyć z furiatem porozmawiamy m.in. z psy32
chologiem Marią Rotkiel z Poradni Zdrowia Psychicznego” . W innym odcinku Anna
Popek zaczęła: „teraz na pytanie, co zrobić z dzieckiem, które podkrada pieniądze,
odpowie psycholog dziecięcy Izabela Jung-Wolska z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Warszawie”33. Warto zauważyć, że odwoływanie się do wiedzy psychologicznej nie było specjalnością jedynie telewizji śniadaniowej. Joanna Cieśla podkreśliła, że „stało się to polską domeną na skalę międzynarodową. Kariera polskich
psychologów, zwłaszcza społecznych, w roli ekspertów medialnych nie ma sobie rów34
nych” .
Drugą grupą zawodową, której przedstawiciele gościli niemal w każdym odcinku
badanych programów, byli lekarze, którzy zabierali głos na tematy dotyczące zdrowia. Ta kategoria tematyczna zajmowała w „Dzień Dobry TVN” 7% czasu emisji,
a w „Pytaniu na Śniadanie” 5%. Najczęściej goszczono kardiologów, ginekologów
i psychiatrów, którzy wypowiadali się na tematy dotyczące ich dziedziny wiedzy. Rzadziej neurologów, onkologów, raz wystąpił transplantolog. Najczęściej byli to reprezentanci środowiska naukowego, pracujący w specjalistycznych klinikach i szpitalach.
Ich wizyty, w dużej mierze, były skorelowane z bieżącymi wydarzeniami. Jeśli
w Polsce obchodzono Światowy Dzień Walki z Depresją, wówczas rozmowa toczyła
się z psychiatrą. Jeśli pojawiły się najnowsze badania dotyczące przyczyn zawału
serca, wówczas komentował kardiolog itp. Dr n. med. Jakub Sienkiewicz – neurolog
wyjaśniał różnice między profesjonalnym kręgarzem a niekompetentnym znachorem35. W rozmowie z Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem dr Ewa Obersztyn
wyjaśniała, czym jest i jak się objawia niezwykle rzadka choroba Pradera - Willego36.
Lewicki zauważył, że wśród rozmaitych ekspertów to lekarze cieszą się największym autorytetem, a postępująca medykalizacja dyskursu publicznego wydaje się
najlepszym tego dowodem. Współcześnie prawie wszystkie sfery naszego życia stają
37
się zagadnieniem medycznym . Jego zdaniem
„nasze posiłki, to dziś kwestia zbilansowanej diety, o którą powinien troszczyć się lekarz dietetyk,
nasze łóżkowe baraszkowania doczekały się naukowego oglądu i niemal każde zachowanie ma swoją
skomplikowaną nazwę i chyba wszystkie parafilie zostały już skatalogowane przez seksuologów. Nie
możemy już być dzisiaj zwyczajnie nieszczęśliwi, ale cierpimy na którąś z licznych odmian depresji –
uleczalnych przez odpowiednio dobrane środki farmakologiczne. Nasza uroda nie jest już darem od
Boga, lecz raczej kwestią odpowiednich genów lub (co staje się coraz częstsze) zagadnieniem

32
33
34
35
36
37

„Pytanie na Śniadanie” 22.02.2011 r.
„Pytanie na Śniadanie” 10.20.2010 r.
J. Cieśla, Ostra jazda z psychologiem, „Polityka” 2012, s. 19, s. 36.
„Dzień Dobry TVN” 21.02.2012 r.
„Dzień Dobry TVN” 28.02.2012 r.
A. Lewicki, Od House'a do Shreka…, s. 48.
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medycznym – dziś można leczyć nawet cellulit. Dzieci nie bazgrzą już jak kura pazurem, ale mają
dysgrafię, i nie są rozbrykane i niegrzeczne, ale cierpią na ADHD. Trudno się więc dziwić, że w społeczeństwie, w którym wszystko może być chorobą, nie tylko uważamy zawód lekarza za niezwykle
prestiżowy, ale uwielbiamy także fikcyjne narracje o chorobach i sposobach ich leczenia. W świecie
nieuchronnej hipochondrii lekarz staje się bogiem”38.

Jeśli dodamy przed nazwiskiem lekarza tytuł lub stopień naukowy, mamy wówczas wiarygodnego eksperta, który rozwikła nasze zdrowotne problemy. Wydaje się,
że to zaufanie do środowiska lekarskiego przejawia się także w popularności seriali
medycznych.
Kolejną ważną grupą byli ekonomiści i prawnicy, częściej związani z prestiżowymi
instytucjami państwowymi, kancelariami prawniczymi niż ze światem naukowym.
Rozmowom o pracy i prawie dwójkowy program poświecił 3% czasu emisji,
a w produkcji TVN-u przeznaczono na tę tematykę 7% każdego magazynu. Prowadząca Marzena Kurzajewska zapowiedziała rozmowę z prawniczką Małgorzatą Cieloch
pracującą w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta: „za chwilę porozmawiamy
o tym, kto zapłaci za wycieczkę, która się nie odbyła, a biuro turystyczne zbankruto39
wało” . Innym razem ekspert od kart płatniczych – Paweł Majkowski odpowiadał na
pytanie, jak nie dać się oszukać i co możemy zrobić, aby się ochronić prawnie w sytu40
acji, w której doszło do oszustwa” .
Zdecydowanie rzadziej w programach w roli ekspertów występowali kosmetolodzy, położne, policjanci, farmaceuci czy dziennikarze. Na tematy dotyczące mody
i urody, kultury i kulinariów najczęściej zabierali głos celebryci, aktorzy, modelki,
kosmetyczki. Przez prowadzących programy śniadaniowe nie byli oni nazywani
ekspertami, lecz gośćmi. Często były to znane postaci związane ze światem showbiznesu, które uczyniły tego typu magazyny miejscem promocji swojej osoby i sposobem na funkcjonowanie w przestrzeni społecznej. Trudno nie zgodzić się ze spostrzeżeniem Z. Baumana, który stwierdził, że gdyby w dzisiejszych czasach Kartezjusz
wypowiadał swoją znaną maksymę, powiedziałby zamiast „myślę, więc jestem”,
41
„widzą mnie, więc jestem” .
Warto zwrócić uwagę, jak gospodarze śniadaniowych programów przyjmowali
swoich gości. Zasadniczo podejmowano ich na cztery sposoby. Po pierwsze, jeden
z prowadzących rozmawiał z jednym ekspertem siedząc na krześle przy stole. W takiej
konfiguracji toczyły się zazwyczaj krótkie dialogi. Najczęściej 3-4 minutowe. Przykładem może być rozmowa prowadzącego Roberta Kanterajta z Janem Bondarem,
ówczesnym Głównym Inspektorem Sanitarnym, dotycząca warzyw sprowadzanych
42
z Niemiec .
38

A. Lewicki, Od House'a do Shreka..., s. 49-50.
„Pytanie na Śniadanie” 30.09.2010 r.
40 „Pytanie na Śniadanie” 02.06.2011 r.
41 Więcej na ten temat zob. Więc będzie wojna. Wywiad z Zygmuntem Baumanem, „Gazeta Wyborcza. Magazyn
Świąteczny” 2012, nr 89, s. 14-17.
42 „Dzień Dobry TVN” 30.05.2011r.
39
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Drugi sposób, to duet prowadzących program i dwoje lub troje ekspertów. Tu
przykładem reprezentatywnym dla obydwu programów może być rozmowa Marcina
Prokopa i Doroty Wellman z farmaceutką Małgorzatą Prusak i ginekologiem Grzegorzem Południewskim - prezesem Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Zaproszeni goście
43
odnosili się do problemu sprzedaży środków antykoncepcyjnych w aptekach .
W trakcie rozmowy prowadzący i goście siedzą na wygodnych kanapach naprzeciwko
siebie i w poważnym tonie komentują podjętą problematykę. W takich przypadkach
rozmowa trwa dłużej. Najczęściej od 5 do 7 minut.
Trzecia konfiguracja, w której przyjmuje się gości w telewizji śniadaniowej, to:
dwoje prowadzących, jeden ekspert i znana postać z życia publicznego. W tym przypadku aktorka Ewa Kasprzyk i psycholog dr Olaf Żylicz ze Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej rozmawiali o japońskim przysłowiu, które mówi „nieszczęścia innych
44
smakują jak miód” . W tym przypadku interlokutorzy byli rozluźnieni, odnosili się do
swojego życia podając przykłady, żartując i wymieniając uwagi z prowadzącymi.
I ostatni sposób, to dwoje prowadzących i dwóch lub trzech gości nie określanych
mianem ekspertów. Przedstawia się ich z imienia i nazwiska, podaje pełnione funkcje,
gdzie pracują i czym się zajmują w życiu zawodowym i prywatnym. W tym przypadku
atmosfera rozmowy jest jeszcze swobodniejsza, bardziej koleżeńska. Częściej pojawiają się żarty i nawiązania do życia rodzinnego. Przykładem tego typu spotkania była
rozmowa dwojga prowadzących z trzema mężczyznami: politykiem Januszem Palikotem, bokserem Krzysztofem „Diablo” Włodarczykiem i kompozytorem Radzimirem
45
Dębskim . Panowie tłumaczyli, czym dla nich jest kobiecość.

Zakończenie
Dyskurs ekspercki w badanych programach telewizji śniadaniowej dotyczył przede wszystkim zdrowia, szeroko rozumianego poradnictwa psychologicznego oraz
prawa i ekonomii. Język dyskursu był dostosowany zarówno do grupy docelowej, jak
i budowy segmentowej każdego odcinka. Warto w tym miejscu podkreślić, że ponad
46
60% publiczności telewizji śniadaniowej stanowią kobiety . Należy przypuszczać, że
warunkuje to zawartość tematyczną, dobór gości i ekspertów, którzy podejmują
różnorodną tematykę znajdującą się w kręgu zainteresowań statystycznej kobiety.
Budowa segmentowa natomiast wpływa na czas trwania rozmów. Magazyny śniadaniowe tworzy wiele krótkich, różnorodnych spotkań, w trakcie których toczą się
dialogi między prowadzącymi a gośćmi, także będącymi ekspertami.
Trwające w studio rozmowy były krótkie, ich język prosty i pozbawiony wyszukanego słownictwa. Właściwie nie pojawiały się fachowe określenia związane
z konkretną dziedziną wiedzy. Jeżeli już ekspert użył „trudnego” terminu, np. „dziś
43
44
45
46

„Dzień Dobry TVN” 03.03.2011r.
„Dzień Dobry TVN” 25.02.2011r.
„Dzień Dobry TVN” 24.02.2011r.
Więcej na ten temat zob. badania Nielsen Audience Measurement.
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mamy coraz więcej problemów ze spermatogenezą”, jeden z prowadzących
reagował natychmiast, np.: „panie profesorze, przełóżmy to na język zrozumiały, tak
aby wszyscy wiedzieli, o co chodzi”. Profesor – lekarz ginekolog zmienił swoją wypo48
wiedź: „spermatogeneza to proces powstawania plemników” . Podobne dialogi
dotyczyły następujących określeń, m.in.: układu limbicznego, prekursora, interlokutora, choroby dwubiegunowej, amniopunkcji, waloryzacji, denominacji.
Można zatem powiedzieć, że komunikaty wypowiadane przez ekspertów musiały
być jasne, racjonalnie uzasadnione i odnoszące się do mierzalnej rzeczywistości49.
Najlepiej poparte najnowszymi badaniami empirycznymi. Wartość takich wypowiedzi podnosiły także liczne rekomendacje instytutów badawczych i konsumenckich
oraz klinik medycznych itp.
Podejmowane rozmowy stawały się także punktem wyjścia do lokowania produktu. W trakcie rozmów na ekranie telewizorów widzowie mogli zobaczyć różnego typu
produkty, których nazw interlokutorzy nie wymieniali. Podczas spotkań w kuchni
pojawiały się przyprawy firmy „Prymat”, dietę wspomagały odpowiednie preparaty
tj. „Vita Linea” itp. „Pytanie na Śniadanie” i „Dzień Dobry TVN” stały się zatem
ważnymi produkcjami dla rodzimych stacji telewizyjnych, tzw. „maszynkami do robienia pieniędzy”50.
Dyskurs ekspercki w badanych programach telewizji śniadaniowej odpowiada na
zapotrzebowania widzów, którzy od ekspertów oczekują wskazówek oraz uwag godnych przemyślenia. W dynamicznie zmieniającej się nowoczesności na czasie są
mądrości typu instant, czyli wzory gotowych modeli zachowań i opinii nadających się
do automatycznej aplikacji. W miejsce analizy mechanizmów i procesów potrzebujemy zwięzłych instrukcji. To one pozwalają zapanować nad paniką, iść dalej, koncentrując się wyłącznie na następnym kroku czy geście. Powierzchowność stała się
najbardziej rozpowszechnioną technologią przetrwania, bo radykalnie obniża ciężar
wątpliwości. Świat, który wyłania się z komputerowych ekranów, pulsuje z telefonów
komórkowych i nieustannie się z nami łączy, stał się nie do uniesienia. Jest go za dużo
51
w zbyt wielu przejawach .
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W tym przypadku była to Marzena Rogalska.
„Pytanie na Śniadanie” 30.09.2010 r.
http://www.racjonalista.pl (dostęp: 10.09.2012).
M. Kozielski, Lokowanie na śniadanie, „Press” 2012, nr 12, s. 48.
P. Wilk, Pomyleni mędrcy…, s. 12.
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Expert discourse in Polish breakfast television
Summary
Discourse, the term derived from linguistics and semiotics has become extremely fashionable and
heavily used in social sciences. Most discourses, expert discourses among them, take place in the media.
So the media have become the main media content and basic source of information about the
surrounding reality. My aim was to analyze the expert discourses, which took place in Polish breakfast
television on the example of two programs: “Question for breakfast” and “Good Morning TVN”. As both
programs mostly enjoy female audience I have made an attempt to show a correlation between the
target group and expert discourse in Polish breakfast television.
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