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Wstęp

„Można sport lubić albo nie, można się nim aktywnie rozkoszować bądź tylko 
biernie fascynować; jedno jest pewne – nie ma dziś sportu bez mediów, ale 
i nie ma mediów bez sportu” (Gwóźdź 2003: 7). Tymi słowami znawca me-
diów, Andrzej Gwóźdź, rozpoczyna zbiór tekstów poświęconych wzajemnemu 
oddziaływaniu telewizji i sportu. Związek tych dwóch dziedzin wydaje się tak 
ścisły, że jakakolwiek próba ich rozdzielenia od razu skazana jest na poraż-
kę. Widać to m.in. w ogromnej popularności sportu w telewizji, powstawa-
niu kolejnych stacji sportowych, a wreszcie w pracach poświęconych mediom 
jako takim. I tak na przykład Wiesław Godzic przywołuje fotografię zawartą 
w książce Historia telewizji Anthony’ego Smitha. Znajdują się na niej aktorzy 
i realizatorzy W samo południe sfotografowani podczas przerwy w kręceniu 
filmu. Co robią? Oglądają telewizję, a dokładniej – relację z mistrzostw świata 
w baseballu w 1951 r. (Godzic 2004: 15–16). 

O sporcie w mediach można mówić z różnych perspektyw. Jest to obszar 
badań dla medioznawców, socjologów sportu, psychologów, antropologów, ale 
także, czego postaram się dowieść w niniejszej publikacji, dla lingwistów. Ma-
ria Wojtak w artykule zatytułowanym Językoznawca na medialnym polu ba-
dawczym (Wojtak 2014) wskazuje na kilka możliwych form obecności badaczy 
języka na niwie medioznawczej, w tym na rolę hegemona bądź suwerena. Ta 
pierwsza skazana jest dziś na porażkę, a to m.in. za sprawą szybkiego rozwo-
ju różnych gałęzi badawczych i ich wzajemnego przenikania się, co wyklucza 
monocentryzm naukowy. Pozostaje rola suwerena, która „pozwala dokonywać 
autonomicznych wyborów metodologicznych w obrębie własnej dyscypliny 
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oraz ustalać zakresy powiązań z innymi dziedzinami wiedzy. W językoznaw-
czych suwerennych badaniach nad mediami do zbioru kategorii interpretacyj-
nych, elastycznie łączonych w różne konfiguracje badawcze, należą obecnie 
kategorie dyskursu, gatunku i ściśle z nimi powiązana kategoria stylu” (Wojtak 
2014: 175). I właśnie jednej z tych kategorii poświęcona jest ta książka.

Celem niniejszej publikacji jest ukazanie telewizyjnej transmisji sportowej 
w aspekcie genologicznym. Janina Fras zwraca uwagę, że „kwestie wyodręb-
nienia, identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych nie są zbyt 
często podejmowane i nie doczekały się należytego wyjaśnienia” (Fras 2013: 9). 
W dalszej części postaram się wyodrębnić, zidentyfikować i opisać fragment 
strumienia telewizyjnego, jakim jest telewizyjna transmisja sportowa. Jako 
materiał badawczy wykorzystane zostały transmisje z meczów piłkarskich 
z lat 2007–2014. Podjęto próbę stworzenia kanonicznego wzorca gatunkowe-
go z uwzględnieniem wariantów adaptacyjnych i alternacyjnych. Te ostatnie 
nie są jednak zbyt częste, bowiem, jak pisze Tomasz Goban-Klas, w telewizji 
pożądanym standardem nie jest „oryginalność i indywidualność, lecz ruty-
na i standaryzacja” (Goban-Klas 2006: 198). O tym, że patrzymy na telewizję 
przez pryzmat owej gatunkowej powtarzalności, świadczą także słowa W. Go-
dzica: „Telewizja jest domeną gatunków. Strumień telewizyjny oglądamy ze 
względu na gatunki. [...] Jednocześnie, przeglądając ramówkę, mamy kłopoty 
z zaklasyfikowaniem większości programów do jakiejkolwiek czystej kategorii 
gatunkowej” (Godzic 2004: 19). 

Telewizyjna transmisja sportowa nie jest gatunkiem jednorodnym, który, 
mimo swojej powtarzalności, daje się łatwo ująć w ramy, a status genologiczny 
poszczególnych jej elementów nie jest oczywisty, choć buduje schierarchizo-
waną strukturę. M. Wojtak, jeden z czołowych polskich genologów, każdora-
zowo podkreśla, że „genologii przypada [...] nie tylko zadanie porządkowania 
uniwersum tekstowego, lecz także poszukiwania narzędzi opisu takich form 
gatunkowych i tekstowych, które układają się w zbiory zarówno na mocy we-
wnętrznych przemian (modyfikacji) wzorca, jak i działania reguł dyskursu” 
(Wojtak 2011a: 53). I właśnie próbę takich badań podjęto w niniejszej książce. 
Zastosowano w niej metodologię M. Wojtak do jakże odmiennego od pierwo-
wzoru (a za taki należy chyba uznać gatunki prasowe oraz modlitewniki, czyli 
byty genologiczne wyrażające się w formie pisanej) typu gatunku – gatun-
ku telewizyjnego. Warto w tym miejscu przywołać koncepcję genologii mul-
timedialnej Edwarda Balcerzana, który wskazuje na istnienie więzi między 
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„gatunkami odmiennych systemów komunikacyjnych” (Balcerzan 1999: 7). 
Obserwacja ta znajdzie potwierdzenie w toku dalszych rozważań.

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy dotyczy zagadnień teo- 
retycznych  związanych z takimi pojęciami, jak gatunek, transmisja, relacja, 
komentarz i sprawozdanie. Przedstawiono w nim najważniejsze problemy 
współczesnej genologii medialnej, telewizyjnej i lingwistycznej, odnosząc się 
także do tradycji literackiej. Rozdział ten zawiera również rozważania lek-
sykograficzne nad zakresami kluczowych pojęć związanych bezpośrednio 
z transmisją telewizyjną, a także przegląd ich definicji słownikowych. Kil-
ka słów poświęcono również historii transmisji sportowej, tak w radiu, jak 
i w telewizji. Ponieważ mamy do czynienia z mediami, w kolejnej części za-
prezentowano krótką charakterystykę dyskursu medialnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dyskursu telewizyjnego. Istotne miejsce zajmuje tu analiza 
miejsca sportu, a zwłaszcza dyskursu o sporcie w całości strumienia telewi-
zyjnego. 

Rozdział trzeci poświęcony został analizie wzorca gatunkowego. Zastoso-
wano tu metodologię M. Wojtak do określenia wzoru gatunku, za jaki uzna-
no telewizyjną transmisję sportową. Wyodrębniono dwa rodzaje transmisji – 

„szeroką”, obejmującą swym zasięgiem nie tylko relację z meczu, ale i elementy 
ją obudowujące, jak np. rozmowa w studiu oraz „wąską” – stanowiącą bezpo-
średnią relację z meczu. W tej części ukazano podobieństwa i różnice między 
oboma rodzajami transmisji – transmisja w ujęciu wąskim została ukazana 
jako gatunek w formie kolekcji, natomiast transmisja w ujęciu szerokim jako 
kolekcja gatunków.

Analizując dyskurs medialny, nie można pominąć opisu sytuacji nadaw-
czo-odbiorczej, która zwłaszcza w przypadku telewizyjnej transmisji spor-
towej jest bardzo złożona. Temu zagadnieniu poświęcono rozdział czwarty, 
gdzie scharakteryzowano odbiorcę masowego, a także nadawcę – medialnego, 
oddziennikarskiego, eksperckiego. 

Kolejna część pracy stanowi rozwinięcie wniosków płynących z rozdziału 
trzeciego i czwartego. Jest to próba wskazania konkretnych gatunków współ-
tworzących transmisję w ujęciu szerokim oraz stałych elementów konstruują-
cych transmisję w ujęciu wąskim. Dużo miejsca poświęcono w niej rozmowie 
w studiu stanowiącej podstawowy element obudowy transmisji w ujęciu wą-
skim. Scharakteryzowane w tym rozdziale stałe elementy transmisji w ujęciu 
wąskim stanowią narzędzie badawcze dla analiz porównawczych będących 
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treścią kolejnych partii książki. Podjęto bowiem próbę skonfrontowania 
transmisji w ujęciu szerokim z tego samego meczu, emitowanej równolegle 
w dwóch odrębnych kanałach i tworzonej, poza przekazem obrazu meczu, 
przez innych nadawców. Analogicznego porównania dokonano w stosunku 
do transmisji tego samego meczu, ale emitowanej w trzech różnych mediach: 
telewizji, radiu i Internecie. Wysunięto hipotezę, iż analizowany gatunek jest 
wspólny dla wszystkich trzech mediów, natomiast różnice, które występu-
ją między konkretnymi realizacjami, wynikają z ograniczeń medium, a nie 
struktury gatunku.

Całość wieńczy syntetyczne zakończenie zawierające najbardziej istotne 
wnioski płynące z przeprowadzonych analiz.

Metodologia i zakres badań

J. Fras wskazuje na następujące podejścia badawcze, które daje się wyodrębnić 
wśród naukowych oglądów mediów masowych:

 — analiza lingwistyczna, językowo–stylistyczna,
 — analiza zawartości,
 — analiza informacyjno-komunikacyjna,
 — analiza dyskursywno-komunikacyjna,
 — analiza ramowa,
 — analiza genologiczna (Fras 2013: 38).

Z punktu widzenia poczynionych tu rozważań za najistotniejsze należy 
uznać dociekania lingwistyczne oraz genologiczne. Zdecydowanie najdłuższą 
tradycję w badaniach mediów ma nurt językoznawczy. Już w latach 60. XX w. 
rozpoczęto analizy prasy, potem dołączono do nich, głównie w ramach ba-
dania polszczyzny mówionej, badania nad językiem telewizji. Stosunkowo 
najmniej uwagi poświęcono językowi radia. Rozwój nowego medium, Inter-
netu, spowodował bardzo duże zainteresowanie lingwistów rodzącą się w tym 
środku przekazu odmian(k)ą polszczyzny. Wśród badaczy języka prasy należy 
wymienić W. Pisarka (1967), M. Wojtak (2004, 2005, 2008b), M. Kitę (1998, 
2013a), języka radia – B. Boniecką i  J. Panasiuk (2001), M. Steciąg (2006), 
G. Stachyrę (2008), telewizji – zespoły działające pod kierunkiem Z. Kurzowej 
(Badania nad językiem… 1985, Właściwości składniowo-stylistyczne… 1989), 
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W. Lubasia (Problemy badawcze… 1981), a także I. Loewe (2007, 2010, 2013), 
K. Jachimowską (2005), B. Sobczak (2006), zaś Internetu U. Żydek-Bednarczuk 
(2013b), J. Grzenię (2006). Warto wspomnieć także o tomach poświęconych 
językowi w mediach – Język w mediach masowych (2000), Tekst w mediach 
(2002), Dialog a nowe media (2004), Język w mediach elektronicznych (2008), 
Styl – dyskurs – media (2010). J. Fras (2013) zaznacza, że z tradycji językoznaw-
czej wyrasta, wykorzystywana w badaniach mediów, koncepcja gatunków 
mowy i szerzej – gatunków medialnych. Problematyka gatunków w mediach 
obecna jest m.in. w pracach M. Wojtak (2004, 2008b), U. Żydek-Bednarczuk 
(2004a), G. Stachyry (2008), M. Steciąg (2006), a także J. Fras (2012, 2013), 
W. Godzica (2004), J. Uszyńskiego (2004). 

Szczególne miejsce zajmują analizy poświęcone obecności sportu w tele-
wizji1 – tak w ujęciu językoznawczym, jak i genologicznym. Należy wymienić 
tu pionierskie prace J. Ożdżyńskiego (1970, 1978, 1979, 1983), W. Cockiewi-
cza (1986, 1988, 1990), M. Kity (1979), a także nowsze G. Ożdżyńskiego (1994, 
1996, 2006), M. Wiśnickiego (2004, 2006). Warto wspomnieć także o opra-
cowaniach medioznawczych i socjologicznych ukazujących sport w telewizji 
w aspekcie rozrywki, rozgrywki, rywalizacji czy rytualizacji. Do takich zalicza 
się zbiór prac zatytułowany Media – eros – przemoc… (2003) zawierający pol-
skie tłumaczenia esejów poświęconych wspomnianej problematyce autorstwa 
zagranicznych badaczy.

W  książce wykorzystano przede wszystkim metodologię genologii lin-
gwistycznej w ujęciu M. Wojtak (2004), posiłkowano się również założenia-
mi lingwistyki i stylistyki tekstu oraz analizy dyskursu. Zastosowano zasadę 
procedur analitycznych – punkt wyjścia stanowiły empiryczne badania nad 
konkretnymi transmisjami, a na ich podstawie dokonano uogólnień zmierza-
jących do opracowania teoretycznego telewizyjnej transmisji sportowej w uję-
ciu genologicznym.

Telewizyjna transmisja sportowa, o czym będzie mowa dalej, to złożony byt 
medialny. Dla językoznawcy jedynie jej wąski wycinek może stać się obiek-
tem badań. Jak pisze I. Loewe „sama gra i rywalizacja są dla badacza jedy-
nie pretekstem i pre-tekstem. [...] oba zdarzenia znakowe są jednak od siebie 

1  Należy także wspomnieć o  badaniach językoznawczych poświęconych innym aspek-
tom sportu, m.in. profesjolektowi dziennikarzy sportowych czy językowi sportu jako 
takiemu (Kawka 2005; Koc 2005; Koper 2003, 2012, 2013; Pelczar 1999; Polok 2007; 
Tworek 2000).
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uzależnione treściowo i chronologicznie. Najpierw muszą zaistnieć zawody, by 
mógł do nich powstać komentarz, z nich – relacja, reportaż, á propos nich – 
wywiad lub informacja o nich” (Loewe 2016). Należy pamiętać, że owym pre-
tekstem staje się wydarzenie sportowe, które zasadniczo może istnieć/dziać się 
bez udziału mediów, o czym świadczy choćby fakt, że nie wszystkie zawody 
są transmitowane. Oczywiście również środki masowego przekazu mogłyby 
funkcjonować bez sportu, jednak historia pokazuje, że związek między me-
diami a sportem jest omal nierozerwalny i łączy się z obopólnymi korzyściami. 
Powróćmy jednak do transmisji jako takiej i udziału językoznawcy w jej bada-
niu. W szerokim ujęciu już sam mecz może być potraktowany jako tekst kul-
tury, czy może raczej tekst kultury popularnej. Według definicji słownikowej 
teksty kultury popularnej to „teksty przeznaczone dla szerokiego kręgu od-
biorców, nastawione na zaspokojenie potrzeb przeciętnego uczestnika kultury 
[...]. Ukierunkowane są przede wszystkim na rozrywkę, likwidowanie barier 
społecznych, ekonomicznych, komunikacyjnych. Ich cechy charakterystyczne 
to powtarzalność określonych tematów i motywów realizowanych stereoty-
powo [...]” (Słownik pojęć… 2004: 307–308). Mecz to bez wątpienia rozrywka 
kierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Ciekawie pokazuje to w jednym 
ze swoich esejów Umberto Eco, który porównuje powieści Fleminga o Jam-
sie Bondzie do meczu piłki nożnej, podkreślając ową schematyczność i po-
wtarzalność: „od samego początku bowiem znamy boisko, liczbę i osobowość 
zawodników, reguły gry, fakt, że wszystko rozegra się tak czy owak na tra-
wie. Jednakże nie znamy odpowiedzi na jedno pytanie: kto wygra. [...] mamy 
do czynienia [...] z grą przesądzoną, redundantną, typową dla mechanizmów 
kultury masowej sprzyjających ucieczce od rzeczywistości” (Eco 1996a: 213). 
Jednak fakt, że mecz może być postrzegany jako tekst kultury, nie jest dla ję-
zykoznawcy wystarczający. Trzeba to wydarzenie sportowe „ubrać w słowa”, 
opatrzyć, jak nazywa to Eco, „sportową gadaniną”, która zdaniem badacza 
pełni przede wszystkim funkcję fatyczną (Eco 1996b: 222). I. Loewe w tek-
ście poświęconym obecności igrzysk olimpijskich w telewizji podkreśla, że: 

„Językoznawcę zainteresować może zatem pytanie, w jakie modele gatunko-
we nadawca medialny ubiera igrzyska w swoim medium, co te modele cha-
rakteryzuje, a co jest cechą ich aktualizacji, czyli tekstów, co cechuje samego 
nadawcę i jaką dyskursywną perspektywę do nich przykłada tenże nadawca” 
(Loewe 2016). Tym zagadnieniom w odniesieniu do telewizyjnych transmisji 
meczów piłkarskich poświęcona jest niniejsza książka. Podjęto w niej próbę 
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odpowiedzi na pytanie, czym jest telewizyjna transmisja sportowa, jakie ga-
tunki wchodzą w jej skład, które z nich stanowią element obligatoryjny, a któ-
re fakultatywny, jaka jest konstrukcja nadawcy i odbiorcy.

Charakterystyka materiału badawczego

Materiał będący podstawą rozważań podjętych w pracy gromadzony był od 
2007 do 2015 r. Stanowią go telewizyjne transmisje meczów piłkarskich róż-
nych typów rozgrywek, emitowane w  rozmaitych stacjach telewizyjnych. 
Wybór transmisji z jednej, konkretnej dyscypliny sportu uwarunkowany był 
kilkoma względami. Po pierwsze, piłka nożna cały czas jest najpopularniej-
szą w Polsce dyscypliną sportu, a bezpośrednie relacje z tej dyscypliny naj-
częściej odnajdziemy w ofertach programowych zarówno stacji tematycznych, 
jak i ogólnych. Po drugie, jak pisał dziennikarz Tomasz Smokowski, „komen-
towanie jednej dyscypliny sportu komentowaniu innej jest nierówne. Każda 
wymaga innego podejścia, zmiany techniki” (Smokowski 2010: 181). W tej mo-
notonii dyscypliny uwzględniono transmisje z najróżniejszych meczów roz-
grywanych w ramach: mistrzostw świata oraz eliminacji do nich, mistrzostw 
Europy wraz z eliminacjami, Pucharu Narodów Afryki, towarzyskich meczów 
międzypaństwowych, ligi mistrzów, Ligi Europy, rozgrywek lig krajowych ze 
szczególnym uwzględnieniem Bundesligi (rozgrywki niemieckie), Premier Le-
ague (rozgrywki angielskie), Primera Division (rozgrywki hiszpańskie), Serie 
A (rozgrywki włoskie), polskiej ekstraklasy i pierwszej ligi2 oraz rozgrywek pu-
charowych w Polsce, Niemczech, Anglii, Hiszpanii i we Włoszech3. Były one 

2  Do roku 2005 najwyższe rozgrywki piłkarskie w Polsce nazywano I ligą. Od roku 2005 
wprowadzono ekstraklasę, której oficjalna nazwa zmienia się w  zależności od spon-
sora tytularnego. Dotychczas była to Idea Ekstraklasa, Orange Ekstraklasa, a obecnie 
T-Mobile Ekstraklasa.

3  Pewne wątpliwości może budzić ortografia podanych nazw. Słowniki ortograficzne 
i poprawnościowe odnoszą się jedynie do niektórych z nich. I tak mistrzostwa Europy 
czy mistrzostwa świata to nazwy pospolite, a  dopiero określenie konkretnych rozgry-
wek staje się nazwą własną (por. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczo-
nych – Nowy słownik ortograficzny…, 2000). Większe rozbieżności w zapisie pojawiają 
się przy lidze mistrzów i Lidze Europy/Europejskiej. Pierwsze określenie, liga mistrzów, 
jest, moim zdaniem, nazwą pospolitą, analogicznie do mistrzostw świata. Potwierdza-
ją tę tezę dwa argumenty. Po pierwsze, nie jest to pełna nazwa rozgrywek piłkarskich 

– oficjalne określenie to Liga Mistrzów UEFA. Po drugie, liga mistrzów nie jest nazwą 
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emitowane zarówno w kanałach ogólnych, takich jak TVP 1, TVP 2, TVP Re-
gionalna4, Polsat, jak i w kanałach sportowych: TVP Sport, nc+5, Eurosport, 
Polsat Sport. W sumie nagrano ponad sto transmisji6, które wraz z segmenta-
mi obudowującymi trwały łącznie ponad 250 godzin. Z tego materiału wybra-
no 20 transmisji bazowych (czyli 20%), tzn. takich, które stanowiły podstawę 
badań. Aby próba badawcza była jak najbardziej miarodajna, pośród owych 20 
transmisji znalazły się mecze różnego typu rozgrywek, emitowane w rozmai-
tych kanałach, komentowane przez różnych dziennikarzy i ekspertów. Wybór 
ten był zatem celowy. Bazowe transmisje to:

(0)7 Real Madryt – CSKA Moskwa, 14.03.2012, liga mistrzów, Polsat, ko-
mentuje Mateusz Borek8;

(1) Real Madryt – CSKA Moskwa, 14.03.2012, liga mistrzów, n sport, ko-
mentują: Wojciech Jagoda, Grzegorz Kaliniowski;

(2) Pogoń Szczecin – Widzew Łódź, 19.10.2009, Orange Ekstraklasa, TVP 
Regionalna, komentuje Michał Zawacki;

(3) Atletico Madryt – Fulham Londyn, 12.05.2010, Liga Europy, TV 4, ko-
mentują: Roman Kołtoń, Bożydar Iwanow;

(4) Malaga – Borussia Dortmund, 03.04.2013, liga mistrzów, TVP 1, ko-
mentują: Dariusz Szpakowski, Andrzej Juskowiak;

jednostkową, zarezerwowaną dla rozgrywek piłkarskich. Mamy bowiem ligę mistrzów 
siatkarek, piłkarzy ręcznych itp. Inaczej z Ligą Europy/Europejską. Jest to nazwa stosun-
kowo nowa – pojawiła się w 2009 r. w miejsce Pucharu UEFA. W tej chwili dotyczy wy-
łącznie rozgrywek piłki nożnej, jest zatem nazwą własną. Podstawę stanowi angielskie 
określenie UEFA Europa League, co w języku polskim oddawane jest jako Liga Europy 
lub Liga Europejska. W opracowaniach poprawnościowych możemy przeczytać, że naj-
lepsze określenie to Liga Europy, na drugim zaś miejscu umieszczona jest Liga Europej-
ska (http://sjp.pwn.pl/poradnia/szukaj/liga-europy.html). Nazwy rozgrywek piłkarskich 
w poszczególnych krajach, np. Bundesliga, traktowane są jako nazwy własne (http://sjp.
pwn.pl/poradnia/haslo/Bundesliga-i-mistrzostwa-Europy;9879.html).

4  Pod tą nazwą pasmo regionalne Telewizji Polskiej nadawało w latach 1994–2002, a na-
stępnie od 2013 r. W latach 2002–2007 funkcjonowało pod nazwą TVP 3, zaś w latach 
2007–2013 jako TVP Info.

5  Kanał nc+ powstał z połączenia kanału n oraz Canal+ sport (na skutek połączenia się 
platformy n oraz Canal+).

6  Wykaz wszystkich meczów znajduje się na końcu pracy.
7  Numer ten stosowany jest jako lokalizacja przykładu. 
8  Każdorazowo najpierw podane są nazwy grających drużyn, potem data meczu, typ 

rozgrywek, nazwa stacji transmitującej mecz oraz nazwiska komentatorów.
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(5) FC Barcelona – Inter Mediolan, 28.04.2010, liga mistrzów, n sport, ko-
mentują: Wojciech Jagoda, Grzegorz Kalinowski;

(6) Dania – Polska, 17.01.2010, Puchar Króla Tajlandii, TVP 2, komentuje 
Tomasz Jasina;

(7) Polska – Grecja, 12.08.2009, mecz towarzyski, TVP 1, komentują: Da-
riusz Szpakowski, Andrzej Juskowiak;

(8) Polska – Armenia, 06.06.2007, eliminacje mistrzostw Europy, TVP 1, 
komentują: Dariusz Szpakowski, Grzegorz Mielcarski;

(9) Borussia Dortmund – Bayern Monachium, 26.05.2013, liga mistrzów, 
TVP 1, komentują: Dariusz Szpakowski, Andrzej Juskowiak;

(10) Polska – Czechy, 16.06.2012, mistrzostwa Europy, TVP 1, komentują: 
Dariusz Szpakowski, Andrzej Juskowiak;

(11) Levante – Barcelona, 22.01.2014, Puchar Króla, TVP Sport, komentuje 
Tomasz Jasina;

(12) Borussia Dortmund – Real Madryt, 24.04.2013, liga mistrzów, n sport, 
komentują: Sergiusz Ryczel, Sławomir Chałaśkiewicz;

(13) Hiszpania – Portugalia, 27.06.2012, mistrzostwa Europy, TVP 1, ko-
mentują: Maciej Iwański, Rafał Ulatowski;

(14) FC Barcelona – Real Madryt, 17.04.2014, Puchar Króla, TVP 1, komen-
tuje Jacek Laskowski;

(15) Brazylia – Niemcy, 08.07.2014, mistrzostwa świata, TVP 1, komentują: 
Dariusz Szpakowski, Grzegorz Mielcarski;

(16) Real Madryt – FC Barcelona, 02.05.2009, liga hiszpańska, Canal Plus, 
komentują: Jacek Laskowski, Leszek Orłowski;

(17) Polska – Finlandia, 29.05.2010, mecz towarzyski, TVP 1, komentuje 
Maciej Iwański;

(18) Gabon – Mali, 05.02.2012, Puchar Narodów Afryki, Eurosport, ko-
mentuje Rafał Dębiński;

(19) AC Milan – Manchester United, 16.02.2010, liga mistrzów, n sport, ko-
mentują: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda.

Poza transmisjami telewizyjnymi do badań wykorzystano również ma-
teriał internetowy oraz radiowy. Była to transmisja z meczu Polska – Cze-
chy rozegranego w ramach mistrzostw Europy 16 czerwca 2012 r., wyemi-
towana na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia (komentatorzy: 
Tomasz Zimoch i Marek Solecki) oraz opublikowana na stronach portalu 
Onet.pl.
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Dwadzieścia transmisji zostało spisanych, co zajęło około 2000 stron ma-
szynopisu9. Pozostałe transmisje traktowane były jako materiał porównaw-
czo-weryfikacyjny, tzn. szukano w nich egzemplifikacji konkretnych zjawisk 
albo na ich podstawie weryfikowano hipotezy badawcze. Wówczas spisywano 
już tylko odpowiednie fragmenty, a nie całe transmisje. Dokonany dla po-
trzeb badawczych zapis tekstów mówionych, bo z takimi mamy do czynienia, 
uwzględnia cechy ważne dla wiernego odtworzenia całego zdarzenia komu-
nikacyjnego. Transmisja jest przekazem polisemiotycznym, ale dla badań lin-
gwistycznych najważniejszy jest przekaz werbalny. Dlatego przetransponowa-
no transmisje na zapis liniowy, analityczny, co powoduje pewne uproszczenia. 
Starano się jednak wiernie zaprezentować te elementy, które oddają dynamikę 
sytuacji oraz charakter mikrosytuacji poprzez znaki interpunkcyjne. W pracy 
stosowane są następujące znaki:

. pauza długa sygnalizująca zamknięcie wypowiedzenia;
: (–) pauza średnia;
, pauza krótka;
… wypowiedzenie otwarte;
? intonacja wznosząca;
! intonacja opadająca (por. Jachimowska 2005: 11–12).
Zapis nie podlega korekcie poprawnościowej, co skutkuje licznymi błędami 

znajdującymi się w analizowanym materiale. Wprowadzenie zabiegów norma-
tywnych spowodowałoby zatuszowanie autentyzmu, na który składa się m.in. 
spontaniczność i emocjonalność wypowiedzi, co ewokuje błędy.

Należy pamiętać, że transmisja telewizyjna w sposób oczywisty nie jest 
tożsama z tekstem mówionym. Co więcej, słowo jest tu elementem wtórnym 
wobec obrazu sytuacji boiskowej. W organizacji transmisji współuczestniczy 
wiele osób, wśród których szczególną uwagę należy zwrócić na operatorów 
kamer, realizatorów obrazu, dźwięku. Jak pisze I. Loewe: „Mecz, walka, bieg, 
ślizg, puchar świata itp. są zdarzeniami znakowymi, spektaklami, skoro gro-
madzą kibiców, dla semiotyków (jak Roland Barthes) i medioznawców (jak 
Ben Buchmair). Ich fenomen może być przedmiotem badań tych nauk. Przed-
miotem oglądu i opisu lingwisty są teksty stowarzyszone z zawodami powsta-
jące na użytek telewizji, a dokładniej masowego widza” (Loewe 2016). 

9  Jedna transmisja zajmuje około osiemdziesięciu stron komputeropisu.
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The television sports broadcast 
from the point of view  
of linguistic genology  
(based on football game broadcasts)

The book presents a multi-disciplinary study concerning linguistic genology, 
which also draws from media studies, sociology of sport, and anthropology. 
The notion of genre is central to the presented analysis, which is mostly based 
on television broadcast and supplemented with some remarks on radio and 
internet broadcasts. The methodology used is mainly Maria Wojtak’s metho-
dology of linguistic genology, pragmalinguistics and stylistics. On the basis of 
100 broadcasts the author constructed a genre pattern of the television sports 
broadcast. She considers it to be heterogenous, incorporating features of many 
other genres. She concludes that the analyzed genre does not have a homo- 
genous canonic genre pattern, but rather – is a collection of genres.

The first chapter is devoted to the theory of genre – the author presents 
literary, linguistic, and media genology, and in particular concentrates on  
a television genre. The second chapter concerns media discourse, especially tele-
vision discourse, as well as the language of television. The third chapter presents 
the genre pattern, which consists of the television conversation and the proper 
live coverage with a commentary, accompanied by other genres (interview, con-
ference). The fourth chapter characterizes the communicative act of the television 
football game broadcast, through the description of the sender, the receiver, and 
the communicative situation. The fifth chapter presents the basic genres a sport 
broadcast consists of and the collection of accompanying genres. The sixth chap-
ter concerns the comparative analysis of broadcasts in various television chan-
nels and the seventh chapter compares the broadcasts of the same football game 
presented in various media – television, radio and on the Internet.
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