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Maja Chaci ska*

MIEJSCE PROGRAMÓW KULTURALNYCH 
JAKO ELEMENTU MISJI 
NORWESKIEJ TELEWIZJI PUBLICZNEJ NRK 
NA PRZYK ADZIE ANALIZY OFERTY PROGRAMOWEJ 
Z ROKU 2009

Na pocz tku 2010 roku redaktor kulturalny norweskiego dziennika „Aftenposten” nazwa  norwesk  telewizj
NRK „najlepszym nadawc  publicznym na wiecie” oraz „najwi ksz  i najwa niejsz  instytucj  kulturaln
Norwegii”. Artyku  jest prób  zweryfi kowania tego stwierdzenia poprzez okre lenie miejsca programów kul-
turalnych w ramówce NRK w roku 2009. Autorka analizuje, w jaki sposób misja kulturalna zosta a opisana 
w obowi zuj cych dokumentach prawnych dotycz cych misji norweskich mediów publicznych. Nast pnie
w artykule podj to prób  okre lenia, jak NRK defi niuje programy kulturalne i jak je klasyfi kuje. W drugiej 
cz ci artyku u przeanalizowano program telewizyjny dwóch kana ów NRK1 i NRK2 z roku 2009, a bardziej 
szczegó owo z trzech wybranych tygodni tego roku pod k tem realizowania misji dotycz cej kultury.

S owa kluczowe: Norwegia, telewizja, media publiczne, programy kulturalne, misja mediów publicznych

Na pocz tku 2010 roku najwi kszy norweski dziennik „Aftenposten” opublikowa  ar-
tyku , w którym zapyta  specjalistów z ró nych dziedzin, dlaczego warto wi towa  ostat-
ni  dekad . Artyku  by  podzielony na dziesi  cz ci tematycznych, z których jedn  na-
zwano „norweskie ycie kulturalne”. O wypowied  poproszono dziennikarza kulturalnego 
„Aftenposten” Knuta Olova Åmåsa. Dziennikarz, podsumowuj c pierwsze dziesi ciolecie
XXI wieku w kulturze norweskiej nazwa  publiczne radio i telewizj  NRK (Norsk Rik-
skringasting) „najlepszym nadawc  publicznym na wiecie” oraz „najwi ksz  i najwa niej-
sz  instytucj  kulturaln  Norwegii” (Gulliksen i Torp 2010)1.

Wypowiedzi tej oczywi cie nie mo na traktowa  w kategoriach naukowych czy sta-
tystycznych. Pierwsza jej cz  wi e si  zapewne z charakterystyczn  dum  narodow
Norwegów (widoczn  np. w odniesieniu do sukcesów sportowych), druga ma charakter 
czysto subiektywny. W tpliwe, aby jej autor sprawdza  statystycznie, czy wypowied  ta 
znajduje uzasadnienie w liczbach w stosunku do innych norweskich instytucji kultural-
nych. S owa te sk aniaj  jednak do zastanowienia si  nad zagadnieniem miejsca kultury 
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i programów kulturalnych w norweskiej telewizji publicznej NRK. Niniejszy artyku  ma 
odpowiedzie  na pytanie, na ile taka dzia alno , która zamienia NRK w „instytucj  kul-
turaln ” jest wpisana w jej zadania, czyli misj  nadawcy publicznego i na ile jest ona 
realizowana w programach telewizyjnych przedstawianych przez NRK. Interesuje mnie, 
czy NRK prowadzi systematyczn  i spójn  polityk  dotycz c  kultury, której wyrazem jest 
konkretna ramówka, czy te  programy kulturalne s  w niej przypadkowymi elementami 
niezwi zanymi z pozosta ymi pozycjami programu telewizyjnego.

Zbadanie ostatniego dziesi ciolecia dokona  kulturalnych NRK znacznie wybiega poza 
ramy obj to ciowe artyku u, postanowi am wi c zaw zi  swoje badania do roku 2009, po 
którym to dziennikarz „Aftenposten” by  sk onny do wyra enia tak entuzjastycznej opinii. 
Przyczyn  wyboru tego roku jest przede wszystkim fakt, e jest to ostatni rok, z którego, 
na moment pisania niniejszego artyku u, dost pne by y szczegó owe raporty i dane staty-
styczne, dotycz ce wype niania misji przez nadawc  publicznego NRK2.

1. NADAWCA PUBLICZNY I JEGO MISJA

Jak stwierdza Karol Jakubowicz, defi niowanie poj cia „public service”, czyli mediów 
publicznych i ich misji, sta o si  ulubionym zaj ciem badaczy mediów (Jakubowicz 2003: 
153). Równie  w rodowisku nordyckich medioznawców kwestia ta jest aktualna i szeroko 
dyskutowana na amach nordyckich i mi dzynarodowych publikacji naukowych3. Jako 
e celem niniejszego artyku u nie jest analizowanie tej problematyki, przypomn  jedynie 

w kontek cie misji norweskich mediów publicznych cz sto przywo ywany w publikacjach, 
nie tylko nordyckich, podzia  znaczenia poj cia „media publiczne”, dokonany przez Trine 
Syvertsen (Syvertsen 1999: 5–12). 

Pierwsza defi nicja nadawcy publicznego wed ug Syvertsen to public service w sen-
sie us ug, u yteczno ci czy korzy ci publicznych. W tej interpretacji poj cie odnosi si
do rodzaju us ug powszechnie dostarczanych przez rz d, takich jak poczta, drogi, koleje, 
gdzie g ównym kryterium sukcesu jest jako , wydajno  dzia a  i sie  dystrybucji, która 
zapewnia powszechny dost p (Syvertsen 1999: 6). 

Drugim g ównym znaczeniem public service jest wed ug Syvertsen idea, w której okre le-
nie „publiczny” odnosi si  do „sfery publicznej”. W centrum tak pojmowanego public service
s  odpowiednie tre ci i warto ci. Media maj  dostarcza  pewn  wiedz , która jest niezb dna 
obywatelom do funkcjonowania w spo ecze stwie demokratycznym (Syvertsen 1999: 7). 

Trzecia defi nicja public service t umaczy s owo public jako ‘publiczno ’. Defi nicja ta, 
wed ug Syvertsen, jest najbardziej rozpowszechniona, a w tym rozumieniu publiczno  to 
równie  konsumenci, a nie jedynie obywatele. Emisja mediów publicznych w tym znaczeniu 
ma wi c przede wszystkim na celu zaspokojenie zainteresowa  i preferencji indywidualnych 
konsumentów, a nie potrzeb ogó u spo eczno ci jako obywateli (Syvertsen 1999: 7).

2 Raporty za rok 2010 w momencie pisania artyku u nie by y jeszcze opracowane. 
3 Na przyk ad Nordicom Review, Nordicom Information, Norsk Medietidskrift, tacy autorzy jak Trine Syvertsen, 
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Chocia  Syvertsen sformu owa a te defi nicje po raz pierwszy w 1991 roku, przygl daj c
si  dokumentom okre laj cym zakres misji norweskich mediów publicznych (szczegó owe 
omówienie w dalszej cz ci artyku u), mo na stwierdzi , e elementy wszystkich trzech de-
fi nicji przez ni  podanych mieszcz  si  w opisie tej misji, równie  w odniesieniu do kultury 
i programów kulturalnych. Elementy pierwszej defi nicji odzwierciedla d enie spó ki NRK 
do tego, aby by a dost pna na terenie ca ej Norwegii (NRK 1996). Elementy drugiej defi nicji 
mieszcz  si  w opisie misji NRK jako nadawcy wspieraj cego i wzmacniaj cego demo-
kracj  (NRK 1996). Trzecia defi nicja nawi zuje do indywidualnych potrzeb publiczno ci 
jako konsumentów i trudno znale  tu konkretne punkty w opisie misji NRK, ale w a ciwie 
wi kszo  jego elementów w jaki  sposób do tej defi nicji nawi zuje (np. wymaganie wyso-
kiej jako ci, ró norodno ci i kreatywno ci, NRK–plakaten II, §15). Natomiast o spe nianiu 
kryteriów zawartych w tej defi nicji nadawcy publicznego mog wiadczy  statystyki NRK: 
70% spo ecze stwa norweskiego wyra a swoje zadowolenie z oferty nadawcy publicznego, 
a 9 na 10 Norwegów uwa a, e NRK dobrze spe nia swoj  misj  (NRK 2010: 6).

W tym kontek cie mo na doda  jeszcze opini  Håkana Larsena na temat tego, jak 
swoj  misj , równie  z punktu widzenia tych trzech defi nicji, widz  sami decydenci NRK. 
Larsen, porównuj c w swoim badaniu debat  i dyskursy wewn trz szwedzkich i norwe-
skich mediów publicznych o ich roli i misji twierdzi, e kierownictwo NRK k adzie nacisk 
na dyskurs konsumencki i obywatelski, a jego „argumentacja czy dobre jako ciowo tre ci
z akceptacj  widzów” (Larsen 2008: 327).

Misja norweskich nadawców publicznych jest wyznaczana przez polityków. W tej cz ci 
artyku u przeanalizuj  dokumenty maj ce charakter prawny, w których jest ona okre lona. Na 
pocz tku nale y wyja ni , e w Norwegii nie wydzielono odr bnych struktur dla publicznego 
radia i publicznej telewizji. Istniej  one jako jedna spó ka „Norsk Rikskringkasting” (NRK). 
Poniewa  niniejszy artyku  odnosi si  jedynie do telewizji publicznej, w dalszej jego cz ci 
b dzie mowa o „misji telewizji publicznej” lub „misji NRK”, ale nale y pami ta , e misja 
opisana w analizowanych dokumentach dotyczy zarówno radia, jak i telewizji NRK. 

Dwa dokumenty, które mówi  o misji norweskich nadawców publicznych to: przyj ty
przez parlament norweski Komunikat dla Stortingu (Melding til Stortinget)4, zawieraj cy
wymagania dotycz ce oferty NRK jako nadawcy publicznego pod nazw  NRK–plakaten 
(2007–2008) oraz Statut spó ki NRK 5.

NRK jako nadawca publiczny nie musi mie  koncesji6, a w norweskiej ustawie o ra-
diofonii i telewizji kwestia misji nadawcy publicznego nie jest omówiona, st d dodatkowy 
komunikat reguluj cy te zagadnienia. Komunikat rz du opisuje misj  telewizji publicznej 
w pi ciu punktach. Kultura, czyli w domy le równie  programy jej dotycz ce, jest wy-
mieniona ju  na samym pocz tku w punkcie mówi cym o roli NRK we wzmacnianiu 

4 Jest to rodzaj komunikatu, który rz d przedstawia parlamentowi do dyskusji i który mo e by  nast pnie
przyj ty przez parlament jako obowi zuj ce prawo. W przypadku NRK–plakaten, opisuj cego misj  NRK 
wed ug Dzia u Prawnego NRK, komunikat ten jest obowi zuj cym prawem i mo e by  zmieniony tylko 
poprzez ponowne g osowanie parlamentu (korespondecja autorki z Dzia em Prawnym NRK 2011). 

5 Z dokumentu Melding til Stortinget (NRK–plakaten) pochodz  wszystkie wyst puj ce w dalszej cz ci arty-
ku u fragmenty rozporz dze .

6 To m.in. ró ni NRK od szwedzkich nadawców publicznych, dla których wymogi dotycz ce misji uj te s
w koncesji. 
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demokracji: „Ca a oferta NRK jako nadawcy publicznego ma mie  na celu spe nianie
demokratycznych, spo ecznych i kulturalnych potrzeb spo ecze stwa” (1a). Punkt trzeci 
tego rozporz dzenia bezpo rednio odnosi si  do kwestii szeroko poj tej kultury. Jego tytu
brzmi: „NRK ma wzmacnia  norweski j zyk, to samo  i kultur ”. Wi kszo  podpunktów 
nale y odnie  przede wszystkim do kwestii kultury jako podkre lania dorobku spo ecze -
stwa norweskiego i jego to samo ci, „czynno ci i wytworów opartych w du ej mierze na 
wspólnych dla danej zbiorowo ci wzorach” (Puzynina 2005: 11), a nie jedynie twórczo ci
czysto artystycznej, której wyrazem s  w telewizji programy kulturalne. Jedynie podpunkty 
1f oraz 1g mówi  wyra nie o tej ostatniej kwestii: 

NRK ma przekazywa  kultur  norwesk  i szerok  gam  norweskiej twórczo ci artystycznej, za-
równo t  pochodz c  ze rodowisk niezale nych, jak i publicznych instytucji kulturalnych (3f). 

NRK ma pokazywa fi lmy norweskie i stymulowa  norweskie rodowisko fi lmowe. Przynajmniej 
35% muzyki emitowanej w NRK musi by  muzyk  norwesk . NRK ma utrzymywa  orkiestr  (3g).

W kontek cie misji dotycz cej programów kulturalnych nale y te  wspomnie  o punk-
cie czwartym rozporz dzenia NRK–plakaten, który mówi o zapewnieniu wysokiej jako ci,
ró norodno ci i nowej produkcji w odniesieniu do wszystkich programów emitowanych 
przez telewizj  NRK, czyli równie  kulturalnych (punkt 4).

Drugim dokumentem, który odnosi si  do misji telewizji publicznej jest statut spó ki
NRK. Szczegó y misji s  w nim omówione w punkcie II, który jest dok adnym powtó-
rzeniem przytoczonego rozporz dzenia rz du norweskiego. Równie  tutaj, ju  na pocz t-
ku, podkre la si  wag  spe niania potrzeb kulturalnych spo ecze stwa norweskiego (obok 
demokratycznych i spo ecznych (NRK–plakaten II, §12a). Paragraf 14 powtarza kwestie 
dotycz ce kultury i programów kulturalnych zawarte w rozporz dzeniu rz dowym oraz 
zagadnienia zwi zane ze wspieraniem norweskiego j zyka, to samo ci i kultury.

Wype nianie misji okre lonej w opisanych dokumentach jest kontrolowane przez organ 
rz dowy „Medietilsynet” przy norweskim Ministerstwie Kultury. Spó ka NRK przygoto-
wuje co roku raport, w którym przedstawia m.in. za pomoc  odpowiednich danych staty-
stycznych, w jakim stopniu wype ni a misj  (Chaci ska 2010). Raport ten jest przygoto-
wywany dla „Medietilsynet”, ale jego bardziej przyst pna i atrakcyjna wersja jest równie
dost pna dla wszystkich zainteresowanych na stronach internetowych NRK. Nale y rów-
nie  podkre li , e misja publicznych nadawców norweskich jest fi nansowana wy cznie
ze rodków abonamentowych7. Telewizja NRK nie mo e nadawa  reklam, a mo liwo ci
sponsoringu s  bardzo ograniczone (Chaci ska 2010). Do ko ca 2010 roku NRK umiesz-
cza a reklamy na swoich stronach internetowych (www.nrkbeta.no), ale decyzj  zarz du
spó ki z 24 marca 2010 roku zosta y one usni te.

2. DEFINICJE PROGRAMÓW KULTURALNYCH

W raporcie spó ki NRK za rok 2009 autorzy ju  we wst pie dotycz cym cz ci kultu-
ralnej cytuj  wspomnian  wypowied  z „Aftenposten” nazywaj c  NRK „najwa niejsz
instytucj  kulturaln  Norwegii”. Cz  dotycz ca oferty kulturalnej jest umieszczona mniej 

7 Za rok 2010 op ata abonamentowa wynosi a 2335 NOK rocznie (NRK, Raport fi nansowy, 2010, s. 4).
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wi cej w rodku raportu (strony 61–70) i stanowi omówienie oraz przytoczenie statystyki 
dotycz cej tego, co autorzy i decydenci NRK w roku 2009 uznali za programy kulturalne. 
Tutaj pojawia si  g ówna trudno  przy powstawaniu niniejszego artyku u. Pracownicy 
NRK, z którymi przeprowadza am wywiady, nie potrafi li poda , jak defi niuj  programy 
kulturalne, ani jakie s  kryteria zaliczania jednego programu do oferty kulturalnej, a innego 
do rozrywki. 

Kwestia ta wydawa a mi si  szczególnie wa na przy przygotowywaniu statystki, któr
NRK cz ciowo opracowuje sama, a cz ciowo zleca fi rmom zewn trznym (TNS Gallup). 
Hilde Thoresen, kieruj ca pracami zespo u, przygotowuj cego doroczne raporty programo-
we, nie widzia a jednak w tym adnego problemu czy kontrowersji (Chaci ska 2010). Nie 
uwa a a te , aby brak jasnej defi nicji programu kulturalnego powodowa  konfl ikty z fi rm
przygotowuj c  statystyk . Podczas prac nad raportem za rok 2010, które nadal trwaj , tylko 
raz zdarzy o si , e Gallup inaczej zakwalifi kowa  program ni  pracownicy NRK8. Pewne 
rozeznanie w tej kwestii mo e dawa  przegl d programów w kategorii „kultura” na stronie 
internetowej NRK, chocia  te  niepe ne, poniewa  takie kategorie jak „fi lm”, „muzyka” czy 
„dokument” s  wydzielone, a niektóre programy zosta y uj te w kilku kategoriach.

Trudno  ta prowadzi do szerszej refl eksji na temat prób defi niowania kultury w me-
diach. Z przeprowadzonej przez autork  analizy programów zaliczonych w statystykach 
NRK do programów kulturalnych oraz w kategorii kultura na stronie internetowej wynika, 
e nadawca publiczny za programy kulturalne w du ej mierze uwa a te, które tradycyjnie 

zaliczano do tzw. kultury wysokiej, z niewielk  domieszk  kultury popularnej (g ównie
muzyki). Wiele z tych programów to ró nego rodzaju transmisje i koncerty muzyki po-
wa nej, balet, opera, programy literackie, audycje o sztuce i architekturze. Mimo, e jak 
wykazuj  liczni teoretycy kultury, rozgraniczenie mi dzy kultur  wysok  a popularn  jest 
przestarza e i w a ciwie dzi  ju  nie powinno obowi zywa , szczególnie w tak popularnym 
medium jak telewizja, a „hierarchizm jest w odwrocie” (Symotiuk 2005: 23), w swojej mi-
sji kulturalnej norweska telewizja publiczna zdaje si  to tradycyjne podej cie kultywowa .
Warto zauwa y , e kategori  programów kulturalnych nazwano „sztuka, kultura, media” 
i nie zaliczono do niej np. seriali. 

Warto mo e tutaj krótko przypomnie  wojn  o pozycj  kultury wysokiej, któr
w XX wieku toczyli naukowcy, krytycy i dziennikarze. Jak pisze Julian Johnson w swoich 
rozwa aniach nad muzyk  powa n  „podzia  kultury (…) na nisk  i wysok  mo na uwa a
za niefortunny, ale wp yw tego podzia u na krytyk  kultury trwa  zbyt d ugo, aby go po 
prostu ignorowa  (Johnson 2002: 122). 

Ciekawe zestawienie tej kulturalnej batalii podaj  w swoich artyku ach Tim Vincent 
i Barry D. Riccio, przypominaj c pocz wszy od Matthew Arnolda zwolenników podzia u

8 Mowa o emitowanym raz w tygodniu od pa dziernika do grudnia programie Maestro, który NRK uzna o za 
program kulturalny, a TNS Gallup za program rozrywkowy. Program przedstawia  rywalizacj  mi dzy znany-
mi osobami, które uczy y si  dyrygowa  orkiestr  symfoniczn . Ka dy odcinek prezentowa  inny rodzaj mu-
zyki powa nej. Pod koniec odcinka to muzycy orkiestry decydowali, kto odpada z rywalizacji. Wygran  by o
dyrygowanie orkiestr  NRK podczas koncertu bo onarodzeniowego. TNS Gallup przychyli o si  do opinii 
NRK i w swoich statystykach zaliczy o program do oferty kulturalnej. Co ciekawe, na stronach internetowych 
NRK w opisie programu czytamy, e jest to „norweska seria rozrywkowa”, ale znajduje si  on w kategorii 
programów: sztuka, kultura i media (http://www.nrk.no/programmer/sider/maestro/, dost p 14 listopada 2010).
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na kultur  wysok  i masow , jednocze nie przyznaj cych pierwsze stwo i rol  nadrz dn
tej pierwszej (Vincent 2000, Riccio 1993). Vincent przywo uje podzia  Van Wycka Brooksa 
z 1915 roku na wysok  (highbrow) kultur  elit, wobec której okre lamy pozosta e kultury 
i prowadz c  do „wznoszenia si  duszy”, oraz nisk  (lowbrow) kultur  przys owiowego
cz owieka z ulicy (Vincent 2000: 81).

B.D. Riccio przywo uje klasyka podzia u M. Arnolda i jego publikacj  z 1882 roku Cul-
ture and Anarchy, w której stwierdza, e prawdziwa kultura nie zni a si  do poziomu klas 
podrz dnych oraz Irvinga Howe’a nazywaj cego w 1948 roku kino, zaliczane do kultury 
masowej, czyli niskiej, „psychologiczn  szatni  do przechowywania naszych osobowo ci” 
(Riccio 1993: 8–9). Innym podanym przez T. Vincenta przyk adem jest zbiór esejów z 1957 
roku Mass Culture: The Popular Art In America, w której Bernard Rosenberg, zwolennik 
kultury wysokiej, twierdzi, e kultura popularna mo e doprowadzi  do „skretynienia naszego 
gustu”, „zbrutalizowania naszych zmys ów” i „totalitaryzmu” (Vincent 2000: 84). 

Podobne stanowisko, cho  nieco agodniej przedstawione, prezentowa  drugi redak-
tor tej publikacji, David Manning White, który równie  uznawa  wy szo  kultury wyso-
kiej nad masow  i uwa a , e kultura popularna jest zagro eniem, cho  nie wi kszym ni
w innych okresach historii, co argumentuje przywo uj c narzekania Sokratesa nad kultur
m odzie y w V wieku p.n.e. (Vincent 2000: 85). 

Zarówno T. Vincent, jak i B.D. Riccio zwracaj  uwag , e znaczenie tego podzia u bardzo 
zmala o ju  w latach 60. i 70., przywo uj c m.in. znany cytat z esejów Susan Sontag publi-
kowanych w „Partisan Review”, twierdz cej, e lata 60. „zerwa y (…) z pojmowaniem kul-
tury wed ug Matthew Arnolda, uwa aj c je za historyczny prze ytek” (za: Riccio 1993: 16). 
Poj cia te nadal jednak istniej  i s  powszechnie u ywane, nikt ju  dzisiaj jednak nie od-
mawia kulturze popularnej miana kultury. Powszechnie uznaje si  te , e granice pomi dzy 
jedn  a druga si  zacieraj . Jak stwierdza Jakub Zdzis aw Licha ski „Je li postmoderni ci 
maj  racj  i proces homogenizacji [w kulturze – przyp. autorki] jest nieuchronny, to ca e
nasze narzekanie nie ma wi kszego znaczenia. Musimy si  pogodzi  po prostu z faktem, e
Homera wyprze Star Trek” (Licha ski 2005)9. Badacze wskazuj  te  na mo liwo ci przyj cia 
bardziej wspó czesnych podzia ów, np. na kultur  centraln  i peryferyjn , oddaj cych bar-
dziej pluralistyczne ni  hierarchiczne „widzenie sfer kultury” (Symotiuk 2005: 23). 

Wed ug Jadwigi Puzyniny wielu badaczy traktuje poj cia kultury masowej i popularnej 
jako to same (Puzynina 2005: 11). Tak te  by y one wykorzystywane w dotychczasowej 
cz ci tego wywodu. Natomiast John Fiske, szczególnie zaanga owany w badanie telewi-
zji jako popularnego medium, w ogóle zaprzecza istnieniu kultury masowej jako zunifi -
kowanego produktu „dla pasywnej wyalienowanej publiczno ci” (Fiske 1989: 168). Jak 
pisze dalej, taki proces nie istnieje, bo jest to „antyteza kultury, rozumianej jako produkt 
i dystrybucja znacze  i przyjemno ci (…). Nie ma masowej kultury, s  tylko alarmuj ce
i pesymistyczne teorie kultury masowej” (Fiske 1989). 

9 Nie do ko ca zgodz  si  tu z  tym przyk adem badacza. Zacieranie granic pomi dzy kultur  wysok  a nisk ,
czyli homogenizacja, nie b dzie to sama z wypieraniem kultury wysokiej przez popularn , a raczej z miesza-
niem si  tych kultur, np. w obr bie gatunków. Homogenizacj  nazwa abym tu np. serial Twin Peaks, w którym 
tre ci artystyczne przekazano w gatunku popularnym, jakim jest serial. Przyk ad Licha skiego sugeruje, e
tre ci takie, jak przekazywano nam w Homerze, zanikn .
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T. Syvertsen przywo uje w kontek cie kultury w telewizji ide public service pre-
zentowan  przez pierwszego dyrektora BBC Johna Reitha, w której nadawcy publiczni 
mieli by  no nikami kultury wysokiej (Syvertsen 1999: 6) Chocia , jak stwierdza Espen 
Ytreberg, takie podej cie by o aktualne tylko we wczesnej fazie rozwoju BBC. W okresie 
pó niejszym misja obj a równie  kultur  bardziej popularn  (Ytreberg 2002: 289–290). 
W Norwegii do momentu zerwania monopolu telewizji publicznej i pojawienia si  tele-
wizji komercyjnej (od ko ca lat 80.), szczególnie w latach 70. szeroko debatowano nad 
zbyt „kulturaln ” ofert  NRK, która odzwierciedla a gust elit, czyli mo na powiedzie , e
by a pojmowana tradycyjnie jako wysoka, natomiast nie mia a zakotwiczenia w szerokiej 
publiczno ci masowej (Enli, Moe et. al. 2010: 41).

Wyrazem zmiany warto ci kulturalnych w norweskiej telewizji publicznej by a, we-
d ug Josteina Gripsruda, wielka debata kulturalna, która w latach 80. przetoczy a si  przez 
Norwegi  w zwi zku z emisj  w NRK serialu Dynastia. By  on krytykowany np. przez 
pisarza Jona Micheleta, który twierdzi , e taki serial w ogóle nie powinien by  nadawany 
w telewizji publicznej. Z drugiej strony Dynastii bronili nie tylko zwykli ludzie, ale te
wiele osobisto ci ze wiata kultury (Gripsrud 1995: 84). W debacie wzi  m.in. udzia  zna-
ny komediowy aktor norweski Rolf Wesenlund, który zauwa y , e „milcz ca wi kszo ”
Norwegów zbyt d ugo musia a znosi  niszowo  telewizji publicznej (ibidem: 85). 

Z drugiej strony, wydaje si , e z perspektywy decydentów, np. szwedzkiej telewizji 
publicznej, ró nica pomi dzy kultur  elitarn  a popularn  na ekranie telewizyjnym jest 
nadal znacz ca i to ta pierwsza zas uguje na miano kultury. W jednym z wywiadów szef 
dzia u kultury szwedzkiej telewizji publicznej uzna , e tylko ona jako jedyna „pokazuje 
kultur ”: „To smutne. W a ciwie to konkurujemy sami z sob ” (Larsen 2010: 272). Jako 
e kana y komercyjne w Szwecji emituj  nie tylko reality show i teleturnieje, ale równie

seriale, fi lmy i programy muzyczne, mo na z tej wypowiedzi wywnioskowa , e urz d-
nik szwedzki nie uznaje tego za prawdziw  kultur . Podsumowuj c t  cz , zacytuj
Hege Duckert, dyrektora dzia u kultury NRK, i jej kryteria oceny programów kulturalnych: 
„Wymagania, które stawiam programom kulturalnym to zmuszanie do refl eksji i wielopo-
ziomowo , np. serial mo e by  ciekawy i dostarcza  rozrywki, ale powinien te  zawiera
wa ne aspekty spo eczne” (Chaci ska 2011).

3. PROGRAMY O TRE CIACH KULTURALNYCH W NRK

Tworz c swój raport, strony internetowe i inne dokumenty, NRK kieruje si  pewnym 
kryterium, cz sto oddzielaj cym omówione w poprzedniej cz ci artyku u rodzaje kultury, 
poniewa  wydziela w tych publikacjach kategori  rozrywka, w której umieszcza równie
programy o zabarwieniu kulturalnym, ale reprezentuj ce kultur  popularn  w jej tradycyj-
nym rozumieniu. Jednocze nie nie zawsze jestem przekonana o spójno ci tych wyborów. 
Nie mam problemu, gdy NRK zalicza do kategorii rozrywki popularne teleturnieje, pro-
gramy kabaretowe czy seriale typu komedia sytuacyjna, ale ju  problematyczne wyda-
je si  umieszczenie w tej klasie dokumentu na temat debiutu re yserskiego Liv Ullman 
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w teatrze w Nowym Yorku czy fi lmu, który zdoby  Z ota Palm  w Cannes, jednocze nie
nie umieszczaj c tych pozycji w kategorii „kultura” (oczywi cie mog  to by  programy 
równie  rozrywkowe). Inn  trudno  stanowi wydzielenie fi lmów dokumentalnych, seriali 
oraz programów dzieci cych jako odr bnych kategorii (na stronie internetowej i w rapor-
cie). Wiele z nich zawiera jednoznaczne tre ci kulturalne. 

Podsumowuj c mo na powiedzie , e NRK poddaje swoje programy dwóm ró nym
klasyfi kacjom: na stronach internetowych jest przedstawiony bardziej szczegó owy i ga-
tunkowy podzia , który u atwia publiczno ci poruszanie si  w du ej ofercie programowej. 
Zaliczenie na stronach internetowych programu do danej kategorii (czasami do dwóch 
naraz) mo e te  zwi kszy  jego ogl dalno . Inaczej kwestia ta jest traktowana w ofi cjal-
nym raporcie dotycz cym wype niania misji, szczególnie w diagramach statystycznych, 
gdzie do programów kulturalnych nie zalicza si fi lmów dokumentalnych, seriali czy pro-
gramów dzieci cych. Sprawa by aby prosta, gdybym zdecydowa a si  po prostu doda  do 
siebie dane statystyczne dotycz ce programów innych kategorii, w których wyst puj  tre ci
kulturalne. S  to jednak dane zbiorcze (np. dla wszystkich fi lmów i seriali), a nie jestem 
oczywi cie sk onna zaliczy  ka dego serialu i ka dego fi lmu dokumentalnego do oferty 
kulturalnej, mieszcz cej si  w misji nadawcy publicznego. 

Poniewa  moje badania nad miejscem programów kulturalnych wymaga o przyj cia
jakiego  kryterium wyboru, zdecydowa am si  na przytoczenie statystyki NRK, a wi c
przyj cie (bli ej nieokre lonych i do  zaw onych) kryteriów spó ki. Z drugiej strony 
przeanalizowa am szczegó owo ofert  programow  NRK z roku 2009, gdzie zastosowa am
opis ustawodawcy norweskiego z komunikatu dla Stortingu NRK-plakaten, zaliczaj c do 
oferty kulturalnej w NRK zarówno programy prezentuj ce „dzia alno  artystyczn ”, jak 
równie  te, które prezentuj  szeroko rozumian  kultur , to samo  i j zyk oraz niektóre 
seriale i fi lmy fabularne, np. te nagradzane na presti owych festiwalach. 

W takim rozumieniu procent programów uznanych przeze mnie za kulturalne b dzie
wi c du o wi kszy, ni  wynika oby to z przytoczonych dalej statystyk. Nie wykona am
jednak analizy zawarto ci, wi c nie wyci gam z tego badania wniosków o charakterze sta-
tystycznym. S dz , e raport NRK traktuje t  kwesti  dosy  skromnie, ale nale y uwzgl d-
ni  te , e pisz c ten artyku , patrz  na skandynawsk  telewizj  publiczn  z perspektywy 
„obcego”, porównuj cego NRK z polsk  telewizj  publiczn , w której na co dzie  trzeba 
doszukiwa  si  elementów kultury w programach czysto rozrywkowych 10.

Jak wspomnia am, dokona am analizy oferty programowej ca ego roku 200911, ale dla 
potrzeb artyku u i ze wzgl du na jego obj to  przyk ady programów pochodz  g ównie
ze szczegó owej analizy losowo wybranych tygodni: 5–11 stycznia 2009, 20–26 kwietnia 
2009 oraz 26 pa dziernika – 1 listopada 2009. Analiza polega a nie tylko na przeczytaniu 

10 Na usprawiedliwienie TVP, w której ci galno  abonamentu wynosi poni ej 30%, nale y zaznaczy , e
w 2009 roku abonament p aci o 90% Norwegów, a mi dzy rokiem 2008 a 2009 liczba osób p ac cych abona-
ment w Norwegii wzros a o 25 000 (NRK, Raport fi nansowy, 2010, s. 4).

11 Archiwalny, szczegó owy program telewizyjny od roku 1998 mo na odnale  za pomoc  specjalnej wy-
szukiwarki na stronie NRK: http://www.nrk.no/programoversikt/avansert/?p_artikkel_id=&p_forhandsvis_
fl g=0&p_format=HTML&p_type=prog&p_fom_dag=7&p_fom_mnd=1&p_fom_ar=2009&p_periode=den-
nedagen&p_nrk1=NRK1&p_nrk2=NRK2&p_ev1=EV1-Kroningsjubileet&p_soketekst=&p_knapp=Vis+ne-
denfor, dost p 22 stycznia 2011.
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tre ci programu telewizyjnego, ale równie  na obejrzeniu wybranych i dost pnych progra-
mów. Celowo do analizy wybra am tygodnie, w których nie przypadaj adne obchodzone 
w Norwegii wi ta oraz sezony urlopowe. Przeanalizowa am programy z dwóch g ów-
nych kana ów telewizji NRK: NRK1 i NRK2. Nale y zaznaczy , e kana y te wymieniaj
si  programami i cz  programów emitowanych w NRK1 ma swoje powtórki w NRK2 
i odwrotnie. 

Wed ug danych statystycznych TNS Gallup emisja kana u NRK1 w roku 2009 stano-
wi a 8345 godzin, z czego 563 godziny zosta o zakwalifi kowanych do oferty kulturalnej 
okre lonej jako „sztuka, kultura, media”. W tych 563 godzinach (stanowi cych 6,8% ca ej
oferty) nie uj to wszystkich programów muzycznych (ca o  1140 godzin – 13,6%, do 
przekazu kulturalnego zaliczono 428 godzin), wszystkich fi lmów (ca o  1483 godziny – 
17,7%, do przekazu kulturalnego zaliczono tylko trzy godziny) ani programów dla dzieci 
(700 godzin – 8%). Zak adaj c, e przynajmniej cz  programów z tych kategorii b dzie
zawiera a przekaz odpowiadaj cy opisowi kultury z misji NRK (przyk ady w dalszej cz ci
artyku u), liczba godzin emisji programów kulturalnych jest na pewno wi ksza ni  podane 
579 godzin (wszystkie dane za: NRK, 2010, s. 9 i s. 69). 

Emisja kana u NRK2 w 2009 roku wynios a 6241 godzin, z czego przekaz kulturalny 
stanowi  284 godziny (4,5%), muzyka 169 godzin (3%, jako oferta kulturalna uj te jest 50 go-
dzin), fi lm 365 godzin (6%, jako oferta kulturalna uj te s  cztery godziny), a programy 
fi lozofi czno-religjne, które w mojej ocenie (wynikaj cej z obejrzenia programów) równie
nios  ze sob  warto ci kulturalne 48 godzin (0,7%) (NRK 2010: 10). Rozrywka, której 
pewne pozycje zaliczy abym do kultury, zajmuje w obu kana ach procentowo mniej wi cej
tyle samo czasu antenowego: w NRK1 – 7% a w NRK2 – 5%. 

Interesuj cy jest tu fakt, e wed ug podanych w raporcie profi li kana ów to NRK2 
ma bardziej kulturalno-edukacyjny charakter, natomiast NRK1 jest przede wszystkim na-
stawiona na dotarcie do wszystkich grup wiekowych (NRK, 2010, s. 9–10). W adnej ze 
statystyk nie wydzielono równie fi lmu dokumentalnego, który jest w raporcie cz ci
programów zaliczonych do kategorii publicystyki (Fakta), co uwa am za nieprecyzyjne, 
poniewa  jak wynika z analizy przedstawionej w dalszej cz ci artyku u wiele fi lmów 
dokumentalnych zajmuje si  tematyk  kulturaln  (NRK 2010: 52).

Programy kulturalne z roku 2009, które szczególnie eksponuje raport NRK, mo na
podzieli  na programy cykliczne i wydarzenia doroczne lub jednorazowe. Do takich do-
rocznych wydarze  NRK zalicza koncert Topp–20, w którym wyst puj  najpopularniejsi 
i najwa niejsi arty ci muzyki popularnej w danym roku, wspó organizowany i transmi-
towany przez NRK1. Koncert, na którym w roku 2009 wyst pi y takie gwiazdy kultury 
popularnej, jak zwyci zca Eurowizji Alexander Rybak czy zespó  A-ha, zaliczono paradok-
salnie do wydarze  kulturalnych, podczas gdy sam fi na  Eurowizji jest w raporcie uj ty
w kategoriach rozrywki (NRK 2010: 66 i 104). Innym wydarzeniem dorocznym, uj tym
w raporcie jako oferta kulturalna NRK w 2009 roku by  koncert noblowski z udzia em
orkiestry radia i telewizji KORK (NRK 2010: 67).

Programy cykliczne nadawane od wielu lat lub sezonowo, które autorzy raportu NRK 
uznaj  za warte odnotowania to np. audycja literacka „Program o ksi kach” (Bokpro-
grammet), prezentuj ca spotkania z pisarzami i krytykami literatury, czy program „Du e
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Studio” (Store Studio), rodzaj kulturalnego talk-show (NRK 2010: 68). Innym programem 
wymienionym w raporcie jest Safari – magazyn reporta y o tematyce kulturalnej z Nor-
wegii i innych cz ci wiata (NRK 2010: 68). 

Jak wspomnia am, do oferty kulturalnej NRK nie zaliczono wszystkich fi lmów i ad-
nych seriali, które stanowi  kategori  sam  w sobie, chocia  wiele z nich zaliczy abym do 
oferty kulturalnej. Raport NRK szczególnie podkre la w swoich kana ach promocj  pro-
dukcji norweskiej i skandynawskiej (NRK 2010: 39), chocia  to produkcja ameryka ska
i brytyjska mia a w 2009 roku najwi kszy udzia  w prezentowanych fi lmach i serialach 
(odpowiednio 406 i 340 godzin, na trzecim miejscu jest produkcja szwedzka 138 godzin, 
NRK 2010: 42). 

Analiza programu telewizyjnego NRK1 i NRK2 w wybranych tygodniach 2009 roku 
dostarcza bardziej szczegó owych ni  raport informacji na temat prezentowanych tam pro-
gramów kulturalnych. Ju  pierwszy program z poniedzia ku 5 stycznia 2009 roku, który 
zaliczy am do programów kulturalnych, na pewno nie mie ci si  w statystyce NRK doty-
cz cej kultury, poniewa  jest fi lmem dokumentalnym. Film ten jak najbardziej uwa am za 
ofert  kulturaln , jako e opowiada histori  powstania baletu Dziadek do orzechów.

W tygodniu styczniowym NRK1 pokaza o rednio trzy programy kulturalne dzien-
nie, a NRK2 – cztery (niektóre bardzo krótkie, np. codzienne wiadomo ci kulturalne Kul-
turnytt trwaj ce dziesi  minut). Najmniej takich programów pokazano w sobot  i nie-
dziel . Wyja ni  to mo na tradycj , zgodnie z któr  telewizja weekendowa w Norwegii 
do po udnia skupia si  na dzieciach, po po udniu przedstawia g ównie ofert  sportow ,
a wieczorem rozrywk .

Programy w analizowanym tygodniu stycznia podzieli am na cykliczne (cotygodniowe 
b d  codzienne) oraz jednorazowe (ewentualnie doroczne). Do programów cyklicznych 
nale  krótkie wiadomo ci kulturalne Kulturnytt, emitowane codziennie w obu programach 
(w NRK2 powtarzane jeden lub dwa razy dziennie), magazyn j zykowy (trzecia seria), 
emitowany trzy razy w tygodniu, wspomniany ju  magazyn Safari, program religijno-
-fi lozofi czny Åpen himmel („Otwarte niebo”) oraz Ansikt til ansikt („Twarz  w twarz”) 
– rozmowy znanego fotografa z osobisto ciami wiata kultury (w analizowanym tygodniu 
by  to autor ksi ek o Wallanderze, Henning Mankell) i szwedzki talk-show kulturalny 
Beckman, Ohlson og Can.

W tygodniu tym uderza du a liczba seriali dokumentalnych o yciu ró nych grup 
i kultur w Norwegii i za granic : o yciu artystów cyrkowych, serial dokumentalny BBC 
o historii sztuki, norweski serial dokumentalny o ludziach mieszkaj cych w odleg ych cz -
ciach fi ordów, serial dokumentalny o zabytkach z Listy Dziedzictwa Kulturowego UNE-

SCO, czy szwedzki serial na temat nieznanych miejsc i kultur lokalnych we W oszech.
Programy jednorazowe to przede wszystkim fi lmy fabularne (Zakochany Szekspir, Ku-

piec Wenecki) i dokumentalne (o yciu kulturalnym na pó nocy Norwegii, o roku 2008 
w Stavanger, Europejskiej Stolicy Kultury, portret fi skiej pisarki, dokument o znanym 
w Skandynawii szwedzkim aktorze, o utalentowanej muzycznie autystycznej dziewczynce, 
czy ameryka skim dokumentali cie Michaelu Moorze, fi lm o micie stworzenia Islandii). 
To w wybranym tygodniu stycznia, natomiast przygl daj c si  ofercie fi lmów dokumen-
talnych z ca ego roku 2009, znajduj  tam wiele fi lmów dokumentalnych o osobisto ciach
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i wydarzeniach kultury zarówno dawnych, jak i wspó czesnych (Munch, Klee, impresjo-
ni ci, Stieg Larsson). 

Analiza tygodnia kwietniowego i pa dziernikowo-listopadowego prowadzi do podob-
nych wniosków: przewa aj  cykliczne magazyny oraz seriale i fi lmy dokumentalne, nato-
miast stosunkowo ma o jest fi lmów fabularnych i lepszej jako ci seriali (innych ni  opery 
mydlane). Poni sza tabela pokazuje, jak w ci gu analizowanych trzech tygodni programy 
kulturalne mo na podzieli  na gatunki. 

Tabela 1

Zestawienie programów kulturalnych w NRK1 i NRK2 w trzech wybranych tygodniach 2009 roku 
(z powtórkami)

Stycze Kwiecie Pa dziernik-listopad

Magazyny, wiadomo ci cykliczne 21 19 18

Seriale dokumentalne 10 14 14

Filmy dokumentalne 12  6  6

Koncerty/fi lmy/programy muzyczne  3  5  2

Filmy fabularne, seriale  2  5  6

ród o: opracowanie w asne na podstawie programów telewizyjnych, zamieszczonych na stronie www.nrk.no

Jedyn  znacz c  ró nic  w analizowanych tygodniach jest du a liczba fi lmów do-
kumentalnych w tygodniu styczniowym w porównaniu do pozosta ych dwóch tygodni, 
przy czym liczba dokumentów z ró nych dziedzin w tygodniu kwietniowym i pa dzier-
nikowym jest podobna. W styczniu wyj tkowo wiele fi lmów dokumentalnych dotyczy 
kwestii kulturalnych. 

Oprócz takich zestawie  czy przegl du tre ci samych programów z tych tygodni cie-
kawe jest spojrzenie na programy kulturalne jako cz  ramówki kana ów NRK1 i NRK2. 
Zgadzam si  w tej kwestii m.in. z Wies awem Godzicem, który stwierdza, e na telewizj
nie mo na patrze  jak na zbiór pojedynczych programów, ale jak na strumie  (Godzic 
2004: 27). Programy kulturalne w 2009 roku by y w ramówce NRK cz ci  szerokiej ofer-
ty misyjnej. Nie by y samotnymi wyspami otoczonymi teleturniejami, fi lmami akcji, czy 
reality show (a taki obraz wy ania si  po krótkim przejrzeniu programów tygodniowych 
TVP1 i TVP2). 

W NRK1 codzienna oferta programowa w wybranych tygodniach 2009 roku obejmo-
wa a cogodzinny krótki serwis informacyjny (od godziny 10 o ka dej pe nej godzinie), 
d u sze serwisy informacyjne o godzinie 19.00 i 21.00, jeden blok informacyjny w j zyku
samskim, jedno pasmo programów dla dzieci z wydzielon  cz ci  w j zyku samskim, 
dwa sta e programy publicystyczne (magazyn poranny i wieczorny) oraz kilka programów 
popularnonaukowych i historycznych. W tym zestawieniu bardzo skromnie prezentuje si
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regularna oferta rozrywkowa: cztery opery mydlane (szwedzka, dwie ameryka skie i bry-
tyjska) i jeden niemiecki serial komediowy. 

NRK2 równie  obfi tuje na co dzie  w programy informacyjne, z czego w roku 2009 
prawie cztery godziny, cztery razy w tygodniu obejmowa y wiadomo ci regionalne (po 
kolei z ka dego regionu)12. Oprócz tego sta  cz ci  NRK2 by y dwa magazyny publicy-
styczne, program konsumencki, godzinna transmisja z parlamentu, a w cz ci rozrywkowej 
ameryka ski talk-show Jona Stewarta.

Oferta fi lmów i seriali stanowi 18% w NRK1 i 6% w NRK213 (NRK 2010: 9–10). 
Øyvind Lund, dyrektor odpowiedzialny za zamawianie programów dla NRK uwa a, e
fi lmy fabularne nie s  priorytetem w norweskich mediach publicznych przede wszystkim 
dlatego, e jest do nich szeroki dost p w mediach komercyjnych i na p ytach DVD (Chaci -
ska 2010). Jak wspomnia am wcze niej, raport NRK za rok 2009 w bardzo ma ym stopniu 
uwzgl dnia fi lmy jako ofert  kulturaln . W NRK1 do fi lmów z kategorii „kultura” zali-
czono zaledwie trzy godziny emisji, czyli mniej wi cej dwa fi lmy fabularne. W tej kwestii 
zdecydowanie uzna abym t  statystyk  za znacznie zani on . Nawet je eli uznamy, e do 
tej kategorii nale y w czy  jedynie fi lmy nagradzane, o wysokich walorach artystycznych, 
pomijaj c te bardziej popularne czy czysto rozrywkowe, na pewno liczba ta przekroczy aby
siedem godzin (suma godzin w NRK1 i NRK2). 

W roku 2009 w obu g ównych stacjach norweskiego nadawcy publicznego pokazano 
m.in. Good Night and Good Luck (m.in. zdobywca kilku nagród na Festiwalu w Wenecji), 
Sophie Scholl – ostatnie dni (nagrody m.in. na Festiwalu w Berlinie), Gandhi, Elisabeth,
Nickolas Nickelby (wed ug Ch. Dickensa), w serii „klasyka fi lmowa” Frankenstein z 1931 
roku, Ptaki Hitchcocka, pierwszy fi lm A. Eisensteina Strajk i Zesz ego roku w Marienba-
dzie Alaina Resnais’go, czy zdobywc  Cezara, Oscarów i nagród w Wenecji, fi lm Mi dzy
s owami. Przygl daj c si  ca ej ofercie fi lmowej NRK1 i NRK2 w roku 2009, uderza rów-
nie  prawie ca kowity brak fi lmów akcji, thrillerów i fi lmów science fi ction.

W cz ci o nazwie drama (która w za o eniu dotyczy wszelkiej produkcji fi lmowej) 
w raporcie NRK nie ma informacji na temat fi lmów fabularnych, s  tylko dane dotycz ce
seriali i miniseriali, szczególnie produkowanych w Norwegii i innych krajach skandynaw-
skich. Wymienia si  np. norweski serial Himmelblå (Niebia ski b kit), jeden z najcz ciej
ogl danych programów w telewizji internetowej NRK (NRK 2010: 39). Innym serialem, 
którym NRK chwali si  w swoim raporcie jest serial Harry & Charles, opowiadaj cy
o pierwszej parze królewskiej po odzyskaniu przez Norwegi  niepodleg o ci w 1905 roku. 
Pozosta e seriale i miniseriale w ogóle nie s  wymienione w raporcie i nie s  w statystyce 
raportu uj te jako oferta kulturalna, a na pewno mo na do tej kategorii zaliczy  wy wie-
tlane w 2009 roku seriale Tudorowie, Selma i Sophie (szwedzki miniserial o pisarce Selmie 
Lagerlöf) czy miniserial John Adams.

12 Rok 2009 by  rokiem wyborów parlamentarnych w Norwegii, ale nie wp yn o to znacznie na liczb  pro-
gramów informacyjnych i publicystycznych, podobna ramówka z programami tego gatunku by a równie
pokazywana w innych latach.

13 Dla porównania w g ównym programie publicznej telewizji szwedzkiej SVT w 2009 roku by o to 15% (SVT, 
2009, s. 23), a w g ównym programie publicznej telewizji du skiej DR1 8% (dane bez powtórek DR 2009: 
10). W TVP1 by o to w roku 2009 47,3% (seriale i fi lmy), a w TVP2 44,8% (dane udost pnione przez Zespó
Sprawozdawczo ci Programowej TVP, stycze  2011). 
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W kategoriach bardziej rozrywkowych w 2009 roku NRK pokaza a równie  popularne 
na ca ym wiecie seriale: Prawo ulicy, Dr House, True Blood, ale nie jest ich wiele. Wi cej
natomiast jest bli ej nieznanych poza Skandynawi  rozrywkowych i kryminalnych seriali 
szwedzkich, norweskich i du skich oraz koprodukcji.

Uderzaj cy jest ca kowity brak w NRK1 i NEK2 wszelkich reality show i ma a liczba 
teleturniejów. Programy rozrywkowe, wy wietlane w NRK1 i NRK2, na które zwraca si
uwag  w raporcie NRK to programy typu talk-show (Nytt på Nytt, Skavlan), teleturniej 
Kvitt og Dobbelt oraz teleturniej z celebrytami De Ukjente, a tak e programy jednorazo-
we, np. wspomniany Festiwal Eurowizji czy Gala Mistrzów Sportu (Idrettsgala 2009). 

Na uwag  zas uguje fakt, e mimo tego, e NRK jest telewizj  bardzo misyjn ,
nie ma w niej odpowiednika polskiego Teatru Telewizji, który cz sto podawany jest 
jako przyk ad misyjnego programu kulturalnego Telewizji Polskiej. NRK w 2009 roku 
emitowa o transmisje oper (np. Carmen w koprodukcji opery w Oslo, wiede skiej i lon-
dy skiej), baletów (np. Dark Night of the Soul), ewentualnie transmisje przedstawie  te-
atralnych (np. Dom Lalki z festiwalu w Edynburgu) oraz fi lmy dokumentalne o wa nych 
przedstawieniach (np. o Pannie Julii z Mari  Bonnevie w roli g ównej). Nie wy wietlano 
natomiast sztuk teatralnych wyprodukowanych przez telewizj  i dla telewizji. Wyja ni
to mo na faktem, e teatr w NRK, równie  w 2009 roku, funkcjonowa  g ównie jako 
teatr radiowy. Szczególnie kana  P2 ma d ug  tradycj  emisji teatru w radiu. Wed ug 
statystyk NRK, niedzielne przedstawienia P2–teatret zebra y w 2009 roku 36 000 s u-
chaczy, co odpowiada rocznej publiczno ci wszystkich norweskich scen regionalnych 
(NRK 2010: 42). 

Jak wspomnia am wcze niej, programy dzieci ce równie  w pewnym stopniu nale-
a oby uj  w ofercie kulturalnej NRK. Szczegó owa analiza tych audycji wymaga aby

jednak osobnego artyku u. Wspomn  wi c tylko dwa tytu y: w 2009 roku NRK pokaza o
nagradzany polski serial dla dzieci Magiczne drzewo (m.in. nagroda Emmy), a dla m od-
szych dzieci serial kanadyjski Tigga i Togga, który k adzie naciska na poznawanie wiata
przez d wi ki, rytmy i muzyk . NRK ma równie  kana  tematyczny dla dzieci i m odzie y
NRKSuper, którego priorytetem jest m.in. ró norodno  gatunkowa (Chaci ska 2010). 
W statystyce tego kana u nie ma jednak kategorii „kultura”. 

Wa nym elementem polityki i oferty kulturalnej NRK jest utrzymanie i wykorzystanie 
Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji KORK. NRK prowadzi oddzieln  statystyk
ogl dalno ci telewizyjnej i s uchalno ci radiowej z udzia em KORK. Natomiast w telewizji 
internetowej NRK funkcjonuje odr bna strona, na której mo na obejrze  lub wys ucha
koncertów z udzia em orkiestry. W 2009 roku najlepsz  ogl dalno ci  z udzia em KORK 
cieszy y si  emisje Gali Mistrzów Sportu i Gali Noblowskiej (NRK 2010: 67). 

Na koniec chcia abym jeszcze wspomnie  o kwestii odzwierciedlania wspólnoty 
nordyckiej w telewizji NRK. Pomimo tego, e misja NRK, podobnie jak misja telewizji 
szwedzkiej, zawiera wymóg emisji programów nordyckich (NRK–plakaten 4g), to NRK 
nie prowadzi statystyk dotycz cych produkcji nordyckiej w telewizji publicznej14. Wyra nie

14 Dla porównania: publiczna telewizja szwedzka prowadzi takie statystyki, produkcja nordycka w 2009 roku 
stanowi a tam 12% oferty.  
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jednak produkcja nordycka programów ró nych kategorii zajmuje stosunkowo du o miej-
sca w NRK. W analizowanych tygodniach w NRK1 i NRK2 znalaz o si : w styczniu – 25 
produkcji szwedzkich, 11 du skich, 3 fi skie i 1 islandzka; w kwietniu – 20 produkcji 
szwedzkich, 18 du skich, 1 fi ska, 1 islandzka, a w tygodniu pa dziernikowo-listopado-
wym 19 szwedzkich i 15 norweskich. 

4. „NAJLEPSZY NADAWCA PUBLICZNY NA WIECIE”?15

Analizuj c ofert  programow  norweskiego nadawcy publicznego nie mo na odmówi
s uszno ci entuzjastycznej wypowiedzi Knuta Olova Åmåsa. Parafrazuj c t  hiperbol  po-
wiedzia abym „bardzo dobry nadawcy publiczny w skali wiatowej”. W przypadku progra-
mów kulturalnych trzeba stwierdzi  przede wszystkim, e NRK prowadzi polityk  spójn
i systematyczn . Jak wykaza am w artykule, programy te stanowi  sta  cz  codziennej 
ramówki obu stacji NRK, reprezentuj  szerok  gam  gatunków i skierowane s  do widzów 
w ró nych grupach wiekowych16. Ponadto, o czym wcze niej nie wspomnia am, s  nada-
wane o ró nych porach, zwykle wieczorem, ale raczej nie po pó nocy. Programy nadawane 
w nocy maj  te  cz sto swoje powtórki w godzinach wcze niejszych nast pnego dnia. 
Warto te  zwróci  uwag  na szerok  gam  tematyczn  emitowanych w NRK programów 
kulturalnych: s  to cykliczne programy lub seriale o ksi kach, malarstwie, architekturze, 
j zyku, fi lozofi i i religii, a tak e kulturach mniejszo ci mieszkaj cych w Norwegii i kultu-
rach z innych cz ci wiata.

Stara am si  równie  wykaza , e mówi c o miejscu kultury w NRK nie mo na bra
pod uwag  jedynie statystyki podawanej przez NRK w ofi cjalnych raportach (NRK1 – 7%, 
a NRK2 – 8%), poniewa  nie s  w niej uj te fi lmy fabularne, seriale, fi lmy dokumentalne, 
programy dla dzieci i niektóre programy reprezentuj ce kultur  bardziej popularn .

Patrz c na codzienn  ramówk  NRK z perspektywy polskiej, szczególnie w odnie-
sieniu do liczby godzin programów informacyjnych, mo na by odnie  wra enie, e jest 
to telewizja nudna i rzeczywi cie nieco „niszowa”. S dz , e wielu Polaków, ogl daj c
NRK, zapyta oby, cytuj c za o yciela organizacji „Przyjaciele Dynastii” (lata 80. XX wie-
ku), Freddy’ego Andersona: „kto w rod  wieczorem ogl da program o ludzkim mózgu?” 
(Gripsrud 1995: 85). NRK nie kieruje si  jednak w tak du ym stopniu, co nadawcy komer-
cyjni, statystykami ogl dalno ci, a statystki te odnosi zawsze do gatunku danego programu, 
sprawdzaj c czy ogl dalno  jest odpowiednio wysoka (Chaci ska 2010). 

Ponadto, jak wskazuj  przytaczane wcze niej statystyki, spo ecze stwo norweskie jest 
zadowolone z takiej telewizji publicznej, co wyja ni abym d ug  tradycj  demokratyczn
i wielokulturowo ci  tego niewielkiego pod wzgl dem liczby mieszka ców spo ecze -
stwa. Zanim pojawili si  imigranci, byli Samowie, byli te  reprezentanci wielu regionów 

15 Gulliksen, Torp 2010.
16 Oferta, równie  kulturalna, dla m odzie y znajduje si  w stacji NRK3/NRKSuper, której nie analizowa am

w artykule. NRKSuper do godziny 19.30 jest nadawana dla dzieci i m odzie y, natomiast po 19.30 NRK3 
pokazuje ofert  dla osób doros ych poni ej 40 roku ycia (NRK 2010: 11).
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po o onych daleko od Oslo, mówi cych swoimi charakterystycznymi dialektami i maj cy
swoje specyfi czne problemy. Istnieje te  mniejszo ciowy wariant j zyka norweskiego – 
„nynorsk” – którego u ywa 10–15% mieszka ców Norwegii17. To, e i oni s  odbiorcami 
mediów publicznych, wydaje si  by  zrozumia e dla innych cz onków spo ecze stwa nor-
weskiego, równie  tych zamieszka ych w stolicy.

Patrz c na ró ne role, jakie mog  spe nia  nadawcy publiczni wed ug defi nicji public
service T. Syvertsen, przytoczonych na pocz tku artyku u, mo na powiedzie , e publiczne 
media norweskie niejako wychowa y sobie takich widzów, nadaj c du y priorytet spe nia-
niu misji zawartej w defi nicji obywatelskiej, ale te  niewymienianej przez T. Syvertsen 
pluralistycznej (media dla mniejszych grup spo ecznych i elit, Larsen 2008: 326). Du a
liczba sta ych programów informacyjnych w ramówce (NRK1 30%, NRK2 64%), ale tak e
fi lmów dokumentalnych, poruszaj cych aktualne tematy spo eczne (ponad po owa wszyst-
kich dokumentów, NRK 2010: 52), podkre laj cych wielokulturowo  i potrzeby mniej-
szo ci sprawia, e wzrasta zrozumienie i tolerancja, np. dla potrzeby emisji programów dla 
dzieci w j zyku samskim, czy programów o kulturze Romów. 

Trzeba te  oczywi cie zaznaczy , e NRK, dzi ki znacznym przychodom z abonamen-
tu, mo e sobie pozwoli  na tak  misj . Inn  kwesti  zwi zan  z zamo no ci  spo ecze -
stwa norweskiego jest fakt posiadania przez du  liczb  gospodarstw domowych telewizji 
innych ni  publiczna, w tym p atnych, w których ka dy mo e znale  to, czego nie znajdzie 
u nadawcy publicznego. Przyk adem mo e by  liczba u ytkowników oferty telewizyjnej 
i internetowej najwi kszego norweskiego kana u komercyjnego TV2: w roku 2009 by o
to 71%18. Podobnie w 2009 roku 91% Norwegów mia o w domu po czenie z internetem, 
a 73% Norwegów w wieku 9–79 lat korzysta o codziennie z internetu19. Mo liwo  korzy-
stania z innych mediów ni  telewizja publiczna w tradycyjnej formie z pewno ci  równie
zwi ksza tolerancj  i zrozumienie dla oferty mniej komercyjnej i u atwiaj  tym samym 
nadawcy publicznemu spe nianie swojej misji w dziedzinie kultury. 

Niniejsza praca powsta a m.in. w oparciu o badania w asne oraz wywiady, które autorka 
przeprowadzi a z 2010 r. z Hilde Thorsen (kierownikiem zespo u przygotowuj cego raport 
dla Medietilsynet), Ole Andre Hansenem (dyrektorem fi nansowym NRL) oraz Øyvindem 
Lundem (dyrektorem ds. personalnych). Bardzo pomocna by a te  elektroniczna korespon-
dencja autorki z Dzia em Prawnym NRK, Hege Duchert (dyrektorem dzia u kultury NRK) 
oraz Bronis aw  Ma lank  (kierownikiem Zespo u Sprawozdawczo ci Programowej TVP).
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CULTURAL PROGRAMMES POSITIONING AS AN ELEMENT OF PUBLIC SERVICE TELEVISION MISSION 
IN NRK BASED ON ANALYSIS OF THE PROGRAMME OFFER IN 2009

At the beginning of 2010 the culture editor of the Norwegian newspaper Aftenposten called the Norwegian 
television NRK “the best public service broadcaster in the world” and „the biggest and most important Nor-
wegian cultural institution”. The article is an attempt to verify this statement through identifying the place of 
cultural programmes in NRK schedule in 2009. The author analyses how the cultural mission is described in 
current legal documents concerning Norwegian public service media mission. Furthermore the article is an 
attempt to identify how NRK defi nes cultural programmes and how it classifi es them. In the second part of the 
article the author analyses the television programme of NRK1 and NRK2 in 2009, and presents the results of 
a more detailed analysis of selected three weeks of that year concerning the execution of its cultural mission.

Key words: Norway, television, public service media, cultural programmes, public service mission 
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