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Zmiany, jakim podlega współczesna rodzina, nowe, w tym również 

genderowe spojrzenie na płeć, stereotypy z nią związane, role peł-

nione w rodzinie, związki partnerskie, zwłaszcza te jednopłciowe, są 

w ostatnim czasie przedmiotem nie tylko badań naukowców starają-

cych się opisywać i charakteryzować zachodzące przemiany, ale stały 

się tematem debaty publicznej toczącej się na wszystkich szczeblach 

życia społecznego, od gremiów politycznych po spotkania środowi-

skowe i towarzyskie. Najlepszym dowodem na wzrost zainteresowa-

nia tą problematyką jest jej obecność w przekazach medialnych, nie 

tylko tych informacyjnych czy publicystycznych, które ze swej natury 

podejmują ważne dla odbiorców tematy, ale również w ich typowo 

rozrywkowych gatunkach: prasie kolorowej, fi lmach, serialach, słu-

chowiskach. 

Media masowe, zwłaszcza w swoich najpopularniejszych formach 

i przekazach, mogą utrwalać stereotypy i poglądy, gloryfi kując trady-

cyjne modele i opinie, ale mogą też oswajać ze zmianami, ułatwiać 

ich zrozumienie, a w konsekwencji akceptację. Decyzję w sprawie wła-

snych poglądów i ocen podejmuje sam odbiorca, a na ich kształt ma 

wpływ wiele czynników: jego wiedza, doświadczenie życiowe, opinie 

najbliższego otoczenia, indywidualne autorytety, kontakt z mediami 

i wiele innych. Media są więc tylko jednym z takich czynników, a ich 

wpływ na odbiorców jest różny, gdyż różni są sami odbiorcy. Jednak 

jedno jest pewne: obecność konkretnej problematyki w mediach po-

woduje, że jest ona uznawana za ważną i prowokuje do wymiany po-

glądów i krystalizowania się opinii. Warto też mieć na uwadze, że dla 
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coraz większej liczby współczesnych ludzi to właśnie media są pod-

stawowym, a często i jedynym źródłem wiedzy o świecie, mają więc 

istotny wpływ na postrzeganie i interpretacje zjawisk i wydarzeń przez 

odbiorców, na ich świadomość i postawy, hierarchię norm i wartości, 

są więc nie tylko „nośnikiem” współczesnej kultury, ale i jej aktywnym 

współtwórcą. 

Tak jak różni są odbiorcy mediów, tak różne są i same media oraz 

prezentowane przez nie „medialne obrazy świata”, opinie i oceny. W tej 

publikacji dziesięciu autorów, reprezentujących różne ośrodki akade-

mickie, dyscypliny naukowe i podejścia badawcze podjęło się zbada-

nia tego, jak wygląda tytułowy medialny obraz współczesnej rodziny 

i problematyki związanej z płcią w popularnych przekazach medial-

nych i współczesnych tekstach kultury. 

Publikację otwiera artykuł Jana Szmyda, w którym autor defi niuje 

tytułowy „medialny obraz rzeczywistości” i opisuje jego rolę jako „głów-

nej orientacji poznawczej i praktycznej w świecie”, czym dowodzi, że 

chociaż ów medialny obraz ma szereg wad, jest przecież uproszczo-

nym, fragmentarycznym, często jednostronnym czy wręcz kłamliwym 

opisem rzeczywistości, to ze względu na jego znaczenie dla odbiorców 

i wpływ na nich wart jest pogłębionej refl eksji naukowej. 

Kolejne dwa teksty zostały poświęcone popularnym serialom: pol-

skim i amerykańskim. W pierwszym Katarzyna Pokorna-Ignatowicz 

analizuje wizerunek rodziny w najpopularniejszych produkcjach TVP 

w kontekście realizacji przez TVP misji nadawcy publicznego oraz ich 

roli w budowaniu kapitału społecznego w Polsce. Drugi z nich, autor-

stwa Dariusza Barana, to analiza obrazu rodziny, a zwłaszcza pozycji 

w niej osób homoseksualnych w popularnych amerykańskich seria-

lach. Wnioski z tej analizy pokazują, że „serialowy obraz płci i rodziny” 

w uważanej za religijną i konserwatywną Ameryce można uznać, jak 

pisze autor, „za duży postęp w sferze obyczajowości, kultury. Sposób 

ich przedstawienia we współczesnych serialach już chyba tylko za re-

wolucję”.

Specyfi ką pisania w „Naszym Dzienniku” o osobach orientacji ho-

moseksualnej i związkach takich osób zajął się Igor Borkowski. Autor 

poddał analizie teksty na ten temat publikowane na łamach tej gazety 

i wykazał, że: „Upatruje się w tych związkach zagrożenia dla trwałości 

małżeństwa heteroseksualnego i heteroseksualnej rodziny spojonej 

sakramentalnymi więzami. Wskazuje się na opresję kulturową, nie-

bezpieczeństwa dla najmłodszych, także wobec kondycji demogra-

fi cznej i dzietności społeczeństw. Sugeruje się, że działania na rzecz 
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uznania prawnego związków homoseksualnych w prawach krajowych 

poszczególnych państw jest zewnątrzsterowalne, służy obcym, niedo-

określonym, ale perswazyjnie jasno wskazanym celom i interesom”. 

Joanna Konopka z kolei zajęła się analizą sposobu przedstawiania 

płci w wybranych tytułach polskiej prasy młodzieżowej: „Bravo Girl!”, 

„Bravo” i „Nasza Droga”. Po analizie zawartości kilkunastu wydań każ-

dego z tych tytułów doszła do wniosku, że wszystkie trzy ugruntowu-

ją typowe stereotypy płci oraz przekonanie, że „istnieją dwie hierar-

chicznie usytuowane, skorelowane biologicznie i kulturowo płcie, co 

umacnia dominujący model heteroseksualności i praktycznie zaprze-

cza istnieniu możliwości innych identyfi kacji”.

O równie popularnym co kontrowersyjnym zjawisku „ozdabiania” 

programów włoskiej telewizji „kobietami asystującymi” oraz o stereo-

typie „kobiety ozdobnej”, której zadaniem jest przyciąganie przed tele-

wizory męskiej widowni, pisze Karolina Golemo. Autorka po wnikli-

wym przedstawieniu tego zjawiska i toczącej się we Włoszech dyskusji 

na temat jego negatywnych konsekwencji zadaje pytanie: „dlaczego 

ciągle jeszcze tak wiele dziewcząt i młodych kobiet bierze udział w me-

dialnej maskaradzie, stając się uczestniczkami zjawiska velinismo?”.

Obraz rodziny w nowym, artystycznym kinie tureckim oraz prze-

miany życia codziennego w Turcji rozpiętej między europejską „no-

woczesnością” a islamskim „konserwatyzmem” stał się przedmiotem 

tekstu Elżbiety Więcek. Autorka przybliża w nim tematykę i przesłanie 

kilku charakterystycznych dla tego nurtu obrazów ukazujących kon-

fl ikt tradycyjnych wartości z nowymi modelami życia, poczucie braku 

przynależności czy poszukiwanie tożsamości.

Paulina Popiół-Wojciechowska zajęła się modelem rodziny propa-

gowanym przez świadków Jehowy we własnych wydawnictwach, ich 

zmieniającym się poglądom na ten temat, szczególną uwagę poświę-

cając pozycji w rodzinie kobiety i mężczyzny oraz wychowaniu dzieci. 

Z artykułu wynika, że świadkowie Jehowy propagują tradycyjny model 

rodziny ze stereotypowymi rolami płciowymi, przyzwalają nawet na 

kary fi zyczne wobec dzieci, ale dopuszczają antykoncepcję i rozwody. 

Ciekawy jest wniosek autorki, że „Rodzina staje się środkiem organi-

zacji świadków Jehowy do realizacji określonych założeń. Jest ogni-

wem pośrednim, budującym cały system”.

Tę mozaikę medialnych obrazów rodziny, płci, relacji w związ-

kach oraz roli przyjaźni w relacjach międzyludzkich uzupełnia Aneta 

Kliszcz, w artykule zatytułowanym Rodzina w sadze Stephenie Meyer 

i cyklu o Sookie Stackhouse Charlaine Harris. Choć przedmiotem jej 
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analizy są popularne sagi o wampirach (i ich ekranizacje), to wszyst-

kie ukazane w nich relacje międzyludzkie wpisują się we współczesne 

dyskusje o rodzinie, płci i relacjach w związkach.

Tom zamyka tekst Karoliny Albińskiej, która analizuje Kobiecość 

w postmodernistycznym lustrze „Teatru wyobraźni” na przykładzie 

słuchowiska Joanny Owsianko Tiramisu. Autorka szuka w nim odpo-

wiedzi na pytanie, „czy jesteśmy świadkami narodzin nowej »kobie-

cości«?” i wyjaśnia, dlaczego odpowiedź na nie jest skomplikowana 

i niejednoznaczna.

Katarzyna Pokorna-Ignatowicz


