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Wprowadzenie

Społeczno-kulturowa refleksja nad telewizją 
– telewizja w trakcie zmian

Życie codzienne to pierwotne źródło i zarazem zwierciadło wszystkiego 
innego, co istnieje w społeczeństwie1.

Telewizja jest społecznym i kulturowym fenomenem. Obecnie znajduje się ona 
w dynamicznej fazie zmian dotyczących wielu aspektów jej funkcjonowania. No-
woczesne technologie komunikacyjne oraz pojawiające się coraz nowsze urządzenia 
do transmisji danych mają znaczący wpływ na definiowanie roli telewizji w cało-
ściowym systemie współczesnych mediów, a także w życiu codziennym. Zmiany 
telewizji wywołane technologicznym rozwojem oraz stylem życia współczesnych 
klas średnich są zbyt istotne, aby nie zostać poddane krytycznej analizie.

Celem niniejszej monografii jest wskazanie procesów i zjawisk, którym dzisiaj 
podlega telewizja, dostosowując się do społecznych, kulturowych i technologicz-
nych przeobrażeń współczesnego świata.

Postaram się ukazać przemiany telewizji w szerokich kontekstach. Podejmę się 
omówienia problematyki dotyczącej statusu telewizji oraz procesów jej transforma-
cji, które są związane z dominującymi zjawiskami i fenomenami w zakresie prezen-
towanych w jej obszarze treści. Dokonujący się przełom technologiczny odgrywa 
ogromną rolę, ponieważ od tego, jak telewizja będzie technicznie przygotowana do 
nowych wyzwań, jak będzie działała, zależy w dużym stopniu to, jak będzie funk-
cjonować w codziennym życiu, jakie treści będzie przekazywać i jakie będzie jej 
kulturowe i społeczne znaczenie.

W niniejszym opracowaniu przeanalizuję również kulturowo-technologiczne 
zmiany, którym ulega zarówno telewizja, jak i kultura telewizyjna wyrażana w for-
mie treści, zjawisk, tematów i wątków podejmowanych w jej obrębie, ideologii – 
słowem, tego wszystkiego, co opisuje rzeczywistość, odzwierciedla ją i jednocześnie 
modyfikuje. Ową specyfikę telewizji wyrażają metafory, które usiłują uchwycić jej 
wielowymiarowy charakter – metafora lustra, okna, szkoły, obrazu i mapy. Telewizja 
jest obecna w ludzkiej codzienności. Wkracza do naszej codzienności, odgrywając 

1 P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska 
(red.) (2008), Socjologia codzienności, Kraków: Znak, s. 26.
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rozmaite role, jak w lustrze odbija rzeczywistość, pozwala spojrzeć na nieznane jej 
obszary, uczy i dostarcza wiedzy, kolekcjonuje zdarzenia przez utrwalanie obrazów 
w naszej pamięci oraz ukierunkowuje nasze myślenie.

Przestrzeń telewizyjna powstaje na bazie rozmaitych społecznych zdarzeń, ale 
także tropów, wątków i idei. Jest ona obszarem kreowania społecznych i kulturo-
wych sensów. Telewizja tworzy własny ład, schemat objaśniający i interpretują-
cy porządek rzeczywistości, w której żyjemy. Odnosi się do świata, komentuje, 
parodiuje, podejmuje z nim polemikę. Telewizja umożliwia spojrzenie na nasze 
życie z dystansu, z innej perspektywy. Daje szansę spojrzenia na rzeczywistość 
odbitą w telewizyjnym ekranie. Telewizja zatrzymuje w obrazach zdarzenia i towa-
rzyszące im emocje. Podejmuje się również roli nauczyciela przeprowadzającego 
telewidzów przez trudne i niezrozumiałe meandry coraz bardziej skomplikowanej 
codzienności. Ukazuje miejsca i światy, których większość z nas nigdy nie miałaby 
okazji zobaczyć i doświadczyć wrażeń z tym związanych. Telewizja jest przewod-
nikiem w codziennym życiu. W gąszczu rozmaitych tematów, zagadnień i faktów 
pomaga w dokonywaniu wyborów. Poza tym ukierunkowuje nasze myślenie i do-
starcza tematów oraz wątków, które mniej lub bardziej świadomie rozważamy. 
Pełni funkcję drogowskazu czy też mapy, która ukierunkowuje i porządkuje sym-
bolicznie świat i wyobrażenia na jego temat. Nasza wizja świata zależy w dużym 
stopniu od tego, jaka jest ta mapa, jak jest skonstruowana i jak jest precyzyjna. Dla 
wielu jest to dzisiaj jedyna informacja określająca światopogląd oraz wyobrażenie 
o miejscach, w których żyjemy, i o tych, które są od nas odległe. Telewizja ma wie-
le wymiarów, a sama jest przestrzenią, w której obrębie tętni życie społeczne. Kil-
ka metafor telewizji usiłuje uchwycić wieloaspektowość i znaczenie tego medium 
w naszym życiu. Na przykład dla Pierre’a Bourdieu telewizja jest „ustrukturyzowa-
ną przestrzenią społeczną, polem sił – są w nim dominujący i zdominowani, mocne 
i słabe stosunki nierówności, które urzeczywistniają się w ramach tej przestrzeni” 
(Bourdieu 2009: 71).

Fenomen telewizji polega na tym, że z jednej strony stanowi ona część społecz-
nego i codziennego doświadczenia sporej części społeczeństwa, z drugiej zaś usiłuje 
to społeczeństwo obserwować, opisywać, objaśniać, odzwierciedlać, ukierunkowy-
wać, zatrzymywać w ważnych momentach. Jest wewnątrz życia społecznego i na 
zewnątrz, dlatego związane z telewizją procesy są tak wielorakie, zmienne i fascy-
nujące. Dla zrozumienia roli telewizji istotna jest też sama jej forma i struktura, któ-
ra dopasowuje się do egzystencjalnych wymogów współczesnego świata z jednej 
strony. Z drugiej zaś pomaga jednostce poznać go, oswoić i uczynić zrozumiałym. 
Mozaikowa, zmienna, nieciągła i otwarta struktura dopasowuje się i dostraja do co-
dziennych doświadczeń każdego z nas. Dzięki niej do pewnego stopnia eliminowana 
jest z życia jednostek niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa.

Medium to znajduje się obecnie w niezwykle ważnym momencie. Stoi bowiem 
przed wielką technologiczną, kulturową i społeczną zmianą, która jest odzwiercied-
leniem zmian społecznych. Nie ulega wątpliwości, że przekształcenie samej telewi-
zji wpłynie również na społeczne życie jednostek, grup i całych społeczeństw. Aby 
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zatem lepiej rozumieć samych siebie i społeczeństwo, warto badać i analizować ten 
wyjątkowy i społeczny fenomen, jakim jest telewizja.

Niniejsze opracowanie składa się z dwunastu rozdziałów.
W pierwszym z nich zaprezentuję relacje łączące rzeczywistość konstruowaną 

przez telewizję oraz świat obiektywny. Jest to zatem teoretyczna refleksja nad statu-
sem obu tych rzeczywistości i ich wzajemnymi relacjami. Istotną kwestią poruszoną 
w tym rozdziale jest typologia podstawowych dyskursów organizujących przestrzeń 
telewizji. Telewizja konstruuje rzeczywistość według własnych dyskursywnych re-
guł i cech. Sześć wskazanych dyskursów tworzy model, który umożliwia opisanie 
telewizji i jej treści. Dominuje dyskurs rozrywki stanowiący jądro współczesnej te-
lewizji. Omówię tam także inne sposoby ujęcia treści telewizyjnej – dyskursy: stylu 
życia, autoreferencyjny, popularyzatorski i deliberatywny. Dyskursy charakteryzu-
ją się płynnymi granicami, toteż różne tematy telewizyjne często znajdują się na 
granicy dwóch lub trzech z nich, wpływając na organizację ogólnej domeny treści 
telewizyjnej. 

Drugi rozdział jest poświęcony analizie procesu transformacji i możliwym scena-
riuszom rozwoju telewizji w przyszłości w kontekście zmian technologicznych, spo-
łecznych i kulturowych. Zostaną w nim omówione różne koncepcje sposobów funk-
cjonowania medium oraz konsekwencje przejścia z telewizji analogowej do cyfrowej.

W kolejnych rozdziałach przedstawię istotne zjawiska i cechy telewizji dotyczące 
sposobu prowadzenia narracji, tematyki i metodyki prezentowanych treści. Koncep-
cja telewizji autozwrotnej wraz z charakterystyczną dla niej metanarracją i autorefe-
rencyjnością zostanie przedstawiona w rozdziale trzecim. W kolejnej części podejmę 
natomiast tematykę telewizji bezpośredniego przekazu wyrażającej się w koncepcji 
telewizji śniadaniowej, której struktura i cechy zostaną szczegółowo opisane.

Z perspektywy problematyki związanej z rozrywkową funkcją medium dokonam 
analizy telewizyjnych treści typu informacyjnego, politycznego, edukacyjnego, spo-
łecznego czy sportowego, czyli opiszę wszystkie te pola, gdzie rozrywka dociera, 
modelując istotnie charakter przekazu. Te zagadnienia są przedmiotem rozważań, 
jakie zaprezentuję w rozdziale piątym.

W następnym, szóstym rozdziale monografii podjęłam problematykę szeroko ro-
zumianego telewizyjnego poradnictwa. Przeanalizuję także zjawisko metamorfoz, 
jakim ulegają bohaterowie programów telewizyjnych pod wpływem propagowanych 
idei sukcesu, oraz bajkowych cudownych przemian. Jest ono rozpatrywane w kon-
tekście kulturowym i społecznym.

Telewizyjny interwencjonizm, sposoby wizualizacji oraz nadawania dramaturgii 
kwestiom społecznym zdominują tematykę kolejnej części opracowania. Kontynua-
cja tego wątku znajdzie się w rozdziale ósmym, w którym na podstawie treści prezen-
towanych w telewizyjnych programach informacyjnych o charakterze społecznym 
przedstawiam ujawniające się w społeczeństwie narodowe lęki i strachy oraz wskażę 
paradoksy życia społecznego w tym aspekcie.

W kolejnej części monografii poruszę kwestie związane z prezentowaniem tre-
ści medycznych w telewizji oraz dokonam ich interpretacji w odniesieniu do funk-
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cjonowania społeczeństwa. Programy o takich treściach służą opisaniu bądź parodii 
lub krytyce świata szpitali oraz ocenie życia społecznego. W tej części opracowania 
omówię problematykę dotyczącą seriali medycznych – na przykład wątek budowania 
mitów na temat funkcjonowania szpitali. Podejmę także tematykę realizmu doku-
mentu filmowego, dzięki któremu można poznać autentyczną pracę lekarzy i służb 
medycznych.

Tematyka kulinarna oraz sposoby jej prezentowania będą natomiast przedmiotem 
analizy dokonanej w rozdziale dziesiątym, której celem jest opisanie i zbadanie, na 
czym polega popularność programów o tej tematyce oraz jakie znaczenie ma kuchnia 
w społeczeństwie i kulturze.

Ostatnie dwa rozdziały będą poświęcone charakterystyce bohaterów popularnych 
seriali telewizyjnych i prezentowanych przez nich stylów życia. Sylwetki głównych 
postaci serialu „Kasia i Tomek” zanalizowałam z perspektywy negocjacyjnego cha-
rakteru współczesnej kultury. W przypadku omawianego drugiego serialu, „Magda 
M.”, analiza dotyczyła reprezentantów pokolenia trzydziestolatków, mieszkańców 
wielkiego miasta.

Książkę zamyka zakończenie, w którym powrócę do wspomnianych pięciu me-
tafor – lustra, okna, szkoły, obrazu i mapy, które pomogły mi uporządkować proble-
matykę i charakteryzować funkcje, rolę i znaczenie telewizji w codziennym życiu. 
Telewizji – fascynującego społecznego i kulturowego fenomenu.



Rozdział 1

Rzeczywistość telewizyjnych dyskursów  
– fenomenologia telewizyjnego medium

Media, podobnie jak lustro, odbijają tylko część rzeczywistości, tylko ten 
fragment, na który sami wskazujemy, który pozwalamy im odbić, ich od-
twórcza precyzja rości sobie jednak prawo do nazwania tego odbitego frag-
mentu całością1.

Realność świata i rzeczywistość telewizyjna

Żyjemy w świecie mediów i nowoczesnych technologii, które w dużym stopniu mo-
dyfikują nasze istnienie i odciskają piętno na każdym jego aspekcie, na każdej sferze 
naszego codziennego życia. Jak zauważa Wolfgang Welsch, „w warunkach prezenta-
cji medialnej codzienna rzeczywistość jest coraz bardziej modelowana według zasad 
mediów” (Welsch 2002: 471). Kultura medialna i sieciowa wkracza do kultury co-
dzienności i ją modyfikuje. Ów aspekt opisuje wielu badaczy mediów i współczesnej 
kultury. „Nasza percepcja rzeczywistości i – w konsekwencji – nasze kontakty z in-
nymi stały się zmediatyzowane: nie dość, że odbywają się poprzez media, to także 
istnieją dzięki mediom (Godzic 2006: 11). Skupia się na tym fakcie także Douglas 
Kellner, który konkluduje: „ludzie spędzają ogromną ilość czasu na słuchaniu radia, 
oglądaniu telewizji, oglądaniu filmów, przeżywaniu muzyki, dokonywaniu zakupów, 
czytaniu magazynów i dzienników i ogólnie udziale w różnych formach kultury me-
dialnej. Tak więc kultura mediów przejmuje dominację nad codziennością, oferując 
łatwo dostępne środowisko odniesienia” (Kellner 1995: 2–3).

Medialne otoczenie człowieka powoduje nie tylko zmiany stylu życia człowieka, 
ale również samej telewizji, która także przekształca się pod wpływem makrostruk-
turalnych modyfikacji technologicznych i kulturowych. W rezultacie obserwujemy 
bardzo różne procesy zmian. Jedne z nich polegają na transformacji i rozwoju po-
szczególnych technologii i mediów oraz dążeniu do uzyskania przez każde z nich 

1 M. Wasilewski (1999), Sztuka nieobecna, Poznań: Obserwator, s. 56.
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supremacji w całym medialnym systemie. Drugi obszar istotnych procesów dotyczy 
relacji, powiązań i wymiany treści zachodzących pomiędzy różnymi mediami. Pro-
cesy łączenia się mediów czy też konwergencji polegającej na „przepływie treści 
między różnymi platformami medialnymi” (Jenkins 2006: 9) są tutaj zasadnicze. Ko-
egzystencja i współpraca poszczególnych mediów w celu zwiększenia dostępności 
oferowanych treści dla odbiorców i zsynchronizowania człowieka z urządzeniem, 
które zapewni mu stały dopływ treści (zawartość mediów) oraz możliwość ciągłej 
komunikacji – to problematyka stanowiąca odrębny obszar zagadnień.

Telewizyjne medium jest zatem coraz trudniej analizować jako odrębny społecz-
ny i kulturowy artefakt. Jest ono bowiem bardziej niż kiedykolwiek wcześniej fe-
nomenem, który wymaga szerokiej kulturowo-społecznej perspektywy analitycznej. 
Wielość wskazanych powyżej procesów, chociaż z pewnością nie wszystkie, jakie 
obecnie się toczą, świadczy o trudności z konceptualizacją i badaniem tego niezwy-
kłego medium, z którym człowiek nauczył się współżyć i współistnieć2. Abstrahu-
jąc od rozwoju telewizji jako medium zaawansowanego technologicznie, będącego 
obecnie istotnym podmiotem transformacji medialnego porządku, w pierwszej ko-
lejności omówię relacje rzeczywistości obrazu telewizyjnego, jego treści i zawarto-
ści wobec rzeczywistości życia codziennego. Do kwestii ewolucyjnej i rewolucyjnej 
transformacji telewizji odniosę się w kolejnej części.

Stały wątek w rozważaniach teoretycznych nad telewizją stanowi kwestia relacji 
obrazu telewizyjnego i rzeczywistości. Z perspektywy konstruktywizmu społeczne-
go media konstruują rzeczywistość według ustalonych i znanych reguł. Telewizyjna 
rzeczywistość jest rodzajem artefaktu, porządku społecznego własnej przestrzeni. 
Zgodnie z tym stanowiskiem „(…) media «konstruują» społeczne sytuacje i zrozu-
mienie historii poprzez komponowanie obrazów rzeczywistości w przewidywalny 
i ustalony sposób” (Goban-Klas 2002: 247). Każda relacja medialna pochodząca z ja-
kiegokolwiek innego obszaru, na przykład polityki, ekonomii, religii, mody czy na-
uki, jest rodzajem konstruktu, tworu niekoniecznie mającego wiele wspólnego z tym, 
co rzeczywiście w tych obszarach się dzieje. Jeden z badaczy analizujący relacje 
systemu mediów i polityki ujmuje to dobitnie:

(…) media nie zdają nam sprawy z tego, co się dzieje w polityce. Media komunikują nam nie 
to, co się w polityce dzieje, ale to, co media myślą, że się w polityce dzieje. Media konstruują 
medialną rzeczywistość polityczną. System polityczny ma własną konstrukcję rzeczywisto-
ści politycznej, wedle politycznych kryteriów. Kryteria medialnej konstrukcji rzeczywistości 
politycznej nie są kryteriami politycznymi, są to kryteria medialne, takie jak skandaliczność, 
aktualność, personalizacja itp. (Lewiński 2007: 354).

2 W trakcie pierwszej fazy kryzysu ekonomiczno-gospodarczego w Polsce, jaka nastąpiła w 2010 r., 
zaobserwowano zmniejszenie konsumpcji dóbr. Zmalała wówczas sprzedaż samochodów, sprzętu AGD 
i wielu innych towarów. Wiele firm borykało się z obniżoną sprzedażą swoich produktów. Fenomenem 
pozostała jednak sprzedaż telewizorów nowej generacji o dużych wymiarach. Ich sprzedaż nawet wówczas 
wzrosła. Konsumenci rezygnowali z wyjazdu na wakacje i zakupu nowego auta, ale rekompensowali sobie 
to kupnem wysokiej klasy telewizora wielocalowego.
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W tym ujęciu zakłada się zatem istnienie wiedzy i mechanizmów konstruowania 
medialnej rzeczywistości, które umożliwiają jej późniejsze zdekodowanie. Innymi 
słowy porządek rzeczywistości telewizyjnej jest konstruowany i stwarza tym samym 
pewną wizję świata przez zestaw konwencji, które telewidz potrafi zdekodować, ale 
których istnienia zazwyczaj nie jest świadomy. Przejrzystość konwencji, czyli ich 
niezauważalność i przezroczystość, powoduje, że świat, jaki przedstawia telewizja, 
wydaje się autentyczny i rzadko jest postrzegany jako konstrukt społeczno-kulturo-
wy rządzący się własnymi prawami. W każdym telewizyjnym przedstawieniu do-
chodzi zatem do przetwarzania porządku i logiki rzeczywistości w porządek i logikę 
sygnifikacji telewizyjnego medium.

Przedstawienie telewizyjne jest bardziej spektaklem na temat rzeczywistości, aniżeli jej 
reprezentacją (…), a rzeczywistość telewizji zawieszona jest między swoistym chaosem świata 
oraz ładotwórczym porządkiem tej specyficznej maszyny dyskursywnej (Ogonowska 2006: 
44–45).

Świat telewizji jest uporządkowany według reguł i konwencji, które widz zazwy-
czaj błyskawicznie przyswaja.

Temat odrębności logiki rzeczywistości telewizji i logiki rzeczywistości świata 
życia codziennego podejmuje także Pierre Bourdieu, wyjaśniając skomplikowane 
relacje pomiędzy porządkiem istnienia w telewizji oraz istnienia w porządku nauki. 
W różnicy owych porządków i celów upatruje on niemożność ich równorzędnej 
współegzystencji. Podmioty pochodzące ze świata nauki, a pojawiające się na ob-
szarze logiki porządku telewizyjnego, są zazwyczaj skazane na porażkę w sensie 
naukowej prezentacji wiedzy. Nie mają bowiem czasu na konstruowanie wypowie-
dzi zgodnych z logiką pola naukowego. Pozostaje im zatem nie wkraczać w ogóle 
na obszar odmiennie zorganizowanego porządku albo przyjąć reguły jego funkcjo-
nowania – polegające na blokowaniu wypowiedzi typu naukowego, wymagające 
zaś wypowiedzi typu medialnego, czyli takich, które będą kompresowały wiedzę 
i podawały ją w formie atrakcyjnej i puentującej to, co pozostało niedomówieniem. 
W analizie relacji telewizji i innych rzeczywistości Bourdieu używa pojęcia hetero-
nomii (Bourdieu 2009: 90), która polega na ocenianiu autorytetów przez ludzi bez 
posiadania do tego odpowiednich kompetencji, oraz, co więcej, na ustanawianiu 
standardów ich oceny. W jego opinii zdolność kolaborowania z mediami na zasadach 
przez nie proponowanych wykazują te jednostki, które w obrębie porządku swoich 
pól nie są wysoko cenione. Jeśli zatem według zasad oceny na przykład pola nauko-
wego lub literackiego jednostka nie jest wartościowana pozytywnie, to wykazuje ona 
dużo większe skłonności do zdobywania uznania na polu mediów, gdzie obowiązuje 
inna logika jej wartościowania. Takie heteronomiczne jednostki mające niską ocenę 
w ramach swojego pierwotnego pola działalności poszukują dla siebie alternatywy 
zdobycia uznania na innym obszarze, godząc się na standardy prezentowania wypo-
wiedzi tegoż pola, i nie stwarzają żadnych problemów, gdyż nie stawiają oporu i nie 
mają żadnych wymagań. Inaczej jest z jednostkami docenionymi w obrębie własnego 
pola, które nie mają interesu w tym, by przyjąć prawa obowiązujące w mediach. Ich 
silna pozycja we własnym polu daje im możliwość negocjowania warunków pre-
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zentowania wypowiedzi na podstawie przyjętych ustaleń pomiędzy różnymi polami 
(Bourdieu 2009: 86–101).

Proliferacja codziennego świata, nieprzejrzystość rynków finansowych, przepły-
wu kapitałów, nieoczekiwane kryzysy gospodarcze, zmiany kulturowe – wszystko 
to powoduje, że codzienność jest odczuwana jako nieprzewidywalna. Coraz trud-
niej jest oszacować ryzyko podejmowanych decyzji i działań oraz przewidzieć ich 
zamierzone (ale także niezamierzone) konsekwencje. W tym świetle rzeczywistość 
telewizyjnego dyskursu jest dobrze rozpoznana. Niepewna i coraz bardziej pogma-
twana realność codziennego bytu kontrastuje z pewną i przejrzystą realnością tele-
wizji. Mechanizmy ontologicznego istnienia telewizyjnego medium – wraz z jego 
konwencjami, regułami i prawami – są przejrzyste i oswojone. Rzeczywistość tele-
wizyjna jest uporządkowana i w dużym stopniu przewidywalna, dzięki czemu za-
pewnia telewidzom poczucie ontologicznego bezpieczeństwa, którego deficyt ist-
nieje w codziennym życiu (Giddens 2001: 51). Ogólnie współczesny świat społeczny 
jest zorganizowany wokół ryzyka (Beck 2002, Giddens 2001). Ryzyko koresponduje 
z brakiem poczucia bezpieczeństwa i życiem z pewną stałą dozą niepewności. Owa 
niepewność przejawia się w trosce o drobne codzienne sprawy, takie jak zapewnienie 
sobie minimum standardu dobrego życia, ale także w obawie o utratę zdobytej pozy-
cji, lęku o zdrowie bliskich, utrzymanie pracy, bezpieczną podróż, w strachu przed 
chorobą i w wielu innych codziennych niepokojach.

W kwestii organizacji własnego życia i minimalizowania ryzyka oraz społecz-
nych lęków wypowiadał się także wspomniany już wcześniej Pierre Bourdieu, który 
konstatował, że poczucie wolności i swobody, jaką uzyskała nowa klasa średnia, za-
pewniają praktyki wybierania i stwarzania siebie (Bourdieu 2005: 451–456). Indywi-
dualizm jednostek ma im zapewniać swobodę i zakorzeniać w rzeczywistości przez 
możliwość stwarzania siebie, kontrolowania własnego „ja”. Innymi słowy kulturowy 
kreacjonizm polegający na umiejętności adaptacji do zmieniających się warunków, 
w którym upatruje się szansę, a nie zagrożenie, oraz zuchwała pewność dokonywa-
nia zindywidualizowanych wyborów opartych na własnych przekonaniach stanowi 
remedium na kompleksowość codzienności. Wydaje się jednak, że postawa i prze-
konania Bourdieu z dzisiejszej perspektywy były zbyt optymistyczne. Możliwość 
stwarzania siebie jako stratega poczucia kontroli i bezpieczeństwa w życiu sprawdza 
się bowiem w stabilnej sytuacji makroekonomicznej, politycznej, finansowej i kul-
turowej. Zachwianie systemu – czy też rozchwianie przewidywalnego dotychczas 
systemu, w którym jednostka mogła dokonywać niezliczonych indywidualnych wy-
borów jako (używając terminu Andrzeja Sicińskiego) homo eligens – powoduje, że 
człowiek traci poczucie kontroli i przewidywalności skutków swojego postępowania.

Bardziej krytyczny wobec idei indywidualizmu jest Urlich Beck. Nie pozostawia 
on wątpliwości co do sposobu, w jaki rozumie i traktuje indywidualizację. Stanowi 
ona formę zależności, a nie niezależności. Wyraża tę ideę, jednoznacznie stwierdza-
jąc, że

indywidualizacja oznacza zależność od rynku we wszystkich dziedzinach życia. Powstające 
formy egzystencji są osamotnionym, nieświadomym masowym rynkiem i masową konsump-
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cją sztampowo zaprojektowanych mieszkań i sposobów ich urządzania, artykułów codzien-
nego użytku lansowanych przez media masowe i przyswajanych opinii, zwyczajów, postaw, 
stylów życia (…) indywidualizacja skazuje ludzi na zewnętrzne sterowanie i zewnętrzną 
standaryzację (Beck 2002: 198).

Zdaniem Becka indywidualizacja, która ma zapewnić porządek społeczny, stwa-
rzając jednostkom możliwości wyboru i działania oraz kształtowania strategii życio-
wych, prowadzi w rezultacie do kreowania homogenicznego społeczeństwa, któremu 
brakuje refleksji i krytycyzmu wobec rzeczywistości. Ryzyko, jakie ponosi jednost-
ka, wynika także ze specyficznej sytuacji, w której znajduje się dzisiaj człowiek. 
Z jednej strony jest zachęcany do samodzielności i daleko posuniętej indywidualiza-
cji, z drugiej zaś w owym procesie jest ograniczony do samodzielnego działania. Tak 
oto wyjaśnia to przywoływany tutaj autor: 

(…) w zaawansowanej nowoczesności indywidualizacja realizuje się w ramowych warunkach 
takiego procesu uspołecznienia, który w coraz większym stopniu uniemożliwia usamodziel-
nienie się: jednostka jest wprawdzie uwolniona od tradycyjnych więzi i źródeł zabezpieczenia 
bytu, musi za to wypełniać nakazy rynku pracy i musi wieść egzystencję konsumenta, podle-
gając odnośnym standaryzacjom i mechanizmom kontroli. (…) występują wtórne instancje 
i instytucje, które wpływają na życiorys jednostki i czynią z niego, wbrew indywidualnej dys-
pozycji (…) igraszkę mód, stosunków, koninktur i rynków (Beck 2002: 197).

Konsekwencje w postaci kryzysu światowej gospodarki i ekonomii oraz całej stre-
fy euro są w dużym stopniu wynikiem przymusu rynkowego istnienia i uzależnienia 
od jego kondycji. Rzeczywistość społeczna wydawała się grą hedonistycznych przy-
jemności i korporacyjnych wyzwań, dzięki którym jednostka pozornie i indywidual-
nie dokonywała wyborów, minimalizując ryzyko i wszelkie wątpliwości. Działo się 
tak dlatego, że taki społeczny system reguł był przejrzysty i zrozumiały dla jednostek. 
Praca stawała się przepustką do instytucji finansowych i bankowych, które chętnie 
udzielały kredytów. Zadowoleni konsumenci, opierając się na modach i trendach, pro-
wadzili bardzo konsumpcyjny styl życia. Sytuacja tego typu rodziła poczucie stabilno-
ści, kontrolowania i kreowania swojego życia. Ryzyko było unicestwione. Znajomość 
i przewidywalność istniejącego porządku społecznego konserwowała i rutynizowała 
zachowania społeczne, czyniąc z nich spetryfikowane praktyki społeczne, które nie 
wymagały poważniejszej społecznej refleksji w skali makro bądź mikro.

Wątek stabilności ładu społecznego przez wykształcenie się powtarzalnych i ak-
ceptowanych praktyk społecznych pojawia się w koncepcji Anthony’ego Giddensa. 
Zajmuje on stanowisko sugerujące, że rutynowe działania ludzkie stabilizują system 
społeczny szczególnie w czasach systemowego rozchwiania rzeczywistości. Reme-
dium na chaos codzienności upatruje w rutynie: „każda jednostka wykształca jakieś 
ramy bezpieczeństwa ontologicznego oparte na różnych postaciach rutyny” (Gid-
dens 2001: 63). Wydaje się jednak, że chwiejący się w posadach świat nie daje się 
okiełznać ani przez rutynowe praktyki, ani przez procesy refleksji, indywidualizacji 
i kreacji samego siebie. Stwarzanie siebie i rutynowe praktyki codzienności mogą 
się okazać działaniami niewystarczającymi do opanowania chaosu rzeczywisto-
ści, której mechanizmy istnienia stają się coraz bardziej skomplikowane i niejasne. 
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Rzeczywistość, stając się coraz bardziej niezrozumiała dla człowieka, powoduje, 
że szuka on takich obszarów dla własnej egzystencji, które umożliwią mu poznanie 
reguł systemu, a w konsekwencji uproszczą poruszanie się po nim. Rzeczywistość 
telewizyjna oferuje taki konwencjonalny system reguł i konwencji, które porząd-
kują nie tylko jej własny obszar, dając wytchnienie widzom, ale również do pew-
nego stopnia pomagają zrozumieć rzeczywistość, do której się odnoszą. Opisując 
mechanizmy funkcjonowania kultury popularnej oraz mediów, Marek Krajewski 
wprowadza pojęcie kultury transparencji (Krajewski 2003: 166–204). Uważa on, że 
coraz więcej obszarów społecznego i prywatnego życia jest upublicznianych, przez 
co wywierają one wpływ na doświadczenia jednostki. Pozwala się ludziom uczest-
niczyć w zdarzeniach, do których wcześniej nie mieli dostępu, które były przed nimi 
ukryte. Dzieje się tak w dużym stopniu dzięki mediom. Widzowie mogą coraz więcej 
sami zobaczyć i doświadczyć dzięki przekazom medialnym. Ludzie co prawda wi-
dzą i wiedzą więcej dzięki mediom, ale nie oznacza to, że więcej rozumieją. Sama 
wiedza może jednak wywoływać lęki i burzyć spokój w codziennym życiu. Wiemy 
więcej na temat polityki, medycyny, gospodarki, ekonomii czy finansów, ale to wca-
le nie oznacza, że podejmujemy bardziej rozsądne decyzje i potrafimy dokonywać 
asocjacji zjawisk i faktów. Wydaje się, że nawet powiększające się grona eksperckie 
mają z tym procesem coraz więcej problemów. Na przykład w kontekście kryzysu 
finansowo-gospodarczego świata, który trwa od 2010 roku, można zaobserwować, 
że mimo licznych komentarzy ekspertów na ten temat, nie sposób przewidzieć roz-
woju zdarzeń w tym aspekcie. Nie oznacza to jednak, że w obszarze rzeczywistości 
telewizyjnej nie pojawiają się podpowiedzi, jak sobie radzić z nawet tak trudnymi 
sytuacjami. To uruchamia mechanizm powstawania pewnych utartych schematów 
zachowań, które odnoszą się do codziennej rzeczywistości. W tym sensie telewizja, 
będąc konstruktem społeczno-kulturowym, porządkuje nasz świat, potwierdzając ist-
niejące w nim reguły.

Perspektywa konstruktywistyczna zakłada odpowiedniość świata rzeczywistego 
oraz telewizyjnego, ale nie ich identyczność. Telewizyjna rzeczywistość jest konstru-
owana z elementów istniejących, nie oznacza to jednak istnienia pełnej referencyjno-
ści wobec świata rzeczywistego. Obraz telewizyjny i treści telewizyjne są referencyj-
ne wobec rzeczywistości, ale nie imitują jej ani nie odzwierciedlają w pełni.

Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmuje Jean Baudrillard, który neguje ist-
nienie relacji odpowiedniości pomiędzy rzeczywistością istniejącą obiektywnie 
a realnością telewizji. Według koncepcji hiperrzeczywistości i symulacrum jakakol-
wiek taka odpowiedniość w ogóle nie istnieje. Logikę tego stwierdzenia Baudrillard 
udowadnia, przytaczając metaforę mapy i terytorium. Przekonuje, że najpierw była 
mapa, potem terytorium. Innymi słowy rzeczywistość medialna nie jest determino-
wana istnieniem tej pozamedialnej: „nadeszły czasy, że mapa poprzedza terytorium 
– precesja symulakrów – że mapa rodzi terytorium” (Baudrillard 1997: 177). Rze-
czywistość telewizji staje się zatem autonomicznym bytem, kreacją, która może in-
spirować pozatelewizyjny świat. W koncepcji Baudrillarda kombinacje i zestawienia 
znaków, fragmentów i obrazów realności powodują, że powstaje nowy twór, zupełnie 
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nowa rzeczywistość. W późniejszej swojej pracy autor rozwija tę koncepcję, anali-
zując ją w aspekcie diachronicznym i kontekście rozwoju mediów cyfrowych, które 
jego zdaniem spowodowały jeszcze silniejsze oddzielenie własnej kreacjonistycznej 
przestrzeni od realności świata obiektywnego. Wskazuje on nawet na kilka stadiów 
obrazu prowadzących do unicestwienia i zaniku relacji tych dwóch realności. Od od-
zwierciedlenia głębokiej rzeczywistości, przez jej wypaczenie, następnie skrywanie 
nieobecności głębokiej rzeczywistości, aż do stadium, w którym obraz pozostaje 
bez związku z jakąkolwiek rzeczywistością. W rezultacie Baudrillard stwierdza, że 
wówczas obraz „jest czystym symulakrem samego siebie” (Baudrillard 2005: 11). 
„Rzeczywistość telewizji to hiperrzeczywistość, wykreowany twór, który jest kon-
struktem kombinacji i zależności znakowych zachodzących w iluzyjnych konfigura-
cjach. To jednak, co pojawia się na ekranie – owa forma iluzyjnego świata – okazuje 
się bardziej rzeczywista niż rzeczywistość. Hiperrealność, obojętna wobec świata 
wyobraźni i wszelkich podziałów na to, co rzeczywiste, i to, co wyobrażone, pozwala 
jedynie na orbitalną rekurencję modeli i na symulowane generowanie różnic” (Bau-
drillard, 1997: 177).

Treści i obrazy telewizyjne, które na początku stanowiły reprezentację rzeczywi-
stości, przestają pełnić taką funkcję. W konsekwencji uwalniają się od relacji wobec 
rzeczywistości, usamodzielniają się i stają się samodzielnymi bytami działającymi 
w obrębie systemu mediów i ich realności. Proces opisany przez Baudrillarda tłu-
maczy istotę egzystencji medialnej rzeczywistości, która „wypączkowała” i zaczęła 
żyć własnym życiem i produkowaniem własnych treści. Materiałem do takiej pro-
dukcji w pierwszym etapie stała się rzeczywistość obiektywna. Na tej bazie wyrosła 
nadbudowa rzeczywistości medialnej, która w pewnym momencie, odnosząc się do 
własnej egzystencji i treści, stała się niezależnym bytem. Rzeczywistość medialna 
uzyskała, w pewnej fazie swojego rozwoju, dojrzałość i zdolność samodzielnego ist-
nienia. Obecnie jedna medialna wypowiedź, na przykład polityka lub prezentera tele-
wizyjnego, wywołuje kreację kolejnych treści medialnych. Wszystkie one nawzajem 
się do siebie odnoszą, często nie mając żadnego zakotwiczenia i ugruntowania w rze-
czywistości realnej albo jest ono jedynie minimalne. Pojawiają się zatem rozmaite 
interferencje intertekstualne i interobrazowe, których egzystencja i działalność nie 
jest determinowana inną rzeczywistością poza własną, telewizyjną czy też, szerzej 
rzecz ujmując, medialną. Istotą zaistniałej sytuacji jest nie tylko współegzystowanie 
owych realnych bytów, ale również to, iż rzeczywistość medialna, rozrastając się 
i multiplikując, powoduje, że znaczenie rzeczywistości obiektywnej ulega anihilacji. 
Świat mediów anektuje rzeczywistość obiektywną w celu ukazania jej widzom, ale 
w praktyce przetwarza ją według własnych konwencji i reguł.

Baudrillard rozwinął koncepcję hiperrealności mediów, zainspirowany krytycz-
nymi rozważaniami swojego rodaka Guya Deborda, który do opisu społeczeństwa 
używa z kolei metafory spektaklu: „życie społeczeństw, w których panują nowoczes-
ne warunki produkcji, przypomina olbrzymie zbiorowisko spektakli. Wszystko, co 
dawniej przeżywano bezpośrednio, oddaliło się, przybierając postać przedstawienia” 
(Debord 2006: 33). Debord jest niezwykle silnie wyczulony na mechanizmy syste-
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mu medialnego, które są adaptowane do realnego życia. W swojej krytycznej ana-
lizie społecznej surowo ocenia rolę systemu medialnego, który przenika do struktur 
rzeczywistości społecznej, coraz silniej modyfikując ją na kształt logiki medialne-
go spektaklu. Sprzeciwia się on traktowaniu życia człowieka i rzeczywistości jako 
spektaklu, jako iluzji wzorowanej na hiperrzeczywistości, jak określa ją później Jean 
Baudrillard. Logika rzeczywistości medialnej nie powinna być przenoszona do logiki 
obiektywnej rzeczywistości. Rzeczywistość funkcjonuje, opierając się na własnych 
zasadach, których podstawą jest autentyzm przeżyć i doświadczeń, a nie ich ułuda 
i iluzja. Rzeczywistość nie powinna być utożsamiana ze spektaklem medialnym, ten 
bowiem hamuje i wyłącza mechanizmy refleksyjności, czyniąc jednostki podatnymi 
na manipulacje. Guy Debord ma tutaj na myśli głównie manipulacje ze strony sy-
stemu kapitalistycznego oraz wolnego rynku, który jest największym beneficjentem 
sytuacji kreowania rzeczywistości na kształt hiperrzeczywistości. W społeczeństwie, 
gdzie „królestwo obrazu i sfera pozoru determinują i pokonują rzeczywistość (…)”, 
a na sam spektakl „składają się formy stosunków społecznych, w których jednostki 
biernie konsumują towarowe spektakle i usługi, bez aktywnego i kreatywnego zaan-
gażowania w życie” (Best, Kellner 2004: 66), rzeczywistość codzienności nie wytrzy-
muje konkurencji z hiperrzeczywistością. Ludzie, porównując życie malowniczych 
spektakli z codziennością swojej egzystencji, dokonują rachunku, który wypada na 
korzyść ułudy i iluzji teatru, odrzucając tym samym mało atrakcyjną codzienność: 
„świat spektaklu staje się «rzeczywistym» światem ekscytacji, przyjemności i zna-
czenia, podczas gdy – przez kontrast – życie codzienne traci na znaczeniu” (Best, 
Kellner 2004: 66). Hiperrzeczywistość wyrugowała z rzeczywistości autentyczność 
przeżyć i zdolność do refleksji i krytycznego oglądu rzeczywistości. Debord zakładał 
jeszcze pewną relację między światem mediów a obiektywną rzeczywistością i ich 
wzajemny wpływ na siebie. Kontynuator jego myśli, Jean Baudrillard, wyraźnie po-
szedł dalej w swoich konstatacjach na temat owych związków pomiędzy tymi dwoma 
rzeczywistościami, czyniąc hiperrzeczywistość, świat symulakrów całkowicie nieza-
leżnym bytem, który do istnienia nie potrzebuje już żadnego punktu odniesienia.

Podobne stanowisko w kwestii owej niezwykle dynamicznej i skomplikowanej 
relacji pomiędzy rzeczywistością mediów a światem obiektywnym zajmuje Zygmunt 
Bauman. Dla niego istotą problemu jest to, w jakim stopniu rzeczywistość obiektyw-
na jest w stanie sprostać tej inscenizowanej i dramatyzowanej przez telewizję. Nie 
pyta on zatem o stopień, w jakim telewizja imituje i odzwierciedla rzeczywistość, 
ani jaka jest między tymi różnymi światami relacja, ale koncentruje się na tym, jak 
ta zależność została odwrócona. Uznaje on rzeczywistość telewizji nie tylko za sa-
modzielny byt, który się usamodzielnił i uniezależnił od swojego pierwowzoru, ale 
który na tyle silnie ewoluował, kreując przy tym mechanizmy „samoopisu” i „samo-
stwarzania”, że stał się wzorem dla rzeczywistości obiektywnej. Diagnozuje on ów 
stan w następujący sposób:

To, co narodziło się jako reprezentacja rzeczywistości, stało się standardem i miarą dla rze-
czywistości, jaką rzekomo nadal reprezentuje. (…) Nie jest już jasne, co jest rzeczywistością, 
a co jej obrazem; co jest „naprawdę”, a co na niby (Bauman 1994: 24–26).
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Rzeczywistość telewizyjna na pewnym etapie rozwoju tego medium uzyskała 
status autonomicznej rzeczywistości, która multiplikując obrazy, rozwijając procesy 
inscenizacji, dramatyzacji i estetyzacji, wytworzyła nową przestrzeń, na tyle atrak-
cyjną, że pojawił się problem w weryfikowaniu i kwalifikowaniu tego, co jest auten-
tyczne, a co jest fałszywe. W związku z tym, że rzeczywistość wykreowana okazała 
się zdecydowanie bardziej ciekawa i barwna, jej gorsza, choć autentyczna wersja 
nie wytrzymuje rywalizacji. Codzienność doświadczeń człowieka nie może sprostać 
konkurencji alternatywnej rzeczywistości medialnej. Relacja została odwrócona – to 
nie świat telewizji naśladuje rzeczywistość, ale realna rzeczywistość upodabnia się 
do tej telewizyjnej. Ten pojedynek zostaje rozstrzygnięty na korzyść rzeczywisto-
ści telewizyjnej: „teraz rzeczywistość sama jawi się na kształt i podobieństwo świa-
ta, jaki na co dzień wyłania się z telewizyjnego przerobu” (Bauman 1994: 24–26). 
W opisanym powyżej nurcie myśli nacisk kładzie się na odrębność i całkowitą nie-
zależność rzeczywistości telewizyjnej od jej związków ze światem realnym. Nawet 
jeśli taki związek występował na którymś etapie jej rozwoju, ta tendencja występuje 
również obecnie.

W tym kontekście interesujące jest ujęcie Niklasa Luhmanna, który w swojej teo-
rii realności mass mediów wskazuje na dwa aspekty mediów. Z jednej strony są one 
traktowane jako systemy autopojetyczne, z drugiej zaś ich realność jest realnością 
obserwacji drugiego stopnia. Luhmann wskazuje na istnienie podwójnej rzeczywi-
stości mediów i dwojakiego rodzaju obserwacji. Pierwsza realność dotyczy obser-
wacji pierwszego stopnia: „realność mass mediów, ich realna realność (…) istnieje 
w ich własnych operacjach” (Luhmann 2009: 8). Przez operacje rozumie się takie 
czynności, jak czytanie, nadawanie, drukowanie, odbieranie czy oglądanie. Istnie-
nie owych operacji jest przy tym możliwe dzięki istnieniu technologii, które nada-
ją kształt, strukturyzują oraz determinują komunikację. Istnieje także drugi stopień 
obserwacji i rozumienia realności mediów, który dotyczy tego, „(…) co dla niej 
lub poprzez nią innym jawi się jako realność (…). W tym rozumieniu działalność 
mass mediów nie jest postrzegana po prostu jako sekwencja operacji, lecz jako sek-
wencja obserwacji (…)” (Luhmann 2009: 10). Według Luhmanna istnieją zatem 
dwa rodzaje realności w systemie mediów: pierwszego i drugiego stopnia. Oznacza 
to, że media mogą komunikować o sobie, dokonując operacji, albo o czymś innym, 
dokonując obserwacji: „Chodzi tu zatem o system, który potrafi rozróżnić pomiędzy 
samoreferencją a referencją obcą” (Luhmann 2009: 10).

Jak dowodzi Luhmann, realność mass mediów jako realność obserwacji drugie-
go stopnia „zastępuje twierdzenia wiedzy, które w innych formacjach społecznych 
były udostępniane przez wspaniałe instancje obserwacji: przez mędrców, kapłanów, 
szlachtę, miasto, religię lub przez polityczno-etyczne wyróżnione formy życia” (2009: 
89). Media są zatem traktowane jako system obserwujący, który obecnie może być 
uznany za najważniejszy spośród tych, które zajmują się konstruowaniem wiedzy na 
temat rzeczywistości. Samopoznanie tego, co dzieje się poza systemem, przyjmuje 
jednak formę uproszczoną. Brak możliwości poznania rzeczywistości i brak pełnego 
dostępu do niej powoduje, że dociera się do niej przez obserwację mediów. Media 
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jednak nie dysponują możliwością pełnego poznania tego, co znajduje się poza nimi. 
Są one w stanie konstruować jedynie uproszczone obrazy rzeczywistości pozame-
dialnej na podstawie obserwacji drugiego stopnia. Wytwarzają zatem raczej obrazy 
na temat rzeczywistości, niż ukazują prawdziwy jej stan.

Rzeczywistość medialna ma korzenie w bycie realności obiektywnej. W pew-
nym jednak momencie przerasta ów byt pierwotny, przysłaniając go i unicestwiając. 
Widz obcuje i poznaje symulację, wizję, daleki od obiektywizmu fantazmat rzeczy-
wistości obiektywnej. Medialny świat przeżywany, którego doświadcza w kontak-
cie z medium, jest obcowaniem z zupełnie inną materią niż realność codziennego 
życia. Pozostają jednak pytania: Czy media, przetwarzając materiał rzeczywistości, 
którą jednocześnie do pewnego stopnia unicestwiają, odgrywają jeszcze jakąś rolę? 
Czy widz dzięki owemu procesowi przetwarzania materii codzienności otrzymuje 
coś w zamian? Wydaje się, że taka sytuacja stwarza człowiekowi nowe możliwości 
doświadczania – nie jednej, a dwóch – rzeczywistości na takich samych prawach 
i w takim samym stopniu, odczucie realności bowiem i zanurzenie w niej jest odczu-
wane podobnie jak doświadczanie codzienności. Baudrillard stwierdza, że następuje 
tym samym proces „(…) rozpuszczenia telewizji w życiu  [i] (…) rozpuszczenia 
życia w telewizji” (2005: 40). Podobne stanowisko zajmuje w tej sprawie Wolfgang 
Welsch, stwierdzając, że „realność codzienności pojawia się w realności mediów, co 
powoduje oddziaływanie na rzeczywistość codzienną. Od tej chwili czysty podział 
na realność codzienną i realność mediów nie jest już możliwy” (Welsch, 2002: 470). 
W kwestii owego przenikania się dwóch rodzajów rzeczywistości – świata codzien-
ności i świata medialnego – trzeba zauważyć również, że codzienność coraz częściej 
jest uwierzytelniana przez istnienie w mediach, innymi słowy to, co zostaje uwidocz-
nione w telewizyjnym medium, uzyskuje status istotności. O ważności zdarzeń za-
chodzących w rzeczywistości obiektywnej coraz częściej decyduje realność mediów. 
Jeśli pojawia się w przestrzeni telewizji reprezentacja jakiegoś obiektywnego faktu 
lub zdarzenia, które na dodatek zaczyna się medialnie rozrastać, stając się elementem 
intertekstualnej i interobrazowej gry, to tym samym uzyskuje status istotności. Warto 
zwrócić w tym miejscu uwagę na jeszcze jeden aspekt istnienia systemu mediów – są 
one narzędziem „samoopisu” społeczeństwa: „(…) na mass media system społeczny 
scedował obserwację społeczeństwa, nie są one oknem na świat, ale oknem na spo-
łeczeństwo, dzięki mediom subsystemy mogą się obserwować nawzajem” (Lewiński 
2007: 352). Rzeczywistość mediów i system społeczny pozostają zatem w ścisłych 
relacjach, chociaż mogą być bardzo rozmaicie interpretowane. W każdym prezento-
wanym tutaj ujęciu owe relacje mają jednak ważne społeczne konsekwencje.

Ukazują się tu w istocie dwa spojrzenia na obie rzeczywistości: codzienności i me-
diów. Z jednej strony ekspansja i autoreferencyjność, czyli odnoszenie się telewizji do 
własnych treści i własnej materii medialnej powoduje unicestwienie rzeczywistości 
codzienności. Z drugiej jednak – istnieje owo wzajemne przenikanie życia i telewizji, 
które powoduje, że widzowie doświadczają ich obu jako czegoś autentycznego i re-
alnego, często nie mogąc ustanowić granicy pomiędzy tymi światami. Rola telewizji 
i mediów nie polega zatem na produkcji rzeczywistości, która unicestwia naszą ludzką 
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codzienną realność, ale na przetwarzaniu jej oraz stwarzaniu intertekstualnych i inter-
obrazowych interferencji. Telewizja po prostu „(…) strukturuje jej nową formę i spo-
sób rozumienia, konceptualizowania na poziomie społecznym” (Ogonowska 2010: 
66). Rzeczywistość telewizji i realność codzienności to dwa byty, które z jednej strony 
są niezależne i odrębne, z drugiej zaś koegzystują, imitują się nawzajem, pobudzają do 
produkcji i reprodukcji porządku społecznego.

Dwa zaprezentowane powyżej stanowiska się nie wykluczają. Rzeczywistość 
telewizyjna jest bowiem odrębnym i samoistnym bytem, konstruktem społeczno- 
-kulturowym, który jednak koresponduje z rzeczywistością. Innymi słowy odgry-
wa również rolę strukturalizującą rozumienie rzeczywistości, czyli de facto spełnia 
funkcje znaczeniotwórcze. Jednocześnie jest bytem, który osiągnął samodzielność 
istnienia. Bytem, który się wyabstrahował z rzeczywistości i utracił z nią kontakt, 
kreując własne mechanizmy funkcjonowania. Rzeczywistość telewizyjna analizowa-
na z tej perspektywy może być traktowana w kategoriach zdolności systemowych do 
reprodukcji i korzystania z mechanizmów autoreferencyjnych, czyli odnoszenia się 
do własnych treści, fabuł, bohaterów, postaci serialowych, prezenterów czy zdarzeń. 
Rzeczywistość telewizyjna cechuje się autonomicznością i suwerennością w wytwa-
rzaniu własnej tożsamości. Tak rozumiana rzeczywistość telewizyjna ma możliwość 
samokreślenia i definiowania na przykład tego, co dla niej jest istotne, a co nie, lub 
co jest dla niej informacją, a co nią nie jest. Warto jednak powtórzyć, że perspektywa 
istnienia autonomicznej telewizyjnej hiperrzeczywistości nie oznacza, że nie ma ona 
wpływu na rzeczywistość obiektywną. Nawet w teorii Luhmanna realność mediów 
polega na obserwacji drugiego stopnia, czyli takiej, która bada to, co dzieje się poza 
jej systemem i co w rezultacie ukazuje jako stan rzeczywisty.

Rzeczywistość obiektywna i rzeczywistość telewizji są odrębnymi bytami i syste-
mami, które wytworzyły własne konwencje, mechanizmy, praktyki, działania. Mają 
zdolność zarówno odwoływania wzajemnie do siebie, jak i interferowania z innymi 
systemami. Z jednej strony są od siebie niezależne, z drugiej zaś przenikają się i uzu-
pełniają. Są to rzeczywistości odrębne, ale jednocześnie wspólne, które posiadają 
zdolności referencyjne, ale również autoreferencyjne. Mogą się odnosić do działania 
systemu alternatywnego, a także do swojego własnego. Celem obydwu systemów 
wydaje się to, co dla odbiorcy i uczestnika obu tych porządków jest najważniej-
sze – stworzenie koherentnego uniwersum porządku społecznego. Zdaniem Józefa 
Niżnika owo „(…) dążenie za wszelką cenę do stworzenia symbolicznego świata 
o koniecznej spójności, czyli zapewniającego poczucie koherencji, rozumienia, bycia 
u siebie i panowania nad rzeczywistością” (Niżnik 1991: 162) stanowi najważniejszą 
funkcję potocznego definiowania świata i całkowicie fundamentalną potrzebę każ-
dego z nas. Komplikacja i proliferacja dzisiejszego świata stwarza rozmaite szanse, 
ale rodzi także społeczne niepokoje i lęki. Rzeczywistość, która staje się coraz bar-
dziej kompleksowa i sfragmentaryzowana, przestaje być zrozumiała, co zazwyczaj 
budzi strach i rodzi frustracje oraz w rezultacie prowadzi do poważnych niepokojów 
i ruchów społecznych. Telewizja, oferując zrozumiałą i skonwencjonalizowaną wizję 
świata, do pewnego stopnia oswaja owe nastroje społeczne i niweluje je.
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Popularne dyskursy telewizyjne

Sposobem konceptualizowania telewizyjnej rzeczywistości jest próba spojrzenia na 
nią z perspektywy dyskursów obecnych w jej obszarze. Telewizja jest medium, które 
musi być postrzegane jako element całego systemu społecznego, z którego nie można 
jej wyabstrahować, ponieważ w nim w naturalny sposób egzystuje i się rozwija. Ana-
liza telewizji (i w ogóle mediów) z perspektywy nauk społecznych musi uwzględniać 
szeroki kontekst warunków kulturowych, politycznych, ekonomicznych oraz spo-
łecznych.

Pojęcie dyskursu umożliwia uchwycenie owej relacji pomiędzy treściami a kon-
tekstem sytuacyjnym, społecznym, technologicznym i kulturowym oraz potraktowanie 
telewizyjnych treści jako pewnych całościowych struktur egzemplifikujących się w za-
uważalnych trendach czy zjawiskach (Dijk 2001). Rzeczywistość telewizji, podobnie 
jak świata społecznego, to „(…) nie trwały i niezmienny stan, lecz raczej nieustanny 
dynamiczny proces. Społeczeństwo dzieje się raczej, niż istnieje, składa się ze zdarzeń 
raczej, niż z obiektów” (Sztompka 2002: 527). Telewizyjna przestrzeń ciągle się rozwi-
ja, zmienia, reaguje na pozostałe elementy systemu. Modyfikuje się w zakresie swojej 
formy i treści. Ujęcie dyskursywne w stosunku do analizowania treści telewizyjnych 
uwzględnia zatem zarówno aspekt strukturalny, jak i procesualny (Jabłońska 2009: 23). 
Dyskurs ma charakter procesualny. Jest zmienny i dynamiczny, wykazuje cechy re-
ferencyjne i autoreferencyjne. Poza tym ma on również charakter strukturalny, gdyż 
uwzględnia niezwykle istotny kontekst: „(…) struktur[ę] obejmując[ą] wszystkie właś-
ciwości sytuacji społecznej, które są istotne dla wytwarzania i odbierania dyskursu” 
(Dijk 2001: 28). Dyskurs telewizyjny, jak każdy inny, jest zawsze domeną określonego 
miejsca i czasu, kultury i społeczeństwa, procesów rozwoju technologicznego. Dys-
kurs telewizyjny uwzględnia wszelkie treści, jakie są produkowane i reprodukowane 
w jego obszarze. W wypadku telewizji umowne określenie treści czy tekstów obejmuje 
zarówno słowa, jak i obrazy, czyli wszelkie formy wypowiedzi i prezentacji zdarzeń 
i obiektów, które kreują znaczenia. Telewizja ze swojej natury wytwarza znaczenia 
oraz dominujące dyskursy działające w domenie społecznej.

Perspektywa dyskursywna nie niweluje możliwości traktowania telewizji w jej 
wymiarze gatunkowym. Zaletą przyjętego ujęcia dyskursywnego analizowania treści 
telewizyjnych jest możliwość odejścia od nieco petryfikującej koncepcji gatunkowej, 
która swoją tradycją sięga badań literaturoznawczych. Podejście gatunkowe wydaje 
się jednak obecnie niewystarczające, gdyż nie obejmuje wszystkich pojawiających się 
znaczeń. Naturalnie nie sposób nawigować po telewizyjnym świecie, nie posługując 
się w ogóle utrwalonymi w badaniach i myśleniu o telewizji koncepcjami gatun-
kowymi. Gatunki charakteryzują się bowiem wysokim stopniem rozpoznawalności 
przez widza. Zazwyczaj ze względu na gatunek widzowie dokonują wyboru tego, 
co mają zamiar oglądać. Oglądamy wiadomości telewizyjne, seriale, opery mydlane 
czy teleturnieje. Krystalizacja gatunkowa ułatwiła widzom czerpanie przyjemności 
z oglądania telewizji. Znając i rozpoznając gatunkowe reguły programu, umiejętnie 
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czerpali oni przyjemność z ich odczytania3. Współcześnie coraz trudniej jednoznacz-
nie zaklasyfikować treści telewizyjne do określonego gatunku. Wynika to z dyna-
miki rozwoju i ewolucji treści oraz sposobów ich prezentacji w telewizji. Podobny 
problem zauważają także inni badacze: „(…) przeglądając ramówkę, mam kłopoty 
z zaklasyfikowaniem większości programów do jakiejkolwiek czystej kategorii ga-
tunkowej” (Godzic 2004: 19). Nie unikając zatem używania terminologii gatunko-
wej, w uzasadnionych przypadkach proponuję ujęcie dyskursywne w stosunku do 
obserwacji i interpretacji telewizyjnych treści, które nie ograniczy rozpatrywania ich 
w ścisłych gatunkowych ramach. Spojrzenie przez rozwój telewizyjnych gatunków 
na treści telewizyjne pozwala co prawda uchwycić wymiar historyczny i przyjąć per-
spektywę diachroniczną w analizie mediów, ale w nieco mniejszym stopniu uwzględ-
nia relacje treści i społeczno-kulturowego kontekstu, który jest niezbędny do anali-
zowania fenomenu telewizji jako społecznego subsystemu rzeczywistości. Poza tym 
rygoryzm reguł gatunkowych narzuca konieczność rozpatrywania treści w ramach 
istniejących form, co może powodować ograniczenia interpretacyjne.

Ujęcie dyskursywne umożliwia zatem analizę treści telewizyjnych z koniecznoś-
cią uwzględnienia owego kulturowo-społecznego, ale także technologicznego i eko-
nomicznego kontekstu i całości medialnego systemu, w którym istnieje i funkcjonuje 
telewizja. Wskazanie dominujących telewizyjnych dyskursów, wraz z zachodzącymi 
w ich obrębie zjawiskami i trendami oraz społecznymi diagnozami, umożliwia rów-
nież uporządkowanie owych treści w celu ich scharakteryzowania i zanalizowania. 
Dyskursy umożliwiają opisanie i uchwycenie „(…) motywu, wątku, tematu poja-
wiającego się w mediach” (Lisowska-Magdziarz 2004: 53). Wielokrotnie wykorzy-
stując dyskursywny charakter telewizji, można wskazać dominujące motywy, wątki, 
tematy, trendy, tendencje, fenomeny i zjawiska, które występują w pewnej korelacji, 
w pewnych istotnych układach nadających im sensy i znaczenia. Zawsze jednak owe 
elementy składające się na charakterystyczny i dający się wyodrębnić dyskurs funk-
cjonują w określonym czasie i miejscu.

Dyskurs, jak już wspomniałam wcześniej, nie może być analizowany bez uwzględ-
nienia charakteru epoki i warunków społecznych, w jakich powstaje. Poszczególne 
motywy i zjawiska oraz trendy i tendencje dyskursów ulegają znaczącym modyfika-
cjom w zależności od kontekstu i warunków jego analizy. Dyskursy są umocowane 
w konkretnych warunkach czasów, w jakich powstają. Dyskursy medialne, odwołu-
jąc się do określonych motywów, tematów, wątków, zjawisk i trendów, są sposobami 
kształtowania (w sytuacjach komunikacyjnych) wartości, idei, poglądów, opinii, któ-
re dotyczą zarówno ludzi, jak i grup społecznych lub całego społeczeństwa. Koncen-

3 Wysoki analfabetyzm społeczeństwa włoskiego po wojnie, kiedy to uruchamiano nadawanie telewizji 
włoskiej, spowodował, że w wielu regionach telewidzowie nie rozróżniali cech gatunkowych programów. 
Na przykład oglądając wiadomości telewizyjne, dekodowali je jako serial. Z powodu niskiej umiejętności 
dekodowania gatunków oraz trudności ze zrozumieniem języka werbalnego nadawanych programów, 
co wynikało z wielości włoskich dialektów i słabej znajomości literackiego języka włoskiego, zaczęto 
promować unifikujące społeczeństwo programy rozrywkowe. Tradycja włoskiej oferty programowej, 
z dużą ilością muzyki, publiczności, maskarady i pięknych kobiet – wywodzi się z prób uwspólnotowienia 
społeczeństwa włoskiego przez telewizję.
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trują się one zatem wokół dominujących zjawisk i tematów, które określają kulturę 
telewizyjną w danym czasie.

Deskryptywną definicję dyskursu o szerokim znaczeniu definicyjnym proponuje 
Marek Czyżewski, uwzględniając kilka jego obszarów. Po pierwsze zwraca uwa-
gę na to, co konstytuuje dyskurs: „(…) dyskurs można traktować jako całokształt 
tekstów znajdujących się w społecznym obiegu” (Czyżewski, Kowalski, Piotrow-
ski 2010: 18). Dyskurs to całokształt tekstów, czyli rozmaitego rodzaju wypowiedzi 
o określonym wątku, motywie lub temacie. Dalej w zaproponowanej przez siebie 
definicji zwraca on uwagę na kilka obszarów dyskursu:

(…) obszar komunikowania się w życiu codziennym, czyli dyskurs potoczny, (…) obszar 
komunikowania się w ramach instytucji, czyli rozmaite dyskursy instytucjonalne (rozprawa 
w sądzie, posiedzenie rady nauczycielskiej), obszar komunikowania właściwy dla określonych 
światów społecznych (wieczory literackie, spotkania biznesowe), jak i obszar środków maso-
wego przekazu (gazeta codzienna, talk show) (Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 2010: 11).

Ostatni wskazany przez Czyżewskiego obszar dyskursu medialnego jest bardzo 
obszerny i składa się nań wiele pomniejszych obszarów, które mają swoją wyraźną 
charakterystykę i treści.

Wedle Normana Fairclough i Ruth Wodak krytyczna analiza dyskursu zawiera 
trzy zasadnicze założenia, a mianowicie uznaje, że dyskurs stanowi działanie spo-
łeczne (praktykę społeczną), poprzez działanie społeczne konstruuje rzeczywistość 
społeczną i używa w tym celu języka (Fairclough, Wodak 1997: 258–284). Zgod-
nie z takim ujęciem dyskursu ma on znaczący wpływ na kształtowanie rzeczywi-
stości społecznej. „Dyskurs jest zarówno społecznie konstytutywny, jak i społecznie 
ukształtowany” (Fairclough, Wodak 1997: 258).

Uznaję zatem, iż dyskurs ma istotny wpływ na kształtowanie świata oraz stwarza 
strukturalne ramy dla motywów i trendów istotnych społecznie i kulturowo w danym 
czasie oraz kontekście.

Dla porządku przeprowadzenia niniejszej analizy telewizyjnych treści proponuję 
zatem przyjąć perspektywę dyskursywną i interpretacyjną wobec telewizyjnej rze-
czywistości. Telewizja, która ze swej natury jest medium dynamicznym, wytwarza 
wielorakie treści i znaczenia, które są organizowane wokół kilku zasadniczych pól 
dyskursywnych. W rekonstrukcji telewizyjnego świata zakładam, że treści te kon-
centrują się wokół sześciu fundamentalnych dyskursów: rywalizacyjnego, stylów 
życia (lifestylowego), autoreferencyjnego, popularyzatorskiego (scientyfikacyjny), 
deliberatywnego oraz rozrywkowego. Ten ostatni odgrywa rolę hegemoniczną i nad-
rzędną wobec pozostałych obszarów dyskursywnych. Dyskurs rozrywkowy ekspan-
sywnie przenika bowiem do wszystkich pozostałych pól dyskursywnych. W zasadzie 
jednak granice poszczególnych dyskursów są dość płynne i nieczęsto produkowane 
treści przynależą całkowicie do któregoś z nich. Wiele treści znajduje się na granicy 
dwóch, a nawet trzech, obszarów dyskursu. Niech za przykład posłużą tutaj treści 
związane ze sportem. Tematyka sportowa jest tak wieloraka i interesująca, że znaj-
duje się na granicy kilku dyskursów. Sport można bowiem analizować z punktu wi-
dzenia czystej rozrywki, ale także cech rywalizacyjnych, charakterystycznych stylów 
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życia, autoreferencji w postaci wielokrotnych powtórzeń, odniesień do komentarzy 
i wypowiedzi sportowców, dziennikarzy czy działaczy sportowych, popularyzowa-
niu wiedzy na temat sprzętu sportowego, technik szkoleń i treningów, diet i wielu 
innych kwestii, które wcześniej były zupełnie nieznane telewidzom.

Postaram się zatem przeanalizować i zinterpretować socjologiczne i kulturowe tre-
ści telewizyjnego medium, opierając się na wspomnianych wcześniej dyskursach – ry-
walizacyjnym, lifestylowym, autoreferencyjnym, scientyfikacyjnym, deliberatywnym 
oraz rozrywkowym. W ich obrębie znajdują się istotne zjawiska, motywy, wątki i te-
maty, które warto rozwinąć w celu scharakteryzowania współczesnej telewizji. Głów-
ne obszary zagadnień układają się w specyficzny „kwiat” dyskursów telewizyjnych, 
które funkcjonują w przestrzeni telewizji. Pozwoliłam sobie na użycie takiej metafory, 
ponieważ graficzne przedstawienie pól dyskursywnych stworzyło charakterystyczny 
model kwiatu, w którym centralną pozycję zajmuje dyskurs rozrywki, zdecydowana 
większość treści telewizyjnych w różnym stopniu przynależy bowiem również do tego 
dyskursu. Przenikanie się treści i dyskursów wydaje się zresztą cechą charakterystycz-
ną dla istnienia współczesnych społeczeństw, w których płynność, definicyjna nie-
ostrość rozmaitych pojęć i ich znaczeń stają się podstawą ich ontologicznego istnienia.

DYSKURS
RYWALIZACYJNY

DYSKURS
AUTOREFERENCYJNY

DYSKURS
DELIBERATYWNY

DYSKURS
LIFESTYLOWY

DYSKURS
SCIENTYFIKACYJNY

DYSKURS
ROZRYWKI

Schemat 1. Model dyskursów telewizyjnych 
Źródło: opracowanie własne.

Nie mam wątpliwości, że nie jest to ostateczny model telewizyjnych dyskursów, 
a jedynie próba ujęcia i uporządkowania wielości znaczeń, wątków i tematów, któ-
re można odkryć w przestrzeni telewizji. Poza tym wydaje się, że nie jest zasad-
ne ustanawianie jakiegoś ostatecznego modelu telewizji. Telewizja jest bowiem tak 
dynamicznie ewoluującą przestrzenią, że definitywne jej opisanie jest niemożliwe. 
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Ważniejsze jest raczej uchwycenie najistotniejszych zjawisk, kierunków rozwoju 
i dokonujących się zmian. Zaproponowany model jest jedynie sposobem organiza-
cji i uporządkowania materii niezwykle bogatej, zmiennej i ciągle ewoluującej. Nie 
roszczę sobie jednak żadnego prawa do jakiegokolwiek ostatecznego ujęcia i opisa-
nia tego wielorakiego i skomplikowanego medium, jakim jest telewizja.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej owym wskazanym sześciu dyskursom telewizyjnej 
rzeczywistości.

Dyskurs rywalizacji

Dyskurs rywalizacji zasadza się przede wszystkim na idei rywalizacji i konkurencji, 
walce i dążeniu do zdobycia zwycięstwa. Podstawą jest tutaj nie konsensus, ale sym-
boliczny spór, który w rezultacie uwidacznia pokonanych lub zwyciężonych. Defi-
nicja i rozumienie tego dyskursu wskazuje na znaczenie rywalizacji, sporu, walki 
i sukcesu nie tylko w wypadku treści i programów rozrywkowych, które nasuwają 
się tutaj w pierwszej kolejności, ale także w odniesieniu do debat politycznych czy 
dialogów ekspertów z dziennikarzami, prezentacji wydarzeń sportowych, które re-
alizują model dyskursu konkurencji. W obszar ten wpisują się również najprostsze 
telewizyjne formy rozmaitych quizów, teleturniejów, programów, gdzie uczestnicy 
przedstawiają swoje umiejętności, ale także debaty polityczne bądź ekonomiczne.

Dyskurs stylu życia

W zakresie tego dyskursu mieszczą się wszystkie treści związane ze sposobami i sty-
lami życia, odżywiania się, mieszkania, spędzania czasu wolnego. W obrębie tego 
pola znajduje się między innymi zjawisko kultury zmian i przeobrażeń, treści z za-
kresu medycyny, kultury cuisine oraz treści serialowe odnoszące się do stylu życia. 
Elementy owego dyskursu pojawiają się wyjątkowo często w treściach telewizyjnego 
strumienia (nawet takich jak wiadomości telewizyjne, w których na przykład po-
dejmuje się tematykę spędzania wolnego czasów przez Polaków i Europejczyków), 
w informacjach o miejscach spędzania wakacji i odpoczynku, o odżywianiu się, 
o tym, co czytamy lub oglądamy i tak dalej. Treści tego dyskursu nie są ograniczone 
gatunkami telewizyjnymi – podobnie jak w wypadku innych dyskursów swobodnie 
przekraczają ich granice.

Dyskurs autoreferencyjny

Dyskurs autoreferencyjny zawiera wszelkie treści z zakresu tak zwanej self-televi-
sion. Obszar ten odnosi się do własnej rzeczywistości telewizji. Dzięki mechanizmo-
wi autozwrotności pojawiają się na tym polu znaczenia i treści odwołujące się do 
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innych tekstów funkcjonujących w obrębie przestrzeni telewizyjnej. Znajdują się tu 
wszelkie kwestie dotyczące telewizyjnego zaplecza, przygotowywania programów, 
ich realizacji, technicznej organizacji, telewizyjnej kreacji, a także autokomentarza 
oraz przenikania się treści. Telewizję dyskursu autoreferencyjnego można określić 
jako self-TV, czyli właśnie taką, która systemowo odwołuje się do własnych treści, 
stając się coraz bardziej samowystarczalną i niezależną od systemu społecznego.

Dyskurs scientyfikacyjny

W obszarze scientyfikacyjnym treści mają charakter odwołujący się do wartości 
wiedzy. Jest to dyskurs o charakterze popularyzatorskim. Treści poświęcone me-
dycynie, genetyce, edukacji, religii, rozmaitym odkryciom, wynalazkom, urządze-
niom codziennego użytku, które funkcjonują dzięki nowoczesnym technologiom, 
są elementami tego pola. W ramach tego ujęcia analizuje się przyczyny rozmaitych 
katastrof, odkryć o dużym i mniejszym znaczeniu, wyjaśnia się reguły fizyki i che-
mii. Przedstawiają one stan wiedzy i przyszłość badań w różnych dziedzinach, na 
przykład tłumaczą działanie silników samochodowych czy przedstawiają sposoby 
użycia coca-coli bądź omawiają metody leczenia bezpłodności, i wiele innych zja-
wisk, objaśniając ich znaczenie w codziennym życiu. Treści te ukazują zagmatwa-
ną rzeczywistość, coraz bardziej nasyconą techniką i technologią, ale także usiłują 
upraszczać i wyjaśniać najbardziej nawet skomplikowane procesy związane z tech-
nologią, gospodarką, ekonomią, finansami, psychologią czy kwestiami społeczny-
mi. W tym zakresie są prezentowane zastosowania diet, mało popularnych pro-
duktów, na ekranach telewizyjnych ukazuje się przebieg operacji chirurgicznych 
i rozmaitych zabiegów.

W obszarze tego dyskursu mieści się również na przykład zagadnienie popular-
ności i znajomości kulinariów. Treści związane z gotowaniem i kulinariami są tak 
szerokie, że można było podzielić je nawet na kilka minidyskursów. Wynikało to 
z obszerności wątków, tematów i zjawisk, które składają się na to zjawisko. Kwestia 
kulinariów nie jest jednoznacznie związana z dyskursem scientyfikacyjnym, mocno 
bowiem zakotwicza się także w dyskursie dotyczącym stylu życia.

Dyskurs deliberatywny

W zbiorze treści dyskursu deliberatywnego znajdują się teksty o charakterze in-
terwencyjnym, społecznym, politycznym, ekonomicznym bądź informacyjnym. 
W to pole znaczeniowe wpisują się również treści poruszające zagadnienia zwią-
zane z problemami życia codziennego, funkcjonowaniem instytucji państwowych 
i społecznych. Perspektywa dyskursywna przyjęta w tym opracowaniu zakłada, że 
na przykład treści o tematyce społecznej czy politycznej mogą pojawiać się w bardzo 
różnych formach i gatunkach. Pojawianie się treści o charakterze interwencji spo-
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łecznej w gatunku reporterskim nie oznacza, że nie ma jej również w tak zwanych in-
formacjach socjologicznych lub popularnych rozmowach, debatach publicznych, pa-
radokumentach, serialach, reklamach społecznych czy programach śniadaniowych.

Dyskurs rozrywki

Ostatni ze wskazanych dyskursów, określony jako dyskurs rozrywki, odgrywa do-
minującą rolę w telewizji. Nadaje on znaczenie rozmaitym treściom. Każdy z po-
wyższych dyskursów może występować zarówno w formie poważnej, jak i zmo-
dyfikowanej przez rozrywkową narrację treści. W obszarze tym znajdują się treści 
z zakresu czystej rozrywki, jak i rozrywkowy sposób przedstawiania treści, które ze 
swej natury nie mają takiego charakteru. Ten drugi przypadek dotyczy wszelkich tre-
ści i kwestii związanych z obszarem medycyny, gospodarki, polityki czy ekonomii, 
które oczywiście nie mają rozrywkowego charakteru, ale są prezentowane z wyko-
rzystaniem rozrywkowego stylu.

Każdy ze wskazanych przeze mnie fundamentalnych telewizyjnych dyskursów 
rozwija reprezentacje swoich treści. Ich granice są jednak płynne, dzięki czemu tre-
ści znajdują się często na pograniczu kilku z nich. Istnieje również tendencja, która 
polega na wyraźnym stosowaniu zabiegów rozdzielających poszczególne obszary 
i usztywnianiu granic określonych pól. Dzieje się tak w wypadku kanałów tema-
tycznych, które tworzą własne kody i zespoły zasad charakterystycznych tylko i wy-
łącznie dla każdego z tych obszarów. I tam jednak można zaobserwować mieszanie 
się cech i motywów charakterystycznych dla różnych dyskursów. Badanie treści 
poszczególnych pól umożliwia również uchwycenie zwykle ważnych relacji panu-
jących pomiędzy nimi, które czasami przybierają charakter konsensusu, w innych 
wypadkach – współpracy, a w jeszcze innych – konfliktu wynikającego z niemoż-
ności pogodzenia sprzecznych celów i reguł określonych pól. Wszystkie te procesy 
napięć, współpracy i konsensusu w ramach pól są także elementami sprzyjającymi 
ewolucji telewizji w zakresie proponowanej tematyki, problemów i sposobów jej re-
prezentowania. W graficznym modelu „dyskursywnego kwiatu” zaznaczam możliwą 
kwalifikację poszczególnych treści programów, które, jak już wspomniałam wcześ-
niej, często znajdują się na granicy dwóch, a nawet trzech dominujących dyskursów 
telewizyjnych. Na przykład telewizja śniadaniowa znajduje się na pograniczu trzech 
dyskursów: stylu życia, autoreferencyjnego oraz rozrywkowego.

Wydaje mi się, że perspektywa dyskursywna i interpretatywna analizowania tre-
ści telewizyjnego medium daje większą swobodę i niweluje pewne ograniczenia. 
Taka metoda ujęcia uwzględnia pewną płynność treści, które coraz trudniej zamykać 
w kategoriach na przykład gatunkowych. Nie oznacza to, że odrzucam sposób ana-
lizowania telewizji z punktu widzenia gatunków, sama zresztą wielokrotnie operuję 
w różnych sytuacjach tymi kategoriami, ale wydaje się, że często ich bezwzględne 
stosowanie ogranicza perspektywy interpretacyjne i myślenie badacza. Wskazanie 
pewnych dominujących pól dyskursywnych i interpretatywnych wydaje się bardziej 



Dyskurs rozrywki 33

sprzyjać deskrypcji treści, ale także otwiera na obserwację ich dynamiki i mobilności 
w całej przestrzeni telewizji. Wskazane przeze mnie dyskursy należy traktować jako 
pewne umowne obszary, które są jednak skoncentrowane na jakiejś centralnej kwe-
stii czy temacie. Wytypowanie owych głównych dyskursów umożliwiło mi następnie 
opis i interpretacje dominujących zjawisk, trendów i fenomenów, które są sposobami 
organizowania w procesie komunikacji ogółu wartości, idei, poglądów, opinii, wie-
dzy – dotyczącymi ludzi, grup i całego społeczeństwa.

Perspektywa opisywania i analizowania dyskursów wydaje mi się mniej ograni-
czająca – umożliwia bardziej swobodne spojrzenie na same teksty i treści prezento-
wane w telewizji. Wielokrotnie w celu najpełniejszego ukazania wątków, zjawisk 
i zagadnień dyskursu będę się odwoływać do przykładów z telewizyjnej rzeczywi-
stości z najbardziej charakterystycznymi dla danego dyskursu elementami i cechami.

Telewizja podlega istotnym zmianom. Z jednej strony zmienia się sama jej struk-
tura i sposoby prezentowania treści, z drugiej zaś przedstawiane treści odpowiadają 
zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej i kontekstom zewnętrznym. 
Mimo istnienia tych dynamicznych i skomplikowanych procesów spróbuję wskazać 
i opisać większy obszar ukazujący tematykę, trendy i zjawiska, wokół których są 
konstruowane opinie, światopoglądy, wartości i wyobrażone wizje dotyczące ludzi, 
zdarzeń i rzeczywistości.

Rewolucja technologiczna i medialna konkurencja lub kooperacja nie powinny 
przesłaniać kulturoznawczych i socjologicznych treści, jakie prezentuje telewizja. 
Odnoszę wrażenie, że treści tego medium być może odgrywają dzisiaj większą rolę 
niż kiedykolwiek wcześniej. Stają się przecież materiałem, który nie kończy życia 
wraz z jednorazową jego emisją. Boleśnie doświadczyli tego autorzy niecenzural-
nych zakulisowych wypowiedzi – Tomasz Lis czy Kamil Durczok. Owe zakuliso-
we treści zaczęły żyć własnym życiem w przestrzeni internetu. Podobnie stało się 
w wypadku błędnej informacji przekazanej przez Magdę Mołek, która w porannym 
programie powiadomiła cały kraj o rzekomej śmierci leczącego się na białaczkę Ner-
gala. Ta pomyłka była przez wiele tygodni gorączkowo komentowana przez użyt-
kowników sieci, którzy starali się rozstrzygnąć, jakie konsekwencje takiej wpadki 
prezenterka powinna ponieść.

Krytyka i analiza telewizyjnych treści jest niezbędna do tego, aby zrozumieć 
społeczno-kulturowe przemiany oraz to, co w trakcie intertekstualnych zabaw i gier 
czynią z nimi odbiorcy albo sami twórcy telewizyjnych programów. Jedni i drudzy 
coraz częściej traktują telewizję jako jeden wielki tekst, którego fragmentami żonglu-
ją, tworząc kolejne tekstualne struktury.

Fundamentalne dla telewizji dyskursy – rywalizacji, stylu życia, autoreferencyj-
ny, scientyfikacyjny, deliberatywny oraz rozrywkowy – stanowią społeczne repre-
zentacje świata. Telewizja nie przedstawia całości zjawisk rzeczywistości obiektyw-
nej, a jedynie jej wybrane fragmenty, obiekty, zdarzenia i podmioty. Z tego właśnie 
powodu jest ona konstruktem rzeczywistości, a nie jej odbiciem. Wybierając bowiem 
do pokazania tylko pewne jej fragmenty, konstruuje nową jakość rzeczywistości. 
Nie wyklucza to jednak faktu, że w tym samym momencie determinuje postrzeganie 
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świata społecznego oraz jego wartościowanie za pośrednictwem owych fragmentów 
i reprezentacji, jakich dostarcza. Każda reprezentacja świata społecznego w telewizji 
ogranicza liczbę możliwych jej interpretacji. Po pierwsze więc „(…) obraz medial-
ny narzuca określony porządek poznawczy konstytuujący swoistą «epistemologię 
widzialności»; po drugie – jesteśmy świadkami i podlegamy zarazem «przemocy 
obrazów»” (Wilk 2002: 297). Owa „przemoc obrazów” oznacza właśnie to, że są one 
wybrane i wypreparowane z rzeczywistości, która dysponuje dużo większym i bar-
dziej skomplikowanym ich zasobem. Nie wszystkie jednak mają możliwość, aby stać 
się materiałem konstruującym rzeczywistość medialną.

Te fragmenty rzeczywistości, które uzyskują szansę na reprezentację w mediach, 
determinują postrzeganie świata. Z wielu możliwości, jakie oferuje bogactwo świa-
ta i kultury, telewizyjne medium wybiera jedynie niektóre zjawiska, obszary, grupy 
społeczne, problemy, zabawy, z których konstruuje swoją przestrzeń. Telewizja za-
tem, oferując określone dyskursy, stanowi formę poznania rzeczywistości, ale rze-
czywistości wypreparowanej, która ma szansę być widoczna wyłącznie na prawach 
logiki tego medium. Pozostają jednak rozmaite obszary rzeczywistości obiektywnej, 
które są zakryte i zupełnie niedostępne do poznania za pomocą telewizji. Zbadanie 
tego, czego telewizja nie pokazuje, nie wybiera do reprezentacji, co raczej zakrywa, 
niż uwidacznia – to temat wymagający odrębnego opracowania. Wybór określone-
go fragmentu rzeczywistości do pokazania w telewizji powoduje, że wiele innych 
elementów nie ma szans na stanie się konstruktem telewizyjnego świata. Pokaza-
nie czegoś zawsze jest ukryciem czegoś innego. W codziennym jednakże procesie 
obiektywizowania własnego doświadczenia jednostka odnajduje je w symbolicznych 
reprezentacjach świata. Obiektywizacja polega na ciągłym wytwarzaniu i reprodu-
kowaniu porządku społecznego. W wypadku odbioru treści telewizyjnych obiekty-
wizacja odnosi się do dwóch rzeczywistości: realności obiektywnej oraz realności 
telewizji. W wyniku owego sprzężenia obiektywizacji dokonującej się w dwóch wy-
miarach wizja i obraz świata są w doświadczeniu jednostki potwierdzane albo rodzą 
dysonans poznawczy. W wypadku rzeczywistości obiektywnej subiektywna wizja 
i wiedza o świecie realizuje się w życiu, ale już nie w rzeczywistości telewizyjnej. 
Jest to zatem sytuacja znana niejednokrotnie z doświadczenia, kiedy przekonania 
i wiedza na temat rzeczywistości nie pokrywają się z tym, co jest przedstawiane 
w telewizji. Niezgodność tych wizji ujawnia się w procesie obiektywizowania su-
biektywnych doświadczeń4.

Inaczej jest w sytuacji, gdy telewizja odnosi się do własnej rzeczywistości, czyli 
do subuniwersum własnych znaczeń, a nie do obiektywnego świata zewnętrznego. 
Dzięki mechanizmom autoreferencyjnym obiektywizuje ona własny dyskurs komu-
nikacyjny, bez konieczności odnoszenia go do innych światów. Wówczas intersu-
biektywność dotyczy porozumienia w ramach świata telewizyjnego medium bez 
obowiązku rozszerzania procesu obiektywizacji na rzeczywistość pozamedialną. 

4 Opisany proces tłumaczy istnienie mediów mainstreamowych oraz alternatywnych, które ukazują 
odrębne wizje świata przez dobór innych fragmentów rzeczywistości jako jej reprezentacji, a tym samym 
różnych jej interpretacji.
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Świat jest dzisiaj bardzo skomplikowany. Istnieją niezliczone możliwości tworzenia 
jego medialnych reprezentacji. Telewizja z jednej strony wytwarza porządek alter-
natywny, bo oparty na własnych konwencjach, metodach budowania dramaturgii, 
kreowania znaczeń, z drugiej zaś jest jednak zinstytucjonalizowaną formą poznania 
rzeczywistości, ponieważ determinuje to, w jaki sposób postrzegamy świat społecz-
ny wraz z jego obiektami, zdarzeniami i podmiotami. Metodą poznania tego, jak ów 
świat społeczny jest postrzegany i konstruowany, jest opis oraz analiza najpopular-
niejszych dyskursów telewizyjnych obecnych w telewizji.





Rozdział 2

Transformacja telewizji – telemorfoza  
oraz status telewizji

To telewizja, nie internet, jest najważniejszym źródłem informacji, zabawy i wiedzy1.

Telewizja jako element medialnego systemu

Telewizja jest jednym z elementów medialnego systemu, który wytworzył się w pierw-
szej dekadzie XXI wieku. Aby pozostać ważnym narzędziem owego systemu, telewizja 
musiała się poddać technologicznym przemianom, takim jak chociażby digitalizacja 
zapewniająca jej kompatybilność z pozostałymi narzędziami tego systemu. Medialny 
park nowoczesnych środków komunikacji wykreował własne reguły funkcjonowania 
umożliwiające przenikanie się, naśladowanie, rywalizowanie oraz współegzystowanie 
z sobą nie tylko różnych narzędzi medialnych, ale również korzystających z nich ludzi. 
Wydaje się, że owo współegzystowanie poszczególnych mediów jest najważniejszym 
wyznacznikiem istnienia całości medialnego systemu. Telewizja stanowi ważny ele-
ment tego systemu i wciąż odgrywa w nim zasadniczą rolę. Jej zasięg i znaczenie nie 
zmalały pod wpływem działania innych mediów, wprost przeciwnie – społeczno-kul-
turowa rola i zasięg telewizyjnego medium wzrasta. Telewizja nie dała się bynajmniej 
zepchnąć na margines ludzkiej praxis. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze 
wciąż dostarcza i wytwarza sporo treści, którymi zapełniana jest chociażby przestrzeń 
internetu. Jest też głównym hegemonem w zakresie produkcji treści. Po drugie telewi-
zja okazuje się medium, które bardzo dynamicznie ulega przeobrażeniom pod wpły-
wem bodźców i wyzwań nowych mediów. Ontologiczny byt telewizyjnego medium 
został na nowo określony w kontekście współegzystencji telewizji z innymi medialny-
mi bytami. Po trzecie telewizja znajduje się w fazie ewolucyjnej zmiany polegającej 
na przejściu od formy nadawania analogowego do przekazu cyfrowego. Digitalizacja 

1 M. Lisowska-Magdziarz (2010), Mobilking jako problem metodologiczny. Jak badać konwergent- 
ne dyskursy mediatyzowanej kultury popularnej? [w:] P. Dudek, M. Kusia (red.), Zawartość mediów 
masowych. Od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikacji, Toruń: Wydawnictwo 
Adam Marszałek.
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jest początkiem nie tylko nowej formy, ale wręcz nowego życia telewizji, co wyraża się 
w pomnażaniu nieznanych dotąd możliwości działania.

Przyspieszony rozwój mediów

Nie sposób analizować roli tego medium bez zwrócenia uwagi na szerszy kontekst, 
w jakim ono funkcjonuje, oraz na toczące się procesy rozwoju technologicznego. Na-
leży zauważyć i podkreślić przyspieszenie i zupełnie niezwykłą akcelerację rozwoju 
współczesnych mediów, mnogości urządzeń i oferowanych przez nie możliwości. 
Przyjrzyjmy się zatem bliżej procesom i przyczynom, które takie zmiany wywołują. 
Zastanówmy się, jaki mają one wpływ na ewolucję i rewolucję telewizji oraz jakie 
rodzą zjawiska. Rozwój nowoczesnych technologii, który obserwujemy w ostatnich 
latach, przybrał absolutnie zawrotne tempo. Wystarczy porównać dzisiejsze zmiany 
do tych sprzed kilku wieków. Rewolucja Gutenberga związana z upowszechnieniem 
się druku, która nastąpiła w XVI wieku, trwała prawie dwa stulecia. Z kolei rewolucja 
przemysłowa XIX wieku toczyła się prawie przez całe stulecie, a dwudziestowieczne 
umasowienie kultury zajęło już jedyne pół wieku. Rewolucja technologiczna zajęła 
ostatnie dwadzieścia lat (20 lat temu nastąpiły pierwsze polskie testowe połączenia 
z internetem, 15 lat temu pojawiły się na rynku pierwsze przenośne telefony). No-
tabene, kto dzisiaj jeszcze pamięta pierwsze telefony komórkowe, które wielkością 
przypominały cegły i podobnie dużo ważyły? Od kilku już lat laptopy są traktowane 
jako narzędzie pracy, a nie dobro wyjątkowo luksusowe, dostępne nielicznym konsu-
mentom. Rewolucja polega zatem na umasowieniu przekazu i poszerzeniu możliwo-
ści dostarczania treści do jak największej liczby odbiorców w jak najkrótszym czasie 
oraz na rozszerzeniu zdolności komunikacyjnych ludzkości.

Innowacyjność produktów technologicznych

Kreowanie i udoskonalanie produktów służących do komunikacji i przesyłu treści 
rozwija się w trzech kierunkach: w kierunku produkcji smartfonów, tabletów typu 
iPad i iPad2 oraz netbooków. Dla przykładu urządzenie określane smartfonem oferu-
je funkcje telefonu komórkowego oraz komputera, tak zwanego PDA czyli Personal 
Digital Assistant. Sprzedawane w dziesiątkach milionów egzemplarzy na świecie 
smartfony umożliwiają przeglądanie poczty elektronicznej, zapewniają dostęp do 
przeglądarki sieciowej, pagera, GPS-a, cyfrowego aparatu telefonicznego, kamery 
wideo, dwukierunkowych połączeń wideo, mogą zarządzać informacją osobistą, 
odtwarzaniem plików MP3 z doskonałym dźwiękiem stereo surround, a także od-
czytywać dokumenty biurowe w formatach Microsoft Office, PowerPoint oraz PDF. 
Smartfony 3G (telefonia komórkowa trzeciej generacji 3G) umożliwiają pobieranie 
treści multimedialnych, w tym filmów czy seriali z sieci. Utwory muzyczne oraz 



Telemorfoza od analogu do digitalizacji 39

filmy dodaje się tak jak w wypadku iPada (tablet firmy Apple) przez program iTu-
nes. Przechowywanie plików multimedialnych staje się możliwe dzięki coraz bar-
dziej pojemnym kartom pamięci. Coraz ważniejsza staje się też funkcja smartfona 
jako urządzenia multimedialnego, które pełni funkcję platformy rozrywkowej. Tego 
typu smartfony 3G posiadają pełną integrację z serwisami społecznościowymi. Po-
zostaje tylko dodać, że urządzenia te mieszczą się w torebce i kieszeni marynarki. 
IPad w wersji 3G jest urządzeniem wagowo mieszczącym się pomiędzy netbookami 
a smartfonami. W wypadku iPada (tabletu Apple’a) ważną funkcję stanowi właśnie 
możliwość oglądania filmów. Netbooki, smartfony oraz tablety typu iPad mają coraz 
lepsze matryce oraz grafikę. Są to urządzenia, które umożliwiają multimedialny od-
biór treści, a zatem paradoksalnie rozwijają się w stronę kreowania jak najlepszych 
parametrów odbioru produktów telewizyjnych na osobistych urządzeniach2.

Najważniejsza staje się jakość matrycy, czyli współczesnego ekranu, który umoż-
liwia oglądanie i percypowanie treści w każdym dostępnym miejscu i okolicznoś-
ciach. Wszelkie działania producentów skupiają się na tworzeniu jak najlepszych 
warunków do odbioru treści, takich jak filmy, koncerty czy seriale. Ten rozwój tech-
nologiczny, jaki dzisiaj obserwujemy, pozwala przewidywać dążenie do stworzenia 
uniwersalnego produktu, który będzie posiadał zwielokrotnione możliwości komu-
nikacyjno-multimedialne przy zachowaniu komfortu lekkości produktu i wysokiej 
jakości matrycy. Na razie jednak dostępne są różne urządzenia, takie jak smartfony, 
tablety oraz netbooki, z których dwa ostatnie nie spełniają funkcji telefonu komór-
kowego. W każdym jednak przypadku ważną funkcję pełni możliwość przeglądania 
i docierania do treści multimedialnych. Niebywale dynamiczny rozwój technologicz-
ny, którego jesteśmy świadkami, zmierza w kierunku udoskonalenia jakości przekazu 
i możliwości odbioru treści multimedialnych właściwie w każdym miejscu i czasie.

Telemorfoza od analogu do digitalizacji

Zjawisko telemorfozy odnosi się głównie do zmian technologicznych w zakresie na-
dawania treści, które mają konsekwencje społeczne i kulturowe3. Zmiany bowiem, 
jakie dotknęły telewizję, są wynikiem nowych standardów telewizji cyfrowej DVB 
nadawanej naziemnie4. Megarewolucja technologiczna i komunikacyjna stała się 
bodźcem do ewolucji telewizyjnego medium w zakresie jakości i standardów nada-

2 Firma Dell, starając się sprostać trendowi łączenia wielu funkcji w jednym urządzeniu, stworzyła 
produkt Inspiron Duo, który pozwala czytać, pisać, oglądać, przeglądać i komunikować się z innymi. 
Netbook Inspiron posiada już ruchomy dotykowy ekran, który w każdej chwili można zmienić w ekran 
komputera. Można na nim nie tylko oglądać zdjęcia i filmy czy grać na 10-calowym wyświetlaczu HD, ale 
także słuchać muzyki, nastawiać budzik i z łatwością przełączać się z funkcji dotykowej na funkcję pisania. 

3 Po raz pierwszy określenia mediamorfoza użył Roger Fidler w książce Mediamorphosis. Under-
standing New Media poświęconej transformacji mediów, wydanej w 1997 roku.

4 Pełna jej nazwa to DVB-T, czyli Digital Video Broadcasting – Terrestrial. Następczynią tej telewizji 
naziemnej jest DVB-T2.
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wanych przekazów. Dzięki tym zmianom zamykamy powoli epokę telewizji analo-
gowej. Rynki światowe i europejskie przechodzą na cyfrową transmisję. W Polsce 
tego typu zmiana jest planowana na 2013 rok, kiedy to powinna nastąpić masowa 
wymiana odbiorników telewizyjnych starej generacji na takie, które są w stanie od-
bierać cyfrowy sygnał. W naszym kraju procesem przejścia z telewizji analogowej na 
cyfrową zajmuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji 
Elektronicznej. Proces wyłączania sygnału analogowego rozpoczął się na początku 
czerwca 2011 roku, a zakończenie nadawania ostatnich analogowych programów zo-
stało zaplanowane dokładnie na 31 lipca 2013 roku. W tym dniu w naszym kraju po-
żegnamy się z epoką telewizji analogowej. Telewizja cyfrowa zapewnia odbiorcom 
lepszy odbiór, większą ofertę programową, możliwość korzystania z nowych usług. 
Zmiana w zakresie sposobu przesyłania treści jest kamieniem milowym nadchodzą-
cych zmian. Telewizja włącza się bowiem w proces medialnych przemian i proce-
sów, które mają na celu wzmocnienie jej pozycji i określenie roli, jaką odegra w me-
dialnym systemie. Dostęp do sygnału telewizji cyfrowej jest bodźcem do dalszego 
rozwoju telewizji, ale także jej współegzystencji z innymi mediami. Zanim jednak 
przejdziemy do dalszych rozważań nad telewizją, warto zauważyć, że średni czas 
oglądania telewizji w Polsce wciąż wzrasta.
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Schemat 2. Średni czas oglądania telewizji – wg wskaźnika ATV 
Źródło: XII Kongres Badaczy Rynku i Opinii.

Według wskaźnika ATV określającego średni dzienny czas poświęcony na oglą-
danie telewizji przez osoby z grupy docelowej czas ten nie maleje, ale systematycz-
nie wzrasta, i to nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Sugeruje to zatem, 
że telewizja ma się bardzo dobrze, a swoją pozycję może jeszcze wzmocnić przez 
włączenie się w działania całego megasystemu mediów.
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W wyniku owych gwałtownych zmian i kreowania nowych narzędzi transmisji da-
nych, informacji oraz treści tracą swój pierwotny status takie kategorie, jak nadaw-
ca, treści oraz odbiorca. Współczesny medialny system ujawnia konieczność nadania 
nowych znaczeń i ponownego zdefiniowania tych kategorii. W 2005 roku rozpoczął 
swoją działalność serwis internetowy YouTube – na którym można oglądać nie tylko 
rozmaite treści wyprodukowane i zamieszczane przez takie firmy, jak CBS, BBC, 
Universal Music Group czy TVN, ale również stworzone przez zwykłych użytkow-
ników serwisu. Są to zazwyczaj wideoblogi lub własne filmy. Użytkownicy, zamiesz-
czając na YouTubie stworzone przez siebie produkty, generują zawartość serwisu 
określaną jako user-generated content. Istnieją zatem dwojakiego rodzaju producenci 
zawartości tego serwisu. Z jednej strony są to profesjonalne firmy, które zazwyczaj 
kreują również oficjalne treści klasyczne, prezentowane w stacjach telewizyjnych oraz 
udostępniane w multimedialnych bibliotekach. Takie rozwiązanie stosuje na przykład 
firma TVN, która przechowuje i wypożycza swoje produkty za pomocą VOD (Vi-
deo on Demand) oraz portalu YouTube. Z drugiej natomiast strony dostarczycielami 
portalowego kontentu są użytkownicy internetu, którzy mają możliwość zamieszczać 
w serwisie YouTube nakręcone przez siebie filmiki czy wideoblogi. Zmiana w statusie 
i definicji tego, kto jest dzisiaj twórcą i nadawcą treści, jest wynikiem demokratyzacji 
medialnych urządzeń, które nie są zarezerwowane dla bogatej elity, ale są równie do-
stępne grupom społecznym o niższym statusie socjoekonomicznym.

RYNEK WIDEO I VOD W POLSCE

Zasięg serwisów wideo oraz VOD
Zasięg serwisów wideo oraz VOD z wyłączeniem youtube.com
Liczba użytkowników serwisów wideo i VOD

31%

ŹRÓDŁO: MEGAPANEL PBI/GEMIUS, LATA 2006–2011
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Schemat 3. Rynek wideo oraz VOD w Polsce 
Źródło: XII Kongres Badaczy Rynku i Opinii.
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Należy dodać, że liczba osób korzystających z wypożyczalni VOD regularnie 
wzrasta. Telewizja TVN, dzięki usłudze VOD, udostępnia zdecydowaną większość 
produktów użytkownikom internetu5. Istotne pozostaje jednak, że sięgają oni po pro-
dukty, które wcześniej zostały wypromowane w tradycyjnym telewizyjnym przeka-
zie. Według raportu firmy IAB Polska, która badała współkonsumpcję telewizji i in-
ternetu, są to dwa media, które współegzystują, a nie rywalizują.

Styl konsumpcji obydwu mediów jest komplementarny, a obydwa media zaspokajają po-
dobne potrzeby (…). Dzięki temu media te nie kanibalizują się wzajemnie i nie są konku-
rencyjne z perspektywy zaspokajania potrzeb. 75% ekranożerców podczas oglądania telewizji 
korzysta z internetu na komputerze6.

Opisana powyżej sytuacja odzwierciedla współczesny model funkcjonowania me-
diów. Interaktywność zapewniona przez rozwój nowych mediów redefiniuje sytuację 
użytkowników mediów. Oferta nowych mediów zapewnia dostęp do rozmaitych na-
rzędzi typu komunikatory, YouTube, czaty, blogi i wideoblogi, portale społecznościo-
we, które są miejscami wytwarzania i zamieszczania treści wygenerowanych przez 
pełnoprawnych użytkowników tych mediów. Dotyczy to również telewizji, która co-
raz częściej oddaje głos ludziom wcześniej znajdującym się poza jej strukturami. Te-
matyka codziennego życia zwykłych użytkowników mediów staje się ważnym aspek-
tem treści mediów. Wszelkie programy, w których prezentuje się zwykłych ludzi, ich 
historie, zmagania z tańcem, rozwijanie talentów, osobiste opowieści, są rezultatem 
zwrotu ku codzienności. Istotną kwestią jest również sposób definiowania pojęcia 
władzy, której sprawowanie sprowadza się do bycia oglądanym. Z tego też powodu 
toczy się na portalach internetowych walka o liczbę wejść na stronę, ale także o głosy 
tych, którym jakiś wpis lub film się podobał. Status określonej produkcji i jej znacze-
nie zależy od ilości „spojrzeń” innych użytkowników. Podobne zjawisko występuje 
w telewizji, choć tam ma często również wymiar ekonomiczny. Zdobycie i utrzymanie 
władzy wiąże się ze zdolnością do autokreacji, umiejętnością skupiania na sobie uwa-
gi oraz techniką kreowania siebie i atrakcyjnej prezentacji. Z kolei podleganie władzy 
przejawia się w oglądaniu. Zasada dopuszczania do uzyskiwania widzialności przez 
zwykłych ludzi staje się również regułą istnienia samej telewizji.

W telewizji grupy społeczne niedominujące i nieuprzywilejowane w strukturze 
społecznej były zazwyczaj marginalizowane. Polska oferta programowa zdecydowa-
nie jest przestrzenią grup uprzywilejowanych, w dużym stopniu klasy średniej. Tele-
wizja jest obszarem beneficjentów społecznych przemian, a nie przegranych. Jest to 
pewien paradoks polegający na tym, że medium, które dociera do prawie wszystkich 

5 Według danych Convergence Consulting Group między rokiem 2001 a 2008 z płatnej telewizji 
w Stanach Zjednoczonych zrezygnowało z powodu sieci już 2,6% abonentów. Jest to 2,65 mln gospodarstw 
domowych. Głównym powodem rezygnacji z kablówek i platform cyfrowych jest oferta serwisów inter-
netowych z wideo, takich jak Netflix lub Hulu Plus. Z kolei według raportu i przewidywań ABJ Research 
w 2016 roku serwisy wideo w sieci, odbierane na komputerach, tabletach, telewizorach z dostępem do 
internetu, konsolach do gier i smartfonach, będzie oglądać 1,3 mld ludzi na świecie (Lemańska 2012: 6).

6 Współkonsumpcja mediów: telewizja i internet (raport Interactive Advertising Bureau – IAB Pol-
ska). http://www.marketing-news.pl/ (dostęp: 5.12.2011). Badania prowadzono w sierpniu 2011 roku. 
Ekranożercami określano w badaniu osoby, które często korzystają z obu mediów.
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Polaków, jest reprezentantem wybranych grup społecznych. Telewizja koncentruje 
się raczej na problemach i zagadnieniach dotyczących uprzywilejowanych i domi-
nujących grup w społecznej strukturze, niż tych, które rozwijają alternatywne formy 
społecznej i codziennej egzystencji. Grup, dla których prezentowane w telewizji tre-
ści są rodzajem mitu, a nie nadającym się do praktykowania w codzienności wzor-
cem działań. Światopogląd dominujących i zmarginalizowanych jest w tym wypadku 
całkowicie rozbieżny. Do rzadkości należą produkcje ukazujące życie i problemy, 
z jakimi borykają się grupy marginalizowane przez telewizyjne medium. Na margi-
nalizację grup nieuprzywilejowanych zwraca uwagę Pierre Bourdieu w swojej wni-
kliwej analizie telewizji:

(…) to problem niezwykle istotny z punktu widzenia demokracji: oczywiście nie wszyscy roz-
mówcy są w studiu równi. Mamy tu telewizyjnych zawodowców, niektórzy są jednocześnie 
zawodowymi mówcami, naprzeciw nich amatorów (…). To ogromna nierówność. By przywró-
cić choć minimalną równość, prowadzący musiałby traktować swoich rozmówców w sposób 
nierówny, to znaczy pomóc tym, którzy są w gorszej sytuacji. Kiedy chcemy, by komuś, kto nie 
jest zawodowym mówcą, udało się coś powiedzieć (…), musimy zdobyć się na wysiłek i mu 
w tym pomóc (…). Telewizyjni prezenterzy robią jednak coś całkiem innego. Nie tylko nie 
pomagają nieuprzywilejowanym, lecz są im nieprzychylni, pogrążają ich. Mają na to multum 
sposobów: nie dają im głosu w odpowiednim momencie, ale gdy tamci najmniej się spodzie-
wają, manifestują wobec nich niecierpliwość itd. (Bourdieu 2009: 62).

Można zatem stwierdzić, że istniejąca zasada telewizji o uprzywilejowanym trak-
towaniu grup dominujących wciąż obowiązuje.

Istnieją jednak próby złamania tej reguły. Dzieje się tak nie tylko poza samą telewi-
zją, ale nawet w jej obszarze. Doskonałym przykładem próby stworzenia kulturowego 
tekstu, który ukazuje zmarginalizowaną w przekazach telewizyjnych grupę społeczną 
Polaków, jest serial komediowy typu sitcom, w dużym stopniu wykorzystujący humor 
sytuacyjny, o znamiennym tytule „Świat według Kiepskich” – wyprodukowany i emi-
towany przez stację Polsat. W błyskotliwej analizie fenomenu „Świata według Kiep-
skich” Wiesław Godzic zauważa, że oprócz tego, że serial spełnia pewne komercyjne 
wymogi produktu kultury popularnej dla mas, to, co ważniejsze

(…) wyraża głos należących do marginesu świata kultury dominującej. W tym bełkocie tkwi 
głęboki sens: prawdziwi Kiepscy, oglądając „Kiepskich”, cieszą się, że telewizyjni bohatero-
wie są podobni do nich (a nawet głupsi), lecz jakoś radzą sobie w groźnym świecie rządzonym 
przez pieniądz i wrogie wszystkim instytucje (Godzic 2005: 191).

„Świat według Kiepskich” jest przykładem produkcji oficjalnego nadawcy, która 
dotknęła tematyki i stylu życia grup zazwyczaj alienowanych, o niskim współczyn-
niku atrakcyjności dla stacji telewizyjnej. Mimo że sitcom okazał się spektakular-
nym sukcesem, brakuje równie ważnych następców tego trendu. Współczesne media 
stwarzają jednak szanse, aby właśnie inny niż instytucjonalny nadawca – ekspert od 
wzorcotwórczej roli medium – przedstawiał egzystencję tych, których telewizja klas 
średnich alienuje z ramówki.

W wypadku sitcomu „Świat według Kiepskich” pomysłodawcą i producentem 
była stacja telewizyjna Polsat. Istnieją jednak przykłady mające inny charakter, uka-
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zujące znaczenie wspomnianych wcześniej producentów nieprofesjonalnych, którzy 
generują tak zwaną user-generated content. W tym miejscu za przykład niech po-
służy serial „Klatka B” zainicjowany przez Bartłomieja Szkopa, który swoją decy-
zję o powstaniu serialu tłumaczy następująco: „miałem dość filmów o komunizmie, 
Solidarności, Janie Pawle II i o 30-letnich atrakcyjnych singielkach7. „Klatka B” jest 
serialem internetowym, który zaczął powstawać w 2008 roku. Liczba wejść na strony 
serialu szacowana jest na kilkadziesiąt milionów. Tematy podejmowane w serialu 
dotyczą codziennych spraw mieszkańców jednego z bloków we Wrocławiu. Są to 
kwestie dotykające codziennej egzystencji, takie jak życie i stosunki sąsiedzkie, kry-
zysy, problemy rodzinne, nielegalna produkcja alkoholu, praca zarobkowa za gra-
nicą, przemoc domowa, wybory zarządu wspólnoty mieszkaniowej i tym podobne 
kwestie, którymi żyją zwykli ludzie, dla których przestrzeń telewizji jest niedostęp-
na. Serial dokonuje krytycznej wiwisekcji polskiego społeczeństwa z jego przywa-
rami i fobiami, umiłowaniem wulgaryzmów czy ksenofobią. Popularność tego in-
ternetowego serialu spowodowała, że trafił on do telewizji Polsat Play. Jest to zatem 
przykład odwrotnego trendu, kiedy to nieprofesjonalna produkcja użytkowników 
sieci zdobywa popularność i przechodzi do oficjalnej stacji telewizyjnej. Serial jest 
zrealizowany w formie paradokumentu i przypomina socjologiczne doświadczenie, 
którym zresztą pierwotnie miał być.

Nie miejsce tutaj na analizę fenomenu „Klatki B” i kulturowo-społecznego zna-
czenia serialu, ale z pewnością jest to przekaz dopuszczający do głosu tych, którzy 
są marginalizowani w przestrzeni telewizji, a którzy uzyskują głos dzięki przeobra-
żeniom i większej demokratyzacji tego medium. Dla innych z kolei kontakt z „Klat-
ką B” jest szansą na medialne spotkanie z tym, co nieznane i niereprezentowane 
w telewizyjnej fabule. Jest to spotkanie z innym przedstawicielem naszego społe-
czeństwa niż reprezentant klasy średniej. O istnieniu tego typu członków polskiej 
społeczności odbiorca telewizyjnych treści jest informowany jedynie w programach 
interwencyjnych. Tylko programy interwencyjne reprezentują problemy i sprawy 
alienowanej i wykluczonej części społeczeństwa, która, jako mało atrakcyjna, nie ma 
szans zaistnieć w głównym przekazie telewizyjnego medium8. Internauci i użytkow-
nicy mediów coraz częściej angażują się w produkcję rozmaitych seriali czy filmów 
fabularnych, modyfikując tym samym pojęcie nadawcy i odbiorcy. Produkcja me-
dialnych treści przekształca się w domenę ich użytkowników i odbiorców.

Rozwijają się również inicjatywy związane z samodzielną produkcją zawartości 
telewizyjnego medium i jej kontrolą. Bardzo mocno angażują one do współpracy 
użytkowników mediów. Takie aspiracje ma na przykład projekt telewizji interneto-
wej lookr.tv, która pragnie zrealizować model telewizji interaktywnej i transmitującej 
na żywo. Jej istotą jest również kreowanie i produkcja własnych treści, które obecnie 

7 http://wyborcza.pl/1,76842,6657615,Klatka_B.html (dostęp: 12.11.2011).
8 Innym przykładem wspólnotowej działalności internautów jest produkcja piętnastominutowego 

filmu fabularnego „Wszystko” w reżyserii Artura Wyrzykowskiego, w którym wystąpili Marta Żmuda-
Trzebiatowska, Antoni Pawlicki i Michał Koterski. Ostatecznie film miał 668 producentów, czyli osób, 
które złożyły się na budżet produkcji.
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stanowią około 90 procent ogólnej oferty lookr.tv. Zasadniczą cechą tego typu tele-
wizji jest angażowanie internautów w jej produkcję. Materiały są przygotowywane 
we współpracy z nimi, pomysły są poddawane dyskusji, przyjmowane są również 
propozycje przedstawiane przez internautów. Przeprowadzane wywiady są oparte na 
pytaniach stawianych przez użytkowników mediów, a propozycje zapraszanych do 
studia gości często również wychodzą od nich. W ramach telewizji lookr.tv powstał 
krótkometrażowy film zrealizowany przez polskich internautów „13 wcieleń Toma-
sza M.”. Pierwszy i ostatni epizod filmu nakręciła ekipa telewizji lookr.tv, pozostałe 
fragmenty były natomiast dziełem internautów. Epizody były rejestrowane przez tele-
fony komórkowe i przesyłane do lookr.tv. Ostatecznie użytkownicy przysłali 341 kli-
pów wideo nakręconych telefonami komórkowymi. Tytułowy Tomasz M. wcielał się 
w różne postaci. Każdy kolejny odcinek składał się z fragmentów wideo przysłanych 
przez użytkowników internetu. Na dodatek istniało kilka zakończeń, z których inter-
nauci wybrali to, które podobało im się najbardziej. Film „13 wcieleń Tomasza M.” 
został zaprezentowany po raz pierwszy podczas Off Plus Camera w Krakowie. Ta 
wyjątkowa produkcja angażowała internautów do komentowania poszczególnych 
odcinków, zamieszczania uwag na Facebooku, odwiedzania strony internetowej fil-
mu (www.tomaszm.com). Projekt stworzenia „13 wcieleń Tomasza M.” wykorzystał 
również w innowacyjny sposób aktor kreujący postać Tomasza M., który prowadził 
internetowe życie jak każdy inny użytkownik. Posiadał on zatem swoje konta na por-
talach społecznościowych, takich jak Fotka.pl, Spryciarze.pl czy Wykop.pl, na stro-
nie www.tomaszm.com był zaprezentowany jego biogram wraz z numerem telefonu, 
adresem e-mailowym, miejscem zamieszkania, wykształceniem, zainteresowaniami 
i informacjami, gdzie można go znaleźć w sieci. Jako cechę charakterystyczną poda-
wał, że w nocy zmienia swoją tożsamość, wcielając się w różne postacie9.

Takich inicjatyw pojawia się coraz więcej. Zawsze polegają one na aktywności 
odbiorców, którzy biorą udział w produkcji treści mediów, opowiadając historie, któ-
re ich dotyczą. Innym przykładem tego typu działań był realizowany w Krakowie 
projekt Krzysztofa Gudowskiego, którego celem było stworzenie filmu, a właściwie 
społecznego dokumentu, na temat codziennego życia w Krakowie. Tego typu pomy-
słów było już sporo, ale fenomen projektu Gudowskiego polegał na tym, że o życiu 
w Krakowie opowiadali sami jego mieszkańcy. Był to zatem dokument tworzony 
przez zwykłych ludzi i jego zadaniem było ukazanie ich realnego życia. Dokument 
zawsze ma na celu ukazanie jakiejś prawdy o rzeczywistości, miejscu czy ludziach, 
jednak jeden filmowiec, dokumentalista czy nawet ekipa osób nie jest w stanie do-
trzeć do wielu miejsc, ważnych obszarów czy ludzi. W tym sensie dostępność two-
rzenia dokumentów zawsze była limitowana warunkami obiektywnymi. W czasach 
popularności zaawansowanych technologii i istnienia mediów społecznościowych 
dostęp do dotychczas heurystycznie niedostępnych obszarów dla każdego twórcy 
dokumentu przestaje być limitowany. Idea i popularyzacja akcji na szeroką skalę 
odbywa się na Facebooku.

9 http://www.tomaszm.com/ (dostęp: 4.11.2011).
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Realizacja pomysłu Gudowskiego miała się odbyć 12 listopada 2011 roku, w so-
botę, kiedy to każdy zainteresowany miał nakręcić film na temat tego, co w danej 
chwili robił, widział czy też miał coś do przekazania. Następnie filmiki miały być 
zamieszczone na YouTubie i otagowane hasłem „Kultura-w-Krakowie”. W kolejnym 
etapie autorzy pomysłu mieli wybrać najciekawsze z nich i połączyć, nadając narra-
cyjną spójność. W sieci miały pozostać pojedyncze subiektywne przekazy na temat 
codzienności w Krakowie. W ten sposób powstał monolityczny społeczny dokument 
filmowy zrealizowany dzięki owym subiektywnym obserwacjom przestrzeni, rela-
cji, mikroświatów indywidualnych użytkowników. Film był prezentowany zarówno 
w kinie, jak i telewizji czy internecie.

Podmiotowe i zindywidualizowane spojrzenie uczestnika codzienności stało się 
zatem istotnym źródłem informacji o stylu życia, przestrzeni miejskiej, o motywach 
i rozmaitych innych aspektach tego typu komunikacji. Demotyczny zwrot sprzyja zin-
dywidualizowanemu spojrzeniu na rzeczywistość, pełnoprawnemu i legitymizowane-
mu wyrażaniu opinii i światopoglądu jednostki. Obserwowany obecnie demotyczny 
zwrot przejawiający się koncentracją na przeciętnym człowieku i jego spostrzeżeniach 
jest charakterystyczny dla rozwijającej się perspektywy socjologii codzienności. Przy-
toczone tutaj przykłady filmowych projektów ilustrują zainteresowanie codziennością 
jednostek oraz ich potrzebę wyrażania i manifestowania własnych poglądów i odczuć.

Pomysł Krzysztofa Gudowskiego nie był zupełnie innowacyjny. Wcześniej znany 
reżyser i producent filmowy Ridley Scott wyprodukował film „Dzień na ziemi” (Life 
in a Day) w reżyserii Kevina Macdonalda. Twórcami zdjęć do filmu byli właśnie 
użytkownicy serwisu YouTube, którzy jednego dnia – 24 lipca 2010 roku – mieli na-
grać sytuacje i momenty z własnego życia, jakie uznali za ważne, z jakichś powodów 
dla nich znaczące, a którymi chcieli się podzielić z innymi. Na prośbę twórców filmu 
odpowiedziało wiele osób. Realizatorom pomysłu dostarczono około osiemdziesiąt 
tysięcy filmików wideo, które powstały właściwie pod każdą szerokością geogra-
ficzną. Krótkie filmy dotarły ze 197 krajów i były nakręcone w 45 językach świata. 
Twórcy wybrali z tego bogatego materiału fragmenty, z których powstał dokument 
filmowy prezentowany w 2011 roku na festiwalach w Sundance i MFF w Berlinie. 
Wszędzie wzbudzał ogromne zainteresowanie.

Tego typu projekty zyskują jednakże popularność i powszechność dopiero w mo-
mencie ich zaistnienia w innym medium niż internet i w innej formule niż jako filmik 
wideo. W wypadku „Dnia na Ziemi” oraz projektu „Kultura w Krakowie” mamy do 
czynienia z produkcją użytkowników, nad strukturalną całością i ostatecznym kształtem 
dzieła władzę sprawuje jednak zupełnie inna instancja niż indywidualny użytkownik 
serwisu YouTube. Obie te próby przypominają kolektywne zdjęcie krakowian, jakie 
zrobiono w Krakowie jego mieszkańcom. Wystarczyło w określonym czasie pojawić się 
na Rynku Głównym i stać się częścią ekspozycji obrazu i koncepcji autora. W wypadku 
filmików wideo aktywność użytkownika jest co prawda większa, ale w rezultacie do-
chodzi do realizacji koncepcji i projektu instancji całkowicie suwerennej i autonomicz-
nej wobec użytkowników, których wkład w powstanie takiego filmowego przekazu jest 
niepodważalny. W przytoczonych powyżej przypadkach, czyli zarówno w „Klatce B”, 
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jak i w filmach „Kultura w Krakowie”, „Dzień na Ziemi” czy „13 wcieleń Tomasza M.” 
pozostają jednak instancje gatekeeperów, które dokonują selekcji zebranego materiału, 
nadają kształt całości, filtrują idee i pomysły. Wynika to często z wymogów estetycz-
nych i technicznych, ale bywa także formalną ingerencją w materiał filmowy.

Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że istnieje kryzys produkcji czy też 
twórczości. Nowoczesne technologie stwarzają ogromne możliwości transmitowa-
nia multimedialnych treści. Pojawiają się coraz to nowe przestrzenie i okoliczności, 
w których udaje się dotrzeć z owymi treściami do odbiorcy, oraz wytwarza się coraz 
lepsze urządzenia dające taką możliwość. Pozostaje jednak kwestia, skąd brać nie-
kończący się ciąg takich treści, którymi użytkownik (odbiorca) będzie autentycz-
nie zainteresowany. Pracownicy portali internetowych i stacji telewizyjnych coraz 
częściej stają przed dylematem, gdzie poszukiwać materiału, którym będzie można 
zapełnić przestrzeń sieci i telewizji.

Ostatecznie to treści są najważniejsze i to o możliwość ich ciągłej transmisji i do-
starczania ich do odbiorcy toczy się walka polegająca na przyciąganiu widza w każdy 
możliwy sposób, na przykład ustawiając multiplikujące ekrany, na których można mu 
wyświetlać określone treści albo on może to robić sam. Wszystkie nowo powstające 
płaszczyzny nadawcze trzeba wypełnić treściami. Jednocześnie właśnie wielość in-
terfejsów i kanałów przesyłu treści jest bodźcem do kreowania nowych programów, 
seriali i telewizyjnych zdarzeń. Wielka ilość treści powoduje, że aby przyswoić cho-
ciaż część z nich, niezbędne stają się nowe urządzenia, które umożliwiają docieranie 
z materiałem do odbiorów prawie w każdym momencie ich codziennej egzystencji. 
Z tego powodu treści „łapią” nas u fryzjera, kosmetyczki, w poczekalni, u dentysty, 
w sklepie, w tramwaju, metrze, w samolocie, aucie, „wyskakują” z telefonów, lapto-
pów czy ipadów. Naturalnie, im bardziej się nasilają owe procesy, tym bardziej od-
biorca szuka sposobów radzenia sobie z ich nadmiarem. Pojawiają się mechanizmy 
opanowania i wprowadzenia porządku do samych praktyk percepcyjnych. Dokonuje 
się zatem wyborów – na przykład określonych seriali, które konsekwentnie się oglą-
da, oczywiście dostosowując tę czynność do rytmu dnia codziennego.

Hipertrofia i ekspansja telewizyjnych ekranów

W konsekwencji pojawienia się rozbudowanego medialnego systemu telewizja zna-
cząco ulega przeobrażeniom w sensie zdolności ekspansywnych w codziennej prze-
strzeni. W czasach wielości mediów to właśnie telewizor dominuje w przestrzeni 
życia człowieka. Ekrany telewizorów są bowiem coraz większe, zajmują coraz wię-
cej miejsca zarówno w indywidualnych, jak i publicznych obszarach. W prywatnych 
mieszkaniach coraz popularniejsze staje się wydzielanie przestrzeni. Zazwyczaj jest 
to osobny pokój, gdzie montuje się kino domowe, które ma zmultiplikować doznania 
odbiorcze, przybliżając je do tych, jakie stwarza autentyczne kino. Takie obszary 
znajdują się również w środkach transportu, metrze i pociągach, w restauracjach, 
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pubach, sklepach, na dworcach, w siłowniach, w galeriach, muzeach czy szkołach. 
Nawet czas, jaki spędza się na fotelu dentystycznym, jest wykorzystywany do prze-
kazywania treści, dlatego produkuje się profesjonalne fotele dentystyczne z telewi-
zyjnym ekranem. Dzieci podróżujące z rodzicami nie spoglądają na świat zza samo-
chodowej szyby, ale patrzą wprost na ekrany, gdzie wyświetla się im filmy i animacje 
komputerowe.

Ekrany telewizyjne kolonizują nowe obszary ludzkiej przestrzeni, koegzystując 
z człowiekiem i wchodząc z nim w interakcje w wielu społecznych kontekstach. 
W tym sensie można zatem mówić o zjawisku hipertrofii telewizji, która znajduje 
coraz to nowe miejsca i przestrzenie, w których są eksponowane i transmitowane 
treści. Ekrany telewizorów anektują ludzką przestrzeń. Nie atakują człowieka, ale 
z nim współegzystują w różnych kontekstach i sytuacjach społecznych. Są raczej 
towarzyszami niż intruzami. Stają się partnerami interakcji. Ostatnio w jednej z re-
stauracji obserwowałam sytuację, w której para spożywająca kolację zerkała przy 
okazji na program telewizyjny, komentując jego fragmenty. Treści telewizyjnego 
przekazu stanowiły kontekst społecznej sytuacji spożywania posiłku. Kontekst ten 
ma zresztą zamiar wykorzystać w centralnej i południowej części Kalifornii na zde-
cydowanie szerszą skalę firma McDonald’s, która w zjawisku hipertrofii i ekspansji 
telewizji upatruje dla siebie nową szansę rozwoju10. Firma zdecydowała się zreali-
zować projekt McTelewizji, by w ten sposób zrelatywizować i unowocześnić markę. 
Konsumpcja produktów McDonald’s będzie się odbywać w korelacji z odbiorem 
specjalnie stworzonej dla sieci tej marki McTelewizji z własną zawartością treści, 
która będzie dostępna wyłącznie w tej telewizyjnej sieci. W restauracjach ma zostać 
zamontowanych osiemset czterdziestodwucalowych ekranów. Dla osób niemających 
ochoty w trakcie konsumpcji oglądać telewizji zostaną wydzielone strefy ciszy. Pro-
jekt bazuje jednak na konsumenckich obyczajach Amerykanów, którzy zazwyczaj 
łączą spożywanie posiłków z oglądaniem telewizji. Niezwykle istotne w tym zamie-
rzeniu jest to, że treści prezentowane w ramach McTV są produkowane specjalnie dla 
niej pod okiem profesjonalnego producenta Marka Burnetta, który jest twórcą reality 
show „Survivor” czy BBC America. Treści mają również odnosić się do spraw lo-
kalnych, które są interesujące dla społeczności. Planowany jest na przykład program 
poświęcony lokalnym herosom sportu w serii „MC Achievers” (czyli „McZdobyw-
cy”). Ma to być program, w którym będą występować młodzi sportowcy – dzieci 

10 W teorii telewizji określenie McTV jest także używane w szerszym kontekście – zglobalizowanej 
telewizji formatów. Według Sylvio Waisborda „formaty są formą McTelewizji”. Kulturowe pochodzenie 
formatów, kultura, w której zostały wymyślone, jest mniej istotna niż ich efektywność. Formaty są pozba-
wione terytorialnej przynależności. „Nie mają narodowych korzeni, reprezentują oddzielenie kulturowych, 
geograficznych oraz dotyczących społecznej przestrzeni cech globalizacji. Znaki kulturowego źródła są 
usunięte w formatach, dlatego lokalni producenci mogą inkorporować lokalny koloryt, dzięki czemu glo-
balna publiczność paradoksalnie czuje się jak w domu w trakcie ich oglądania. Popularność telewizyjnych 
formatów wynika z tego, że przemysł telewizyjny staje się gigantycznym kulturowym odkurzaczem, 
regularnie zasysa idee i pomysły ze świata wokół i przemienia je w rynkowe produkty” (Waisbord 2004: 
378). McTV w analizowanym tutaj przypadku McDonalda reprezentuje węższy sposób jej rozumienia. 
Również ona wykorzystuje jednak lokalne zdarzenia do produkcji programów.
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i młodzież z lokalnych szkół i liceów. Jest to zatem pomysł na konsumpcję i popula-
ryzację sukcesu zarazem oraz na szansę zdobycia lokalnej sławy. Ma tam być jeszcze 
program o kobietach, które łączą prowadzenie domu z karierą sportową lub trenerską 
– program „Mighty Moms” (tzn. „Mocarne mamy”). Również osoby zainteresowane 
muzyką znajdą coś dla siebie, gdyż w McTV będą również emitowane dwudziesto-
minutowe bloki muzyczne z cyklu „McDonald’s Channel Music”. Twórcy projektu 
szacują, że zasięg i liczba restauracji gwarantują widownię rzędu 18–20 milionów 
widzów miesięcznie w okolicach San Diego, Las Vegas i Los Angeles, a to oznacza 
i gwarantuje największą widownię w regionie. Projekt znajduje się w fazie realiza-
cji i jest testowany na razie w lokalnej przestrzeni, ale niewykluczone, że zostanie 
rozszerzony. Telewizja w restauracjach McDonald’s ma na celu przede wszystkim 
zatrzymanie konsumentów dłużej w restauracji oraz wytworzenie kultowego miejsca 
spędzania czasu wolnego11. Propozycja McTV z własną treścią stanowi przykład eks-
pansji telewizyjnej formy komunikacji z odbiorcami, która może się stać podstawą 
do innych lokalnych przedsięwzięć. Niewykluczone, że właśnie użytkownicy McTV 
włączą się w proces nie tylko odbioru treści, ale również ich tworzenia.

Coraz większe ekrany dosłownie wypełniają także nasze mieszkania, których 
aranżacje dopasowuje się do obecności wielocalowych ekranów. Paradoksalnie za-
tem nowe technologie, ekrany komputerowe i internet uruchomiły proces przenika-
nia telewizji do sfery publicznej i prywatnej. Innym aspektem tego procesu jest także 
„wciskanie się” telewizyjnych treści i zawłaszczanie najmniejszych możliwych urzą-
dzeń do ich transmisji. Możemy zatem wyświetlać treści telewizyjne na przenośnych 
urządzeniach, telefonach komórkowych czy iphonach, a nawet na ekranach lapto-
pów, które pierwotnie miały wyrugować telewizję z rynku. Telewizja zaawansowana 
technologicznie realizuje nowe funkcje społeczne, kreuje nowe treści i zjawiska spo-
łeczne. Jednocześnie telewizja rozszerza swoje wpływy przez ofensywę interfejsów, 
które wykorzystuje człowiek. Najważniejsza staje się możliwość zapewnienia jak 
najdłuższego kontaktu z ekranem, który dostarcza treści. Hipertrofia telewizyjnych 
interfejsów realizuje się w dwóch formach – miniaturyzacji i maksymalizacji ekra-
nów, które anektują publiczną i prywatną przestrzeń człowieka.

Projekt AppleTV i GoogleTV

Proces hipertrofii telewizyjnego medium powoduje, że cała dostępność sieciowych 
treści będzie mogła być wyświetlana na ekranie telewizora. Na polskim rynku są do-
stępne telewizory SmartTV, które zapewniają połączenie sieci z telewizją naziemną. 
W rezultacie na ekranach telewizorów będzie można oglądać wszelkie filmy, seriale, 
programy telewizyjne i programy wideo, które są dostępne w sieci. Takie nowoczes-
ne telewizory są określane mianem inteligentnych, mają bowiem możliwość łączenia 
się z siecią i pamięcią twardych dysków domowych komputerów, dając możliwość 

11 http://www.marketing-news.pl (dostęp: 25.10.2011).
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wyświetlania na ekranie telewizora wszystkich dostępnych tam zdjęć, plików czy 
filmów, pod warunkiem że są one dostępne w wersji telewizyjnej. W tym celu muszą 
być wyposażone w specjalne oprogramowanie, które daje możliwość wyświetlania 
treści na ekranie telewizora. Nie trzeba też dodawać, że obsługa telewizora się nie 
zmieni, to znaczy wystarczy mieć w ręku pilota, aby dokonywać wszelkich operacji. 
Mysz i klasyczna klawiatura będą zupełnie niepotrzebne. Zbiory internetowe oraz za-
soby twardych dysków naszych komputerów staną się wypożyczalniami produktów 
– swego rodzaju współczesnymi, zmodernizowanymi bibliotekami, z których będzie 
można wybierać produkty do obejrzenia na ekranie telewizora. Będą to właściwie 
multimedialne megabiblioteki z wszystkimi wytworami ludzkiego działania. A sam 
ekran telewizora upodobni się estetycznie i ikonograficznie do ekranu komputera, na 
którym będzie można ustawić ikony ulubionych stron znanych z internetu.

Firmy dostępne w internecie skutecznie stymulują proces ekspansji i rozrastania 
się telewizji przez próby łączenia tych dwóch mediów. Z tego też powodu firma Apple 
wprowadziła na rynek urządzenie AppleTV, które podłącza się do telewizora, umożli-
wiając tym samym wyświetlanie na jego ekranie seriali, filmów i zdjęć zgromadzonych 
w pamięci osobistego komputera albo ściąganych z YouTube. Przy czym w Polsce 
brakuje jeszcze możliwości łączenia się z internetowym sklepem i wypożyczalnią fil-
mów App Store. Bardzo ciekawą ofertę opracowuje również firma Google, kreując 
GoogleTV, czyli platformę, dzięki której odbiorca będzie się mógł uniezależnić od ra-
mówki telewizyjnej, tworząc indywidualnie skomponowany mix – prywatną ramówkę 
składającą się z ulubionych seriali, filmów, programów czy wiadomości telewizyjnych. 
Procedura nie będzie odbiegała od dotychczasowej praktyki korzystania z Google, to 
znaczy po wpisaniu odpowiedniego słowa do wyszukiwarki GoogleTV przeszuka zbio-
ry internetu, YouTube, twardy dysk naszego komputera, VOD oraz różne inne serwisy 
dostarczane przez telewizje kablowe, a nawet bieżący program telewizyjny różnych 
stacji telewizyjnych. Na ekranie telewizora będzie można zajrzeć do Facebooka czy 
porozmawiać z kimś przez Skype’a. Wiele osób już dzisiaj tak postępuje, to znaczy 
ma włączony telewizor, na którym ogląda na przykład „Wiadomości”, a na laptopie, 
w tym samym czasie, pracuje, sprawdza e-maile bądź jest na Facebooku. Na dodatek 
regularnie odbierając sms-y od znajomych. Dąży się zatem do tego, aby wszelkie ko-
munikacyjne procesy mogły odbywać się na jednym ekranie telewizyjnym12.

Koegzystencja i kooperacja telewizji i internetu stwarza nowe możliwości od-
bioru treści i zawartości całej sieci. Z pewnością opcje, które wkrótce pojawią się na 
rynku i będą masowo dostępne dla odbiorców, zmodyfikują praktyki partycypowania 
treści i oglądania telewizji. Będą one dawały większe możliwości komponowania 

12 Najnowszy projekt nazwany YouView, nad którym pracuje kilka firm multimedialnych i interne-
towych, takich jak BBC czy Channel 4, ma polegać na tym, aby internet był dostarczany do telewizorów 
przez operatorów kablówek i telewizji cyfrowych bez żadnych dodatkowych urządzeń. YouView miałoby 
być platformą telewizyjną, która posiadałaby funkcję na przykład ściągania z sieci filmów i programów. 
Wystarczyłoby do tego urządzenie typu dekoder (Burda 2011: 91). Optymalne rozwiązanie łączące in-
ternet z telewizją ma poważne konsekwencje społeczne, ekran telewizora, za sprawą młodego pokolenia 
zdetronizowany przez ekran laptopa, mógłby znowu stanowić centralne miejsce w mieszkaniu.
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indywidualnego programu telewizyjnego według sposobu wyszukiwania podobne-
go do tego, jaki obecnie stosujemy, przeszukując zasoby sieci. Konsekwencją tego 
zjawiska będzie wzrost autonomicznych wyborów odbiorczych w doborze własnego 
telewizyjnego menu. Kryterium kreowania własnej ramówki będzie oparte na indy-
widualnych kompetencjach odbiorczych oraz na grupowych modach. W tym sensie 
odbiór telewizji upodobni się do praktyk internetowych. Siłę telewizji upatruję jed-
nak w personalizacji przekazu, bezpośredniości i ciągłości. W najbliższym czasie 
można się spodziewać współistnienia linearnego (tradycyjnego) oraz nielinearnego 
(nowoczesnego) sposobu oglądania treści telewizyjnych. Przyszłość pokaże, czy nie-
linearny i zindywidualizowany odbiór telewizji stanie się normą. Nad technologią, 
która z treści sieciowych będzie sama generować dla odbiorców spersonalizowaną 
ofertę – „osobistą ramówkę” – pracuje obecnie firma Microsoft. Jej system Kinect 
może rozpoznawać twarze i personalizować ustawienia Xbox Live (Kowalik 2012: 
92). W praktyce takie rozwiązanie przypominałoby auto, które samo by jechało, 
rozpoznając nasze preferencje. W przypadku rozwiązań Microsoftu wystarczyło-
by zasiąść w fotelu przed ekranem. Kierownica w samochodzie i pilot do telewi-
zora byłyby zbędne. Telewizja opiera się na powtarzalności, zapewnianiu ciągłości 
przekazu oraz, co uważam za najistotniejsze, na kontakcie prezentera z telewidzem. 
Rozumieją to zresztą wszystkie stacje telewizyjne, które budują swoją tożsamość 
i markę, opierając się na osobowościach prezenterów, aktorów, reporterów i dzien-
nikarzy. W dużym stopniu sukces takich kanałów informacyjnych, jak TVN24 czy 
PolsatNews wynika z ciągłego naturalnego kontaktu dziennikarzy obecnych w stu-
dio z widzem. W aspekcie technologicznych możliwości udostępniania swoich treści 
i docierania do finalnego odbiorcy telewizja rozwija się wyjątkowo dynamicznie. 
Rozwiązania technologiczne, które tutaj przywołuję, albo już istnieją, albo staną się 
faktem w najbliższym czasie.

Wszystkie wskazane powyżej procesy nie dzieją się z dnia na dzień, chociaż nie-
porównanie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej w dziejach ludzkości. Pozwala to 
na mówienie dzisiaj o ewolucji funkcjonowania telewizji, która bez mała ma charak-
ter rewolucyjny w historii rozwoju mediów i ich przeobrażeń.

Niezbędnym ogniwem owego medialnego systemu jest także człowiek, który 
uczy się współegzystować i naturalnie traktować obecność medialnych obiektów 
w codziennej praktyce. Aby jednak korzystać z możliwości, jakie stwarza technolo-
gia, niezbędne są kompetencje kulturowe i wiedza na temat tego, co warto oglądać 
i jakie treści ściągać z przepastnych przestrzeni internetu. Nowoczesne technologie 
przynoszą zupełnie nowe sytuacje i konteksty: przebiegu społecznej komunikacji, 
budowania międzyludzkich relacji, kształtowania tożsamości, rozpoznawania zagro-
żeń, skłonności do podejmowania ryzyka, ale także rodzących się szans i niespoty-
kanych wcześniej możliwości. Pojawienie się takich narzędzi, jak smartfony (czyli 
inaczej iphony), ipady, laptopy, multimedialne telefony komórkowe – stwarza nową, 
wysoko stechnicyzowaną rzeczywistość, w której rysuje się kontekst egzystencji 
współczesnego człowieka. Rewolucja medialna ostatnich lat jest oczywistym i nie-
podważalnym faktem, który zmienia całą kulturę:

Projekt Apple TV i GoogleTV
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(…) w chwili, gdy technologia wkracza w nasze życie, następuje nieuchronne przekształcenie 
modelu kultury, dlatego też pojawienie się elektronicznych środków przekazu modyfikuje do-
tychczasowe wzory postępowania, myślenia i postrzegania świata (Loska 2001: 23).

Medialny system wciąż się zmienia. Paradoksalnie jednak dopiero w sytuacji bo-
gatego systemu telewizja odkrywa swoją tożsamość i podmiotowość oraz zagarnia 
coraz większe obszary prywatnej i publicznej przestrzeni. Powtórzmy zatem raz jesz-
cze najważniejszą tezę na temat treści dostarczanych odbiorcy – mimo opisanych 
tutaj zmian technologicznych wciąż funkcjonuje on przede wszystkim w świecie 
telewizji. To ona w dominujący sposób dostarcza i na masową skalę upowszechnia 
treści. Jej pozycja w tym zakresie wydaje się niezagrożona. Trudno zatem nie zgo-
dzić się z przytoczoną jako motto niniejszego rozdziału wypowiedzią Małgorzaty 
Lisowskiej-Magdziarz, która jednoznacznie stwierdza, że „współczesny odbiorca 
użytkownik/mediów w naszym kraju żyje (…) przede wszystkim w epistemologii te-
lewizyjnej. To telewizja, nie internet, jest najważniejszym źródłem informacji, zaba-
wy i wiedzy” (Lisowska-Magdziarz 2010: 123). Na obecnym etapie rozwoju mediów 
podane powyżej przykłady konstruowania treści przez odbiorców bardziej są wyjąt-
kowymi próbami niż powszechną praktyką. Poza tym pozycja telewizji w zakresie 
upowszechniania treści powstałych na rozmaitych obszarach i w przeróżny sposób 
wciąż jest niczym niezagrożona. Telewizja jest najważniejszym i zdecydowanie naj-
silniejszym medium, które ma zdolność masowego upowszechniania treści. Nie są-
dzę, aby w tym zakresie miała nastąpić jakaś zmiana w najbliższym czasie.

Telewizja fantomowa

Obecnie telewizja znajduje się w stadium zmian. Jest częścią medialnego systemu, 
który na naszych oczach rozrasta się i dynamizuje, ogarniając wszystkie elemen-
ty życia człowieka. Medialny system rozwija się dzisiaj zdecydowanie prężniej niż 
systemy prawa, ekonomii, polityki czy religii, wpływając na nie i je determinując. 
Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazić sprawowanie polityki bez interneto-
wych blogów polityków, bez WikiLeaks lub wielkich medialnych kampanii wybor-
czych, czy też uprawianie ekonomii bez globalnego przepływu informacji i możliwo-
ści inwestowania we wszystkich częściach świata bez opuszczania własnego pokoju. 
Mimo że analogowa telewizja powoli odchodzi do przeszłości, jej funkcja dostar-
czyciela treści jest wciąż podstawowa. To samo dotyczy tradycyjnej prasy. Zarówno 
w wypadku telewizji, jak i prasy są to główne źródła kreowania treści.

Kiedy więc wyraźniejszy stał się proces konwergencji medialnej, okazało się, że telewizja 
nie tylko nie odeszła do lamusa, ale stanowi w nowej konfiguracji środków komunikacji do-
świadczenie o zasadniczym wręcz znaczeniu. W przypadku telewizji należałoby właściwie mó-
wić o reinkarnacji, przepoczwarzaniu, osiągnięciu nowego stanu skupienia (Nacher 2011: 225).

Znaczenie telewizji wciąż jest bardzo duże szczególnie w sferze kreacji i wytwarza-
nia. Wydaje mi się nawet, że telewizja nie tyle ulega przepoczwarzaniu, ile przypomina 
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raczej ośmiornicę dotychczas ukrywającą swoje macki, dzięki którym dzisiaj docie-
ra do nowych obszarów, zdobywając je i determinując: „(…) telewizja, którą internet 
miał stopniowo «uśmiercać», okazuje się dostawcą treści w internecie tak pożądanych” 
(Filiciak 2011: 249). W sensie ekspansywnym telewizja ulega dywergencji, czyli róż-
nicowaniu w sposobach funkcjonowania i docierania do odbiorców. Należałoby raczej 
powiedzieć, że zmienia się kontekst funkcjonowania telewizji, która wciąż jest hege-
monem w zakresie wytwarzania treści, nawet jeśli uwalniają się one i dryfują w innych 
medialnych przestrzeniach i w różniących się od pierwotnego dyskursu sensach. Zresz-
tą na samym gruncie telewizji w czystej postaci jej treści są modyfikowane, przetwa-
rzane i komentowane. Telewizja sama staje się treścią własnych kolejnych produkcji, 
ujawniając tym samym swoją hegemoniczną pozycję w ekosystemie.

Rodzi się również zjawisko, które określam telewizją fantomową. Mam tutaj na 
myśli takie medium telewizyjne, które istnieje poza kontrolą oficjalnych stacji na-
dawczych. Telewizja fantomowa ogarnia w swojej definicji te sytuacje, kiedy treści 
są rozpowszechniane indywidualnie przez odbiorców poza oficjalnymi ramówkami. 
Nie oznacza to jednak, że nie zostały one przez te oficjalne instytucje i stacje tele-
wizyjne, bądź na ich zlecenie, wyprodukowane. Umożliwiły to takie narzędzia, jak 
nieco archaiczny dzisiaj magnetowid oraz wszelkie nagrywarki, a dzisiaj możliwości 
ściągania z sieci i telewizje internetowe, które pozwoliły na przejęcie kontroli widza 
nad tym, kiedy, jak i gdzie będzie on percypował treści telewizyjne. Dzięki timeshif-
tingowi, czyli oglądaniu wszelkich programów telewizyjnych poza rytmem tradycyj-
nej ramówki, umożliwiono widzom sprawowanie kontroli nad obrazem i uwolnienie 
się z niewoli tradycyjnej ramówki. Telewizyjne treści typu fantomy są gdzieś oglą-
dane i w jakiś sposób dostarczane widzom. Nikt jednak nie sprawuje nad nimi pełnej 
kontroli. Widzowie dysponujący kapitałem kulturowym, który pozwala im dotrzeć 
do takich treści i zrozumieć je, gdy są prezentowane w innym języku, są specyficzną 
wspólnotą. Porozumiewają się dzięki kodom i wiedzy na temat wybranych serialo-
wych treści. Dla niewtajemniczonych oraz niedysponujących dostępem i kapitałem 
kulturowym umożliwiającym percepcję ich kody komunikacyjne są zupełnie nie-
zrozumiałe. Z tego też powodu tego rodzaju treści i kody można postrzegać jako 
fantomy. Gdy proces łączenia telewizji z internetem się powiedzie, łatwiej będzie 
szacować i oceniać liczbę wejść na określone programy i dokonanych wypożyczeń. 
Przewiduje się bowiem, że tego typu rozwiązania zminimalizują nielegalne ściąg-
nięcia. Gdyby udało się zrealizować projekt YouView, określenie telewizja fantomo-
wa oznaczałoby raczej istnienie zindywidualizowanych programów telewizyjnych 
skomponowanych według preferencji poszczególnych telewidzów. Unormowanie 
tej sytuacji i połączenie telewizji z internetem umożliwiłoby kontrolowanie wartości 
rynkowej produktów telewizyjnych i zawartości dostępnych zasobów.

Obecnie najpopularniejszym gatunkiem telewizyjnym oglądanym w ramach 
zjawiska telewizji fantomowej są właśnie nowoczesne seriale. Tylko wtajemnicze-
ni znają na przykład nieemitowane na polskich kanałach, ale dostępne w internecie 
seriale. Takie seriale są rodzajem fantomów, które znają tylko nieliczni – przynaj-
mniej do czasu, gdy nie pojawią się jako treści w oficjalnej i tradycyjnej telewizji. 
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Nie sposób oszacować wartości rynku telewizji fantomowej, brakuje bowiem na-
rzędzi, które byłyby w stanie zmierzyć autentyczną liczbę kontaktów z treściami. 
Młodzi ludzie coraz częściej ściągają z sieci materiały, które udostępniają innym, 
na przykład córki pokazują swoim matkom kolejne części seriali niedostępnych 
na oficjalnych kanałach w naszym kraju. Ograniczenie liczby pobrań seriali z sieci 
również nie rozwiązuje problemu, ponieważ fascynacja serialowymi opowieściami 
post-soap sprzyja wielokrotnemu ich percypowaniu. Nie istnieją żadne wiarygodne 
metody oszacowania wielkości interakcji widzów z takimi treściami. Jak zauważa 
Mirosław Filiciak, „oglądanie telewizji bez telewizora trudno uznać za margines 
praktyk polskich widzów” (Filiciak 2011: 251). Oczywiście kwestia nowych praktyk 
oglądania telewizji nie dotyczy tylko naszego kraju i stanowi zagadnienie ważne dla 
całego zglobalizowanego i zmediatyzowanego świata. Problem ze zdefiniowaniem 
praktyk telewizyjnego oglądania ma również prawo, które zgodnie z wprowadzoną 
przez Unię Europejską w 2001 roku dyrektywą o usługach audiowizualnych ma być 
dostosowane do zmian rynku multimediów. W nowej ustawie o radiofonii i telewizji 
znajdują się z konieczności nowe zapisy stanowiące próbę zmierzenia się z wyzwa-
niami rzeczywistości medialnej, stąd na przykład pojawiające się określenia w ro-
dzaju „usługa podobna do telewizji” albo „audiowizualna usługa medialna”, które 
z pewnością wzbudzą trudności interpretacyjne (Bubula 2011: 14).

Oprócz tego typu fantomowej telewizji wciąż istnieją także spektakularne zdarze-
nia, które dla całej społeczności zglobalizowanego świata zyskują status telewizyjnego 
newsa. Takie przełomowe momenty to na przykład atak terrorystyczny z 11 września 
2001 roku, lądowanie na Księżycu, zabójstwo Kennedy’ego, zamach na Jana Pawła II, 
jego śmierć czy katastrofa pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010 roku, a ostatnio także 
trzęsienie ziemi w Japonii. Odbiorcy na ogół kojarzą takie wyjątkowe zdarzenia z kon-
tekstem sytuacji, w jakiej się znajdowali, w chwili gdy tego rodzaju medialna informa-
cja do nich dotarła. Wydarzenia o mniejszym kalibrze znaczeniowym albo programy 
dotyczące oceny jakichś zdarzeń, mogą natomiast być przez różne media interpretowa-
ne w zupełnie odmienny sposób. Nie tworzą tym samym żadnej jednolitej i spójnej nar-
racji. W istocie multiplikacja opcji interpretacyjnych, istnienie sporu ideologicznego, 
rozbieżne opinie i brak zgody co do oceny danego zdarzenia (jak występuje to choćby 
w przypadku katastrofy smoleńskiej) – wszystko to nie umniejsza jego kulturowego, 
historycznego i społecznego znaczenia. Różne narracje, sfragmentaryzowana publicz-
ność, sprzeczne komentarze oraz brak jednolitego stanowiska i obrazu zdarzenia powo-
dują, że nie produkuje się już jednolitego modelu jego interpretacji.

Kultura indywidualizmu czy wielości perspektyw analitycznych, która charak-
teryzuje współczesne społeczeństwa czasów globalizacji, wpływa również na funk-
cjonowanie mediów, które nie tworzą narodowych narracji zdarzeń. Byłoby to zresz-
tą niemożliwe w skali globalnej, gdzie różne telewizje narodowe prezentują często 
całkiem odmienne stanowiska wobec pewnych zdarzeń, i nie jest to także możliwe 
chociażby w krajach, w których istnieje nawet niewielka liczba nadawców. Samo 
jednakże istnienie owych medialnych sporów, różnych stanowisk i perspektyw za-
miast jednorodnych interpretacji jest najlepszą ilustracją zmian, jakim media ulegają.
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Badacze na wiele sposobów próbują opisać status i sytuację, w jakiej znalazła 
się dzisiaj telewizja, i procesy, którym podlega. Jason Mittell zauważa, że telewizja 
wciąż pełni ważne kulturowe funkcje, będąc częścią codziennych rytuałów. W swo-
ich rozważaniach używa nawet terminu telewizja spotkania (appointment television) 
w kontekście wieczornych programów: „stają się one wartościowym punktem dnia 
dla wielu telewidzów” (Mittell 2011: 36). Amanda Lotz z kolei, pisząc o zmianach 
dotyczących telewizyjnego medium, zwraca uwagę na konsekwencje usieciowienia 
telewizji. Stosuje pojęcie telewizji zjawiskowej (phenomenal television), podkreśla-
jąc znaczenie transprogramów i transsieci oraz zmian zachodzących w pojmowaniu, 
rozumieniu samej publiczności telewizyjnej i jej roli. Telewizja, jako medium ma-
sowe, które ma masową publiczność, może się okazać niewystarczające. Pojawia 
się bowiem konieczność przedefiniowania w nowych okolicznościach masowego 
i niszowego odbioru. Amanda Lotz zwraca tym samym uwagę na to, co określałam 
treściami fantomowymi, które mogą być oglądane i percypowane przez widownię 
niedającą się oszacować dotychczasowymi metodami badawczymi: „(…) telewizja 
zjawiskowa może «zniknąć z ekranu radaru» i krążyć w sposób niewidoczny dla 
większości społeczeństwa, poniżej jego świadomości, ale trzeba się zmierzyć z przy-
czynami i przejawami znaczenia tego typu programów” (Lotz 2011: 100). Może się 
zdarzyć, że telewidzowie coraz rzadziej będą dysponować tymi samymi doświad-
czeniami odbiorczymi w zakresie treści. Tego typu sytuacja będzie wyzwaniem dla 
badaczy, którzy analizują zasoby telewizyjnych treści. Będzie można sięgać nie tyl-
ko po aktualne produkcje, ale także po starsze, komponując własną „stację”. Trud-
no będzie wówczas wykreować program łączący wspólnym doświadczeniem jedno 
pokolenie. Będzie ich bowiem coraz więcej i na podstawie bardzo zróżnicowanych 
motywów będą wybierane jako doświadczenie odbiorcze określonych grup społecz-
nych. Badaczka upatruje zatem przemiany telewizji w przejściu od makrostruktury 
do mikrostruktur, od broadcastingu do narrowcastingu, od makroświata do mikro-
światów odbiorczych: „(…) możliwości telewizji przenośnej i mobilnej wskazują, 
że telewizja jest nadal obecna tam, gdzie zawsze była i dodatkowo w wielu innych 
przestrzeniach, podczas gdy, paradoksalnie, coraz mniej widzów ogląda te same po-
jedyncze «kawałki» telewizji (programy, odcinki)” (Lotz 2011: 103).

Koncepcje telewizyjne – Mobile TV, Personal TV, 
Social TV, MyTV

Wszystkie zmiany technologiczne, o których pisałam wcześniej, prowadzą do zre-
alizowania projektu określanego jako Social TV, która byłaby systemem łączącym 
wiele funkcji, takich jak: komunikacja słowna, możliwość czatowania, rekomenda-
cje programowe, ratingi, wideokonferencje z możliwością użycia zawartości archi-
wów telewizyjnych i bibliotek. Wiele z tych projektów jest na razie w fazie testowej 
i prototypowej, ale na przykład system Tunerfish czy Boxee są już dostępne. System 
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Tunerfish zachęca do „dzielenia się tym, co oglądasz, odkrywania nowych progra-
mów, zdobywaj przy tym nagrody”13. System Boxee oferuje dostęp do internetowych 
bibliotek, filmów, koncertów muzycznych przy jednoczesnym nacisku na społeczne 
możliwości, jakie system stwarza: „połącz swoje społeczne życie z telewizją, aby 
otrzymywać rekomendacje od swoich przyjaciół z Facebooka i Twittera. Nie prze-
puścisz żadnego najnowszego śmiesznego filmiku, a jeśli znajdziesz coś fajnego, to 
podzielisz się tym z przyjaciółmi, klikając pilotem”14. Social TV kreuje rodzaj cyber-
salonu czy cyberbaru, który daje szansę na zwiększenie interaktywnych kontaktów 
związanych z dzieleniem się programami telewizyjnymi oraz ich komentowaniem na 
żywo lub w późniejszym terminie.

Social TV stwarza również szansę przywrócenia jej społecznej roli polegającej na 
łączeniu członków najbliższej rodziny rozdzielonych wielością domowych ekranów. 
Social TV stawia sobie za cel łączenie widzów z przyjaciółmi i rodziną, nawet jeśli 
nie patrzą oni w ten sam ekran telewizora. Telewizja powraca zatem do swojej pier-
wotnej roli, kiedy to telewizor łączył ludzi, a oglądanie telewizji razem, w tej samej 
przestrzeni i czasie, budowało wspólnotę doświadczeń, przeżyć i współodczuwania. 
Tego typu telewizja nie musi koniecznie być przedstawiana na ekranie telewizora, 
równie dobrze może być prezentowana na ekranie komputera lub na przenośnych 
urządzeniach, takich jak opisywane na początku telefony komórkowe, tablety czy 
netbooki. Idea Social TV nie jest właściwie zupełnie nowym konceptem, chociaż 
podejmowane próby jej realizacji z wykorzystaniem nowych technologii rozpoczę-
ły się na początku XX wieku. Człowiek zawsze miał potrzebę komentowania fabuł 
filmowych i serialowych, wydarzeń i faktów, rozmaitych wiadomości, które prezen-
towano w mediach. Jest to naturalna skłonność, którą realizowano również w erze 
przedmedialnej. Różnica polega jednak na tym, że obecnie można to czynić na wiel-
ką skalę, z wieloma użytkownikami, tworząc społeczność medialną bez wychodzenia 
przy tym z domu, nie opuszczając swojej kanapy albo nawet będąc na drugim końcu 
świata.

Istnieje także zupełnie inna koncepcja, która wskazuje raczej na indywidualizację 
i personalizację przekazu. Zgodnie z tą wizją telewizja mogłaby przyjmować formę 
bardziej osobistą. Tego typu myślenie odzwierciedla projekt Digital Mobile TV, który 
testowano już na przykład w Korei Południowej. Byłby to krok polegający na łącze-
niu telewizji z sieciami komórkowymi.

W badaniach prowadzonych w Korei Południowej starano się określić między in-
nymi to, jakie czynniki mogą wpływać na oglądalność Mobile TV. Brano zatem pod 
uwagę zarówno styl życia, transport do miejsca pracy lub szkoły, przyczyny i prze-
szkody zakłócające odbiór Mobile TV czy zachowania odbiorcze. Wyniki tych badań 
okazały się bardzo interesujące ze względu na opis praktyk codziennych używania 
takiej przenośnej telewizji. Przede wszystkim Mobile TV miała bardzo zróżnicowa-
ne zastosowanie, na przykład pozwalała zabijać nudę oczekiwania na kogoś lub na 

13 http://www.tunerfish.com/ (dostęp: 31.03.2011).
14 http://www.boxee.tv (dostęp: 31.03.2011).
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środek transportu, w poczekalni u lekarza lub nużącego zebrania w pracy. Mobile 
TV była jednak zwykle używana w domu, podczas dojazdów, w trakcie dłuższych 
przerw i w sytuacjach ukrycia. Czasami posiadacze Mobile TV oglądali ją wspól-
nie z innymi albo użyczali swojego telefonu. Zaletą tej telewizji, jak podkreślają 
badacze, jest to, że pozwala ona odbiorcom nie tylko sterować wyborem treści, ale 
również sytuacjami i kontekstami, w jakich mają oni ochotę przyswajać owe treści.

Uwzględniając doświadczenia odbiorców i dokonane przez nich wybory treści, 
a także znaczenie mobilności telewizji, badacze uznają za istotne mówienie o tele-
wizji zindywidualizowanej, czyli Personal TV (Cui, Chipchase, Jung 2011: 358). 
Nie jestem przekonana do tego terminu, zwłaszcza w kontekście przytoczonych tu-
taj wyników badań, które wskazują, że Mobile TV często staje się doświadczeniem 
wspólnotowym, na przykład gdy dzieci oglądają w trakcie przerwy szkolnej frag-
menty telewizyjnych programów, albo gdy zakochana para śledzi na ekranie wy-
świetlacza odcinek ulubionego serialu. Projekty MyTV czy Personal TV dotyczą na-
tomiast sytuacji przezwyciężania rytualnej roli telewizyjnej ramówki, która narzuca 
widzowi rytm kontaktów z preferowanymi treściami. Widz miałby tutaj możliwość 
samodzielnej konfiguracji ulubionych programów i seriali. Taki telewizyjny homo 
eligens występowałby zatem w roli zarówno nadawcy, jak i odbiorcy treści. Sam bo-
wiem by je wybierał według subiektywnego gustu, mody czy pod wpływem sugestii 
innych osób, i osobiście również kontrolowałby czas ich recepcji. Pojawia się tutaj 
jednak kwestia doświadczeń i przyjemności płynącej z możliwości percypowania 
treści w czasie autentycznym. Przyjemność oglądania meczu, który właśnie trwa, 
czyli w czasie rzeczywistym, jest zupełnie innym doświadczeniem niż oglądanie tego 
meczu w sytuacji ex post. Rodzaj towarzyszących temu emocji jest bowiem zupełnie 
inny, nawet wówczas, gdy nie zna się ostatecznego wyniku.

Istnienie medialnych bibliotek i wypożyczalni z pewnością przyczynia się do roz-
woju koncepcji Personal TV, czyli indywidualnie skomponowanej telewizji.

Telewizja typu Mobile TV jest też wynikiem zmian stylu życia ludzi, którzy coraz 
więcej czasu spędzają w środkach transportu, podróżując w odległe strony świata 
czy choćby własnego kraju. Oderwanie od dobrze znanej i udomowionej przestrzeni 
powoduje, że symbolicznie przenosimy z sobą to, co nam bliskie. Telewizor w tym 
sensie zresztą zawsze towarzyszył człowiekowi. Większość z nas doświadczyła sy-
tuacji pojawienia się w nowym miejscu, na przykład hotelowym pokoju, gdzie jedną 
z pierwszych czynności jest zazwyczaj włączenie telewizora, który pozwala udomo-
wić obcą przestrzeń i poczuć się bardziej swobodnie na nieznanym gruncie. Procesy 
globalizacyjne, które zapewniły możliwość podróżowania i pokonywania wielkich 
odległości, tworzą dla telewizji Mobile TV doskonałe warunki rozwojowe. Mobile TV 
pozwala zakotwiczyć się w każdym obcym miejscu, w którym się człowiek pojawia. 
Dzięki takiej telewizji jednostka nigdzie nie jest wyalienowana. W każdym miejscu 
i pod każdą szerokością geograficzną, dzięki możliwości kontaktu z ulubionym se-
rialem, programem czy prezenterem, czuje się „u siebie”. Jest to z pewnością jedna 
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z ważniejszych i pozytywnych funkcji Mobile TV, którą trudno lekceważyć w rozwa-
żaniach nad społecznymi konsekwencjami przemian telewizyjnego medium15.

Konkludując – istnieją dwa kierunki rozwoju współczesnej telewizji. Jedna per-
spektywa rozwoju telewizji zmierza w kierunku Mobile TV, Personal TV lub MyTV, 
czyli zatomizowanej i zindywidualizowanej własnej „stacji” telewizyjnej, która bę-
dzie odpowiadała gustom i preferencjom odbiorczym telewidza. Tego typu program 
telewizyjny będzie stanowił personalny mikroświat stworzony wedle własnego za-
potrzebowania na treści.

Druga koncepcja telewizji określana mianem Social TV zmierza w kierunku stwo-
rzenia platformy komunikacji skupionej wokół treści telewizyjnych. Byłby to zatem 
swoisty powrót do idei telewizji pełniącej funkcję integrującą (na przykład członków 
rodziny, którzy wspólnie komentują treść telewizyjnego programu). Różnica mię-
dzy tradycyjną telewizją a Social TV polegałaby jednak na tym, że ta druga nie wy-
magałaby fizycznej obecności innych użytkowników oraz zapewniałaby możliwość 
kontaktu nie tylko z obecnymi członkami rodziny, ale z nieporównywalnie większą 
liczbą odbiorców, w celu wymiany treści i komentarzy.

Jak widać, kwestia znaczenia i produkcji treści, które pojawią się na ekranach 
telewizorów, wydaje się wyjątkowo interesująca.

Czy w przyszłości będą istniały programy stanowiące wspólnotowe doświadcze-
nie pokoleń lub mniejszych grup społecznych? Czy wciąż będą działały firmy produ-
cenckie produkujące w sposób profesjonalny treści telewizyjne? Czy rola producenta 
i telewidza, wytwórcy i konsumenta nie scali się w jedną postać? Kto wówczas będzie 
decydował o wartości owych treści? Czy będą jeszcze w ogóle potrzebne jakiekolwiek 
gremia eksperckie oceniające i wartościujące powstające utwory, produkty i treści 
według uniwersalnych kryteriów i kanonicznych zasad? Wiele pytań rodzi sytuacja 
zmieniającej się roli samej telewizji, jej współegzystowania z innymi mediami oraz 
roli człowieka w owym medialnym parku nowoczesnych narzędzi, którego architek-
tura i znaczenia tworzą się na naszych oczach. Wszystkie te zmiany spowodują, że 
przeobrażeniu ulegnie także nasze życie, bo to „technika tworzy świat, narzuca pe-
wien styl życia, określa jego warunki, wzmacnia istniejące skłonności, wpływa na 
rzeczywistość społeczną oraz kształtuje świadomość człowieka” (Loska 2001: 23).

System medialny i społeczeństwo – zyski i straty
Wszystkie medialne narzędzia zmieniają nasze życie. W przypadku telewizji jednak, 
pomimo ewolucji i rewolucji telewizyjnego medium oraz wszelkich innych nowych 
mediów, wciąż najważniejsza jest jej zawartość. A badacze są zobligowani do anali-

15 W Polsce, chociaż uważa się, że telewizja oglądana na ekranie telefonu komórkowego stanowi 
przyszłość, usługa ta nieprędko pojawi się w ofercie naszych rodzimych operatorów – T-Mobile, Orange, 
Plusa czy Play. Szacuje się, że w 2012 roku z Mobile TV na świecie będzie korzystać około 330 milionów 
osób, a przychody przekroczą 10 miliardów dolarów. Nasz kraj jest siódmym z kolei państwem europejskim, 
w którym została uruchomiona usługa mobilnej telewizji DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld); 
(http://nt.interia.pl/news/jest-telewizja-w-komorce-nie-ma-programow,1431132) (dostęp: 12.12.2011).
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zowania tego, co stanowi esencję telewizji, bez względu na to, jaką przybierze ona 
formę – czy będzie miała charakter zindywidualizowany, czy też społeczny. Każda 
z nich rodzi konkretne społeczne i kulturowe konsekwencje dla rozumienia rzeczy-
wistości, kształtowania światopoglądów, kreowania wzorców, stylów życia, modeli 
rozwiązywania konfliktów i budowania konsensusu, tworzenia wizji siebie i innych. 
Ponieważ telewizja jest jednym z wielu mediów kształtujących nasze wyobrażenia 
o świecie i nas samych, powinna być stale analizowana. Koniecznie trzeba badać, ja-
kie treści są prezentowane na zmultiplikowanych ekranach, z którymi ciągle stykamy 
się w naszej codzienności. Jest to tym bardziej ważne, że w niedługiej przyszłości 
telewizja może stać się medium zindywidualizowanym. Obecnie w takiej formie ist-
nieje już radio. Wielu odbiorców muzyki tworzy własne spersonalizowane programy 
i zestawienia muzyczne według osobistych gustów i upodobań.

W trakcie obserwacji zachodzących na naszych oczach procesów w przestrzeni 
mediów pojawiają się rozliczne pytania i wątpliwości. Niektóre z nich mają charakter 
stricte teoretyczny i dotyczą oddziaływania technologii na egzystencję człowieka. 
W jakim stopniu telewizja i nowe technologie, cały ten medialny park technologicz-
ny odpowiada na autentyczne ludzkie potrzeby, a w jakim kreuje zupełnie nowe? 
Z pewnością realizacja idei globalizmu stała się możliwa w czasach istnienia inter-
netu, rozwiniętej telefonii komórkowej umożliwiającej komunikowanie się z innymi 
z każdego miejsca na Ziemi. Nowoczesne technologie umożliwiły również szybki 
i stosunkowo bezpieczny transport, dzięki któremu praca poza stałym miejscem za-
mieszkania oraz podróżowanie i docieranie do różnych zakątków świata stało się 
możliwe dla wielu z nas. Technologie komunikacyjne, transport, możliwości trans-
mitowania danych rozwinęły nowe formy aktywności ludzkiej. Zawiera się dzisiaj 
wirtualne transakcje finansowe, inwestuje się kapitał we wszystkich miejscach na 
kuli ziemskiej, otwiera się fabryki w najdalszych zakątkach świata, zwykle tam, 
gdzie istnieje tania siła robocza.

Inaczej funkcjonuje nasza pamięć, która z jednej strony codziennie przyswaja 
masę informacji, z drugiej zaś przerzuca niektóre wiadomości do zapamiętania na 
urządzenia elektroniczne. Znamiennym przykładem jest przypadek podróżujące-
go biznesmena, który na jednym z międzynarodowych lotnisk zorientował się, że 
ukradziono mu telefon komórkowy. Okazało się, że jest całkowicie bezradny – nie 
potrafił nawet nawiązać najprostszego połączenia ze swoją żoną, bo numeru jej tele-
fonu w ogóle nigdy nie musiał się uczyć na pamięć. Jak widać, dopiero wyjątkowa 
sytuacja utraty narzędzia, które stanowi swoiste uzupełnienie mózgu, uzmysławia 
uzależnienie od technologii, która ciągle nam towarzyszy.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne zmieniają rzeczywistość. Mają wpływ 
na ludzką mobilność, pracę, styl życia. Dotykają życia rodzinnego oraz publiczne-
go. Życie publiczne coraz częściej kreują blogi polityków, którzy dzięki internetowi 
i portalom społecznościowym mają szansę komentowania rzeczywistości na bieżąco, 
bez jakiejkolwiek ingerencji cenzury.

Zaspokojenie takich fundamentalnych potrzeb ludzkich, jak potrzeba komunika-
cji, tworzenie i podtrzymywanie więzi oraz relacji międzyludzkich, poszukiwanie 
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informacji, kontakt z bliskimi, potrzeba rozrywki, budowanie i podkreślanie prestiżu 
– wciąż należy do podstawowych dążeń człowieka. Każda technologia zaspokaja 
ludzkie potrzeby, ale przy okazji kreuje nowe. Na tym bazują wszelkie koncepcje 
oraz teorie rozwoju społecznego. Człowiek rozwija się dzięki poszukiwaniom me-
tod i sposobów zaspokajania swoich potrzeb. Każdy wynalazek człowieka może być 
jednak wykorzystany zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Z tego też 
powodu każdą technologię można rozpatrywać z punktu jej funkcjonalności oraz 
dysfunkcjonalności społecznej.

Trudno dzisiaj wskazać zyski i straty funkcjonowania telewizji w nowej formie 
i w kontekście, w jakim niebawem się pojawi. Warto mieć jednak świadomość, że 
znajduje się ona w centrum wyjątkowo dynamicznych procesów, jakim nie podlegała 
od wielu lat. Jaką ostatecznie przyjmie rolę w medialnym systemie? Czy z owych 
przemian będzie miała więcej zysków i korzyści, czy strat i rozczarowań? Z odpowie-
dzią na te pytania musimy jeszcze poczekać, nie tracąc jednak z pola widzenia tego, 
co stale dzieje się z telewizją, prezentowanymi w niej treściami, nadawcą i odbiorcą.

Telewizja jest w doskonałej kondycji, bo dynamicznie i wielokierunkowo ewolu-
uje. Proces ewolucji współczesnej telewizji rewolucjonizuje jej istnienie i funkcjono-
wanie zarówno w całościowym medialnym systemie, jak i w społeczeństwie. W moim 
odczuciu ta dziejąca się na naszych oczach zmiana jest bardzo pozytywna. Telewizja 
– do tej pory nieco spetryfikowana, nieciekawa, bezbarwna, czasem nudna – zyskuje 
dzisiaj nowe życie. Wydaje się, że przeszła ekstremalny lifting i otrzymała nowe siły 
witalne. Stając się częścią medialnego systemu, nie dała się zmarginalizować.



Rozdział 3

Self-Television – autoreferencyjna natura 
telewizji

Telewizja, pokazując „zaledwie” siebie, mówi o świecie więcej aniżeli wte-
dy, gdy udaje, że jest jedynie „obiektywnym oknem”1.

Jeśli zgadzamy się na występ w telewizji, nie troszcząc się o to, czy będziemy 
mogli coś powiedzieć, zdradzamy tym samym, że nie znaleźliśmy się tam po 
to, aby coś powiedzieć, ale z całkiem innych powodów – po to, by się poka-
zać i być oglądanym2.

Status ponowoczesnej telewizji

Rola telewizji w naszych czasach jest znacząca. Polega przede wszystkim na dyna-
micznym reagowaniu na wszelkie zmiany społeczno-kulturowe, do których się bły-
skawicznie adaptuje, ale także na jej ogromnym oddziaływaniu na społeczeństwo 
i kreowaniu nowych wzorców. Co prawda badacze mediów obserwują pokoleniowy 
przełom, polegający na tym, że młodzi ludzie, którzy dorastają w epoce nowych 
mediów, coraz rzadziej korzystają z pasywnej telewizji, nie oznacza to wszakże, że 
nie docierają do nich żadne telewizyjne treści. Różnica polega jednak na tym, że ich 
recepcja owych treści odbywa się według reguł samodzielnego sterowania nie tylko 
ich wyborem, ale i miejscem oraz czasem ich percypowania3.

1 W. Godzic (1966), Telewizja: ziemia jałowa czy pieszczota dla oczu? [w:] Z. Bauer, E. Chudziński 
(red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków: Oficyna Cracovia.

2 P. Bourdieu (2009), O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziół-
kowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 38.

3 Najnowszy raport przygotowany przez zespół SWPS na temat nowych mediów i uczestnictwa 
w kulturze wskazuje na istotny zwrot w użytkowaniu mediów wizualnych. Według autorów tego badania 
można mówić o pokoleniu nowych mediów, które tradycyjnej telewizji w zasadzie już w ogóle nie ogląda. 
To medium jest traktowane jako peryferyjne w stosunku do odgrywającego czołową rolę internetu. Zob.
Filiciak, Danielewicz, Halawa, Mazurek, Nowotny (2010), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo 
w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa.
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Zastanawiamy się często nad rolą telewizji we współczesnym świecie. Dokonu-
jące się modyfikacje następują w tak zawrotnym tempie, że większość z nas – zwy-
kłych telewidzów – nie tylko zauważa tę dynamikę, ale również bardzo wyraźnie ją 
odczuwa. Jak w kalejdoskopie zmieniają się programy, seriale czy prezenterzy, na 
których się głosuje w różnych telewizyjnych plebiscytach. Ledwie widownia przy-
zwyczai się do jednego programu lub serialu, zainteresuje się losami ulubionych 
bohaterów, a już pojawiają się następne propozycje. Ledwie badacze telewizyjnej 
kultury wskażą i przeanalizują nowe trendy – takie jak kultura ekstremalnych meta-
morfoz, kultura genderowych negocjacji, fascynacja medykalizacją życia codzienne-
go, hegemonia gotowania na ekranie, kultura konsensusu bądź sporu, mediatyzacja 
(Franco 2008; Bogunia-Borowska 2006; Becker 2006; James 2005; Strange 1996) 
– na których opiera się rzeczywistość telewizyjnej przestrzeni, a już pojawiają się 
kolejne zmiany. Wymienione powyżej zjawiska dotyczą wartości, zasad oraz treści, 
czyli szeroko rozumianej telewizyjnej kultury prezentowanej na małym ekranie. 
Można jednak wskazać tendencje, które dotyczą już nie tylko powierzchownych re-
prezentacji – płaszczyzny treści, ale głębszych struktur i koncepcji istnienia telewi-
zyjnego medium.

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, na czym owa strukturalna zmiana polega 
i w czym się przejawia. Myślę, że początków poważnych telewizyjnych przemian 
można upatrywać po pierwsze – w kulturze postmodernizmu, który bardzo wyraź-
nie wpłynął także na telewizję, oraz w globalno-konsumpcyjnych przemianach, po 
drugie, w nowych formatach, gatunkach i zjawiskach telewizyjnych, oraz po trzecie, 
w utrzymaniu ontologicznej iluzji istnienia telewizji pozostającej w bezpośrednim 
i realnym kontakcie z widzem. Utrzymanie statusu absolutnej realności i autentycz-
ności wyraża się w idei nadawania na żywo, czemu sprzyjały gwałtownie rozwijające 
się zaawansowane technologie. Konglomerat tych trzech procesów, które zaczęły się 
toczyć dwie dekady temu, spowodował istotne zmiany w strukturze telewizyjnego 
medium.

Przyjrzyjmy się bliżej owym trzem procesom. Przede wszystkim początki telewi-
zyjnych przeobrażeń nieodłącznie wiążą się ze zmianami kulturowymi i społecznymi 
o szerszym charakterze.

Po pierwsze, kultura postmodernistyczna, którą charakteryzuje fragmentarycz-
ność, zapożyczenia, zmienność, brak ciągłości oraz dynamizm, odbiła się także na 
produkcji telewizyjnej. Jest to okres, kiedy w telewizji z jednej strony pojawiają się 
nowe formaty i gatunki telewizyjne, zaczyna się eksperymentować z formą, odchodzi 
się od ustanowionej poprawności technicznej, kompozycji kadru, sposobów filmo-
wania, z drugiej zaś oprócz zmian technicznych dopuszcza się nowe treści, wprowa-
dza do przestrzeni telewizyjnej coraz więcej rozrywki i współczesnej tematyki, która 
odbiega od idei misji telewizyjnej i propagowania wysokich wartości kulturowych. 
Telewizja w takim kształcie coraz bardziej przypomina i odzwierciedla tendencje 
modelu neotelewizji, dla którego coraz częściej odniesieniem jest sama rzeczywi-
stość telewizyjna, a nie autentyczny świat. Francesco Casetti i Roger Odin, którzy 
opisali model paleo- i neotelewizji, zauważyli, że ten drugi wyraźnie odwołuje się do 
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życia codziennego. Model neotelewizji otwierał się na wszystkich widzów, zachęcał 
do życia z telewizją i w rytm telewizyjnej ramówki.

Dążeniem neotelewizji jest to, by jej programy były nastawione na każdego widza, a trady-
cyjny podział na gatunki ustępował ogólnemu ich krzyżowaniu (…). Typowym dla neotelewi-
zji programem jest program-omnibus, będący równocześnie variétés, wiadomościami, zabawą, 
spektaklem, reklamą (Casetti, Odin 1994: 126).

Neotelewizja jest rozgadana, ale dialogi w niej prezentowane są raczej luźną 
i nieznaczącą gadaniną codzienności niż wytwarzaniem wspólnej wiedzy czy też jej 
przekazywaniem. Najważniejsza jest komunikacja, kontakt, tworzenie wspólnoty. 
Treść schodzi na drugi plan, stąd tak ważna estetyka telewizyjnego obrazu. Włoscy 
badacze zauważają, że „w neotelewizji familiarność jest regułą: zwraca się do siebie 
po imieniu, namawia się do zwierzeń, poklepuje po plecach, żartuje się, opowiada 
sobie kawały. Nikt się już nie krępuje, czujemy się przecież jak u siebie” (Casetti, 
Odin 1994: 124). Telewizyjne studia coraz częściej przypominają mieszkania wi-
dzów wraz z ich salonami, kuchniami, obrazkami na ścianach, firankami w oknach. 
Kultura codzienności, styl życia i sprawy zaprzątające głowy zwykłych ludzi stają 
się tematem neotelewizji. Najważniejsze jest, aby wciąż zajmować widza obrazem, 
słowem, dekoracją, jakąś ciekawostką, banałem, żartem. Wydaje się, że w modelu 
neotelewizji treść jest najmniej istotna, bo ma ona raczej przypominać swobodne 
i niezobowiązujące dyskusje przy kawie, kiedy „nieważna jest ich treść i nikt nie 
obawia się ani powtórzeń, ani niezdecydowania, ani bełkotu. Neotelewizja jawi się 
jako przedłużenie codziennej gadaniny” (Casetti, Odin 1994: 121).

Trudno w pełni zgodzić się z konstatacjami badaczy. Z pewnością taka formuła 
„rozgadanej” telewizji może sprawiać wrażenie, że łatwiej w niej o banał, niepopraw-
ne stylistycznie zdanie, zbyt swobodną językową puentę, czasami afektywne dysku-
sje o wszystkim i o niczym. W pewnym stopniu jest to złudzenie, podobnie bowiem 
jak w trakcie swobodnej rodzinnej rozmowy pozorna nieuwaga sprzyja bylejakości 
i banalizowaniu komunikacji. Gdy jednak dziennikarzowi tego typu programu zdarza 
się wpadka w postaci przejęzyczenia lub błędnie podanej informacji, to jest to niemal 
natychmiast zauważane i staje się przedmiotem dalszych dyskusji. Pozorna dystrak-
cja, swoboda i luźna forma odbioru treści niekoniecznie muszą oznaczać, że nie są 
one poddawane negocjacjom i refleksji. W modelu neotelewizji chodzi jednak raczej 
o bycie z telewizją, pozostawanie z nią w kontakcie. Jak utrzymują twórcy dwóch 
skrajnych modeli telewizji, model „neo” zachęca widzów po prostu do „(…) życia 
z telewizją lub do emocjonalnego wibrowania wraz z nią” (Casetti, Odin 1994: 131).

Analizując drugi aspekt zmian strukturalnych telewizji, trzeba przytoczyć opinię 
Johna Fiske’a, który twierdzi, że kultura postmodernistyczna odzwierciedlana przez 
telewizję: „(…) jest kulturą rozbitą, [której] fragmenty spotykają się przypadkowo, 
żadna zewnętrzna zasada nie porządkuje ich w stabilne, spójne grupy” (Fiske, 1997: 
170). Paradoks owej procesualnej zmiany z jednej strony polega na tym, że na sku-
tek zmian społecznych i gospodarczych na skalę globalną fragmentaryzuje się ludzki 
świat doznań, przeżyć i doświadczeń zwielokrotnionych przez nowe możliwości kre-
owania własnego życia. Podąża za tym fragmentaryzacja telewizyjnej materii czy też 
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– należałoby raczej rzec – dostosowuje się ona do pokawałkowanej struktury poznaw-
czej współczesnego człowieka. Z drugiej zaś strony proces owej fragmentaryczno-
ści okazuje się mocno iluzoryczny, wyraźnie bowiem daje się zauważyć postępującą 
w telewizji schematyczność, unifikację i homogenizację zarówno oferty programo-
wej, jak i samych stacji telewizyjnych. Główne kanały telewizyjne stają się do siebie 
po prostu bardzo podobne, dlatego aranżacja wizualna, kolorystyka oraz postaci tele-
wizyjne stanowią elementy wyróżniające stacje, które umożliwiają widzom orientację 
w telewizyjnej przestrzeni. Nowa telewizyjna jakość i telewizyjna narracja rodzi się 
wraz z pojawieniem się zupełnie nowych gatunków i form, takich jak reality show, 
talk show czy early morning news show oraz zjawisk nowego typu, jak telewizyjny 
entertainment i wszelkie jego odmiany, czyli edutainment, socialtainment, tablo-
idyzacja czy celebrytyzacja. Każde z tych nowych form, gatunków i zjawisk kore-
sponduje ze zmieniającą się rzeczywistością, na co wielokrotnie w swoich analizach 
zwracał uwagę Zygmunt Bauman. Analizując przypadki reality show, takie choćby 
jak „Big Brother” czy „Najsłabsze ogniwo”, zauważał, że:

(…) świat przez nas zamieszkany i codziennie przez nas odtwarzany nie jest, rzecz jasna, wi-
dowiskiem „Big Brother” (…). „Big Brother” nie jest też fotografią, kopią czy reprodukcją 
dzisiejszej społecznej rzeczywistości. Ale jest tej rzeczywistości skondensowanym, wydestylo-
wanym, oczyszczonym (i z tego tytułu uproszczonym!) modelem (Bauman 2001a: 14).

(…) pochód celebrities, które pojawiają się znikąd, by już po chwili popaść w zapomnienie, 
oddaje znakomicie następstwo epizodów, z których składa się ludzkie życie. Wspólnoty „wy-
obrażone” epoki twardej nowoczesności, raz wyobrażone – zastygały zwykle w twardą rzeczy-
wistość i dlatego właśnie potrzebowały cementującej je pamięci o męczennikach i bohaterach 
(Bauman 2007b: 80–82).

Inaczej to zjawisko wygląda w czasach współczesnych, które są płynne i nietrwa-
łe, dlatego, jak wyjaśnia dalej Bauman:

(…) wspólnoty „urojone” skupione wokół niepewnych siebie sezonowych idoli, którym rzadko 
udaje się przetrwać dłużej w zbiorowej świadomości, nie wymagają żadnego zaangażowania, 
a już na pewno nie zaangażowania trwałego czy „permanentnego” (…). Wspólnota wyznaw-
ców może się w każdej chwili rozpaść i rozproszyć, a jej uczestnicy, jeśli tylko zechcą, mogą 
przyłączyć się do czcicieli innego idola (Bauman 2007b: 80–82).

Bauman zauważa, że wraz z telewizyjnymi idolami – produktami zmieniają się 
także odbiorcy, którzy nie są już stali i wierni swoim idolom i dokonanym wyborom.

Pojawiające się gatunki i formaty oraz rozmaite zjawiska telewizyjne odpowia-
dały na globalne zmiany kulturowe i społeczne. Transformacja zarówno świata ze-
wnętrznego, jak i tego medialnego, wymusza ciągłą ewolucję samych gatunków tele-
wizyjnych, które muszą spełniać także kryterium niecodzienności w codzienności, na 
co zwracał uwagę inny krytyk telewizji, Pierre Bourdieu, analizując postawę dzienni-
karzy wymuszoną logiką funkcjonowania telewizyjnego medium:

(…) interesuje ich to, co wyjątkowe, niezwyczajne, co zrywa z codziennością – dzienniki mu-
szą dawać codziennie coś nie-codziennego (…) dlatego tak wiele uwagi poświęcają tej nad-
zwyczajnej zwyczajności (Bourdieu 2009: 46).

Self-Television – autoreferencyjna natura telewizji



Status ponowoczesnej telewizji 65

Proces ten w rezultacie prowadzi do paradoksu – do banalizacji treści, bo jak 
kontynuuje Bourdieu

Kiedy każdy patrzy na drugiego, by ubiec resztę, zrobić to przed innymi lub inaczej niż 
inni, kończy się to robieniem przez wszystkich tego samego. W tym wypadku poszukiwanie 
wyjątkowości – które gdzie indziej, w innych polach, rodzi oryginalność i odrębność – prowa-
dzi do uniformizacji i banalizacji (Bourdieu 2009: 46).

W konsekwencji dochodzi do ujednolicania się oferty stacji telewizyjnych. Po-
lega to na upodabnianiu się oferty programowej poszczególnych stacji w zakresie 
oferowanych gatunków, ich formy oraz treści im towarzyszącej. Zasadę nadrzęd-
ną stanowi idea rozrywki, zgodnie z którą organizuje się widowisko telewizyjne, 
a zatem dokonuje doboru i selekcji, ewentualnie przekształca programy i „zszywa” 
na miarę „rozrywkowości”. Konwergencja w tym przypadku polega na wzrastają-
cym podobieństwie, daleko idącej zbieżności cech, które wynikają z adaptowania się 
i przystosowywania do bardzo zbliżonych i podobnych warunków, w jakich przyszło 
im funkcjonować.

Trzeci ze wskazanych procesów, który znacząco oddziałuje na strukturę telewi-
zyjną i jej narrację, jest rozpatrywany w aspekcie ideologiczno-ontologicznym. Jego 
celem jest utrzymanie statusu i iluzji realności oraz autentyczności telewizyjnego 
przekazu wyrażającego się w idei nadawania na żywo4. Obecnie koncepcja telewizji 
nadającej na żywo, czyli takiej, która jest bezpośrednim i natychmiastowym prze-
kaźnikiem wydarzeń, jest bardzo silnie umocowana w przestrzeni medialnej, także 
dzięki wspierającej roli zaawansowanej technologii. Ontologię telewizji na żywo 
można objaśnić w dwojaki sposób. Pierwszy – pragmatyczny, który wiąże się z moż-
liwościami współczesnych technologii, przesyłem danych, nowoczesnymi technika-
mi przekazu cyfrowego; drugi – teoretyczny, odnoszący się do natury telewizji, która 
ma na celu utwierdzanie widza w przekonaniu, że jest ona kwintesencją teraźniej-
szości i bezpośredniości. To dowodzi, że telewizyjne medium raczej kreuje iluzję 
bezpośredniości.

Wymienione powyżej trzy zasadnicze procesy – globalno-konsumpcyjnych 
przemian i rozwoju kultury postmodernizmu, ewolucji dotychczasowych gatunków 
i erupcji nowych formatów oraz zjawisk telewizyjnych i rozwoju zaawansowanej 
technologii, popularyzacji ideologii i statusu telewizji nadającej program na żywo – 
skutkują poważnymi zmianami w strukturze i narracji telewizyjnej opowieści. Poni-
żej będę się posługiwała pojęciem metatelewizyjnej narracji, zwracając tym samym 
uwagę na szczególne zmiany i zakres specyficznych zabiegów w tym obszarze. Me-
tatelewizyjna narracja to zbiór rozmaitych ministruktur, elementów, epizodów i frag-
mentów telewizyjnego tekstu, ale także wszelkiego rodzaju zabiegi łączące, takie jak 
zapowiedzi czy przejścia „sklejające” poszczególne elementy, epizody i wypowiedzi 
w całość telewizyjnej treści. Metatelewizyjna narracja charakteryzuje się zdolnoś-
ciami autoreferencyjnymi polegającymi na stosowaniu odwołań do własnej narracji. 

4 Koncepcja telewizji bezpośredniego przekazu zostanie przedstawiona w rozdziale 4 niniejszego 
opracowania.
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Zjawisko to polega na ujawnianiu wiedzy na swój temat i włączaniu niedostępnych 
dotychczas przestrzeni do oglądu przez widza. Z jednej strony pozwala to budować 
dramaturgię i poszerzać sferę telewizyjnej ekspansji, z drugiej – rozszerza percepcyj-
ne obszary poznania, oddane spojrzeniu telewidza.

Telewizyjna narracja w dobie postmodernizmu

Charakterystyczne cechy kultury postmodernistycznej przejawiają się nie tylko 
w różnorodności gatunkowej, ale przede wszystkim w sposobie realizacji i narra-
cji różnych form telewizyjnych. Za cechy „postmodernistycznej kondycji” Zygmunt 
Bauman uznaje przede wszystkim „zinstytucjonalizowany pluralizm, przypadko-
wość i ambiwalencję” (Bauman 1991: 7). Badacz zwraca raczej uwagę na jej nie-
umotywowanie, nieprzewidywalność, brak ciągłości i trwałości, rozproszenie oraz 
ciągły ruch. Te cechy doskonale identyfikują i charakteryzują współczesne medium 
telewizyjne, którego struktura sprawia wrażenie pozornie nieuporządkowanej i nie-
co chaotycznej. Telewizyjna narracja to sposób prezentowania zdarzeń, epizodów, 
wątków, fragmentów, które są uszeregowane w określonym porządku czasowym, 
powiązane postaciami. Każdy gatunek, forma, zapowiedź czy wydarzenie stanowi 
jakiś większy lub mniejszy fragment całości telewizyjnej opowieści i telewizyjne-
go strumienia. Wraz ze zmieniającym się charakterem poszczególnych elementów 
transformacji jest także poddana telewizyjna całość. W tym miejscu poświęcę nieco 
uwagi opisowi modelowego telewizyjnego serialu, który strukturalnie i narracyjnie 
wpisuje się w nowy nurt produkcji telewizyjnych.

Pierwszą rodzimą produkcją serialową zrealizowaną w konwencji postmoder-
nistycznej był serial „Kasia i Tomek” reżyserowany przez Jurka Bogajewicza od 
2002 roku. Serial, zarówno na poziomie obrazowania, jak i przedstawiania życia 
bohaterów, wpisywał się w logikę kultury postmodernistycznej. Przejawiało się to 
w technicznej realizacji polegającej na stosowaniu takich zabiegów, jak na przykład 
specyficzne kadrowanie postaci (tylko główni bohaterowie znajdowali się w kadrze, 
pozostałe postacie były już poza nim) czy wielość niepowiązanych z sobą miniopo-
wieści – sekwencji, które nie miały nic wspólnego z główną narracją. Jedna ze scen 
mogła się dziać w mieszkaniu, inna na parkingu, a jeszcze inna stanowiła zlepek kil-
ku rozmów telefonicznych odbywających się między bohaterami. Fragmentaryzacja 
na poziomie kompozycji sekwencji odpowiadała epizodyczności życia bohaterów, 
którzy żyją raczej z dnia na dzień, od „scenki do scenki”. Kadrowanie postaci z róż-
nych perspektyw – zza lustra, szafy czy spod stolika – wydawało się nienaturalnie 
odbiegać od tradycyjnych metod. Widz jest bowiem przyzwyczajony do odbioru tre-
ści przekazywanych zgodnie z tak zwanym stylem kina zerowego, charakterystycz-
nym dla klasycznych produkcji hollywoodzkich, w których widz miał być pozba-
wiony świadomości istnienia zaplecza, warsztatu filmowego czy kulis. Stosowano 
w tym celu rozmaite zabiegi mające zapewnić komfort śledzenia akcji i poczucie 
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narracyjnego bezpieczeństwa polegającego na zdolności przewidywania kolejnych 
zdarzeń, które wynikały z reguł dobrze znanej konwencji gatunkowej. Widz miał się 
zatapiać w filmową fabułę i nie miał prawa myśleć o sposobach produkcji i istnienia 
świata poza filmowym kadrem.

Opisując zasady kina stylu zerowego, Mirosław Przylipiak wskazuje na koniecz-
ność utrzymania najlepszego punktu widzenia, orientację przestrzenną, preferencję 
dla porządku chronologicznego, nieobecność kamery i zakaz patrzenia w jej stronę 
(Przylipiak 1994). Widz ma oglądać obraz w sposób komfortowy, bez świadomości 
istnienia technicznego zaplecza. W serialu „Kasia i Tomek” zasady kina stylu zero-
wego są natomiast świadomie naruszone. Telewidzowi proponuje się zabawę z kon-
wencjonalnymi regułami prezentowania i filmowania fabuły serialu. Dzieje się to 
w odpowiednim momencie, to znaczy wtedy, kiedy widz jest gotów podjąć tego typu 
grę. Widz bawi się wraz z twórcami nową formą i strukturą budowania serialu. Opo-
zycyjne reguły, które mu się w tym serialu proponuje, polegają przede wszystkim na 
tym, że

(…) operator nie wybiera najlepszego punktu widzenia, kamera nie jest umieszczona na wy-
sokości wzroku człowieka. Znajduje się ona często tuż przy ziemi, nie obejmuje prawie nigdy 
postaci drugoplanowych, które są wówczas reprezentowane przez wystającą zza kadru rękę, 
fragment pleców, głowy itd. Skupia się tylko i wyłącznie na postaciach tytułowych bohaterów. 
To dzięki ograniczeniom, które sprawiają, że słyszymy tylko głos bądź widzimy fragmenta-
ryczny gest współrozmówcy Kasi i Tomka, możliwe jest „otwarcie się” ekranowego obrazu 
(Waletko 2004).

Tę fragmentaryczność pogłębiają zabiegi kompozycyjne, które polegają na gra-
ficznym dzieleniu na pół kadru, na dynamice w sferze rysunku i muzyki wywołu-
jącej chaos, zrywającej z jakimkolwiek uporządkowaniem kadru, na przeskakiwa-
niu do kolejnych epizodów, podążaniu za ruchomą kamerą, o której nigdy nie było 
wiadomo, gdzie widza przeniesie – czy do toalety, na balkon czy do sklepu. Każda 
kolejna scena jest niespodzianką i pojawia się niezgodnie z jakąkolwiek przewidy-
walną logiką. Chaos i nieuporządkowanie stanowi celowy zabieg. Nie uprzykrza i nie 
umniejsza on przyjemności oglądania serialu, taki bowiem sfragmentaryzowany spo-
sób prezentowania bohaterów w ich codzienności odpowiada doświadczeniom życia 
w ponowoczesnym świecie. Narracja i prezentacja telewizyjnej opowieści w „Kasi 
i Tomku” oddaje styl życia charakterystyczny dla ponowoczesnego świata, który 
składa się raczej z epizodów, nieciągłości, momentów istotnych i tych banalnych.

Sposób telewizyjnej narracji odzwierciedlał w tym przypadku doznania i doświad-
czenia zwykłych telewidzów młodego pokolenia, do których serial był skierowany.

Zasada że „wielu ogląda nielicznych”, przeniesiona z najpopularniejszego nie-
gdyś programu „Big Brother”, w którym podglądanie innych było przewodnią treś-
cią, dominującą regułą, została oswojona, zmodyfikowana i zaadaptowana do reali-
zacji serialu „Kasia i Tomek”.

Ten rodzaj narracji telewizyjnej, zapoczątkowany w produkcji reality show, a na-
stępnie przeniesiony na grunt serialu, oddaje specyfikę kultury i czasów, w których 
żyjemy. Narracja polega tutaj na tworzeniu kompozycji, charakterystycznego kolażu 
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epizodycznych fragmentów, docieraniu i przekraczaniu sfery intymnej, dotychczas 
zakrytej dla oczu widzów. Atrakcyjne staje się to, czego dotychczas nie było widać, 
co było ukryte i zakryte. Nawet jeśli to, co jest ukryte, okazuje się bezwartościowe, 
banalne – wydaje się interesujące, gdyż obnaża coś, co dotychczas było kulturo-
wym tabu wynikającym z ukrywania. Należy tym tłumaczyć fascynację absolutnie 
zwykłymi rozmowami bohaterów, minami robionymi przez nich do lustra, myciem 
zębów i obcinaniem paznokci, fascynację ich codziennymi troskami. Zainteresowa-
nie codziennością bohaterów wynika z chęci docierania do tego, co dotychczas było 
przed wzrokiem widza zakryte, co było dlań niedostępne i uznane za nieistotne. To 
wszystko stało się teraz widoczne i uzyskało status istotności. Współczesna kultura 
uczyniła publicznym to, co dotychczas było prywatne. To, co dotychczas było banal-
ne i nieciekawe, uzyskało status atrakcji. Powołajmy się w tym miejscu raz jeszcze 
na słowa Pierre’a Bourdieu, który uważa, że główną wytyczną dzisiejszej kultury 
telewizyjnej jest: „jak uczynić zwyczajność niezwyczajną, [jak] pokazywać to, co 
zwyczajne, w taki sposób, by ludzie dostrzegli, w jakim stopniu jest to niezwyczaj-
ne” (Bourdieu 2009: 47).

Zapoczątkowane już ponad dekadę temu zmiany w telewizyjnej narracji, które 
dotknęły wszystkie jej gatunki i obszary, są dowodem na przeobrażenia całej kultury 
i społeczeństwa. Logikę tej kultury opisuje Bauman, porównując ją do kultury kasy-
na, gdzie

(…) długofalowe planowanie nie ma większego sensu. Jest gra i trzeba w nią wejść. Każda z ta-
kich gier to odrębny epizod. Przegrana czy wygrana w jednej nie ma wpływu na wynik w innej. 
Czas spędzany w kasynie to seria coraz to nowych początków, z których każdy prowadzi do 
szybkiego końca (Bauman 2006b: 184–208).

Porównanie współczesnej kultury do reguł panujących w kasynie jest bardzo 
przekonujące i trafne. Logika i zasady funkcjonowania kasyna, charakterystyczne 
według Baumana dla całej współczesnej kultury, mają konsekwencje zarówno w spo-
sobie egzystowania w niej ludzi, jak i w sposobie tworzenia narracji, ciągłości zna-
czeń i kulturowo-społecznych sensów. Dokonując takiego porównania, Bauman ma 
tego absolutną świadomość. Kontynuując wywód, stwierdza, że „(…) życie pozszy-
wane przez kulturę kasyna czyta się jak zbiór krótkich opowiadań, nie jak powieść. 
Telewizja dobrze współgra z umiejętnościami i postawami wpojonymi przez kulturę 
kasyna” (Bauman 2006b: 184–208). Telewizyjna narracja przypomina dzisiaj czy-
tanie krótkich opowiadań, nie obszernych epopei. We współczesnym świecie życie 
swoim kształtem bardziej przypomina konstrukcję serialu „Kasia i Tomek” niż po-
wieści Tołstoja.

Nie jest to ani krytyka, ani wartościowanie tych dwóch sposobów tworzenia nar-
racji. Z jednego i drugiego rodzaju powstaje w konsekwencji całość, z tym że każda 
z nich jest inaczej zbudowana. Chcę tutaj jedynie wskazać różnice w owych kon-
strukcjach, wstrzymuję się jednak od ocen omawianych tutaj dwóch stylów prowa-
dzenia narracji czy ich logiki. Życie, jak telewizyjna narracja układające się w zestaw 
licznych, drobnych epizodów, nie musi oznaczać gorszej jakości, mniejszego polotu 
czy niższej wartości. Podobnie jak serial będący zbiorem krótkich opowiadań – może 
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właśnie dzięki takiej konstrukcji – jest w stanie przedstawić więcej prawdy o rzeczy-
wistości, jej bohaterach i problemach, ich negocjacjach, niż spetryfikowana forma 
ugruntowanych gatunków (Bogunia-Borowska 2003). Forma sama w sobie także 
wyraża znaczenie i reaguje na zmiany społeczno-kulturowe.

Metatelewizyjna narracja i autoreferencyjna natura 
współczesnej telewizji

Ewolucja telewizji jest nieunikniona. Jeśli pragnie ona nie tylko nie zostać zmargi-
nalizowana przez nowe media, ale zachować równorzędny status istotnego narzędzia 
przekazu treści politycznych, społecznych i kulturowych, musi dokonać zasadni-
czych zmian. Wiele stacji podjęło już ważne instytucjonalne i technologiczne kroki 
w celu rozwinięcia interaktywności. Ewolucja w tym kierunku pozwoli widzom na 
stosowanie indywidualnych opcji odbiorczych i samodzielne sterowanie telewizyj-
nym tekstem, czyli dokonywanie wyboru tego, co ma się zamiar obejrzeć, zatrzy-
mywanie obrazu w dowolnym momencie, cofanie, przyspieszanie czy też pomijanie 
całych fragmentów5. Nowe technologiczne propozycje są na tyle wyrafinowane, że 
czynią z widza autentycznego interaktywnego odbiorcę. Taki kierunek ewolucji tele-
wizji jest konsekwencją pojawienia się internetu.

Próbując lepiej zrozumieć telewizyjne modyfikacje, należy wskazać dwa zasadni-
cze zjawiska, które od dłuższego czasu są obserwowane w tym medium: specyficzną 
metatelewizyjną narrację oraz autoreferencyjność telewizji.

Nasilenie się owych procesów w ostatnim czasie uprawomocnia określanie jej 
jako self-television, czyli telewizji nastawionej, najogólniej mówiąc, na opowiadanie 
o samej sobie. Obserwujemy bowiem zjawisko autoreferencyjności telewizyjnego 
medium, które najchętniej w centrum swoich zainteresowań stawia własny byt. Pole-
ga ono na traktowaniu telewizji jako tekstu i wskazuje na wyodrębnienie się również 
metatekstu, czyli takich treści, które nawiązują do tekstu pierwotnego albo wręcz ten 
tekst przekształcają, jak się dzieje w przypadku chociażby parodii. Forma metatekstu 
może przybierać charakter komentarza, polemiki, ale może także podejmować z tymi 
tekstami grę. W każdym z tych przypadków narracja wtórna, czyli metanarracja, sta-
nowi rodzaj kontynuacji i nadbudowy tekstu pierwotnego. W literaturze tego typu 
narracja może znajdować się już w samym utworze, najczęściej jednak elementy 
metatekstowe pojawiają się w odrębnych częściach tekstu w postaci wstępów, posło-
wi czy przypisów. W metatelewizyjnej narracji coraz częściej obserwuje się formy 
metatekstowe, które dotyczą właściwie wszystkich obszarów telewizyjnej rzeczywi-

5 Telewizja VOD (Video on Demand) jest propozycją samodzielnego sterowania procesem odbior-
czym. Widz w dowolnym momencie może zatrzymać emitowany program, na przykład film, cofnąć go 
albo przesunąć do przodu. Może dokonywać wyboru tych medialnych produktów, z którymi chce się 
zapoznać. Autentycznie zatem steruje procesem odbiorczym. VOD jest de facto multimedialną wypoży-
czalnią dostępną w internecie.
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stości, od polityki zaczynając, a na rozrywce kończąc. Wydaje się nawet, że w przy-
padku polityki i telewizyjnej publicystyki (chociaż zjawisko wykracza poza samą 
telewizję i jest obserwowane w prasie i szerzej w całej kulturze) częściej mamy do 
czynienia z metatekstami niż z tekstami pierwszego stopnia, to znaczy więcej istnieje 
samej nadbudowy i wypowiedzi wtórnie odnoszących się do informacji i zdarzeń niż 
oryginałów. Ten rys współczesnych mediów bywa często podnoszony w analizach 
medioznawców i krytyków kultury, którzy piszą o tym zjawisku w szerszym ujęciu, 
uznając całą dzisiejszą kulturę za metakulturę.

Metakultura to kultura, która mówi o innej kulturze i która nieustannie wytwarza warunki 
ku temu, aby komentować i projektować kolejne poziomy własnej ekspansji. Dzisiejszy świat 
jest właśnie w tym sensie metakulturowy, że dzięki masowym mediacjom jakikolwiek wytwór 
kulturowy, który się pojawia, nigdy nie jest tworzony jako odrębny element, ale już w punkcie 
wyjścia stanowi część symultanicznej totalności (Burszta, Kuligowski 2005: 17).

Warto dodać, że metatelewizyjna narracja może dotyczyć sytuacji, kiedy pier-
wotny obiekt (na przykład bohater, serial czy program telewizyjny) jeszcze w ogóle 
nie istnieje w przestrzeni telewizyjnej, kiedy już w niej funkcjonuje, albo gdy jest 
już w niej od dawna nieobecny. Nie jest zatem ważne, czy jest to obiekt przyszłości, 
teraźniejszości czy przeszłości. Istotne jest to, że jest on elementem, wokół którego 
buduje się telewizyjną narrację. W wypadku obiektów przyszłości, na przykład no-
wych seriali, dochodzi do sytuacji, kiedy to „odbiorca, konsument, widz nie mają za 
zadanie jakiegokolwiek indywidualnego odkrywania sfery produktów i treści, prze-
ciwnie – on ma wejść na rynek przygotowany dlań, samozwrotny” (Burszta 2007: 
37). Wówczas telewidz przystępuje do recepcji treści, do których został już dużo 
wcześniej przygotowany, zostały mu one zrecenzowane, zapowiedziane, opowie-
dziane i zreferowane. Jego odbiór będzie polegał zatem na konfrontacji wiedzy i wy-
obrażeń, które wcześniej uzyskał, z tym, co dopiero będzie mu dane zobaczyć. Me-
chanizm metatelewizyjnej narracji może dotyczyć także treści, które są emitowane 
na bieżąco, oraz tych, które nie są już obecne na ekranie, ale funkcjonują w pamięci 
zbiorowej i na wirtualnych stronach magazynujących rozmaite programy i produkcje 
telewizyjne.

Drugie zjawisko, które określam autoreferencyjną naturą telewizji, przejawia się 
szczególnie wyraźnie w programach poświęconych z założenia telewizyjnemu me-
dium i wszystkiemu, co jest z nim związane. Jest to zatem sytuacja, w której meta-
telewizyjna narracja koncentruje się na odnoszeniu się do samej siebie, cytowaniu 
samej siebie, kreowaniu samej siebie, komentowaniu, prezentowaniu, opisywaniu, 
słowem na wszystkim tym, co jest związane z nią samą. Autoreferencyjność telewizji 
polega zatem nie tylko na metanarracji na temat tego, co telewizja prezentuje w swo-
jej przestrzeni, ale tylko i wyłącznie na temat tego, co dotyczy jej samej. Autorefe-
rencyjność może przybierać trzy różne postacie. Pierwsza z nich traktuje telewizję 
w sposób globalny i kompleksowy, dlatego podejmuje tematy z nią związane w kon-
tekście historycznych bądź instytucjonalnych analiz. Druga dotyczy intertekstual-
nych odniesień w ramach samego medium. Innymi słowy chodzi tutaj o rozpoznanie 
relacji i połączeń pomiędzy poszczególnymi treściami i tekstami telewizyjnego me-
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dium. Ostatnia forma dotyczy konkretnej formy i zazwyczaj jej dekonstrukcji przez 
złamanie istniejących dotychczas zasad w ramach określonego gatunku, formatu lub 
programu (Ogonowska 2006: 46)6.

Spójrzmy na różne przykłady tego trendu i zjawisk określanych jako metatelewi-
zyjna narracja i autoreferencyjna natura współczesnej telewizji. Doskonałym przy-
kładem ujawniania kulis i didaskaliów tekstu telewizyjnego są wszelkiego rodzaju 
programy typu „Kulisy «M jak miłość»” czy „Kulisy «Tańca z gwiazdami»”. Pełnią 
one kilka funkcji, ponieważ po pierwsze ujawniają sam proces i metody konstru-
owania określonych scen oraz przygotowywania programu, po drugie prezentują 
w mniej oficjalnych sytuacjach bohaterów seriali bądź programów rozrywkowych. 
W wypadku seriali fikcja miesza się z prawdą, aktorzy bowiem raz opowiadają o mo-
tywach postępowania postaci serialowych, które odgrywają na planie, a innym razem 
prezentują siebie prywatnie. Kulisy, po trzecie, ujawniają (znowu fragmentarycznie) 
przyszłą narrację. Wszystkie te zabiegi służą podtrzymywaniu ciągłości w coraz bar-
dziej sfragmentaryzowanej przestrzeni telewizyjnej narracji. W telewizji toczą się 
ciągłe zmagania dwóch sił, które się wykluczają. Jedna pragnie utrzymać ciągłość, 
kontynuację i historię narracji. Druga wciąż pragnie tę ciągłość przełamać i odciąć 
się od historii i kontynuacji. Wydaje się, że jest to sytuacja znana i obserwowana 
w życiu codziennym, w którym część społeczeństwa spogląda w przyszłość, unikając 
powrotów do przeszłości. Inna zaś jego część stara się odwoływać do przeszłości 
i tradycji, postrzega działania społeczne w kontekście podejmowanych wcześniej de-
cyzji i historycznych procesów. Ten mechanizm społeczny niezwykle silnie uwidacz-
nia się w telewizyjnej rzeczywistości.

Zjawisko to można dostrzec w wielu programach (nie tylko rozrywkowych) czy 
telewizyjnych serialach, i to zarówno w aspekcie rozwiązań technicznych związa-
nych z samą realizacją, jak i w odniesieniu do telewizyjnych treści. Spójrzmy na 
realizację programów informacyjnych. Bardzo często stosuje się tutaj technikę przy-
pominania o istnieniu telewizyjnego zaplecza. Z tego też powodu ujęcie rozpoczyna-
jące bądź kończące dziennik telewizyjny pokazuje szeroki plan, na którym widać nie 
tylko postać prezentera, ale również wielkie studio, liczne ekrany komputerowe lub 
telewizyjne, pracujących i poruszających się ludzi oraz kamery, kable, lampy oświet-
leniowe, słowem cały osprzęt niezbędny do produkcji programu. Tego typu ujęcia 
jeszcze kilka lat temu były niedopuszczalne i właściwie uznawane za błąd w sztuce 
telewizyjnej. Zasadą naczelną było prezentowanie fasady i ukrywanie wszystkiego, 
co kryło się poza nią. W związku z tym kable na ziemi, zwisające mikrofony, biega-
jący ludzie pojawiający się przez pomyłkę na planie byli traktowani w kategoriach 
usterek przy pracy. Dzisiaj tego typu fragmenty kadru telewizyjnego zaświadczają 
o autentyczności i wiarygodności przekazu na żywo i stają się pełnoprawnym ele-
mentem telewizyjnej narracji. Z tego samego powodu mile widziane są niedopusz-
czalne kiedyś pomyłki, potknięcia czy przejęzyczenia prezenterów. Częścią tego zja-
wiska jest także pokazywanie dziennikarskich lapsusów i pomyłek i tworzenie dzięki 

6 Agnieszka Ogonowska z autoreferencyjności telewizji wyodrębnia zjawisko autorefleksywności 
i wyróżnia jej trzy rodzaje: autorefleksywność diegetyczną, metadyskursywną oraz intradyskursywną.



72

nim mitologii stacji. W programie „Dzień dobry TVN” w dniu 30 września 2008 roku 
cały materiał był poświęcony najzabawniejszym wpadkom dziennikarskim, a zapro-
szeni do studia dziennikarze opowiadali o swoich i kolegów językowych czy też 
sytuacyjnych potknięciach, które nie są już traktowane jako błąd w sztuce, ale jako 
element pejzażu codzienności. Codzienności, która ma być swojska, zwykła i zrozu-
miała dla wszystkich, co umożliwi odczuwanie przynależności do wspólnoty tele-
wizyjnej. Widz, poznając kulisy tworzenia telewizji, staje się autentycznym człon-
kiem wspólnoty, zostaje mu bowiem ujawniona tajemnica kulis. Zasada telewizyjnej 
przejrzystości nie oznacza dzisiaj ukrywania zaplecza, jak to było w ideologii kina 
stylu zerowego, wręcz przeciwnie – chodzi o jego ujawnianie. Widz ma mieć dzisiaj 
świadomość i dostęp do tego wszystkiego, co wcześniej nie było częścią formalnej 
telewizyjnej narracji.

W ponowoczesnej telewizji jest wiele przykładów, które potwierdzają istnienie 
metatelewizyjnej narracji, czyniącej punktem odniesienia samą siebie. Przyjrzyjmy 
się jeszcze innemu programowi, który ujawnia kulturowe metapraktyki telewizyjne. 
Doskonałym przykładem tego typu działań znowu jest program „Dzień dobry TVN” 
czy „Pytanie na śniadanie”. Gospodarze bardzo często odwołują się do tego, co jest 
im przekazywane przez słuchawkę do ucha, albo żartują z operatorami kamer, którzy 
ich filmują, zapewniając tym samym, że interakcja wykracza poza studio i widzów. 
Codziennością tych porannych „show” telewizji śniadaniowej są sytuacje, kiedy 
prezenterzy nawiązują kontakt z kamerzystami, zwracają się do nich po imieniu, 
zdradzają, co mówili przed nagraniem, odwołują się do ich zakamerowych reakcji, 
sugerują, że będą mogli skonsumować przygotowane na wizji posiłki. Kamerzyści 
swobodnie pojawiają się na wizji, poprawiają mikrofony gościom. Kamera zagląda 
poza tym do charakteryzatorni czy poczekalni oraz ujawnia obecność innych kame-
rzystów. Są oni autonomiczną częścią programu, a swoją obecnością legitymizują 
wiarygodność programu. Brak wycyzelowanego i idealnego zachowania sugeruje nie 
tylko autentyczność przekazu, ale także poszerza obszar telewizyjnej przestrzeni.

Niegdyś nieprzewidziane wpadki, pomyłki na wizji i usterki były traktowane oraz 
klasyfikowane jako przypadki braku zawodowej rzetelności i profesjonalizmu. W te-
lewizji obowiązywał styl zero, całkowitej przezroczystości. W trakcie realizacji nie 
można było pokazywać żadnych elementów przynależnych do przestrzeni zakuliso-
wej. Widz nie miał prawa wiedzieć, że one w ogóle istnieją, miał mieć kontakt tylko 
i wyłącznie z perfekcyjnym programem, w którym nie było miejsca na improwizację 
oraz spontaniczność, w związku z czym restrykcyjnie przestrzegano zasad tradycyj-
nego profesjonalizmu.

Obecnie, zwłaszcza w telewizji śniadaniowej, ale także w innych produkcjach, 
zasady tworzenia telewizji są już zupełnie inne. Kulisy stają się częścią programu. 
Scena telewizyjna rozszerza się i zyskuje nowych aktorów. Są nimi kamerzyści, re-
alizatorzy, charakteryzatorzy, dekoratorzy wnętrz, kierownicy planu, dźwiękowcy, 
oświetleniowcy. Stają się oni pełnoprawnymi twórcami telewizji przez ujawnienie 
swojej obecności. Ich status zdecydowanie wzrasta. Jak zauważają badacze telewizji 
Jan Wieten i Mervi Pantti, tego typu działania sprzyjają świadomemu dążeniu do
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(…) kreowania sugestii, że telewizja to bliskość (nearness), realność (realness) i bezpośred-
niość (liveness), a kamery, światła, kamerzyści, realizatorzy i inne postacie w każdej chwili 
mogą pojawić się na wizji, stając się częścią telewizyjnego przedstawienia, czyli show (Wieten, 
Pantti 2005: 32).

Kolejnego przykładu na opisanie tego zjawiska dostarczył Tomasz Lis, który swój 
program „Tomasz Lis na żywo” zamiast w scenerii telewizyjnego studia, jak można 
było tego oczekiwać, rozpoczął za jego kulisami. Dziennikarz powitał widzów nie-
standardowo, stojąc w plątaninie kabli na szarej posadzce w korytarzu telewizyjnych 
kulis. Dopiero po chwili, gdy widz został oszołomiony owym pierwszym kadrem 
i słowami powitania, które padły w scenerii jakże odmiennej od tej, do której przy-
zwyczaiła nas stylistyka programów publicystycznych, prezenter i zarazem gospodarz 
programu ruszył do studia, a wraz z nim kilka kamer telewizyjnych i operatorów. 
Takie wydawałoby się niestandardowe powitanie jest bardzo charakterystyczne dla 
współczesnej telewizji, która zdecydowanie odchodzi od ukrywania i zasłaniania tego, 
co dzieje się za kulisami. Kulisy, które zawsze były atrakcyjną częścią telewizyjnej 
rzeczywistości, a które właściwie były całkowicie niedostępne dla widzów, stają się 
dzisiaj przestrzenią widzialności. Zostają wystawione na spojrzenie widza, zaanekto-
wane przez oficjalną telewizyjną scenę. Narracja wykracza poza standardowe studio 
telewizyjne, znaną scenografię, utarte schematy. Przejrzystość nabiera nowego zna-
czenia – polega na pokazywaniu tego wszystkiego, co dotąd było pieczołowicie przed 
widzem ukrywane. Widz poza fasadą dociera do kulis telewizyjnych produkcji, stając 
się bardziej aktywnym „czytelnikiem” oferowanych mu treści i obrazów.

Wyjątkowe i niecodzienne zdarzenia są eksponowane i podkreślane przez uka-
zywanie telewizyjnego zaplecza. Wydaje się, że w telewizji coraz częściej stosuje 
się zasadę polegającą na tym, że ukazuje się „maszynerię” niedostępnych kulis, aby 
podkreślić znaczenie i wyjątkowość mających się ukazać na ekranach telewizorów 
zdarzeń. Doskonałym przykładem są wielkie wydarzenia sportowe i wybory, szcze-
gólnie te najważniejsze, prezydenckie, oraz niezwykłe wizyty przywódców państw 
czy zwierzchników Kościołów. Ukazanie studia, plątaniny kabli, wielkiej liczby ka-
mer, monitorów, świateł oraz osób, które w ogromnym skupieniu krzątają się wokół 
stechnicyzowanych stanowisk pracy, zaświadcza o istotności samego zdarzenia. Ko-
munikat, jaki widz otrzymuje, ma spowodować jego koncentrację i skupienie, gdyż 
za chwilę będą się działy rzeczy niezwykle istotne i wyjątkowe, na które składa się 
praca wielu specjalistów, profesjonalny sprzęt i najnowsze technologie. Zabieg ten 
jest stosowany również w codziennie prezentowanych wiadomościach, których ka-
dry ustanawiające ukazują studio z całą jego maszynerią. W kanale informacyjnym 
TVN24 miejsce prezentera znajduje się w centralnej części ogromnego studia, dzięki 
czemu przez cały czas trwania programu obserwujemy zaplecze i osoby wpatrzone 
w ekrany komputerów i telewizorów, śledzące na bieżąco wszelkie doniesienia ze 
świata i kraju. Ich praca jest widoczna dla widza. Widzowie obserwują obserwują-
cych i poszukujących informacji. Taki zabieg uwiarygadnia obrazy prezentowane 
w trakcie emisji „Faktów”. Ekrany przez cały czas pulsują, pracownicy kontrolują 
napływające informacje, które mogą widzowi od razu przekazywać, zaplecze żyje 
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i pracuje, aby widzowie otrzymywali przez cały czas, natychmiast, bezpośrednio 
wszelkie istotne informacje. Widok kulis odgrywa zatem bardzo ważną rolę w ugrun-
towywaniu przekonania o nieustającej, profesjonalnej pracy stacji telewizyjnej. Po-
dobny zabieg jest stosowany na rozpoczęcie i zakończenie „Faktów TVN”, kiedy to 
widz ma możliwość w początkowym kadrze ustanawiającym zobaczyć całe studio 
z dalekiej perspektywy z małą postacią prezentera usytuowanego w oddali. Dopiero 
po chwili następuje najazd obrazu kamery na osobę prowadzącą wiadomości, czemu 
towarzyszy dynamiczny podkład dźwiękowy. Na koniec programu również poja-
wia się kadr zamykający, który ponownie ukazuje tło i całość studia, w którym nikt 
nie odłącza słuchawek, nie gasi monitorów i nie przestaje pracować. Kończy się co 
prawda główny przekaz informacji, ale bynajmniej nie kończy się czuwanie i praca 
profesjonalistów oraz ich nowoczesnej maszynerii. Każde ważniejsze wydarzenie 
sportowe również zaczyna się ukazaniem zaplecza, miejsca, z którego będzie ono ko-
mentowane. Ma to na celu zaprezentowanie perspektywy pracujących dziennikarzy 
sportowych, którzy będą relacjonować zdarzenie. Odsłanianie kulis telewizyjnych 
prezentacji staje się częścią medialnego spektaklu.

Autoreferencyjny charakter współczesnej telewizji jeszcze bardziej dobitnie 
ujawnia się w programach, które w swoim założeniu koncentrują się na wszystkim, 
co wiąże się z telewizją: na komentowaniu wydarzeń medialnych, prezentowaniu 
aktorów, osób związanych z telewizją, serialowych bohaterów, opisywaniu życia 
gwiazd i celebrytów, omawianiu planowanych produkcji czy realizacji nowych pro-
jektów. W telewizji TVN jest to program „Co za tydzień”, w Polsacie „Się kręci”, 
w TV4 „Happy Hour”, w TV4 „VIP”, a w TVP 3 „Teleplotki”. Telewizyjna prze-
strzeń jest także wypełniona programami, w których opowiada się o historii telewi-
zji, jej produktach i osiągnięciach, o sukcesach i porażkach. Do takich programów 
można zaliczyć „66 ikon popkultury” i „66 niezapomnianych chwil telewizji” czy 
„Modowe wpadki gwiazd” – emitowane na kanale stacji TVN. Dwa pierwsze progra-
my stanowią elementy cyklu, który jest w całości poświęcony historii show-biznesu. 
Widz zapoznaje się z ikonami historii mediów, odbywa swoistą podróż sentymental-
ną w czasie. Z fragmentów obrazów i komentarzy powstaje wizja tego, czym była 
kiedyś sława i popularność telewizyjna. Cykl „66 niezapomnianych chwil telewizji” 
jest strukturą pokawałkowaną, epizodyczną, budującą jednak ciągłość czasową po-
między tym, co przeszłe, a tym, co współczesne. To przykład programu o charakterze 
autoreferencyjnym, gdzie narracja telewizyjna i treść koncentrują się same na sobie.

Program „Modowe wpadki gwiazd” jest natomiast poświęcony amerykańskim 
celebrytom i ich gustom. Styliści mody oceniają bądź ośmieszają porażki stylistycz-
ne znanych osób, ich znajomość trendów, umiejętność łączenia materiałów, stylów 
oraz dokonują ich metamorfoz. Podobne zabiegi polegające na ocenianiu i komento-
waniu stylistyki ubioru polskich celebrytów stają się domeną programu prezentowa-
nego przez dwie byłe modelki Karolinę Malinowską i Joannę Horodyńską, „Gwiazdy 
na dywaniku”, emitowanego przez stację Polsat Cafe. Innym programem, w którym, 
w sposób najbardziej jaskrawy sięga się po telewizyjne epizody, aby uczynić z nich 
przedmiot opowieści, jest program „Magiel towarzyski” nadawany w TVN Style od 
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2006 roku. Autorzy tego metatelewizyjnego programu Karolina Korwin-Piotrowska 
i Tomasz Kin jego treścią uczynili świat mediów i telewizji. Komentują nie tylko 
jakość telewizyjnych produkcji, ale także poziom wywiadów udzielonych przez ce-
lebrytów, stopień ujawniania ich prywatności, odgrywane role i wszelkie wydarzenia 
telewizyjnej rzeczywistości. Okazuje się, że telewizja staje się najatrakcyjniejszą bo-
haterką owej narracji.

Podobnie w programie „Co za tydzień?” Olivier Janiak, który sam jest postacią 
telewizyjną, przedstawia ważne dla stacji TVN wydarzenia medialne. Na przykład 
w odcinku z 14 lutego 2010 roku komentował konferencję prasową TVN, na której 
przedstawiono wiosenną ramówkę stacji. We wcześniejszym odcinku, wyemitowa-
nym 5 lutego tegoż roku, prezentował piąte urodziny innego kultowego programu 
intelektualistów – „Szkła kontaktowego”, oraz dzielił się wrażeniami po obejrzeniu 
filmu „Randka w ciemno” – innego produktu tej stacji. W telewizji TVN odbywają 
się również spotkania z cyklu „Ale zima”, gdzie gwiazdy stacji telewizyjnej bawią 
się zazwyczaj na nartach we włoskich Dolomitach.

Aktorzy, celebryci, uczestnicząc w innych produkcjach macierzystej stacji, podle-
gają auoreferencyjności, która bardzo często, choć nie zawsze, jest powiązana z dzia-
łaniami marketingowymi telewizji jako instytucji. Dotyczy to także wydarzeń typu 
premiera czy relacja z planu serialu lub filmu. Na przykład w „Szkle kontaktowym” 
komentuje się wydarzenia niekoniecznie związane instytucjonalnie z określoną stacją 
telewizyjną, ale takie, które zaistniały w mediach. Najczęściej są to odwołania do wy-
powiedzi, które pojawiły się w medium telewizyjnym, ale także w prasie czy też radiu, 
a nawet na portalach internetowych. Przypomina to zabiegi znane na gruncie coraz 
popularniejszego marketingu szeptanego, który ma polegać na tym, że odbiorcy kon-
sumenci, rozmawiając o określonych produktach, promują je, zazwyczaj nieświadomie 
(Lubelska 2009). W celu wprowadzenia do telewizyjnej narracji kolejnych bohaterów 
i nowych seriali stosuje się na przykład zabieg mieszania postaci serialowych, tak jak 
przebiegało to w ostatnim odcinku emitowanej przez telewizję TVN „Brzyduli”, gdzie 
gościnnie wystąpiła aktorka – bohaterka filmu – mająca zaraz pojawić się w innej seria-
lowej produkcji „Majka”. Na oficjalnej stronie serialu można było zresztą przeczytać:

W ostatnim odcinku „Brzyduli” gościnnie wystąpi Joanna Osyda, czyli Majka – tytułowa 
bohaterka „Majki”. Po raz pierwszy w historii TVN daje widzom możliwość poznania głównej 
bohaterki nowego serialu jeszcze przed jego premierą. Dzięki temu już 22 grudnia w ostatnim 
odcinku „Brzyduli” zobaczyć można było nie tylko rozwiązanie miłosnych perypetii Uli i Mar-
ka. Poznamy również Majkę – tytułową bohaterkę nowego serialu TVN. Dziewczyna będzie 
robić zdjęcia na ważnym pokazie domu mody Febo&Dobrzański7.

20 lutego 2010 roku  spory fragment programu „Dzień dobry TVN” został po-
święcony prezentacji nowego serialu „Usta usta”, nowej wówczas produkcji stacji, 
następnego dnia natomiast we wspomnianym wcześniej programie „Co za tydzień” 
przedstawiano jeszcze inny serial TVN-u „Klub szalonych dziewic”, prowadząc roz-
mowy z aktorkami, które opowiadały o swoich bohaterkach i fabule serialu.

7 http://serialmajka.pl/2009/12/19/majka-w-brzyduli (dostęp: 19.02.2010).
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Zabieg zazębiania się poszczególnych fragmentów telewizyjnego strumienia epi-
zodów przede wszystkim ma zadanie marketingowe, powoduje jednak również, że 
zostaje zachowana ciągłość narracji, w ten sposób próbując przezwyciężyć stan rozbi-
cia i braku płynności. Bohaterka z jednego serialu wkracza do drugiego, łącząc swoją 
osobą dwie sekwencje w całość. Poza tym takie odsyłanie od jednego programu do 
drugiego przypomina dobrze znany z sieci sposób linkowania i odsyłania. Zasada 
łączenia poszczególnych programów, epizodów i bohaterów, czyli rozmaitych czę-
ści całej struktury, przypomina coraz bardziej strukturę sieciowych hiperłączy, które 
potrafią przerzucać internautę z jednego miejsca do innego. Wydaje się, że tę zasadę 
usiłuje naśladować i wykorzystywać telewizja. Notabene wielokrotnie odsyła już nie 
tylko do konkretnych fragmentów prezentowanych w określonych porach na ekranie 
telewizyjnym, ale odsyła widzów do stron sieciowych, gdzie można kontynuować 
proces oglądania i wybierania dowolnych części, odcinków czy relacji i komentarzy.

Doskonałą telewizyjną przestrzenią do stosowania takich zabiegów są także pro-
gramy poranne, na przykład popularna telewizja śniadaniowa odwołuje się do prze-
strzeni i zawartości całego programu telewizyjnego, na którym jest także nadawany 
program poranny, ale i do pozostałych kanałów stacji. Punktem odniesienia progra-
mów typu „Dzień dobry TVN” i „Pytanie na śniadanie” są inne produkcje firmy 
TVN i TVP. Jest to niezwykle ważna ukryta funkcja telewizji śniadaniowej. Oprócz 
rozmaitych funkcji jawnych, takich jak zapewnienie rozrywki czy dostarczenie infor-
macji, telewizja śniadaniowa jest idealną przestrzenią do promowania samej siebie 
jako części całej struktury telewizyjnej. W wielu sytuacjach niewinne rozmowy lub 
wizyty na planie powstających seriali i wszelkich innych produkcji stacji, reportaże 
z domów gwiazd, wywiady z producentami i wykonawcami tych produktów, któ-
re powstają w ramach konkretnej telewizji, są codzienną praktyką porannych pro-
gramów. Telewizje śniadaniowe przedstawiają informacje, które dotyczą głównie 
ich stacji, czyli promują same siebie. W takim wypadku zachodzi inwersja znaczeń 
przypisanych telewizji, dla której układem referencyjnym staje się ona sama, a nie 
rzeczywistość zewnętrzna. Ma ona charakter autozwrotny, co przejawia się w ten-
dencji odwoływania się do samej siebie, ale także do tworzonych przez siebie postaci 
i gwiazd oraz wydarzeń medialnych. W programie śniadaniowym telewizja jest ro-
dzajem bohatera, który opowiada sam o sobie i ujawnia wiedzę na swój temat. Jej 
treścią jest ona sama, czyli telewizja, która kokietuje i uwodzi widza, zaznajamia 
ze swoimi umiejętnościami i produktami, pokazuje kulisy ich powstawania, obnaża 
siebie i ujawnia swoje tajemnice. „Telewizja przestała udawać przezroczyste okno na 
świat, lecz zaczęła otwarcie sama się reklamować, chlubić się sobą, autoprezentować 
się” (Przylipiak 2004: 200).

Apogeum tego zjawiska stanowi wprowadzony w telewizji TVN element poświę-
cony autopromocji stacji i jej programów. Tuż przed lub po klasycznym bloku rekla-
mowym pojawia się oficjalny blok autoreklamowy, który stanowi rodzaj platformy 
informującej o własnych produkcjach, wątkach serialowych, ważnych medialnych 
wydarzeniach, w które TVN jest zaangażowana. Telewizja, dzięki podaży informacji 
na swój własny temat podanej w zupełnie nowej formie, która zakrywa jej perswa-
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zyjną rolę, w rezultacie promuje i reklamuje samą siebie. Obecnie telewizja właści-
wie już nie ukrywa owej autopromocyjnej funkcji. Należy jednak zwrócić uwagę, że 
stawiając samą siebie w centrum zainteresowania, również sama siebie konsumuje, 
co w dłuższej perspektywie może owocować inflacją programowej oferty, powta-
rzalnością i brakiem intermedialnej relacyjności. Na razie jednak zasada autorefe-
rencyjności i regularnej powtarzalności treści nie szkodzi telewizji w najmniejszym 
stopniu, czego najlepszym dowodem są programy telewizji śniadaniowej.

Telewizja w dużym stopniu jest oparta na powtórzeniach i schematycznych roz-
wiązaniach, które rekonfigurowane generują potencjał nowości i atrakcyjności. Na tę 
cechę telewizji zwraca uwagę Mateusz Halawa, stwierdzając, iż telewizja dysponuje 
potencjałem „(…) «wciągania», bo – mimo że treściowo oparta jest na ciągłych po-
wtórzeniach – sprawia nieustająco wrażenie nowości. Nawet elementy już widzom 
znane są w strumieniu telewizji rekonfigurowane, rekontekstualizowane i przekształ-
cane tak, że wydają się świeże” (Halawa 2006: 61).

Idea autozwrotności, omawiana tutaj na przykładzie funkcjonowania telewizji, 
dotyczy całej kultury, codzienności, mediów, ale także pola nauki czy polityki. Co-
raz częściej funkcjonujemy w świecie wtórnych tekstów, coraz rzadziej sięgamy po 
teksty pierwotne. Zastępujemy nasze potrzeby zdobywania wiedzy i informacji tym, 
co politycznie, kulturowo, naukowo i medialnie jest wtórne, co stanowi jedynie ko-
mentarz do tego, co było autentyczne i pierwotne. Odbiorca treści coraz częściej 
obraca się w świecie komentarzy innych autorów, dziennikarzy, polityków, którzy 
streszczają mu znaczenie pierwotnych faktów czy dokumentów, dodając swoje opi-
nie i wartościując przekaz lub nadając mu nowe znaczenia. Teksty wtórne, pozbawio-
ne autentyzmu źródła funkcjonują poza tym w nowych kontekstach – oderwane od 
pierwotnego pola kontekstu i znaczeń. Ostrzegał nas przed takim stanem rzeczy już 
kilka wieków temu Platon, tworząc alegorię jaskini, na której ścianach odbijały się 
migające cienie. Owe cienie to metafora myślenia obrazami, skrótami, stereotypami 
i pozorami, które dominują nad ludzką umysłowością i sposobami myślenia. Platon 
zdecydowanie proklamował perspektywę czystego i racjonalnego rozumu, który nie 
ulega mrzonkom i pozorom.

Niestety cała nasza szeroko rozumiana kultura jest dzisiaj zanurzona w tym, co 
pozorne i wtórne, pozbawione pierwotnego znaczenia i kontekstu. Politycy proponu-
ją ustawy, legislacyjne rozwiązania niezwykle ważnych społecznych kwestii, takich 
jak chociażby aborcja, które interesują społeczeństwo. Jest to gorąca i istotna kwestia 
dla większości polskich obywateli. Prawie każdy ma na ten temat zdanie i opinię. 
W dyskusjach wypowiada się i negocjuje znaczenie tej sprawy, odwołując się do pro-
pozycji prawnego rozwiązania tej kwestii. Mało kto jednakże kiedykolwiek sięgnął 
po oryginał ustawy w celu zapoznania się z jakimś rozwiązaniem i propozycją praw-
ną. Opieramy się na cytatach, na wyrwanych z kontekstu fragmentach, albo nawet 
wystarcza nam drugorzędne streszczenie. Podobnie funkcjonuje nauka i szkolnictwo, 
gdzie coraz częściej dokonuje się skrótów, uproszczeń i cytowań. Studenci coraz 
rzadziej czytają pełne pierwotne treści, opierając się i kształtując swoje opinie na flu-
orescencyjnie zaznaczonych zdaniach, które mają oddać całość znaczeniową tekstu:
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(…) studenci w trakcie przygotowywania się do zajęć masowo produkują kserówki tekstów, a na 
tych kserówkach dokonują aktów podkreślania markerem „rzeczy ważnych”. Nie widzą, ani tym 
bardziej nie pamiętają, jakiejkolwiek całości, uczą się podkreślonych przez siebie oderwanych 
„haseł”, ważnych zdań, byle było szybciej, byle móc się szybciej od tego oderwać i zwrócić uwa-
gę w kierunku innych atraktorów. Umysł rozproszony przyswaja jedynie skrótowe, Facebookowe 
informacje, podkreślone wykrzyknikiem fluorescencyjnego markera (Szlendak 2010: 18).

Nie są to zatem klasyczne streszczenia tekstów wcześniej przeczytanych w cało-
ści. W opisanym powyżej procederze chodzi o zupełnie inną recepcję treści pierwot-
nych, polegającą na wybieraniu z całości jedynie drobnych fragmentów, które mają 
odzwierciedlać całość myśli i koncepcji. Przyswaja się dzisiaj wybrane fragmenty 
mające dać wyobrażenie o całości koncepcji czy teorii. Zdarza się nawet, że gdy zbyt 
wiele jest w tekstowym fragmencie zdań zaznaczonych żółtym markerem, to jeszcze 
z tych części wyłuskuje się bardziej istotne zdania, które zaznacza się dla odmiany ró-
żowym markerem, jeszcze bardziej okaleczając pierwotny tekst. W czasach krótkich 
filmików na YouTube i portalowych informacji kontekst całości odrywa się od tekstu 
pierwotnego. Dyskutujemy często o filmach, których nie widzieliśmy, o książkach, 
których nie czytaliśmy, o ustawach, których w ogóle nie znamy. Nie mam zamiaru 
szukać przyczyn takiego stanu rzeczy, chociaż z pewnością nasuwają się od razu te 
najbardziej oczywiste, związane z tempem życia i wielością zadań, jakie sobie stawia 
przeciętny człowiek. Przypomnijmy jednak, że w czasach, w jakich żył Platon, tempo 
życia było zupełnie inne i współczesne technologie nikomu się wówczas nie śniły, 
a jednak myśliciel przestrzegał przed niewolą obrazów i pozorów, poddawania się 
opiniom i złudzeniom.

Opisane powyżej procesy metatelewizyjnej narracji i jej autozwrotnej natury 
odzwierciedlają uniwersalne funkcjonowanie współczesnej kultury. Odbiorcy kul-
tury coraz częściej czerpią dzisiaj wiedzę na temat kulturowych zjawisk z tekstów 
mających charakter wtórny – metakulturowy. Współczesny uczestnik kultury coraz 
rzadziej sięga po oryginały – teksty źródłowe, które mają charakter pierwotny. Do-
wiadujemy się o kulturowych treściach, czytając jedynie komentarze do tekstów 
i obrazów pierwotnych w postaci recenzji, opisów, debat czy dyskusji. Tak było choć-
by w przypadku wydanej w 2010 roku biografii Ryszarda Kapuścińskiego autorstwa 
Artura Domosławskiego, o której wiele osób dyskutowało, w ogóle nie sięgając po 
jej lekturę. Znajomość tekstów wtórnych – wysłuchanych telewizyjnych komentarzy, 
debat w programach typu „Tomasz Lis na żywo”, polemik prasowych – powodowała 
jednakże, że tak zwani uczestnicy kultury odczuwali prawo nie tylko do posiadania, 
ale także wyrażania własnej opinii w tej sprawie.

Podobny proces można zaobserwować w obszarze nauki i przyswajania treści 
szkolnych, gdzie coraz częściej studenci i uczniowie czytają jedynie opracowania, 
skróty, wybrane fragmenty, opinie – zamiast sięgać po oryginały. Nie zapoznają się 
zatem z całością dzieła, z wszystkimi kontekstami, nie dokonują interpretacji utworu, 
a jedynie poznają skróty i informacje.

Instytucja telewizji, naśladując rzeczywistość i środowisko człowieka, funkcjo-
nuje zgodnie z takimi wzorcami.
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Ze zjawiskiem metatelewizyjnej narracji i autozwrotnej natury telewizji wiąże się 
jeszcze jedna bardzo istotna kwestia wkraczania w przestrzeń telewizyjnych kulis. 
Opisane powyżej procesy determinują zarówno telewizyjną przestrzeń, jak i samą 
strukturę, jej tkankę. Towarzyszą temu także inne niezwykle ważne zjawiska. Przy-
glądając się bowiem jeszcze dokładniej sposobom konstruowania współczesnej 
telewizyjnej narracji, używając terminologii Ervinga Goffmana, można zauważyć 
postępujący proces odsłaniania kulis – telewizyjnego zaplecza. Kulisy to specy-
ficzne miejsce, tam bowiem „ujawnia się istotne tajemnice przedstawienia, i skoro 
wykonawcy wychodzą tutaj z roli, jest rzeczą naturalną, że miejsce to jest niedostęp-
ne dla publiczności, i że nawet ukrywa się przed nią jej istnienie” (Goffman 2000: 
142). Używając z kolei terminologii zaczerpniętej z literatury, można powiedzieć, 
że telewizja ukrywała didaskalia, nie włączała ich w proces recepcji. Telewidz nie 
miał do nich dostępu, chociaż w dobie wysokiej kultury technologicznej miał dużą 
świadomość ich istnienia. W ostatnich czasach telewizyjni twórcy zaczęli jednak 
odkrywać i udostępniać produkcyjną przestrzeń. Postępujący proces odsłaniania ku-
lis nie zatrzymał się na telewizyjnej formie i kształcie. Kolejnym krokiem okazało 
się wchodzenie za kulisy i ujawnianie tego, co się dzieje w trakcie produkcji. Na 
początku były to dodawane do płytek z odcinkami serialu materiały z planu zdję-
ciowego. Te dodatkowe materiały odkrywały tajniki konstruowania i nagrywania 
poszczególnych scen. Widać w nich kunszt realizatorskiego warsztatu. Tajemnica 
zostaje ujawniona, widz wchodzi za kulisy, zapoznaje się z didaskaliami narracyj-
nego projektu. Zabieg, o którym wspominam, tak bardzo się spopularyzował, że 
zaczęto stosować go w ramach samej telewizji. To, co było dodatkiem do fabularnej 
narracji, stało się jej stałą częścią. Widz, mając dostęp do oficjalnego przedstawienia 
i jego kulis, staje się widzem wszechobecnym. Jego postrzeganie jest rozciągnięte 
na to, co oficjalne i formalne, i to, co nieoficjalne oraz nieformalne. Jest to zatem 
sytuacja, w której widz przekracza istniejącą granicę pomiędzy tym, co dotychczas 
było publiczne – wystawione na publiczny ogląd i przeznaczone do obserwowania 
– a tym, co było już częścią prywatną telewizji i tworzących ją osób. Nie bez przy-
czyny pojawiają się w tej analizie dychotomie pojęć tego, co określane jest sceną 
i kulisami, oraz tego, czym jest sfera publiczna i prywatna. Scena wystawiona na 
widok publiczny stanowi część oglądu publicznego, kulisy są przestrzenią przy-
należną do sfery prywatności. Istnienie wyraźnej granicy między tymi obszarami 
zauważał Goffman:

Jedną z najlepszych okazji do obserwowania, jak odbywa się manipulowanie wrażeniami, 
jest chwila, kiedy wykonawca przybywa zza kulis na miejsce, gdzie może się spodziewać wi-
downi, lub kiedy stamtąd wraca. Są to chwile, kiedy znakomicie można zobaczyć wchodzenie 
w rolę i wychodzenie z roli (Goffman 2000: 149).

Przekraczanie tych granic wymaga zazwyczaj od aktorów innych zachowań. 
Obecnie jednak ta granica staje się coraz bardziej płynna, a same kulisy stają się 
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poszerzoną sferą sceny w telewizyjnych prezentacjach. Wydaje się, iż można nawet 
postawić tezę, że obserwowane na gruncie telewizji zjawiska wpisują się w szersze 
społeczne zagadnienie, które polega albo na kolonizowaniu i anektowaniu sfery pub-
licznej przez sferę prywatną, albo na emancypacji sfery prywatnej, która rości sobie 
prawo do zajmowania przestrzeni publicznej.

Problem granic prywatności można próbować interpretować w kategoriach ich 
kurczenia się lub rozciągania. Upublicznianie sfery prywatności oznaczałoby jej kur-
czenie się (nie ma już nic do ukrycia). Natomiast rozciąganie się prywatności (coraz 
więcej jest do ukrycia) oznaczałoby jej ponowne zakrycie. W przypadku „kurczenia 
się” prywatności jej obszar ulega zmniejszeniu, a w przypadku „rozszerzania” ten 
obszar się powiększa. Paradoksalnie wydaje się, że upublicznianie sfery prywatno-
ści, czyli de facto jej kurczenie się, nadaje jej moc społecznego i kulturowego oddzia-
ływania. Na przykład pokazanie domu rodzinnego, żony i dzieci politykowi może 
zapewnić wiarygodność. Rozciąganie prywatności powoduje natomiast ogranicze-
nie mocy jej społecznego oddziaływania. Na przykład osoba broniąca granic swojej 
prywatności może być postrzegana jako mająca coś do ukrycia. Zależność i relacja 
między sferą publiczną a prywatną jest procesem, który podlega ciągłej społecznej 
interpretacji.

Najistotniejsze jest jednak to, że w każdym z tych procesów w rezultacie prywat-
ne zostaje upublicznione i staje się częścią oficjalnego publicznego dyskursu. Nieufni 
i żądni pokazania prawdy telewidzowie są w istocie nieufnymi i żądnymi prawdy 
obywatelami społeczeństwa demokratycznego, którzy domagają się pełnej wiedzy, 
co w praktyce oznacza wiedzę zakulisową. Obywatel ma dzisiaj wrażenie, że praw-
da nie jest widoczna, że dopiero trzeba do niej dotrzeć i ją odkryć, że prawdziwe 
życie i decyzje zapadają poza tym, co oficjalne, dlatego tak bardzo pragną oglądać 
na przykład polityków w sytuacjach domowych i intymnych. Sądzą bowiem, że tyl-
ko w sferze tego, co ukryte przed wzrokiem publiczności, ujrzą to, co autentyczne 
i prawdziwe. Zapominają jednak o tym, że to, co zostaje ujawnione, staje się częścią 
oficjalnego spektaklu. Upublicznianie prywatnych treści i zakulisowych zdarzeń po-
woduje jednak daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania samej sceny i sfery 
publicznej. Dostające się do sfery publicznej zakulisowe, prywatne treści nie są w nią 
niepozornie wchłaniane, ale wywołują pewne następstwa polegające przede wszyst-
kim na jej jakościowej i funkcjonalnej zmianie.

Wymiar publiczny w kontekście działania społeczeństwa obywatelskiego stanowi 
obszar dyskursu polityczno-społecznego, który jest z założenia poświęcony istotnym 
kwestiom i zagadnieniom funkcjonowania danego społeczeństwa. Jest to zatem miej-
sce toczących się debat społecznych. Miejsce realizacji Habermasowskiego działania 
komunikacyjnego, gdzie wszystkie podmioty określonego dyskursu będą prowadziły 
racjonalny dialog społeczny, dążąc do konsensusu i porozumienia. W sytuacji jednak, 
w której w przestrzeń sceny publicznej przenika coraz więcej elementów prywatno-
ści, ewoluuje charakter i poziom debaty publicznej, która zaczyna się koncentrować 
nie na merytorycznych zagadnieniach funkcjonowania społeczeństwa, ale na pozba-
wionych pierwiastka merytorycznego wątkach aktorów dialogu czy też zdarzeń z ich 
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osobistego, a nawet intymnego życia. Ukazywanie treści kulis modyfikuje zatem 
charakter publicznych występów i meritum społecznych debat. Proces ten w wypad-
ku mediów polega na tym, że zostają przesunięte akcenty z koncentracji na gotowym 
produkcie telewizyjnym na skupianie uwagi na samym procesie jego powstawania, 
i na wszystkim, co się z nim wiąże. Proces ten jest tak bardzo powszechny w naszym 
społecznym i medialnym życiu, że uznaje się niemal za normę ukazywanie swojej 
prywatności, stąd na przykład sesje wykonywane w domach artystów czy polityków.

Przykładowo, w autorskim programie „Autografy” Artura Makary emitowanym 
w wieczornym pasie czasu antenowego przez stację TVP1 słupki oglądalności dyna-
micznie się podnosiły pod koniec emisji, kiedy to prezentowano polityka w otocze-
niu rodzinnym. Struktura programu składała się z trzech części: w pierwszej Kuba 
Strzyczkowski prowadził z politykiem rozmowę na temat spraw publicznych, jego 
działań, zobowiązań, wykonanych zadań, spraw bieżących. W drugiej pojawiali się 
w studio zaproszeni goście z dwóch różnych opcji politycznych, którzy dyskutowali 
sami ze sobą i wdawali się w polemikę z gościem głównym. Najbardziej intymny 
charakter miała część trzecia, w której prezentowano polityka jako zwykłego czło-
wieka, który ma swoje pasje, zainteresowania, występuje w roli dziadka (lub bab-
ci) zajmujących się wnukami. Polityka pokazywano najczęściej we własnym domu, 
ogrodzie lub mieszkaniu. Usankcjonowanie tego typu normy społecznej deprecjonu-
je znaczenie dyskursu publicznego, który wydaje się dla odbiorców mniej istotny niż 
poznawanie zakulisowej prawdy.

Analizowana w tym kontekście kampania prezydencka 2010 roku była niezwykle 
interesująca. Bronisław Komorowski i Jarosław Kaczyński mieli bowiem zupełnie 
inną sytuację prywatną. Pierwszy z nich miał dużą rodzinę, pięcioro dzieci i dwoje 
wnucząt, których udział w kampanii pozwoliłby zaprezentować kandydata jako ojca 
licznej rodziny, człowieka dobrze zorganizowanego i uporządkowanego, ceniącego 
wartości rodzinne. Inaczej wyglądała sfera prywatności drugiego kandydata na naj-
wyższy urząd w państwie. Jarosław Kaczyński znany był co prawda z tego, że był 
oddanym synem, ale nie założył własnej rodziny i nie miał potomstwa. Jak się oka-
zuje, w naszej społecznej obyczajowości ów stan budzi niepokój i może stać się 
przedmiotem uwag nawet ze strony budzących szacunek polityków, tak jak się stało 
w wypadku Władysława Bartoszewskiego, który zwrócił uwagę na ten fakt. Wyda-
wałoby się zatem, że mimo iż nie ma żadnej oficjalnej normy, która nakazywałaby 
politykom posiadanie najbliższej rodziny, w obyczajowości jej brak rodzi niepokój 
i krytykę. W dyskusji tego typu na pierwszy plan wysuwa się nie tyle merytoryczna 
debata o sprawach istotnych z punktu widzenia funkcjonowania kraju, ile kwestie 
z obszaru prywatnego życia kandydatów na prezydenta8. Publiczne jest coraz częś-
ciej utożsamiane z tym, co prywatne, a scena z kulisami. Pomieszanie owych porząd-
ków i logik istnienia powoduje, że zarówno jakość dyskursu publicznego znacząco 
się obniża i traci na wartości, jak i wartość samych przekazów medialnych jest oce-
niana coraz niżej.

8 D. Wielowieyska (2010), Polska wojna domowa 2010, „Gazeta Wyborcza”, 19 maja, s. 2.
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Odnosi się wrażenie, że codzienność, momenty pozbawione inscenizacji i dra-
maturgii ujawni jakąś tajemnicę. W dobie internetu, telewizji i nowych technolo-
gii, kiedy dostęp do informacji jest w zasadzie nieograniczony, to, co tajemnicze 
i ukryte, zyskuje dodatkową, wyjątkową wartość. Dostęp do kulis staje się nie tylko 
nie lada atrakcją, ale i społeczną wartością. Tajemnicę zazwyczaj charakteryzuje 
to, że tylko nieliczni mają do niej dostęp. Jest to zatem sytuacja, kiedy to, co za-
kulisowe, prywatne czy niejawne, staje się popularne i ogólnodostępne. Wydaje 
się, że proces ten jest na razie niezwykle ważny dla telewizji, bo dzięki niemu 
udaje się pozyskiwać telewidzów spragnionych zaglądania za kulisy, jak i wkra-
czania w atrakcyjne obszary prywatności. Prywatność zarówno fikcyjnych postaci, 
na przykład bohaterów telenowel, jak i autentycznych osób, na przykład dzienni-
karzy, redaktorów czy aktorów, zostaje upubliczniona. Innym uprawomocnionym 
wyjaśnieniem fascynacji kulisami jest pragnienie utwierdzenia się we własnych są-
dach i opiniach na temat telewizyjnych postaci, i to zarówno polityków, jak i ludzi 
telewizji, sprawdzenia własnej wiedzy na temat produkcji telewizyjnej czy pracy 
w show-biznesie. W świecie coraz bardziej skomplikowanym, trudnym i często 
niezrozumiałym, w którym brakuje jednoznacznych kierunkowskazów, dotarcie 
do tego, co było dotychczas zakryte przed spojrzeniem człowieka, daje szansę na 
odkrycie reguł czy mechanizmów, które pozwolą lepiej zrozumieć jakieś zjawisko, 
zdarzenie, czyjeś zachowanie, jakieś konsekwencje. Usunięcie granic pomiędzy 
tym, co widoczne dla widza, a tym, co przed tym spojrzeniem jest zasłonięte, stwa-
rza nową sytuację, w której scena scala się z kulisami w jedno, a to, co prywat-
ne, staje się publiczne. Widz uzyskuje zatem dostęp do dodatkowych treści, które 
umożliwiają pełniejsze zrozumienie i ujrzenie zjawiska, osób i rozmaitych kwestii 
w poszerzonym kontekście.

Prywatność coraz częściej jest upubliczniana i anektowana przez sferę pub-
liczną, co w praktyce może sprzyjać degradowaniu jej znaczenia. Emocjonalna 
prywatność w sferze publicznej może obniżać znaczenie i wagę racjonalnych argu-
mentów i merytorycznych debat. Wydaje się, że odbiór treści telewizyjnych wykra-
cza poza oficjalny telewizyjny tekst, a sam dyskurs wydaje się znacznie poszerzać. 
Może to być jednak złudzenie, dlatego również, że anektowana przestrzeń kulis 
i nieformalnych zachowań wystawiona na widok publiczny zostaje dość szybko 
przekształcona w scenę i widowisko publiczne. Upubliczniona prywatność i niedo-
stępne dotychczas dla widza obszary mogą się stawać szybko częścią oficjalnego 
spektaklu, który jest instytucjonalnie i publicznie kontrolowany. Repertuar spek-
taklu telewizyjnego zostaje wzbogacony o kulisy, które mogą stawać się częścią 
przedstawienia. Najprawdopodobniej pojawią się także nowe formy prywatności 
i jakieś nowe formy kulis, które będą bardziej dokładnie kryć „prawdziwą twarz” 
zdarzeń, rzeczy i ludzi. Jak z tego wynika, istniejący obecnie w telewizji trend 
ujawniania sfery prywatnej i odkrywania kulis jest coraz bardziej zauważalny.
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Self-Television – refleksja nad ponowoczesną 
telewizją

Sposób konstruowania telewizyjnej opowieści jest procesem bardzo dynamicz-
nym. Stosowane zabiegi formalno-techniczne i stylistyczne, sposoby łączenia frag-
mentów, utrzymywanie iluzji bycia na żywo i coraz częstsze odwoływanie się do 
samej siebie, wykorzystywanie zapożyczeń, mieszanie serialowych postaci i inne 
tego typu działania bardzo poważnie zmieniają ideologiczne funkcjonowanie tego 
medium. Self-television, jak z angielska można by nazwać współczesną telewi-
zję, koncentruje się na aspekcie rozrywki, odsłanianiu kulis i mechanizmów jej 
konstruowania, na przekraczaniu granic prywatności, na tworzeniu iluzji ciągłości 
i bezpośredniości.

Telewizja wykonuje dzisiaj symboliczny zwrot podobny do tego, który wykonał 
bohater „Amatora” Krzysztofa Kieślowskiego, filmujący i rejestrujący rzeczywistość 
i wszystko, co go otaczało, aż dojrzał do tego, aby skierować obiektyw na siebie. 
Upodmiotowienie nadawcy było aktem uświadomienia sobie własnej istotności 
i znaczenia w procesie rejestrowania i opowiadania o świecie. Ten znaczący gest uka-
zania siebie w obiektywie jest samozwrotnym aktem uzyskania świadomości własnej 
subiektywności i podmiotowości. Współczesna telewizja, między innymi dzięki im-
pulsom płynącym z innych mediów, uzyskała taką symboliczną świadomość włas-
nej tożsamości i podmiotowości. Jest to nie tylko jeden z najciekawszych procesów 
istnienia międzysystemowej konkurencji, ale także kooperacji i współpracy różnych 
mediów i technologii.

Współczesna telewizja w swojej formie odzwierciedla ponadto i zarazem naśla-
duje ład ponowoczesnego świata, dlatego niezwykle trafna wydaje się diagnoza wni-
kliwego badacza społecznego świata, który zauważa, że

(…) telewizja i świat „idealnie do siebie pasują” niezależnie od tego, co telewizja z tym za-
mieszkiwanym przez nas światem wyprawia. Jeśli to ona prowadzi świat, to dlatego, że on za 
nią podąża: jeśli udaje jej się rozsiewać nowe wzorce życia, to dlatego, że takowe wzorce on 
powiela swoim sposobem bycia. Nasz Lebenswelt i świat „widziany w telewizji” robią do sie-
bie oko i nawzajem się wabią (Bauman 2006b: 184–208).

Telewizja w swojej formie i prezentacji rzeczywistości upodabnia się do świata 
i kultury, w której żyjemy. A coraz częściej odniesieniem jest dla niej kultura życia 
codziennego oraz kultura popularna. „Wszystkie te działania mają w istocie jeden 
cel: zachęcanie telewidza do pozostania przed odbiornikiem, związanie z telewizją 
swego życia, uczynienie z niej niezbywalnego elementu egzystencji” (Przylipiak 
2004: 203). Telewizja jest konstruowana na kształt tego świata, powiela mechanizmy, 
które w nim funkcjonują, rozwija konsumpcję, zawłaszcza prywatność, minimalizuje 
znaczenie sfery publicznej, działa według reguł kulturowego hedonizmu, jest sfrag-
mentaryzowana i epizodyczna, choć stara się to usilnie przełamywać, a samą siebie 
ustawia w centrum zainteresowania.
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Telewizja jest tworzona na obraz świata, w którym egzystujemy i wedle zdolności 
percepcyjnych i doświadczeń widza zamieszkującego ten świat. Struktura telewizyj-
na dostosowuje się do struktur poznawczych współczesnego telewidza. Telewizja nie 
podważa reguł i mechanizmów ponowoczesnego bytowania w świecie, ale je powie-
la i upowszechnia na jeszcze większą skalę.



Rozdział 4

Telewizja śniadaniowa – koncepcja telewizji 
bezpośredniego przekazu

Telewizja to bliskość, realność i bezpośredniość, a kamery, światła, kame-
rzyści, realizatorzy i inne postacie w każdej chwili mogą pojawić się na 
wizji, stając się częścią telewizyjnego przedstawienia1.

Koncepcja telewizji bezpośredniego przekazu

Poranne pasmo antenowe w telewizji było do niedawna uznawane raczej za mało 
atrakcyjne. Zazwyczaj w godzinach porannych emitowano powtórki wieczornych 
programów oraz seriali, a także południowoamerykańskie tasiemce, które miały sku-
tecznie wypełnić, a właściwe zapchać, „nieurodzajną” telewizyjną przestrzeń. Od 
kilku lat jednak zauważa się zmianę tej tendencji. Poranny czas antenowy został 
reaktywowany, a wraz z nim do łask wróciła idea telewizji realizowanej na żywo, 
która jest fundamentem natury telewizji. Przyjrzyjmy się zatem koncepcji porannej 
telewizji, określanej w literaturze jako telewizja śniadaniowa (breakfast television), 
jej ideologicznemu znaczeniu, roli oraz strukturze.

W latach 70. XX wieku Herbert Zettl zwracał uwagę na koncepcję telewizji na 
żywo, tłumacząc, że jest to jej fundament. Odróżniał on przy tym wyraźnie status 
filmu od telewizji, zwracając jednocześnie uwagę na to, że produkcja filmowa polega 
na zamrażaniu zdarzeń w określonych ramach. Byt telewizyjny z uwzględnieniem 
roli technologii odgrywa natomiast różne role – jest ruchem, procesem, teraźniej-
szością i „byciem na żywo”. Tak oto pisał Zettl:

(…) podczas gdy w filmie każda klatka jest w istocie obrazem statycznym, telewizyjny obraz 
nieustannie się porusza (…). Strumień światła (składający się z elektronów) ciągle próbuje 
uzupełnić i wypełnić niepełny obraz. Nawet jeśli obraz na ekranie telewizyjnym wydaje się 
pełny i „ukończony”, to strukturalnie wciąż jest w fazie stawania się. Każda telewizyjna klatka 
obrazu telewizyjnego jest zawsze w takiej fazie. Podczas gdy klatka filmowa jest zawsze osta-
tecznym zapisem przeszłości, telewizyjny kadr z kolei (w sytuacji nadawania na żywo) jest od-

1 J. Wieten, M. Pantti (2005), Obsessed with the Audience. Breakfast Television Revisited, „Media, 
Culture & Society” nr 27, s. 32.
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biciem żyjącej, dziejącej się na naszych oczach i ciągle zmieniającej teraźniejszości. Moment 
zachodzącego w rzeczywistości wydarzenia jest zatem tożsamy i równoczesny z tym wydarze-
niem, które jest prezentowane w telewizji. Jedno i to samo wydarzenie egzystuje w tym samym 
czasie na ekranie telewizora i w rzeczywistości pozatelewizyjnej. Taka sytuacja jest zupełnie 
niemożliwa w filmie (Zettl: 1978, 3–8).

Ideę telewizji na żywo należy rozumieć w dwojaki sposób.
Po pierwsze w znaczeniu dosłownym i praktycznym – jako transmisję danych 

oraz prezentację wydarzeń w czasie ich rzeczywistego dziania się. Równoczesność 
i czasowa zgodność wydarzeń stanowi główną cechę perspektywy empirycznej, któ-
ra wynika z rozwiązań technologicznych.

Po drugie zaś – w ujęciu teoretycznym, gdzie idea telewizji na żywo wynika 
raczej ze specyficznej natury medium, jakim jest telewizja. Zwracają na to uwagę 
Stephen Heath i Gillian Skirrow, których poglądy przytacza Jane Feuer:

(…) natura technologiczna medium, jakim jest telewizja, czyni go wyjątkowym. Telewizja nie 
musi być teraźniejszością, aby utwierdzać telewidza w przekonaniu, że jest esencją teraźniej-
szości. Telewizja posiada bowiem zdecydowanie większe niż film możliwości utwierdzania 
swego istnienia w teraźniejszości. Dotyczy to nawet tych sytuacji, kiedy większość telewizyj-
nych programów nie jest w ogóle emitowana w praktyce na żywo. W takim sensie telewizję 
należy traktować jako aparat ideologiczny, który umiejscawia i sytuuje widza w jego „wyob-
rażonej” teraźniejszości, bezpośredniości i natychmiastowości, przy czym rzeczywisty czas 
transmisji nie ma już tak wielkiego znaczenia (Feuer 1983: 12).

Z tej perspektywy zaawansowanie technologiczne, rzeczywiste i empiryczne emi-
towanie wydarzeń na żywo mają drugorzędne znaczenie. Medium telewizyjne ma 
zatem tworzyć ułudę i iluzję bycia na żywo. Obecnie, paradoksalnie, zaawansowane 
technologicznie metody z jednej strony jak nigdy wcześniej umożliwiają przekaz te-
lewizyjny na żywo (dosłowny i empiryczny), z drugiej zaś sprzyjają coraz silniejszej 
kreacji utopii telewizji na żywo.

W czasach gdy więcej programów telewizyjnych było przygotowywanych wcześ-
niej i emitowanych później, czyli w sytuacjach gdy czas realizacji i czas emisji się nie 
pokrywał, ideologia i status telewizji jako medium na żywo były silnie dominujące. 
Badaczka kultury telewizyjnej Jane Feuer, komentująca w latach 80. minionego wie-
ku wspomnianą wyżej koncepcję telewizji jako aparatu ideologicznego, zauważa, że 
telewizja

mimo że w rzeczywistości staje się coraz bardziej medium tracącym status bycia na żywo, 
w sensie braku równoczesności pomiędzy czasem wydarzenia i czasem jego transmisji, to 
wciąż jest medium, które w swojej egzystencji i praktyce wydaje się coraz bardziej obstawać 
oraz silniej utrzymywać status oraz ideologię bycia na żywo. Na dodatek owa ideologia łączy 
się także z koncepcją bezpośredniości, natychmiastowości, spontaniczności i realności (Feuer, 
1983: 14).

Telewizja w takim rozumieniu stanowiła rodzaj kolażu programów i form, które 
składały się na jej całość. W takim ujęciu programy prawdziwie nadawane na żywo 
(w sensie zgodności czasowej) były tylko jednym z elementów owej całości. Poza 
autentycznymi programami na żywo, na przykład dziennikami telewizyjnymi, za-
powiedziami „żywego” prezentera, były tam filmy, seriale, programy rozrywkowe, 
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nagrane wcześniej dyskusje publicystyczne, reklamy, zapowiedzi kolejnych progra-
mów – zarejestrowane wcześniej i odtwarzane w odpowiednim czasie. Cały ten ze-
staw następujących po sobie (w sposób mniej lub bardziej uporządkowany) elemen-
tów stanowi rodzaj ciągłego strumienia (flow), który sprzyja podtrzymywaniu iluzji 
telewizji na żywo. Odwołując się do klasyków badania telewizji, Francesco Caset-
tiego oraz Rogera Odina, warto przypomnieć, że tego rodzaju program telewizyjny 
określali oni jako program-omnibus

(…) będący równocześnie variétés, wiadomościami, zabawą, spektaklem, reklamą. To mnoże-
nie programów omnibusów ma poważny wpływ na syntagmatyczną budowę strumienia: na-
stępowanie po sobie programów omnibusów nie sprawia już wrażenia kolejnych, odrębnych 
programów, złudzenie całości daje różnorodny, lecz jeden program rozwijający się godzinami 
(Casetti, Odin 1994: 126).

Strumień pomieszanych elementów sprzyja potwierdzaniu idei ciągłości, spon-
taniczności, bezpośredniości i realności medium telewizyjnego. Ze swojej natury 
telewizja jest zatem ciągłą, niekończącą się sekwencją. Składa się ona z różnych 
mniejszych form, których jednak nie można traktować jako osobny, odseparowany 
od całości tekst. Sekwencja jest niepodzielną całością. Odwołująca się do koncepcji 
strumienia (telewizyjny flow) Jane Feuer owo doświadczenie strumienia następują-
cych po sobie elementów odnosi raczej do sytuacji oglądania telewizji.

Telewizor jest w domu, stanowi część umeblowania, jest zawsze pod ręką, co czyni go 
nieodzownym elementem codzienności (…), zawsze dostępny, w dowolnej chwili każdy może 
przerwać telewizyjny strumień. Być może najważniejszą cechą tego medium jest to, że jest 
przeznaczone do oglądania z przerwami, w sposób nieciągły, co pewien czas, ale także nieco 
przypadkowo, od niechcenia, niezobowiązująco i bez pełnej koncentracji. (…) Wydaje mi się 
nawet, że niektóre formaty telewizyjne są dokładnie tak zaprojektowane, aby nie były oglądane 
jako całości. W związku z tym telewizja z powodu właściwości i cech strumienia wydaje się 
„realnością” jeszcze w innym sensie, przeciwnym do tego, o którym można mówić w przypad-
ku filmu, a mianowicie, iż jest to całkiem zwyczajne, codzienne doświadczenie. To powoduje, 
że staje się ono czymś absolutnie naturalnym (Feuer 1983: 15).

Feuer koncentruje się zatem na doświadczeniu obcowania z medium telewizyj-
nym, z którym obcuje się w sposób podobny do tego, w jakim się siedzi fotelu. Owo 
obcowanie powoduje wśród odbiorców wrażenie naturalności. Ostatecznie jednak 
autorka koncentruje się na koncepcji telewizji bezpośredniego przekazu, stwierdza-
jąc, że „w koncepcji telewizji na żywo podkreśla się i akcentuje znaczenie strumienia 
i jedności, tworząc tym samym wrażenie natychmiastowości i bezpośredniości oraz 
niepodzielności i całości (Feuer 1983: 16).
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Metody podtrzymywania statusu telewizji 
bezpośredniego przekazu

Pozostaje zatem zadać sobie pytanie – skoro tak wiele form telewizyjnych nie ma 
charakteru bezpośredniego przekazu, to dlaczego idea telewizji jako medium na 
żywo pozostaje tak żywotna? W czasach współczesnych wyjaśnienie siły owej ideo-
logii telewizji na żywo wydaje się proste z powodu istnienia odrębnych kanałów 
tematycznych, które specjalizują się w emisjach na żywo. Z pewnością kanały in-
formacyjne są przygotowane do reagowania i emitowania wydarzeń bezpośrednio, 
natychmiast, na żywo – nawet z odległych części świata. Jeszcze silniej kreuje się 
w nich jednak iluzję bezpośredniego i natychmiastowego przekazu. Złudzenie jest 
tak silne ze względu na stosowanie wielu metod mających utwierdzić widza w prze-
konaniu, że ma kontakt z medium natychmiastowym i obrazem ciągłym, a nie prze-
rywanym. A przecież i tam zdarzają się programy wtórnie odtwarzane, często wie-
lokrotnie, czasem powtarzane na prośby telewidzów. Złudzenie emisji na żywo jest 
dzisiaj jeszcze silniejsze niż w latach 80. i 90. Wydaje się nawet, że kanały i stacje 
telewizyjne ulepszyły narzędzia i metody, jeszcze silniej angażując się ideologicz-
nie. Spróbujmy wyjaśnić, skąd się bierze wrażenie przekonania o pewnej ciągło-
ści, bezpośredniości, natychmiastowości. Dlaczego, oglądając kanały informacyjne, 
widz ma nieodparte wrażenie znajdowania się w centrum zdarzeń? Przyjrzyjmy się 
choćby kilku zabiegom stosowanym przez kanały informacyjne, które mają na celu 
podtrzymać wrażenie bycia na żywo.

Przede wszystkim niezwykle ważnym i skutecznym aczkolwiek prostym zabie-
giem jest prezentowanie na ekranie zegara. Zegar, na oczach telewidzów odmierzają-
cy czas, który jest tożsamy z czasem rzeczywistym, legitymizuje nadawanie progra-
mu na żywo. Zdarzają się jednak sytuacje emitowania po raz wtóry, a nawet piąty czy 
dziesiąty, nagranej wcześniej rozmowy, przy której zegar odmierza czas rzeczywisty, 
a nie autentyczny czas nagrania.

Podobną funkcję pełni umieszczona na stałe na ekranie data, która ma przypo-
minać, że wydarzenia, które właśnie oglądamy, dzieją się tego dnia. Nie są w żaden 
sposób przeterminowane. Jeśli nawet prezentowane są wcześniejsze nagrania, to mo-
mentalnie po nich wraca obraz zegara i data, zapewniając o przekazie na żywo, mimo 
że przez chwilę byliśmy poza rzeczywistością na żywo sensu stricto. Stan ciągłości 
bynajmniej nie jest zakwestionowany.

Kolejny element to istnienie wiarygodnego prezentera, który scala poszczegól-
ne fragmenty programu, zapewniając im ciągłość i wrażenie omawianego wcześniej 
strumienia zdarzeń. Jest to postać absolutnie najważniejsza i niezbędna do podtrzy-
mywania iluzji transmitowania programu na żywo – tu i teraz. Status prezentera lub 
prezenterki jest niepodważalny. Wiarygodność i autentyczność tej postaci jest gwa-
rantem wiarygodności i autentyczności stacji nadającej na żywo. Z tego też powodu 
prezenter zajmuje centralne miejsce, ma do dyspozycji wiele ekranów na bieżąco po-
dających komunikaty i różnego rodzaju informacje, jest podłączony do laptopa, ma 



Metody podtrzymywania statusu telewizji bezpośredniego przekazu 89

odsłuch z reżyserki i kontakt z realizatorami programu, co więcej, nie ukrywa tych 
„wspomagaczy”, ale podkreśla ich istnienie. Nic nie może umknąć jego uwadze. Jest 
to również zabieg mający na celu wywołanie silnego wrażenia, że wszystko, co dzie-
je się na naszych oczach, dzieje się dokładnie tu i teraz. Stąd drobne zmiany planów, 
potknięcia, pomyłki czy przejęzyczenia, wsłuchiwanie się przez kilka sekund w po-
lecenia płynące do ucha, zawieszenia głosu, poprawianie słuchawki w uchu, prze-
kładanie kartek, koncentracja uwagi na którymś ekranie, pokazywanie na odjeździe 
kamery prezentera pijącego kawę czy też rozmawiającego z operatorem – wszystko 
to jest częścią aprobowanego i zalecanego repertuaru zachowań prezentera. Brak wy-
cyzelowanego i idealnego zachowania sugeruje autentyczność przekazu, zaświadcza 
o jego bezpośrednim i natychmiastowym charakterze.

Inną kwestią jest zapewnienie wrażenia, że wraz z kanałem informacyjnym tele-
widzowie są w absolutnym centrum wydarzeń. Nawet gdy prezenter zapowiada, że 
wcześniej (w godzinach rannych) przeprowadził wywiad z określoną osobą, który 
teraz (godziny popołudniowe) zostanie zaprezentowany, widz nie zostaje wytrącony 
z ciągłości zdarzeń, nie ma poczucia ani braku aktualności, ani czasu przeszłego. 
Tak się dzieje również dzięki banalnie prostej metodzie umieszczania na dole ekranu 
ruchomych fiszek wyświetlających „najświeższe informacje” (w medium wizualnym 
słowo jako przekaźnik informacji pojawia się jednak przed obrazem). Fiszki w spo-
sób systematyczny się zmieniają, co stwarza ułudę pojawiania się coraz to nowych 
informacji. Czasami zmienia się także kolor tekstu umieszczonego na fiszce, bez 
dodania żadnych dodatkowych informacji.

Istotnym zabiegiem jest dynamizacja obrazu telewizyjnego przez usytuowanie 
prezentera wraz z jego „centrum dowodzenia” w centrum newsroomu. Stwarza to 
wrażenie bycia w centrum wydarzeń. Sprzyja temu także kompozycja monitorów 
telewizyjnych oraz ekranów komputerowych, przy których widać na dodatek pracu-
jących dziennikarzy. Wzmaga to wrażenie monitoringu ważnych spraw i wydarzeń, 
tym bardziej że wszystkie monitory pulsują, i bez przerwy zmieniają się na nich 
obrazy. Newsroom stacji TVN24 przypomina raczej centrum dowodzenia sił specjal-
nych niż telewizję. Z kolei w stacji informacyjnej Polsat News logo stacji w postaci 
dynamicznej strzałki sugeruje ruch i działanie.

Istotne są również elementy muzyczne oraz lejtmotywy rozpoznawane przez tele-
widzów jako swojskie i codzienne, które także pełnią funkcję podtrzymywania wra-
żenia ciągłości i bycia w centrum zdarzeń.

Ostatnia kwestia dotyczy zwrotów językowych, które kreują wrażenie równo-
czesnego przepływu informacji: „byliśmy tam jako pierwsi”, „od rana, kiedy sytuacja 
zaistniała, cały czas relacjonujemy dla Państwa na bieżąco to zdarzenie”, „łączymy 
się na żywo, na miejscu jest...” czy też częstych zwrotów typu: „realizatorzy mówią 
mi właśnie, że mamy połączenie…” i tak dalej.

Podobnych przykładów można podawać jeszcze więcej. Te wszystkie stosowane 
sposoby i metody mają na celu ukrycie tego, że telewizja nie jest ciągłością cza-
su i miejsca, a jedynie stwarza pozory jej istnienia. Powyższe przykłady zaświad-
czają o tym, jak powszechny jest dzisiaj status medium bezpośredniego przekazu. 
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Współczesne możliwości technologiczne i zabiegi stosowane przez stacje powodują 
jeszcze większe złudzenie istnienia telewizyjnego medium na żywo i jego ciągłości. 
W rzeczywistości jednak każda telewizja jest silnie sfragmentaryzowana. Składa się 
z różnych form i programów, różnych czasów i dat rejestracji. W kulturze ponowo-
czesnej cenne jest tylko to, co nadaje się do natychmiastowego użytku, co jest świe-
że, pokazane w czasie faktycznym, unikatowe i niepowtarzalne. W związku z tym 
wszelkie momenty i sytuacje, w których nie udaje się pokazać jakiegoś wydarzenia 
natychmiast, w teraźniejszości, stają się wartością negatywną obniżającą znaczenie 
i siłę przekazu. Telewizja w ponowoczesnych czasach jest zobligowana do pokazy-
wania wydarzeń natychmiast i bezpośrednio. W rywalizacji rynkowej wygrywają ci, 
którym udaje się pokazać wydarzenie wcześniej i szybciej, niż konkurencji.

Struktura telewizji ze względu na swoją osobliwość i naturę jest fragmentaryzo-
wana. Taka budowa wymusza kreowanie sposobów przezwyciężania owego stanu 
w celu podtrzymania iluzji ciągłości, bezpośredniości i natychmiastowości. Wszyst-
kie omówione powyżej przykłady służą właśnie podtrzymywaniu wrażenia ciągłości 
i całości składającej się z materii nieciągłej i pokawałkowanej. Innymi słowy są to 
metody utrzymania ciągłości przekazu w miejscu, gdzie jest on z natury swej nie-
ciągły i sfragmentaryzowany. Na tym jednak nie wyczerpują się możliwości kreacji 
i utrzymywania koncepcji ciągłości oraz ontologii na żywo i ideologii na żywo. Ist-
niejący stan rzeczy pomagają również utrzymać sami widzowie.

Uruchamiający telewizor odbiorca włącza się w strumień telewizyjny, który go 
momentalnie porywa. Dlatego nawet wielokrotnie powtarzane fragmenty zdarzeń nie 
niwelują idei telewizji na żywo, ponieważ z punktu widzenia każdego nowego widza 
to, co widzi na ekranie, jest nowe. Z kolei ci widzowie, którzy oglądają powtór-
nie niektóre fragmenty, mogą odseparować się na czas ich emisji. Do najczęstszych 
technik należy chwilowa dekoncentracja uwagi, odejście od telewizora czy też jego 
wyłączenie. Nawet jeśli nie zastosują żadnego ze wspomnianych wyżej zabiegów, 
mogą uznać widziane już wcześniej sceny za nowe ze względu na dodany nowy ko-
mentarz, dodaną rozmowę lub dyskusję jej towarzyszącą. Współczesny widz ogląda 
kanał informacyjny inaczej niż dziennik telewizyjny. Określiłabym ten sposób jako 
rozproszony i bez pełnej koncentracji uwagi. Jest to część istoty, czy też raczej natu-
ry, kanału informacyjnego, który jest percypowany w długim czasie. Z jednej strony 
zatem telewizja ułatwia widzowi jej oglądanie przez fragmentaryzację, z drugiej zaś 
widz scala w trakcie odbioru owe elementy w całość i ciąg zdarzeń medialnych. 
Dzięki temu zostaje zachowana zasada zarówno ciągłości, którą akceptują (świado-
mie bądź nie) obie strony – medium i telewidz. Według Jane Feuer

(…) telewizja w rzeczywistości nigdy w pełni nie wykorzystuje swej możliwości natychmia-
stowej i bezpośredniej transmisji. Eksploatowane są jedynie ideologiczne uzasadnienia tele-
wizji na żywo w celu pokonania sprzeczności między ciągiem a fragmentaryzacją, które są 
obecne w telewizyjnej praktyce (Feuer 1983: 16).

Nieco inaczej ustosunkowują się do kwestii fragmentaryzacji inni badacze, któ-
rzy uważają, że zasadniczym schematem telewizji jest nie tyle „strumień przezwy-
ciężający fragmentaryczną naturę telewizji, ale strumień i segmentacja” (Wieten, 



Codzienność z telewizją śniadaniową 91

Pantti 2005: 30). Uważają oni bowiem, że ważną rolę odgrywa łącznik pomiędzy 
poszczególnymi fragmentami, które je spaja w całość, a raczej stwarza i utrzymuje 
wrażenie ciągłości. W roli owego łącznika występuje prezenter, który jak kameleon 
musi przekonująco odgrywać różne role w odmiennych i zróżnicowanych sceneriach 
(settings).

Codzienność z telewizją śniadaniową

Przyjrzyjmy się zatem raz jeszcze organizacji i funkcjonowaniu dzisiejszej telewizji. 
Czy uda się odnaleźć i wskazać takie programy, które opanowały umiejętność krea-
cji iluzji bezpośredniego przekazu? Wydaje się, że telewizja śniadaniowa (breakfast 
television) doskonale realizuje ów postulat. Pojęcie telewizja śniadaniowa jest uży-
wane na określenie early morning news shows zarówno w kulturze europejskiej, jak 
i amerykańskiej (Wieten, Pantti 2005: 21)2. Z tego typu określenia wynikają trzy 
konkluzje.

Po pierwsze, istotny staje się tutaj czas w dwojakim znaczeniu – jako czas trans-
misji programu (ranek, poranek i wczesne popołudnie) oraz czas odmierzania i re-
gulowania codzienności i rytmu życia widza. Łączy się tu zatem dwie czynności: 
rytm rutynowych, codziennych zachowań widzów z konsumpcją telewizji. W tym 
drugim aspekcie „telewizyjna transmisja życia publicznego została usytuowana i za-
korzeniona w codzienności poprzez jej wykorzystanie do strukturyzowania i pod-
trzymywania rutynowych działań w sferze życia prywatnego” (Dickinson, Murcott, 
Eldridge, Leader 2001: 237). Na ten sam aspekt telewizji śniadaniowej zwracają tak-
że uwagę Jan Wieten i Mervi Pantti: „telewizja śniadaniowa świadomie przyjmuje 
rolę polegającą na strukturyzowaniu i podtrzymywaniu rutyny codziennych praktyk, 
aby stać się ich częścią” (Wieten, Pantti 2005: 22).

Po drugie istotą programu tego typu jest podaż informacji (news) wszelkiego ro-
dzaju. Jest tam zatem miejsce na informacje polityczne, społeczne, kulturalne, praw-
ne, pogodowe, medyczne, żywieniowe oraz wszelkie porady eksperckie.

I wreszcie, po trzecie, poranne pasmo antenowe odwołuje się do coraz bardziej 
rozprzestrzeniającego się zjawiska, czyli telewizji rozrywkowej3. Pociąga to za sobą 
stosowanie mnogości form i uatrakcyjnianie stylu programu, którego celem jest za-
pewnienie odbiorcy maksymalnej rozrywki.

Programy, które pojawiają się w ramach telewizji śniadaniowej, nie tylko reali-
zują postulat „bycia na żywo”. Starają się także pokonać i ukryć swoją fragmenta-
ryczną naturę, wykorzystując do tego celu koncepcję codzienności. Naturalny rytm 
funkcjonowania człowieka we własnym świecie, w swojej codzienności, jest cechą 

2 Pierwszy program z gatunku Early Morning News Shows był transmitowany przez amerykańską 
stację ABC, a jego tytuł brzmiał Good Morning America („Dzień dobry Ameryko”). W Wielkiej Brytanii 
program Nationwide („Program ogólnonarodowy”) w tej konwencji nadawała z kolei stacja BBC.

3 Koncepcja telewizji rozrywkowej zostanie przedstawiona w rozdziale 5 niniejszej publikacji.



92 Telewizja śniadaniowa – koncepcja telewizji bezpośredniego przekazu

sprzyjającą pokonywaniu fragmentaryczności medium telewizyjnego. Struktura tele-
wizji śniadaniowej odwołuje się i wykorzystuje poranny styl zachowania potencjal-
nych odbiorców, na który składają się rutynowe czynności wykonywane codzienne 
o poranku przez człowieka. Z jednej strony zatem sfragmentaryzowana struktura te-
lewizji śniadaniowej odwołująca się do doświadczenia przeżywania codzienności, 
z drugiej zaś sam sposób jej percepcji fragmentaryczny, nieciągły i przerywany – 
sprzyjają kreowaniu wrażenia natychmiastowości, bezpośredniości, spontaniczności, 
ciągłości i „bycia na żywo”.

Zobaczmy zatem, jak wygląda early morning news show w rodzimym wydaniu, 
czyli „Dzień dobry TVN” oraz „Pytania na śniadanie”4.

Charakterystyka programu telewizji śniadaniowej

Struktura programu

Programy telewizji śniadaniowej trwają zazwyczaj od dwóch do trzech godzin, i są 
nadawane w godzinach wczesnoporannych, porannych i przedpołudniowych. Pro-
gram, którego ideą jest utrzymanie wrażenia, że jest w całości transmitowany na 
żywo, składa się z bardzo różnych i niejednorodnych form, gatunków i formatów 
telewizyjnych. W związku z tym można na niego spojrzeć z dwóch perspektyw: post-
modernistycznej i strukturalnej.

W wersji postmodernistycznej kultura jest „rozbita, fragmenty spotykają się przy-
padkowo, żadna zewnętrzna zasada nie porządkuje ich w stabilne, spójne grupy” (Fi-
ske 1997: 170). Telewizja, a w szczególności sekwencje jej programów porannych, 
byłaby tego dobrym przykładem „Doskonale dostosowana do kultury fragmentu jest 
telewizja, której ciągły «strumień» tworzą dość wyraziste «segmenty»” (Fiske 1997: 
170). Ich kolejność i następstwo jest często dość przypadkowe, bez istnienia ogól-
nie obowiązującej reguły, toteż, jak zauważa dalej Fiske, „segmenty” pojawiają się 
„w kolejności dyktowanej przez zmienny konglomerat wymagań narracyjnych, teks-
towych, ekonomicznych i przez kapryśne, przeciętne gusty” (Fiske 1997: 170).

W wersji strukturalnej natomiast poranny program śniadaniowy stanowi odrębną 
strukturę, na którą składają się ministruktury. Ta struktura z kolei zbudowana z mi-
nistruktur jest częścią składową megastruktury całej telewizji. Można zatem mówić 
o istnieniu szkatułkowej budowy, gdzie: megastrukturą (makrostrukturą) jest telewi-
zja, strukturami (mezostrukturami) – na przykład programy typu early morning news 
shows – a ministrukturami (mikrostrukturami) rozmaite formy i gatunki telewizyj-
ne. Nawet jeśli ma się wrażenie przypadkowości następujących po sobie fragmen-
tów, to jednak istnieją ukryte zasady porządkujące przepływ wszelkich newsów, i to 

4 Najstarszym magazynem śniadaniowym w Polsce jest „Kawa czy herbata”, którego emisję rozpo-
częto 31 sierpnia 1992 r. w TVP1. Pierwszym producentem programu była Halszka Wasilewska. Premiera 
„Dzień dobry TVN” nastąpiła 3 września 2005 r., a „Pytanie na śniadanie” TVP2 ruszyło 30 czerwca 2007 r.
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z zastosowaniem konwencji show – telewizyjnego entertainmentu. Struktura zawsze 
funkcjonuje, opierając się na określonych zasadach, nawet wówczas, gdy są one nie-
zauważalne na pierwszy rzut oka. Nawet jeśli poszczególne elementy nie wchodzą 
z sobą w relacje przyczynowo-skutkowe i sprawiają wrażenie nieuporządkowanego 
ciągu, to ich kolejność nie jest przypadkowa. Przejawia się to na przykład w zacho-
waniu ustalonych proporcji różnych formatów przypadających na sekwencję poran-
nego programu.

Poza tym każdy program ma ściśle określony scenariusz, porządkujący następ-
stwo poszczególnych fragmentów, które na dodatek „zachodzą” na siebie. Oznacza 
to, że przechodząc z jednej ministruktury do drugiej, przypomina się o kolejnej, która 
pojawi się jako trzecia, czwarta, a nawet piąta. Przykładem takiej sytuacji są ocze-
kujący na swoje wejście antenowe zaproszeni goście. Kamera sięga zatem spojrze-
niem za kulisy, pokazując oczekujących gości w spontanicznych pozach, czytających 
gazety, rozmawiających z innymi zaproszonymi, przyłapanych w niedbałej pozycji 
ciała na kanapie w momencie rozluźnienia i dekoncentracji.

Innym przykładem strukturyzacji, wydawałoby się nieuporządkowanej, cało-
ści, są pojawiające się ustne zapowiedzi prezenterów kolejnych fragmentów oraz 
wyświetlany na ekranie plan programu, a konkretnie kolejnych dwóch czy trzech 
pozycji. Program, mający sprawiać wrażenie improwizowanego i spontaniczne-
go, jest wyraźnie zaplanowany, poszczególne fragmenty następują w ustalonej ko-
lejności. Regularność i powtarzalność poszczególnych elementów, takich jak na 
przykład prognoza pogody, pozwala natomiast widzom, którzy dopiero co włączy-
li odbiorniki, z łatwością wejść w treść programu. Krótkie fragmenty powodują, 
że widzowie przystępujący do oglądania porannego programu nie odczuwają dy-
skomfortu wynikającego z utraty jakichś informacji. Program można zacząć oglą-
dać w dowolnym momencie, a także w dowolnym – wycofać się z tej czynności. 
Struktura krótkich zamkniętych całości umożliwia swobodne wejście i wyjście (in-
put/output).

Projekt programu – cykle tematyczne i poruszane 
zagadnienia

Ustaliliśmy już, że program telewizji śniadaniowej mimo pozorów nieuporządko-
wania i improwizacji jest w gruncie rzeczy zaplanowany. Logika następujących po 
sobie fragmentów nie jest oczywista. Wielokrotnie pojawiające się po sobie części 
nie mają z sobą kompletnie nic wspólnego. Oto przykładowa sekwencja z progra-
mu „Dzień dobry TVN”: za chwilę Marcin Kydryński – bilans czterdziestolatka, 
następnie – moda na plastik, później  – nowi prowadzący „Dzień dobry TVN”, 
albo: za chwilę – aktorzy o wierności, następnie – szkodliwość tabletek prze-
ciwbólowych, później  – Monika Mrozowska. Albo inna sekwencja z „Pytania na 
śniadanie”: za chwilę – Jurek Owsiak, następnie – zmora cellulitu, wkrótce – 
erotyczna dieta.
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W kwestii treści następujących po sobie fragmentów nic z sobą nie łączy, poza 
osobami prezenterów, którzy scalają części w całość. Ważna jest natomiast gradacja 
jednostek czasu, na przykład za chwilę, wkrótce, następnie, jeszcze dziś.

Tematyka poruszana w programie dotyczy uniwersalnych spraw życia codzien-
nego. Jest ona bardzo zróżnicowana i niejednorodna. Najbardziej absurdalne i ba-
nalne zagadnienia są z powagą prezentowane i komentowane w telewizji śniada-
niowej. Nie ma tematów gorszych i lepszych. Wszystko, co dotyczy każdego z nas, 
jest ważne. Wydaje się, że nie obowiązuje tu zasada hierarchizacji tematów według 
ich znaczenia, tak ważna w przypadku programu informacyjnego czy publicystycz-
nego. Status poszczególnych newsów porannego show kieruje się zasadą egalitary-
zmu. Nie ma wątków lepszych i gorszych, nie obowiązuje tutaj gradacja ważności. 
Newsy mają równy status, co przejawia się także w tym, że tematy, wydawałoby się 
banalne, koegzystują z poważnymi zagadnieniami o charakterze społecznym czy 
charytatywnym. Podajmy kilka przykładów: „Jak zapamiętać wszystkie piny?”, 
„Czego mężczyźni boją się w łóżku?”, „Jak leczyć kurzajki?”, „Jacy są współcześ-
ni czterdziestolatkowie?”, „Czy warto wracać do pierwszej miłości?”, „Jak dobrać 
samoopalacz?”, „Co to jest kredyt konsolidacyjny?”, „Czy kobieta zmienia się po 
urodzeniu dziecka?”, „Po co dziecku koleżanki i koledzy?”, „Jak długo dziecko 
może spać z rodzicami?”, „Jak zabłysnąć w pracy w czasie okresu próbnego?”, „Ile 
miejsc pracy czeka na młodych w wojsku?”, „Stwardnienie rozsiane – tajemnicza 
choroba”, „Jak oszczędzać prąd?”, „Kontrola ciąży – ingerencja w prywatność?”, 
„Czy chudy zrozumie grubego?”, „Czego brakuje polskim mężczyznom?”, „Jak 
zadbać o kolano?”, „Jak dobrać suknię ślubną?”, „Wszystko o zatrudnianiu nia-
ni”, „Jak mieć puszyste włosy?”, „Czy naprawdę mama może równo kochać swoje 
dzieci?”, „Jak dbać o włosy jesienią?”. Poszczególne sekwencje skoncentrowane 
na określonym zagadnieniu są następnie rozwijane. Wątek poświęcony leczeniu 
kurzajek składał się z trzech pomniejszych: „Jak wykurzyć kurzajki?”, „Jak je le-
czyć?”, „Jakie są domowe sposoby leczenia kurzajek?”. Omawiane zagadnienia są 
anonsowane pytaniami, a nie zdaniami twierdzącymi. Mamy zatem zdanie typu: 
„Jak poradzić sobie z pryszczem przed ważnym wyjściem?”, a nie na przykład 
„Sposoby radzenia sobie z nieoczekiwanym pryszczem przed ważnym wyjściem”. 
Zdania pytające wzbudzają większe zainteresowanie i oczekiwanie, aby uzyskać 
na nie odpowiedź.

Większość fragmentów jest realizowana według schematu: najpierw krótki re-
portaż na temat tego, czym są kurzajki i dlaczego ludzie na nie chorują, a następnie 
rozmowa na ten temat ze specjalistą zaproszonym do studia. Celem jego wizyty jest 
uzyskanie odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Pytania mają być nieskompli-
kowane i zrozumiałe dla każdego widza. Eksperci zaś są zobligowani do udzielania 
równie nieskomplikowanych i zrozumiałych odpowiedzi. Widz ma mieć poczucie, że 
wcześniej bądź później znajdzie tam dla siebie coś interesującego. Jeśli zatem dekla-
ruje, że program mu nie odpowiada, to nie ma pewności, czy nie obejrzy pierwszego 
wywiadu ze zdobywcami olimpijskiego złota w Pekinie w czwórkach wioślarskich, 
właśnie w telewizji śniadaniowej.
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Poranne show ma także swoje cykliczne, stałe elementy. Zaliczyć do nich można 
codzienny przegląd prasy, prognozy pogody, gotowanie, skrót podawanych newsów, 
poradniki, porady fachowców, do których można dzwonić do studia. Oprócz tego 
program składa się z krótkich form reportażowych, wywiadów i rozmów. Od czasu 
do czasu pojawiają się cykle programów związane na przykład z sezonowością. Do 
takich bloków cyklicznych można zaliczyć między innymi programy „Otwarty dom” 
prowadzony przez Joannę Racewicz, która odwiedzała mieszkania i domy znanych 
osób i ukazywała ich prywatność, lub „Skąd się biorą gwiazdy” prowadzony przez 
Aleksandrę Kwaśniewską pokazującą miejsca narodzin i dojrzewania sławnych po-
staci, czy „Wujek dobra rada”, w którym podpowie się, jak odświeżyć zieloną sałatę. 
Porady mogą dotyczyć każdej sfery życia: intymnego, społecznego, prawnego, eko-
nomicznego bądź kulturowego. Mają one pomóc udoskonalić i poprawić jakość stylu 
życia widzów. Zasadą programu jest jednak duża różnorodność, toteż prezenterzy 
prognozy pogody, dziennikarze dokonujący przeglądu codziennej prasy, udzielający 
rad fachowcy czy prezenterzy newsów zmieniają się, dzięki czemu poranna telewizja 
wydaje się jeszcze bardziej dynamiczna5.

Znaczenie czasu

Czas jest jednym z ważniejszych elementów programu telewizji śniadaniowej. Po 
pierwsze podtrzymuje ideologię programu na żywo, po drugie zaś odgrywa rolę 
strukturyzującą zarówno całość programu (sfera publiczna), jak codzienność telewi-
dzów (sfera prywatna). W tym pierwszym aspekcie utrzymujący się efekt programu 
na żywo zostaje osiągnięty przez nieustanną obecność ikony zegara, który odmierza 
czas. Godzina na telewizyjnym zegarze odpowiada realnemu czasowi teraźniejsze-
mu. Innym sposobem informowania o porze dnia jest wypowiadanie się na ten temat 
prezenterów lub gości, na przykład: „zobaczcie, jak ja wyglądam o tak wczesnej 
porze”, „jest tak wcześnie, że jeszcze nie kumam, o tej porze to ja jeszcze śpię” i tym 
podobne. Poza tym prezenterzy często odwołują się do planu programu i jego cza-
sowych ograniczeń. W takich sytuacjach używają sformułowań typu „otrzymałam 
informację od realizatorów, że czas nam się kończy”, albo „jest już czas na wiado-
mości” czy też „musimy kończyć, bo kolejny zaproszony gość czeka”. Dzięki takim 
zabiegom zostaje również ujawnione istnienie struktury programu.

Czas odgrywa także rolę narzędzia strukturyzującego program i naszą codzien-
ność. Telewizja śniadaniowa, mimo że wydaje się chaotyczna, spontaniczna i pełna 
improwizacji, jest bardzo dokładnie zaplanowaną i uporządkowaną formą. Oprócz 
ikony zegara, która jest obecna na ekranie przez cały czas trwania programu, stosu-
je się także inne metody porządkowania całości. Na ekranie jest wyświetlany har-
monogram mających po sobie nastąpić fragmentów. Przy czym, przez odpowiednie 

5 W programie „Kawa czy herbata” cykle są nawet semantycznie powiązane z czynnością picia 
porannej kawy. Oto one: „Dom z kawą” (poniedziałek), „Moto z kawą” (wtorek), „Moda z kawą” (środa, 
piątek), „Ogrody z kawą” (czwartek), „Biznes z kawą” (od poniedziałku do piątku).
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określenia, definiuje się czas krótszy lub dłuższy. Dzięki temu zabiegowi widz może 
w sposób dogodny dla siebie percypować interesujące go fragmenty programu i wy-
konywać poranne czynności, takie jak mycie zębów, ubieranie się, przygotowywanie 
śniadania. Za każdym bowiem razem na ekranie wyświetlają się zapowiedzi trzech 
mających po sobie nastąpić fragmentów. Odmierzanie czasu do kolejnego fragmentu 
jest czynione z użyciem określeń: „za chwilę”, „następnie”, „później”. Jest to gra-
dacja odcinków czasowych. Daje się przez to szansę widzowi, aby mógł zarządzać 
swoim czasem i łączyć konieczność wykonania porannych działań z oglądaniem co 
ciekawszych fragmentów porannego programu. Jeżeli na przykład za chwilę będą 
prezentowane wiadomości, to oznacza, że należy zostać przed ekranem, później pro-
gnoza pogody jest natomiast sygnałem, że zdąży się umyć zęby. Czas nadawania 
programu jest zgodny z czasem teraźniejszym rzeczywistości. Pozwala to zatem wy-
korzystywać znaczenie tego czasu do strukturyzowania codzienności widza. Bada-
cze telewizyjnego medium stwierdzają, że „telewizyjny harmonogram odgrywa rolę 
strukturyzującej siły w rutynie i schematach dnia codziennego” (Dickinson, Murcott, 
Eldridge, Leader 2001: 241). Programy typu „Dzień dobry TVN” oraz „Pytanie na 
śniadanie” TVP2 pozornie są chaotyczne i nieuporządkowane, w praktyce działają 
według zaplanowanego scenariusza, a struktura czasowa i forma programu publicz-
nego pełni także funkcję strukturyzacji sfery prywatnej codziennego życia.

Aranżacja i sceneria przestrzeni

Studio porannego programu nie przypomina typowego telewizyjnego studia, lecz jest 
stylizowane na mieszkanie. Studio „mieszkanie” jest podzielone na odrębne strefy. 
Mamy zatem dużą, przestronną kuchnię wyposażoną we wszystkie niezbędne ak-
cesoria. Jest tam lodówka, olbrzymi stół, zlewozmywak, wiele przypraw, garnków 
i garnuszków. W „Pytaniu na śniadanie” kuchnia jest jasna, urządzona w stylu nowo-
czesnym z całą masą kuchennych szafek, różnych niezbędnych w kuchni przedmio-
tów, piecykiem elektrycznym i mikrofalówką. Wszyscy zaproszeni do gotowania go-
ście używają atrybutu nieodzownego fartuszka, który przypisuje ich do konkretnego 
miejsca w „mieszkaniu”.

Mamy tam również salon z dużym kompletem wypoczynkowym i stolikiem. Roz-
maite rekwizyty, takie jak dywany na podłogach i parkiety, meblościanki z różnymi 
dekoracyjnymi przedmiotami, książkami, świecami oraz różnej maści bibelotami, 
patery z owocami, donice z kwiatami, w niektórych oknach firanki, są nawet żalu-
zje, obrazy na ścianach, kwiaty w doniczkach, a telebimy oprawiono w złote ramy, 
maskując tym samym ich telegeniczność i „symulując fizyczną obecność «świata 
(światów)» (Gumbrecht 1997: 191). Wystrój zarówno w przypadku „Pytania na śnia-
danie”, jak i „Dzień dobry TVN” jest nowoczesny i przyjazny. Osiągnięty zostaje 
efekt przytulnego apartamentu z piękną panoramą miasta w tle. Poczucie wspólnoty 
rzeczywistości telewizyjnej i realnej podkreślają okna wychodzące na ulice miasta, 
tak jak w programie „Dzień dobry TVN”, albo dekoracje wieżowców (w tym obo-
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wiązkowo Pałac Kultury, który, jako symbol, umiejscawia widza w przestrzeni), jak 
w „Pytaniu na śniadanie”. Lepszym rozwiązaniem wydają się jednak naturalne okna, 
przez które widać świat zewnętrzny, co jeszcze bardziej sprzyja poczuciu wspólnoty 
sytuacji. Widz uczestniczy wówczas w aurze pogodowej za oknami własnego miesz-
kania i konfrontuje ją z tą, którą widać za oknami telewizyjnego mieszkania. Pojawia 
się zatem sytuacja odczuwania wspólnoty podobnych warunków atmosferycznych 
oraz potwierdzenie czasu teraźniejszego transmisji programu.

Często prezenterzy odwołują się do warunków atmosferycznych za oknem w celu 
przypominania i potwierdzania współbieżności czasowej i autentyczności programu 
na żywo. Używają w tym celu zwrotów typu: „mamy dzisiaj paskudną pogodę”, „jak 
widać za oknem, pogoda nam dzisiaj nie dopisała” albo „jest taki piękny, słoneczny 
dzień, trzeba się koniecznie wybrać na wycieczkę, do czego także namawiamy Pań-
stwa”. Poza tym okna studia TVN-u wychodzą na ruchliwą ulicę, po której porusza 
się mnóstwo samochodów i przechodniów. Dynamizuje to sam program i utwierdza 
widzów w przekonaniu o autentyzmie przekazu.

Projekt telewizyjnego studia odzwierciedla także sytuację widza, który w go-
dzinach porannych przygotowuje się do wyjścia do pracy, myje się czy spożywa 
śniadanie. Poza tym przestrzeń studia jest zaprojektowana w taki sposób, aby wszy-
scy czuli się właśnie jak w domu, jak u siebie – bezpiecznie i swobodnie. Sceneria 
mieszkania sprzyja kreowaniu przyjacielskiej, pełnej zrozumienia atmosfery poran-
nego programu.

Aranżacja przestrzeni, mimo że stwarza wrażenie bliskości i wspólnoty z absolut-
nie wszystkimi widzami, jest oswojona raczej przez standardy stylu życia klasy śred-
niej. Styl i smak zaprojektowanej przestrzeni sugeruje bliskość z odbiorcami dobrze 
wykształconymi, raczej zamożnymi, zamieszkującymi duże miasta.

Atmosfera i styl

W telewizji śniadaniowej panuje atmosfera swobody, niewymuszonego luzu i przy-
jacielskiego nastroju. W dużym stopniu za ów klimat odpowiadają prezenterzy. At-
mosfera telewizyjnego poranka bardzo różni się od drapieżnej i agresywnej telewizji 
pasma popołudniowego i wieczornego. W programach wieczornych dominuje spór 
i konflikt, zarówno publicyści i dziennikarze, jak i zaproszeni goście są wobec siebie 
raczej rywalami niż partnerami. Jednych i drugich charakteryzuje mocno sformalizo-
wany styl zakodowany w strojach, gestach, zachowaniach werbalnych i niewerbal-
nych. W przeciwieństwie do telewizyjnego stylu pasma popołudniowo-wieczornego 
programy poranne cechuje zdecydowanie mniej sformalizowany styl bycia prezen-
terów. Ich zachowanie jest dużo bardziej swobodne, używają codziennego języka 
z różnymi kolokwializmami, ich strój jest mniej formalny, raczej luźny, pasujący do 
osobowości poszczególnych prezenterów. Atmosfera, jaką tworzą, ma przypominać 
tę, którą odczuwamy na spotkaniach u przyjaciół. W takiej przyjacielskiej atmosfe-
rze widz ma się czuć niezobowiązująco i swobodnie, ale ma mieć także poczucie 
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przynależności do wspólnoty. Nastrój akceptacji i wzajemnej przyjaźni ma stwarzać 
wrażenie bycia wśród swoich. Poranny program ma być miły, ciepły, dodający otu-
chy i sił witalnych. Ma za zadanie nastrajać pozytywnie i uwalniać dobrą energię na 
cały dzień. Definiując telewizję śniadaniową, Daniel Hallin stwierdza, że jest ona 
o tym, „jak interesujący i przyjaźnie nastawieni ludzie konwersują z innymi przyjaź-
nie usposobionymi i ciekawymi osobami w obecności zaproszonych do przyłączenia 
się do nich widzów” (Hallin 1994: 92).

Wykreowanie tego typu nastroju wywołuje bardzo pozytywne skojarzenia i emo-
cje. Zaprezentowanie się w nim prawie zawsze przyczynia się albo do poprawy nad-
wątlonego wizerunku znanego gościa, albo potwierdzenia jego sympatycznej oso-
bowości. Telewizja śniadaniowa daje szansę zaprezentowania zaproszonym osobom 
swojego mniej formalnego wizerunku, własnego stylu ubierania się, wysławiania, 
sposobu bycia. Znane osoby są zapraszane do gotowania swoich ulubionych potraw 
i zdradzania prywatnych sekretów, które łatwiej im ujawnić w atmosferze przyjaciel-
skich pogaduszek, pełnych humoru, ciepła i wzajemnej akceptacji.

W paśmie porannym goście są równorzędnymi partnerami dialogu, w godzinach 
wieczornych są natomiast poddawani twardym przesłuchaniom6. Nastrój przyjaciel-
skiej, przeprowadzanej z poczuciem humoru rozmowy powinien sprzyjać ociepla-
niu negatywnego wizerunku osoby publicznej oraz utrwalać pozyskaną wcześniej 
sympatię publiczności. Zdają sobie z tego sprawę politycy, którzy bardzo chętnie 
odwiedzają poranne programy telewizji śniadaniowej oraz cykle publicystyczne, 
których atmosfera i charakter sprzyja pozytywnemu prezentowaniu siebie i swoich 
poglądów. Obecny premier naszego kraju, Donald Tusk, pojawił się w programie 
„Dzień dobry TVN”, gdy ten był realizowany podczas wakacji na sopockiej plaży 
(27 sierpnia 2005 roku). Swobodnie zachowujący się polityk, wówczas niepełniący 
jeszcze funkcji premiera, a jedynie szefa Platformy Obywatelskiej, do prowizorycz-
nie zorganizowanego na plaży studia przyszedł w towarzystwie rodziny – żony Mał-
gorzaty, syna i córki. Pogawędka przebiegała w miłej atmosferze i nie dotyczyła po-
lityki. Goście zostali poczęstowani kolorowymi napojami oraz pysznym śniadaniem 
i czując się najwyraźniej zupełnie swobodnie, dobrze się bawili podczas wejścia na 
wizję. Z pewnością tego typu prezentacja polityka sprzyja wzbudzeniu pozytywnych 
emocji wobec niego.

Z tego samego powodu popularnością cieszy się niedzielny program przedpołu-
dniowy o charakterze publicystycznym Bogdana Rymanowskiego „Kawa na ławę”. 
Politycy pojawiają się tam w strojach mniej sformalizowanych, bez krawatów, żar-
tują, są bardziej swobodni i mniej zacietrzewieni w prezentacji swoich stanowisk 
i poglądów. Pięknie udekorowany stół, smacznie prezentujące się śniadanie, domowa 
atmosfera, przytulne i przyjazne otoczenie, ciepłe barwy oraz okrągły stół – sprzyjają 

6 W Wielkiej Brytanii telewizja śniadaniowa stała się bardzo popularnym programem wśród polity-
ków. Do jej entuzjastów należał premier Tony Blair, który zdecydowanie preferował „lekkie grillowanie” 
uprawiane przez Eamona Holmesa, gospodarza programu GMTV, niż „pieczenie na ogniu” w postaci 
ostrego przepytywania i przyciskania do muru przez rzeczowego publicystę w atmosferze dalekiej od 
przyjacielskiej pogawędki (Wieten, Pantti 2005: 31).
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swobodnej dyskusji, a także komentowaniu w sposób humorystyczny niekoniecznie 
ściśle politycznych wydarzeń.

Ogólnie atmosfera programu telewizji śniadaniowej sprzyjają zachowaniom nie-
formalnym. Gospodarze i ich goście w nastroju sympatii żartują, traktują się ze 
sporym dystansem, dobrze się z sobą czują, a wraz z nimi również telewidzowie, 
którym udziela się owa pozytywna energia płynąca z atmosfery studia telewizji 
śniadaniowej.

Postacie telewizji śniadaniowej

Rola i znaczenie prezenterów

W telewizji śniadaniowej osoba prezentera, a właściwie osoby prezenterów, odgry-
wają zasadniczą rolę. Ich zadanie jest wielorakie. Przede wszystkim są głównym 
elementem scalającym w całość poszczególne fragmenty. To dzięki ich obecności 
i sposobowi przechodzenia od jednej ministruktury w drugą, od jednego tematu do 
kolejnego zależy, w jakim stopniu uda się wykreować wrażenie ciągłości i spójności 
programu. Muszą oni umiejętnie nawiązywać do kolejnych tematów, przedstawiać 
zaproszonych gości mających wystąpić po prezentacji pogody lub wiadomości, 
omówieniu prasy i tak dalej. Przejścia muszą się odbywać w sposób jak najbardziej 
naturalny i przezroczysty. Status prezenterów w telewizji śniadaniowej jest bardzo 
wysoki. Nie pełnią oni bowiem funkcji „zapowiadaczy” kolejnych programów, od 
której to zresztą większość stacji odchodzi na rzecz bezosobowej reklamy poszcze-
gólnych pozycji programu dnia. Wieten i Pantti w swojej analizie telewizji śnia-
daniowej stawiają nawet tezę, że styl całego programu, panująca w nim atmosfe-
ra, poziom prowadzonych rozmów, a w konsekwencji sukces bądź porażka, zależą 
w dużym stopniu właśnie od stylu prowadzącej pary prezenterów, którzy powinni 
posiadać umiejętności improwizacji (Wieten, Pantti 2005: 30). Zdolności do impro-
wizowania w programie emitowanym przez dwie lub trzy godziny są po prostu nie-
zbędne. Pożądana spontaniczność prezenterów musi być jednak stale pod kontrolą. 
Ich sposób zachowania musi być swobodny i niewymuszony, a strój odpowiedni do 
godzin porannych. Najczęściej w roli gospodarzy programu występują prezenterzy 
w średnim wieku.

Dziennikarze są zazwyczaj dobierani w męsko-damskie pary. Niezwykle istotne 
jest, aby dobrze się rozumieli i lubili z sobą pracować, wzajemne dobre relacje także 
poza wizją sprzyjają bowiem udanej i wiarygodnej komunikacji na wizji. Z jednej 
strony są zespołem (teamem), który ma do zrealizowania wspólny cel, w związku 
z czym musi współpracować. Poza tym, w zależności od sytuacji, funkcjonują na 
zasadzie rywalizacji, uzupełniania się, żartowania czy polemizowania. Z drugiej 
strony stanowią metaforę gospodarzy (host), którzy w programie – stylizowanym na 
mieszkanie – podejmują gości. Z tego powodu jest to zazwyczaj duet damsko-męski. 
Sytuacja ma przypominać te, które znamy z codziennego doświadczenia. Dodatkowo 
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prowadzący są partnerami, to znaczy, że są parą mieszaną, co ułatwia im poru-
szanie niektórych tematów i zadawanie trudnych czy niewygodnych pytań. Trzeba 
przyznać, że zdarzają się przypadki typowych zachowań przypisanych kulturowo 
i społecznie kobietom i mężczyznom. Zdecydowanie częściej jednak zarówno w pro-
gramie „Dzień dobry TVN”, jak i w „Pytaniu na śniadanie” prowadzący żonglu-
ją, przekomarzają się i świadomie wykorzystują zabawę stereotypami związanymi 
z płcią. Występują raczej w rolach równorzędnych partnerów zajmujących te same 
pozycje, a znaczenie płci jest istotne o tyle, o ile można wykorzystać jej atrybuty do 
obalenia jakiegoś stereotypu czy wyśmiania społeczno-kulturowego wyobrażenia na 
jej temat.

Popularni goście

Zapraszani do telewizji śniadaniowej goście są bardzo zróżnicowani. Można wśród 
nich wyróżnić postacie reprezentujące świat sztuki i kultury popularnej. Są to zazwy-
czaj aktorzy, wokaliści, muzycy, producenci, pisarze, słowem rozmaici twórcy. Ich 
obecność w programie śniadaniowym jest wykorzystywana w różny sposób. Jest ona 
zazwyczaj związana z promocją oferty stacji – serialu, filmu, medialnego projektu, 
wydarzenia muzycznego, książki czy płyty. W tej grupie gości dominują postacie, 
które są związane projektami medialnymi swoich stacji. Telewizja śniadaniowa może 
być zatem traktowana i rozumiana jako przestrzeń informowania i reklamowania 
swoich produktów. W tym sensie jeszcze bardziej uzasadnione wydaje się mówienie 
o early morning news shows, gdzie przekazywanie i rozpowszechnianie informacji 
odgrywa bardzo istotną rolę. Na przykład wizyty w studiu telewizji śniadaniowej 
opowiadającego o rodzajach wina Marka Kondrata były ściśle związane z przygo-
towywanym projektem programu „Świat win Marka Kondrata”. W trakcie owych 
spotkań w studio prowadzący zapowiadali mający się wkrótce pojawić program po-
święcony tematyce winiarskiej.

Osoby związane z konkretną stacją pojawiają się w telewizji śniadaniowej nie 
tylko w celu promowania jej produktów, ale także w szerszym sensie kształtowania 
jej wizerunku. Wspierają oni rozmaite akcje charytatywne i kampanie społeczne, 
w które angażuje się stacja. Ich zadaniem jest prezentowanie i upowszechnianie ta-
kich informacji w mediach. Najlepiej tego typu działaniom służy czas antenowy po-
rannego pasma.

Obecność zaproszonych gości wykorzystuje się do omawiania spraw doświad-
czanych przez nich osobiście, dotyczących codziennego życia, a nierzadko ich pry-
watności. Popularne osoby wypowiadają się na tematy związane z zagadnieniami 
społecznymi, obyczajowymi czy po prostu troskami i sprawami dnia codziennego. 
Taki zabieg umożliwia widzom identyfikowanie się ze znanymi postaciami, które 
wydają im się bardziej sympatyczne i bliskie, bo mające podobne doświadczenia 
i znające życiowe kłopoty. Tego typu sytuacje sprzyjają minimalizowaniu dystansu 
pomiędzy znanymi osobami występującymi w roli gości a widzami, wytwarzaniu po-
czucia wspólnoty ludzi zmagających się z tymi samymi problemami. Z tego też po-
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wodu sami prezenterzy bardzo często pozwalają sobie na ujawnianie informacji o so-
bie lub na temat tego, co lubią, cenią, a czego nie tolerują albo im się nie podoba. Dla 
przykładu, jeżeli fragment programu jest poświęcony tematyce ciąż bliźniaczych, to 
do studia zaprasza się znaną postać, która na własnej skórze doświadczyła uroków 
i trosk bycia matką bliźniaków, oraz eksperta – lekarza ginekologa, położnika.

Podobny mechanizm jest stosowany, gdy znane osoby (w tym także politycy) pre-
zentują się w sytuacjach wykonywania codziennych, prozaicznych czynności, ta-
kich jak gra w piłkę nożną, gotowanie czy pielenie ogródka. W programie z 7 wrześ-
nia 2008 roku gościem, który wystąpił w niezwykłej roli kucharza, był polityk SLD 
Ryszard Kalisz. W takiej nieformalnej scenerii kuchennej, ubrany w fartuszek i ko-
szulę bez krawata, opowiadał o przygotowywanych przez siebie potrawach. W kuch-
ni czuł się bardzo swobodnie, z łatwością posługiwał się kuchennymi narzędziami 
i z nieudawaną wprawą kroił, mieszał i doprawiał smacznie wyglądające dania. Przy 
okazji żartował, i z humorem oraz znawstwem opowiadał o przygotowywanych po-
siłkach. Sprawę odżywiania się odniósł także do swojej praktyki politycznej, wyzna-
jąc, że cierpi na codzienną niestrawność związaną z zawodowym stresem.

Tego typu wizyta w telewizji śniadaniowej staje się okazją do pokazania się poli-
tyka jako zwykłego człowieka znającego sprawy i problemy codziennego życia. Wy-
znanie problemów trawiennych pomaga zjednać przychylność i sympatię widzów. 
Z tego też powodu politycy bardzo lubią bywać w telewizji śniadaniowej i pokazy-
wać się w nieformalnych rolach, które zazwyczaj rodzą dobre skojarzenia.

Ważni eksperci

W telewizji śniadaniowej pojawiają się także osoby mniej popularne medialnie, które 
odgrywają jednak nie mniej ważną rolę, czyli eksperci. Ich znaczenie najczęściej 
polega na opisywaniu i wyjaśnianiu zagadnień oraz ewentualnie na udzielaniu tele-
fonicznych porad. Sprawy, jakie są przez nich poruszane, dotyczą ogólnie pojętej co-
dzienności. Na przykład w programie „Pytanie na śniadanie” (8 sierpnia 2008 roku) 
ekspert wypowiadał się w kwestii, czy i jak powinno się rozmawiać się z dzieckiem 
na temat seksu. W tym samym dniu w programie „Dzień dobry TVN” ekspert przed-
stawiał i analizował standardy, atrakcyjność i częstotliwość życia seksualnego doro-
słych Polaków na tle innych krajów europejskich.

W porannym paśmie pojawiają się eksperci z rozmaitych dziedzin, między innymi 
prawa, ekonomii, mody, zdrowego odżywiania się, organizacji życia zawodowego, 
urody, zdrowia, kultury i tym podobni. Podpowiadają, jak osiągnąć sukces, zachowy-
wać się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak założyć własną firmę, gdzie kształcić i jak 
wychowywać dzieci, co jeść i pić, jak gotować, co czytać, czego słuchać, co oglądać, 
co sądzić na jakiś temat, jakie leki przyjmować, jak się relaksować, jak się nie stre-
sować, jak żyć, a nawet – jak żyć na co dzień, aby być szczęśliwym. W programie 
„Dzień dobry TVN” istnieją nawet cykliczne miniformy poradnikowe. Jedną z nich 
jest „Wujek Dobra Rada”, forma, w której w 30-sekundowych odsłonach przedsta-
wia się proste recepty na rozmaite problemy. Innym stałym elementem programu 
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są poniedziałkowe rady ogólne na temat pracy, udzielane przez psychologa biznesu 
Miłosza Brzezińskiego. Radzi on, jak zachowywać się w okresie próbnym w nowym 
miejscu pracy, jak traktować szefa, jak organizować sobie pracę, jak przystosować 
się do pracy po urlopie czy jak sobie radzić z układaniem stosunków biurowych.

Producenci i realizatorzy

Obecność osób spoza kulis w telewizji śniadaniowej jest niezwykle istotna. Do 
niedawna obowiązywała zasada ukrywania zaplecza realizacji programów telewi-
zyjnych. Nieprzewidziane wpadki, pomyłki na wizji, usterki były traktowane i kla-
syfikowane jako brak zawodowej rzetelności i profesjonalizmu. W telewizji obowią-
zywał styl zero, całkowitej przezroczystości. W trakcie realizacji nie można było 
pokazywać żadnych elementów przynależących do przestrzeni zakulisowej. Widz 
nie miał prawa wiedzieć, że one w ogóle istnieją, miał mieć kontakt tylko i wyłącznie 
z perfekcyjnym programem, w którym nie było miejsca na improwizację i sponta-
niczność. W związku z tym restrykcyjnie przestrzegano zasad tradycyjnego profe-
sjonalizmu.

W porannej telewizji zasady tworzenia programu są już zupełnie inne. Kulisy 
stają się jego częścią. „Scena telewizyjna” rozszerza się i zyskuje nowych aktorów. 
Są nimi kamerzyści, realizatorzy, charakteryzatorzy, dekoratorzy wnętrz, kierownicy 
planu, dźwiękowcy, oświetleniowcy. Stają się oni pełnoprawnymi twórcami telewizji 
przez ujawnienie swojej obecności. Ich status zdecydowanie wzrasta. Telewizyjny 
przekaz ma być traktowany jako coś bliskiego widzowi, realnego i bezpośredniego. 
Podobnie jest z wszelkimi nieprzewidzianymi sytuacjami, które są traktowane jako 
coś naturalnego i spontanicznego.

Codziennością porannego show są sytuacje, kiedy prezenterzy nawiązują kontakt 
z kamerzystami, zwracają się do nich po imieniu, zdradzają, co mówili przed nagra-
niem, żartują z nimi, sugerują, że będą mogli skonsumować przygotowane na wizji 
posiłki. Swobodnie pojawiają się na wizji, poprawiają mikrofony gościom. Kamera 
zagląda poza tym do charakteryzatorni, do poczekalni, ujawnia obecność innych ka-
merzystów. Są oni autonomiczną częścią programu wpisującą się i legitymizującą 
postulat telewizji na żywo. Ujawnianie ich obecności oraz kulis powstawania tele-
wizyjnego programu sprzyja także niwelowaniu dystansu pomiędzy publicznością 
a programem. „Jest to proces demistyfikowania telewizji przez samą siebie” (Wie-
ten, Pantti 2005: 32).

Zwyczajni ludzie

Uczestnikami programu są także zwyczajni, nieznani, czasem przypadkowi ludzie. 
Mają szansę na wypowiedź na wizji przy okazji realizacji programów poza stu-
diem, na plaży w Sopocie czy na Rynku w Krakowie. Ich spontaniczne pojawienie 
się w programie jest pretekstem do zapytania o proste codzienne sprawy. Spotkanie 
widza z przedstawicielem stacji skutkuje zazwyczaj żartobliwym i spontanicznym 
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dialogiem oraz upowszechnieniem się koncepcji telewizji na żywo i pokonywaniem 
dystansu pomiędzy nimi (twórcami telewizyjnymi) a nami (widzami).

Innymi sposobami na zaangażowanie zwykłych ludzi do programu są konkur-
sy. Jeden z nich polega na spełnianiu marzeń odbiorców, którzy pragną się spotkać 
z wybraną i podziwianą gwiazdą. Idea spotkania gwiazdy z przeciętnym widzem 
umożliwi ujawnienie codziennego oblicza gwiazdy, a także przezwyciężenie dystan-
su pomiędzy telewizją a widzem. W „Pytaniu na śniadanie” natomiast, w TVP2 po-
jawiają się widzowie, którymi w trakcie trwania programu zajmują się specjaliści, 
zmieniając ich wizerunek. Sugerują udoskonalenia w sposobie ubierania się, zmie-
niają fryzurę i styl wykonywania masażu. Wizyty w studio telewizji śniadaniowej 
zwykłych telewidzów potwierdzają i promują idee przyjaznego programu, w którym 
zarówno organizatorzy, realizatorzy, jak i uczestnicy są traktowani na zasadach rów-
norzędnego partnerstwa.

Sposobem na kontakt z widzami jest również przedstawianie pogody już nie z sa-
mego studia, ale z otwartej przestrzeni ulicy Marszałkowskiej w Warszawie – „Dzień 
dobry TVN”. Prezenterzy dosłownie przenoszą widzów na ulicę Warszawy przez 
niby-obraz w złotych ramach, umieszczony na ścianie studia – mieszkania. Ekran jest 
rodzajem żywego obrazu – dekoracji, która przenosi widzów w przestrzeni wraz ze 
słowami prezenterów: „przenosimy się dziewięć pięter niżej, gdzie czeka Agnieszka 
Cegielska, która ma dla nas najświeższe informacje o pogodzie”. Pogodynka zaczyna 
prezentację pogody od ustanowienia statusu pewności, że jest to wejście na żywo – 
przez spoglądanie w niebo bądź zwracanie uwagi na własny strój dopasowany do 
warunków pogodowych.

Jest to zatem fizyczne wychodzenie do ludzi, dotykanie ich codzienności i prezen-
towanie prognozy pogody w warunkach jak najbardziej naturalnych. To także okazja 
do spotkania przechodnia, który może dołączyć do prezentacji pogody, stając się 
tym samym elementem całego show przez kilka sekund. W jednej z prezentowanych 
prognoz pogody mężczyzna zaprotestował na wizji, że jego małego miasteczka nie 
umieszczono na TVN-owskiej mapie. Prezenterka pogody skargę przyjęła i zapewni-
ła, że zostanie ona rozpatrzona pozytywnie. W takiej sytuacji komunikat jest bardzo 
przejrzysty – wszyscy widzowie przynależą do wspólnoty i współtworzą program.

Idea wspólnoty i możliwości współtworzenia programu telewizji śniadaniowej jest 
także podkreślana przez częste zwroty: „piszcie do nas”, „powiedzcie, co chcieliby-
ście zobaczyć w programie”, „co was interesuje”, „co powinniśmy zmienić lub ulep-
szyć”, „kogo powinniśmy zaprosić”. W trakcie całego programu na ekranie widnieje 
fiszka strony internetowej lub/oraz numer telefonu. Od czasu do czasu prezenterzy 
odczytują listy od widzów, komentując je i odpowiadając na sugestie. W większości 
wypadków obiecują spełnienie próśb widzów. Jest to kolejny dowód na współpracę 
i partnerską relację, którą telewizja śniadaniowa silnie eksponuje i podkreśla.
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Autopromocja produktów telewizyjnych 
w porannych widowiskach telewizyjnych

Poranne widowisko telewizyjne (early morning news show) można uznać za maga-
zyn telewizyjny specjalizujący się w produkcji i podaży informacji pochodzących 
z rozmaitych obszarów wiedzy. Wskazanie tych sfer i ich zdefiniowanie nie jest rze-
czą prostą, dlatego że często informacje przenikają wyznaczone granice sfer. Wyda-
je się jednak, że próba ich usystematyzowania pozwoli wyróżnić jeden szczególny 
aspekt porannego programu, który umożliwi spojrzenie na ten rodzaj telewizji z jesz-
cze innej perspektywy.

Znajdujemy tu wiadomości związane ze sposobami i stylami życia – obszar sty-
lów życia. Są ponadto informacje typu poradnikowego z zakresu medycyny, prawa, 
ekonomii, zdrowia czy urody – obszar poradnictwa telewizyjnego. Dodatkowo prze-
kazywane informacje są związane z codziennością konkretnego dnia, na przykład 
prognoza pogody, skrót faktów, prasówka – obszar faktograficzny. I wreszcie zestaw 
wiadomości dotyczących codziennej obyczajowości – są to rozmowy ze znanymi 
postaciami oraz zaproszonymi gośćmi na tematy bieżące o charakterze społecznym 
(na przykład macierzyństwie), reportaże i sondy uliczne oraz prezentacje zwyczajów 
– które zajmują obszar problematyki społeczno-codziennej.

Konkludując, istnieje wiele aspektów funkcjonowania i znaczenia porannych ma-
gazynów telewizyjnych. Postarajmy się zebrać najważniejsze z nich.

Magazyny poranne dążą do realizacji postulatu telewizji transmitowanej auten-
tycznie w czasie rzeczywistych zdarzeń, wywiadów, widowisk sportowych czy dys-
kusji. Poza tym nawet jeśli ontologicznie jest to wciąż postulat niedający się w pełni 
zrealizować, to w sensie ideologicznym udaje się go osiągnąć przy zastosowaniu 
wielu zabiegów opisanych wcześniej.

Magazyny śniadaniowe starają się ukryć i przezwyciężać fragmentaryczność te-
lewizyjnego świata. Konstrukcja programu pozwala widzowi, bez utraty poczucia 
ciągłości, włączyć bądź wyłączyć się w każdym dowolnym momencie nadawania7. 
Telewizja śniadaniowa jest bardzo silnie związana z rutyną dnia codziennego wi-
dzów. Adaptując się do porządku dnia rzeczywistości spoza ekranu, zostaje wykre-
owana wspólna przestrzeń porozumienia, wspólnota rodzinnego i przyjacielskiego 
kręgu. Poranna telewizja odwołuje się ponadto do idei codzienności. Dotyka spraw 
znanych i bliskich ludziom. Porusza problemy, z którymi się borykali, spraw banal-
nych, a nawet naiwnych, które są częścią ich codziennego doświadczenia. Dostarcza 
także wiedzy praktycznej, typu poradnikowego. Jest w dużym stopniu magazynem 

7 W praktyce odłączanie się w trakcie programu porannego nie jest takie proste, bo struktura programu 
wciąga w spiralę fragmentów na tyle krótkich, że wydaje się, że obejrzenie kolejnego nie spowoduje kolizji 
i opóźnień w czynnościach wykonywanych w rzeczywistości. Praktyka podpowiada jednak, że jest to 
często złudzenie i dość trudno jest uciec od tego typu programu. Chodzi jednak o sam fakt istnienia takiej 
możliwości, która pozwala po zakończeniu jednej kwestii (fragmentu) i przed przejściem do następnej 
(następnego fragmentu) odłączyć się bez utraty jakichkolwiek treści w oglądanym programie.
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lifestylowym z dużą podażą informacji i faktów oraz odniesień do sfery obyczajowo- 
-społecznej, a także pełni funkcje autopromocyjne i autoreklamowe. To mozaika sty-
lów, gatunków, fragmentów, które składają się na ostateczną całość.

Magazyny śniadaniowe oraz inne popularne programy, które odnoszą się same 
do siebie, odkrywają telewizyjny warsztat. Estetyka telewizyjna przez długi czas nie 
dopuszczała do odsłaniania swojej sztuczności. Była absolutnie nieprzezroczysta, 
ukrywała kulisy swojego powstawania. Wykreowana rzeczywistość miała być ide-
alna. Prezenterzy mieli być elegancko ubrani, wykazywać się kulturą osobistą i po-
sługiwać piękną polszczyzną. Błędy językowe i wpadki były uznawane za porażki 
i powód do wstydu8. Kabel czy mikrofon telewizyjny, który przypadkiem wdarł się 
w obraz telewizyjny, był uznawany za ciężki błąd w sztuce. Telewizja była odświęt-
nością, tym, co niecodzienne i niezwykłe. Była tajemnicą. We współczesnej telewi-
zji nastąpiła inwersja tych tradycyjnych zasad. Telewizja odsłania dziś swoje kulisy, 
mnoży sytuacje w celu pokazania zaplecza. Dzięki tym zabiegom staje się codzienna, 
bliska, familijna i swojska. Podobnie widzą to inni badacze telewizyjnego medium, 
którzy piszą:

(…) w pewnym sensie poranna telewizja zachowuje się w sposób bardzo niepodobny do znanej 
nam dotychczas telewizji. Odsłania ona bowiem i odkrywa swoją sztuczność i nienaturalność. 
Z drugiej strony jednakże eksploatuje zdolność telewizji do tworzenia pozorów wiarygodności 
przez kreowanie nastroju zażyłości oraz swojskości (Wieten, Pantti 2005: 36).

Współczesna telewizja, w tym magazyny śniadaniowe, zmieniła zasady swojego 
funkcjonowania, dlatego możemy mieć odczucie, że z jednej strony stała się ona 
bardziej banalna, trywialna, pospolita i codzienna, z drugiej zaś widzów zawsze in-
trygują kulisy tworzenia telewizji, całe to niewidzialne do naszych czasów zaplecze 
techniczno-osobowe9. Taka telewizja jest po prostu bliższa ludziom, sprzyja identy-
fikacji z nią. Telewizyjna rewolucja spowodowała, że koncepcja telewizji nadawa-
nej na żywo doskonale się dzisiaj realizuje zarówno w aspekcie ontologicznym, jak 
i ideologicznym.

8 Ideałem w latach 60., 70. i 80. była Krystyna Loska. Uosabiała ona wszystkie pożądane wówczas 
cechy prezentera telewizyjnego. Nie dość, że była elegancka, formalna i przyjazna, to w dodatku posłu-
giwała się nienaganną polszczyzną i miała świetną dykcję. Słynęła z tego, że z pamięci bez pomyłek 
powtarzała przygotowane zapowiedzi. W czasach gdy nie posługiwano się jeszcze prompterem, czyli 
wizualnym suflerem, był to nie lada wyczyn.

9 Zagadnienia metanarracji i autoreferencyjności telewizji zostały szczegółowo omówione już 
wcześniej.





Rozdział 5

Telewizja rozrywkowa – rozrywkowa 
koncepcja telewizji

Problem polega nie na tym, że telewizja przedstawia nam rozrywkową te-
matykę, ale na tym, że wszelka tematyka jest przedstawiana jako rozrywka1.

Imitowanie kulturowych wzorów

Telewizja polska bardzo szybko zareagowała na zmiany, jakie rozpoczęły się w na-
szym kraju po 1989 roku. To wówczas zaczął się na dużą skalę dynamiczny pro-
ces adaptowania wzorów charakterystycznych dla krajów zachodnich. Przenoszono 
wówczas na polski grunt gotowe i sprawdzone wytwory zarówno gospodarki, jak 
i kultury zachodniej. Kulturowe implanty dostarczały wzorów nowych stylów życia, 
prezentowały świat konsumpcyjny w pigułce – przez rozmaite formy gatunków tele-
wizyjnych, filmy, ale także obecność hipermarketów i zachodnich korporacji. Pierw-
sze lata po historycznej zmianie ustroju to okres przenoszenia na obszar telewizji 
nowych gatunków telewizyjnych i formatów. Na początku lat 90. minionego stulecia 
były to zazwyczaj starsze amerykańskie produkcje serialowe, takie jak „Dynastia”, 
które prezentowały odmienny styl życia i wzorce zachowań, przyczyniając się raczej 
do rozbudzenia aspiracji konsumpcyjnych i zaspokajania zainteresowania odbiorcze-
go inną kulturą i stylem życia. Okres poznawania nowych standardów i gatunków 
trwał przez lata 90., kiedy to Polacy z zachwytem i brakiem dystansu podziwiali 
zachodnią kulturę popularną, która w konfrontacji z dotychczasowym życiem wy-
dawała się barwna, wesoła, niosąca obietnicę zabawy. Odbiorca wraz z nowymi kul-
turowymi zdobyczami uzyskiwał popularną wiedzę na temat kulturowych wartości, 
jakie ona niosła.

Edukacja medialna odbiorców przebiegała w przyspieszonym tempie. Polski widz 
po transformacji ustrojowej i latach szarości i monotonii w mediach poszukiwał prze-
de wszystkim szybkiej i łatwej rozrywki. Z tego powodu popularnością zaczęły się 

1 N. Postman (2002), Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, Warszawa: 
Muza, s. 130.
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cieszyć gatunki, które spełniały owe kryteria. Teraz widz edukował się przez seriale 
i telenowele, a telewizyjna reklama stanowiła wręcz instruktaż tego, jak wykorzysty-
wać zupełnie nowe produkty konsumenckie, które stały się częścią polskiego rynku2. 
Każdy z tych gatunków spełniał, bądź wciąż jeszcze spełnia, ważną funkcję społecz-
ną i kulturową. Nie waham się wysunąć tezy, że telewizja wraz ze swoją ofertą lat 90. 
oraz rodzimą produkcją wprowadzała Polaków w nową rzeczywistość, w nowe ro-
dzajowo społeczeństwo – społeczeństwo konsumpcyjne. Kulturowe wzorce odgry-
wały w owym pierwszym okresie transformacji niezwykle ważną rolę, dostarczając 
ogólnospołecznej wiedzy i kompetencji na temat obsługi często zupełnie banalnych 
produktów konsumpcyjnych, które stanowiły nowość na polskim rynku3. Pozwalały 
one nadrobić i uzupełnić braki w posiadanej wiedzy ogólnospołecznej, konsumpcyj-
nej, dotyczącej zasad wolnego rynku, logiki nowej rzeczywistości. Programy infor-
macyjne, publicystyczne czy też gospodarcze były zdecydowanie w owym czasie 
marginalizowane, mimo że cały czas ze względów formalnych zajmowały ważną 
pozycję w strukturze telewizyjnej hierarchii. Nie wynikało to jednak z ogólnych za-
łożeń, ale ze specyficznego momentu rozwoju, w jakim znalazło się społeczeństwo 
i kultura polska. Widz wiadomości i programów publicystyczno-gospodarczych mu-
siał się dopiero „na nowo narodzić”. Wystarczyła jedna zmiana pokoleniowa, a właś-
ciwie dekada (przyjmując 1989 za rok przełomowy w historii naszego kraju, a koniec 
1997 roku za początek nowej ery w statusie programów informacyjnych), aby móc 
rozpocząć produkcję programu newsowego, który miał niebawem pretendować do 
miana sztandarowego programu komercyjnej stacji TVN. Nawet jeśli ta pierwsza 
potyczka „Faktów TVN” z „Wiadomościami” TVP1 zakończyła się falstartem, to 
przełom w rozwoju telewizyjnych informacji nastąpił w 2004 roku. Były to już dzia-
łania zdecydowanie bardziej świadome, zarówno ze strony formalnych nadawców, 
jak i odbiorców.

Na rynku telewizyjnym wytworzyła się specyficzna sytuacja w zakresie propozy-
cji programowych. Powoli zaczęła zanikać dotychczasowa dysproporcja pomiędzy 
programami rozrywkowymi a informacyjno-publicystycznymi. Programy o charak-
terze rozrywkowym zaczynają zdobywać coraz to nowe przestrzenie telewizji. Tele-
wizja zaczyna zmieniać swój charakter. Oczywiście wciąż koncentruje się na zagad-
nieniach informacyjno-publicystycznych, poważnych sprawach międzynarodowych 

2 Z dzisiejszej perspektywy człowieka zanurzonego w kulturze konsumpcyjnej i znającego jej reguły 
funkcjonowania trudno sobie wyobrazić, że na przykład pierwsze konsumpcyjne doświadczenia używania 
pampersów, czyli jednorazowych pieluch dla niemowlaków, były dla niektórych Polek co najmniej przy-
kre. Wynikało to z braku potocznej, konsumpcyjnej wiedzy na temat wykorzystania tego typu produktów. 
Zdarzało się, że kobiety, które wówczas nie znały produktów jednorazowego użytku (takowe w kon-
sumpcyjnej przestrzeni PRL-u po prostu nie istniały), traktowały pampersy zgodnie z dotychczasowym 
kanonem wiedzy. Z tego powodu zużyte pieluchy prały i zakładały ponownie maluchom. W rezultacie 
dzieci miały otarte i odparzone delikatne ciałka, a pampersy zostały uznane za produkt o żenująco niskiej 
jakości. Dopiero pierwsze reklamy zweryfikowały tę wiedzę, nadając pampersom właściwe miejsce na 
rynku i ucząc zasad używania produktów jednorazowego użytku.

3 Koncepcję wiedzy ogólnospołecznej i konsumpcyjnej przedstawiłam w książce Reklama jako 
tworzenie rzeczywistości społecznej (Bogunia-Borowska 2004).



Imitowanie kulturowych wzorów 109

i krajowych, kwestiach polskiej i zagranicznej polityki, ekonomii i gospodarki, ale 
znacznie więcej miejsca udostępnia teraz rozrywce. Pojawiają się zmiany w coraz 
precyzyjniej opracowywanej i przygotowywanej ofercie programowej. Telewizja co-
raz mocniej i wyraźniej zaczyna podlegać logice wolnorynkowych zasad i wartoś-
ciom rozwiniętego społeczeństwa konsumpcyjnego. Wraz z procesami adaptowania 
i asymilacji zachodniej produkcji telewizyjnej oraz dość jeszcze chaotycznymi pró-
bami produkcyjnymi własnego przemysłu telewizyjnego zaczyna się też kształtować 
nowy polski telewidz. Jego aparat percepcyjny oraz zdolności analityczne i weryfi-
kacyjne wobec treści telewizyjnych zaczynają wpływać na kompetencje odbiorcze.

Na początku XXI wieku polski widz jest zdecydowanie bardziej świadomy i za-
znajomiony z telewizyjnymi gatunkami, szczególnie z tymi spod znaku rozrywki. 
Przejawia się to zresztą wielokrotnie w aktywnym współtworzeniu i współuczestnic-
twie w programach rozrywkowych. Telewidz przestaje być biernym odbiorcą treści 
telewizyjnych, a staje się aktywnym uczestnikiem. Coraz więcej osób aktywnie czy 
też raczej interaktywnie, przez wysyłane sms-y, ingeruje w wydarzenia medialne. 
Odbiorca powoli staje się współdecydentem, który ma wpływ na kształt i przebieg 
programu. Od jego woli oglądania bądź rezygnacji z tego zależy los coraz większej 
liczby programów.

W tym okresie oferta programowa staje się zdecydowanie bardziej różnorodna 
i bogata niż było to w latach 90. Okazało się, że znacząco wzrosła liczba progra-
mów spod znaku rozrywki. Oferta programów rozrywkowych jest tak obszerna, iż 
można nawet zaryzykować stwierdzenie, że powoduje chaos i konfuzję odbiorczą. 
W dodatku bardzo wiele programów rozrywkowych typu „Idol”, „Bar”, „Mamy cię” 
jest emitowanych powtórnie lub wielokrotnie, często nawet kilka lat od ich produk-
cji. Niektóre z nich mają zresztą już swoje kolejne edycje, co powoduje dodatkowe 
zamieszanie. Z czasem przybędzie ich jeszcze więcej i staną się one programami 
najbardziej zabiegającymi o uwagę widza.

Pojawiają się ponadto nowe gatunki i formaty telewizyjne, takie jak choćby te-
lenowela dokumentalna – forma, która zapełnia przestrzeń medialną powagą i sku-
pieniem, koncentruje się na trudnych zagadnieniach i problemach społecznych. 
Telenowele dokumentalne to produkcje, które koncentrują się na człowieku, jego 
emocjach i problemach. Ich stylistyka jest daleka od nastroju wszędobylskiej zabawy 
i obowiązkowego dotychczas w mediach hedonizmu. Na naszym rynku popularne 
okazały się „Adopcje” czy „Pierwszy krzyk”. Tego typu programy pozwalają zaglą-
dać za kulisy ludzkiej codzienności, ukazywać zwyczajnych ludzi w ich codziennych 
zmaganiach z losem.

Sama struktura rynku medialnego, a w szczególności telewizyjnego, ulega prze-
kształceniom i rozwojowi. W latach 90. uruchomiono nowe stacje telewizyjne o cha-
rakterze komercyjnym. Oprócz TVP1 i TVP2, dwóch sztandarowych stacji telewizji 
publicznej, mamy więc jeszcze całą gamę stacji prywatnych, przede wszystkim TVN 
oraz Polsat, ale także TVN Siedem, TV4, Telewizję Puls, TV Polonię. Stacje te z jed-
nej strony starają się nadążyć za globalnymi trendami, z drugiej zaś coraz ostrzej 
rywalizują z sobą o zdobycie i utrzymanie telewidzów.
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Z czasem powstają także nowe kanały telewizyjne, które również przedefinio-
wują rynek mediów i ich percepcję. Telewizyjna przestrzeń wzbogaca się o kanały 
tematyczne, takie jak TVN Turbo, TVN Meteo, TVN24, TVN Style, Ale Kino!, Pol-
sat Sport, Polsat Zdrowie i Uroda, TVP Kultura. W ofercie ciągle dostępne są tema-
tyczne kanały typu Canal+, HBO, Discovery, Eurosport, MTV, VIVA i wiele innych4. 
Oznacza to, że oferta stacji jest zróżnicowana i coraz bardziej wyspecjalizowana. Jest 
ona kierowana do ściśle wyselekcjonowanego widza o określonych zainteresowa-
niach, kompetencjach i wiedzy.

Konglomerat wszystkich wymienionych czynników medialnych oraz globalna 
sytuacja polityczna i wewnętrzna państwa polskiego z jego zagadnieniami gospodar-
czymi i toczącymi się polityczno-gospodarczymi aferami – wszystko to spowodowa-
ło, że pojawiła się szansa dla programów telewizyjnych z innego obszaru. Telewizje 
zaczęły sięgać po nową formę prezentowania treści – po rozrywkę.

Telewizyjna rozrywka jest to niewątpliwie sposób na funkcjonowanie współ-
czesnej telewizji. Charakteryzuje się on specyficznym prezentowaniem progra-
mów telewizyjnych polegającym na stosowaniu rozmaitych zabiegów, które mają 
na celu uatrakcyjnienie przekazu zarówno w jego formie wizualnej, jak i werbal-
nej oraz stylistycznej. Telewizyjna rozrywka stała się hegemonicznym sposobem 
tworzenia telewizji. Proces rozrywkowego uprawiania i konstruowania telewizji 
okazał się niezwykle ekspansywny. Innymi słowy nie tylko nie nastąpił zmierzch 
rozrywki, ale poszerzyła się przestrzeń medialna dla różnych jej odmian i anekto-
wanych przestrzeni.

Rozrywka – informacja

Rozrywkowy i komercyjny aspekt funkcjonowania mediów dotarł do grupy gatun-
ków telewizyjnych, które, wydawało się, z rozrywką nie miały wiele wspólnego. 
W drugiej połowie 2004 roku, jak już wspomniałam wcześniej, programy publicy-
styczne i informacyjne zaczęły łączyć elementy charakterystyczne dla tego gatunku, 
takie jak powaga, profesjonalizm, formalizm, z elementami pochodzącymi z obsza-
ru rozrywki, tworząc tym samym nową telewizyjną jakość. Programy informacyjne 
zostały poddane procesom dekonstrukcyjnym i konstrukcyjnym. Proces ten określa 
się jako infotainment. Rozrywka połączona z obszarem informacji polega na podpo-
rządkowywaniu informacji, faktografii oraz publicystyki prawom i logice rozrywki 
oraz legitymizowaniu takiego stanu rzeczy. Od roku 1989 do 2004 minęło piętnaście 

4 TVP zdecydowała się uruchomić kolejne kanały tematyczne – TVP Dokument oraz TVP Rozrywka. 
Taką decyzję podjęto po przeprowadzeniu badań (TNS/OBOP) na zlecenie TVP. Okazało się, że 82% 
respondentów chciałoby oglądać filmowy kanał tematyczny, a 74% – kanał informacyjny i dokumentalno- 
-reportażowy („Gazeta Wyborcza”, 19–20 listopada 2005 r., s. 32). Obecnie TVP jest nadawcą nastę-
pujących kanałów tematycznych: TVP Kultura, TVP Historia, TVP Sport, i TVP HD (http://media2.pl/
media63767-Cyfrowe-Kanaly-TVP-dla-wwszystkich.html; dostęp: 5.04.2012).
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lat transformacji, i tyle czasu potrzebowali zarówno instytucjonalni nadawcy, jak 
i odbiorcy, aby poddać ów uświęcony obszar telewizyjnych informacji działaniom 
konsumpcyjno-rozrywkowym.

Nowy wymiar konceptualizacji telewizji dotknął również programy informacyj-
ne. Producenci poszczególnych programów informacyjnych w 2004 roku decydują 
się na totalne przekształcenia. Zmienia się scenografia, dekoracje, kolorystyka, mo-
tywy muzyczne, elementy ruchome, sposób montowania i przygotowania newsów, 
pojawiają się nowi dziennikarze i prezenterzy dzienników. Dynamika prezentacji 
informacji jest wzmocniona połączeniami na żywo, wieloma ekranami, ujęciami 
z wielu kamer. Na spore zmiany formuły zdecydowały się „Wiadomości” TVP1, 
„Fakty TVN”, „Wydarzenia” Polsatu, „Kronika” TVP3. Rok później dołączyła do tej 
grupy „Panorama” emitowana przez TVP2. Kampania reklamowa „Panoramy” ru-
szyła z rocznym opóźnieniem w stosunku do konkurencji. Z tego powodu odnosi się 
ona wyraźnie do tego, co udało się już osiągnąć innym programom informacyjnym, 
i próbuje wprowadzić dodatkowy element różnicujący ten program od pozostałych 
na rynku. Podczas kampanii reklamowej dowiadujemy się o motywach powstania 
programu:

(…) o czym myśleliśmy, tworząc nową „Panoramę”? O nowym studiu? O nowej scenogra-
fii? O tym też, ale to nie było najważniejsze. Nowa „Panorama” to przede wszystkim Polska, 
to informacje, które są ważne dla nas wszystkich. Nie ograniczamy się do suchej informacji. 
Eksperci wypowiadający się dla „Panoramy” komentują, jak przedstawione wydarzenia wpły-
ną na nasze życie, jak zmienią Polskę5.

Ów reklamowy tekst jest doskonałym komentarzem i ilustracją sytuacji, w jakiej 
znalazły się programy informacyjne w tamtym okresie. Zwraca się w nim uwagę 
na dwie ważne sprawy: po pierwsze na niezbędne udoskonalenia i uatrakcyjnienie 
formy – zmianę kolorystyki, scenografii, oprawy studia; po drugie na znaczenie war-
tości komentarza, czyli objaśniania faktów i ich konsekwencji dla kraju i dla ludzi go 
zamieszkujących. Do tego drugiego wątku powrócę jeszcze w dalszej części analizy, 
ma on bowiem duże znaczenie dla pojmowania roli dziennikarzy i przygotowywa-
nych przez nich newsów.

Całkowitą nowością na rynku były „Wydarzenia” Polsatu, które zastąpiły „In-
formacje” TP4, przy czym zmieniono tam prawie wszystko, z wyjątkiem głównej 
prowadzącej. TVN z kolei zainwestowała w nowoczesną technologię, która miała 
zapewnić odpowiednio wysoką jakość programu. „Fakty” wzbogaciły się o obro-
towy stół prezenterski, ścianę składającą się z prawie stu płaskich ekranów czy 
komputerowego systemu sterowania kamerami. Do rywalizacji dołączyły nawet 
„Wiadomości”. Tutaj także zmieniono scenografię, kolorystykę, tytułówkę, doda-
no ruchome elementy, które pojawiają się w trakcie odczytywania przez prezen-
tera tekstu wprowadzającego do kolejnych informacji. Zmianie uległa także sama 
struktura prezentowanych wiadomości. Wyraźnie zauważa się podział na informa-
cje poważne, dotyczące polityki, tragedii na skalę globalną i lokalną, oraz infor-

5 Reklama pochodzi z tekstu Najbardziej polska („Polityka” 2005, 42: 115).
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macje o charakterze społecznym, ekologicznym, dietetycznym, medycznym czy 
też kulturowym, w których próbuje się nie tylko przedstawić jakieś tendencje i zja-
wiska, ale znaleźć ich wyjaśnienie. Ogólnie można stwierdzić, że innowacyjności 
poddano wszystkie standardy obowiązujące w mediach. Stacje telewizyjne zostały 
zmuszone do poszerzania rynku odbiorców i konkurowania z innymi stacjami przy 
wykorzystaniu wszelkich możliwych instrumentów oraz form i gatunków telewi-
zyjnych.

Telewizja TVN program informacyjny „Fakty” zaczęła nadawać 3 października 
1997 roku, rozpoczynając tym samym proces zmian w standardzie technologicznym, 
merytorycznym i rozrywkowym polskich stacji telewizyjnych. Intensywna i żmudna 
praca zaczęła przynosić wymierne rezultaty po prawie dekadzie działalności. Począt-
ki „Faktów” nie należały do najłatwiejszych, tym bardziej że cel, jaki sobie postawili 
ich twórcy, był niezwykle trudny: chodziło o zdetronizowanie nieśmiertelnych „Wia-
domości” telewizyjnej Jedynki, od lat nadawanych punktualnie o godzinie 19.30. 
Ambitny cel nie został jednak osiągnięty. W tym starciu sukces odniosła telewizja 
publiczna. Nie wymagało to od niej żadnego większego wysiłku i zaangażowania. 
Kluczem do zwycięstwa okazał się zwykły telewidz, od lat przyzwyczajony do ryt-
mu życia regulowanego przez ramówkę telewizji publicznej. Poza tym przeciętny 
odbiorca telewizyjnych informacji z 1997 roku był niezwykle silnie przywiązany do 
kodów TVP1, a zatem prezenterów, sposobów przekazywania wiadomości, sceno-
grafii, i dlatego nawet nie próbował podglądać nowatorskiej stacji, w której wszystko 
było inne, nowe, nieznane i nieoswojone6.

Obecnie odbiorca ma możliwość oglądania programów informacyjnych z nie-
wielkimi przerwami przez cały dzień. Częstotliwość nadawania wiadomości wzrasta 
po godzinie 15 i trwa do późnych godzin nocnych. Poza tym pozostaje jeszcze kanał 
tematyczny w postaci TVN24, który jest emitowany 24 godziny na dobę, oraz Pol-
sat News. Każda ważna informacja jest tam podawana natychmiast, a dzienniki są 
emitowane w odstępach co pół godziny lub co godzinę w zależności od pory dnia. 
Najwidoczniej „nadawcy zrozumieli, że informacja to świetny towar, który można 
w dodatku jeszcze elegancko opakować i podać. Wieczorne programy informacyjne 
stały się okrętami flagowymi stacji” (Cieśla, Rybak 2004: 24). Rewolucja w sposobie 
traktowania informacji telewizyjnych stanowi ważny aspekt ewolucji polskiej tele-
wizji. Warto jednak zwrócić uwagę, że nastąpiła ona dopiero wówczas, gdy telewidz 
dojrzał do takiej zmiany. Widz poszukuje dzisiaj nie tylko informacji i sposobów in-
terpretacji współczesnej rzeczywistości, ale również oczekuje odpowiedniego stylu 
ich prezentacji i estetyzacji. Te ostatnie aspekty stają się równie ważne jak same infor-
macje. Odbiorca jest zmęczony kolorowym światem reklamy, co wyraźnie ujawnia 

6 „Fakty” w porze emisji o 19.30 były oglądane przez około 1% widzów. Po drobnej kapitulacji 
twórców „Faktów” w maju 1998 r. nadawanie programu przeniesiono na godzinę 19.00. Wówczas to 
oglądalność systematycznie zaczęła rosnąć. Od 2000 r. coraz częściej zdarzały się sytuacje, kiedy to 
program informacyjny „Fakty” był częściej wybierany przez odbiorców niż „Wiadomości”. „Fakty” za-
częły wyrastać na najważniejszy program informacyjny polskiego rynku medialnego (Godzic 2004a: 66).
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się w badaniach7. Nie jest to zresztą widz znużony wyłącznie formami reklamowymi, 
ale nadmiarem wiedzy i informacji. W tym kompleksie zjawisk i zdarzeń odbiorca 
musi się odnaleźć, dlatego też poszukuje on w programach informacyjnych nie tylko 
informacji sensu stricto, ale także objaśniania paradoksów, interpretacji faktów, wy-
jaśniania niejasności, a często całkiem banalnych spraw. Kiedyś w PRL-u ze wzglę-
dów politycznych doszukiwał się w serwisie informacyjnym niejawnych informacji. 
Starał się odkryć to, co kryło się za fasadą oficjalnego komunikatu. Dzisiaj sytuacja 
widza jest zupełnie inna. Z wielości rozmaitych serwisów kompiluje on wizję wy-
darzeń i rzeczywistości. Z powodu kompleksowości świata zmienia się zatem rola 
samych informacji.

Programy informacyjne wciąż dostarczają przede wszystkim informacji, ale 
w praktyce ta funkcja ulega nieco modyfikacji. Wiadomości i publicystyka pełnią 
dzisiaj funkcję eksplanacyjną, a nie tylko i wyłącznie informacyjną. Rzeczywistość 
społeczna jest obecnie bardzo skomplikowana, mechanizmy gospodarcze i działa-
nia polityczne są niejasne i niezrozumiałe. Chaos i konfuzja informacyjna powo-
dują zagubienie. Tego typu programy próbują widzom objaśnić i zrozumieć współ-
czesny świat, a nie tylko dostarczać na jego temat wiedzy. Muszą stawiać pytania, 
ale i szukać odpowiedzi, nie za pomocą komentarza (przekaz wiadomości musi być 
obiektywny), ale dzięki pokazywaniu informacji z wielu perspektyw. Dzisiejsza rze-
czywistość i zdarzenia, jakie w niej zachodzą, wielowątkowość, ich wieloznaczność 
powodują, że trudno widzowi zrozumieć rozmaite zależności i wyciągnąć samo-
dzielnie wnioski. Język mediów i serwisów informacyjnych coraz częściej staje się 
uproszczony i charakterystyczny dla – jak to określa Maciej Mrozowski – orientacji 
melodoksyjnej (Mrozowski 2001: 232). Orientacja melodoksyjna łączy stylistykę 
popkulturowego melodramatu ze stylistyką sloganu reklamowego bądź polityczne-
go. W tego typu przekazie jest dużo mocnych emocji, stereotypowych postaci i po-
staw, etykiet i oczywistości oraz uproszczeń, narracja jest żywa i atrakcyjnie podana, 
występują wyraziste aksjologiczne podziały i pełen emocji i przymiotników język. 
Komunikat, wydaje się, ma formę atrakcyjną i dość prostą w recepcji, która nie wy-
maga od widza zbyt wysokich kompetencji i wiedzy. Newsy mają być opowiadane 
jak atrakcyjne wydarzenia, a nie chłodne i beznamiętne fakty. Serwis informacyjny 
ma mieć atrakcyjną dla widza formę i treść.

7 Od początku lat 90. CBOS i OBOP systematycznie badają ewolucję społecznego postrzegania 
reklamy. Stosunek polskiego społeczeństwa wyraźnie się w ciągu ostatnich piętnastu lat zmieniał. Na 
początku Polacy traktowali reklamy z dużą ostrożnością. Z czasem zaczęli w niej dostrzegać nie tylko 
sposób na sprzedanie (bądź kupienie) towaru, ale także zaczęli zwracać uwagę na jej wartość estetyczną 
i rozrywkową. Z badań OBOP poświęconych odbiorowi reklamy ze stycznia 1996 roku wynikało, że dla 
48% była ona atrakcyjna, dla 46% – zabawna, a 54% respondentów uznało ją za potrzebną w nowej rze-
czywistości (Komunikat OBOP 1996a). Stosunkowo pozytywne nastawienie i zaufanie do komunikatów 
reklamowych z każdym kolejnym rokiem zmniejszało się. Pod koniec 1997 r. w badaniach prowadzonych 
przez CBOS ujawnia się raczej znużenie i negatywne nastawienie do reklam: „Przeważającą część społe-
czeństwa reklamy raczej drażnią (74%), niż bawią (24%); raczej nudzą (70%), niż ciekawią (29%); raczej 
zniechęcają (63%), niż zachęcają (33%); i w większym stopniu raczej dezinformują (57%), niż informują 
(38%)” (Komunikat CBOS 1997).
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Poza tym gatunek telewizyjny, jakim jest program informacyjny, działa na takich 
samych zasadach jak inne komunikaty pełniące funkcje perswazyjne. Program infor-
macyjny stosuje zatem techniki – charakterystyczne chociażby dla reklamy – komuni-
katu perswazyjnego w czystej postaci. Nie oznacza to, że wszystkie programy informa-
cyjne stosują tę zasadę, ale z pewnością starają się tak czynić „Fakty TVN”. W swojej 
analizie „Faktów” Mateusz Halawa udowadnia, że „mimo pozoru informacyjności te-
lewizyjne wiadomości są w istocie przekazem perswazyjnym” (Halawa 2003) – twórcy 
„Faktów” starają się zrobić wszystko, aby widza wciągnąć, wykorzystując rozmaite 
środki, takie jak konstrukcja zdań, dialogiczna budowa wypowiedzi, intonacja i akcen-
ty stawiane przez prowadzącego, intrygujące pierwsze zdanie, efektowne zdjęcia i ich 
montaż, barwne komentarze, wypowiedzi zwykłych obserwatorów zdarzeń i tym po-
dobne. Wszystkie te zabiegi mają na celu wciągnięcie widza w dalszą część programu. 
Jak stwierdza Katarzyna Prajzner, analizująca „Panoramę” i „Fakty TVN”:

Programy różnią się od siebie typem roli prowadzącego, kolejnością podawania informa-
cji i ich treścią, dramaturgią (zarówno całego serwisu, jak i poszczególnych informacji), rze-
telnością ukazywania wydarzeń oraz sposobem używania stereotypów przypisanych płciom 
(Prajzner 2002: 190).

Programy publicystyczne i informacyjne z całą ich dramaturgią stanowią istotny 
aspekt funkcjonowania rozrywki w obszarze informacji. Obecnie program informa-
cyjny i publicystyczny powinien nie tylko spełniać warunki profesjonalizmu i rzetel-
ności, ale także powinien zawierać elementy widowiska. „Newsy, tak jak reklamy, są 
«opakowane», atrakcyjne wizualnie, a program wiadomości nabiera rytmu, który ma 
za zadanie zatrzymać uwagę i zapewnić przyjemne oglądanie” (Godzic 1999: 89). 
Współczesny widz oczekuje nie tylko rzetelnie podanych informacji. Muszą one być 
zaprezentowane z pewnym rozmachem w zakresie elementów wizualnych, muzycz-
nych, estetycznych, osobowościowych oraz technologicznych. Spełniając te wyma-
gania, programy informacyjne stają się widowiskami informacyjnymi.

W latach 90. nikt się nie spodziewał, że owa atrakcyjna forma opowiadania o zda-
rzeniach, a nie ich obiektywnego relacjonowania, zacznie torować drogę zjawisku 
tabloidyzacji. Ta forma przekazu polega na przedstawianiu rzeczywistości i zacho-
dzących w niej zdarzeń w banalny, uproszczony oraz skandalizujący sposób, przy 
zastosowaniu dużej ilości komunikatów wizualnych. Zjawisko to, mimo że naro-
dziło się w obszarze prasy, obecnie anektuje wszelkie formy medialnych przestrze-
ni (Superstacja jest przykładem tabloidowej telewizji w Polsce). Ukształtowana na 
początku lat 90. nowa forma przekazu i budowania relacji z widzem stała się jeszcze 
bardziej ekspansywna. W stylistyce przekazu ujawnia się wielością wykrzykników, 
zmianą intonacji, podnoszeniem i ściszaniem głosu prezentera, modulacją głosu 
i jego natężenia, emocjonalnością przekazu, zaangażowaniem, uproszczeniami, uży-
waniem nieskomplikowanych określeń. Ekstremalną formę taka wypowiedź przy-
biera w przypadku przekazu tabloidowego, który mając za zadanie dotarcie do ma-
sowego odbiorcy i jego codzienności, wytwarza niejako odrębny język komunikacji.

Tabloidyzacja zrodziła się w sytuacji proliferacji rzeczywistości, którą w całej 
kompleksowości jest człowiekowi coraz trudniej zrozumieć. Jej niebywała ekspansja 
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na wszystkie media, a co za tym idzie, sukces, został osiągnięty dzięki zastosowaniu 
różnych mechanizmów, sposobów dotarcia do odbiorcy. Wynika on, po pierwsze, 
z rodzaju prezentowanych treści, które stanowią plotki, sensacje, ludowe atrakcje, 
informacje z życia znanych ludzi, w tym także polityków. Po drugie – jest skutkiem 
zmiany stylistyki medialnego opowiadania podążającej w kierunku pewnych uprosz-
czeń. Po trzecie, polega na odwoływaniu się do życia codziennego zwykłych ludzi 
i ich doświadczeń. Po czwarte, tabloidy, podobnie jak popularne seriale, dostarczają 
widzom pożywki do codziennych rozmów, konwersacji, oceniania i wartościowania, 
zajmowania postaw wobec bohaterów.

Treści tabloidowe dla wielu odbiorców są istotne z punktu widzenia budowania 
i podtrzymywania relacji społecznych. Wiedza o kulturze popularnej ma to do siebie, 
że nie trzeba jej znać dokładnie, to znaczy nie istnieje konieczność oglądania wszyst-
kich seriali, programów rozrywkowych czy telewizyjnych dyskusji, ale powinno się 
mieć na jej temat ogólne pojęcie. Józef Niżnik, rozważając znaczenie „potoczności” 
w życiu człowieka, zauważył, że jest on w stanie istnieć i żyć tylko w rzeczywistości, 
która jest dla niego zrozumiała i spójna. Człowiek podejmuje działania, które wydają 
się nawet nieracjonalne, w celu zapewnienia sobie świata, który będzie miał przej-
rzyste reguły i znaczenia. Z tego też powodu „(…) jest w stanie zignorować swoją 
wiedzę naukową w takim zakresie, jaki jest potrzebny dla uzyskania spójności jego 
symbolicznego uniwersum. Jest gotów odwołać się do mitu, magii, astrologii, religii” 
(Niżnik 1991: 162). Wydaje się, że współcześnie człowiek potrafi odwoływać się do 
tabloidowego świata, który pełni funkcję mitu bądź religii, zapewniając spójną wizję 
skomplikowanej rzeczywistości.

Rozrywka – polityka

Polityka, wybory, publicystyka coraz częściej wykorzystują logikę rozrywki i kre-
owania dramaturgii programu zgodnie z logiką atrakcyjności programu. Trudno 
stwierdzić, czy proces ten polega na anektowaniu kolejnych przestrzeni telewizyj-
nego medium przez logikę rozrywkowego systemu, czy też na odwrót – programy 
poświęcone polityce lub publicystyce odwołują się do sprawdzonych mechanizmów 
logiki konstruowania show według rozrywkowych zasad.

Jednym z najbardziej znanych przykładów programów z gatunku politycznego 
talk-show jest program „Teraz my!” Tomasza Sekielskiego i Andrzeja Morozow-
skiego emitowany przez komercyjną stację TVN8. W tym przypadku mówienie 
o widowisku i aspekcie rozrywkowym było jak najbardziej uzasadnione, program 

8 Warto przypomnieć, że wcześniej TVN produkowała program publicystyczny „Prześwietlenie”, 
w którym właśnie Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski wraz z zaproszonym gościem analizowali 
bieżące wydarzenia. Program „Teraz my!”, prowadzony przez tę samą parę dziennikarzy, różnił się od 
wcześniejszej formuły przede wszystkim formą i zdecydowanym naciskiem na czynniki charakterystyczne 
dla telewizyjnego show.
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„Teraz my!” wpisywał się bowiem w konwencję dyskutowania na tematy polityczne 
z zachowaniem pełnej dramaturgii i atrakcyjności samego przekazu, barwnej sce-
nografii, muzyki i świateł, błyskotliwego dialogu między prowadzącymi program, 
nieodzownej publiczności w studiu, która spontanicznie reagowała, puentując śmie-
chem cięte riposty dziennikarzy oraz ich gości. Pomysłowość twórców programu 
nie kończyła się jednak na tym. Ważną część programu stanowiło niestandardowe 
pokazywanie polityków. W jednym z odcinków zaprezentowano i próbowano prze-
analizować mowę ciała znanych polityków. Niezwykle barwne okazały się zaciśnięte 
pięści, przygryzane nerwowo usta, grożące palce, głupawe uśmieszki, na które nie 
pozostawali obojętni widzowie, szczególnie, gdy objaśniano im dokładne znaczenie 
owej gestykulacji. W innym programie z tego cyklu, notabene poświęconym deba-
cie pomiędzy dwoma ówczesnymi kandydatami na prezydenta Polski – Donaldem 
Tuskiem i Lechem Kaczyńskim, odkryto rąbek tajemnicy dotyczący stanu posiada-
nia obu panów. Kamera pokazała między innymi prywatne mieszkania, w tym tak 
osobiste miejsca, jak sypialnię, czy miejsca pracy i odpoczynku kandydatów na naj-
wyższy urząd w kraju. Program emitowany 18 października 2005 roku rozpoczął się 
od wspomnienia polityków, którzy zniknęli z politycznej sceny (nie zostali wybrani 
podczas wyborów parlamentarnych przez obywateli albo w ramach odświeżania par-
tii zostali odsunięci od sprawowania władzy). Na tym tle dość niekonwencjonalnie 
została zaprezentowana postać Marka Dyducha, jednego z czołowych polityków 
SLD, pełniącego wcześniej funkcję sekretarza generalnego partii, który został przed-
stawiony w roli czołgisty. Skojarzenia nasuwały się same, tym bardziej że obrazowi 
towarzyszyła sentymentalna piosenka ze słynnego serialu o czterech pancernych. Do 
pełnego obrazu brakowało jedynie kompanów niezawodnej drużyny, o których z nie-
ukrywaną ironią pytali prowadzący program: „A co się stało z resztą pancernych?”.
Mieli na myśli, jak się po chwili okazało, Leszka Millera, Józefa Oleksego i Krzysz-
tofa Janika, którzy w owym czasie z polityką musieli się pożegnać. Dramaturgia 
z jednej strony, humor zaś i ironia z drugiej, zostały dopełnione przez typowy zabieg 
widowiska – mianowicie w studiu, jako puenta programu, stał ogromny wilczur – 
piąty członek słynnej drużyny. Jak na program komentujący rzeczywistość politycz-
ną, którego celem były rzetelne dyskusje polityczne, był to zabieg niestandardowy, 
doskonale jednak ilustrujący tendencję do wizualizacji problemów, która ma przekaz 
czynić bardziej atrakcyjnym.

Inny zabieg, który także sprzyjał dynamizowaniu programu, był związany z samą 
parą prowadzących. Interakcja pomiędzy nimi była elementem podnoszącym napię-
cie w dyskusjach z zaproszonymi gośćmi, ale stanowiła także ważny czynnik wpro-
wadzający do kolejnych zagadnień bądź etapów programu. Nie dziwiło zatem, że 
jaskraworóżowy kolor krawata Tomasza Sekielskiego mógł nagle stać się pretekstem 
do żartu kolegi – Andrzej Morozowski płynnie nawiązał do zniecierpliwionego wi-
zytą w studiu wilczura, stwierdzając, że uciekł on z pewnością na widok owej trudnej 
do zniesienia barwy krawata. Owo zachowanie, żartobliwy komentarz, przekomarza-
nia, wzajemny sympatyczny stosunek do siebie dziennikarzy oraz telewizyjny mon-
taż mogły jednak wprowadzić w błąd, widzimy bowiem chwilę potem, jak w dysku-
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sji z zaproszonymi gośćmi prowadzący raptownie ich atakują, utrzymując wspólny 
front. Są stanowczy i bardzo profesjonalni, doskonale przygotowani do zadawania 
celnych i inteligentnych pytań. Show trwa nadal, ale już na nieco innych zasadach. 
Stawiane pytania są niezwykle trafne, akcja toczy się wartko, obnażając słabości 
bądź brak kompetencji rozmówców.

W omawianym tutaj programie z dnia 18 października gościem była Anna Ja-
rucka, która po długiej przerwie i milczeniu w środkach przekazu zdecydowała się 
zaistnieć ponownie na medialnej scenie właśnie w programie „Teraz my!”9. Tutaj 
wejście gościa do studia przypominało te znane z programów czysto rozrywkowych 
i komercyjnych typu „Mamy cię”, „Wojewódzki Show” czy „Szymon Majewski 
Show”. Gość zapowiedziany przez prowadzącego wyłania się z ciemności, poko-
nując spory odcinek dzielący go od wielkiego szklanego stołu rozmów, przy którym 
czekają dziennikarze. Owemu dojściu, czy też raczej przejściu, towarzyszy intrygu-
jąca i głośna muzyka – zapowiedź spotkania z kimś ważnym i niezwykłym, kto zaraz 
wyjawi tajemnice polityczne, oraz migające światła, które się odbijają w dwóch wiel-
kich ekranach umiejscowionych za plecami dziennikarzy. Mnożą się wrażenia zmy-
słowe, wraz z nimi proporcjonalnie rośnie dramatyzm. Również w tym przypadku 
apogeum zostaje osiągnięte, gdy do studia wkracza Anna Jarucka i zasiada za stołem 
po uprzednim efektownym przejściu. Rozmowa jest dynamiczna, tym bardziej że py-
tania padają szybciej, niż zaproszona jest w stanie odpowiadać. Pod koniec dialogu, 
tuż przed przerwą na blok reklamowy, dyskutanci mówią już bardzo, bardzo szybko, 
chcąc zawrzeć w krótkim czasie jak najwięcej informacji. Wypowiedzi stają się coraz 
bardziej skondensowane. Rozpędzona dyskusja musi być przerwana w celu wyemi-
towania bloku reklamowego. Zanim nastąpi przerwa na reklamy, trzeba przytrzymać 
widzów przed ekranami, stosując kolejny ważny zabieg. Prowadzący zapowiadają, 
że tuż po przerwie zadadzą Jaruckiej kontrowersyjne pytanie: „Czy łączyło ją z Ci-
moszewiczem coś więcej?”. Tę zapowiedź Sekielskiego jego partner Morozowski 
ripostuje: „Masz na myśli romans?”. „Domyśl się” – pada odpowiedź z ust współroz-
mówcy, po czym  – następuje emisja bloku reklamowego.

Celem takiego zabiegu jest podtrzymanie napięcia i dramatyzmu programu, 
a w konsekwencji uwagi widza i zatrzymanie go przed ekranem w czasie misji bloku 
reklamowego.

Innymi gośćmi wówczas nadawanego programu byli szefowie sztabów wybor-
czych kandydatów na prezydenta – Michał Kamiński z Prawa i Sprawiedliwości oraz 
Jacek Protasiewicz z Platformy Obywatelskiej. Pojawili się oni w studio także przy 
muzyce oraz w snopach światła. Tym razem elokwentni goście z dwóch przeciwnych 
drużyn podjęli żywą polemikę, podgrzewaną pytaniami dziennikarzy.

Dobór gości, barwnych i kontrowersyjnych, także stanowi element widowisko-
wości i w dużym stopniu decyduje o poziomie dynamiki narracji.

Program Andrzeja Morozowskiego i Tomasza Sekielskiego był niewątpliwie 
przygotowany według zasady widowiskowości i dramaturgii telewizyjnego show, 

9 Anna Jarucka była asystentką Włodzimierza Cimoszewicza.
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bo „(…) telewizja to forma i treść. I choć treść jest najważniejsza, może stracić 
znaczenie, jeśli forma jest niedoskonała” – pouczał Tomasz Lis w Instrukcji dla 
reporterów TVN (Lis 1999: 41). Wydaje się, że zgodnie z tą właśnie zasadą planuje 
się i przygotowuje programy telewizyjne, bo „(…) telewizja to percepcja, dlatego 
tak istotne są szczegóły. Zawartość jest ważna dopiero wtedy, gdy klient, zachęcony 
opakowaniem, zechce ją zbadać” (Lis 1999: 41). Dopóki owa równowaga pomię-
dzy elementami formy a treści jest zachowana, program może dostarczać widzom 
satysfakcji zarówno estetycznej, jak i merytorycznej. Jeśli jednak owe szczegóły 
zdominują treść, albo oprócz formy nie będzie obecna w nich żadna wartościowa 
treść, to media zdominuje proces ich komercjalizacji oraz komercjalizacji oferty 
programowej telewizji.

W 2010 roku dziennikarze Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski zostali prze-
niesieni do stacji TVN24, gdzie znalazł miejsce ich nowy program. Tego typu po-
sunięcie świadczy o tym, że „Teraz my!” stawało się powoli programem rozrywko-
wym, a raczej zbyt rozrywkowym. Jego dalsza emisja groziła utratą prestiżu stacji, 
w której do tej pory był nadawany. Obecnie Andrzej Morozowski razem z Maciejem 
Knapikiem prowadzi na kanale TVN24 cykliczny program „Tak jest”, pozbawiony 
elementów rozrywkowych profesjonalny program publicystyczno-komentatorski. 
Natomiast Tomasz Sekielski od stycznia 2011 roku jest autorem programu „Czarno 
na białym” (również emitowanego przez TVN), który całkowicie odbiega od roz-
rywkowej koncepcji programu publicystycznego. Polityczny talk-show „Teraz my!” 
w kwestii estetyzacji widowiska był zbliżony do klasycznych programów rozrywko-
wych, w których stosuje się rozmaite zabiegi formalne uatrakcyjniające sam przekaz 
i treści, w tym: dynamiczny montaż, rozmaite konkursy, liczne bloki reklamowe, 
sygnały dźwiękowe oraz muzykę, interaktywne zaangażowanie odbiorców, bogatą 
scenografię, operowanie światłem, różne niespodziewane atrakcje, angażuje się pro-
wadzących o wyrazistych i oryginalnych osobowościach oraz proponuje się ciekawą, 
a nawet kontrowersyjną, tematykę.

Niech za przykład posłuży w tym miejscu ultrakomercyjny program telewizyjny 
„Szymon Majewski Show”10. Sam tytuł programu dostarcza wielu cennych infor-
macji. Po pierwsze, postać prowadzącego jest ważna, koncentruje bowiem na sobie 
uwagę i przyciąga widzów przed ekran. Po drugie, określenie „show” zapewnia, że 
w zakresie formy widz może spodziewać się wielu atrakcji. Zacznijmy od sceno-
grafii, która jest barwna, pełna absurdalnych połączeń. Przykładem mogą być ol-
brzymie ekrany umiejscowione za gośćmi Szymona, które emitują obraz przesuwa-
jącego się krajobrazu. Na pozostałych ścianach fototapety z kiczowatymi palmami, 
na biurku prowadzącego zaś stoi w formie dekoracji kierownica, tuż obok niej lew, 
regularnie ziejący ogniem. Szerokie ujęcia ukazują misterną metalową konstrukcję 
zajmującą sporą część studia, a przypominającą na szybko ustawiony hipermarket. 
Znajdująca się w studiu orkiestra przygrywa w ramach puenty, uderzając w perkusję 

10 W tytule politycznego talk-show Morozowskiego i Sekielskiego co prawda nie zostały zamiesz-
czone ich nazwiska, ale „Teraz my!” jest semantycznym określeniem wyraźnie nawiązującym do postaci 
głównych prowadzących.
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 i inne instrumenty, czasami towarzyszy jej śpiew trzech wijących się dziewczyn. 
Przy tym wszystkim obraz jest systematycznie przecinany dynamicznym montażem, 
rozmaitymi animacjami komputerowymi oraz ruchomymi kamerami, które w róż-
nych ujęciach pokazują całe studio, gości, prowadzącego oraz orkiestrę. W studiu jest 
wiele najdziwniejszej maści rekwizytów, często zupełnie absurdalnych, na przykład 
pianino, urządzenia do suszenia włosów znane ze starych filmów czy wielki wenty-
lator. Dodatkową atrakcją obowiązkowo jest zgromadzona publiczność, która żywo 
reaguje na dialog gości z prowadzącym oraz na prezentowane zabawne historyjki 
zmontowane i przygotowane wcześniej. Wyłaniający się z atrapy wagonu metra go-
ście pojawiają się w oparach dymów przy intensywnej muzyce. Goście są zawsze 
osobami znanymi, na przykład w programie emitowanym 24 października 2005 roku 
byli to Natalia Kukulska oraz Cezary Pazura. W trakcie spotkania zaproszeni goście 
muszą się wykazać dowcipem, szybką reakcją, poczuciem humoru, grą słów, biorą 
też udział w quizie, w którym im mniej się wie, tym lepiej. W rezultacie mogą liczyć 
na abstrakcyjne nagrody, które wywołują salwy śmiechu publiczności obecnej w stu-
dio jak w wypadku zegarka z „Kukulską” zamiast zegara z kukułką. Proste skojarze-
nia, nieskomplikowany i absurdalny humor jest ważnym elementem programu. Do 
tego dodajmy scenki satyryczne, w których naśladuje się znanych ludzi, oraz długie 
przerwy na bloki reklamowe – i oto przepis na komercyjny program telewizyjny 
gotowy. To iście postmodernistyczna mieszanka stylów i gatunków, pełna absurdów, 
żartów, pastiszu i satyry na rzeczywistość. Doskonale oddaje to zresztą tekst rekla-
mowy programu, w którym dowiadujemy się, że „Majewski Show” to „strefa rażenia 
śmiechem, tu rozbrajamy głupotę, detonujemy absurdy, prowadzimy luźne rozmowy 
w tłoku”11.

Czynniki formalne oraz efekty specjalne są istotnym wyznacznikiem komercyj-
ności programu, aczkolwiek nie jedynym. Dopiero ich połączenie z banalizacją prze-
kazu, miałką treścią opartą jedynie na aspekcie sensacyjnym, który ma zapewnić 
wysoką oglądalność a w konsekwencji wymierne zyski, może stanowić przypadek 
w pełni komercyjnego programu telewizyjnego. W praktyce komercyjność programu 
zazwyczaj idzie w parze z jego wysoką popularnością. Bardzo dobrze ilustruje to 
przykład podany przez socjologa Roberta Mertona, który analizując role społeczne, 
udowadniał, że gdyby wykłady nauczyciela akademickiego były udostępnione

(…) wszystkim ludziom objętym zestawem ról nauczyciela, mógłby on zostać zmuszony do 
nauczania nie tego, co wie, lub, o czym jest przekonany na podstawie dowodów, ale tego, co 
zaspokoi liczne i najróżniejsze oczekiwania wszystkich osób zainteresowanych „nauczaniem 
młodzieży”. Doprowadziłoby to wkrótce do sprowadzenia poziomu nauczania do najmniejsze-
go wspólnego mianownika (Merton 1982: 419).

W tym miejscu Merton nie odmawia sobie odniesienia takiego sposobu naucza-
nia do funkcjonowania mediów, dodając „oznaczałoby to przekształcenie nauczania 
i umieszczenie go na poziomie widowiska telewizyjnego, w którym robi się wszyst-

11 Tekst pochodzi z zapowiedzi programu emitowanej w TVN przed odcinkiem z dnia 7 listopada 
2005 r.
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ko to, co prowadzi do podniesienia wskaźników popularności” (Merton 1982: 419). 
W tym przypadku wydaje się, że Szymon Majewski robi wszystko, aby wszyscy, 
a przede wszystkim on, bawili się dobrze bez względu na to, czy będą to absurdalne 
dowcipy, czy wysokiej klasy pastisz popularnych postaci i politycznych debat w czę-
ści zatytułowanej „Rozmowy w tłoku” (jest to nawiązanie do innego programu TVN, 
a mianowicie „Rozmów w toku”, który prowadzi Ewa Drzyzga). Zachowanie równo-
wagi pomiędzy formą i treścią programu jest najważniejsze. W wypadku położenia 
nacisku na uatrakcyjnienie formy niekoniecznie musimy mieć do czynienia z niskim 
poziomem treści. Także mało atrakcyjna forma nie musi automatycznie oznaczać 
wysokiej wartości artystycznej programu.

Proces komercjalizacji dotyczy tego typu sytuacji, kiedy forma dominuje i de-
terminuje samą treść gatunku telewizyjnego. Do momentu jednak, gdy forma tylko 
wzbogaca program, a zabiegi montażowo-scenograficzno-muzyczne stanowią prze-
rywniki niewpływające na samą jakość i poziom treści, możemy mówić o pozytyw-
nej komercjalizacji mediów. Innymi słowy, pozytywna komercjalizacja mediów jest 
związana z procesem estetyzacji przekazów i komunikatów medialnych. Gdy owa 
forma natomiast i omawiane wcześniej zabiegi determinują samą treść (na przykład 
wybieranie tylko sensacyjnych informacji do podania, minimalizowanie dialogu na 
rzecz efektów akustycznych i wizualnych), wówczas jest to negatywna komercja-
lizacja mediów. Opisując przypadek telewizji amerykańskiej, jej zagorzały krytyk 
Neil Postman uznawał za spory problem właśnie jej postępującą komercjalizację, 
przy czym gdy stwierdzał: „problem polega nie na tym, że telewizja przedstawia 
nam rozrywkową tematykę, ale na tym, że wszelka tematyka przedstawiana jest jako 
rozrywka” (Postman 2002: 130) – miał na myśli negatywny jej aspekt. Analiza obec-
nego stanu rodzimej oferty programowej legitymizuje jednakże i uzasadnia doko-
nane powyżej rozróżnienie. Nie da się bowiem ukryć, że sytuacja amerykańskich 
stacji telewizyjnych wraz z ich ofertą programową mimo wszystko wciąż różni się 
od tego, co obserwujemy na naszym rynku telewizyjnym. Powyższe rozróżnienie ma 
sens tylko wówczas, gdy proces komercjalizacji przynosi także pozytywne rezultaty, 
na przykład w postaci wzrostu jakości technicznej programów. Gdy forma spełnia 
już wszystkie wymogi jakościowego standardu, a komercjalizacja nadal postępuje, 
wówczas mówienie o procesie komercjalizacji dotyczy jej negatywnych skutków. 
W takiej sytuacji można stwierdzić, że czynnikami w największym stopniu określa-
jącymi i determinującymi zarówno formę, jak i treść telewizyjnego przekazu nie są 
technika i technologia czy też misja lub strona merytoryczna, ale, jak chce – słusznie 
zresztą – Maciej Mrozowski, „ideologia i interes ekonomiczny nadawców, czyli ideo-
logia konsumpcjonizmu i pogoń za zyskiem” (Mrozowski 2002: 11). Jak się jednak 
okazuje, istnieją granice stosowania formalnych rozwiązań przyjętych w obszarze 
gatunków rozrywkowych. Program „Teraz my!” w pewnym momencie niebezpiecz-
nie zaczął się zbliżać do akceptowalnej granicy przekazywania treści politycznych 
i publicznych, której pokonanie graniczyłoby z absurdem i inflacją znaczenia owych 
treści. Kwestie polityczne, poważne afery, trudne tematy w politycznym talk-show 
„Teraz my!” nie były może bagatelizowane i banalizowane, ale ich status przez za-
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bawową formę prezentacji tracił jednak znaczenie12. Prezentowane w programie zda-
rzenia, nawet te o najwyższej wadze i wartości dla funkcjonowania państwa polskie-
go i polityki, były jakby brane w nawias, tracąc tym samym pierwotny sens. Forma 
i sposób prezentowanych treści wpływa na ich odbiór.

Obecnie Andrzej Morozowski i Tomasz Sekielski realizują autorskie progra-
my publicystyczne w ascetycznej, acz wyrazistej, scenerii kanału informacyjnego 
TVN24, dzięki czemu status ważności owych treści został znacząco podniesiony. 
Forma, miejsce oraz estetyka prezentacji treści spowodowała, że są one wysoko po-
zycjonowane.

Rozrywka – demokracja

W społeczeństwie demokratycznym pojawiają się również formy medialne, które 
mają zapewniać szeroką partycypację rozmaitym podmiotom w publicznej debacie. 
W społeczeństwie obywatelskim, w którym dominującą ideą organizacji jest partycy-
pacja jak największej liczby obywateli w angażowaniu się w sprawy społeczne oraz 
polityczne, rozwinęła się koncepcja demokracji deliberatywnej. Podstawową ideą 
deliberatywnej formy demokracji jest podejmowanie publicznych i społecznych de-
bat dotyczących zarówno kwestii społecznych, jak i politycznych, swobodne wyraża-
nie przez podmioty opinii w kwestiach ich dotyczących, które mają wpływ na kształt 
i wizję danego społeczeństwa. Ideą demokracji deliberatywnej jest również możliwie 
szerokie informowanie o przygotowywanych projektach, wizjach i pomysłach wery-
fikacji projektów i inicjatyw obywatelskich. Władza jest zatem w tym modelu oparta 
na debacie społecznej, wielogłosie rozmaitych podmiotów, poddawaniu projektów 
społecznym konsultacjom, informowaniu i wypracowywaniu konsensusu. Demokra-
cja deliberatywna przyjmuje zatem formę dyskursu społecznego, w który są zaanga-
żowane wszystkie podmioty (Habermas 1999). Wizja Habermasowskiego dyskursu 
publicznego ma charakter obywatelski. Najważniejsze cechy modelu Habermasow-
skiego dyskursu wskazuje Barbara Jabłońska, która analizowała na jego podstawie 
polski dyskurs polityczny na tematy europejskie. Polega on na symetryczności rela-
cji, zupełnie swobodnej wymianie myśli i argumentów przez wszystkie zaintereso-
wane strony i podmioty, wielowątkowości i otwartości dyskursu, braku przymusu, 
zasadzie kooperacji zmierzającej do wypracowania kompromisu, konstruktywnego 
konsensusu dla wszystkich stron dialogu, racjonalizacji argumentacji oraz stosowa-

12 Najbardziej znanym przypadkiem zredukowania znaczenia ważności treści zaprezentowanych 
w programie „Teraz my!” jest sprawa tak zwanych taśm prawdy posłanki Samoobrony Renaty Beger. 
Renata Beger nagrywała rozmowy z prominentnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Przedmiotem 
negocjacji były korzyści i ewentualne stanowiska w rządzie, które Samoobrona mogłaby uzyskać w zamian 
za udzielone PiS-owi poparcie. Program, w którym zaprezentowano fragmenty nagrań rejestrowanych 
ukrytą kamerą, wyemitowano 26 września 2006 r. W rezultacie pojawiły się próby dewaluacji znaczenia 
owych nagrań, tłumaczące zachowania posłów praktyką zakulisowych politycznych negocjacji. Ujawnienie 
nagrań nie miało żadnych poważniejszych konsekwencji.



122 Telewizja rozrywkowa – rozrywkowa koncepcja telewizji

niu i przestrzeganiu etyki mowy i kultury komunikacyjnej (Jabłońska 2009: 51–52). 
Taka wzajemna dyskusja pozwala władzy zapoznać się z potrzebami i opiniami ludzi 
oraz poznać cele podejmowanych działań. Simone Cottle i Mugdha Rai zwracają 
uwagę na potencjał telewizji w procesie demokratyzowania debaty publicznej:

Ludzie, rozmawiając publicznie, ujawniają i odzwierciedlają różne interesy i podnoszą nie-
jednokrotnie odmienne argumenty i opinie dotyczące kwestii publicznych, które są fundamen-
talne dla demokratycznych procesów. W mediatyzowanej grze bogactwa różnorodności idei, 
identyfikacji czy interesów są publicznie wzajemnie prezentowane i przypominane uczestni-
kom. Poza tym są oni zobligowani do zrozumiałego i klarownego przedstawienia oraz opisania 
i usprawiedliwienia, a także bronienia swoich żądań i celów, które z kolei my – oglądająca oraz 
słuchająca publiczność telewizyjna – często traktujemy jako nieocenione źródła umożliwiające 
zrozumienie problemów i rozmaitych kwestii. (…) Demokracja deliberatywna nie powinna 
zatem być postrzegana jako „kulturalna konwersacja”, ale raczej jako serie obszarów twierdzeń 
i argumentów, sprzeciwów wobec władzy oraz refleksyjności, które to w dzisiejszych czasach 
są lokalne, ale mają międzynarodowy zasięg (Cottle, Rai 2006: 166).

Badacze mediów zwracają również uwagę na to, że
(…) procesy deliberatywne (…) pojawiają się na bardzo różnych arenach i mają rozmaite 
związki i asocjacje, przebiegają do wewnątrz tak samo jak i rozciągają się na zewnątrz, poru-
szają się horyzontalnie i kulturalnie, tak samo jak wertykalnie i politycznie (Cottle, Rai 2006: 
167).

Cottle i Rai twierdzą również, że w analizach poświęconych demokracji deli-
beratywnej zbyt dużą wagę przykłada się do wiary w siłę umysłu i racjonalności 
w porównaniu z innymi formami komunikacji. Według nich idea demokracji deli-
beratywnej nie powinna być łączona jedynie z legalnymi i parlamentarnymi forami 
czy też ustrukturyzowanymi przemówieniami. Takie racjonalistyczne ujęcie maskuje 
bowiem i właściwie ukrywa niezwykle ekskluzywną, a w sensie społecznym nawet 
wykluczającą, naturę wielu „demokratycznych” aren komunikacji. Proponują zatem 
rozszerzenie koncepcji demokracji deliberatywnej na różne formy i style komunika-
cji, których nie sposób identyfikować jedynie z paradygmatem racjonalnym. Wza-
jemne zrozumienie podmiotów powinno się, ich zdaniem, dokonywać również dzięki 
uwzględnieniu komunikacji przez doświadczenia oraz różnicę kulturowych wartości 
i znaczeń.

W koncepcji democratainment model demokracji deliberatywnej z jej zasadami 
i regułami działania jest wykorzystywany do kreowania kontrkultury, która przeka-
zując w specyficzny sposób informacje, uczy jednak owych demokratycznych zasad. 
Rozrywka w obszarze demokracji stwarza złudzenie realizacji Habermasowskiego 
modelu dyskursu, w którym wszystkie podmioty w równy sposób nabywają pra-
wo do partycypacji w rozwiązywaniu konfliktów, kreowaniu konsensusu, wyrażaniu 
opinii, dystansu czy też krytyki. Nie jest to jednakże pełna realizacja idei demokra-
cji deliberatywnej, ponieważ w istocie dąży się do stworzenia przestrzeni rozrywki, 
a nie autentycznej debaty. Konwencja programów wpisujących się w ten nurt może 
przybierać mniej lub bardziej satyryczny charakter, mniej lub bardziej może ukrywać 
ów rozrywkowy charakter, który ma czynić program atrakcyjnym dla widza.
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Jeden z najważniejszych programów telewizyjnych ostatniej dekady, które repre-
zentują nurt rozrywkowości na obszarze demokracji, stanowi „Szkło kontaktowe” 
emitowane na kanale TVN24. Sami twórcy programu tak oto definiują jego profil: 
„program, w którym w luźnej i żartobliwej formie są komentowane wydarzenia dnia. 
Do informacji zawsze podchodzą w pełni profesjonalnie i całkiem poważnie, cza-
sem jednak pozwalają sobie na odrobinę dystansu. Biorąc pod uwagę barwne życie 
polityczne w naszym kraju, ujawniane co chwila afery i pracę specjalnych komisji 
sejmowych, długo nie zabraknie tematów do rozmowy”13.

Program „Szkło kontaktowe” jest nadawany systematycznie od 25 stycznia 2005 
roku, w godzinach późnowieczornych, i ma na celu podsumowanie wydarzeń z mi-
nionego dnia. Głównym prowadzącym jest zawsze jeden z gospodarzy – Grzegorz 
Miecugow lub Tomasz Sianecki, oraz komentatorzy, którymi są zazwyczaj satyry-
cy Tomasz Jachimek, Artur Andrus, Krzysztof Daukszewicz, Marek Przybylik albo 
Wojciech Zimiński. Magazyn „Szkło kontaktowe” jest programem satyryczno-publi-
cystycznym, który wpisuje się w dyskurs rozrywki. Nie jest to jednak w pełni oczywi-
ste, kanał telewizyjny TVN24 jest bowiem pozycjonowany jako miejsce uprawniania 
poważnego i faktograficznego dziennikarstwa. Wprowadzenie w ten obszar „Szkła 
kontaktowego” burzyło porządek znaczeniowy i utrudniało jego dekodowanie. Brak 
znajomości konwencji stawał się barierą do zrozumienia znaczenia treści. Formuła 
programu ma jednak charakter rozrywkowy, a bazuje na materiale i zdarzeniach dnia, 
które są poddawane kulturalnej i elokwentnej krytyce, komentarzowi i refleksji z wy-
korzystaniem zabiegów parodystyczno-satyrycznych. Innymi słowy program „Szkło 
kontaktowe” każdego dnia bierze pod lupę polską scenę polityczną i diagnozuje stan 
polskiej demokracji. Dla widzów „Szkło kontaktowe” stanowi rodzaj intelektualnej 
rozrywki, a nawet pewnej łamigłówki z jednej strony, z drugiej zaś to rodzaj tele-
turnieju, w którym sprawdza się swoją wiedzę na temat naszej areny politycznej, 
zachodzących na niej zdarzeń i ich konsekwencji. Ta funkcja wieczornego programu 
jest bardzo ważna. Dla wielu widzów, jak w klasycznej dobranocce, w której Miś 
Uszatek powtarzał kilkakrotnie morał wynikający ze zdarzeń dnia – morał, który 
uczył albo utrwalał znajomość określonej społecznej reguły – tak i tutaj redaktor 
Miecugow lub Sianecki wraz ze swym gościem spokojnym głosem jak mantrę po-
wtarzają pewne zawoalowane prawdy. Ta funkcja jest niezwykle ważna, utwierdza 
bowiem w przekonaniu o istniejącym porządku rzeczywistości wielu odbiorców, któ-
rzy akurat w podobny sposób interpretują i postrzegają porządek społeczny. Odnaj-
dują oni rodzaj potwierdzenia własnych poglądów, potocznych wyobrażeń i odczuć 
dotyczących sceny politycznej. Służą temu również zabiegi scenograficzne, takie jak 
przygaszone światło, które wprowadza element intymności, ale też pewien spokój 
i poczucie bezpieczeństwa, przewidywalność wynikającą z odmierzania czasu i jego 
kontroli. Brak publiczności i ostrych jupiterów rodzi nastrój wspólnoty, wycisze-
nia wynikający z godziny emisji, ale także wprowadza poczucie bezpieczeństwa, 
jedności poglądów i braku dziennikarskiej drapieżności. Warunki do odbioru treści 

13 http://www.tvn24.pl/11,program.html (dostęp: 12.12.2011).
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prezentowanych w „Szkle kontaktowym” upodabniają sytuację w studio do tej do-
mowej, jaka panuje zazwyczaj między 22.00 a 23.00 w domach telewidzów. To czas 
podsumowań, rozliczeń i analiz minionego dnia, które odbywają się w rozluźnionej 
atmosferze. Program, który w swej konwencji odpowiada nastrojowi panującemu 
w tym czasie w mieszkaniach telewidzów, sprzyja raczej wyciszeniu, intelektualnym 
spokojnym komentarzom. Zarówno Grzegorz Miecugow, jak i Tomasz Sianecki są 
opanowani i swobodni, wypowiadają się spokojnie, bez emocjonalnych uniesień.

Wspomniałam wcześniej, że ten program stanowi rodzaj intelektualnej zabawy, 
z której widzowie czerpią przyjemność, ale jego inteligencki rys przejawia się tak-
że w formie i zwrotach używanych na wizji. Zasadą, która wyróżnia program, jest 
stosowanie form grzecznościowych i zwracanie się do siebie i do gości przez pan/
pani. Wszyscy uczestnicy dialogu prezentowanego w programie mają zapewniony 
równy status wypowiedzi i wzajemnej znajomości. Telefonujący gość, który włącza 
się do dyskusji, uzyskuje identyczny status – pełnoprawnego partycypanta, który ma 
określony czas na swoją wypowiedź. Gospodarz i gość również zwracają się do sie-
bie grzecznościową formą, podkreślając tym samym lekki dystans, jaki wobec siebie 
zachowują mimo wspólnoty posiadanych znaczeń. Przestrzeganie norm towarzysko- 
-kulturalnych zapewnia standard debaty, która przebiega bez zbędnych emocji. Zresz-
tą podkreśla znaczenie owych grzecznościowych form graficzny zabieg, który polega 
na tym, że w nazwie programu pojawia się lupa, która powiększa środkową część 
wyrazu „kontaktowe” w taki sposób, że widz widzi powiększony napis: TAKT. Ideą 
programu jest bowiem stosowanie debaty o charakterze konsensusu, a nie konfliktu. 
Jest to sposób na zaprezentowanie dyskusji jako formy budowania i podtrzymywania 
ładu, a nie kreowaniu agresywnego konfliktu stron.

Gospodarze programu, a także goście, często zresztą funkcjonują w przestrzeni 
językowych dwuznaczności, podejmując grę zarówno sami z sobą w studio, jak i z te-
lewidzami i osobami dzwoniącymi akurat do programu. Jest to zatem cykl, w którym 
znajomość konwencji i umiejętność zabawy w ciągłe „puszczanie oka” do siebie i do 
widza jest kluczem do zdekodowania przekazu, i to w taki sposób, aby czerpać z tego 
przyjemność odbiorczą. Przyjemność ta wynika również z przynależności do medial-
nej wspólnoty kultury „towarzysko-uprzejmej”, którą charakteryzuje błyskotliwość, 
świetne poczucie humoru, dystans do rzeczywistości, umiejętność prowadzenia dia-
logu na wysokim poziomie kultury osobistej, bez konstruowania konfliktowych sy-
tuacji. Gdy dochodzi do zbyt ostrego krytykowania przez widza, na przykład człon-
ka rodziny polityka, gospodarze programu wchodzą w rolę pedagogiczną, rzucając 
uwagę i zawstydzając widza brakiem znajomości zasad kindersztuby. Taka sytuacja 
zdarzyła się w październiku 2011 roku po wyborach parlamentarnych, w których Ja-
nusz Palikot zdobył spore poparcie wyborców. Wówczas to jeden z widzów obraził 
jego żonę, na co zwrócił mu uwagę redaktor Miecugow.

Audycja jest oparta na interaktywnej konfrontacji gospodarza z gościem, widzów 
z gospodarzem i gościem, widza z widzem. Staje się to możliwe dzięki sms-owej ko-
munikacji i telefonom do studia, przez portale społecznościowe, ale także przesyłane 
do studia rozmaite formy wypowiedzi i przekazu, takie jak wiersze, filmy, a nawet 
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piosenki. Dzięki tym zabiegom wytwarza się wspólnota tych, którzy się wzajemnie 
rozumieją, mają podobną perspektywę postrzegania rzeczywistości. Idea szkła kon-
taktowego sugeruje ponadto, że dzięki niej widać lepiej, że można dostrzec takie 
aspekty rzeczywistości, których wcześniej nie brało się pod uwagę i nie zauważało. 
W celu pobudzenia partycypacji angażuje się widzów do udziału w konkursach bądź 
sondach, ale także oni sami dostarczają rozmaitych materiałów, które zazwyczaj 
pełnią funkcję komentatorską. Taką księgą pełną wypowiedzi są również sms-y od 
widzów, które mają charakter komentarzy do omawianych zdarzeń albo całkowicie 
absurdalnych asocjacji. Oto kilka tego typu przykładów: „Z pakietu Religi zostanie 
tylko religia” (pakiet zdrowotny byłego ministra zdrowia Zbigniewa Religi), „Otwórz 
mi okienko, w piwnicy jest zimno. Kot. Dziękuję (à propos 10-procentowego wyniku 
Janusza Palikota w wyborach parlamentarnych w 2011 roku), „A my gramy w kap-
sle. Czy mamy się już bać? A konkurs wędkarski to nie gra?”, „Dama, król i walet 
pójdą do więzienia”, „Małżeństwo to też gra losowa”, „Wybory to też gra losowa”, 
„Poker to hazard, a giełda?” (à propos akcji CBŚ przeciw domowemu turniejowi gry 
w pokera), „Gdyby anioły były bezpłciowe, to w niebie byłoby nudno” (à propos wy-
powiedzi posła Millera na temat tego, że przyśnił mu się anioł, który przepowiedział 
mu, że wygra głosowanie i obejmie funkcję przewodniczącego SLD). Czasami fiszka 
z sms-owymi wypowiedziami widzów staje się platformą do skierowania jakiegoś 
komentarza lub uwagi do polityka albo o polityku. Na przykład: „Panie Marcinkie-
wicz! Jest pan dobry w opowiadaniu bajek”, „Szkoda fatygi… to znaczy Fotygi”, 
Proponuję nową nazwę apaszki – ROMASZKA (nawiązanie do apaszki, jaką nosił 
Roman Giertych), albo intertekstualna zabawa mediami „Samoobrona powinna do-
stać pulę miejsc w «Kiepskich»”. Zdarzają się też wypowiedzi, które mają charakter 
bardziej ogólny, są rodzajem konkluzji czy prawd dotyczących uprawiania polityki: 
„W polityce polujący zawsze staje się kiedyś zwierzyną”, „Ten się śmieje, kto się 
śmieje ostatni”, „W Samoobronie sądowy wyrok otwiera drogę do kariery”. I są też 
takie, które ukazują stosunek do samego programu: „Jadę na wakacje do Łeby. Jak 
nie będzie tam Szkła, to wracam”, „Leżę w gipsie i cały dzień czekam na Szkiełko”.

Większość z tych wypowiedzi jest niejednoznaczna, często nawet dwuznaczna, 
oparta na grze skojarzeń i zabawie słowem. Wielokrotnie również prowadzący czy-
tają owe wypowiedzi i je komentują. Proces produkcji znaczeń ma więc w tym przy-
padku kilka poziomów, tym bardziej że często wypowiedzi tekstowe nadawców są 
kierowane do samych prowadzących i mają na celu zainicjowanie z nimi dialogu, na 
przykład: „Pani Olejnik ma nowe buty, pan Palikot szal, a pan Sianecki co?”, albo 
„Ech panie Arturze – żebym ja mężatką nie była…”.

W wypadku rozrywki w obszarze demokracji
(…) widz, czytelnik, słuchacz dostaje kawałek rozrywki. Za skonsumowanie tego kawałka 

nagradza się go wrażeniem, że media realizują jego prawo do informacji, umożliwiając mu 
dostęp do zakrytych aspektów rzeczywistości; że mówią one w jego imieniu, reprezentują jego 
opinie i interesy, że pozwalają mu się wypowiedzieć (Lisowska-Magdziarz 2008: 238).

Telewidz uzyskuje zatem wrażenie istotności własnego uczestnictwa, posiadania 
wpływu na kształt wielu spraw. Z jednej strony jest przekonujące, że stwarza się 
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iluzję realizacji demokratycznego modelu uczestnictwa w procesach kreacji świa-
topoglądowej. Z drugiej jednak strony, nawet jeżeli efektywny wpływ telewidzów 
na rzeczywistość jest niewielki, to tego typu zabawa popularyzuje demokratyczne 
zachowania i reguły partycypacji. Mimo że programy telewizyjne wpisujące się 
w koncepcję rozrywki w obszarze demokracji raczej konsumpcyjnie i komercyjnie 
wykorzystują idee modelu partycypacyjnego, to angażują odbiorców do praktykowa-
nia sposobów zachowań, refleksji, do dystansu i krytycznego oglądu otrzymywanych 
informacji i prezentowanych wydarzeń.

Obraz polskiej rzeczywistości politycznej, jaki jawi się w wyniku analizy „Szkła 
kontaktowego”, jest prezentowany z perspektywy bardzo uważnego obserwatora 
zachowań ludzkich, który obnażając ich słabości, ukazuje mechanizmy zachowań 
społecznych. W programie wskazuje się również absurdy i paradoksy politycznej 
codzienności, nieadekwatności niektórych postaci do miejsc, w których przyszło im 
funkcjonować, lapsusy słowne i kulturowe faux pas. Używając terminologii Ervinga 
Goffmana, można powiedzieć, że program ukazuje takie momenty z życia aktorów 
sceny politycznej, kiedy tracą oni czujność i odsłaniają swoje słabe strony, kiedy na 
chwilę spada im z twarzy przybrana maska. Utrata fasadowości czyni z nich zabawne 
postaci, które nie są w stanie uniknąć niedociągnięć i pomyłek.

W celu dokonania syntezy zdarzeń z całego dnia wybiera się materiały istotne pod 
względem ich atrakcyjności. Prezentuje się również rzeczywistość z punktu widzenia 
„my” i „oni”, czyli inteligencja kontra elity rządzące. Analizująca „Szkło kontakto-
we” Aleksandra Jankowska konstatuje, że jest to „obraz silnie skarykaturyzowany 
wskutek skumulowania i uwydatnienia motywów nonsensowych oraz wyciągania 
zdań i zachowań z ich pierwotnego kontekstu” (Jankowska 2007: 173). Jak dalej 
stwierdza, jest to obraz „kabaretu politycznego”, a sam program stanowi raczej au-
torską, kreacyjną wizję rzeczywistości aniżeli jej proste odzwierciedlenie. Co więcej, 
polska scena polityczna jawi się w tym ujęciu jako chaotyczny, niezorganizowany, 
amatorski wręcz tygiel niedorzeczności” (Jankowska 2007: 173). Scena polityczna, 
która wraz z jej aktorami jest traktowana jako teatr, rodzaj widowiska pozwalającego 
nabrać do niego dystansu i włączyć się do komentowania wydarzeń dziejących się 
w tym społecznym teatrum. „Szkło kontaktowe” kanalizuje tym samym, przez swój 
rozrywkowy charakter, nastroje społeczne, irytacje i bezsilność wynikającą z braku 
wpływu na kształt rzeczywistości. Poza tym program daje szansę za pośrednictwem 
telewizyjnego medium publicznie skierować swoje słowa do polityka, dziennikarza, 
a nawet premiera i prezydenta. Ma to być może znaczenie bardziej symboliczne, ale 
stwarza powiązania, schematy dyskusyjne i pozory otwartości debaty dla wszystkich 
uczestników debaty.

Wiele zdarzeń medialnych, do których odwołują się dziennikarze, skutkuje szer-
szymi komentarzami do rzeczywistości społecznej i obowiązujących w niej reguł. Po 
jednej z konferencji MON-u, która odbyła się w 2006 roku, dyskutowano na przykład 
kwestie językowe, a konkretnie posługiwanie się zdrobnieniami w języku polskim. 
W trakcie konferencji przedstawiciele ministerstwa wielokrotnie używali określeń 
takich, jak „stroniczka internetowa” oraz „pieniążki na projekt”. W wyniku tego wy-
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wiązała się w studio dyskusja na ten temat z zasadniczym pytaniem „czy przedsta-
wiciele rządu mogą używać na oficjalnych prezentacjach zdrobnień” i jaki to daje 
rezultat. Nigdy właściwie nie wiadomo, w jakim kierunku (co do komentarza) poto-
czy się dyskusja. W każdym jednak przypadku celem jest ukazanie innego aspektu 
rzeczywistości. Przy czym owa wizja rzeczywistości, której dostarcza „Szkło kon-
taktowe”, jest raczej kreacją, niż tylko jej odzwierciedleniem. Stosowana jednakże 
w sposób niezwykle taktowny i kulturalny pewna doza dowcipu, poczucia humoru 
czy też satyry, która pozwala z dystansem spojrzeć na scenę polityczną, okazuje się 
poważnym narzędziem, służącym do jej opisu i komentowania. Widzowie „Szkła 
kontaktowego” akceptują ową kreację i identyfikują się z konwencją programu. De-
kodując ów przekaz oraz współkonstruując go, stają się częścią wspólnoty wtajemni-
czonych, którzy nawzajem puszczają do siebie oko.

Program „Szkło kontaktowe” wpisuje się w nurt rozrywki telewizyjnej typu de-
mocratainment. Reguły obowiązujące w na tym polu to

(…) używanie wolności wypowiedzi i prawa do informacji w celu wygenerowania materia-
łów o rozrywkowych celach i charakterze; w których prawo do swobodnej wypowiedzi zosta-
je przykrojone do reguł rządzących atrakcyjnością medialną; w których zjawiska, konflikty, 
dylematy o charakterze społecznym zostają spersonalizowane i przedstawione jako atrakcja; 
które prezentują spory i dyskusje selekcjonowane, montowane, reżyserowane z myślą o ich 
uatrakcyjnieniu – jako prawdziwych, spontanicznych, „niecenzurowanych”; które dostarczają 
odbiorcy wrażenia, iż jego własne zdanie jest dla producentów programu lub tekstu ważne 
i zostało uwzględnione (Lisowska-Magdziarz 2008: 238).

Odbiorcy wchodzący w interakcje z programem „Szkło kontaktowe”, który daje 
im wrażenie istotności subiektywnych sądów, mają poczucie sprawczości, partycy-
powania w kreowaniu rzeczywistości. Można jednak spojrzeć na ową otwartość pro-
gramu na widzów jako na element ich wykorzystania w celach uatrakcyjnienia go. 
Niewątpliwie również program uatrakcyjnia materiały przez stosowanie zabiegów 
montażowych. Wybieranie i montowanie fragmentów obrazów oraz dołączanie do 
nich podkładu muzycznego zmienia całkowicie pierwotny sens i znaczenie wielu 
z nich, co również stanowi ingerencję w obraz i kreowanie alternatywnego oglądu 
rzeczywistości. Oczywiście wszystkie wskazane powyżej zabiegi sprzyjają tworze-
niu się grupy wspólnotowej rozumiejącej ową konwencję, dekodującej owe prze-
kazy i czerpiącej z tego faktu autentyczną przyjemność. Jednocześnie partycypacja 
w tego typu programie, mimo że ma on jednak charakter rozrywkowy, poddaje wi-
dzów społecznemu treningowi uczestnictwa w demokracji deliberatywnej. Przecież 
idea owej demokracji polega właśnie na umiejętności dewaluowania i dekonstruo-
wania mechanizmów sprawowania władzy, umiejętności znajdowania argumentów 
w debacie, klarownym precyzowaniu myśli oraz skutecznym ich wyrażaniu, a także 
sprzyja refleksyjności wobec rządzących oraz rozmaitych przejawów życia społecz-
nego. „Szkło kontaktowe” realizuje ów program, chociaż czyni to z wykorzystaniem 
takich narzędzi, jak ironia, satyra i parodia, które gdy są używane w kulturalny i tak-
towny sposób, pozwalają realizować postulat zarówno atrakcyjności, jak i delibera-
cji. Mimo że ta medialna próba dialogowania według demokratycznych reguł jest 
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podejmowana w programie, to w rezultacie dotyczy to jedynie potwierdzenia już 
istniejących przekonań widzów. W „Szkle kontaktowym” widzowie potwierdzają 
własne poglądy, utwierdzają się w nich i dzielą nimi z innymi widzami o podobnych 
przekonaniach. Debata ma zatem pozorny charakter. W takiej debacie nikt nikogo do 
niczego nie przekonuje, bowiem zdecydowana większość ugruntowuje jedynie swoje 
racje. Konsensus jest zatem regułą programu, a nie wypracowanym demokratycz-
nie rezultatem debaty medialnej. Wyrażanie opinii w „Szkle kontaktowym” anga-
żuje uczestników, ale jakby częściowo, albo raczej jednowymiarowo, ponieważ jest 
ono co prawda treningiem społecznym zachęcającym do aktywnych zachowań, ale 
w gruncie rzeczy chodzi w nim o to, aby nie tyle zmienić swoje poglądy i poszerzyć 
horyzonty rozumienia rzeczywistości w jej politycznym aspekcie, ile raczej utwier-
dzić się w przekonaniu, że nasza wizja świata jest właściwa i że mieliśmy rację. 
Paradoksalnie zatem zarówno ci widzowie, którzy zgadzają się z prezentowanymi 
w programie poglądami, jak i ci z przeciwstawnego bieguna, jedynie utrwalają wizję 
świata, do której są od początku przekonani. Odbiorcy „Szkła kontaktowego” czerpią 
zatem medialną przyjemność z tego, że ich poglądy są potwierdzane i utrwalane. Po-
twierdzają one ich wizję rzeczywistości i istniejącego porządku społecznego14.

Ową interaktywną formułę próbowano rozwinąć w projekcie Publiczna.TV, który 
miał umożliwić komentowanie na żywo wydarzeń i tego, co dzieje się w telewizyj-
nym studio dzięki połączeniu przez OnetSkype. Zamysłem projektu było stworzenie 
debaty publicznej z wykorzystaniem telewizji i innych mediów, które w pełni po-
zwalałyby zaangażować się wszystkim stronom debaty w dyskusję. Ideą inicjatywy 
była możliwość swobodnego komunikowania się z sobą i reprezentowania poglą-
dów w programie telewizyjnym. Dyskusja miała zatem nie tylko odbywać się na 
linii widzowie – dziennikarze, ale miała również spowodować, by do swoich wypo-
wiedzi mogli odnosić się sami widzowie. Miała mieć zatem rozszerzony charakter 
obejmujący również bezpośrednią wymianę myśli między stronami. Program miał 
mieć charakter zbliżony do „Szkła kontaktowego”, czyli miał pokazywać wydarze-
nia dnia, które komentowaliby widzowie. Ważnym elementem Publicznej.TV miała 
być możliwość waloryzowania i rankingowania faktów i zdarzeń całego tygodnia. 
W rezultacie miała powstać co tydzień „lista przebojów” zdarzeń minionego tygo-
dnia. Widzowie mogli również zgłaszać swoje propozycje i być współtworzącymi 
treści audycji. Do pomysłu Publicznej.TV przyczyniło się uruchomienie platformy 
Kontakt TVN24, która dała możliwość widzom przesyłania filmów wideo, zdjęć oraz 
informacji. Jak konstatują dziennikarze tej stacji, dzięki platformie wszyscy dowie-
dzieli się o wypadku Macieja Zientarskiego, zobaczyliśmy skutki huraganu Emma, 
a kraj został poinformowany o wycofaniu leków dla dzieci, tych ich partii, w których 

14 „Szkło kontaktowe” zostało tutaj poddane analizie w ramach dyskursywnego paradygmatu roz-
rywkowego, ale program ten jest też znakomitym przykładem przypadku autoreferencyjnego. Autorzy 
odnoszą się w nim bowiem do wydarzeń medialnych danego dnia, rozmaitych wypowiedzi polityków, 
zarejestrowanych obrazów i zdarzeń. Nie tylko zatem pojawia się w nim intertekstualna i paratekstualna 
gra, ale również program cechuje autozwrotny charakter. Zwrot i referencja są skierowane ku wydarzeniom 
rzeczywistości telewizyjnej.
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wykryto teflon. Jak zapewnia twórca Publicznej.TV Maciej Mazur, telewizja obywa-
telska jest przyszłością istnienia tego medium15. W praktyce jednak okazało się, że 
Publiczna.TV była kontrolowana przez gate-keeperów, którzy dokonywali selekcji 
informacji, wybierali najciekawszych rozmówców, decydowali o doborze filmów 
wideo. Innymi słowy interesującego projektu obywatelskiej telewizji w istniejącym 
kształcie telewizyjnego medium na razie nie udało się w pełni zrealizować. Wynika 
to z telewizyjnych standardów i konwencji, które wciąż mimo krytyki w zinstytucjo-
nalizowanej telewizji obowiązują. Dzięki selekcji filtrowano zawartość tak zwanej 
user generated content, nie dopuszczając do emisji materiałów niespełniających wy-
mogów telewizyjnego medium. Są to działania, które z jednej strony ukazują mecha-
nizm standaryzacji oraz konwencjonalność telewizji w doborze materiałów, z drugiej 
zaś wyraźnie marginalizują niektóre grupy społeczne, które nie uzyskują prawa głosu 
bez pokonania telewizyjnej cenzury.

Rozrywka – edukacja

Korelacja czynnika rozrywkowego z edukacją polega na takim sposobie prezentowa-
nia wiedzy, który wykorzystuje zabiegi o charakterze rozrywkowym w celu uatrak-
cyjnienia samego przekazu i zainteresowania nim widzów. Połączenie rozrywki 
z edukacją jest często określane również jako edutainment i przyjmuje bardzo różne 
postaci. Mogą to być formy programów, które są poświęcone prezentacji wiedzy 
naukowej w atrakcyjny sposób. W ten tradycyjny nurt wpisywała się historyczna 
już dzisiaj „Sonda”, chociaż jej forma odbiegała jeszcze od atrakcyjności, jaką mają 
współczesne programy tego typu. Dzisiejszy magazyn „Galileo” – w którym są po-
ruszane rozmaite zagadnienia, przeprowadzane eksperymenty, wizytacje fabryk, sal 
produkcyjnych, miejsc, gdzie dochodzi do zadziwiających zjawisk – usiłuje w atrak-
cyjny i przystępny sposób wyjaśniać prawidła i zasady działania różnych produktów, 
opisywać mechanizmy przebiegu zjawisk fizycznych oraz rozprawiać się z mitami 
i obalać półprawdy i potoczne wierzenia. W programie „Galileo” są przedstawiane 
także przedmioty istotne w dzisiejszym życiu, takie jak smartfony czy tablety, albo 
są prezentowane popularne marki samochodowe, jak Ferrari. Różnorodność tema-
tyki poruszanej w programie jest bardzo duża – poczynając od tego, jak powstają 
samurajskie miecze, przez pokazanie narodzin goryla, po wizytę w fabryce zapalni-
czek Zippo i największej fabryce produkującej makaron. Forma prezentacji tematów 
w tym programie jest tak uproszczona i klarowna, a przy tym atrakcyjna, że nadaje 
się do oglądania przez widzów w każdym wieku, także dzieci i młodzież. To, że wie-
dza może być fascynującym tematem dla telewizyjnego medium, o ile tylko zostanie 
zaprezentowana w atrakcyjnym opakowaniu, jest nie lada odkryciem programów po-
pularnonaukowych.

15 http://www.di.pl/index.php?showtopic=11195 (dostęp: 5.11.2011).
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Oprócz tego typu programów istnieją kanały tematyczne, które realizują idee łą-
czenia rozrywki z edukacją. Od lat z powodzeniem owa idea jest realizowana na 
przykład przez amerykański kanał telewizyjny Discovery Channel, który powstał 
w 1987 roku. Dzisiaj Discovery Channel, ale także National Geographic czy Disco-
very Science, docierają do 60 krajów. Charakteryzuje je wysoka jakość, zazwyczaj 
dokumentalna forma oraz tematyka – przyrodnicza, historii ludzkości i tym podobne 
(Giza 2005: 207). Są one w całości poświęcone różnego rodzaju wiedzy, którą pre-
zentują i promują w atrakcyjny sposób. Cykle i serie tematyczne dotyczą katastrof 
lotniczych, powstawania wszechświata i niezbadanych jego obszarów, lotów kos-
micznych, inżynierii ekstremalnej, wielkich architektonicznych konstrukcji, zagi-
nionych plemion, procesów zachodzących wewnątrz ziemi, operacji medycznych, 
rozwiązywania zagadek kryminalnych, konstrukcji niezwykłych wynalazków, wy-
jaśnień zachowań świata fauny i flory i wielu innych, w tym także poświęconych 
biografiom znanych osób, które wpłynęły na rozwój nauki. Już same tytuły wielu 
z tych cykli brzmią intrygująco, wpisując się w paradygmat atrakcyjności – „Fan-
tastyka w laboratorium”, „Zwykłe rzeczy – niezwykłe wynalazki”, „Wszechświat 
znany i nieznany”.

Rozrywka na polu edukacji przejawia się jeszcze w postaci edukowania w zakresie 
spraw społecznie istotnych z wykorzystaniem seriali telewizyjnych. W tym wypadku 
edukacja łączy się do pewnego stopnia z zaangażowaniem społecznym. Seriale tele-
wizyjne są oglądane zazwyczaj ze względu na narrację, identyfikację z bohaterami, 
porównanie własnej egzystencji z losem bohaterów, znalezienie rozwiązań własnych 
problemów i spraw. W wielu jednak przypadkach w serialowych opowieściach po-
jawiają się kwestie drażliwe społecznie, związane na przykład z chorobami lub dys-
kryminacją. Wiedza na temat owych trudnych zagadnień jest zwykle przyjmowana 
z oporem, a zmiana społecznego nastawienia do osób pochodzących z innej kultury 
lub cierpiących na jakąś chorobę jest długotrwała. Seriale, które same w sobie stano-
wią rozrywkę, są w stanie propagować ważne treści społeczno-kulturowe, których 
celem jest zmiana świadomości i nastawienia odbiorców. Dzieje się to zazwyczaj nie-
świadomie, rzadko kiedy bowiem odbiorca zdaje sobie sprawę z tego, że jest poddany 
procesowi społecznej edukacji. W serialu „Na dobre i na złe” w fabułę wplecione są 
elementy związane z doświadczeniami stricte szpitalnymi. Widz ma okazję poznać 
przypadki różnych zachorowań, kolejne stadia jakiejś choroby i sposoby postępowa-
nia w zależności od jej przebiegu. Odbiorca telewizyjny z tego serialu dowiaduje się 
o profilaktyce zdrowotnej i konieczności wykonywania rutynowych badań. Mimo że 
śledzi przede wszystkim wątki emocjonalno-sentymentalne, konflikty rodzinne głów-
nych bohaterów i sposoby ich radzenia sobie z przeciwnościami losu, uzyskuje przy 
okazji również wiedzę zupełnie innego rodzaju. Zresztą seriale, których akcja toczy 
się w szpitalach i instytucjach medycznych, uzyskały nową funkcję i społeczno-kultu-
rowe znaczenie. W słynnym w czasach PRL-u „Szpitalu na peryferiach” (czechosło-
wackiej jeszcze wówczas produkcji) sfera medyczna była zupełnie drugorzędna wo-
bec obyczajowej materii filmu. Wiedza medyczna nie była wartością legitymizowaną 
przez ten serial, filmowa fikcja natomiast, czyli wiedza w tym wypadku o charakterze 
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społeczno-obyczajowym dotycząca perypetii głównych bohaterów miała zdecydo-
wanie wyższy status i większą wartość. Gdyby podjąć się próby interpretacji tego 
zjawiska, należałoby wskazać na samą logikę i kulturę socjalizmu, który kładł nacisk 
na obyczajowość obywatela i mocno ingerował w życie człowieka. Powodowało to 
pewne społeczne zakłamanie towarzyszące ludziom, którzy z jednej strony starali się 
zachować pozory przestrzegania aksjonormatywnego systemu socjalistycznego pań-
stwa, z drugiej zaś ów przymus odreagowywali w sferze prywatnej, starając się tę 
„publiczną” część życia i oficjalną moralność ukryć. Mimo że większość ludzi funk-
cjonowała wówczas w takiej formie zakłamania, to w wypadku niefortunnego ujaw-
nienia owej dwoistości życia jednostki kończyło się to dla niej ostracyzmem społecz-
nym. Owa podwójna moralność i etyka akceptowana przez ludzi była koniecznością, 
jedynie bowiem jednostki w pełni respektujące wymagania władzy mogły liczyć na 
obywatelskie gratyfikacje, takie jak mieszkanie, talon na samochód, zgodę na wyjazd 
na wczasy do Jugosławii albo awans w pracy. W wypadku dopuszczania się skandali, 
na przykład zdrad małżeńskich, o których informacje stałyby się publiczne, osoby 
takie mogłyby zostać wykluczone ze spektrum hojności władzy. Z tego też powodu 
kwestie obyczajowości zazwyczaj zakrytej przed publicznością, stając się w serialu 
„Szpital na peryferiach” jego treścią, czyniły go niezwykle popularnym. Oczywiście 
jego upowszechnienie i produkcja były kontrolowane przez władzę, co objawiało się 
tym, że skutki pewnych intymnych, acz mających konsekwencje publiczne czynów, 
takich jak zdrada małżeńska, były piętnowane i groziły poważnymi problemami bo-
haterów.

Popularność serialu, także w Polsce i innych krajach bloku wschodniego, brała 
się właśnie z ukazania owego rąbka perypetii obyczajowych, które to najbardziej 
interesowały publiczność. Wiedza o przyczynach i ewentualnych skutkach niesubor-
dynacji wobec kodeksu zasad moralnych była ważniejsza niż autentyzm i wiedza na-
ukowa na temat przypadków medycznych. Sytuacja w tej kwestii bardzo się jednak 
zmieniła – popularyzacja wiedzy medycznej we współczesnych serialach medycz-
nych jest coraz większa i poważniejsza. Amerykańscy producenci takich seriali, jak 
„Dr House”, „Ostry dyżur”, „Chirurdzy” współpracują z całymi ekipami ekspertów 
medycznych oraz instytucji medycznych i farmaceutycznych, aby pozostać jak naj-
bardziej wiernymi w prezentowaniu wiedzy medycznej. Dramaturgia akcji seriali 
medycznych skoncentrowana jest wokół nauki i wiedzy, a nie perypetii bohaterów. 
Co prawda widz przyzwyczaja się do określonych bohaterów i utożsamia się z nimi, 
ale ich zmiana nie powoduje wstrzymania produkcji, atrakcyjna jest bowiem przede 
wszystkim materia naukowo-medyczna. Tego typu zmiana zainteresowania i kreo-
wania dramaturgii serialowej wokół wiedzy wynika w dużym stopniu z przeobrażeń 
cywilizacyjnych i technologicznych. Współczesny widz, mając dostęp do nowoczes-
nych środków komunikacji, może w każdej chwili sprawdzić autentyczność owej 
wiedzy, a nawet skonsultować ją z lekarzami udzielającymi porad przez internet 
i przygotowane w tym celu portale. Wiedza na temat własnej cielesności, chorób 
genetycznych jest wciąż niezwykle atrakcyjnym tematem, gdyż dotyczy ludzkiej 
śmiertelności i ograniczeń. Poza tym świetnie nadaje się do budowania napięcia.
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Tendencja do fascynacji nauką i uczynienia z niej podmiotu akcji i dramatu prze-
jawia się również w niezwykle ostatnio popularnych serialach kryminalnych, takich 
jak „Kości” czy „Kryminalne zagadki Las Vegas”. Rozwiązanie problemu, z którym 
zmagają się bohaterowie, wiąże się tutaj z wysokimi kompetencjami i umiejętnościa-
mi wykorzystania profesjonalnej i fachowej wiedzy, asocjacji faktów i uzyskanych 
wyników nieraz bardzo skomplikowanych badań laboratoryjnych wymagających 
użycia nowoczesnych technologii i urządzeń. Znaczące wydaje się, że rozwiązywa-
nie kryminalnych zagadek nie odbywa się już w pokojach detektywów, którzy roz-
wiązują trudne zagadki metodą dedukcji. Serialowy komisarz bądź detektyw częściej 
spędza czas w zaawansowanych technologicznie laboratoriach nowej generacji lub 
w salach równie ultranowocześnie wyposażonych prosektoriów, niż w gabinetach 
policyjnych. Fascynacja wiedzą, która może stanowić dramaturgiczną osnowę se-
rialowej opowieści, spowodowała również zmianę kryminalnego statusu detektywa, 
z którego dzięki posiadanej przez niego wiedzy uczyniono medycznego specjalistę, 
tropiącego raczej drapieżne bakterie niż morderców. Dostęp do wiedzy pozwala 
scenarzystom projektować niezwykłe przypadki i sytuacje, budować napięcie, ale 
także kreować społeczne i kulturowe znaczenie wiedzy medycznej i fachowej w na-
szym świecie. Współczesne seriale kryminalne i medyczne, które wpisują się w nurt 
edutainmentu, bawiąc widzów naukową wiedzą, przekraczają również granice tego, 
co dotychczas było w tym zakresie ukazywane na ekranie. Sale operacyjne, labo-
ratoria, prosektoria, centra badań genetycznych umożliwiają pokazanie tego, co do 
niedawna było niejawne. W bardzo jeszcze zachowawczym i dość archaicznym pod 
tym względem serialu „Na dobre i na złe” przypadki chorobowe są raczej werbalizo-
wane niż wizualizowane.

Wiedza prezentowana w polskich serialach odnosi się zazwyczaj do aktualnych 
wydarzeń politycznych, gospodarczych czy społecznych. W tym sensie można skon-
statować, że seriale stanowią rodzaj erraty – tekstu drugiego rzędu, który pozwala 
przyjąć treści tekstów pierwotnych. W serialu „M jak miłość” na przykład przed 
akcesem Polski do Unii Europejskiej fabuła została wzbogacona o wątek kontaktów 
polsko-niemieckich (przyjaźń pomiędzy Markiem a Steffenem), w „Klanie” nato-
miast poruszono problemy profilaktyki badań piersi (Krystyna Lubicz chorowała na 
raka), diagnostyki i postępowania z chorymi na Alzheimera (głowa rodu, pan Włady-
sław, cierpiał na tę chorobę) oraz kwestie zakażenia wirusem HIV i sposobów jego 
leczenia (syn Moniki Lubicz, Daniel, był nosicielem wirusa HIV), a także chorób 
takich, jak schizofrenia (narzeczony Oli) czy alkoholizm. W innych serialach pod-
jęto jeszcze inne tematy: status świadka koronnego (bohaterowie „Na Wspólnej”), 
problem stalkera, który prześladował bohaterkę tegoż filmu, adopcja i stosunek do 
przedstawicieli innych kultur i ras („Rodzina zastępcza”).

Oczywiście wszystkie podobne kwestie pomagają konstruować atrakcyjną fabułę 
oraz stosować pełne napięcia zwroty akcji, przy okazji jednak ukazują całe spektrum 
spraw związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami społecznymi.

Jeszcze innym sposobem na edukacyjną rozrywkę są wszelkiego rodzaju teletur-
nieje i quizy, które z racji swojego statusu promują wiedzę. Na przestrzeni ostatnich 
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lat teleturniej i telewizyjny quiz bardzo jednak zmieniły swój charakter. Według Joh-
na Fiske’a teleturniej pełni edukacyjną funkcję w nieco inny sposób, niż dotychczas 
ustaliliśmy. Jego zdaniem nie tyle chodzi o samo upowszechnianie wiedzy, ile raczej 
o przekazywanie w trakcie teleturniejowej i quizowej zabawy informacji na temat 
społecznych zasad oraz istniejących hierarchii życia społecznego (Fiske 1997). Jest 
to zatem zupełnie inny rodzaj i charakter wiedzy, którą nabywają uczestnicy. Nie ule-
ga wątpliwości, że jeden gatunek wiedzy nie uniemożliwia przyswajania i zdobywa-
nia drugiego, chodzi jednak o zwrócenie uwagi na jeszcze inny jej aspekt. Wiesław 
Godzic tak oto opisuje ową dominantę:

Show rozpoczyna się tak, jakby był rytuałem: zawodnicy w trakcie przedstawienia poka-
zani są jako różne postaci – różnią się zainteresowaniami, miejscem zatrudnienia, wyglądem, 
charakterami. Ale jednocześnie podlegają tym samym regułom – żadne z nich nie dysponuje 
większą liczbą trafień ze względu na swoje walory. Istnieje żelazna zasada fair play, która po-
twierdza kapitalistyczną zasadę: oto wszyscy mamy równe szanse i tylko od ciebie zależy, co 
osiągniesz (Godzic 2004a: 46).

Zasada społecznego egalitaryzmu czasów wolnorynkowej gospodarki, o której 
wspomina medioznawca, spowodowała konieczność konstruowania takich seria-
li, w których autentyczny zakres wiedzy również mógł być powszechnie dostępny. 
Podobne stanowisko zajmuje Zygmunt Bauman, który analizując program „Big 
Brother”, podkreśla jego funkcje porządkujące i potwierdzające istnienie określone-
go porządku społecznego opartego na stałych legitymizowanych zasadach. Dosadnie 
przypomina regułę współzawodnictwa teleturniejowego, która jest rodzajem trenin-
gu reguł społecznych kultury konsumpcyjnej: „aby inni mogli wygrać, ty musisz 
przegrać” (Bauman 2001a).

Wydaje się, że teleturniej „Milionerzy” połączył zasadę wolnorynkowej i kapi-
talistycznej równości szans z ideą posiadania wiedzy. Udało się to dzięki temu, że 
ten drugi rodzaj wiedzy potraktowano jako amalgamat tego, co potoczne, z tym, co 
wyrafinowane i specjalistyczne. Tego typu konglomerat dwojakiego rodzaju wiedzy 
umożliwił start w programie przedstawicielom właściwie wszystkich środowisk za-
wodowych, grup, klas i warstw społecznych. Dzięki temu „Milionerzy” pełnili rów-
nież funkcję integrującą społecznie, a nie wykluczającą i marginalizującą.

Pedagogiczna i społeczna rola teleturniejów i quizów jest znacząca:
(…) chodzi o potwierdzenie porządku społecznego, w którym wiedza zostaje nagrodzona 
i opłaca się być mądrym; wysiłek przynosi rezultaty, z wiedzą, talentem, umiejętnościami wią-
że się prestiż i szacunek (…) [w kontekście samej klasy średniej] (…) to tekst o sukcesie za 
cenę pracy i wytrwałości, o nagrodzie za kompetencje, o możliwości osiągania sukcesu za 
pomocą wiedzy i wykształcenia, o konieczności wykazania własnej inicjatywy dla odniesienia 
sukcesu  (Lisowska-Magdziarz 2008: 279).

Owe kulturowe zasady są też przekazywane widzom dziecięcym, jak się to dzie-
je w programie „Dzieciaki z klasą”, w którym owa zbrutalizowana wiedza staje się 
odhumanizowaną wartością współczesnych czasów. Reguły programu są niezwykle 
klarowne i od samego początku egzekwowane. Powtarza je regularnie prowadząca 
teleturniej Martyna Wojciechowska. Nie ma żadnych odstępstw od norm. System 
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jest bezlitosny i niewyrozumiały dla dziecięcego uczestnika. Dzieci są oceniane 
przez zaprogramowany do tego celu komputer. Arbiter rozstrzygający jest zatem 
zdepersonalizowany. Nie ma więc wątpliwości, że czynnik ludzki może zaważyć 
na ostatecznej decyzji. Dzieci są poddane ostremu rygorowi. Atmosfera programu 
nie ma nic wspólnego z zabawą. Rywalizacja i konkurencja, napięcie i emocje – są 
eksponowane. Bez trudu nie ma co liczyć na zwycięstwo. Dzieci usytuowane są 
tyłem do widowni, a także do własnych rodziców i opiekunów, nie mają z nimi 
kontaktu wzrokowego. Rodzice są ukryci w mroku, co z pewnością ma zapewnić 
im poczucie bycia niewidzialnymi. Dzięki temu zabiegowi wielokrotnie „w ciem-
nościach” ujawniają swoje emocje, kiedy ich dzieci są poddawane testom. Widzi-
my zagryzane wargi, rozczarowanie i kręcenie z niezadowoleniem głową, radosne 
uśmiechy, trzymanie kciuków, czasem smutek, a nawet łzę w oku. Niestety nie są 
w stanie pomóc swoim pociechom, mimo że, jak można przypuszczać w większo-
ści wypadków znalazły się one tam z ich inicjatywy. Dzieci nie mają żadnej taryfy 
ulgowej w związku z tym, że są dziećmi. Co więcej, porównując takie programy, 
jak „Familiada”, „Śpiewające fortepiany”, a nawet „Najsłabsze ogniwo”, odnosi się 
wrażenie, że dorośli uczestnicy gry są w dużo bardziej komfortowej sytuacji, mają 
zazwyczaj więcej czasu na odpowiedź, a arbiter jest bardziej wyrozumiały. W przy-
padku „Dzieciaków z klasą” zasady są dużo bardziej rygorystyczne. Dzieci od-
powiadają na czas, czynią to całkowicie samodzielnie, stoją przy indywidualnych 
stolikach, są mocno oświetlone, nie mają kontaktu wzrokowego z rodzicami, a na 
dodatek ich nazwiska wielokrotnie pojawiają się na ekranie, w chwili gdy komputer 
dokonuje obliczeń. Poza tym prowadząca też kilkakrotnie w trakcie emisji odczytu-
je ich nazwiska. Warunki, jakie panują w studiu, kojarzą się bardziej z egzaminem 
maturalnym niż z zabawą w teleturniej, tym bardziej że stawiane dzieciom pytania 
też są bardzo specjalistyczne i dotyczą takich dziedzin, jak matematyka, fizyka, ję-
zyk polski czy biologia i geografia. Należy dodać, że ten publiczny występ, a właś-
ciwie poważne zmagania, oglądają rówieśnicy, koledzy z klasy, nauczyciele, co 
z pewnością nie ułatwia zadania.

Jakże zatem mylący jest sam tytuł programu – „Dzieciaki z klasą”, który z jednej 
strony sugeruje dziecinną, sympatyczną i pozbawioną stresu zabawę, z drugiej zaś 
pozwala przypuszczać, że dzieje się ona w grupie rówieśników, kolegów z klasy. 
Jeszcze inny trop interpretacyjny wskazywałby na specyficzną grupę dzieci, które 
reprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Są oczytane i mają wyjątkowe 
zainteresowania. Nic bardziej mylnego, formuła programu nie przewiduje działań 
zbiorowych, a jedynie indywidualną i samotną walkę. W takiej sytuacji porażka 
uczestnika programu jest wystawiona na widok publiczny w świetle reflektorów, dla-
tego obserwujemy tę samodzielną bolesną rozpacz tych, którym się nie udaje. Tele-
turniej jest raczej emanacją kulturowej postawy walki o to wszystko, co współczesna 
kultura uznaje za ważne – sukces, zwycięstwo, indywidualizm, kreatywność oraz 
racjonalność. Jest to program, który odzwierciedla i obnaża brutalne reguły kultu-
ry i rynku. Pokazuje cieszącego się zwycięzcę, ale także i łzy przegranych. Rynek 
i technologia są pozbawione uczuć, cenią najlepszych, pogardzają słabymi.
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Przypatrując się natomiast innym rodzajom teleturniejów, takim jak „Taniec 
z gwiazdami”, „You Can Dance”, „Bitwa na głosy” czy „Mam talent”, widzimy, 
że ujawnia się w nich jeszcze inny aspekt kulturowego katalogu wartości. Okazuje 
się, że kompetencje, umiejętności, praca, a nawet talent, niekoniecznie muszą zo-
stać nagrodzone. Nie zawsze programy tego typu wygrywają obiektywnie najlepsi 
uczestnicy. Wielokrotnie zgromadzona przed ekranami aktywna publiczność po-
dejmuje decyzje niezgodne z ocenami wystawianymi uczestnikom przez profesjo-
nalnych ekspertów. Rozdźwięk w ocenach można interpretować jako formę buntu 
wobec obiektywnych, profesjonalnych reguł i praw. Porządek społeczny może być 
zatem podważony, a nawet – wolą i działaniem obywateli – zmieniony. Tego typu 
możliwość ustalania odmiennych reguł i nagradzania uczestników według własnych 
preferencji stanowi swego rodzaju przekaz społeczny – powinno się podejmować 
inicjatywy i przeprowadzać zmiany w istniejącej rzeczywistości i porządku świata.

Rozrywka – kwestie społeczne

Rozrywka zaanektowała kolejne przestrzenie w telewizji, to znaczy zagadnienia 
społeczne. Mediatyzacji i regułom atrakcyjności zostały poddane tematy i prob-
lemy o wydawałoby się niskim walorze sensacyjności. Z jednej strony telewizja 
w dużym stopniu odgrywała rolę instytucji, która podejmowała niewygodną i trud-
ną tematykę społeczną, realizując tym samym zadanie odpowiednich struktur zaj-
mujących się polityką socjalną państwa. Telewizja wypełniała zatem lukę instytu-
cjonalną, błyskawicznie reagując na zmieniającą się rzeczywistość i pojawiające 
się często zupełnie nowe wyzwania i problemy społeczne. Z drugiej strony po-
dejmowanie przez telewizję tematyki społecznej wiąże się z nurtem coraz więk-
szego zainteresowania, a nawet fascynacji życiem i codziennością zwykłych ludzi 
(Sztompka, Bogunia-Borowska 2008). „Życie codzienne to najbardziej oczywista, 
obecna w bezpośrednim doświadczeniu, najbardziej realna, przemożnie narzuca-
jąca się naszej percepcji forma bytu” (Sztompka 2008: 25). Owa forma bytu jest 
doświadczana przez wszystkich uczestników życia społecznego, z tego też powodu 
jest materią interesującą każdego z nich.

Mówiąc metaforycznie, życie codzienne to pierwotne źródło i zarazem zwierciadło wszyst-
kiego innego, co istnieje w społeczeństwie – systemów, organizacji, struktur, kultury. Tu toczy 
się produkcja i reprodukcja tych społecznych całości i tutaj oddziaływanie zastanych struktur 
i kultury jest realizowane (Sztompka 2008: 26).

Ukazując i obserwując życie ludzi w ich codziennym wymiarze, można zatem 
poznać mechanizmy i procesy dotyczące wielu aspektów tego życia – polityki, insty-
tucji, relacji, struktur oraz obyczajowości, moralności czy etyki postępowania, które 
kierują i kształtują zachowania ludzkie. Okazuje się również, że życie człowieka 
wraz z szerokim spektrum jego problemów jest niezwykle atrakcyjne dla samej tele-
wizji jako instytucji o charakterze rozrywkowym.



136 Telewizja rozrywkowa – rozrywkowa koncepcja telewizji

Perturbacje i zmagania ludzi z przeciwnościami losu, instytucjami, absurdalnymi 
przepisami i wieloma innymi sprawami stanowią idealny materiał dla logiki rozryw-
ki. Realizm i naturalizm ludzkich doświadczeń jest zatem materiałem o wysokim 
stopniu ekranowej atrakcyjności. Ludzka egzystencja – pełna sprzeczności i trud-
ności, bogata w emocje – okazała się idealną telewizyjną materią odnoszącą się do 
potocznego doświadczenia człowieka, tak jak kiedyś realizm filmowy, który odnosił 
się do tak zwanego prawdziwego życia

(…) kryterium i zarazem sprawdzianem owej prawdziwości miało być potoczne doświadcze-
nie. Masowy widz (a więc drobnomieszczanin, proletariusz) miał rozpoznać na ekranie siebie 
i swoje problemy (Helman 1977: 88).

Telewizyjne prezentacje społecznych zagadnień zaczęły być ukazywane jako 
mikronarracje poszczególnych ludzi. Personalizacja kwestii społecznych spo-
wodowała, że programy telewizyjne poruszające kwestie społeczne są nasycone 
emocjami i autentycznymi odczuciami, co zresztą umożliwia widzowi identyfika-
cję z bohaterami. Antyfikcjonalizm tych prezentacji umożliwia oddanie nastroju 
i atmosfery zdarzeń i przeżyć. Weryzm prezentowanych ludzkich narracji staje 
się podstawową atrakcją tych programów. Widz, który zmagał się z niezliczoną 
ilością kwestii, które ujawniły się wraz z transformacją ustrojową, wolnorynkową 
gospodarką oraz globalizacją, ma szansę na skonfrontowanie swoich doświadczeń 
z tymi przeżywanymi przez bohaterów poszczególnych historii. Zmiany cywiliza-
cyjne i procesy globalizacyjne spowodowały jednak również zagęszczenie tema-
tów i problemów nieznanych dotąd polskiemu społeczeństwu. Dzięki programom 
wykorzystującym rozrywkowy sposób traktowania tematyki społecznej potoczna 
wiedza mogła zostać rozszerzona. Widzowie zyskują szansę na medialne przeżycie 
i poznanie niektórych miejsc czy też środowisk, do których zazwyczaj nie mają do-
stępu. Członkowie społeczeństwa mają świadomość istnienia rozmaitych miejsc, 
takich jak zakłady karne, szpitale, izby przyjęć, porodówki, domy opieki społecz-
nej, domy dziecka, izby wytrzeźwień, ale ich wiedza ma charakter raczej wyob-
rażeniowy niż doświadczeniowy. Podobnie jest ze znajomością struktury i logiki 
funkcjonowania różnych środowisk, na przykład policji drogowej, grup kryminal-
nych, środowisk lekarskich czy prawniczych. Telewizja dostarcza wiedzy na temat 
ich funkcjonowania dzięki monitorowaniu biografii i doświadczeń poszczególnych 
bohaterów. W rezultacie z jednej strony istnieje możliwość dotarcia i wniknięcia 
w przestrzenie wyobrażone, a nie doświadczone, to znaczy, że zajrzenie za spo-
łeczne kulisy staje się formą społecznego treningu i edukacji. Z drugiej zaś strony 
dotychczasowa niedostępność owych kulis społecznego świata z ich porządkiem 
i logiką funkcjonowania staje się atrakcyjną przestrzenią dla konstruowania me-
dialnego spektaklu. Spektaklu jeszcze bardziej podniecającego, gdy na scenie po-
jawiają się autentyczni bohaterowie, którzy nie są telewizyjną iluzją. Poszczególne 
programy tego nurtu różnią się między sobą intensywnością i poziomem atrak-
cyjności, spiętrzeniem emocji, stopniem fikcjonalności lub faktyczności, nastrojo-
wością czy prezentowaną atmosferą. Różnorodne gatunki spełniają jednak kryteria 
rozrywki, która sięga po tematykę społeczną. Mamy tu bowiem zarówno programy 
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przyjmujące formę telewizyjnych rozmów, jak i seriale fabularno-dokumentalne 
z sal sądowych, dokumentalne seriale medyczne oraz programy interwencyjne.

Tematy społeczne, charakteryzując się wysokim stopniem atrakcyjności, stały się 
zatem podstawą różnego typu programów telewizyjnych. Ludzkie dramaty, przeży-
cia, silne emocje, konflikty, krzywdy, nieszczęścia czy rodzinne zatargi – stały się 
przedmiotem rozstrzygnięć i dyskusji w telewizyjnym medium. W najbardziej zna-
nym widowisku dyskusyjnym „Rozmowy w toku” od kilku lat toczą się konwersacje 
na najrozmaitsze tematy, które pojawiły się wraz z transformacją ustrojową, takie 
jak dyskryminacja, mieszane małżeństwa, zmiany w systemie edukacyjnym. Właś-
nie transformacja otworzyła przestrzeń konfrontowania i poruszania spraw mających 
charakter intymny, uznawanych do tej pory za tematy niemedialne, które nie nadają 
się do analizowania w telewizji: kwestie preferencji seksualnych, trójkątów małżeń-
skich, zdrad, sprawy związane z korzystaniem z usług seksualnych i ich konsekwen-
cji, nadmierna potencja lub jej brak, problem wstydliwych chorób wenerycznych.

W nowej rzeczywistości status istotności zyskała także ludzka cielesność, dla-
tego wiele uwagi poświęcano tematyce chorób współczesnych, takich jak bulimia 
czy anoreksja, rozmaitym dietom i sposobom odżywiania się, nadmiernej lub zbyt 
niskiej wadze, rozstępom, sprawności fizycznej, modyfikacjom ciała i operacjom 
plastycznym, kwestiom powiększania bądź zmniejszania biustu, a nawet rozpatry-
wano znaczenie wielkości męskich genitaliów. Problematyki relacji międzyludzkich 
nie ograniczano tylko do cielesności i seksualności, chociaż temat erotyki i seksu 
dość często w tych programach był podejmowany. Wydaje się, że dzisiaj zdarza się 
to nieco rzadziej, co zapewne wynika z nasycenia przestrzeni medialnej tą tematyką 
oraz swobodnego do niej dostępu. Coraz częściej zaczęły się też pojawiać równie 
intymne, aczkolwiek mające ważne społeczne konsekwencje, zagadnienia związane 
z rozwojem cywilizacyjnym, takie jak bezpłodność, metody prokreacyjne, adopcja, 
galerianizm, ciąże nastolatek, odmowa obecności mężczyzn przy porodzie, ostra-
cyzm społeczny i stosunek Kościoła do metody in vitro lub inseminacji, wczesna ini-
cjacja seksualna młodzieży, podział obowiązków małżeńskich, emancypacja kobiet. 
Dyskusjom poddawano również kwestie nowych form rodzinnych, życie singli, kon-
kubinat, metody wychowawcze, godzenie pracy z macierzyństwem, nowe ojcostwo 
i idee tacierzyństwa, rodziny patchworkowe. Ważnym obszarem „Rozmów w toku” 
są tematy dotyczące relacji rodzinnych i zawodowych. W wypadku tych pierwszych 
dyskutuje się o relacjach małżeńskich, relacjach z teściami, dziećmi, z dalszą rodzi-
ną, o zależnościach pomiędzy rodzeństwem i sąsiadami. Relacje zawodowe rozpa-
truje się w odniesieniu do pracy, a zatem do stosunków pomiędzy pracownikami lub 
pomiędzy podwładnymi lub szefostwem. Przestrzeń życia zawodowego w ogóle sta-
ła się ważnym tematem tych rozmów, zwłaszcza że na tym polu pojawiły się zagad-
nienia nowe oraz znane już wcześniej, ale takie, które teraz mogły zostać upublicz-
nione jako atrakcyjne tematy dyskusji. Są to zagadnienia związane z umiejętnościami 
i kompetencjami w poszukiwaniu pracy (na przykład z pisaniem CV, odbywaniem 
rozmów kwalifikacyjnych, służbowym strojem) lub dotyczące bezrobocia, życia za-
wodowego, pracoholizmu, konkurencyjności na rynku pracy, a także lobbingu czy 
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molestowania seksualnego w miejscu pracy. W programie porusza się wszystkie bie-
żące tematy, jak choćby styl życia polskich celebrytów, bądź też w toku rozmowy 
udziela się porad, jak sobie radzić z mężem pedantem.

Z jednej strony tematyka o charakterze społecznym podjęta przez medium telewi-
zyjne wypełniała lukę i braki wynikające z funkcjonowania instytucji społecznych, 
z drugiej zaś programy tego typu dotknęły kwestii polskiej obyczajowości, kształto-
wały kryteria i ustanawiały standardy dyskutowania na tematy wcześniej marginali-
zowane i wykluczane z publicznego dyskursu. „Rozmowy w toku” TVN-u, a wcześ-
niej „Na każdy temat” Polsatu, podjęły zatem tematykę dotyczącą obyczajowości 
i polskiej kultury, wyciągając na światło dzienne kwestie intymne i zakrywane przed 
publicznością, które dotychczas omawiało się jedynie w ścisłym gronie bliskich 
osób. Programy zajęły się problematyką najbliższą zainteresowaniu i zaangażowaniu 
człowieka – codzienną egzystencją.

Atrakcyjność podejmowanych w „Rozmowach w toku” tematów wynika z zasa-
dy reinterpretacji, a właściwie kwestionowania istniejącej zasady obyczajowej. We-
dług klasycznej definicji tego pojęcia

(…) obyczaj jest ustalonym sposobem postępowania, z którym grupa wiąże pewne oceny mo-
ralne i którego naruszenie wywołuje pewne sankcje negatywne. Obyczaj zakłada pewien przy-
mus w uznaniu wartości i przymus w definiowaniu sytuacji (Szczepański 1965: 120–121).

Wydaje się zatem, że innowacyjne talk-show powinny poddawać kulturowym 
renegocjacjom kulturowe obyczaje oraz system aksjonormatywnych praktyk. Tele-
wizyjne widowiska dyskusyjne tworzą przecież wrażenie pełnej otwartości, postawy 
aprobującej negocjacyjne wartości, zrozumienia i akceptacji dla problemów ludz-
kich, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Dzięki swojej konstrukcji, zaintere-
sowaniu osoby prowadzącej program, dzięki przyjaznym ekspertom i negocjującej 
publiczności, a także dzięki swobodnej argumentacji oraz postawie zrozumienia i po-
mocy – sprawiają wrażenie braku jakiegokolwiek przymusu.

Wydaje się zatem, że nowomedialny dyskurs z nurtu rozrywki wykorzystującej 
kwestie społeczne jest wyzwolony z dominacji i panowania jednego obowiązującego 
systemu prawd obyczajowych i norm kulturowych. Jest programem modernistyczne-
go postępu, przełamywania tabu, transgresji kulturowych i obyczajowych przemian. 
Obyczaj charakteryzuje się jednak pewną solidną podstawą. Jest trwały i niechętnie 
poddaje się modyfikacjom. Obyczaje są

(…) związane z systemami wartości uznawanych przez grupę, następnie z ustalonymi defini-
cjami sytuacji, w których te wartości mogą się znaleźć, i ze wzorami zachowania się wobec 
nich (Szczepański 1965: 120–121).

Obyczaje są zatem emanacją kulturowych norm i wartości, które wiążą się z okre-
ślonymi zachowaniami.

Prowadząca telewizyjne rozmowy występuje w roli osoby starającej się zro-
zumieć przypadki łamania norm, wykraczania poza przyjęte społecznie obyczaje. 
Zadaje prowokujące pytania, przyjmuje postawę życzliwej uprzejmości w docieka-
niu do istoty danej kwestii. Często okazuje zdziwienie, czasem się wzrusza, kręci 
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z niedowierzaniem głową. Jest to właściwe wejście w rolę sympatycznej i życzli-
wej postaci, prawie rodziny, która nie potępia, nie ocenia, nie wartościuje, ale uła-
twia wyznanie prawdy i przedstawienie argumentacji. Po drugiej stronie znajduje 
się przedstawiciel wiedzy eksperckiej, na przykład psycholog, prawnik bądź ksiądz, 
który ucieleśnia i manifestuje swoją osobą stanie na straży czegoś bardziej oficjal-
nego. Tym czymś może być system prawny, religijny lub społeczny i obyczajowy. 
Publiczność ma prawo wyrażać swój stosunek do sprawy, ma prawo poznać prawdę, 
bronić zaproszonego gościa lub polemizować z jego tezami, może nawet otwarcie 
krytykować stanowisko odbiegające od ogólnie uznanych społecznych i kulturowych 
norm. W konsekwencji jednak historie zaproszonych do studia osób są traktowa-
ne instrumentalnie i jeżeli cokolwiek czynią, to raczej utwierdzają w przekonaniu 
o wartości istniejącego ładu i porządku społecznego, niż go modyfikują. Program 
nie dekonstruuje istniejących zasad, ale je legitymizuje i umacnia, a przedstawiane 
w nim postacie stanowią dziwaczne przypadki, które jedynie wspomagają promowa-
nie oswojonego systemu obyczajów i zasad społecznego funkcjonowania. Doskonale 
tę tezę udaje się opisać znanej badaczce mediów:

(…) tabu zatem w mediach można naruszać, a reguły łamać, ale pod ściśle określonymi wa-
runkami. Przykłady testowania istotności norm społecznych muszą być tak dobrane, by dysku-
sja nad nimi pozwalała na jasne, bezproblemowe wybory aksjologiczne (Lisowska-Magdziarz 
2008: 235).

Możliwość zajrzenia za kulisy wielu spraw jest pociągająca, możliwość złamania 
tabu zawsze stanowi atrakcję, otarcie się o to, co zakazane i społecznie nieuznawane, 
daje poczucie zdobycia wyjątkowej wiedzy. Telewizja jednak, stwarzając atrakcyjny 
spektakl, jedynie pozoruje działania dążące do zmiany. W gruncie rzeczy, podobnie 
jak w tradycyjnym hollywoodzkim filmie, tylko trenuje widza w akceptacji istnieją-
cego porządku. Pokazuje to, co dziwne, nieznane, co budzi naturalne zainteresowa-
nie i ma potencjał, aby stać się telewizyjną rozrywką. Bycie tematem rozrywki nie 
oznacza jednak, że zostaje zakwestionowane istnienie systemu aksjonormatywnego 
i porządku społecznego. W ukazywaniu przypadków transgresyjnych i przeciwsta-
wianiu się stereotypom jest raczej zawarty komunikat o możliwości utraty ontolo-
gicznego bezpieczeństwa i zakotwiczenia w bezpiecznym, oswojonym i znanym 
świecie pewnych reguł, które czasami może zdają się uwierać, ale które w rezultacie 
czynią ludzką egzystencję prostą. Gra w talk-show to gra, w której widz czerpie przy-
jemność z uzyskiwania pewności o zakotwiczeniu w przejrzystym świecie reguł. Jest 
to zresztą klasyczna cecha gatunków, w których raczej oczekuje się potwierdzania 
reguł niż ich burzenia. Przyjemność widza i poczucie bezpieczeństwa są bowiem 
czerpane z rozpoznawalności istniejących zasad, a nie z ich unicestwiania. „Jeśli 
o coś tu chodzi, to właśnie o pozytywne dowartościowanie konserwatywnie rozu-
mianych norm i reguł mających obowiązywać w życiu zbiorowym i indywidualnym 
ludzi” (Lisowska-Magdziarz 2008: 236).

Również telewizyjne programy z zakresu problematyki sądowniczo-kryminalnej 
mogą być rozpatrywane w aspekcie rozrywkowym. Treści prezentowane w progra-
mach „Sąd rodzinny”, „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Detektywi” czy „W11” 



140 Telewizja rozrywkowa – rozrywkowa koncepcja telewizji

oprócz dostarczania widzowi porcji dramatyzmu upraszczają kwestie tego, co jest 
dobre, i tego, co jest złe, tego, co społecznie i kulturowo jest akceptowane, i tego, 
co kultura i społeczeństwo odrzucają. Każdy z tych programów służy utrwaleniu 
podziału na dobrych i złych, na tych, którzy wybrali drogę popieraną społecznie, 
i tych, którzy z niej zboczyli, próbując ustanawiać własne społeczne zasady. Na stra-
ży porządku społecznego stoją instytucje i przedstawiciele prawa oraz sama tele-
wizja. Wszyscy oni czuwają nad utrzymaniem określonego ładu społecznego. Jed-
ni wydają wyroki, karząc winnych łamania porządku, inni ich ścigają. Publiczność 
biorąca udział w prezentowanych sprawach sądowych również zajmuje stanowisko, 
które często wyraża przez pozytywne lub negatywne pomruki. Zdarza się również, 
że świadkowie w sprawach starają się nie zajmować stanowiska, które mogłoby 
obciążyć winnego. W trakcie procesu zawsze jednak podejmują właściwe decyzje, 
przedstawiając prawdę i stając po stronie skrzywdzonych. Podczas owego telewizyj-
nego spektaklu – który również realizuje aspekt rozrywki przez tworzenie napięcia, 
utrzymywanie dramaturgii całej narracji, humorystyczne zachowania osób na sali 
sądowej, ich charakterystyczny dla różnych środowisk styl wypowiadania się – widz 
ma szansę zapoznać się z procedurami i funkcjonowaniem instytucji sądowniczych 
czy pracy policji.

Rozrywka – sport

Ważnym obszarem, a dla niektórych widzów zapewne najważniejszym, jest prezen-
towany w telewizji sport. Sport z założenia ma realizować postulat rozrywki. Ma 
dostarczać wrażeń i silnych emocji oraz przyjemności, ma wyzwalać radość i relak-
sować. Sport wpisuje się jednakże również w inne dyskursy, gdyż jest zjawiskiem 
wieloaspektowym i wieloznacznym. Nieodłączną cechą sportu jest rywalizacja, 
a także autoreferencyjność polegająca na powracaniu do wielokrotnie przeżytych 
sportowych emocji, powtarzaniu ważnych sportowych wydarzeń, komentowaniu 
kolejnych, odnoszeniu się do komentarzy i wypowiedzi innych komentatorów, spor-
towców czy też organizatorów sportowych wydarzeń.

Sport zawsze towarzyszył życiu człowieka. Kiedy w antycznej Grecji odbywały 
się igrzyska olimpijskie na cześć Zeusa, zawieszano wykonywanie kar i przestrzega-
no rozejmu w walkach. W idee organizacji igrzysk zawsze była wpisana rywalizacja, 
chęć pokonania przeciwnika i zwycięstwa przy zachowaniu idei uczciwości. Ludzie 
zawsze mieli swoich idoli sportowych, kibicowali wybranym drużynom, oddawali 
cześć zwycięzcom. Sport stwarzał szansę nie tylko przeżycia emocji, partycypacji 
w życiu wspólnoty, określenia własnej tożsamości, odczuwania przynależności gru-
powej, lokalnej lub narodowej. Zapewniał możliwość uczestnictwa w kulturze i życiu 
społeczeństwa. Sport promował pozytywny społecznie system wartości, takich jak 
uczciwa konkurencja, równa walka, sprawiedliwość zasad. Owe reguły czyniły sport 
terenem, na którym obywatele odczuwali rzeczywisty wymiar społecznych wartości.
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Te podstawowe kwestie nie uległy zmianom przez wieki, ale obecnie, dzięki 
mediom, sport jest zdecydowanie bardziej widoczny. Stał się jeszcze ważniejszym 
aspektem naszej codzienności, niż to było wcześniej. W zjednoczonej Europie, ale 
także na świecie, sport wciąż jest tą dziedziną, która podkreśla różnorodność kultu-
rową i narodową danego obszaru. Odkrywa, jak ważna jest przynależność do okre-
ślonej kultury i posiadanie tożsamości. Zdarza się jednak, że tożsamość narodowa 
sportowca budzi kontrowersje, gdy pochodzi on z obcej kultury. Na gruncie polskim 
tego typu wątpliwości dotyczą na przykład drużyn, które reprezentują kraj, a sporą 
część ich składu stanowią osoby, które nawet nie znają polskiego języka, są obcej 
narodowości i nigdy wcześniej nie mieszkały w Polsce. Czy reprezentujący drużynę 
obcokrajowcy nie obnażają systemu, w którym takie wartości, jak możliwości finan-
sowe, dochód, zysk ekonomiczny, są znacznie ważniejsze niż tożsamość narodowa, 
kultura, wspólnota znaczeń? Czy jeszcze można za swoją uznać drużynę, w której 
grają obcy kulturowo i narodowościowo gracze? Wydaje się jednak, że dla telewi-
zyjnego medium nie ma to znaczenia. W grach zespołowych, takich jak piłka nożna 
czy siatkówka, ważniejszy jest obraz całości „naszej drużyny”. Wszystko wskazuje 
na to, że wolnorynkowe wartości zostały zaakceptowane. Pomaga w tym rozwinię-
te zjawisko widowiskowości sportu, z jakim mamy do czynienia w telewizji. Sport 
jest widowiskiem, przedstawieniem składającym się z kilku aktów, w którym samo 
sportowe zdarzenie jest tylko jego kulminacyjną częścią. Równie istotne jest to, co 
dzieje się na długo przed, jak i po zdarzeniu. Widzowi przedstawia się już nie tylko 
samych sportowców, ale całe zaplecze instytucjonalne i kadrowe, które pracuje na 
sukces sportowca lub drużyny.

Przed wystąpieniami Justyny Kowalczyk istnieje zazwyczaj możliwość zapozna-
nia się z sezonowymi zadaniami serwisantów jej sprzętu, z technikami przygotowy-
wania i nakładania smarów na narty biegowe, z rodzajem i metodologią treningów, 
z dietami, technikami relaksacji, miejscami odbywania zgrupowań i szkoleń. Tele-
wizja dociera zatem i pokazuje związane z wykonywaniem sportu obszary, które 
zazwyczaj były niedostępne dla widzów. Narracja na temat sportowca jest dzisiaj 
znacznie obszerniejsza, niż działo się to w przeszłości. Telewizja buduje napięcie 
i dramatyzm sportowych emocji, poszerzając znacznie ów obszar sportowego pozna-
nia. Do tego należy jeszcze dodać wypowiedzi dziennikarzy sportowych, różnych 
komentatorów i byłych sportowców, którzy również budują telewizyjną opowieść, 
nie tylko o Justynie Kowalczyk, ale o całej dyscyplinie biegów narciarskich. Owej 
telewizyjnej narracji nie ma końca, nie istnieje zjawisko postawienia kropki nad i. 
Każde zakończenie zawodów jest – jak w operze mydlanej – zapowiedzią kolejnego 
emocjonującego odcinka. Koniec zawodów nigdy nie jest końcem ostatecznym. Za-
sada ta ma zastosowanie na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, dosłownie po zakoń-
czeniu jednych zawodów nastąpią inne, gdzie przykładowo przywołana tutaj Justyna 
Kowalczyk ponownie będzie mogła się zmierzyć z Norweżką Marit Bjørgen. Każda 
przegrana i zwycięstwo daje bowiem szansę na dalszą rywalizację i na rewanż. Po 
drugie, narracja sportowa wykracza poza konkretne postaci. Po jednym sportowcu 
następuje kolejny i ciągłość narracji zostaje zachowana. Skoki narciarskie są wciąż 



142 Telewizja rozrywkowa – rozrywkowa koncepcja telewizji

atrakcyjne, mimo że Adam Małysz już w nich nie startuje, ale za to kibicuje się Ka-
milowi Stochowi. Najbardziej istotna w telewizyjnej opowieści jest bowiem jej ciąg-
łość, powtarzalność i kontynuacja. Historia toczy się dalej, a sportowy i telewizyjny 
„show must go on”.

Telewizja kontynuuje sportową historię dzięki graczowi oraz grze. Zygmunt Bau-
man, wskazując na symboliczne figury, które odpowiadają wymaganiom kultury, 
wskazuje między innymi na gracza. Baumanowski gracz to postać odnajdująca się 
w kulturze rywalizacji i podejmowania ciągłych wyzwań, które stają się sposobem 
bycia i istnienia w świecie. Idea gracza, tak charakterystyczna dla sportu, jest też 
ważnym aspektem istnienia w kulturze, który wymaga rywalizacji i afirmuje postawę 
walki, szybkiego podnoszenia się po porażkach i gotowości do podejmowania kolej-
nych wyzwań. Atrakcyjność sportu i gry wynika z jej odnawialności i powtarzalno-
ści. Sportowa rywalizacja nigdy się nie kończy, a grę rozpoczyna się wielokrotnie. 
Po zwycięstwie lub porażce natychmiast planuje się udział w kolejnych potyczkach, 
wyznacza następne cele i projektuje wyzwania. Sport nie odbiera nadziei. Zawsze 
można próbować pokonać własne słabości, lepiej się przygotować, popracować nad 
formą, zastosować nowatorskie metody treningu. Przy dopingu i mobilizacji kibiców 
kolejnym razem wszystko może się zdarzyć. W tym sensie w sporcie nie ma końca. 
Sport to ciągłość i kontynuacja. Sport to nadzieja. „Porażka w grze nie jest ostatecz-
na i nie do odrobienia (…). Każda kolejna gra, rzec można, startuje na nowo – od 
początku, jak gdyby przeszłość została unieważniona” (Bauman 1994: 35). Nadzieja 
jest właściwością sportu. Z jednej strony bez względu na to, czy istniały wcześniej 
sukcesy, czy porażki, każde kolejne sportowe zdarzenie jest czymś nowym. Jedno-
cześnie nigdy nowe zdarzenie nie istnieje bez kontekstu i historii. Od razu znajduje 
ono swoje miejsce w ciągłości i tradycji niezliczonych innych zdarzeń, które już się 
odbyły, i tych, które dopiero nastąpią. Ciągłość narracji zapewnia telewizja przez 
ciągłe odwołania do wcześniejszych zdarzeń, przez przywoływanie obrazów doku-
mentujących wyjątkowe momenty, przez komentarze ekspertów i sportowców. Już 
praktyką stało się odwoływanie się do historycznych zdarzeń tuż przed zawodami 
będącymi ich kontynuacją, w trakcie ich trwania oraz post factum, oraz umiejsca-
wianie wydarzeń w narracji wykraczającej poza miejsce i czas bieżącego zdarzenia.

W niektórych przypadkach to, co dzieje się „po” zdarzeniu sportowym, trwa ca-
łymi latami, wpisując się w mitologię sportowych i narodowych wydarzeń. Tego 
typu mity odgrywają nawet bardziej znaczącą rolę niż bieżące zdarzenia sportowe 
albo są stałym punktem odniesienia w telewizyjnej narracji. Wydaje się na przy-
kład, że żadne sportowe spotkanie polskich i angielskich zawodników na boisku 
piłki nożnej nie może się odbyć bez wspomnień i odwołań do meczu na Wembley 
z 1973 roku, kiedy mecz remisowy był traktowany jak największe zwycięstwo. Jest 
on „(…) nieodmiennie do dziś przywoływany jak zaklęcie przy każdej kolejnej (na 
ogół przegranej) potyczce z Anglikami” (Czubaj 2005a: 31). Wynik tego meczu jest 
punktem odniesienia dla kolejnych piłkarskich emocji i zdarzeń. W latach 70. sukces 
na Wembley miał wymiar symboliczny dla społeczeństwa PRL-u, które spragnione 
sukcesu otrzymało coś, co pozwoliło mu uwierzyć we własne możliwości, poczuć 
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się partnerem i godnym rywalem dla przedstawiciela zachodniego świata. Wynik ten 
dowartościował polskie społeczeństwo i zagwarantował polskiej reprezentacji naro-
dowej uczestnictwo w piłkarskich rozgrywkach. W konsekwencji jeszcze większym 
sukcesem reprezentacji biało-czerwonych w 1974 roku było zajęcie 3. miejsca w pił-
karskich mistrzostwach świata w ówczesnym RFN.

Do 1989 roku kilka było takich wyjątkowych sportowych wydarzeń, które da-
wały polskiemu społeczeństwu wiarę i jednoczyły je. W 1976 roku drużyna pol-
skich siatkarzy zdobyła w Montrealu olimpijskie złoto. Mecz siatkarzy miał znowu 
symboliczny wymiar, udało się bowiem wówczas w dramatycznym boju wynikiem 
3:2 pokonać Rosjan. Podobne znaczenie miało złoto zdobyte w Moskwie podczas 
igrzysk olimpijskich przez Władysława Kozakiewicza, który wykonał wtedy słynny 
symboliczny gest, komunikując swój negatywny stosunek do organizatorów i go-
spodarzy igrzysk. Kozakiewicz nie tylko wygrał pojedynek z zawodnikiem gospo-
darzy Konstantinem Wołkowem, ale ustanowił rekord świata. Wydarzenie to – na 
poły sportowe, na poły symboliczne – nastąpiło w roku 1980, gdy w kraju rodziła się 
społeczna siła, która doprowadziła do obalenia systemu. Takie sportowe wydarzenia, 
dowartościowywały spragnione sukcesów polskie społeczeństwo.

Sport odgrywa różne role w dziejach rozwoju społecznego. Jak pokazał przyto-
czony powyżej przykład, zwycięstwo meczu z zachodnią drużyną (choć właściwie 
remis) działało jak eliksir na polskie kompleksy, umacniało samopoczucie Polaków 
i jednoczyło ich wokół wartości narodowych. Dzisiaj sport, będąc w silnej koalicji 
z wolnym rynkiem, często staje się obszarem negatywnych emocji. Zarzuca się bo-
wiem sportowcom, że czynnik rynkowy i wizerunkowy staje się dla nich ważniej-
szy niż uczciwa sportowa walka. Tak było w przypadku reprezentacji piłki nożnej 
prowadzonej przez Leo Beenhakkera od lipca 2006 do września 2009 roku, której 
bardziej zależało na obecności w telewizji oraz zdobywaniu intratnych kontraktów 
reklamowych i medialnej popularności niż na autentycznej sportowej rywalizacji. 
Podczas mistrzostw Europy w 2008 roku reprezentacja Polski spektakularnie prze-
grała z Niemcami i Chorwacją.

Trzeba podkreślić, że sportowcy zdają sobie sprawę ze znaczenia telewizji. 
Świadomość istnienia mediów, kamer i znaczenia popularności jest wśród sportow-
ców coraz większa. Ich sława i sympatia widzów zależą od telewizyjnych kamer. 
Po strzelonej bramce albo udanej akcji nie biegną już do kolegów z drużyny, aby 
zniknąć w ich objęciach, ale wręcz przed nimi uciekają, poszukując instynktownie 
kamer. Prężą się do nich, wykonują symboliczne gesty wiktorii, krzyczą do telewi-
dzów. Spektakularnym przykładem wykorzystania kamer była manifestacja popar-
cia, jakiego udzielił Tomasz Lis dziennikarce (prywatnie swojej żonie), zwolnionej 
z pracy w telewizyjnych „Wiadomościach”, Hannie Lis. Tomasz Lis podczas meczu 
charytatywnego drużyny gwiazd i mediów po strzeleniu bramki zdjął koszulkę, pod 
którą miał drugą z napisem „Haniu, jestem z ciebie dumny”. Nie trzeba dodawać, że 
informacja ta wraz ze zdjęciem była szeroko komentowana w mediach i na portalach 
społecznościowych, wynik meczu zaś w tych okolicznościach stał się zupełnie dru-
gorzędną informacją.
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W czysto komercyjny sposób telewizyjną popularność wykorzystują znani spor-
towcy, tacy jak David Beckham, Michael Jordan, Robert Kubica, a także Justyna 
Kowalczyk. Inni z kolei, jak Andrzej Gołota, Radosław Majdan, Monika Pyrek czy 
Jagna Marczułajtis tańczą w telewizyjnym widowisku „Taniec z gwiazdami”. Świat 
sportu i świat telewizji są z sobą coraz silniej związane. Świadomość kamer mają 
także widzowie i kibice sportowi. Kibice w coraz bardziej przemyślany sposób 
planują stroje, w których biorą udział w zawodach. Im bardziej fantazyjny jest ich 
strój i makijaż, tym większa szansa, że zostaną dostrzeżeni przez kamery telewi-
zyjne, że to właśnie ich emocje, mimika i gestykulacja staną się komentarzem dla 
sportowych zdarzeń. Publiczność staje się zatem pełnoprawną częścią sportowego 
wydarzenia. Jest ona „(…) raczej świadomym przedmiotem dla spojrzenia kamery, 
kiedy gestykulując i tworząc swój własny obraz, przebiera się ona w niezwykłe 
stroje, tylko po to, aby przyciągnąć jej obiektyw” (Morse 2003: 35). Nie tylko 
zresztą widzimy widzów w grupie, ale coraz częściej są to pojedyncze jednostki, 
które swoim zachowaniem komentują zdarzenia obserwowane na miejscu. Można 
nawet odnieść wrażenie, że sportowiec lub drużyna stają się czasem mniej waż-
ni niż widzowie. Podczas transmisji meczów siatkarskich kamera naprzemiennie 
ukazuje zawodników i ich akcje oraz trybuny kibiców. Jedni i drudzy są zatem nie-
zbędni, aby widowisko było dynamiczne, gorące i pełne emocji. „Zarówno gracze, 
jak i tłum, stanowią część dietetycznego świata gry powstałego wskutek regularnej 
zmiany kamer” (Morse 2003: 35).

Sport rodzi bohaterów. Społeczeństwa potrzebują idoli narodowych, z którymi 
mogą się identyfikować i towarzyszyć im w zmaganiach o zwycięstwo. Sportowcy 
stają się dzisiaj nie tylko bohaterami swojej dziedziny, ale popkulturowymi idolami. 
Telewizja czyni z nich celebrytów. Towarzyszy im nie tylko w trakcie sportowych 
zawodów, ale również w codzienności. W przypadku Adama Małysza telewidzowie 
byli informowani nie tylko o jego sukcesach, ale i o urodzinach, o tym, gdzie spędza 
wakacje, jaka jest jego dieta i ulubione potrawy. Podobnie zresztą dzieje się w przy-
padku Davida Beckhama, który jednak bardziej świadomie niż Adam Małysz wyko-
rzystuje media do osiągnięcia celów komercyjnych. Łączy ich sportowy sukces i po-
siadanie szczęśliwej rodziny, a dzieli – przede wszystkim umiejętność promowania 
własnego wizerunku w mediach. Drobnej postury, niepozorny, na dodatek ze staro-
modnym wąsem Adam Małysz właśnie jednak dzięki niemedialnej osobowości i in-
ności przebił się w mediach i zyskał sympatię. Jego atutami okazały się skromność, 
stabilność emocjonalna i wycofanie. Małysz był tak odmienny od wizerunku idola 
bohatera, że paradoksalnie nim się stał, obalając stereotypy. Reprezentował mało po-
pularny sport, nie był typem telegenicznym, a jednak kraj ogarnęła „małyszomania”. 
Jego sukcesy broniły się same. A popularność rozwinęła się dzięki zjawisku telewi-
zyjnej narracji generującej atmosferę fascynacji sportem, który uprawiał, i kolejnymi 
zawodami.

Dzisiaj wciąż istnieją spore różnice w zapleczu sportowym naszych zawodników, 
w bazie szkoleniowej, w dostępie do skoczni czy tras do biegania – w porównaniu 
z bogatymi i zaawansowanymi technologicznie krajami. Justyna Kowalczyk nie ma 
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nawet szans na trenowanie w kraju, bo trasy dla narciarzy biegowych praktycznie nie 
istnieją. Paradoksalnie jednak te braki i niedobory przyczyniają się do budowania 
mitu zawodników jako bohaterów, którzy pokonują innych wbrew przeciwnościom. 
Ich wizerunek jest budowany na sile charakteru, zdolnościach osobistych, wewnętrz-
nej motywacji. Takie cechy, jak skromność Małysza, zaciętość i wola walki Justyny 
Kowalczyk telewizja stara się podkreślać wbrew zasadom obowiązującym w kultu-
rze celebryckiej. Małysz i Kowalczyk nie są polskimi Beckhamami, gdyż nie udaje 
się ich wpisać w stereotyp telewizyjnego celebryty. Wizerunek tych sportowców jest 
budowany wbrew logice celebryckiej kultury i oparty na zupełnie innych wartoś-
ciach, które trafnie w jednym z wywiadów wskazał w przypadku Justyny Kowalczyk 
jej trener Aleksander Wierietielny

(…) mocna psychika, szacunek do ciężkiej pracy, życiowa mądrość i wychowanie to jest cała 
tajemnica sukcesów Justyny. Dziewczyna potrafi zachować się w każdej sytuacji. Jest dobrym 
człowiekiem. Wszystko wyniosła z rodzinnego domu (Wierietielny 2012: 5).

Z tego też powodu jest mało prawdopodobne, że akurat tych sportowców zoba-
czymy kiedykolwiek w „Tańcu z gwiazdami”. Justyna woli robić doktorat na Akade-
mii Wychowania Fizycznego, a Adam Małysz rozwija kolejną sportową pasję, biorąc 
udział w Rajdzie Dakar.

Na sport prezentowany w telewizji można spojrzeć z jeszcze innej perspektywy. 
Sport daje telewizji szansę na zaprezentowanie jej technologicznych możliwości. 
Dzięki sportowi telewizja może ukazać wszystkie swoje możliwości technolo-
giczne, tworząc nie tylko wyjątkowe widowisko, ale również stając się ekspertem 
rozstrzygającym sporne kwestie, które niejednokrotnie decydują o ostatecznych 
wynikach. Nowoczesne telewizyjne technologie umożliwiają bardzo precyzyj-
ne przedstawienie widzom (w postaci powtórek, zbliżeń, symulacji komputero-
wych) tego, co zdarzyło się w różnych momentach sportowych potyczek. Telewizja 
w tego typu sytuacjach manifestuje nie tylko swoje możliwości, siłę, ale również 
staje się autentycznym uzupełnieniem zmysłów człowieka, którego własne zdol-
ności obserwacyjne mogą zawodzić. Telewizja rozszerza ludzkie spojrzenie. Po-
zwala pokonać ograniczenia. Umożliwia dostrzeżenie tego, czego ludzkie zmysły 
nie są w stanie wychwycić. Spogląda bowiem na zdarzenia z wielu perspektyw, 
uwzględniając rozmaite kąty widzenia, używa wielu kamer, zwalnia, przyspiesza 
bądź zatrzymuje obraz czy też emituje powtórki. Wszystkie te zabiegi dodatkowo 
ogląda się na coraz większych ekranach i telebimach. Pozwala to lepiej się przyj-
rzeć, zweryfikować naszą wizualną wiedzę, obala lub utwierdza nasze przypusz-
czenia, co do tego, co sami dostrzegliśmy. Podczas transmisji pojedynków teni-
sowych czy siatkarskich tak ważne, bo decydujące o punktach, uderzenia piłki na 
granicy linii autu były dotychczas rozstrzygane przez sędziów. Samo to, że istnieje 
możliwość sprawdzenia i kontroli linii opadania piłki czy też dotknięcia palcami 
piłki w siatkówce dodaje dodatkowych emocji, gdy oczekuje się na sprawdzenie 
obrazu zarejestrowanego przez kamery, który zadecyduje o przydzieleniu drużynie 
punktów. Obecnie technologia i kamery powtarzające powiększony obraz są pod-
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stawą podjęcia ostatecznej decyzji o wyniku. Technika niweluje wątpliwości co 
do sprawiedliwości rezultatu sportowych rywalizacji. Staje się ostatecznym arbi-
trem rozstrzygającym o nim. Czyni zmagania sportowców bardziej przejrzystymi. 
Czynność oglądania sportu zostaje zatem poszerzona o to, co widzi sama telewizja. 
Mariusz Czubaj nazywa to zjawisko telewizyjnością, zastanawiając się przy tym, 
czy przypadkiem opowieść o telewizji nie staje się ważniejsza od samej opowieści 
sportowej (Czubaj 2005a: 36). Sport jest dzisiaj w dużym stopniu opowieścią na 
temat samej telewizji, która nie tylko jest przekaźnikiem, ale również czynnym ak-
torem kreującym wydarzenia medialne. Dramaturgia i estetyzacja owej prezentacji 
decyduje w dużym stopniu o przyjemności oglądania wydarzeń na telewizyjnym 
ekranie.

Nie chodzi jednak o możliwość wyjątkowego prezentowania samych rozgrywek, 
ale również o pokazywanie widowisk z otwarcia i zamknięcia wielkich międzynaro-
dowych imprez sportowych, które stają się coraz bardziej rewelacyjnym spektaklem. 
Douglas Kellner stawia nawet tezę, że żyjemy w czasach spektaklu, w których

(…) nowe media i technologie nieustannie generują nowe formy kultury, rozrywki, informacji, 
ekonomii, a także więzi społecznych. Czas spektaklu charakteryzuje się olśniewającymi przed-
stawieniami, które stają się nie tylko show, ale jednocześnie pełnią także funkcję sprzedawców 
różnego rodzaju produktów i usług (Kellner 2007: 27).

Możliwości technologiczne, prezentacja wydarzeń sportowych z wielu kamer, 
powtórzenia, zatrzymane kadry, ukazywanie detali i wiele innych właściwości tele-
wizji oraz coraz większe domowe ekrany powodują, że minimalizuje się znaczenie 
nieobecności fizycznej na stadionach i podczas zawodów. Wiele zmagań sportow-
ców lepiej jest oglądać na ekranach telewizorów, bo widać na nich więcej, niż może 
dostrzec człowiek będący na przykład w hali sportowej czy na stadionie. Telewizja 
rozszerza ludzkie zdolności postrzegania. Dzięki niej widz dostrzega grymasy twa-
rzy, słyszy wypowiadane przez zawodników pod nosem słowa, emocje, widzi kro-
ple potu. Poza tym jest w stanie śledzić dokładny przebieg trasy podczas zawodów 
Formuły 1, biegów narciarskich czy przejazdów narciarzy alpejskich. Przyjemność 
śledzenia tych sportowych widowisk stała się możliwa dzięki telewizji. Telewidz 
uczestniczy zatem w spektaklu, do którego nie miał wcześniej dostępu. Stojąc na 
przykład na trasie przejazdu Justyny Kowalczyk, mógł zobaczyć jedynie niewiel-
ki fragment zawodów. Telewizja dała możliwość uczestnictwa w całości wydarzeń 
sportowych, poszerzyła możliwości poznawcze człowieka.

Świat uczestniczy w globalnych widowiskach, a organizatorzy imprez sporto-
wych typu olimpiady czy mistrzostw świata mają szansę zaprezentować swoją kultu-
rową wyjątkowość i potęgę. Tego rodzaju widowiska dowodzą, że wciąż istnieją na 
świecie dziedziny i wartości, które łączą przedstawicieli różnych kultur. Widowisko 
łączy, ale emocje towarzyszące samym zawodom mogą ujawnić podziały, animozje 
i różnice pomiędzy sportowcami.
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Rozrywka – talenty i osobowości telewizyjne

Innym aspektem ewoluującej wciąż koncepcji telewizyjnej rozrywki jest zjawisko 
fascynacji wokalistyką, tańcem oraz zdolnościami motorycznymi ludzi. Przestrzeń 
głównych stacji telewizyjnych i prime time zostały zarezerwowane dla coraz silniej 
rozwijających się programów rozrywkowych typu „Taniec z gwiazdami”, „Taniec 
na lodzie”, „You Can Dance”, „Idol”, „Jak oni śpiewają”, „Mam talent”. Wszyst-
kie wymienione programy wpisują się w nurt, w którym gwiazdy lub zwykli ludzie 
rywalizują z sobą, tańcząc, śpiewając bądź prezentując swoje bardziej zwykłe lub 
bardziej niezwykłe umiejętności. Bohaterowie programu na oczach widza przecho-
dzą poszczególne etapy rozwoju i zdobywania coraz to nowych umiejętności pod 
okiem profesjonalistów. Widz obserwuje ich zmagania ze słabościami, fizycznym 
bólem, sposobami radzenia sobie z krytyką. Ewolucja kompetencji ukazuje, jak waż-
ny jest nie tylko talent, ale również zaangażowanie, wysiłek i praca. Programy tego 
typu utwierdzają zatem widza w przekonaniu o tym, jakie wartości kulturowe są 
cenione, oraz w jaki sposób można zdobyć społeczny prestiż i szacunek. Jednocześ-
nie dowodzą, że porażka jest częścią dążenia do sukcesu. W rezultacie przegrani są 
gównie ci, którzy nie podejmują żadnych wyzwań. Wszyscy oni są poddawani ocenie 
jurorów-ekspertów oraz jurorów-widzów, którzy śledzą ich zmagania na telewizyj-
nym ekranie. Zazwyczaj w tego rodzaju produkcjach istotnym aspektem zabawy jest 
ustawienie widza w roli medialnego partnera, który dokonuje ewaluacji uczestników 
tanecznych lub wokalnych zmagań i decyduje zgodnie z własnymi preferencjami 
o tym, kto ma go dalej bawić, a w konsekwencji – wygrać program. Profesjonalna 
wiedza w przypadku tego typu rozrywki jest zbędna, przecież każdy widz jest eks-
pertem w kwestii wrażeń, jakie czerpie z oglądania czyjegoś tańca czy śpiewu. Ocena 
telewidzów opiera się wyłącznie na bazie indywidualnie odczuwanej przyjemności, 
gustu i preferencji odbiorczych. Żadne profesjonalne kompetencje nie są w tym przy-
padku wymagane. Jak wspominałam zresztą wcześniej, widownia tych programów 
często nawet swą mocą sprawczą łamie porządek obiektywnych reguł, głosując i wy-
bierając zwycięzcę według subiektywnych odczuć, działając opozycyjnie wobec ofi-
cjalnego i formalnego dictum profesjonalnych sędziów.

Popularne przedstawienia o charakterze muzyczno-tanecznym stanowią istotną 
część telewizyjnej rozrywki. Programy te są obowiązkową pozycją wszystkich stacji 
telewizyjnych, a opierają się są na jednolitym schemacie. Kładzie się w nich nacisk 
na wyszukiwanie muzycznych i wokalnych talentów wśród zwykłych ludzi, którzy 
stają się medialnym objawieniem. Biorą oni udział w procesie rekrutacji i rywalizacji 
oraz są oceniani przez telewizyjne jury, które budzi nie mniejsze emocje niż sami 
uczestnicy, oraz telewidzów. W 2011 roku muzyczne show są emitowane w sobotnie 
wieczory – w stacji TVN „X Factor”, w Polsacie „Tylko muzyka” („Must Be the 
Music”), a w TVP2 „Bitwa na głosy” („Clash of the Choirs”). Tego rodzaju programy 
potwierdzają i realizują z jednej strony dominujące aspekty kultury konsumpcyjnej, 
która opiera się na rywalizacji, konkurencji, konieczności podejmowania wyzwań, 
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umiejętności oceniania własnych talentów, a także braków, na odnajdywaniu dla 
siebie szans i zagrożeń, odkrywaniu słabych i mocnych stron, określaniu własnej 
tożsamości, definiowaniu stylu i estetyki, a także wskazywaniu celów i priorytetów 
życiowych. Z drugiej zaś strony programy takie ujawniają gusty i przywiązanie do 
określonej stylistyki części społeczeństwa, poszanowanie bądź jego brak dla indywi-
dualności, umiejętność akceptacji talentu i nowej estetyki wbrew własnemu smako-
wi. Pozwalają odkryć stosunek społeczeństwa do słabszych i mniej utalentowanych, 
i tych, którzy są pewni sukcesu. Programy, o których tu wspominam, podobnie jak 
omawiane wcześniej a wpisujące się w nurt rozrywkowego aspektu telewizji, legi-
tymizują istnienie porządku społecznego, koherentnych praw rzeczywistości, które 
media przetwarzają na swój sposób, ale które jednocześnie determinują sposób spo-
łecznego postrzegania świata. Mam tutaj na myśli nie tylko same kulturowe i spo-
łeczne zasady, które zostały przytoczone już wcześniej, ale konwencje relacji mię-
dzyludzkich, zachowań w sytuacji porażki lub sukcesu, poczucia własnej wartości 
w trudnych życiowych momentach, konieczności poddawania się ocenie, znacze-
nia ekspertów, niezgodności opinii publiczności z ocenami autorytetów i tak dalej. 
Wszystkie te elementy determinują postrzeganie świata i podkreślają ich znaczenie 
w naszej codziennej egzystencji. Wartościowanie jest immanentną cechą świata spo-
łecznego, w którym żyje człowiek. Wydaje się, że medialne widowiska, o których 
tutaj mowa, eksplorują i waloryzują znaczenie czynności wartościowania, nie tylko 
determinując postrzeganie rzeczywistości, ale również utwierdzając widza w przeko-
naniu o jego fundamentalnym walorze.

W swojej książce Media Culture Douglas Kellner już na samym początku stwier-
dza, że „opowieści mediów dostarczają symboli i środków, za pomocą których mo-
żemy podzielać kulturę, i wykorzystując je, sytuujemy siebie jako część tej kultury” 
(Kellner 1995: 1). Najwyraźniej koncepcja ludycznej zabawy, w której każdy tele-
widz bez większych kompetencji i znajomości reguł danej sztuki może brać aktywny 
udział, jest kolejnym etapem ewolucji telewizyjnej rozrywki. Atrakcyjność telewi-
zyjnego widowiska nie opiera się zatem głównie na uatrakcyjnianiu formy, ale na 
kreowaniu sytuacji, w której widz uzyskuje status jurora. Widz każdego dnia, wybie-
rając określone programy telewizyjne, decyduje o kształcie owej kultury. W wypad-
ku muzyczno-tanecznych przedstawień widz może swobodnie podzielać tę kulturę, 
tworzyć ją i sytuować siebie jako jej część, poznając przy tym reguły społeczeństwa 
konsumpcyjnego z wszystkimi jego atutami oraz negatywami. Tak czy inaczej ten 
rodzaj telewizyjnej praktyki nie wyklucza żadnych grup społecznych z uczestnictwa 
we wspólnocie podzielanych symboli i znaczeń. Taniec i śpiew stanowią wartości 
uniwersalne, które łączą przedstawicieli różnych grup. Ludyczna forma zabawy 
stanowi element integrujący wykluczonych i zmarginalizowanych z dominującymi 
i preferowanymi grupami klasy średniej. Z tego też powodu ten rodzaj telewizyj-
nej rozrywki będzie się jeszcze przez pewien czas rozwijał, tak zresztą jak i sama 
idea, która w przyszłości przyjmie jeszcze inne, nieznane dzisiaj formy. Warto jednak 
pamiętać, że „nagromadzenie spektakli w przestrzeni kulturowej jednocześnie osła-
bia zaangażowanie jednostki w procesy ich monitorowania. Motywuje to twórców 
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medialnych do podnoszenia spektaklu na coraz wyższe poziomy spektakularności” 
(Ogonowska 2006: 201). Nadmiar widowiskowości może w pewnym momencie 
skutkować znudzeniem tego rodzaju przekazem, a satysfakcja odbiorcza i możliwość 
oceniania innych nie będzie stanowiła już dostatecznej rekompensaty dla telewidza.

Przyszłość telewizyjnej rozrywki

Istotnym, o ile nie najważniejszym, sposobem konstruowania telewizyjnej rzeczy-
wistości jest rozrywka. Rozrywka anektuje coraz nowsze przestrzenie i gatunki tele-
wizyjne16. Wiele z opisanych wcześniej programów znajduje się na pograniczu tych 
wskazanych dla porządku analitycznego obszarów. Sama telewizja to dynamiczny 
i żywo reagujący organizm, który niezwykle szybko adaptuje się do zmieniających 
się warunków zewnętrznych, jakie kreuje zaawansowana kultura konsumpcyjna. 
Poza tym telewizja, jak zauważa Godzic, „nie może ukazywać świata bez zaznacza-
nia swojej w nim obecności i – najczęściej – kreacji tegoż świata, czyli bez implicyt-
nie związanej z telewizją koncepcji rozrywkowego przedstawiania wszelkich relacji 
o rzeczywistości” (Godzic 1996: 104). Dyskurs rozrywki stanowi immanentną cechę 
telewizyjnego medium. Natomiast mechanizm telewizyjnej rozrywki ma charakter 
silnie ekspansywny, a jego wpływ powoduje ewolucje w podstawowych telewizyj-
nych gatunkach i formatach.

16 Rozrywka anektująca poszczególne obszary telewizyjnej rzeczywistości uzyskuje specyficzne 
określenia: infotainment, politicaltainment, democratainment, socialtainment czy też edutainment.





Rozdział 6

Teleporadnictwo – kultywacja  
i znaczenie zmian w życiu indywidualnym 
oraz społecznym

Zmiana jest rzeczą normalną, a nawet pożądaną, gdyż oznacza rozwój. (…)  
Pułapką (…) jest stagnacja1.

Afirmacja zmian

Zmiana jest ważną społeczną wartością. Dotyczy każdego aspektu ludzkiego życia 
w jego wymiarze społecznym, kulturowym czy politycznym. Staje się jednym z naj-
ważniejszych aspektów istnienia w społeczeństwie. Zmiana i zdolność do poddawa-
nia się jej organizuje nasze dynamiczne kulturowe i społeczne życie.

Zmiana jest pojęciem, które można zastosować do opisu rzeczywistości i charak-
terystycznych dla niej procesów społeczno-kulturowych. Służą one celom deskryp-
tywnym i oceniającym kondycję człowieka, kultury oraz społeczeństwa. W wypadku 
zmian zakłada się zaistnienie pozytywnych konsekwencji w postaci poprawy jakości 
życia i czerpanej z niego satysfakcji.

Po dokonaniu się transformacji ustrojowej w naszym kraju rozpoczęły się na sze-
roką skalę zakrojone zmiany, które dotyczyły rozmaitych aspektów życia społecz-
nego, kulturowego, politycznego i gospodarczego. W pierwszej kolejności reformy 
objęły system gospodarczy i finansowy oraz obszar władzy. Z czasem rozpoczął się 
systematyczny proces zmiany mentalności i stylów życia w zakresie funkcjonowania 
w życiu codziennym i kulturze. Telewizja niezwykle się do tych zmian przyczyniła 
i wciąż je propaguje. Powstały nawet specjalne kanały telewizyjne, które specjalizują 
się w analizowaniu stylów życia przedstawicieli naszego społeczeństwa i stawiają so-
bie za cel poprawienie jakości życia przez zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń, 
nawyków i sposobów myślenia o samym sobie, swoim otoczeniu, relacji z innymi 
ludźmi, zainteresowań i możliwości. Umiejętność adaptowania się do zmieniających 

1 E. Grzeszczyk (2003), Sukces – amerykańskie wzory – polskie realia, Warszawa: Wydawnictwo 
IFiS PAN, s. 120.
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się warunków życia, zdobywanie wiedzy na temat dbałości o zdrowie i funkcjono-
wania własnego organizmu, kontrola sposobów odżywiania się – wymagają ciągłego 
uczenia się i przystosowywania. W celu realizacji misji zmiany dotychczasowego 
życia bądź jakichś jego aspektów powstały nawet całe kanały telewizyjne, takie jak 
Polsat Cafe, TVN Style czy TVN Turbo, które koncentrują się wyłącznie na tych 
zadaniach. Przeobrażeniom ulegają właściwie wszystkie dziedziny ludzkiej egzy-
stencji. Nie ma obszaru, który nie byłby poddany przemianie. Programy telewizyjne 
promują zmiany w wychowaniu dzieci, urządzaniu mieszkań, spędzaniu wakacji, 
w relacjach małżeńskich, ale również stosunkach międzyludzkich, zachowaniach 
w pracy, zmiany w zakresie własnej cielesności, aparycji i wizerunku, zachowań do-
mowych zwierząt, seksualności i odżywiania się, wypoczywania, relaksowania i wie-
lu innych. Programy typu poradnikowego, których celem jest dokonanie pozytywnej 
przemiany ludzkiego życia, nie pozostawiają złudzeń, co do tego, że właściwe każdy 
aspekt ludzkiej egzystencji wymaga nie tylko pracy, ale przekształceń, które popra-
wią jakość ludzkiego życia i nadadzą mu sens. Wydaje się, że tego typu programy 
telewizyjne realizują ideę sugerującą, że „zmiana stylu życia może stać się punktem 
wyjścia do odzyskania i «posiadania» własnego życia. Styl życia przybiera zatem 
często znaczenie zracjonalizowanej drogi autonomizowania się” (Jacyno 2007: 60). 
Proces dokonywania zmiany jest utożsamiany z uzyskiwaniem samoświadomości 
i urefleksyjnianiem własnej egzystencji.

Zmiany promowane przez programy telewizyjne przyjmują dwie postaci.
Pierwsza z nich ma charakter łagodny. Związana jest z poradnictwem, udziela-

niem rad, sugerowaniem i pokazywaniem możliwych zmian, jakich można dokonać 
przy niewielkim wysiłku, aby polepszyć swoje życie i czerpać z niego radość. W tego 
typu programach widzom prezentuje się wiedzę z danej dziedziny, której zastosowa-
nie może w znaczący sposób odmienić standard życia. Zazwyczaj zmiana nie wyma-
ga wielkich zabiegów i kosztów finansowych.

Druga postać proponowanych zmian jest bardziej rygorystyczna. Ma ona cha-
rakter ekstremalnych metamorfoz, których celem jest dokonanie radykalnej zmiany 
w jednym z aspektów ludzkiego życia.

Teleporadnictwo – zmiana jako wartość społeczna 
i kulturowa

Wiele telewizyjnych programów typu poradnikowego wysoko wartościuje zmianę, 
która ma służyć lepszemu planowaniu, organizowaniu i porządkowaniu różnych sfer 
życia indywidualnego i społecznego. Wydaje się, że z jednej strony ideą telewizyj-
nego poradnictwa jest trening i zdobywanie umiejętności, które umożliwiają pano-
wanie nad wieloma aspektami naszej egzystencji. Z drugiej zaś konieczność wpro-
wadzania zmian w życiu promowana w programach telewizyjnych jest rodzajem 
sprawowania kontroli nad jednostkami, która polega na przypominaniu o procesach 
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starzenia, konieczności podążania za wartościami kultury konsumpcyjnej i utrzymy-
waniu zdrowego wyglądu, diety, lecz także na podkreślaniu odpowiedniego organi-
zowania przestrzeni prywatnej, wychowywania dzieci, otaczania się odpowiednimi 
produktami kultury materialnej, oglądania polecanych filmów i czytania określonego 
zestawu lektur. Wszystkie rady są podawane w formie przyjemnej, aby nie zniechę-
cać widzów do wprowadzania zmian i kontrolowania swojego życia. W rezultacie 
jednak wydaje się, że to poradnictwo i wyrażona w ten sposób idea rywalizacji oraz 
popularyzacja określonego stylu życia stają się metodą kontroli i panowania nad wi-
dzami. Zamiast kreować aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, przekazuje się 
raczej informację o konieczności dostosowywania się do określonego stylu bycia 
i zachowania.

Diety i zdrowe odżywianie

Zmiana złych nawyków żywieniowych poprawi zdrowie i wydolność organizmu, 
doda wigoru i chęci do życia. W programach typu „Jem i chudnę” telewidz jest infor-
mowany o tym, „jak zatroszczyć się o własne ciało i zdrowo odżywiać bez ogrom-
nych wyrzeczeń”. W programie zachęca się do dbania o własną urodę i sylwetkę, 
dlatego są w nim prezentowane „najskuteczniejsze diety, przepisy na wykwintne 
i smaczne dania”2. Problem otyłości i niezdrowego wyglądu zniknie zatem nie tyle 
na skutek drakońskich diet, ile dzięki racjonalności odżywiania i umiejętnego łą-
czenia produktów. Tym samym gotowanie stanie się przyjemnością, a „dbanie o li-
nię przestanie kojarzyć się z ciągłym odmawianiem sobie przyjemności jedzenia”, 
jak przekonują twórcy programu. Wystarczy posiąść odpowiednią wiedzę z zakre-
su zdrowego odżywiania, nauczyć się odpowiedniego łączenia produktów, aby nie 
rezygnować z przyjemności podniebienia, a przy okazji zadbać o zdrowie, urodę 
i ciało. Rola eksperta ogranicza się tutaj do podawania i prezentowania odpowied-
nich receptur i zaświadczania własnym przykładem o prawdziwości i znaczeniu sto-
sowania owych kulinarnych reguł. Nauka płynąca z tej lekcji jest prosta. Wystarczy 
zmienić negatywne przyzwyczajenia związane z odżywianiem i gotowaniem, aby 
sprostać kulturowym regułom zdrowego i szczupłego wyglądu, nie tracąc przy tym 
przyjemności z samego kulinarnego smakowania, które jest również ważnym aspek-
tem współczesnej kultury. Podobnie w programie „Wiem, co jem” jest prezentowana 
wiedza dotycząca tego, co wchodzi w skład spożywanych przez nas potraw. Prezen-
ter występuje w roli przewodnika i osoby, która podobnie jak widz, pragnie zdobyć 
wiedzę na temat technologii żywienia i tego, co codziennie przychodzi mu spożywać. 
Można się tam zatem dowiedzieć, ile jest masła w maśle, co wchodzi w skład kot-
leta mielonego, jak zdrowo grillować potrawy, czym różni się kiełbasa od wyrobu 
kiełbasopodobnego, można poznać całą prawdę o pochodzeniu i jakości ryby pangi. 

2 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Jem_I_Chudne,1633/index.html (dostęp: 
23.01.2012).
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Osoba prowadząca program sprawdzi, co znajduje się w pasztetach i serach, poradzi, 
jak przygotować zdrową pizzę, odkryje tajemnice mrożonek i opowie wiele innych 
ciekawostek. Podobne stanowisko poszukiwacza prawdy o tym, co jemy, zajmuje 
Jimmy Doherty, który w programie „Jimmy i fabryka jedzenia” usiłuje poznać praw-
dę na temat rozmaitych potraw i metod ich powstawania. Odwiedza miejsca, gdzie 
produkuje się rozmaite wyroby, poznaje procesy chemiczne i półprodukty odpowie-
dzialne za jakość produktów, ukazuje

(…) kulisy powstawania płatków śniadaniowych i sprawdza, co musieli zrobić naukowcy, aby 
miały jakiekolwiek wartości odżywcze. Z zaciekawieniem przygląda się, jak zgniłe warzywa za-
mieniają się w czysty, biały cukier oraz jaki wpływ mają zgniłe banany na hodowlę pomidorów3.

Celem zmian żywieniowych, które na różny sposób perswadują eksperci w tego 
typu programach, jest zachowanie zdrowia, ale nie bez znaczenia jest także koniecz-
ność sprostania kulturowym wymogom zgrabnej sylwetki czy pięknej cery. W jesz-
cze innym programie „Rewolucja na talerzu” podkreśla się, że do utrzymania he-
donistycznej postawy w życiu jest potrzebne połączenie umiejętności zachowania 
zdrowego wyglądu, szczupłej sylwetki i świeżej urody z umiejętnością delektowania 
się jedzeniem. Co do tej drugiej wartości to, jak piszą na stronie internetowej twórcy 
programu, „w końcu to przyjemność, z której nie warto i nie należy rezygnować”4. 
Podobnie jak we wcześniej omawianych programach, także tutaj łączenie przyjem-
ności konsumpcji ze świetnym i zdrowym wyglądem staje się kulturowym wskaźni-
kiem statusu społecznego i wiedzy. Rezygnacja z przywilejów konsumpcji nie jest 
konieczna, jeśli zna się tajniki nowoczesnego żywienia i umie zastosować we włas-
nej kuchni. Wygląd człowieka, jego paznokcie, skóra, włosy czy ciało oraz dobre sa-
mopoczucie są dowodem na posiadanie wiedzy i umiejętności zdrowego odżywiania 
i funkcjonowania we współczesnym świecie. Otyłość, włosy bez blasku, łamiące się 
paznokcie i brak humoru to dowody nie tylko braku realizacji kulturowych reguł, ale 
też braku wiedzy i umiejętności stosowania w życiu prostych zabiegów. A przecież, 
jak przekonują twórcy programu,

(…) proponujemy chudsze i aromatyczne wersje klopsów i zapiekanek. Zapraszamy na risotto, 
które nie tylko smakuje wybornie, ale jest też proste w przygotowaniu. Podejmujemy też walkę 
z największymi bombami kalorycznymi jakimi są chipsy i inne niezdrowe przekąski. Jest też 
czas na torty, które mają ciasto, krem, czekoladę, jedyne, czego nie mają, to ogromna ilość 
kalorii, której możemy uniknąć5.

Programy tego typu popularyzują zatem wiedzę na temat żywności, form jej 
przechowywania (odcinek poświęcony mrożonkom), zasad zdrowego odżywiania. 
Mobilizują do refleksji i wprowadzania zmian do własnego menu, czytania etykiet 
i budowania świadomości konsumenckiej.

3 http://www.tvnstyle.pl/program/jimmy-i-fabryka-jedzenia/description (dostęp: 23.01.2012).
4 http://www.tvnstyle.pl/program/rewolucja-na-talerzu/description (dostęp: 23.01.2012.)
5 http://www.tvnstyle.pl/program/rewolucja-na-talerzu/description (dostęp: 23.01.2012).
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Organizacja i porządek w domu

Zmiana w porządkowaniu przestrzeni prywatnej i umiejętność wydajnego dbania 
o porządek domowy ograniczy frustracje oraz zapewni kontrolę nad tą sferą otocze-
nia. Wyzwoli przy tym z poczucia winy i nauczy zasad sprawnego panowania nad 
własnym otoczeniem. W programach „Pozamiatane” (TVN Style) oraz „Perfekcyjna 
pani domu” ekspertki od utrzymania idealnej czystości i sprzątania pokazują sztuczki 
oraz uczą, jak zapanować nad stanem prywatnej przestrzeni. Nawet jeśli widz ma do-
świadczenie w prowadzeniu domu, to zawsze może tę wiedzę wzbogacić lub się nią 
podzielić. Profesjonalna obsługa doradzi ci i pokaże, jakie stosować zabiegi, aby sku-
tecznie walczyć z kurzem, brudem i plamami. Jak zauważają twórcy, „w programie 
nie zabraknie również praktycznych porad, które przydadzą się każdej kobiecie”6. 
Kierowanie owych porad do kobiet wydaje się odwoływać do patriarchalnego po-
rządku, w którym to kobieta będąca gospodynią domową jest odpowiedzialna za 
porządek w domu i to ona jest zobligowana do sprzątania i dbałości o przestrzeń 
prywatną. Z krytyką tego typu postawy spotkał się zwłaszcza program „Perfekcyjna 
pani domu” oraz główna ekspertka sprzątania Anthea Turner, która przypomina ide-
alną kobietę z filmu „Żony ze Stepford”, gdzie panie domu były perfekcyjnymi robo-
tami utrzymującymi w nienagannym porządku domową sferę i dbały o zaspokojenie 
wszelkich męskich potrzeb. Anthea w białych rękawiczkach, z wymodelowanymi 
blond włosami, w kolorowych sukienkach ze sznurem białych pereł na szyi realizuje 
model kobiety doskonałej i luksusowej zarazem. Jako luksusowa pani domu

(…) składa bluzki w dwie i pół sekundy, a ręczniki zwija w fikuśne „żółwie”. Kiedy sprząta 
łazienkę, włosy związuje majtkami, żeby nie tracić czasu na szukanie gumki. Drzwi od lodówki 
pucuje oliwką dla dzieci, zapach z butów likwiduje za pomocą liści herbaty, a do mikrofalówki 
wrzuca dla odświeżenia pół cytryny, bo dba o środowisko. Jej sypialnia to prawdziwe sanktu-
arium – nie ma tu miejsca na koty, dzieci ani rośliny. Tylko na łóżko przykryte śnieżnobiałą 
pościelą, które codziennie odkurza z roztoczy. Jej świat posegregowany jest w szuflady, pudeł-
ka i foldery. Wszystkie odpowiednio opisane. Nie ma tu rzeczy zbędnych i nic się nie marnuje 
(nawet dwa rybne paluszki lądują w torebce foliowej z datą przydatności do spożycia). Jej dom 
lśni i pachnie, jakby nikt w nim nie mieszkał7.

Przestrzeń prywatna, do której zaprasza Anthea, jest bez życia. Sterylność tego 
miejsca ukazuje pewną jego pustkę. Dom pełen emocji i zdarzeń nie jest taki, jak pre-
zentuje nam ekspert od sprzątania. Przypomina się w tym miejscu film Mike’a Leigh 
„Sekrety i kłamstwa”, gdzie Monika, jedna z bohaterek, obsesyjnie utrzymuje steryl-
ną czystość w domu, chcąc w ten sposób zagłuszyć własne problemy emocjonalne 
i niespełnione marzenie o posiadaniu dziecka. Dom, jako sfera prywatna, odzwier-
ciedla bowiem stan emocjonalny oraz system wartości jednostki w społeczeństwie. 
Ekspert wkraczający na prywatny teren życia ludzi i implementujący tam nowe re-

6 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Pozamiatane,991660/index.html (dostęp: 
21.01.2012).

7 A. Jucewicz, Królowa Pucu-Pucu, „Wysokie obcasy”, http://londyn.gazeta.pl/londyn/ 
1,82233,5260889,Krolowa_Pucu_Pucu.html?as=1&startsz=x (dostęp: 23.01.2012).
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guły panowania obnaża słabość kultury indywidualizmu, która nie przekazuje syste-
mu wartości ani praktycznych umiejętności z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie 
ekspert zarządzający i kontrolujący sferę prywatną życia ludzi ujawnia rozszerzone 
pole działania instytucji sprawujących władzę.

Sama Anthea jest przedstawicielką raczej zamożnej klasy średniej, jest dobrze 
sytuowana i wolna od zawodowych problemów, swój czas i energię koncentruje na 
utrzymaniu domostwa w nieskazitelnym porządku8. Wydaje się, że ucieleśnia ona 
marzenia mężczyzn o idealnej kobiecie, która dba o domowe ognisko i pielęgnuje 
je. Jest idealna, a jej dom jest bez skazy. Aby sprostać wymogom idealnego wzorca, 
poprzeczka jest zatem ustawiona wysoko. Wystarczy idealna organizacja i kilka sztu-
czek na temat tego, jak sprzątać, a, jak przekonuje Anthea, wszystkiego można się 
nauczyć przy odrobinie samozaparcia i silnej motywacji.

W programie „Perfekcyjna pani domu” istotny jest również wątek charaktery-
styczny dla dyskursu rywalizacyjnego. Sprzątanie i dbałość o czystość domu i pry-
watnej przestrzeni nie jest jedynym powodem i motywem powstania programu. 
Zmiana w zakresie umiejętności stosowania nauk eksperta jest waloryzowana i oce-
niana w praktyce. Do każdego bowiem programu są zapraszane dwie osoby, które 
nie radzą sobie z utrzymaniem porządku i organizacją domu. Ich nauka i zdobywanie 
umiejętności w tym zakresie nie są celem samym w sobie. Za każdym razem boha-
terki nie tylko doprowadzają swoje domostwo do lśnienia, ale również konkurują 
w tym procesie o palmę zwycięstwa. Ocenę wystawia i nagrodę przyznaje ekspert 
Anthea Turner. W każdym odcinku Anthea zaprasza dwie rywalizujące postacie do 
swojego sterylnego domu. W ciągu dwóch dni uczy ich zasad utrzymania domostwa 
w idealnym stanie. W trakcie kursu uczy również przygotowywania przyjęć, które 
powinna umieć zorganizować w swoim domu każda gospodyni lub gospodarz. Boha-
terowie uczą się słać łóżka, myć podłogi, wycierać kurze, składać ubrania, nakrywać 
do stołu czy segregować produkty w lodówce. Jest to zatem trening z wykonywania 
zupełnie podstawowych czynności w domu, które, jak się często okazuje, sprawiają 
bohaterom wiele problemów.

W jednym z odcinków Anthea odwiedziła na przykład dom, w którym gospody-
nią była pielęgniarka. Jej dom był bardzo zaniedbany – brudne podłogi i urządze-
nia sanitarne, nadmiar rzeczy, ubrań i wszelkiej maści produktów, kompletny chaos 
w kuchni. Brak zachowania podstawowych zasad przestrzegania czystości był szo-
kujący, zwłaszcza że dotyczył kobiety wykonującej zawód, który wymaga wysokiej 
znajomości higieny. Ten dom wymagał dezynfekcji i deratyzacji oraz kapitalnego 
remontu, a nie tylko zwykłego sprzątania.

8 W przygotowywanej właśnie przez stację TVN Style polskiej wersji programu występuje Małgorzata 
Rozenek. Ona również jest przedstawicielką zamożnej klasy średniej. Dobrze sytuowana, niepracująca 
obecnie prawniczka z Warszawy, żona popularnego aktora, matka dwóch synów będzie pomagać i uczyć 
Polki, jak dbać o przestrzeń domu. Jest to zatem podobny zabieg do tego, jaki zastosowano w wypadku 
programu Nigelli Lawson, która również realizuje wzorzec bogatej i luksusowej pani domu. Jedna z nich 
najbardziej lubi gotować, druga sprzątać. Każda z nich uczyniła z tych czynności esencję swojego życia.
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Bohaterowie kolejnych odcinków programu wracają następnie do swoich domów 
i mają niecały tydzień na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Pod koniec ty-
godnia zgłasza się do nich perfekcyjna pani domu, aby sprawdzić, jak poradzili sobie 
z tym zadaniem. Czas na zmiany był krótki. Ekspert w sprawdzaniu czystości jest 
bardzo dokładny, w białych rękawiczkach sprawdza najdrobniejsze luki i szczeliny 
w poszukiwaniu drobinek kurzu. Wygrywa ten, kto nie tylko lepiej wysprzątał swój 
dom, ale zrozumiał, jak jego czystość jest ważna dla funkcjonowania rodziny i jego 
samego.

„Perfekcyjna pani domu” promuje zmianę oraz oferuje szybką pomoc, która jest 
w stanie zapobiec skutkom ubocznym istnienia kultury indywidualizmu, takim jak 
zanik umiejętności dbania o teren prywatny. Ingerencja w prywatność z punktu wi-
dzenia utrzymania idei indywidualizmu i wyrugowania słabych jej stron jest niezbęd-
na. Zahamowanie transmisji umiejętności z pokolenia osób starszych na pokolenie 
młodszych wymaga wsparcia instytucji medialnych i ekspertów, którzy niosą pomoc 
obywatelom – telewidzom.

Pielęgnacja urody i stylu

Kolejny obszar podlegający kontroli i również ulegający zmianom jest związany 
z pielęgnowaniem urody, dbałością o ciało, stylem i aparycją. Porady z zakresu dba-
łości o wygląd zewnętrzny przekazują komunikat o konieczności poprawiania stylu 
i wykonywania pracy w tym obszarze. Ciało, uroda, styl wymagają nieustannego 
zdobywania informacji, kontroli, podążania za nowościami w tej dziedzinie. Brak 
działań i wiedzy w tym zakresie przynosi negatywne skutki i utratę tego, co jest 
wartościowe, inne, cenne kulturowo. Konieczność panowania nad tą sferą ludzkiej 
egzystencji jest kulturowym wymogiem.

Estetyzacja różnych sfer ludzkiego życia i jednostkowa atrakcyjność stanowią 
istotne wartości rynkowe, porównywalne do takich, jak wykształcenie, wiedza czy 
umiejętności. Zmiana własnego wyglądu lub środowiska może być zatem traktowana 
jak inwestycja, która może się zwrócić. W polskim społeczeństwie powszechne jest 
przekonanie, że atrakcyjny wizerunek przesądza o sukcesie w życiu osobistym (90%) 
i zawodowym (92%)9. Według badań przeprowadzonych przez CBOS istnieją kano-
ny urody męskiej i żeńskiej. Ci pierwsi, zdaniem ankietowanych, powinni być przede 
wszystkim wysocy (76%) i muskularni, a kobiety – zgrabne (63%) i szczupłe (53%). 
O tym, jak ważne są to wartości dla respondentów, świadczą wypowiedzi dotyczące 
tego, czego miałaby dotyczyć ewentualna korekta ciała. Aż 75% Polaków zmieni-
łoby przede wszystkim swoją sylwetkę. Przy czym kobiety chcą być szczuplejsze, 
a mężczyźni lepiej zbudowani (13%). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wśród bada-
nych aż 71% wyraża zadowolenie ze swojego wyglądu. Niezadowolenie z własnej 

9 Komunikat CBOS (2003b), Stosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego 
mężczyzny.
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urody wyraża 27% badanych, prawie dwa razy częściej kobiety (34%), niż mężczyź-
ni (18%). Interesujące jest również to, że istnieje korelacja pomiędzy chęcią zmiany 
a wykształceniem. Im ankietowani są lepiej wykształceni, tym częściej stwierdzają, 
że dokonaliby zmian w swoim wyglądzie (Komunikat CBOS 2003b)10.

W programie „SOS Uroda” TVN Style twórcy przekonują, że „(…) z wieloma 
niedoskonałościami związanymi z urodą można walczyć (…)”11. Ignorancja i nie-
podjęcie działań w celu zdyscyplinowania ciała ujawnia stosunek podmiotu do war-
tości społecznych i kulturowych, dlatego, jak zauważa Bauman, „«surowe», nie-
przyozdobione i niepoddane przeróbce ciało jest powodem do wstydu: kłuje w oczy, 
pozostawiając wiele do życzenia, a przede wszystkim jest żywym świadectwem nie-
spełnionego obowiązku, a zapewne nieudolności, ignorancji, impotencji i opiesza-
łości” (Bauman 2009b: 68). Dbałość o urodę jest postrzegana w kategoriach walki 
oraz wysiłku, który należy włożyć, aby pokonać nieuchronne konsekwencje procesu 
starzenia się. Jeden z odcinków programu – poświęcony operacjom plastycznym biu-
stu – został, jak twierdzą twórcy programu, „zadedykowany kobiecym piersiom”. 
Bohaterem programu nie były zatem kobiety, ale fragment ich ciała, który należało 
zmniejszyć, bądź zwiększyć, spełniając kulturowe wymogi. W programie poważ-
nie potraktowano tematykę operacji powiększania, ale także pomniejszania piersi. 
Przedstawiano sposoby przygotowania się do takich operacji z punktu widzenia psy-
chicznego, jak i fizycznego.

Tego typu programy umożliwiają zapoznanie się z charakterystyką operacji, ale 
równocześnie komunikują społeczną i kulturową ich akceptację.

Programy promujące styl życia w społeczeństwie, w którym wartością jest mło-
dość, uroda, sprawność i energia, koncentrują się na radzeniu, jak te właściwości 
osiągnąć i jak najdłużej je utrzymać. Program „Eliksir młodości” w Polsat Cafe kie-
ruje swoje treści do kobiet, które za wszelką cenę pragną uniknąć starzenia.

Im więcej mają lat, tym bardziej chcą wyglądać młodziej. Patrzą w lustro, w którym widzą 
pierwsze, a później pogłębiające się zmarszczki, opadające kąciki oczu czy zmieniającą się 
figurę. Nie chcąc się z tym pogodzić, poszukują sposobów na rozwiązanie swoich problemów12.

Rady dotyczą zatem tego, jak nie ulec starości, i wszystkich związanych z tym 
aspektów, które wpływają na obniżenie samopoczucia kobiet co do ich wartości. 
Program nie tylko propaguje młody wygląd, ale również umacnia przekonanie, że 
tylko on jest wartością i że wszelkie objawy niwelujące jego obraz należy natych-
miast likwidować. Nie ma tutaj zatem miejsca na pogodzenie się z biologicznymi 
i fizjologicznymi procesami i ich akceptację, ale propagowany jest sprzeciw, bunt 

10 We Włoszech konsumpcyjne wzorce stają się coraz powszechniejsze. Oprócz bardzo szybko roz-
wijającego się rynku kosmetyków męskich, zarówno z linii pielęgnacyjnej, jak i upiększającej, rosną 
wydatki na operacje plastyczne. Szacuje się, że Włosi wydają na to około 100 mln euro rocznie, ale kwoty 
te stale wzrastają. Nawet najbardziej znani politycy, aby utrzymać młody wygląd, korzystają z technologii 
kosmetycznych i operacji plastycznych (Aleksandrowicz 2004: 21).

11 http://www.tvnstyle.pl/program/sos-uroda-program-poradnikowy/description (dostęp: 24.01.2012).
12 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Eliksir_Mlodosci,1273507/index.html (dostęp: 

24.01.2012).
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i konieczność zmiany oraz działanie w tym kierunku. Bohaterkami tego typu pro-
gramów są zazwyczaj kobiety, których „(…) wygląd wymaga natychmiastowej in-
terwencji” – tak jest to na ogół w programie „Gotowe na zmiany”. Po co borykać 
się z niedoskonałościami ciała, kiedy można rozwiązać problem i dokonać zmiany 
przez interwencję skalpela. Na dodatek psycholog uświadamia, że „(…) fizyczna me-
tamorfoza to jeden z etapów zmian, a obraz nas samych rodzi się przede wszystkim 
w naszej głowie”13. Kulturowa wymowa programów poradnikowych sugerujących 
i dopuszczających dokonywanie zmian, które mają opóźnić, a nawet cofnąć procesy 
biologiczne i fizjologiczne, jest jednoznaczna i brzmi: „należy działać, i zmieniać 
wszystko, co jest w stanie przedłużyć zdrowie, młodość i witalność ludzkiego ciała”.

Istnieją też programy, które koncentrują się na radzeniu młodym kobietom, jak 
najszybciej wrócić do formy, na przykład po porodzie, i jak się odżywiać, by nie 
przytyć w ciąży. W programie „Sexy Mama” radzi się kobietom, jak mają się przy-
gotować do ciąży, jak dbać o siebie w jej trakcie i wrócić do sprawności i wyglądu 
sprzed ciąży w jak najkrótszym czasie.

Ciąża to wyjątkowy i radosny okres w życiu każdej kobiety. Często jednak pozostawia 
po sobie trudne do zaakceptowania fizyczne zmiany. Więcej centymetrów w pasie, zmieniony 
kształt piersi, konieczność wymiany garderoby – to wszystko wzbudza w kobietach frustrację, 
która uniemożliwia cieszenie się urokami macierzyństwa14.

Z ową frustracją pomogą kobietom uporać się eksperci, którzy przywrócą im 
atrakcyjny i seksowny wygląd:

(…) pod okiem specjalistów przekonają się, że mogą być piękne, seksowne i atrakcyjne. 
Uczestniczki podejmą niełatwą, dwumiesięczną pracę nad ciałem i własnymi ograniczeniami, 
by osiągnąć niesamowite efekty15.

Wystarczą dwa miesiące, aby osiągnąć zadowolenie z własnego wyglądu
(…) za pomocą odpowiednich ćwiczeń siłowych i rozciągających oraz dzięki codziennym za-
bawom z dzieckiem każda z nich dążyć będzie do uzyskania wymarzonego wyglądu. W prze-
mianie pomogą im również fryzjerzy i styliści16.

Telewizja promuje zatem nie tylko zmianę, która przyniesie kobiecie zadowole-
nie z własnego ciała, pozwoli spełnić marzenia oraz stać się seksowną i atrakcyjną, 
ale przede wszystkim kultywuje i apoteozuje wartość, jaką dla kobiety jest właśnie 
bycie seksowną i posiadanie atrakcyjnego wyglądu. Mama nawet w trakcie zabaw 
z dzieckiem ma wciąż koncentrować się na myśli o konieczności pracy nad ciałem. 
Kulturowy przekaz bardziej afirmuje konieczność uzyskania akceptowanego spo-
łecznie wyglądu niż radość z posiadania dziecka. Dziecko staje się nawet powodem 
dodatkowego wysiłku i trudu, który należy ponieść, aby powrócić do stanu sprzed 

13 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Gotowe_Na_Zmiany,1273398/index.html (dostęp: 
24.01.2012).

14 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Sexy_Mama,387171/index.html (dostęp: 
25.01.2012).

15 Tamże.
16 Tamże.
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ciąży. Ciąża deformująca ciało kobiece staje się powodem utraty tego, co w kulturze 
jest niezwykle cenne. Tego, co jest wyznacznikiem jednostkowego zadowolenia i sa-
tysfakcji, oraz tego, co podlega społecznemu wartościowaniu. Konieczność utrzy-
mania i posiadania atrakcyjnego ciała jest normą, a zaniechanie działań w celu utrzy-
mania go w formie jest negatywnie waloryzowane i traktowane wręcz jak patologia. 
Przecież we współczesnej kulturze na przykład „zaniedbane ciało i brak apetytu na 
życie są nie tylko irracjonalne, ale patologiczne, i wymagają medycznej czy tera-
peutycznej interwencji” (Jacyno 2005: 144). Widzowie dodatkowo są utwierdzani 
w owym przekazie przez informacje o błyskawicznych powrotach kobiet do pra-
cy, szczególnie tych, które reprezentują instytucje związane z rozrywką i mediami17. 
Zmiana, która jest przedstawiana jako pozytywna wartość, wymaga jednak eksperta, 
a raczej zespołu ekspertów. Jedna z bohaterek programu „Sexi Mama” stwierdza 
nawet: „ja zawsze chciałam, żeby ktoś się mną zajął”. Kultura z jednej strony kulty-
wuje zatem zmianę jako wartość, ale z drugiej ilość koniecznych do podjęcia działań 
w celu jej dokonania rodzi pasywność. Skomplikowana wiedza na temat zabiegów 
kosmetycznych, rozwiązań kosmetologicznych, informacji z zakresu technologii ży-
wienia, treningów aerobowych i wielu innych dziedzin jest tak obszerna, że wyzwala 
zniechęcenie i bierność. Można sądzić, że z tego też powodu wzrasta popularność ta-
kich miejsc, jak spa, gdzie można liczyć na kompleksową opiekę nad ciałem i urodą.

Oto jeszcze kilka przykładów programów, które afirmują wartość urody i fizycz-
nej atrakcyjności: „Jak być piękną”, „Gotowe na zmiany”, „Przychodzi baba do le-
karza”, „Fabryka urody” i wiele innych. Wszystkie one promują zmianę, która ma 
zapewnić satysfakcję i możliwości cieszenia się z własnego wizerunku. Czasem ta 
zmiana dotyczy wyglądu zewnętrznego i ciała, innym razem stylistyki stroju, a jesz-
cze innym – kultury zachowania, jak w „Lekcji stylu”. W każdym z nich wartością 
nadrzędną jest zmiana i działanie, które umożliwia realizowanie standardów mają-
cych uczynić nas bardziej zadowolonymi i spełnionymi w życiu.

Sposób ubierania jest nie tylko częścią stylu danej osoby, ale może być rozpatry-
wany w kontekście konieczności dostosowania się do kulturowych reguł, tego, co za 
dobry styl jest w danej epoce uznane. Gust i wiedza na temat estetyki stają się narzę-
dziem porządkowania i kontrolowania innych. Istotną rolę odgrywają również eks-
perci, którzy nie tylko radzą i pomagają w dokonaniu zmiany, ale którzy niezwykle 
ostro oceniają i wartościują sposób bycia i wyglądu innych osób. Nie zawsze zatem 
poradnictwo ekspertów ma charakter sugestii i delikatnej propozycji zmian. Niejed-
nokrotnie rola eksperta polega na bolesnym krytykowaniu osób, zazwyczaj przed-
stawicieli nieuprzywilejowanych klas społecznych, które nie nabyły odpowiednich 
kompetencji kulturowych w zakresie gustu i dobrego smaku. Ich pozycja społeczna 
jest zazwyczaj zupełnie inna niż ekspertów. Trinny i Susannah są przedstawicielkami 
tego nurtu. W sposób bezpretensjonalny i odważny krytykują niekompetencję w za-
kresie mody kobiet i wartościują ich przyzwyczajenia w odniesieniu do stylistyki 
ubioru. Obnażają tandetę sztucznej opalenizny, tipsów i zbyt krótkich spódniczek. 

17 Prezenterka Magda Mołek z TVN wróciła do pracy po porodzie zaledwie po miesiącu. Nie muszę 
dodawać, że jej wygląd był nieskazitelny i absolutnie niewskazujący na to, że właśnie urodziła dziecko.
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Spotkania ekspertek z kobietami zazwyczaj mają podobny przebieg. Wkraczają one 
do rzeczywistości wybranych kobiet, oceniając ich świat, styl ubioru i w ten sposób 
akcentują konieczność dokonania zmiany. Zmiana w zakresie stylistyki ubioru ma 
zmienić również sposób myślenia i postrzegania samych siebie. Trinny i Susannah 
występują w roli niezwykle uprzywilejowanej, dysponują władzą i wiedzą, która 
daje im pewność siebie i prawo do wartościowania i krytykowania przedstawicielek 
nieuprzywilejowanych grup społecznych. Kobiety reprezentujące grupy nieuprzywi-
lejowane nie dysponują wiedzą i odpowiednim gustem. Są dysponentkami kapitału 
kulturowego charakterystycznego dla klas i grup społecznych pozbawionych dostępu 
i możliwości nabycia wiedzy i umiejętności społecznych w zakresie smaku i estety-
ki, diet, właściwości pokarmów etc. Często brutalna ingerencja w życie przedsta-
wicielek tych grup społecznych przypomina kolonizację i implementację wartości 
grupy przekonanej o własnym wyższym standardzie i rozwoju społecznym nad inną 
grupą społeczną. Życie kobiet, którym Trinny i Susannah radzą i którym proponują 
dokonanie zmian, różni się od tego, jakie znają same ekspertki. Nie przeszkadza 
im to jednak w często brutalnej i pozbawionej delikatności ingerencji i krytyce ko-
biet z innych grup społecznych. Trinny i Susannah oceniały już gorące czterdziestki, 
prowincjonalne piękności czy wielbicielki psów. Obnażając kicz stylu kobiet, które 
reprezentują prowincjonalne elity, dokonują krytyki grup społecznych i ich sposobu 
życia. Wydaje się, że pragną przez zmianę myślenia i estetykę stroju zmienić utrwa-
lone w społeczeństwie brytyjskim podziały społeczne. W praktyce jednak ich dzia-
łania niezwykle uwidaczniają i obnażają istnienie owych nierówności społecznych 
i kulturowych, które manifestują się w stylu ubioru, traktowaniu własnego wizerun-
ku i urody. Ich często brutalne ingerencje w zawartość szaf uczestniczek programu, 
z których wyrzucają ich stroje, jest ingerencją w styl życia i prywatność kobiet. Bluz-
ka czy sweter nie jest tylko nośnikiem modnego stylu, ale również zawiera pamięć 
i przeżycia jego właścicielki. Zmiana jest zatem wynikiem dokonanej na bohaterkach 
programu symbolicznej przemocy i posiadanej nad nimi władzy. Nie mamy pew-
ności, czy po takiej poradnikowej działalności i zmianie w bohaterkach programu 
pozostaje frustracja i stres, czy potrafią się one odnaleźć w nowym, obcym stylu i czy 
nie uświadomią sobie niekomfortowej sytuacji społecznej, w jakiej funkcjonują.

Rodzina i wychowywanie dzieci

Innym strategicznym miejscem dokonywania zmian i sprawowania kontroli jest ro-
dzina i system wychowywania dzieci. Ron Becker w swojej analizie amerykańskiej 
wersji programu „Supernanny” oraz „Nanny 911” stwierdza, że program ten oferu-
je widzom specyficzny sposób myślenia o rodzinie, o naturze problemów amery-
kańskich rodzin i rodzaju pomocy, jakiej one potrzebują. Nuklearna rodzina mająca 
problemy z komunikacją i wychowaniem dzieci jest ukazywana raczej jako przy-
kład tego, jak owa instytucja nie powinna funkcjonować. „(…) program pokazu-
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je owe rodziny jako dysfunkcjonalne przypadki, które tylko podkreślają znaczenie 
tych, które funkcjonują «normalnie»” (Becker 2006: 176). Programy te mają zatem 
nie tylko zmienić sytuację rodzin, które nie są w stanie sprostać wymogom wycho-
wawczym, ale również podkreślić znaczenie i rolę sprawnie funkcjonujących rodzin 
w społeczeństwie. Każdy odcinek programu wygląda podobnie – do wybranej rodzi-
ny z problemami wychowawczymi przyjeżdża ekspert mający za zadanie zmienić 
zaistniałą sytuację, z którą rodzice nie są w stanie się uporać. Wszystko wydaje się 
niezwykle proste, należy jedynie zlokalizować problem, wskazać jego przyczynę, 
znaleźć rozwiązanie i wprowadzić je w życie. Rodzina, w której pojawia się ekspert, 
znajduje się w stanie kryzysu, zazwyczaj są w niej wyczerpani i rozdrażnieni rodzice 
i wiecznie płaczące i krzyczące dzieci. Superniania obserwuje rodzinę, ich zwyczaje, 
komunikację aż do momentu, gdy rozpoznaje problem. Wówczas wprowadza zmia-
ny, proponuje techniki i metody, które mają doprowadzić do uporania się z danym 
problemem. Koniec każdego odcinka ukazuje rodzinę po pozytywnej przemianie, 
chaos jest opanowany i zastąpiony obrazem szczęścia rodzinnego, gdzie uspokojone 
i przystosowane do nowej sytuacji dzieci i ich rodzice wspólnie w coś grają, są na 
pikniku albo czytają razem książki. Według Rona Beckera program „Superniania” 
wzmacnia romantyczne zideologizowane wyobrażenie amerykańskiej rodziny, bę-
dącej autonomicznym i niezależnym organizmem, który musi samodzielnie poradzić 
sobie z problemem, najlepiej poza spojrzeniami innych członków społeczeństwa. 
Przekaz jest oczywisty: „jedynie rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich 
dzieci” (Becker 2006: 185).

Tego typu interpretacja ukazuje rodzinę jako pozostawioną samą sobie, bez ja-
kiegokolwiek wsparcia instytucji socjalnych i państwowych bądź wspólnotowych 
i rodzinnych. Przekaz płynący z programu „Superniania” jest taki, że rodzina jest 
definiowana w kategoriach rodziny nuklearnej, która powinna być na tyle silna i do-
brze zorganizowana, aby we własnym zakresie rozwiązywać wewnętrzne problemy. 
W programie unika się prezentowania innych członków rodziny poza rodzicami 
i dziećmi. Nie ma tam zatem ani dziadków i babć, ani cioć i wujków, ani żadnych 
przyjaciół czy sąsiadów rodzin. Rodzina jest przedstawiana zazwyczaj w przestrzeni 
prywatnej, a jeśli zdarza się że ktoś opuszcza domową przystań, to jedynie po to 
by odbyć spacer po opustoszałych ulicach i parkach. Brakuje tam również ukaza-
nia jakichkolwiek instytucji. Rodzice wychodzą do pracy, ale nigdy nie są w niej 
ukazywani. Dzieci chodzą do szkół i przedszkoli, ale nigdy nie są w tym otocze-
niu pokazywane. Przestrzeń prywatna jest przestrzenią problemów rodziny. Rodzi-
na jest jak gdyby wyabstrahowana ze środowiska społecznego i instytucjonalnego. 
Rodzina nuklearna musi sobie sama poradzić z wychowaniem swoich dzieci. Cała 
odpowiedzialność spoczywa na niej. Zdaniem Beckera „marginalizując różnorod-
ność rodzinnych struktur, w których ludzie w dalszym ciągu żyją, i pokazując rodzi-
ny jako prowadzące całkowicie samodzielne życie, program upowszechnia jedynie 
wąskie rozumienie rodziny” (Becker 2006: 185). Program „Superniania” pokazuje 
jednak, że istnieją rodziny, które potrzebują pomocy w wychowaniu swoich dzieci 
i sprostaniu roli rodziców. Roli tej nie może wykonywać jedynie cudowna i magicz-
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na superniania, która jak wróżka zjawia się u rodziny, przyjeżdżając land-roverem 
i odjeżdżając nim pod osłoną nocy. Takie nianie pojawiają się bowiem tylko w baj-
kach albo telewizji, która również nie jest w stanie tej roli odegrać. Rola telewizji 
w tym wypadku polega raczej na ujawnianiu problemu. Rodziny potrzebują syste-
mowych i globalnych rozwiązań. Profesjonalna pomoc powinna być dostępna dla 
rodzin, które w czasach popularyzacji liberalnej polityki muszą zazwyczaj samotnie 
borykać się z problemami wychowawczymi. Superniania, proponując kilka technik 
pomagających rozwiązać napięte sytuacje, nie rozwiązuje problemu kompleksowo. 
Becker, analizując program w kontekście społeczeństwa amerykańskiego, zauważa, 
że tamtejsze rodziny muszą konfrontować się z takimi problemami jak wzrastają-
ce koszty rat kredytowych, brak dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych, wzrastające 
koszty utrzymania, niski poziom szkolnictwa publicznego. Te problemy narzucają 
konieczność kompleksowych zmian, a nie tylko jednostkowej odpowiedzialności. 
One wymagają interwencji państwa oraz współpracy lokalnych społeczności. Poza 
tym istnieje jeszcze kwestia rodzin, których struktura nie ma charakteru nuklear-
nego – są to samotne matki czy ojcowie lub rodziny ubogie, dla których praktyki 
„Superniani” są zupełnie niewystarczające. Rodzina, jako część społecznego świa-
ta, wymaga większej pomocy niż dwutygodniowy kurs z wróżką Dorotą Zawadzką, 
która przez kilka magicznych zabiegów zmieni i naprawi całą rodzinę borykającą 
się z różnymi problemami związanymi nierozerwalnie z istnieniem rodziny, takimi 
jak zdrowie, środki finansowe na jej utrzymanie, wzajemne rodzicielskie i rodzinne 
stosunki.

Zachwycające zmiany, jakie zachodzą pod wpływem technik eksperta, są często 
godne podziwu. Wymagają przy tym ogromnego wysiłku emocjonalnego i konse-
kwencji ze strony rodziców. Zmiana stylu wychowania dzieci i nowe reguły postę-
powania z nimi zmieniają życie rodziny na lepsze. Przekaz wydaje się oczywisty 
– wystarczy wprowadzić drobne zmiany, trzymać się reguł, słuchać eksperta i być 
konsekwentnym, a życie rodzinne stanie się szczęśliwe. Rodzice na koniec każdego 
programu obiecują kontynuować przyjęte zasady, są odprężeni i zadowoleni. Pozbyli 
się problemu, rozwiązali kłopoty, zdobyli patent na dobre i szczęśliwe życie w dwa 
tygodnie. Są silni i dają sobie radę przy minimalnej pomocy eksperta, który jak do-
bra wróżka zjawił się u nich w domu. Do zmiany nie byli potrzebni ani członkowie 
rodziny, ani sąsiedzi, ani szkolny psycholog czy jakakolwiek instytucja. Rodzina jest 
samowystarczalna i silna. Radzi sobie z trudnościami w zaciszu domowego ogniska. 
Nie obarcza nikogo zobowiązaniami i odpowiedzialnością, które na siebie przyjęła.

Przykłady tego typu można mnożyć. Telewizja wkracza właściwie w każdy ob-
szar życia człowieka. Dostarcza porad dotyczących spędzania wolnego czasu („Kino, 
kanapa, książki” – „Miasto kobiet” – TVN Style) i podróżowania („Ciekawe świa-
ta” Polsat Cafe), organizowania przyjęć, relacji międzyludzkich („Trudne związki” 
Polsat Cafe), a nawet radzi w zakresie ludzkiej seksualności. W programie „Dobre-
nocki” Polsat Cafe prowadząca i towarzyszący jej eksperci z zakresu ginekologii 
i seksuologii radzą, jak rozwiązywać problemy intymne, jak rozmawiać o własnej 
intymności i komunikować się w tych kwestiach z partnerami. Poza tym udzielają 
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odpowiedzi na wiele pytań: „Czy gadżety mają naprawdę tak duży wpływ na życie 
erotyczne?”, „Kiedy zmiana pozycji seksualnych zamienia się w zwyczajną gimna-
stykę?”, „Erotyczna przeszłość kobiety – atut, a może bariera nie do pokonania?”18.

Okazuje się, że zawsze można coś poprawić, aby podnieść jakość egzystencji. 
Oznacza to, że wciąż należy umacniać swoje kompetencje, zdobywać wiedzę, mobi-
lizować się do działania i kontrolowania otoczenia. Zadowolona jednostka nie tylko 
lepiej wygląda i efektywniej spędza wolny czas, odczuwa zadowolenie ze swojej in-
tymności, ale również jest ważnym czynnikiem rynkowego świata. Telewizja zago-
spodarowuje obszary niewiedzy, ale też anektuje przestrzenie wolne dotychczas od 
zewnętrznej ingerencji, takie jak prywatna szafa, wychowanie dziecka czy intymność.

Telewizyjne poradnictwo wkroczyło we wszystkie obszary ludzkiego życia, pro-
pagując wzorce i podając gotowe recepty działań, które są w stanie zmienić standard 
naszego życia. Tego typu programy mogą jednak również być postrzegane z zupeł-
nie innej perspektywy – jako opresyjne i koncentrujące się na jednostkowym życiu 
człowieka, a nie na istnieniu wspólnoty. Gloryfikacja własnego dobrostanu, ciągłe 
skupienie na własnych przyjemnościach, na spełnianiu kulturowych wzorców mogą 
być również postrzegane jako symboliczna przemoc.

Rola i znaczenie teleporadnictwa mogą być wynikiem kulturowych kompetencji 
do funkcjonowania w społecznym świecie. Przyrost wiedzy, nowe technologie ży-
wienia, rozwiązania w zakresie kosmetologii i wiele innych nowości powodują, że 
poziom komplikacji i informacji z różnych dziedzin wymaga podjęcia dodatkowych 
działań w celu ogarnięcia i uporządkowania owego nadmiaru. Poza tym wiedza ta 
jest nowa, a zatem jej transmisja odbywa się poza tradycyjnym przekazem dokonu-
jącym się między pokoleniami. Telewizyjne programy poradnikowe zastępują dzisiaj 
domowe porady starszej generacji, której wiedza w dużym stopniu się zdezaktualizo-
wała. Transmisja nowej wiedzy odbywa się zatem często przez telewizyjne medium. 
Zmiana wymaga ciągłej pracy, zaangażowania i nowatorskich form przekazu.

Telemetamorfozy – apoteoza ekstremalnych 
przemian

W programach telewizyjnych pojawiają się również zmiany niemające już miękkie-
go charakteru, ale takie, które można określić jako radykalne19. W programach typu 
reality show ekstremalne metamorfozy charakteryzują się radykalizmem dokonywa-
nych zmian i mogą dotyczyć wszystkich aspektów ludzkiego życia. Im więcej meta-
morfoz w życiu jednostki, tym lepiej. W celu zrealizowania owego kulturowego po-
stulatu niezbędna jest pomoc innych, ale także krótki czas realizacji takich przemian 

18 http://www.polsatcafe.pl/Nasze_Programy,2927/Dobrenocki,1766/index.html (dostęp: 26.01.2012).
19 Określenie makeover pochodzi od amerykańskiego programu telewizyjnego „Extreme Makeover”, 

a następnie jego kolejnych mutacji typu „Extreme Makeover – Home Edition”. Pierwszą edycję „Extreme 
Makeover” amerykańska telewizja ABC zaczęła nadawać pod koniec 2002 roku.
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bez względu na to, jakiego aspektu życia jednostki one dotyczą. Jeżeli zmiana ma 
dotyczyć mieszkania, to nie może polegać tylko na wymianie mebli, ale na całkowi-
tym pozbyciu się wszystkich dotychczasowych elementów wystroju pomieszczeń, 
przedmiotów użytkowych, przywiązaniu do kolorów. Co więcej, zmiana ma być 
ekstremalna, co oznacza, że wszystko, do czego przez lata jednostka była przyzwy-
czajona, zostaje zakwestionowane. Wystrój pomieszczeń będzie totalną deprecjacją 
wcześniejszych gustów i przyzwyczajeń jednostki. Zmiana w życiu zdecydowanej 
jednostki ma być właśnie ekstremalna i dotyczyć całościowo wycinka jej rzeczywi-
stości. Ma ona całkowicie ją zaskoczyć, podważyć jej dotychczasowe upodobania 
i wyczucie dobrego smaku. Jednostka nie ma czasu na dostosowanie swojego este-
tycznego wyczucia piękna do nowej sytuacji. Jest ona niejako wrzucona na głęboką 
wodę własnej odporności estetycznej. Zmiana została przeprowadzona radykalnie, 
a jednostka musi się do niej dostosować i przynajmniej na początku całkowicie ją 
zaakceptować, z ekspertami bowiem się nie polemizuje. Dopiero wówczas możemy 
mówić, że dokonała się metamorfoza o charakterze ekstremalnym.

Idea radykalnych przemian narodziła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie utrzy-
manie odpowiednio atrakcyjnego wyglądu i młodzieńczego stylu życia jest przepust-
ką chociażby do zdobycia lepszej pracy, a estetyzacja otoczenia kulturowym wy-
mogiem. Programów, które dotyczą metamorfoz, jest bardzo wiele i wciąż powstają 
nowe. Na początku skupmy się na tych przykładach, których uczestnicy przechodzą 
metamorfozę ciała i urody. Do klasyki gatunku należy zaliczyć „Extreme Makeover” 
emitowany przez stację Club. Pierwsza emisja tego programu odbyła się w 2002 
roku. Bardzo szybko stał się on wielkim medialnym sukcesem, który zainicjował 
produkcję różnych jego mutacji. Najbardziej popularne i znane obecnie tego typu 
programy to „Łabędziem być” („The Swan”), „Chcę mieć znaną twarz” („I Want 
a Famous Face”) oraz holenderski „Chcę być piękna” („Make Me Beautiful”). Sche-
mat i konstrukcja poszczególnych programów są zawsze takie same, różnią się one 
jednak od siebie pewnymi szczegółami. Na przykład wbrew tytułowi „Ekstremalne 
metamorfozy” nie są aż tak radykalne jak te dokonujące się w programie „Łabędziem 
być”. Nieco łagodniej przebiegają też zmiany w holenderskim programie „Chcę być 
piękna”. A jeszcze trochę inny jest program „Chcę mieć znaną twarz”.

Scenografia odgrywa zasadniczą rolę. W wypadku programu „Łabędziem być” 
poszczególne sceny, a raczej odsłony, dokonują się w pięknym pałacu, który kilka-
krotnie w czasie emisji programu jest pokazywany frontalnie, na dodatek jest kadro-
wany z żabiej perspektywy, co tylko podkreśla niezwykłość tego, co dzieje się za 
jego drzwiami. Piękne, urządzone z przepychem wnętrza, schody, po których scho-
dzi prowadząca program, sama zresztą przypominająca kobiety po transformacji, jej 
wieczorowa kreacja i makijaż podkreślają, że metamorfoza powoduje dostęp do lep-
szego i bogatszego świata ludzi uśmiechniętych i szczęśliwych. Nie dzieje się tak 
w holenderskim programie „Chcę być piękna”, gdzie pojawiają się raczej przytulne, 
mniejsze pomieszczenia, ładnie usytuowane małe hoteliki. Przemiana bohaterek ma 
im pozwolić żyć i normalnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku i grupie 
społecznej.
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Kolejna cecha dotyczy roli ekspertów. Od pierwszych scen programu „Łabędziem 
być” podkreśla się ich wyjątkowe znaczenie w procesie dokonujących się metamor-
foz. Najczęściej zasiadają oni przy wielkim stole, wspólnie oglądają prezentowane 
im do zabiegu kandydatki na wideo, po czym następuje ustalenie przez nich tego, co 
należy z nimi zrobić. Trudno nie zauważyć bardzo przedmiotowego traktowania po-
tencjalnych kandydatek do roli pięknych łabędzi. Uczestniczkom proponuje się kom-
pleksowy projekt przemian, mimo że w swoich wypowiedziach nagranych na wideo 
zazwyczaj pragną dokonać korekty dwóch lub trzech elementów swojego wyglądu. 
Trafiając jednak w ręce specjalistów są właściwie zoperowane, a nie powinny dziwić 
późniejsze sposoby traktowania kobiet, o których się mówi nowa Marnie czy Dawn. 
Nowa, czyli na nowo stworzona kobieta, wynik pracy i pomysłów ekspertów. Kan-
dydatki mają współpracować z ekspertami i akceptować ich propozycje. Na przykład 
projekt poprawienia Marnie dotyczył po pierwsze twarzy – lifting brwi, lifting środ-
kowej części twarzy, liposukcja okolic oczu, korekcja nosa, podniesienie kącików 
ust, powiększenie ust i lifting podbródka. Po drugie ciała – powiększenie piersi oraz 
liposukcja brzucha, ud, łydek i kostek. Po trzecie, zabiegi stomatologiczne – wybie-
lanie zębów, mostek, koronki, założenie licówek, głębokie oczyszczanie. Po czwarte 
fitness – dwa razy dziennie trening siłowy i wydolnościowy. A do tego terapia oraz 
trening motywacyjny mający na celu pokonanie niskiej samooceny. Drugiej z kolei 
uczestniczce Dawn w projekcie wskazano do poprawy w twarzy lifting brwi, lipo-
sukcję okolic oczu, lifting środkowej części twarzy, korekcję nosa i brody, kolagen, 
lifting podbródka, botoks i rozjaśnianie skóry. W zakresie poprawy ciała wskazano 
lifting brodawek piersi, powiększenie piersi, plastykę ściany brzucha, liposukcję cia-
ła i laserowe usuwanie owłosienia. Zakres zabiegów stomatologicznych obejmował 
głębokie oczyszczanie zębów, leczenie kanałowe, korekcję i nadanie odpowiedniego 
kształtu dziąsłom, usunięcie zęba, mostek i czternaście licówek. Do tego dwie godzi-
ny intensywnego treningu dziennie, i jeszcze tylko terapia i trening psychologiczny. 
Lekarze i opiekunowie są w przypadku tego programu bezpośredni w komunikowa-
niu niedoskonałości uczestniczek, na przykład: „masz za grube nogi”, „postaramy 
się ukształtować całe nogi, teraz mają za dużo tłuszczu” lub „ponieważ Dawn jest 
niesymetrycznie zbudowana, musimy poprawić różne niedoskonałości” albo „jeśli 
nie zmienisz przyzwyczajeń żywieniowych, będziesz wyglądać jak beczka”.

Inaczej sprawa wygląda w programie „Chcę być piękna”, gdzie specjaliści dokonu-
ją korekty przede wszystkim wskazanych przez kandydatki elementów. Eksperci pro-
ponują uczestniczkom co prawda dodatkowe zabiegi, pozostawiając im jednak swobo-
dę w podejmowaniu ostatecznych decyzji. Unika się w programie zbyt drastycznych 
komunikatów i epitetów. W „Ekstremalnych metamorfozach” chirurg plastyk nie tyle 
komunikuje uczestniczce, co jej zrobi, ile proponuje: „zwięzimy ci nos, zgadzasz się”, 
albo pyta: „zacznijmy od tego, co martwi cię najbardziej”. Kobieta – chirurg plastyczny 
wyraża nawet swoje obawy: „boję się, że nowa Heather nie zaakceptuje nowego wy-
glądu”. W odcinku, w którym dokonywała się tak zwana rodzinna metamorfoza dwóch 
sióstr, których twarze były zdeformowane przez zajęczą wargę, chirurg mówi „zawsze 
z niepokojem czekam na zdjęcie bandaży, bo nie wiem, czy wszystko im się spodoba”.
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W programie „Chcę być piękna” sporo uwagi poświęca się ponadto zabiegom 
stylistycznym u wizażysty, gdzie kandydatki przyjmują lub odrzucają proponowane 
im style, na przykład ubierania się. Współdziałanie polega tutaj na aktywnym ak-
ceptowaniu lub odrzucaniu propozycji kreatorów, którzy nie starają się wbrew woli 
uczestniczek forsować swoich pomysłów. Podobnie dzieje się w programie „Ekstre-
malne metamorfozy”, gdzie uczestniczki przebierają się w różne stroje, dopasowują 
kolory i obuwie pod czujnym okiem stylisty, który przy okazji daje im masę uży-
tecznych porad. W programie „Łabędziem być” ta część metamorfozy jest w ogóle 
ukryta przed wzrokiem widzów. Pozostaje się tylko domyślać, że także w kwestii 
stylistycznych wyborów decydujący głos mają eksperci.

Kolejną cechą jest stylistyka strojów. W holenderskiej wersji kobiety są ubrane 
zgodnie ze współczesnymi trendami, ale są to kreacje nadające się do codzienne-
go funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Zdarzają się także wieczorowe suknie, 
ale zdecydowanie rzadziej. Podobnie stylizacja uczestniczek prezentuje się w „Eks-
tremalnych metamorfozach”. Inaczej ta kwestia wygląda w programie „Łabędziem 
być”, gdzie kandydatki przypominają raczej kolorowe lalki Barbie, standardowo 
ubrane w wieczorowe kreacje, nie nadające się bynajmniej do życia gdziekolwiek 
indziej niż w prezentowanym co jakiś czas pałacu lub na balu u ambasadora. Ich 
kreacje są piękne, ale niepraktyczne, nadające się na wielkie bale i uroczystości. Są 
one właściwie kompletnie niedostosowane do dotychczasowego życia i środowiska, 
z którego bohaterki pochodzą.

Inaczej wygląda scena końcowa i prezentacja bohaterek po przemianie. W wersji 
europejskiej oraz w programie „Ekstremalne metamorfozy” w finale jest zgroma-
dzona rodzina oraz znajomi uczestniczek programu, którzy witają je po sześciotygo-
dniowej rozłące. Każda kobieta de facto jest zwyciężczynią tych programów. Inaczej 
jest w „Łabędziem być”, gdzie wśród uczestniczek zawsze na końcu jedna kobieta 
jest przegrana, a druga wygrana. W rezultacie jedna przechodzi do finału, druga od-
pada.

Istotną właściwością programu jest aspekt konkurencji pomiędzy uczestniczkami 
przemiany. W każdym odcinku „Łabędziem być” są prezentowane dwie uczestniczki 
wybrane przez ekspertów do metamorfozy. Nie mają one z sobą kontaktu, wiedzą 
natomiast, że rywalizują o udział w konkursie, co ma je dodatkowo motywować. 
Celem ostatecznym jest odbywający się na scenie finał przypominający klasyczny 
konkurs piękności, a ostateczna nagroda ma charakter ekonomiczny i komercyjny 
w postaci, jak mówi w jednym z odcinków prowadząca, „setek tysięcy dolarów”. 
Jest to jedna z zasadniczych cech różniących, oprócz samej konkurencji walczących 
o tytuł kandydatek, amerykański program „Łabędziem być” od europejskiego „Chcę 
być piękna”. Okazuje się bowiem, że amerykański sukces jest ostatecznie mierzony 
wartością pieniądza. Nagrodą nie jest w tym przypadku sama metamorfoza, ale do-
piero uzyskane za nią środki finansowe. Nacisk jest zatem położony na indywidualny 
sukces mający wymierną nagrodę finansową. Aspekt kolektywny również pojawia 
się w programie, ale ma on raczej wymiar cyniczny, wspólnie bowiem nad ostatecz-
nym rezultatem pracuje grupa specjalistów.
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W wersji europejskiej motywacja nie jest oparta na rywalizacji i konkurencji. 
Sukces metamorfozy nie jest także skorelowany z nagrodą finansową. Celem nad-
rzędnym jest sama fizyczna i psychiczna przemiana, która dotyczy jednak wybranych 
elementów bądź też partii ciała i twarzy kobiet. Program kończy się z chwilą za-
prezentowania się publiczności i rodzinie, a nie dodatkowym konkursowym finałem 
z nagrodami pieniężnymi. Podobnie jest w programie „Ekstremalne metamorfozy”, 
gdzie zwycięstwo wynikające z samej przemiany jest nagradzane dodatkową nie-
spodzianką o bardziej intelektualnym charakterze. Jest to na przykład zapewnienie 
skrzypaczce występu podczas koncertu ze znaną artystką, zapewnienie małej roli 
w telewizyjnym serialu początkującemu aktorowi lub zapewnienie stypendium ak-
torskiego. Tego typu nagrody mają przyczynić się do dalszych zmian w życiu zawo-
dowym. Są bodźcem do dalszego działania i realizowania marzeń.

Uczestnicy omawianych dotychczas programów są zazwyczaj ludźmi dojrzały-
mi, których deformacje ciała lub twarzy uniemożliwiają, czy też raczej utrudniają, 
zdobycie pracy czy zawieranie znajomości. Nieco inna sytuacja jest w programie 
emitowanym przez stację MTV „Chcę mieć znaną twarz”, do którego zgłaszają się 
przede wszystkim młode dziewczyny pragnące upodobnić się do gwiazd znanych 
mediów. Na przykład dwudziestoczteroletnia Vived marzy o posiadaniu piersi ta-
kiej wielkości, jakie ma aktorka Carmen Electra, zaś dwudziestodwuletnia Audrey 
chce wyglądać jak inna młodzieżowa idolka Jessica Simpson. Spełnienie marzenia 
Audrey wymaga operacji wszczepienia implantów piersi oraz wygładzenia czoła za-
strzykami z botoksu. Metamorfoza polega tutaj na dostosowaniu swojego wyglądu 
do kanonów mody popularyzowanych przez media, dlatego dziewczyny decydują 
się na nienaturalne zmiany czy wręcz deformacje ciała (na przykład powiększenie 
piersi z rozmiaru A do D lub DD). Operacje plastyczne są przez nie traktowane jako 
możliwość wielokrotnego ingerowania we własne ciało – zgodnie z zasadą metamor-
fozy można dokonywać bez ograniczeń liczbowych, w rezultacie bohaterka jednego 
z odcinków, Vived, przerażona swoim monstrualnym rozmiarem biustu, zapowiada 
chęć jego zmniejszenia za kilka miesięcy. Okazuje się bowiem, że prowokuje ona 
mężczyzn do tego stopnia, że wychodzi wieczorami z przyjaciółkami i gejami, omi-
jając z daleka kluby dla heteroseksualistów.

Z pewnością jednym z celów programu „Chcę mieć znaną twarz” jest prezento-
wanie negatywnych skutków niektórych zabiegów, w szczególności zaś powiększa-
nia piersi. Niestety schemat programów nie przewiduje monitoringu życia uczest-
niczek po zabiegach w długim czasie, stąd nie sposób stwierdzić, jakie zmiany owe 
metamorfozy spowodowały w ich życiu. Ilustracją zjawiska niech będą historie 
Diany i Collin. Pierwsza pragnęła upodobnić się do Pameli Anderson, po miesiącu 
od operacji zaczęły wypadać jej włosy, przestała miesiączkować, miała powięk-
szone węzły chłonne, pojawiła się niewydolność nerek. Podobne doświadczenia 
są udziałem Collin, która po roku od wszczepienia implantów zaczęła poważnie 
chorować, w pewnym momencie była tak chora, że myślała, że umrze. W jednym 
i drugim przypadku przyczyną dolegliwości były silikonowe implanty i zatrucie 
solą fizjologiczną.
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Przemianom można także poddawać całe rodziny. Wówczas ostateczny wynik 
zmian jest bardziej spektakularny niż w przypadku jednej osoby. Przykładem takiego 
programu są „Grubasy” („Fat Families”), chociaż tutaj można nawet mówić o serii, 
zmagania w procesie chudnięcia kilku rodzin widzowie śledzą bowiem przez kilka 
odcinków. Metamorfoza dotyczy już nie tylko jednego przedstawiciela rodziny, ale 
kilku osób, dlatego ogłaszane wyniki prowadzonego programu gubienia kilogramów 
ogłaszane są zbiorczo dla danej rodziny. Wywołuje to większe wrażenie, gdy okazuje 
się, że rodzina Kowalskich utraciła 35 kilogramów. Za program tracenia kilogra-
mów odpowiedzialni są trenerzy, specjaliści nie tylko od mięśni, ale i motywacji. 
Ważnym elementem jest rywalizacja pomiędzy rodzinami oraz stan wagowy rodziny 
„przed” i „po”. Ekspert dietetyk odgrywa także ważną rolę w programie „Jesteś tym, 
co jesz” („You Are What You Eat”), gdzie projekt zmiany dotyczy zmiany nawyków 
żywieniowych bohaterów i utraty wagi ciała. Przemiana dotyczy nie tylko sposobów 
odżywiania i diety, ale także uaktywnienia sportowego życia bohaterów. Na koniec 
każdego odcinka porównuje się i ocenia dokonaną metamorfozę.

Konstrukcja programów ekstremalnych metamorfoz nie zmienia się także w wypad-
ku innych obszarów ludzkiej egzystencji niż ciało i wygląd zewnętrzny. W programie 
„Extreme Makeover – Home Edition”, w Polsce emitowanym pod tytułem „Dom nie do 
poznania”, metamorfozie zostaje poddany cały dom, ogród, a często także dalsze oto-
czenie. Schemat jest dokładnie taki jak w wypadku wcześniej omawianych programów. 
Na początku zjawia się w nim ekipa składająca się z projektantów, dekoratorów, cieśli, 
ogrodników, murarzy i malarzy, którzy przygotowują i realizują kompleksowy projekt 
przemiany obiektu. Ich działania są absolutnie ekstremalne. Projektu domu i renowacji 
nie konsultują z właścicielami, którzy muszą ich obdarzyć pełnym zaufaniem. W czasie 
realizacji projektu właściciele domostwa wyjeżdżają na tygodniowe wakacje, czyli do-
kładanie na okres, w którym ma dojść do metamorfozy ich posiadłości. Jest to niewiele 
czasu, zważywszy, że pierwsza czynność, której dokonuje ekipa, to całkowita rozbiórka 
domu. Jego odbudowanie przez tydzień jest ogromnym wyzwaniem. Po metamorfozie 
dom jest rzeczywiście nie do poznania, a różnica stanu „sprzed” i „po” gigantyczna. 
Z kolei angielski program „Ogrodnik” („The City Gardener”) stanowi nieco uboższą 
wersję omawianego wcześniej, dlatego że transformacji zostaje tutaj poddany jedynie 
prywatny ogród lub miejski skwer. Najbardziej znany wnętrzarski program polskiej 
produkcji to „Dekoratornia”, gdzie dwie specjalistki urządzają pokoje właścicielom.

Metamorfozie można poddać także ludzką psychikę. Propozycja programu „Nie-
sforne aniołki” („Little Angels”) opiera się na takim pomyśle. Tym razem w domu 
rodzin zjawia się specjalista psycholog, którego zadanie polega na dokonaniu meta-
morfozy niesfornego dziecka w pokornego aniołka. Na dokonanie takiego cudu spe-
cjalista ma dwa miesiące. Jest mu jednak niezbędna współpraca rodziców, którzy wy-
konują polecenia eksperta i ściśle przestrzegają wyznaczonych przez niego sposobów 
reagowania wobec malucha. Po wielu trudach i licznych zwątpieniach dokonuje się 
metamorfoza i porównuje się zachowania dziecka i rodziców „przed” pojawieniem się 
specjalisty i „po” współpracy z nim. Każdy tego typu program kończy się sukcesem, 
czyli udaną i satysfakcjonującą ekspertów, bohaterów i ich rodziny przemianą.
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Właściwości ekstremalnych przemian

Radykalne przemiany oznaczają dokonywanie odważnych, a nawet niejednokrotnie 
ryzykownych transformacji bardzo różnych sfer i wymiarów ludzkiej egzystencji. 
Innymi słowy można powiedzieć, że metamorfoza w życiu jednostki oznacza de fac-
to rewolucję. Decyduje się ona na wywrócenie jakiegoś jednego lub kilku aspektów 
własnego życia do góry nogami, co w praktyce oznacza radykalne działania i zmiany. 
Przyjrzyjmy się charakterystyce owych przemian.

1) Ważnym czynnikiem jest czas dokonywanej zmiany. Radykalna zmiana ma się 
odbyć w bardzo krótkim czasie. Czas jest w tym przypadku dobrem deficytowym. 
Krótkoterminowość dokonania przemiany jest podyktowana czynnikami ekonomicz-
nymi z jednej strony, a praktycznością – z drugiej. Szczególnie istotny jest ów drugi 
aspekt zjawiska, który oznacza ni mniej, ni więcej, że im krótszy czas dokonywania 
radykalnych metamorfoz, tym większa ilość potencjalnych zmian, jakich jednostka 
może dokonać we własnym życiu.

2) Kultura metamorfoz realizuje się przez działania kolektywne. Oznacza to, że 
jednostka decydująca się na zmiany jakiegoś aspektu swojego życia nie jest już zdana 
tylko i wyłącznie na siebie. Wręcz przeciwnie, ostateczny sukces jednostki jedynie 
w niewielkim stopniu zależy od niej samej. Można nawet stwierdzić, że aktywność 
jednostki jest ograniczona właściwie do podjęcia przez nią decyzji dotyczącej chęci 
transformacji jakiejś części swojej egzystencji. Wysiłek jednostki włożony w proces 
przemiany jest właściwe minimalny. Jedynie w przypadku metamorfozy własnego 
ciała konsekwencje ponoszone przez decydenta są większe i dotyczą emocjonalnego 
rozstania z rodziną i pokonywania fizycznego bólu pooperacyjnego. W sporej części 
przemian praca i wysiłek włożony w stworzenie ostatecznego rezultatu przemiany 
leżą jednakże po stronie całej grupy zaangażowanych ludzi.

Pojawia się tutaj idea kultury kolektywnej, odejście od idei indywidualizmu. Eks-
tremalnej metamorfozy jednostka nie jest w stanie dokonać sama. Przestaje zatem 
być samowystarczalna, a w konsekwencji może utracić samokontrolę i własne „ja”. 
Jeżeli pragnie nadążać za współczesnymi trendami, to nie może działać w pojedynkę. 
Niezbędna okazuje się grupa specjalistów i wzajemna współpraca czy też przyzwole-
nie na upowszechnienie wiedzy ekspertów we własnej przestrzeni życia.

3) Kolejną bardzo ważną cechą kultury metamorfoz jest istnienie grupy eksper-
tów i specjalistów z bardzo różnych dziedzin, którzy profesjonalnie zajmują się po-
prawianiem i ulepszaniem oraz kreowaniem i stwarzaniem na nowo wizerunku ludzi, 
rodzin, ich domów, mieszkań, stron internetowych, ogródków itd. Znaczenie specjali-
stów – dietetyków, chirurgów plastycznych, stomatologów, ortodontów, wizażystów, 
stylistów, architektów, trenerów fitness, dekoratorów, ogrodników, organizatorów przy-
jęć, kreatorów mody, psychologów jest tutaj ogromne, bez ich bowiem pomocy żadna 
radykalna metamorfoza nie miałaby szans zostać przeprowadzona w krótkim czasie.

4) Kultura metamorfoz stwarza szansę dla nowych zawodów, najczęściej o cha-
rakterze usługowym. Jest to oczywiście ukryta funkcja realizującej się kultury 
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metamorfoz, która ma marketingowe i ekonomiczne uzasadnienie. Jej konse-
kwencją jest wzrost popytu na określone produkty (kosmetyki, odżywki, elementy 
wystroju wnętrz, farmaceutyki czy sportowe stroje do ćwiczeń) i usługi (masaże, 
fitness, zabiegi spa, porady i konsultacje eksperckie i inne) oraz poprawa wskaź-
ników gospodarczych. W rozwiniętych krajach Zachodu życie jednostek z punktu 
widzenia standardu i jakości owej egzystencji jest bardzo wysokie. Na przykład 
lodówki od czasu wyprodukowania pierwszej z nich wciąż spełniają swoją pod-
stawową funkcję, podobnie zresztą jest w przypadku telewizorów i wielu innych 
przedmiotów. Aby zapewnić ich ciągłą sprzedaż, marketerzy przekonują jednak 
do nowych rozwiązań estetycznych (nowy design) i coraz to nowszych rozwią-
zań technologicznych. Czasami przynosi to odwrotne skutki, tak jak w wypadku 
zminimalizowanych telefonów komórkowych, które mają wszelakie rozwiązania 
najnowszej technologii, a konsumenci coraz częściej poszukują starych, uprosz-
czonych modeli. Z pewnością jednak kultura metamorfoz umożliwia tworzenie 
i upowszechnianie nowych miejsc pracy i zawodów, co także stanowi istotną jej 
cechę. Metamorfoza w tym sensie jest narzędziem marketingowym, które napędza 
działanie sił rynkowych. Kultura w koalicji z rynkiem stawia swoim uczestnikom 
coraz wyższe wymagania i obciążenia. Konsekwencją rosnącego apetytu rynku 
i jego nieustającego oddziaływania na kulturę jest jej systematyczna zmiana oraz 
presja wywierana na jej uczestników. Główną zasadą, jaką kieruje się rynek, jest 
maksymalizacja zysków i minimalizacja strat.

5) Metamorfozy dotyczą bardzo wielu wymiarów ludzkiej egzystencji. Idea 
metamorfozy rozpoczęła się od zmian aspektów wizualnych ludzkiego ciała i wy-
glądu zewnętrznego. Następnie rozszerzyła się i dotyczy obecnie wszelkich wizual-
nych i estetycznych form ludzkiego życia. Metamorfozie poddaje się zatem ludzkie 
ciało i twarz, miejsce pracy, mieszkania i domy oraz ogrody. Oprócz owych aspek-
tów estetycznych ludzkiego bytowania coraz częściej jednak przeobrażeniom pod-
daje się ludzką psychikę i maniery. Odpowiedni specjaliści pomagają rozwiązywać 
problemy i kryzysy małżeńskie, konflikty rodzinne, „uczłowieczać” niesforne dzieci, 
oswajać trudne zwierzęta przez zmianę ich psychiki, nauczać odpowiednich zacho-
wań i uświadamiać różnice. Kultura metamorfoz to kultura doskonalenia, ale już nie 
samodoskonalenia, tylko doskonalenia przy pomocy innych, którzy wiedzą, jak tego 
w najkrótszym czasie dokonać.

6) W wypadku ekstremalnych metamorfoz możemy mówić o kulturze „przed 
i po”. Aby sukces ekstremalnej metamorfozy był spektakularny, niezbędne jest za-
prezentowanie sytuacji, zanim jednostka lub jej otoczenie zostanie poddane prze-
mianie i po intensywnej i pełnej poświęcenia pracy licznych ekspertów. Dopiero 
możliwość porównania przeobrażeń pokazuje i uzmysławia, jak bardzo radykalna 
i ekstremalna zmiana się dokonała. Zasada jest oczywiście taka, że im bardziej spek-
takularna jest zmiana, tym większy podziw wzbudza poddana jej jednostka lub jej 
otoczenie, a w konsekwencji większy sukces i chwała jest przypisywana umiejętnoś-
ciom, kompetencjom i wiedzy znawców konkretnej dziedziny. Schemat „przed i po” 
pojawia się właściwie we wszystkich seriach z cyklu ekstremalnych metamorfoz.
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7) Cel, który przyświeca jednostkom, jest zawsze taki sam: zmienić swoje życie 
na lepsze. Dokonanie transformacji jakiegoś aspektu własnej egzystencji ma skutko-
wać polepszeniem jakości własnego życia psychicznego, rodzinnego, zawodowego, 
domowego, towarzyskiego czy też intymnego. Niestety media prezentują zabiegi, 
jakich dokonują specjaliści do momentu wyprodukowania idealnego i gotowego 
produktu. Do tej chwili zabiegi stosowane wobec konsumentów są prawie zawsze 
zakończone sukcesem. W zdecydowanej większości przypadków nie poznajemy 
rzeczywistych, głębszych konsekwencji owych zmian. Nie wiemy na przykład, jak 
funkcjonuje małżeństwo, w którym żona zdecydowała się na operację wszczepie-
nia silikonowych implantów. Na ile jej ulepszony wizerunek według standardów 
obowiązujących we współczesnej kulturze wpływa na ich dalsze pożycie seksualne. 
W praktyce widz programów typu „ekstremalna metamorfoza” poznaje tylko częś-
ciową poprawę życia bohaterów konkretnego odcinka. Nie wiadomo na przykład, 
czy zmiana wystroju wnętrza domu nie jest początkiem małżeńskich kłótni, przecież 
któreś z małżonków mogło być emocjonalnie związane z wersją sprzed zmiany.

Przemiana jako sukces

Wedug koncepcji telewizyjnych programów wpisujących się w nurt związany z afir-
mowaniem przemian każda z nich czyni życie człowieka, a więc i społeczeństwa, 
lepszym. Robiąc cokolwiek ze swoim życiem, partnerem, ogrodem, psem, dziec-
kiem, mieszkaniem, ciałem czy twarzą, człowiek odnosi sukces bez względu na dłu-
goterminowe konsekwencje owych działań. Porażką jest stagnacja i poddanie się ru-
tynie oraz rezygnacja z podejmowania zmian, a sukcesem jest działanie. Zmiana jest 
zatem podstawą satysfakcjonującego istnienia w obszarze rzeczywistości społecznej 
i kulturowej. Nie zawsze przemiana ma racjonalne uzasadnienie, wielokrotnie sta-
nowi ona wartość samą w sobie. Niekoniecznie stan wcześniejszy musi być gorszy 
od tego, w którym jednostka znajduje się po przemianie. Wartością jednakże jest już 
sam fakt, że owa jednostka czy rodzina odważyła się podjąć wyzwanie, by dokonać 
radykalnej zmiany.

Człowiek dokonuje codziennie niezliczonej ilości mniej istotnych albo całkiem 
poważnych wyborów, dzięki którym określa się w strukturze społecznej i kulturo-
wej. Tożsamość „pozwala odnosić społeczeństwo (lub kulturę) do jednostki wtedy na 
przykład, gdy rozpatruje się możliwości, jakie stwarza jednostce, czy też ogranicze-
nia, jakie na nią nakłada” (Melchior 2003: 229). Wydawać by się mogło, że człowiek 
ma dwie możliwości działania w obrębie kultury i społeczeństwa: kreowania swojej 
tożsamości zgodnie z wymogami, jakie w danym czasie kultura mu stwarza, albo 
działania wbrew nim. W praktyce okazuje się jednak, że współcześnie jednostka ma 
coraz bardziej ograniczone możliwości stwarzania własnej tożsamości. Coraz częś-
ciej dostosowuje się do rad i kompetencji ekspertów i ich zbiorowych decyzji. Eks-
perci kontrolują większość obszarów ludzkiego życia. Wskazują, jak człowiek ma 
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odpoczywać, jak powinien się odżywiać, jak mieszkać czy jak wychowywać swoje 
dzieci.

Mamy tu do czynienia z wielkim paradoksem i kulturową pułapką. Z jednej stro-
ny jednostka ma być aktywna, z drugiej jednak jej aktywność i ograniczanie stagnacji 
sprowadza się do decyzji o chęci zmiany i naśladownictwa bądź biernego poddania 
się standardom i regułom proponowanym przez ekspertów. Rola eksperta staje się 
coraz większa. To on ma mieć pomysł na człowieka oraz na jego środowisko i za-
chowanie, a nie człowiek sam o tym decyduje. Doskonale widać to we wszystkich 
programach prezentujących radykalne zmiany, gdzie z uczestnikami programu właś-
ciwie się nie dyskutuje na temat sugerowanych zmian. Proponowane przeobrażenia 
są im po prostu komunikowane w postaci zdań typu: „tutaj zrobimy ci to i to” lub 
„pomalujemy to tak i tak”. Bardzo rzadko zdarza się, że uczestnik programu prote-
stuje przed realizacją jakiejś wizji projektanta lub chirurga plastycznego. Paradoksal-
nie aktywność decydowania jednostki jest w wypadku radykalnych przemian bardzo 
ograniczona. Wszelkie decyzje podejmuje grupa wyspecjalizowanych do tego celu 
osób, które dokonują przemian w życiu jednostki zgodnie ze swoim gustem i obo-
wiązującymi zasadami co do tego, co atrakcyjne i modne.

Skłonność do częstej zmiany firmy, zawodu, miejsca zamieszkania jest jedną z cech charak-
terystycznych współczesnych Amerykanów. Zmiana jest rzeczą normalną, a nawet pożądaną, 
gdyż oznacza rozwój. W osiąganiu sukcesu droga do celu liczy się bardziej niż sam cel. Po jego 
osiągnięciu należy natychmiast wyznaczyć sobie cel nowy, inaczej można zostać schwytanym 
w pułapkę. Pułapką tą jest stagnacja (Grzeszczyk 2003: 120).

Jeżeli pułapką jest stagnacja, to natychmiast po jednej metamorfozie człowiek po-
winien decydować się na kolejną. Wydaje się to logiczne szczególnie z ekonomicznej 
i marketingowej perspektywy. Nie możesz zaprzestać zmian w swoim ogródku. Po 
ogródku przyjdzie czas na mieszkanie, miejsce pracy, modelowanie dziecka, i wresz-
cie na ciało i twarz. I tak w nieskończoność, przecież moda i standardy też ciągle się 
zmieniają. Wystrój mieszkania sprzed pięciu lat okazuje się prehistorią, a procesy 
biologicznego starzenia postępują, toteż regularnie trzeba poddawać się zabiegom 
chirurgów i masażystów. Zgodnie bowiem z ideą współczesnej kultury „dopóki czło-
wiek się rozwija, dopóty jest młody i żyje” (Grzeszczyk 2003: 120).

Zazwyczaj zmiana wywołuje pozytywne przeobrażenia w życiu jednostki, „eks-
perymentowanie, uzmiennianie stylu życia, zmiana przyzwyczajeń mają służyć po-
szukiwaniu nowych sposobów wyrażania siebie i nowych pomysłów na siebie przez 
jednostkę” (Jacyno 2006: 148). Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem autorki, 
która zwraca jednak uwagę na to, że dokonywanie eksperymentów ma charakter 
indywidualny i kreacyjny, dający szansę na niepowtarzalną próbę poszukiwania 
własnego „ja”. Akt kreacji i eksperyment jest niezwykle istotny w tworzeniu indy-
widualnej tożsamości tak długo, jak długo jest właśnie aktem tej jednostki, a nie 
obcych, nieznających jej ludzi, którzy wiedzą za nią, co będzie dla niej najlepsze 
i najwłaściwsze, począwszy od wyglądu jej twarzy, stroju, diety, na wystroju miesz-
kania i ogródka skończywszy. Zasadę do it yourself (zrób to sam – DIY) zastępuje 
się regułą we do it for you – „my to zrobimy za ciebie”. Specjaliści najlepiej wiedzą, 
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jak stworzyć i zbudować jednostkową tożsamość. Udział jednostki w tym procesie 
jest niezbędny (zwłaszcza gdy zmiany dotyczą jej ciała), ale ma to być uczestnictwo 
bierne, a nie kreatywne. „Klienci takich specjalistów mogą liczyć nie tylko na projekt 
wnętrza, ale i propozycje pasującego do niego stylu życia. Kompletowanie pożąda-
nego księgozbioru (…) jest równie ważne, jak rozwiązywanie przestrzennych zaga-
dek” (Rokicka 2005). Projektant zawsze realizuje w trakcie ekstremalnej przemiany 
swoją wizję tego, jak powinno wyglądać idealne wnętrze. To on decyduje, jaki styl 
pasuje do klienta, chociaż w programach typu reality show nie ma specjalnie czasu 
się z nim zapoznać. Klient czy też uczestnik takiej przemiany jest tylko przedmiotem, 
nie zaś podmiotem zabiegu. Według bowiem jakich kryteriów dekorator kompletuje 
ów pożądany księgozbiór klienta? Książki są bardzo osobistym elementem ludzkiego 
życia. Nie sposób komuś, kogo jeszcze na dodatek prawie w ogóle nie znamy, kupić 
odpowiedni zestaw literatury.

(…) w sposobie aranżowania przestrzeni, w której żyjemy, zawartych jest wiele informacji na 
temat naszych cech charakteru czy osobowości (…). Sprzęty, do których się przywiązujemy, 
czy miejsca, których formę lub nastrój kształtujemy, są jakby przedłużeniem nas samych. Dla-
tego warto przywiązywać wagę do tego, jakie są (Budrowska 2003: 86).

Otóż to, nie bez znaczenia są przedmioty, którymi się otaczamy, które samo-
dzielnie wybieramy, które zgadzamy się wprowadzić do naszej intymnej przestrzeni. 
Książki, jakie czytamy, stanowią ważną informację na temat ludzi, tego, co lubią, co 
ich interesuje, co im sprawia przyjemność. Narzucenie im tego arbitralnie podważa 
podstawowy aspekt wolności i samodzielności jednostki w kształtowaniu własnego 
„ja”, swojego bycia w społeczeństwie i świecie. Przecież „prawdziwa twórczość to 
swoista postawa człowieka, który nie uznaje tworzenia za cel sam w sobie, ale od-
czuwa je jako wyraz własnej osobowości i sposób kontaktu ze światem” (Derc 1996: 
89). W wypadku ekstremalnych metamorfoz tworzenie, transformowanie jest raczej 
celem samym w sobie niż rzeczywistą próbą zmiany jednostkowej egzystencji.

Komplikacja wiedzy z zakresu rozmaitych dziedzin powoduje, że rośnie społecz-
ne znaczenie i rola ekspertów. „Specjaliści są nam potrzebni” stwierdza socjolog 
Jacek Kurczewski, który uzasadnia to tym, że

(…) wszystko się zmienia. Ludzie nie są pewni swojej wiedzy i poszukują informacji, jak się 
zachować. A ktoś, kto przedstawia się jako specjalista, budzi zaufanie. Można zrzucić na niego 
odpowiedzialność, obciążyć kosztami. Kiedyś ludzie też woleli zapytać o zdanie innych, ale 
byli to znajomi albo rodzina. Dziś nie wystarczają oni w roli ekspertów. Władza została już 
oddana w ręce specjalistów (Kurczewski 2005).

W rzeczywistości, odbierając jednostce możliwość kreacji własnej tożsamości, 
produkuje się sztuczny twór, który staje się klonem innych takich samych jak on 
„produktów” eksperckiej fantazji. Człowiek staje się klientem w obszarze własnej 
prywatności. Znaczenie i wartość ekspertów jest bardzo wysoka. Ich rola wykracza 
poza schemat konsultowania i radzenia. Specjaliści raczej traktują człowieka jako 
kolejny projekt czy też zadanie, którego renowacja ma zakończyć się sukcesem.

Stwarzając klientowi perfekcyjne środowisko życia i idealny wizerunek, nie 
uwzględnia się przy tym zupełnie ewentualnych negatywnych konsekwencji i pora-
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żek dokonanych zmian, a przecież metamorfozy są ekstremalne i w wielu wypadkach 
nie sposób powrócić do stanu „sprzed”. Na ten aspekt zwraca uwagę Małgorzata 
Jacyno, opisując zachęty rynkowe namawiające do dokonywania zmian w życiu jed-
nostek:

(…) treść owych zachęt (zwłaszcza zakres i rozmiar możliwych zmian) wskazuje na to, że 
sugerowane eksperymenty powinny być przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich środków 
ostrożności; większość podpowiedzi dotyczy takich zmian, których ewentualne niepożądane 
skutki dają się łatwo wyeliminować: wyjedź w końcu na wymarzone wakacje, zapisz się na 
kurs jogi, znajdź sobie nowe hobby albo przygarnij psa, zaskocz przyjaciół i przygotuj egzo-
tyczną ucztę, a zamiast sztućców podaj „po prostu” pałeczki, albo idź do fryzjera (Jacyno 2005: 
149).

W wypadku radykalnych metamorfoz tego typu rady, tak charakterystyczne dla 
kultury indywidualizmu, przestają wystarczać. Założeniem radykalnej metamorfozy 
jest całkowita i ostateczna przemiana. Nie ma tutaj miejsca na łagodne eksperymen-
towanie, próbowanie, porównywanie, a w konsekwencji dopiero wybieranie. Wy-
klucza ona także możliwość wycofywania się z nietrafionych prób i wyborów. Tutaj 
„przed” metamorfozą jednostka nigdy nie może mieć pewności, czy będzie usatys-
fakcjonowana „po” ekstremalnej przemianie. Bez względu jednakże na jej odczucia 
powrót do stanu „sprzed” jest zazwyczaj niemożliwy. Jej zaufanie wobec ekspertów 
jest bardzo duże i opiera się na wierze w ich odpowiedzialność i umiejętności. Warto 
pamiętać, że kultura w koalicji z rynkiem stawia swoim uczestnikom coraz wyższe 
wymagania i obciążenia. Konsekwencją rosnącego apetytu rynku i jego nieustające-
go oddziaływania na kulturę jest jej systematyczna zmiana oraz presja wywierana na 
jej uczestników. Rezultatem oddziaływania na kulturę zgodnie z owym pryncypium 
jest pojawienie się zjawiska ekstremalnych przemian.

Bajkowe przemiany w codziennym życiu

Analizując zjawisko radykalnych przemian, trudno się nie odwołać do kulturowych 
mitów, bajek oraz rozmaitych przypowieści, w których właśnie radykalna transfor-
macja występowała. Żyjemy bowiem w czasach, kiedy dokonywanie ekstremal-
nych transformacji stało się faktem. Dzięki rozwojowi technologii medycznych, 
nowoczesnych metod stosowanych przez chirurgię plastyczną, dzięki nowoczesnym 
technikom stomatologicznym, zaawansowanym metodom ortodontycznym i prote-
tycznym, rozmaitym zabiegom stylistycznym, fryzjerskim, dekoratorskim czy też 
ogrodniczym – człowiek może przemieniać siebie i swoje otoczenie niemal tak jak 
w bajce.

W naszej kulturze piękno i brzydota zawsze miały duże znaczenie. Piękno w baj-
kach było utożsamiane z młodością, witalnością i urodą. Najczęściej także pięknym 
bohaterom przypisywano pozytywne cechy charakteru oraz zdolności i rozmaite ta-
lenty. Psychologowie społeczni bardzo dokładnie opisali i przebadali ową skłonność 
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ludzi do przypisywania pięknym osobom wyjątkowych umiejętności i cech. Określili 
ją jako zjawisko aureoli, które polega na tym, że

(…) jakaś pozytywna cecha człowieka opromienia swoim blaskiem wszystkie pozostałe jego 
cechy i decyduje o sposobie, w jakim widziany jest on przez innych. Atrakcyjność fizyczna 
stanowić może źródło takiej właśnie aureoli (Cialdini 2004: 157).

Zjawisko aureoli funkcjonuje także w bajkach. W klasycznych bajkowych opo-
wieściach postacie dobre, łagodne i mądre są zazwyczaj ładne i sympatyczne. A oto 
kilka przykładów: Czerwony Kapturek jest śliczną rozśpiewaną dziewczynką, która 
pomaga i troszczy się o swoją babcię, okrutny i brzydki jest natomiast stary wilk, 
który ma ochotę zjeść nie tylko Kapturka, ale także jowialną i sympatyczną sta-
ruszkę. Królewna Śnieżka również jest piękna, uczynna i radosna, wszyscy ją lubią 
i w związku z tym chętnie pomagają jej nie tylko leśne zwierzątka, ale i krasnoludki. 
Podobnie jest w przypadku Kopciuszka, który także jest piękny, młody i oczywiście 
pracowity, jego siostry zaś złośliwe, leniwe, kapryśne, zazdrosne i oczywiście brzyd-
kie. Symbolicznego pierwowzoru dzisiejszych, nagminnie wykonywanych operacji 
plastycznych, upatrywałabym właśnie w bajce o Kopciuszku i jego złych siostrach. 
To tutaj pojawia się sytuacja, kiedy siostry niezdolne sprostać postawionemu przez 
pięknego księcia wymogowi wsunięcia stóp w maleńki pantofelek, który zgubiła 
uciekająca o północy wybranka jego serca, wpadają na niesamowity pomysł – jedna 
ucina sobie palec, zaś druga piętę. Ów chirurgiczny zabieg mógł zrównać szanse 
trzech sióstr w walce o księcia, gdyby nie fakt, że zauważył on ślady krwi. W tym 
wypadku synonimem piękna jest drobna stopa, a sam motyw bajki pochodzi z Chin, 
gdzie jeszcze do początku XX wieku praktykowano zwyczaj podwiązywania stóp 
dziewczynkom:

Stopę wyginano w łuk, a palce podginano pod spód i bandażowano. Na skutek chodzenia 
kość ulegała złamaniu i zrośnięciu (…). Celem tortur było uzyskanie stopy wielkości jednej 
trzeciej poprzedniego rozmiaru. Kobieta z tak zdeformowaną stopą praktycznie nie mogła się 
poruszać i wykonywać żadnych prac, co miało potwierdzać jej wysoką pozycję społeczną, jak 
również uzależniało ją całkowicie od męża. Ponadto, miniaturowe stopy spełniały szereg funk-
cji erotycznych, wierzono również, że cierpienia podczas poruszania się wpływają dodatnio na 
ukrwienie narządów płciowych kobiety (Gromkowska 2002: 120).

Powyższy, dość drastyczny opis jest tylko jednym z ogromnej ilości rozmaitych 
bogato udokumentowanych sposobów konstruowania kobiecego ciała przez wie-
ki. Ciało kobiece próbowano zmieniać i upiększać właściwie zawsze. Tradycyjne 
próby panowania nad nim oraz całkowitego jego transformowania urzeczywistniły 
się jednak dopiero w XXI wieku, chociaż już wcześniej w zależności od aktualnie 
panującej mody kobiety poddawały się presji i kontroli. Niech za przykład posłu-
ży tutaj fragment powieści Wilhelma Lorrisa, gdzie znajdujemy receptę i sposób 
zapanowania nad zbyt dużymi piersiami: „jeśli jej piersi są zbyt ciężkie, niech 
weźmie duży kawał płótna i piersi płótnem tym przyciśnie” (Gromkowska 2004: 
118). Gdy z kolei przyszła moda w osiemnastowiecznych Włoszech na duży biust, 
zaczęto produkować sztuczne biusty imitujące duże piersi. Oczywiście do czasów 
współczesnych moda odpowiednio na duże lub małe piersi zmieniała się jeszcze 



Bajkowe przemiany w codziennym życiu 177

kilkakrotnie. W przytoczonych przykładach kanony dotyczące rozmiaru stóp czy 
wielkości biustu są jedynie sposobem na sprawowanie władzy i podkreślenie zaj-
mowanej pozycji społecznej. Jeszcze innym przykładem niech będą dzisiejsze ko-
biety – z jednej strony delikatne, nadmiernie szczupłe, często będące anorektycz-
kami, z drugiej zaś wysportowane, o silnej budowie ciała. Oba te kulturowe wzorce 
są dzisiaj akceptowane, ponieważ i w jednym, i w drugim przypadku umożliwia-
ją kontrolowanie ciała, przy czym dawniej ciało kobiece kontrolowali mężczyź-
ni głównie przez narzucanie kanonów i stylów w modzie. Moda i styl ubierania 
się kobiet odwzorowywały rolę kobiet w kulturze i społeczeństwie. Często i strój, 
i wygląd kobiety miał zaświadczać o statusie mężczyzny w społeczeństwie. Im 
bardziej strojnie i niewygodnie była ubrana kobieta, tym jej rola w społeczeństwie 
bardziej sprowadzała się do funkcji przedmiotowego poświadczania o pozycji męż-
czyzny i tym skuteczniej uniemożliwiała podejmowanie samodzielnych działań. 
W renesansie wzorem kobiecej urody była pełna, a nawet otyła, sylwetka, która za-
świadczała o dobrobycie i statusie mężczyzny w społeczeństwie, dzisiaj natomiast 
wzorcem tym jest szczupła i smukła sylwetka kobiety, która również potwierdza 
pozycję mężczyzny. Oznacza ona, że stać go na opłacanie specjalistów, wyjazdów 
do salonów odnowy biologicznej, treningów z instruktorem fitness, kosmetyczek 
i tak dalej, które pomagają utrzymać ciało kobiece i urodę w ramach obowiązują-
cego kanonu piękna. Naomi Wolf twierdzi, że

(…) „piękność” ma taką samą wartość wymienną jak złoto. Jak każde dobro ekonomiczne, de-
terminowana jest politycznie, współcześnie na Zachodzie jest ostatnim i najlepszym systemem 
wierzeń, który utrzymuje nienaruszony system męskiej dominacji (…). „Piękność” nie jest 
uniwersalna ani niezmienna, choć Zachód udaje, że wszystkie ideały wywodzą się z jednego, 
Platońskiego Ideału Kobiety (Wolf 2008: 103).

Dzisiejsze życie i możliwości współczesnego człowieka w zakresie manipulacji 
i kreacji zarówno własnego wizerunku, jak i środowiska, są tak duże, że można je 
przyrównać do mitycznych i bajkowych przemian. Mimo rozmaitych prób podej-
mowanych przez ludzkość właściwie od zarania wieków, dopiero dzisiaj w dużym 
stopniu można realizować z powodzeniem niektóre pomysły. Przypomnijmy sobie 
zatem podstawowe elementy struktury bajki. Są nimi: schematyzm motywów tema-
tycznych i prostota fabuły, wysoce skonwencjonalizowana forma, charakterystyczne 
postaci, struktura oparta na kontrastowych zestawieniach, a także mnogość elemen-
tów fantastycznych (Plesnar 1999: 11).

Prostota fabuły bajkowej struktury oznacza, że istnieje określony schemat ze 
stałymi elementami, który się powtarza, dając tym samym satysfakcję z przewidy-
walności rozwoju akcji czytelnikom bajek i widzom programów o ekstremalnych 
metamorfozach. W strukturze bajek zawsze pojawia się bohater, który ma kłopot, 
pojawia się w końcu jednak ktoś, kto pomaga go radykalnie rozwiązać, następuje 
cudowna przemiana i szczęśliwe zakończenie. Programy poświęcone radykalnym 
przemianom są współczesną realizacją schematu klasycznej bajki.

Przyglądając się strukturze programów poświęconych radykalnym przemianom, 
dostrzegamy stale pojawiający się schemat. Doskonale opisuje go Ewa Grzeszczyk:
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Uczestnicy albo zgłaszają się sami, albo są „nominowani” przez członków najbliższej ro-
dziny, przyjaciół lub współpracowników. Najlepiej przy tym, aby stan ich mieszkania, wyglądu 
zewnętrznego albo psychiki jak najwięcej pozostawiał do życzenia – dzięki temu metamorfoza 
będzie spektakularna. Następnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji video stanu przed 
przemianą (…). Następnie na scenę wkracza zespół ekspertów: zazwyczaj są to ludzie młodzi, 
modnie wyglądający, energiczni i entuzjastycznie nastawieni. Oceniają oni dotychczasowy wy-
gląd/zachowanie obiektu, który ma przejść metamorfozę (…). Następnie eksperci ustalają plan 
przemian i zespół rusza do akcji. Relacja z niej w wypadku wielu programów jest wzbogacona 
przez komentarze uczestnika programu opowiadającego o swoich wrażeniach w trakcie prze-
prowadzania przemian. Prezentacja efektu końcowego zazwyczaj wzbudza zachwyt uczestnika 
programu, jego rodziny, przyjaciół i znajomych oraz, oczywiście, zespołu ekspertów (Grzesz-
czyk 2005: 181).

Schemat i tematyka jest zatem bardzo podobna do wersji klasycznej bajki. Naj-
pierw bohater ma problem, potem ktoś pomaga mu go rozwiązać, dokonuje się cu-
downa przemiana i następuje szczęśliwe zakończenie. Tematyka i ostateczny cel 
każdego programu z serii ekstremalnych metamorfoz jest właściwie taki sam i mimo 
mnogości programów nie ulega zmianie.

Podobnie jak bajki, tak i forma telewizyjnych programów poświęconych rady-
kalnym przemianom charakteryzuje się również konwencjonalnością i jednostron-
nością postaci w niej prezentowanych. Jest to właściwie konsekwencja omówionej 
wcześniej skonwencjonalizowanej formy samego programu. Bohaterowie są zazwy-
czaj jednowymiarowi. Repertuar ich emocjonalnych reakcji, zachowań oraz moty-
wów decydujących o zgłoszeniu się do programu i poddaniu metamorfozom jest 
wynikiem ich stereotypowości. Wyobraźmy sobie na przykład bohatera, który zgła-
sza protest po ekstremalnej metamorfozie, zachowuje się niestandardowo, wychodzi 
poza konwencję, krzycząc i złoszcząc się na to, co zrobili z nim eksperci. W takiej 
sytuacji zostałaby przełamana i podważona formuła nie tylko samego programu, ale 
także idei ekstremalnej metamorfozy, która zdecydowanie ma czynić ludzi szczęś-
liwymi i usatysfakcjonowanymi z zaistniałej zmiany. Postacie, które pojawiają się 
w programach, muszą spełniać społeczne wyobrażenia o tym, kto może poddawać 
się takim całkowitym transformacjom. Istnieją zatem, podobnie jak w bajkach, stan-
dardowe, jasno określone, stereotypowe postacie.

Inna cecha struktur bajek związana z postaciami to ich typologia i charaktery-
styka. Najbardziej charakterystycznymi typami bohaterów w klasycznych bajkach 
są: po pierwsze bohaterowie, których dotykają kłopoty, po drugie doradcy i pomoc-
nicy, którzy pomagają bohaterom owe kłopoty i trudności dnia codziennego prze-
zwyciężyć, po trzecie osoby towarzyszące bohaterom. Są to najczęściej mężowie, 
żony, dzieci, rodzice, przyjaciele. Dokładnie ten sam zestaw bohaterów występuje 
w programach poświęconych cudownym przemianom. Mamy tam bohaterów, któ-
rzy staną się przedmiotem cudownej, wręcz magicznej, przemiany. Jest również gro-
no ekspertów uzbrojonych w wiedzę i nowoczesny sprzęt niezbędny do dokonania 
przemiany, a także grupa osób towarzyszących swym bliskim w trudach przemiany, 
którzy bezpośrednio bądź pośrednio ich wspierają. Uzasadnione także wydaje się 
wskazanie czwartej grupy postaci niezbędnych do zaistnienia bajki lub programów 
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ekstremalnych metamorfoz w szerszym kulturowym i społecznym kręgu, czyli czy-
telników, obserwatorów oraz widzów.

Kolejna cecha struktury bajki to kontrastowe zestawienia. Najważniejszym ze-
stawieniem tego typu jest tutaj sytuacja „przed i po”, z tego powodu do programów 
wybierani są tacy osobnicy, których metamorfoza będzie najbardziej spektakularna. 
Im większy bałagan i chaos w mieszkaniu czy też ogródku „przed” metamorfozą, 
tym lepiej. Podobnie z ciałem ludzkim, im większy nos czy też brzuch „przed”, tym 
lepiej, bądź im mniejsze piersi „przed”, tym lepiej dla tego, co się wydarzy w trak-
cie transformacji. Porównanie stanu „sprzed” i „po” wypadnie bardziej widowisko-
wo. Chociaż zdarzały się sytuacje, gdy zasada kontrastowego porównania wypadała 
bardzo korzystnie, ale racjonalny rezultat zabiegu był nieco przerażający. Tak stało 
się na przykład w programie „Extreme Makeover”, w którym młodej dziewczynie 
za bardzo powiększono piersi. Efekt był co prawda spektakularny, ale jednocześnie 
dość żałosny i budzący współczucie dla „przemienionej” dziewczyny. Zresztą ona 
sama nie była do końca zachwycona rozmiarem swojego nowego biustu, mimo że 
mężczyźni zaczęli na nią zdecydowanie bardziej zwracać uwagę. Bohaterka – zda-
niem, którego o dziwo nie wycięto z programu – zapowiadała kolejną przemianę za 
kilka lat w celu tym razem zmniejszenia monstrualnych piersi: „Jak się znudzę, to so-
bie je zmniejszę”. Być może z tego powodu producenci zdecydowali się pozostawić 
tę frazę. Sugeruje ona, że ekstremalnej metamorfozie można się w życiu poddawać 
wielokrotnie, bez specjalnych ograniczeń.

Kontrast wynikający z przeprowadzenia zabiegu porównania podkreśla znacze-
nie i stopień zaistniałych zmian. Podobnie jest w każdej bajce, w której dochodzi do 
wielkiej przemiany. W każdej z nich wiele miejsca (zazwyczaj zdecydowanie więcej) 
poświęca się bohaterom, miejscom lub sytuacjom „przed”, podkreślając samotność, 
brak przyjaciół, radości, szczęścia, miłości, niż sytuacjom „po”. To, co dzieje się 
„po”, widzowie i czytelnicy bajek muszą zazwyczaj sami sobie dopowiedzieć pozo-
stawieni przed ekranem lub na końcu książki ze zdaniem „i żyli długo i szczęśliwie”, 
co sugeruje, że metamorfoza była na tyle skuteczna, że od tej pory ich życie będzie 
mijać bez problemów i trosk, które dotychczas czyniły ich nieszczęśliwymi.

Ostatnią cechą bajek, charakterystyczną także dla programów dotyczących ekstre-
malnych metamorfoz, jest występowanie przedmiotów magicznych. Ich odpowied-
nikiem w obecnych czasach są produkty zaawansowane technologicznie (kosmetyki, 
odżywki, leki na porost włosów, sztuczne kwiaty do wystroju mieszkań, środki od-
chudzające, tanie technologie w budownictwie i tym podobne) oraz cudowne narzę-
dzia (skalpele, wiertarki, licówki na zęby, maszyny do pomiaru tkanki tłuszczowej 
i przyrostu masy mięśni i tak dalej).

Jak zatem widać, istnieje wielkie podobieństwo struktury bajkowego świata do 
współczesnych programów koncentrujących się na przemianie. Obecnie realizuje się 
zatem odwieczne marzenie człowieka, wyrażające się w bajkowych opowieściach, 
o natychmiastowych przemianach, które całkowicie zmienią jego życie w pasmo 
szczęśliwości i sukcesów osobistych, intymnych, zawodowych, rodzinnych i wszel-
kich innych.
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Pozostaje jednak pytanie, czy rutynowe przemiany nie zmierzają do homogeni-
zacji zbiorowości ludzkich, ich stylów życia, spędzania wolnego czasu, sposobów 
odżywiania się, meblowania i dekorowania wnętrz według gustów obcych ludzi – 
specjalistów. Redukcjonizm istoty ludzkiej do jej wyglądu i otoczenia życia stanowi 
odejście od Kartezjańskiej tradycji dualizmu i relacji pomiędzy tym, co duchowe, 
a tym, co cielesne. Status kulturowego kapitału uzyskuje ludzkie ciało i środowisko 
życia, które staje się „symbolem naszej osobowości, cech charakteru i możliwości 
życiowych” (Gromkowska 2002: 97). Współcześnie

(…) kobiety i mężczyźni, niezależnie od rasy czy wykształcenia, chcą wyglądać modnie, młodo 
i podobnie do obowiązującego ideału: niewielki, zgrabny nos, stosunkowo jasna skóra, umięśnio-
ne szczupłe ciało. Ideał ten można osiągnąć szybko i przy stosunkowo niewielkim wysiłku włas-
nym – po co katować się dietą, skoro chirurgicznie można usunąć tłuszcz, po co ćwiczyć, skoro 
chirurg może wszczepić implanty do złudzenia przypominające mięśnie (…). Nie trzeba nawet 
latami zapuszczać włosów – można je po prostu przedłużyć (Grzeszczyk 2005: 189).

Wydaje się, że już sama możliwość zmiany własnego wyglądu jest wartością ce-
nioną kulturowo. W programach, w których dokonuje się operacji plastycznych, in-
dywidualne wyobrażenie siebie ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż wizja osób 
z zewnątrz. To inni, w tej roli eksperci, wiedzą lepiej, jaki wizerunek osoby zostanie 
zaakceptowany społecznie. W wypadku chirurgii plastycznej w programach ukazu-
jących radykalne przemiany wydaje się, że to, co społeczne, staje się ważniejsze niż 
to, co indywidualne.

Chirurgia plastyczna przedstawia ludzkie ciało jako fizyczny materiał, który może pod-
legać ekstremalnym przeróbkom. Zdjęcia „przed” i „po” nie tylko kształtują subiektywną sa-
moświadomość, ale wkraczając w repertuar publicznych obrazów, jednocześnie normalizują 
interwencje w fizyczny wygląd. Najbardziej intrygujące w tego typu zdjęciach (…) jest to, że 
nie promują one nieustannych modyfikacji naszych obrazów tak, by przedstawiły nas lepszymi, 
lecz reklamują możliwość modyfikacji naszych ciał, by odpowiadały one naszym wyidealizo-
wanym obrazom siebie. Współczesne koncepcje ciała, umysłu, wyglądu i pamięci są w rów-
nym stopniu warunkowane przez obecny w kulturze stan ciągłej modyfikacji (Dijck 2010: 124).

Stworzenie idealnego człowieka i jego perfekcyjnego środowiska budzi pewne 
wątpliwości. Docenianie smaku życia przejawia się w umiejętności zauważenia i do-
cenienia całej różnorodności jego aspektów. Masowo przeprowadzane przez specja-
listów metamorfozy ludzkiego środowiska, powierzchowności czy stylu życia po-
ciągają za sobą i promują transformację kulturowo-społecznych wartości, przekonań 
czy zachowań. Czyż owe masowo przeprowadzane zabiegi przemian nie są współ-
czesną wersją symbolicznej somy opisywanej przez Aldousa Huxleya w książce 
„Nowy wspaniały świat”, czyli cudownej tabletki, która ma natychmiast rozwiązać 
wszelkie problemy? Soma jest jak joga, jak udana operacja plastyczna, wysprzątany 
ogród, skompletowany księgozbiór:

(…) ukoi gniew, pogodzi z wrogami, doda cierpliwości i wytrwałości. Dawniej można to było 
osiągnąć wielkim wysiłkiem po latach trudnych ćwiczeń woli. Dziś połyka się dwie lub trzy 
półgramowe tabletki i załatwione20.

20 A. Huxley (2002), Nowy wspaniały świat, przeł. B. Baran, Warszawa: Muza, s. 226.



Bajkowe przemiany w codziennym życiu 181

Z jednej strony kultura mobilizuje ludzi do refleksji i działania. Z drugiej zaś 
można ją traktować jako formę postępującej homogenizacji oraz procesów este-
tyzacji różnych sfer życia człowieka zachodzących według eksperckich kanonów. 
Doskonale ilustrują to słowa jednej z uczestniczek programu „Extreme Makeover. 
Home Edition”: „mam teraz to, co oglądałam w telewizji i czasopismach”.

W kulturze rodzą się rozmaite mniej lub bardziej wyraziste tendencje. Telewizja 
charakteryzuje się tym, że z niektórych z nich czyni społeczną i kulturową wartość 
oraz popularyzuje je w prezentowanych przez siebie treściach. Telewizja nadaje zna-
czenia niektórym zachowaniom i trendom. Kultywuje je i upowszechnia na szeroką 
skalę. Tak dzieje się w wypadku popularyzowania wszelkiego rodzaju zmian. Zarów-
no przemiany o charakterze miękkim wynikające z telewizyjnego poradnictwa, jak 
i twarde przeprowadzane w krótkim czasie na oczach widzów, nawet jeśli się naro-
dziły się w kulturze – swoją popularność zawdzięczają telewizyjnej popularyzacji.





Rozdział 7

Teleinterwencjonizm – wizualizacja 
i inscenizacja problematyki  
społecznej i instytucjonalnej

W globalnej przestrzeni pojawiają się nowe obiekty, których architektu-
ra, zasady funkcjonowania, wewnętrzna organizacja – są dla nas całkiem 
niejasne. A równocześnie, których działania i efekty takich działań coraz 
mocniej ciążą na naszym życiu codziennym. (…) Czujemy się w tym świecie 
nieswojo i niepewnie, jest on dla nas obcy i tajemniczy. 

Kulturze zaufania sprzyja familiarność, poczucie zadomowienia w świecie, 
w którym żyjemy (…) oraz trwałość i kontynuacja warunków naszej egzy-
stencji1.

Problematyka społeczna i obyczajowa  
na początku lat dziewięćdziesiątych

Telewizja w okresie potransformacyjnym nie unikała prezentowania treści o cha-
rakterze społecznym. Stały się one ważnym aspektem medialnych przedstawień. 
Telewizja zagospodarowała obszar społecznej niewiedzy, braku informacji i kom-
petencji instytucjonalnych do profesjonalnego zajmowania się tematyką społeczną 
po zmianie ustrojowej. Ilość nowych zagadnień, tematów o charakterze społecznym 
i obyczajowym, które pojawiły się jako naturalna konsekwencja zmian, była coraz 
większa; wymagały one uporządkowania i oswojenia w kulturze i codziennej oby-
czajowości. Mechanizm instytucjonalnego przeobrażania i dostosowywania się do 
potrzeb społecznych był niezwykle opieszały i niewydolny w przeobrażaniu włas-
nych struktur, a tym samym w podejmowaniu tematyki społecznej. W tym okresie 
zawodziły instytucje edukacyjne, rodzina czy Kościół. Trudnej tematyki społecznej 
nowych czasów nie unikała jedynie telewizja. Wiele instytucji wychodziło z zało-
żenia, że lepiej jest nie poruszać tego, co trudne i co może budzić opór i sprzeciw 
społeczny, niż reformować własne programy i dostosowywać je do potrzeb zmian 

1 P. Sztompka (2007), Zaufanie, fundament społeczeństwa, Kraków: Znak, s. 386.
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społeczno-kulturowych. Zresztą wiele instytucji nie nadążało za makrostrukturalny-
mi zmianami, a tym bardziej za przeobrażeniami kulturowo-mentalnymi. Było to 
z pewnością trudne również z powodu mentalności pokolenia nadzorującego funk-
cjonowanie instytucjonalnych mechanizmów, które hamowały edukację i pedagogi-
zację społeczeństwa w zakresie tematyki uznawanej za wstydliwą czy intymną.

Jedną z najbardziej bolesnych konsekwencji zmian społeczno-ekonomicznych 
były zwolnienia z pracy i pojawienie się zjawiska bezrobocia, które wcześniej wystę-
powało rzadko i miało raczej charakter ukryty. Zmiana ustrojowa dotycząca makro-
struktur miała również wiele konsekwencji odnoszących się do sfery prywatnej oby-
wateli. Wzrost zainteresowania studiami wyższymi i ich dostępność spowodowały, 
że wiele kobiet zdecydowało się na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. 
Wraz z uzyskiwaniem wykształcenia rosła też jednak jednostkowa świadomość ko-
biet, która objawiała się podejmowanymi w sferze domowej renegocjacjami zasta-
nych układów i porządków. Wiele uruchomionych wówczas procesów przyczyniło 
się do zmian na polu społecznym, kulturowym, gospodarczym i obyczajowym, które 
miały wpływ na jakość, standard życia ludzi i na zwykłą codzienność.

Wydaje się, że telewizja najszybciej reagowała na społeczno-kulturowe i obycza-
jowe zmiany, zapełniając pola niewiedzy. W rezultacie telewizja prezentowała tre-
ści przede wszystkim o charakterze rozrywkowym, związane z ideologią konsump-
cjonizmu, reklamą, sukcesem, zabawą, hedonistycznym stylem życia. Oprócz tego 
podejmowała tematykę dotyczącą negatywnych konsekwencji zmian oraz rodzącej 
się nowej obyczajowości i społecznej moralności. Angażując się w prezentację treści 
ukazujących jednostki, które nie stały się beneficjentami, ale raczej ofiarami przemian 
społecznych, telewizja budowała swój mit jako instytucji zaangażowanej w kwestie 
społeczne, która nie pomija i nie unika tematów niewygodnych i grup marginalizo-
wanych w społeczeństwie. Był to sposób na zdobywanie znaczącej instytucjonalnej 
pozycji. Z jednej strony zatem telewizja prezentowała ideologię sukcesu wolnoryn-
kowej gospodarki manifestującej swoje wartości przez treści reklamowe. Bajkowy 
i czarujący świat reklam miał być światem odniesienia, do którego widzowie mieli 
aspirować. Podobnie rzecz się miała z zachodnimi serialami, które ukazywały styl ży-
cia biznesowych klas wysoce uprzywilejowanych. Nawet innowacyjność i dynamizm 
zmodernizowanych serwisów informacyjnych miały wzmagać dążenia i poczucie 
przynależności do nowoczesnego świata zachodniej cywilizacji. Z drugiej zaś strony 
dla równowagi telewizja musiała zachować przestrzeń dla prezentacji zagadnień, któ-
re nie były ani medialne, ani atrakcyjne, i które ukazywały ciemne strony ludzkiego 
życia, pełne problemów zgoła odmiennych niż te, którymi żyła dynastia Carringtonów 
tak popularna w owym czasie. Był to zatem cały kalejdoskop spraw związanych z ro-
dzinnymi patologiami, przemocą, chorobami społecznymi, instytucjonalnymi ograni-
czeniami, nędzą i ubóstwem, nadużyciami wobec nieletnich i wieloma innymi.

Telewizja nie mogła zrezygnować z prezentacji społecznych kwestii nie tylko ze 
względów formalnych związanych z wypełnianiem misji społecznej (telewizja pub-
liczna), ale ze względu na obawy przed utratą statusu medium stającego po stronie 
zwykłych ludzi. Stosunek treści dotyczących grup uprzywilejowanych lub treści do 
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nich kierowanych wobec  tych odnoszących się do grup zmarginalizowanych nie był 
zrównoważony. Telewizja bowiem, mimo że jest medium masowym, bardziej jest za-
interesowana odbiorcą o raczej wysokim niż niskim statusie socjoekonomicznym. Nie 
zmienia to jednak faktu, że prezentacja treści z zakresu interwencjonizmu społecznego 
była zabiegiem umożliwiającym budowanie jej pozycji kulturowej i mitotwórczej jako 
instytucji zaangażowanej społecznie i reprezentującej interesy widza, każdego widza. 
Jak już wspomniałam wcześniej, początek lat 90. wyjątkowo sprzyjał ukazywaniu tego 
typu treści w obszarze telewizji. Wielu ludzi jedyną swoją szansę na uzyskanie pomocy 
upatrywało właśnie w telewizji, której rola jako instytucji posiadającej moc sprawczą 
wyraźnie się umacniała. Nawet jednak instytucja telewizji nie wyczerpywała zapotrze-
bowania na nowy rodzaj wiedzy i dyskusji na tematy społeczne i kwestie moralności.

W telewizji mimo wszystko dominowała ideologia konsumpcjonizmu i hedonizmu, 
a pojawiająca się wówczas problematyka społeczna z pewnością nie była uprzywile-
jowana. Istniało kilka powodów, dla których treści społeczne nie zajmowały zbyt wie-
le miejsca w przestrzeni telewizji. Wynikało to przede wszystkim z powodów obycza-
jowych. Dwadzieścia lat wcześniej polska obyczajowość nie sprzyjała przedstawianiu 
tego typu problemów publicznie. Obowiązywała zasada ukrywania przed publicznym 
oglądem prywatnych, intymnych spraw, które powinny być rozwiązywane poza sferą 
publiczną. Problemy alkoholizmu, przemocy w rodzinie, nieformalnych związków 
czy rozwodów stanowiły tematy, o których często trudno było dyskutować w rodzinie, 
a co dopiero na forum publicznym. Widzowie niechętnie zatem opowiadali publicznie 
o swoim życiu czy problemach. Z czasem doszły do tego nowe kwestie związane 
z transformacją i otwarciem się na kulturę Zachodu. Jedne dotyczyły na przykład mie-
szanych małżeństw, religijnej niezgodności wyznaniowej, alternatywnych form życia 
rodzinnego, pozostawania w kohabitacji, bycia singlem czy też rozmaitego rodzaju 
diet lub operacji plastycznych. Pojawiła się zatem paleta rozmaitych tematów, które 
wcześniej nie były przedmiotem ani dyskusji, ani głębszej refleksji. Jednocześnie za-
częły się pojawiać niezamierzone, ale także nieuniknione i negatywne, konsekwencje 
transformacji, takie jak utrata pracy, bezrobocie, konieczność przekwalifikowywania 
się, mobbing w pracy czy choroby cywilizacyjne, w tym depresje i nerwice, zjawi-
sko bezpłodności. Z czasem dołączały do tego coraz poważniejsze dylematy natury 
filozoficzno-religijnej mające jednak niezwykle silne konsekwencje w sferze życia 
społecznego, na przykład kwestie eutanazji, zapłodnienia in vitro, aborcji. Dotyczyły 
one światopoglądu i problemu aksjonormatywnej bazy istnienia społeczeństwa.

W pierwszej fazie po transformacji treści o charakterze społecznym prezentowały 
z konieczności stacje publiczne. W pewnym jednak momencie telewizje komercyj-
ne sięgnęły po tematykę społeczną, upatrując w niej pewną szansę. W pierwszym 
programie typu talk-show „Rozmowy na każdy temat” zaistniał i zdobył popular-
ność Marcin Szczygieł, który późnym wieczorem poruszał tematykę społecznego 
i obyczajowego tabu. Nie był to program sensu stricto interwencyjny, ale w pierw-
szej fazie przemian to właśnie tego typu telewizyjne dyskusje sprzyjały kulturowym 
zmianom. Tematy intymne, osobiste, często wstydliwe stawały w kręgu publicznego 
zainteresowania. Pomijając korzyści ekonomiczne telewizji, to ona w sensie kultu-
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rowym rozpoczęła proces redefiniowania i negocjowania tego, co uznać można za 
właściwe, bądź niewłaściwe, jako temat do prezentacji i społecznej debaty. Z czasem 
w rzeczywistości telewizyjnej coraz więcej przestrzeni zaczęły zajmować reprezen-
tacje tematów społecznych i obyczajowych, które wcześniej ze względów kulturo-
wych nie były w niej reprezentowane. Dopiero w czasach demokratycznych tu się 
znalazły. To, co było definiowane jako prywatne i zakryte przed spojrzeniem innych, 
okazywało się w zdemokratyzowanej rzeczywistości istotne medialnie i wymaga-
jące publicznej reprezentacji. Stało się tak z powodu zauważenia, że tego typu po-
mijana wcześniej tematyka nie jest tylko kwestią marginalizowanych grup społecz-
nych. Problemy małżeńskie, zdrady, rozwody, emocjonalne huśtawki, niewierność, 
seksualność, konflikty międzypokoleniowe i wiele innych – dotyczyły wszystkich 
grup społecznych, a nie jedynie grup nieuprzywilejowanych i marginalizowanych 
dotychczas w dyskursach medialnych. Odkryto zatem wiele problemów, które doty-
czyły właściwie wszystkich odbiorców bez względu na status społeczny. Potencjał 
tej tematyki okazał się niezwykle atrakcyjny. Nadawał się on świetnie do budowania 
dramaturgii oraz angażowania widza we współudział w programach podejmujących 
tę problematykę. Ta wczesna faza odkrycia przez telewizyjne medium potencjału 
dramaturgicznego intymnej tematyki polskiej obyczajowości stanowiła w niedługim 
czasie podstawę do rozwoju zjawiska telewizyjnego teleinterwencjonizmu.

Teleinterwencjonizm – rozwój i znaczenie zjawiska

Zjawisko telewizyjnego interwencjonizmu bardzo dynamicznie zaczęło narastać 
w momencie modelowego przekształcenia samej telewizji. Rozwój teleinterwencjo-
nizmu doskonale odzwierciedla przejście od modelu paleotelewizji do modelu neo-
telewizji, o którym już wcześniej wspominałam. Przypomnijmy zatem, że w tym 
pierwszym modelu widz był poddany pedagogizacji, to znaczy był mu przekazywa-
ny pewien zakres wiedzy, którą mógł wykorzystać do zrozumienia swojej sytuacji. 
W modelu neotelewizji natomiast widz nie jest poddany edukacji na podstawie abs-
trakcyjnych przypadków, ale rozpatruje się jego konkretne problemy. Widzowie czu-
ją się coraz bardziej swobodni w wyrażaniu swoich poglądów, ale także wątpliwości, 
są nieufni wobec rozmaitych kwestii i nieznanych zagadnień. Prywatność przestaje 
być tematem tabu, a problemy i brak umiejętności radzenia sobie z komplikacja-
mi życia codziennego (na przykład wynikającymi z nieprzyjaznego funkcjonowania 
instytucji) zyskują na znaczeniu. Niesprawiedliwe decyzje sądów, skomplikowane 
relacje rodzinne, nieudane związki czy absurdalne prawo – stają się prawomocnymi 
tematami, o których coraz swobodniej wypowiadają się widzowie w publicznym ob-
szarze telewizji. Dzieje się tak dlatego, że

(…) neotelewizja zastępuje istniejącą w paleotelewizji hierarchiczną relację bliskości: życie co-
dzienne staje się dla niej najważniejszym punktem odniesienia (…), a stwierdzenia ustępują miej-
sca pytaniom, dyskurs instytucjonalny – dyskursowi indywidualnemu (Casetti, Odin 1994: 121).
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Wszelkie zagadnienia, w tym także problematyka społeczna, zostały spersonali-
zowane i zindywidualizowane. Dyskurs abstrakcyjny zastąpiono dyskursem konkret-
nych i autentycznych ludzkich przypadków i zdarzeń. Oczywiście zmiana ta wynika ze 
zmiany obyczajowości, przekształceń w zakresie sfery publicznej i prywatnej, koniecz-
ności oswojenia tematyki, która pojawia się wraz ze zmianą społeczną i kulturową.

Ogólnie rzecz ujmując, media, ale w szczególności telewizja, niezwykle szybko 
dostrzegły obszary społecznej niewiedzy, która nie była zagospodarowana przez żadne 
profesjonalne instytucje edukacyjne w tym czasie2. Telewizja rozpoczęła systematycz-
ną edukację w zakresie tematyki marginalizowanej przez inne edukacyjne instytucje, 
takie jak szkoła czy rodzina. Do dzisiaj zresztą w wielu kwestiach wciąż istnieją in-
stytucjonalne braki w edukacji, na przykład w zakresie seksualności. Za tą otwartość 
i podejmowanie tematyki dotychczas zarezerwowanej dla wyspecjalizowanych insty-
tucji telewizja była mocno krytykowana. W tym czasie telewizja wyprzedziła jednak 
inne instytucje, które były, i w wielu przypadkach są do dzisiaj, wyjątkowo oporne na 
wprowadzanie zmian, co w dużym stopniu można wytłumaczyć obawą przed utra-
tą autorytetu i utratą kontroli nad procesem edukacji i pedagogizacji społeczeństwa. 
Telewizja wykorzystała sytuację bierności i oporu innych instytucji do modernizacji 
i podejmowania nowych cywilizacyjnych wyzwań. Telewizyjne medium zaczęło re-
prezentować tematykę społeczno-obyczajową nie tylko ze względów pedagogicznych 
i edukacyjnych, czyli tak zwanych misyjnych. Telewizja odkryła również potencjał 
medialny tematyki społecznej oraz możliwości jej dramatyzowania, estetyzowania 
i inscenizowania. Dostrzegła, że patologie społeczne, ludzka seksualność, problemy 
małżeńskie, orientacje seksualne, choroby psychiczne i wiele innych tego typu zagad-
nień niesie z sobą medialny potencjał. Wystarczyło odpowiednio je zainscenizować, 
nadać dramaturgiczny sznyt, pokazać to, co nieznane lub dotychczas ukryte, aby stać 
się atrakcją i elementem pola rozrywkowego. To wszystko spowodowało, że w ob-
szarze telewizji o charakterze komercyjnym narodziły się i znalazły swoje miejsce 
najważniejsze programy mające charakter interwencyjny. Telewizja sięgnęła zatem po 
tematy społeczne nie tylko i wyłącznie z powodu swojego statutowego obowiązku wy-
pełniania misji publicznej, ale raczej dlatego, że dostrzeżono medialność owej tematyki 
i jej potencjału. To wyjaśniałoby zresztą, dlaczego nowocześnie inscenizowane treści 
społeczne zajęły i zajmują coraz więcej miejsca w telewizji. Prezentowanie treści spo-
łecznych nie jest już jedynie wypełnianiem misji społecznej i demokratycznym przed-
stawianiem wszelkich grup społecznych i istotnych dla nich tematów, wynika również 
z dostrzeżenia medialnego potencjału i możliwości inscenizowania tego typu treści. 
Teleinterwencjonizm stał się zatem częścią nie tylko dyskursu deliberatywnego, który 
podejmuje tematykę społeczną, ale i częścią dyskursu rozrywkowego.

Istnieje wiele form, w których ujawniają się treści o charakterze interwencyjnym, 
które dotyczą problemów społecznych, sposobów ich rozwiązywania, tematów odno-
szących się do dramatów rodzinnych, relacji międzyludzkich, kwestionowania norm 
kulturowych, kłopotów ludzi w kontaktach z prawem czy kryzysem instytucjonalnym. 

2 Por. A. Ogonowska (2003), Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, 
Kraków: Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”.
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Najbardziej oczywiste formy prezentowania tych treści następują w programach stricte 
interwencyjnych, takich jak „Sprawa dla reportera” TVP1, „Magazyn Ekspresu Re-
porterów” TVP2, „Uwaga” TVN-u, „Interwencja” Polsatu, „Celownik” TVP1. Naj-
ważniejszą ich cechą jest to, że przedstawiają autentyczne zdarzenia i ludzi, historie 
tych, którzy zwrócili się o pomoc do telewizji jako instancji godnej zaufania, mogącej 
pomóc w rozwiązaniu ich jednostkowych spraw, które mają jednak poważny wymiar 
społeczny. Z tego też powodu programy te są nasycone dużym pierwiastkiem emocji.

Istnieją jednakże programy, o których wspominałam już wcześniej w kontekście 
analizy telewizyjnej rozrywki, które można określić jako pseudointerwencyjne, albo 
– jak wolą niektórzy badacze – mock-dokumenty, czyli programy, które „(…) w cało-
ści bazują na idei inscenizacji (…) i z premedytacją mają sprowokować krytyczne za-
angażowanie widzów” (Kosińska-Krippner 2006: 193). Konwencja estetyczna takich 
programów, jak „Sąd rodzinny”, „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „W11 – Wydział 
Śledczy” ma angażować widzów w dramatyczne opowieści. Programy te co prawda 
eksplorują tematykę świata przestępczego, patologii, dramatów rodzinnych, ale także 
przedstawiają zwykłych ludzi, którzy z rozmaitych powodów zabrnęli w ślepy zaułek 
i szukają rozwiązań (niekoniecznie legalnych i właściwych) na własny rachunek. 
Usiłują często obejść prawo lub, krzywdząc członków rodziny, podążają za swoimi 
emocjami, pożądaniami i pragnieniami. Nielegalne interesy, fałszowanie dokumen-
tów, rasizm, brak zrozumienia dla inności, obcość sąsiadów i wiele podobnych prob-
lemów – to przyczyny dramatów, tragedii i katastrof, które mogą dotknąć każdego 
człowieka czy rodzinę.

Różnica pomiędzy treściami programów interwencyjnych oraz tych o charakterze 
pseudointerwencyjnym polega na tym, że te pierwsze są oparte na faktach. Eksplo-
rują one świat autentycznych zdarzeń i prawdziwych ludzi, którzy wypowiadają się 
osobiście na temat tego, co ich spotkało w życiu. Snują oni zatem opowieść o swoim 
losie, przedstawiają historie, wielokrotnie udostępniają i pokazują rozmaite auten-
tyczne dokumenty, zawierające decyzje sądów, testamenty, wyroki czy opinie lekar-
skie. Prezentacja bohaterów odbywa się zazwyczaj w ich naturalnym środowisku, 
w którym towarzyszą im sąsiedzi i znajomi uwiarygodniający przytaczane historie. 
Przekaz jest na ogół silnie emocjonalny, ukazujący autentyczne przeżycia osób, które 
są bohaterami opowieści. Występują one w roli poszkodowanych i pokrzywdzonych, 
domagają się sprawiedliwości, pragnąc zaznać spokoju. Bohaterami tych programów 
są ludzie reprezentujący środowiska zmarginalizowane, które borykają się zazwyczaj 
z trudnościami finansowymi i instytucjonalnymi. Nie są to zatem beneficjenci syste-
mu, ale grupy nieuprzywilejowane, poszkodowane, które nie radzą sobie z własnymi 
problemami, instytucjonalną bezdusznością, trudnościami rodzinnymi. Są to zawsze 
osoby, które znajdują się w skomplikowanej sytuacji życiowej, które nie potrafią się 
z nią uporać, bezradnie oczekują wsparcia i pomocy instancji zewnętrznych. Są to 
ludzie, którzy zazwyczaj wykorzystali wszelkie możliwe sposoby rozwiązania prob-
lemów, ale i tak w końcu ponieśli porażkę.

Według mnie nie jest jednak prawdą, jak chciałby to w uproszczony sposób wi-
dzieć Tomasz Szlendak stwierdzający, że bohaterzy tych programów pochodzą je-
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dynie ze „(…) świata przestępczego, marginesu społecznego i wszelkiego rodzaju 
patologii [i są to] (…) przestępcy, wykolejeńcy, rozbite rodziny, osoby chore kalekie, 
sieroty, bliscy ofiar (wypadków bądź morderstw i rozbojów)” (Szlendak 2008: 42). 
Według tej opinii teleinterwencjonizm dotyczyłby główne środowisk zdegenerowa-
nych, patologicznych, przestępczych i skrajnie nieprzystosowanych do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. Moim zdaniem należałoby raczej powiedzieć, że jest to świat 
bezradności, braku kompetencji w poruszaniu się po meandrach prawa, bezdusznego 
instytucjonalizmu, ludzkiej wrogości i bezsilności, a te zjawiska dotykają przecież 
nie tylko środowisk patologicznych czy przestępczych. Coraz częściej zresztą są 
prezentowane historie tak zwanych bohaterów pozytywnych, którzy w innowacyjny 
sposób poradzili sobie z rozwiązaniem problemu albo pomogli innym. Są to zatem 
bohaterowie, z którymi widzowie zazwyczaj się identyfikują, nawet jeśli reprezentu-
ją środowiska niższych warstw społecznych. Prezenter programu o charakterze inter-
wencyjnym stara się kontrolować przebieg przedstawianej historii, która jest przez 
niego porządkowana i wyjaśniana. Zasadniczo prawda i realizm są dominującymi 
strategiami programów o charakterze interwencyjnym.

Charakter programów pseudointerwencyjnych jest natomiast inny. Są one skon-
struowane w ramach określonej konwencji estetycznej i fabularyzowane na auten-
tyczne, w rzeczywistości jednak są fikcyjne. Bazują co prawda na autentycznych 
kronikach kryminalnych, ale zdarzenia przedstawiane widzom są fabularyzowane 
i rekonstruowane. Nie przedstawiają prawdziwych zdarzeń, chociaż niektóre posta-
cie w nich występujące (na przykład przedstawiciele prawa, czyli sędzia, prokura-
tor i adwokat w wypadku „Sądu rodzinnego” i „Sędzi Anny Marii Wesołowskiej”) 
są autentycznymi prawnikami, lub jak policjanci śledczy z serii „W11 – Wydział 
Śledczy”, którzy także nie są aktorami, ale wykwalifikowanymi policjantami opera-
cyjnymi, lekarzami czy policyjnymi technikami. Główna różnica między programa-
mi interwencyjnymi a pseudointerwencyjnymi dotyczy autentyczności i fikcyjności 
prezentowanych bohaterów, zdarzeń i treści, chociaż programy typu „pozorowane 
dokumenty” (mock-documentary) przez nieujawnianie twórców i autorów serii usi-
łują maskować swój fabularny i fikcyjny status na rzecz podniesienia wiarygodności 
i autentyzmu własnej konstrukcji. Taka symulacja autentyczności ma sprzyjać w od-
biorze treści – jako treści realnych, a nie fikcyjnych.

Rola dziennikarzy biorących udział w interwencji jest właściwie identyczna jak 
rola występujących w pseudointerwencjach oficerów śledczych lub prawników. 
Ich zadaniem jest zapoznanie się z problemem, z którym nie potrafią sobie pora-
dzić zgłaszający się do nich obywatele (bądź ich znajomi). Poza tym w wypadku 
programów pseudointerwencyjnych bohaterowie są zazwyczaj negatywni, doko-
nują czynów przestępczych, nie tolerują inności, szkodzą sąsiadom. Nie są zatem 
ofiarami, ale sprawcami katastrof i nieszczęść. Nie są to więc postacie, z którymi 
widzowie mogliby się identyfikować. Bohaterowie ci pochodzą zwykle z bardzo 
różnych środowisk. Sprawcami niegodziwych czynów okazują się nie tylko ludzie 
z marginesu społecznego, przedstawiciele grup patologicznych, ale także osoby 
dobrze sytuowane.
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Fikcyjni albo autentyczni bohaterowie szukają kompetentnych przedstawicieli in-
stytucji działających w państwie w celu rozwiązania ich problemu i znalezienia wyjścia 
z trudnej sytuacji, ocenienia racji, ukarania winnych, rozsądzenia w spornej kwestii. 
Status dziennikarzy, policjantów i prawników reprezentujących instytucje godne zaufa-
nia ma być zatem gwarantem sprawiedliwego rozstrzygnięcia i rozwiązania sporu czy 
też problemu. Rola przedstawicieli instytucji prawa, policji i mediów jest wykreowana 
jako niezwykle istotna w sprawowaniu porządku i utrzymaniu sprawiedliwości spo-
łecznej. Demokratyczne i obywatelskie społeczeństwo dysponuje instytucjami, które 
wspomagają każdego obywatela. Oczywiście rola dziennikarzy, a zarazem telewizji, 
która staje tutaj po stronie obywateli – widzów, jest dodatkowo premiowana i sytuowa-
na w hierarchii ważności instytucji w społeczeństwie na samej górze. Przede wszstkim 
wynika to z tego, że ukazuje autentyczne zdarzenia i przypadki ludzkich dramatów. 
Dociera do równie autentycznego środowiska ludzi poszkodowanych, nieuprzywile-
jowanych w społecznych sporach, albo przynajmniej prezentuje sfabularyzowane co-
dzienne problemy ludzi. Wysoka pozycja telewizji wynika również z tego, że inter-
weniuje ona w społeczne konstruowanie wiedzy na temat możliwości postępowania 
i radzenia sobie obywateli w zorganizowany i instytucjonalny sposób.

Teleinterwencjonizm – problematyka społeczna 
i obyczajowa

W poruszanych w telewizyjnym przekazie zagadnieniach o charakterze społecznym 
i obyczajowym wizja rzeczywistości jest na ogół mocno uproszczona i schematycz-
na. Bohaterowie są negatywni lub pozytywni, czarni lub biali. Po jednej stronie są ci, 
którzy przestrzegają reguł systemu aksjonormatywnego (policjanci, lekarze, sędzio-
wie i dziennikarze), po drugiej zaś – zmarginalizowani, wykluczeni, którzy nie są 
w stanie sprostać systemowym wymogom, ewentualnie ci, którzy świadomie łamią 
prawo bądź go nadużywają, dokonując czynów przestępczych. Często przyczyna-
mi postaw przestępczych okazują się problemy emocjonalne i obyczajowe, takie jak 
zdrady, upokorzenia czy zaniedbania.

Wśród dominujących tematów poruszanych w programach interwencyjnych znaj-
dują się: interwencje w sprawie uzyskania pomocy, interwencje w sprawach rodzin-
nych i obyczajowych, interwencje edukacyjne – ostrzegające, interwencje w sprawie 
wadliwego funkcjonowania instytucji, a także kryminalne kroniki zdarzeń.

Interwencje – w sprawie pomocy

Kategoria interweniowania w sprawie udzielenia pomocy jest jedną z popularniej-
szych. Zakres prośby o pomoc ma bardzo zróżnicowany charakter. Czasami jest to 
prośba o uratowanie życia, na przykład prośba o przekazanie organu do transplan-
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tacji albo o przeprowadzenie za granicą zabiegu ratującego życie. Tego typu proś-
by mają wysoki stopień istotności i znajdują się na szczycie hierarchii ważności 
interwencji.

Wyjątkowo częstą kategorią są prośby o pomoc finansową, szczególnie dla osób 
samotnych lub niepełnosprawnych. Tę problematykę odzwierciedla historia pana 
Piotra, który „zaciągnął kredyt i otworzył niewielki kiosk spożywczy w Lublinie. 
Kiedy zaczął tracić wzrok, wydzierżawił kiosk znajomemu. Grzegorz T. miał pro-
wadzić interes i spłacić kredyt pana Piotra. Zamiast tego zaciągnął nowe długi, 
które spadły na pana Piotra. Mężczyzna nie ma z czego żyć”3. Inny przykład to 
sprawa mężczyzny, który uległ wypadkowi w pracy. „Pan Przemysław spadł w pra-
cy z rusztowania i stracił władzę w nogach. Od tego czasu wraz z żoną i trójką 
dzieci utrzymują się za 1100 zł miesięcznie. Pieniędzy brakuje na jedzenie, leki, 
rehabilitację oraz wykończenie łazienki”4. Podobny przypadek dotyczy innego 
chorego mężczyzny, który ma 34 lata i cierpi na raka żołądka, przy tym „(…) wraz 
z żoną i dwójką dzieci utrzymują się za 650 zł. Wprawdzie ZUS uznał, że mężczy-
zna nie jest zdolny do pracy, ale renty mu nie przyznał”5. Oczywiście mężczyzna 
potrzebuje pomocy – tego głównie dotyczy interwencja. Decyzje o nieudzieleniu 
pomocy finansowej w sytuacji ciężkiej choroby wydają się w tej sytuacji zupełnie 
niezrozumiałe.

Sporo spraw z powodów obiektywnych ma mniejsze społeczne znaczenie, ale 
i w takich mniej ważnych są podejmowane działania interwencyjne. Do takich 
przypadków można zaliczyć niezbędną pomoc w ratowaniu kotów w stoczni czy 
szukaniu schroniska dla jeży. Jak zatem widać, problematyka udzielania pomocy 
ma szeroki zakres i nie zawsze dotyczy tylko ludzi i ich spraw. Wrażliwość spo-
łeczna, do której odwołują się interweniujący, ukazuje nie tylko niehumanitarne 
ludzkie działania, ale także definiuje działania, które są społecznie niewłaściwe 
i niepożądane oraz te, które powinny być eliminowane i napiętnowane. W „Uwa-
dze” z dnia 22 listopada 2011 roku zaprezentowano przypadek schroniska dla 
zwierząt w Korabiewicach. „Zwierzęta były chore, niekarmione, a te, które padły, 
zakopywano tuż obok ich boksów. Wyniki sekcji zwłok zamówionej przez wolon-
tariuszy okazały się wstrząsające: psy padły z głodu, a w ich żołądkach znajdowa-
ły się torebki foliowe i trawa”6. Tydzień później dziennikarze „Uwagi” ponownie 
pojawili się w schronisku w Korabiewicach, aby sprawdzić, czy wprowadzono ja-
kieś zmiany w funkcjonowaniu tej instytucji i zapewnić, że regularnie będzie pro-
wadzony monitoring w tym zakresie7. Ukazany przykład schroniska dla zwierząt 
odzwierciedla de facto postawę urzędników państwowych, którzy przyzwalają na 
cierpienie i męczarnię zwierząt.

3 „Oszukał niewidomego”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 1.12.2011).
4 „Inwalida bez łazienki”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 1.12.2011).
5 „Za młody na pomoc!”, http://www.interwencja.polsat.pl (dostęp: 2.12.2011).
6 „Schronisko czy psi cmentarz?”, http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
7 „Czy zwierzętom z Korabiewic uda się pomóc”, http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
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Interwencje – zdarzenia kryminalne

Inną kategorią programów interwencyjnych jest kryminalna kronika zdarzeń, w któ-
rych podejmuje się interwencję. W tym wypadku poruszane przez programy ściśle 
interwencyjne oraz pseudointerwencyjne problemy właściwie się pokrywają. Tema-
ty, które są tu prezentowane, dotyczą molestowania seksualnego, lobbingu w pracy, 
zjawiska fali i przemocy w szkole, gwałtów, porwań, pobić, podpaleń, uprowadzeń 
czy zaginięć oraz kradzieży i włamań. Oto przykłady takich programów: „Morder-
stwo w punkcie Lotto”, „Ofiara stalkera znowu prześladowana”, „Łapówkarz w sta-
rostwie”, „Kto związał psu łapy i wrzucił go do rzeki”, „Gdzie są mordercy Ma-
riusza?”, „Dyrektor więzienia zabił skazanego”, „Zamordowana na oczach dzieci”, 
„Czternastolatek zabity deskorolką”8. Niektóre podejmowane zagadnienia są nie-
zwykle poważne, łączą bowiem zarówno wymiar polityczny, jak i kryminalny, tak 
jak w sprawie księdza Suchowolca („Kto donosił na księdza Suchowolca?”), która 
dotyczyła tajemniczej śmierci księdza silnie zaangażowanego w działalność opozy-
cyjną9. Coraz częściej programy te stawiają niewygodne i trudne pytania, jak w pro-
gramie „Układ zamknięty” omawiającym problem uzyskania środków finansowych 
na film, który „opowiada historię biznesmenów, którzy twierdzą, że padli ofiarą ukła-
du prokuratorsko-skarbowego, a ich życie zamieniono w koszmar. Scenariusz oparto 
na prawdziwych wydarzeniach. Niestety mimo dobrych recenzji Państwowy Instytut 
Sztuki Filmowej odmówił dofinansowania produkcji. Dlaczego?”10.

Tematyka interwencji coraz częściej zresztą wykracza poza obszar społeczny, się-
gając i dotykając spraw funkcjonowania elit, zarządzania państwem, spisków i nie-
rozwiązanych zagadek przeszłości.

Interwencje – kwestie rodzinne

Interwencje w sprawach rodzinnych dotyczą dramatów, niewyjaśnionych sytuacji, 
braku porozumienia, patologicznych relacji, i zazwyczaj są związane z silnymi emo-
cjami, jak na przykład wówczas, gdy dochodzi do walki o dziecko, jaka rozgrywa się 
między matką a babcią: „Sądowa batalia o 8-letnią dziewczynkę. Dziecko próbuje 
odzyskać matka, a oddać nie zamierza go babcia. Kobieta wychowywała wnuczkę od 
urodzenia, bo matka chciała dokończyć studia, a później zaczęła pracę”11. Niektóre 
sprawy podejmowane w ramach interwencji rodzinnej są niezwykłe, jak w przypad-
ku niejakiego pana Adama, który „Płaci alimenty, choć nie jest ojcem”. Mężczyzna 
jest kilka lat po rozwodzie. Długo sądził, że jest ojcem dwojga dzieci, „do czasu, 
gdy (…) wykonał testy DNA i okazało się, że 5-letni chłopiec nie jest jego synem!”. 
Przekonany o swoich prawach udał się do prokuratury z prośbą, aby wszczęto postę-

 8 http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
 9 http://www.interwencja.polsat.pl (dostęp: 5.12.2011).
 10 http://www.interwencja.polsat.pl (dostęp: 5.12.2011).
11 „Babcia nie chce oddać wnuczki”, http://www.interwencja.polsat.pl (dostęp: 2.12.2011).
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powanie o zaprzeczenie ojcostwa. Śledczy jednak odmówili, tłumacząc się dobrem 
dziecka. Wskazany tutaj przypadek jest dramatem w wymiarze ludzkim, dotyczy jed-
nak również systemu, który co prawda kieruje się niewątpliwie dobrem dziecka, ale 
podejmuje decyzje rodzące poczucie niesprawiedliwości.

W wielu kwestiach trudno jest o wydanie najbardziej sprawiedliwego i uczciwe-
go wobec aktorów społecznego i rodzinnego dramatu wyroku. Zdarzają się jednak 
przypadki, gdzie zajęcie stanowiska nie wydaje się trudne. Dobrze to ilustruje sprawa 
kilkumiesięcznego Błażeja, który najprawdopodobniej był regularnie bity. „Mimo 
reakcji sąsiadów po każdym incydencie chłopiec wracał do domu. Zdiagnozowano 
u niego krwiaka mózgu, chłopiec ma silne zaburzenia mowy i słuchu. Błażej prze-
bywa w pogotowiu opiekuńczym, a konkubentowi matki prokuratura nie postawi-
ła zarzutu”12. Interwencja w tym przypadku dotyczy rodziny, w której stosowano 
przemoc wobec dziecka, współwinnymi pozostają jednak także sąsiedzi, którzy nie 
wykazali się społeczną wrażliwością i zaangażowaniem.

Interwencje – ostrzeżenia

W kategorii ostrzeżeń pojawiają się bardzo różnorodne zagadnienia – ostrzeganie 
przed spożywaniem niezdrowego pożywienia, przed włamywaczami, nieuczciwymi 
ofertami, przed kontrowersyjnymi formami uzdrowień i metod leczniczych. Tematy-
ka odżywiania dzieci pojawiała się cyklicznie: „Niedobre jedzenie dzieci”, „Pyszne 
i zdrowe jedzenie dla dzieci”, „Jak rozbroić bombę kaloryczną?”, „Uwaga! Nie żyje 
przez znachora?”. Programy interwencyjne często nagłaśniają sprawy rozmaitych 
oszustw i nadużyć, ukazują mechanizmy działania sprawców i naiwność ofiar. Przy-
kładem może tu być afera z jednym z serwisów internetowych, z którego można 
było pobierać filmy i muzykę. Serwis oferował 10 dni darmowego ściągania plików, 
potem jednak wzywał do uiszczenia opłaty za użytkowanie serwisu za cały rok, co 
było zapisane w regulaminie pomijanym zazwyczaj przez internautów – „Miało być 
za darmo, są rachunki”13.

Interwencje – naruszenie systemu aksjonormatywnego, 
w tym obyczajów

W tej kategorii mieszczą się rozmaite przypadki przekraczania obyczajowych gra-
nic, nadużyć wynikających z zajmowanego stanowiska, braku kultury osobistej, nie-
dostosowanie się do istniejącego systemu zasad o charakterze aksjonormatywnym, 
fundamentalnych dla istnienia porządku społecznego i społecznego poczucia spra-
wiedliwości. Oto jeden z przykładów: „Wójt podkrakowskich Radziemic oskarżony 

12 „Katowany Błażej”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 2.12.2011).
13 http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 5.12.2011).
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za jazdę po alkoholu. Tomasz Wilk miał spowodować kolizję i uciec. Gdy policja 
odnalazła go w domu, był nietrzeźwy. Według ustaleń śledczych urzędnik pił i je-
chał, a w dodatku złamał zakaz prowadzenia pojazdów, który dostał za wcześniejszą 
szarżę na podwójnym gazie. Tomasz Wilk mówi, że kierowała żona”14. Opisywana 
jest sytuacja, w której człowiek, na dodatek urzędnik państwowy, łamie kilkakrotnie 
prawo – jadąc po spożyciu alkoholu, uciekając z miejsca wypadku, prowadząc samo-
chód z odebranym za wcześniejsze wykroczenia prawem jazdy i mówiąc nieprawdę, 
że pojazd prowadziła żona. Poczwórne złamanie zasad prawnych i norm społecznych 
w przypadku człowieka reprezentującego urząd państwowy, sprawowany z wyboru 
obywateli generuje brak zaufania bezpośrednio do Tomasza Wilka nie tylko jako 
obywatela, ale również jako przedstawiciela urzędu państwowego.

Interwencja nabiera wyjątkowego znaczenia szczególnie wówczas, gdy prze-
kroczenia normy prawnej, kulturowej czy obyczajowej dokonuje osoba sprawują-
ca mandat społeczny lub będąca przedstawicielem prawa lub urzędu państwowego: 
„Policjant z Bydgoszczy zamiast łapać złodziei, sam okradał. I to plebanie! Został 
zatrzymany na gorącym uczynku”15. Interwencje w ramach kategorii łamania prawa 
i przekraczania poprawnych norm współżycia międzyludzkiego mogą podejmować 
również same ofiary określonych zdarzeń (na przykład jeden z odcinków „Interwen-
cji” Polsatu, gdzie potrącony na ulicy przez samochód rowerzysta, który przeżył 
wypadek, poszukuje sprawcy, który z miejsca zdarzenia uciekł)16. Interwencje nie 
unikają także spraw przekraczania norm kultury obyczajowej, czego przykładem jest 
„Rozprawa w sprawie seksafery”, która dotyczy procesu byłego prezydenta Olsztyna 
oskarżonego w tak zwanej seksaferze17.

Interwencje – wadliwe funkcjonowanie instytucji

Nieprofesjonalne funkcjonowanie instytucji obok próśb o pomoc jest najliczniej 
reprezentowaną kategorią spraw, w których są podejmowane interwencje. Wśród 
działań interwencyjnych programu „Uwaga!” znajdują się: „(…) wyzysk w pracy, 
niesprawiedliwość sądów, niekompetencja urzędów, niefrasobliwość instytucji, które 
powinny nieść pomoc”18. Większość spraw dotyczy wadliwego bądź niesprawnego 
funkcjonowania rozmaitych instytucji. Analizując treści programów wpisujących się 
w ten dyskurs, zauważa się zdecydowaną dominację tej problematyki. Niezależnie od 
wad systemu i organizacji instytucji za błędy w jej funkcjonowaniu często odpowia-
dają niekompetentni urzędnicy lub nieprofesjonalni pracownicy instytucjonalnych 
struktur. Nie zawsze zatem organizacja, system, archaiczne prawo danej instytucji 
powoduje jej nieskuteczność i złe działanie. Sprawy związane z błędami w sztuce 

14 „Wójt pił i kierował”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 2.12.2011).
15 „Policjant okradł parafię”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 2.12.2011).
16 „Szukamy sprawcy wypadku”, http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 2.12.2011).
17 http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
18 http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
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lekarskiej stanowiły przykład ukazania niekompetencji osób, które reprezentowa-
ły służbę zdrowia. W programie „Uwaga!” temu zjawisku poświęcono cały cykl: 
„Przez błędy lekarzy straciła wzrok”, „Niedbalstwo lekarzy doprowadziło do śmierci 
dziecka”, „Czy to dziecko musiało umrzeć?”, „Chirurg rzeźnik operuje jak potrafi”, 
„Nie ma winnych zaszycia chusty w brzuchu”, „Śmierć dziecka – to tylko uchybie-
nie”, „Zła diagnoza spowodowała kalectwo”, „Lekarka nie potrafiła rozpoznać raka, 
„Lekarze idą w zaparte”19. W innym interwencyjnym programie, tym razem telewizji 
Polsat, przedstawiono przypadki błędnie postawionej diagnozy albo prowadzenia le-
czenia na podstawie wyników badań innego pacjenta: „Lekarz leczył – rak zabijał” 
czy „Rak, którego nie było”20.

Bałagan, brak kontroli działań, przeciążenie systemu, ale także nadmierna pewność 
siebie człowieka, brak konsekwencji popełnianych błędów w wymiarze indywidual-
nym i systemowym – takie tematy zajmują sporo interwencyjnych treści telewizyjnych.

Również urzędnicy państwowi są ukazani w niekorzystnym świetle. Tak jak 
w przypadku państwa Matejaków, którzy kupili grunt pod rozbudowę firmy, po 
czym zostali poinformowani, że jest to teren przeznaczony na drogę, która ma być 
w najbliższym czasie budowana. Wiele tego typu spraw nie ma szans na pozytywne 
dla bohaterów rozstrzygnięcie, interwencja ma bowiem raczej charakter symbolicz-
ny i terapeutyczny. Telewizja odgrywa w tym przypadku rolę instytucji, która może 
jedynie zaprezentować problem, zganić instytucjonalne procedury, często niefrasob-
liwość i brak zaangażowania w problemy ludzi, ale nie ma możliwości autentyczne-
go rozwiązania sprawy na korzyść poszkodowanych. Tego typu interwencja w rze-
czywistości ma charakter pozorny i symboliczny. Dla wielu widzów jest rodzajem 
potwierdzenia znanego im stanu rzeczy i potocznej wiedzy na temat funkcjonowania 
rozmaitych instytucji i urzędników. Interwencyjne treści w tym wypadku potwier-
dzają znane z codziennego życia przekonanie o stanie instytucji i państwa, ukazując 
bezradność obywateli, nawet wówczas, gdy są oni zapobiegawczy, działają zgodnie 
z prawem, a dochodząc sprawiedliwości, uzbrajają się w kamery telewizyjne.

Przykłady tego typu interwencji można mnożyć, oto jeszcze inne: „Opieszałość 
urzędników” – „Wczoraj «Uwaga!» pokazała, jak opieszale urzędnicy zbierali do-
wody na niezgodną z prawem działalność zakładu, który zanieczyszczał środowisko 
naturalne. Dopiero po interwencji reportera «Uwagi!» pobrali próbki substancji za-
grażającej środowisku. Dlaczego ci, których obowiązkiem jest dbanie o stan przyro-
dy, robią to tak niechętnie”?21.

Nieefektywne funkcjonowanie policji jest prezentowane na wiele sposobów. Jed-
nym z nich jest historia zwykłej, a raczej niezwykłej, kobiety, która po ośmiu latach 
doprowadziła do odkrycia sprawców morderstwa kuzyna, czego nie potrafiły doko-
nać organy ścigania – „Wyręczyła policję”. Innym sposobem jest ukazanie nieporad-
ności policji, która otrzymawszy nowe motory, nie była w stanie uruchomić komu-
nikacji, bo „zamiast w system cyfrowy pojazdy wyposażono w system analogowy. 

19 http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
20 http://www.interwencja.polsat.pl/ (dostęp: 5.12.2011).
21 http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
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Po (…) reportażu sprawą zajęli się policyjni fachowcy” – „Łączność odzyskana”. 
Telewizyjna interwencja dotyczyła zatem de facto wewnętrznej organizacji policji, 
braku przepływu informacji i umiejętności odnalezienia kompetentnych techników 
policyjnych, którzy mogliby rozwiązać niewielki problem usprawniający komuni-
kację policjantów. Pokazywanie tego typu przypadków wręcz ośmiesza służby poli-
cyjne, ich organizację i fachowość, obniża wiarygodność i minimalizuje społeczne 
zaufanie do policji, poniekąd utwierdzając widzów (obywateli) w przeświadczeniu 
o prawdziwości ich dotychczasowych przekonań na ten temat.

Kontrola i rozwój tematyki interwencyjnej

Bardzo istotną cechą w wypadku programów prezentujących treści interwencyjne 
jest proces monitoringu i kontroli zmian zachodzących po interwencji22. Prezenta-
cja treści sprowadza się zazwyczaj do przedstawienia jakiegoś wątku w konkretnym 
odcinku. Jest to ogólna zasada, u której podstaw znajduje się założenie, że widz nie 
będzie miał okazji „trafić” na kontynuację określonego wątku. Wychodzi się bowiem 
z założenia, że telewizję ogląda się przypadkowo i wyrywkowo. Jeżeli kontynuacje 
tematyczne się pojawiają, to zazwyczaj w tym samym odcinku programu, jak dzieje 
się w przypadku „Kuchennych rewolucji”, gdzie Magda Gessler powraca do pod-
danych metamorfozie restauracji, to jednak, co w nich znajduje, stanowi integralną 
część każdego konkretnego odcinka. Nieco inaczej sytuacja wygląda w kwestii te-
leinterwencji, gdzie rozwiązanie problemu wymaga często sporo czasu i podjęcia 
wielu działań. Zdarza się jednak, że twórcy tego dyskursu powracają do swoich bo-
haterów, monitorują rozwój wypadków i przebieg zdarzenia. Wymaga to każdorazo-
wo przypomnienia sprawy, ale następuje kontynuacja i monitoring jest prowadzony, 
co dodatkowo uwiarygadnia działania telewizyjnego medium jako godnego zaufania 
i autentycznie zainteresowanego nie tylko przedstawieniem problemu, ale też jego 
rozwiązaniem. Tego typu logika prezentacji danych buduje prestiż telewizyjnego 
medium jako siły sprawczej w rozwiązywaniu problemów, a nie jedynie wykorzy-
stującej społeczne kwestie do dramaturgiczno-rozrywkowej inscenizacji, która swą 
atrakcyjnością ma przyciągać widzów. W opisanym powyżej przypadku schroniska 
w Korabiewicach monitoring jest prowadzony bardzo długo i nie zamyka się ani 
w jednym, ani w dwóch odcinkach interwencyjnych. Twórcy zapewniają, że „to na 

22 Telewizja ze swej natury rzadko powraca do wątków czy bohaterów, którzy byli przez nią pre-
zentowani. W wypadku ekstremalnych metamorfoz widzowie nie mają szansy dowiedzieć się, co dzieje 
się z większością postaci, które przeszły operacje plastyczne na oczach telewizyjnego audytorium. Jak 
potoczyło się ich życie? Czy zaszły w nim jakieś zmiany? Obecnie zdarzają się nieliczne przypadki 
kontynuowania pewnych wątków, śledzenia podjętych tematów, na przykład w programie „Kuchenne 
rewolucje” Magdy Gessler. Jednakże nawet w tym przypadku kontrola miejsca, w którym dokonano re-
wolucji, jest zamieszczona w jednym i tym samym odcinku. Telewidz natychmiast  widzi długoterminowy 
efekt pracy pani Magdy.
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pewno nie koniec naszego zainteresowania schroniskiem w Korabiewicach i przeby-
wającymi tam zwierzętami. Już wkrótce ponownie wrócimy do tego tematu”23.

Monitoring zapewnia widzom poczucie ciągłości i kontroli losów bohaterów in-
terwencji, która nie kończy się jedynie na zaprezentowaniu danej sprawy. Telewizja 
bardzo silnie eksponuje tego typu przypadki i wszelkie powroty do wcześniej prezen-
towanych spraw. Oto inny przykład – „Dramat małego Szymona – sprawa w sądzie”: 
„Tą historią żyła cała Polska. Ojciec sześcioletniego Szymona rok temu zamieścił w in-
ternecie wstrząsające nagrania, na których matka krzyczy i bije swojego syna. Wszyscy 
wtedy zadawali sobie jedno pytanie – czy te nagrania są prawdziwe? Dziś wracamy do 
tej bulwersującej sprawy, bo znamy już odpowiedź”24. „Powrót do sprawy braci Adria-
na i Kuby z Łomży, którzy od urodzenia chorują na rzadką chorobę skóry – pęcherzycę. 
Po emisji programu rodzina otrzymała pomoc od widzów”25. Telewizja chętnie monito-
ruje prezentowane przypadki i równie chętnie do nich powraca, gdyż każde pozytywne 
zakończenie sprawy nie tylko jest zwycięstwem nad spetryfikowanym systemem, pra-
wem i ludzką mentalnością, ale jest przede wszystkim sukcesem instytucji telewizji. 
Dzięki szczęśliwym zakończeniom i pozytywnym rozstrzygnięciom spraw buduje ona 
swój prestiż i utwierdza widzów w przekonaniu o mocy sprawczej, jaką dysponuje.

Treści interwencyjne są przedstawiane w sposób schematyczny i uproszczony, 
co wynika z samej natury telewizyjnego medium. Sprawy o dużym społecznym zna-
czeniu, kształtujące społeczną wrażliwość oraz budujące poczucie sprawiedliwości 
i definiujące takie wartości, jak zaufanie, rzetelność, przejrzystość funkcjonowania 
rozmaitych państwowych organów władzy i instytucji, wzajemna solidarność – poja-
wiają się w telewizji, ale są prezentowane zgodnie z jej logiką i zasadami. Telewizja 
nie pokazuje złożoności rzeczywistości. Nie przedstawia całości i kompleksowości 
świata, w którym żyjemy, dlatego jest traktowana jako konstrukt. Z tego też powo-
du świat interwencyjnych treści jest czarno-biały, istnieją dobrzy i źli bohaterowie, 
sprawcy i ofiary, emocje ludzkie i racjonalność urzędów oraz instytucji, z którymi 
człowiek zazwyczaj przegrywa. Przy całym jednak emocjonalnym wymiarze tych 
programów podejmują one ważne kwestie, dając przy tym obywatelom poczucie, że 
istnieje instancja ostateczna, do której można się zwrócić w sytuacji bez wyjścia, gdy 
zawodzą wszelkie inne sposoby działania. W tym sensie instytucja telewizji może 
być postrzegana w sposób symboliczny jako ta, która nie tyle rozwiązuje sprawy, ile 
nadaje im pewien bieg, kieruje na właściwe tory. Odgrywa zatem rolę raczej pogo-
towia, w którym dyspozytor, przyjąwszy zgłoszenie, decyduje, co począć i jak po-
kierować owym zgłoszeniem. Zauważając zatem komercyjny i rozrywkowy aspekt 
zainteresowania telewizji tematyką społeczną, dzięki której buduje ona swój prestiż 
i znaczenie, trudno nie dostrzec pozytywnego wymiaru podejmowania tych treści. 
Nawet jeśli zdarzają się w programie pewne uproszczenia czy kalki w prezentacji 
różnych spraw wynikające z logiki tego medium, to znaczenie takich audycji jest 

23 „Czy zwierzętom z Korabiewic uda się pomóc”, http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
24 „Dramat małego Szymona – sprawa w sądzie”, http://uwaga.tvn.pl/index.html (dostęp: 5.12.2011).
25 „Sprawa dla reportera” z dnia 10.11.2011 r., http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/

sprawa-dla-reportera (dostęp: 7.12.2011).



198 Teleinterwencjonizm – wizualizacja i inscenizacja problematyki społecznej...

społecznie istotne. Informują one bowiem o istnieniu owych obszarów społecznych 
zmagań ludzi z rzeczywistością. Uwidaczniają obszary zakrywane i często margina-
lizowane. Z tego też powodu struktura programów interwencyjnych bardzo często 
przypomina serwisy informacyjne. Są one skonstruowane na kształt dziennika te-
lewizyjnego, kroniki zdarzeń, gdzie występuje postać prezentera, który zapowiada 
i komentuje poszczególne wydarzenia. Są one często nadawane w rytmie od ponie-
działku do piątku, o tej samej porze („Uwaga!” TVN, „Interwencja” Polsat, „Celow-
nik” TVP1). Stanowią jakby alternatywę, a raczej suplement do codziennej porcji 
ogólnych wiadomości. Uzupełniają wiedzę na temat istniejącej rzeczywistości. Są 
komunikatem na temat świata spraw makrostrukturalnych, ale są także informacjami 
na temat jednostkowych przypadków.

Wiele treści o charakterystyce interwencyjnej zaczyna przekraczać granice kwe-
stii społecznych. Treści te coraz częściej dotykają spraw związanych z codziennością 
i wiedzą, która może usprawnić i poprawić jakość społecznej egzystencji. Programy 
typu interwencyjnego wykraczają poza swój pierwotny cel reagowania w specyficz-
nych przypadkach, zaczynają też kształtować szersze obywatelskie i społeczne po-
stawy wobec wielu problemów. Ta logika powoduje, że wśród tematyki poruszanej 
w ramach paradygmatu interwencyjnego znajdują się również inne sprawy: produk-
cji i segregacji śmieci, wyboru jajek, obowiązku szkolnego sześciolatków, reago-
wania na kłótnie rodzeństwa, organizowania zajęć dzieciom (na przykład zabawa 
masą solną), polskich rekordów, czyli jak wybić się ponad przeciętność, mobilnego 
studia „Mądrych rodziców”, problemy kontenerowych osiedli, kwestia porządku, 
posłuszeństwa i nauki. Te ostatnie przykłady są najlepszym dowodem na to, że tre-
ści interwencyjne coraz trudniej jest upchać w konwencji interwencji, coraz częściej 
bowiem dotykają one spraw zaradności i aktywności ludzkiej oraz podają przykłady 
tych, którzy mogą stanowić wzór postępowania w społeczeństwie. Świadczą o tym 
również proponowane akcje, na przykład ta podjęta przez TVN, Onet i BPH „Zwykły 
bohater” – „Czy znasz kogoś, kto zachował się uczciwie?”. Podobną akcję prowadzi 
TVP w ramach programu interwencyjnego „Celownik” – „Mali bohaterowie”, który 
ma na celu promowanie i szukanie dzieci, które z rożnych powodów musiały bardzo 
szybko dorosnąć26. Tego typu formuła w ramach paradygmatu interwencyjnego jest 
sposobem szukania jasnych stron życia i pozytywnych bohaterów, którzy okazali 
się uczciwi, wykazali się odwagą, spontanicznie zaoferowali swą pomoc. Być może 
podobne działania są też sposobem na równoważenie negatywnego obrazu rzeczy-
wistości, który ujawniają programy interwencyjne. Skoro nie zawsze można ukarać 
sprawców zdarzenia, nie zawsze udaje się pomóc, skoro nie istnieją uniwersalne re-
cepty, to być może jednym ze sposobów radzenia sobie ze światem jest szukanie 
w nim pozytywnych aspektów, które są w stanie ukazać porządek świata we właś-
ciwych proporcjach. Wszystko zależy jednak od sposobu medialnej atrakcyjności 
w prezentowaniu postaw obywatelskich, niezwykłych bohaterów i godnej podziwu 
uczciwości.

26 http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/celownik (dostęp: 5.12.2011).
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Kryzys zaufania i kryzys relacji międzyludzkich

Znaczenie treści interwencyjnych wydaje się tym większe, im mniejsze jest za-
ufanie do instytucji oraz zaufanie we wzajemnych relacjach społecznych. Badania 
oceny funkcjonowania instytucji publicznych wykazują, że aż 75% respondentów 
źle ocenia działanie Narodowego Funduszu Zdrowia, jedynie połowa Polaków 
(54%) ocenia pozytywnie działanie Narodowego Banku Polskiego, 43% źle ocenia 
działanie sądów, telewizję natomiast zdecydowanie dobrze ocenia większość Po-
laków – TVP pozytywnie ocenia 80% respondentów, czyli co ósmy badany, TVN 
pozytywnie ocenia 81%, a Polsat 78% badanych (OBOP 2010). Wyniki badań 
OBOP-u dotyczące oceny instytucji publicznych wskazują na istnienie negatyw-
nego ich obrazu w świadomości i wyobrażeniach Polaków. Negatywna ocena ich 
działalności wiąże się także z niskim do nich zaufaniem. W tym kontekście pozy-
tywna w wysokim stopniu ocena działania zarówno telewizji publicznej, jak i stacji 
prywatnych wskazuje również na zaufanie, jakim są te instytucje obdarzane przez 
obywateli. Wydaje się, że bardziej wiarygodne od polskich sądów są stacje telewi-
zyjne, które dysponują mocą sprawczą i dynamiką działania większą i w efekcie 
wydają się bardziej skuteczne. Paweł Kuca zwracający uwagę na aspekt zaufania, 
który może być kluczem do zrozumienia popularyzacji tego paradygmatu, wysuwa 
tezę, że

(…) wzrost liczby tekstów interwencyjnych ma związek ze spadkiem zaufania obywateli do 
rozmaitych instytucji. Jeśli ten związek jest tak ścisły, to oznacza, że lepsza jakość pracy urzę-
dów, sądów, prokuratur, wzrost uczciwości w życiu publicznym, przestrzeganie prawa zwięk-
szy zaufanie ludzi do państwa. Tym samym obywatele nie będą musieli rozwiązywać swoich 
spraw za pomocą mediów (Kuca 2006: 193–194).

Według oceny Kuca popularność tego typu treści prezentowanych w telewizji 
wynika z kryzysu zaufania do instytucji państwowych i jest wskaźnikiem istnienia 
słabego i niewydolnego państwa i systemu, który nie potrafi sprostać społecznym 
i obywatelskim oczekiwaniom

Im gorszy stan państwa, tym większe znaczenie dziennikarstwa interwencyjnego. I odwrot-
nie. Im kondycja państwa będzie lepsza, dziennikarstwo interwencyjne będzie mniej popularne. 
Chociaż nie zniknie w ogóle, bo ludzkich problemów całkowicie wyeliminować się nie da 
(Kuca 2006: 194).

Diagnoza sytuacji wydaje się trafna, chociaż z pewnością relacja między treścia-
mi interwencyjnymi a działaniem struktur państwa nie jest aż tak jednoznacznie się 
warunkująca.

Istnieje wiele innych czynników, które mają wpływ na popularność programów 
interwencyjnych i potrzebę ich istnienia. Są to: niska kultura debatowania i rozwią-
zywania konfliktów, brak umiejętności działania ludzi w systemie wymagającym 
kompetencji i wiedzy, nieumiejętność poszukiwania i docierania do źródeł pomocy, 
brak solidarności społecznej, nieznajomość prawa i brak świadomości istnienia in-
stytucji, które zajmują się mediacją i rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów. 
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Ta grupa czynników ujawnia się w szczególności w programie Elżbiety Jaworowicz 
„Sprawa dla reportera” emitowanym przez TVP1.

Program „Sprawa dla reportera” różni się pod kilkoma względami od omawia-
nych wcześniej. Jego struktura nie przypomina bowiem dziennika telewizyjnego i nie 
jest nadawana w porze okołodziennikowej, ale w późnych godzinach wieczornych. 
„Sprawa dla reportera” ma zatem bardziej autonomiczny status w tym sensie, że nie 
upodabnia się do formy dziennika telewizyjnego i przedstawianych tam treści. Rola 
samej prowadzącej również jest tutaj nieco inna. Jest ona nie tylko dziennikarką, ale 
wchodzi również w rolę mediatora i moderatora każdej sprawy, komentuje wypo-
wiedzi bohaterów, wartościuje i ocenia różne postawy, komentuje zachowania oraz 
działanie sprawców, relacje pomiędzy ludźmi czy instytucjami. W prawie każdym 
programie są przedstawiane trzy sprawy do rozwiązania. W każdym przypadku szu-
ka się natychmiastowego remedium, które rozwiąże problem, i zazwyczaj udaje się 
je znaleźć. Często jest to po prostu uzyskanie międzyludzkiego kompromisu, wyjaś-
nienie i zrozumienie problemu, udzielenie pomocy prawnej czy wskazanie miejsca, 
gdzie takową pomoc można uzyskać. Oprócz wizyt w terenie i dokonywania wizji 
lokalnych bohaterowie każdego zdarzenia zasiadają przy stole po dwóch stronach 
w studiu w celu konfrontacji swoich racji i dążeń. Z jednej strony znajdują się osoby 
pokrzywdzone lub będące w trudnej sytuacji, a po przeciwnej przedstawiciele urzę-
dów i instytucji.

Istotną rolę w dyskusji odgrywają również eksperci oraz osoby znane, które ko-
mentują postawy osób biorących udział w konflikcie, zdarzeniu, często oceniają 
i wartościują zachowania innych. Są one włączane w krąg komentatorów i upraw-
nione do wystawiania sądów na temat bohaterów sporu. Oczywiście zawsze zajmują 
stanowisko broniące poszkodowanego w prezentowanej sprawie. Tak było w jednym 
z odcinków, gdzie w rolę takich komentatorów wcieliły się aż cztery znane postacie 
– Paolo Cozza, Jan Pietrzak, Ivan Komarenko i Cezary Harasimowicz, którzy ko-
mentowali różne ludzkie doświadczenia: a to sytuację polsko-wietnamskiej rodziny 
nękanej przez sąsiada generała, a to historię kobiety, nad którą znęca się rodzina, 
a to sprawę chorego mężczyzny, który samowolnie opuścił szpital i był skazany na 
śmierć w przyszpitalnych krzakach27. W trakcie programu Ivan Komarenko opowia-
dał o swoich losach i doświadczeniach z pobytu w Polsce, a na końcu zaśpiewał 
piosenkę „Dom na wiślanym brzegu”. Dzięki tego typu zabiegom program nabrał 
charakteru silnie emocjonalnego, a nawet sentymentalnego. Prezentowane treści 
do pewnego stopnia utraciły swój walor znaczeniowy, stając się jedynie pretekstem 
do stworzenia telewizyjnego widowiska. Celebryci – eksperci na wzór jury z pro-
gramów rozrywkowych wydają opinie na temat przedstawionych zdarzeń. Dodat-
kowo prowadząca program podnosi stopień emocji, używając określeń, które są nie-
co egzaltowanymi apelami, pytaniami lub radami. Oto kilka przykładów tego typu 
sformułowań: „zło zostało zasiane”, „gminna szlacheckość zobowiązuje”, „ludzie 
pytają na całą Polskę, czego pan nie dokonał”, „mamy otwarty świat i bardzo słabe 

27 „Sprawa dla reportera” z dnia 20.10.2011 r. (dostęp: 6.12.2011).
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państwo”, „idźcie do Europy ze skargą na własny kraj”, „chodzicie z piętnem mat-
ki morderczyni”, „bogacenie się dzięki sztuczkom”, „aby nastał kiedyś czas, żeby 
człowiek był ważniejszy od systemu”, „sprawiedliwości ziemskiej może też się pan 
doczeka”. Podobne określenia formułują również eksperci, komentatorzy, a także 
ofiary zdarzeń znajdujący się w studiu: „żyjemy w kraju demokratycznym w środku 
Europy, a człowiek jest tutaj niczym”, „tu też są łamane prawa człowieka”, „to są 
ludzie poniżeni przez polskie organa sprawiedliwości”.

Do pewnego stopnia dyskurs ten usiłuje realizować postulaty modelu obywatel-
skiego, gdzie istnieje otwartość w prezentowaniu racji, symetryczność relacji między 
uczestnikami, która w rezultacie doprowadza do konsensusu. Emocjonalność dyskursu 
i jego rozrywkowe zakotwiczenie nie muszą jednak stać na przeszkodzie do osiągnię-
cia dobra wspólnego, sprawiedliwości i zadośćuczynienia. Atrakcyjność tematyki in-
terwencyjnej w dużym stopniu bierze się z jej autentyczności i emocjonalności, chociaż 
przez to stają się one także przedmiotem krytyki. Zbytnia emocjonalność, prawdziwe 
przeżycia czy łzy obniżają bowiem status i znaczenie samych treści, mimo że w progra-
mie przytaczane są oficjalne urzędowe pisma i decyzje organów sądowniczych.

Można uznać, że obywatele traktują media i dziennikarzy, do których mają zaufanie, jako 
narzędzie w walce o rozmaite, czasem drobne interesy, a także jako sprzymierzeńców w walce 
o swoje prawa. Takiego zaufania obywatele nie mają do instytucji, które są powołane do służby 
publicznej (…) Zapewne nacisk medialny uważają za bardziej skuteczny dla korzystnego roz-
wiązania problemu (Kuca 2006: 193–194).

Potwierdza to wielokrotnie sama prowadząca „Sprawę dla reportera”, która wy-
soko ocenia rolę telewizji i jej społeczne zaangażowanie. Tak oto kończy jeden z od-
cinków: „Ja jednak wierzę w siłę telewizji publicznej”. Jej zdaniem może ona realnie 
konstruować rzeczywistość: „Jak to wszystko naoliwić, usprawnić (…) Szukam od-
powiedzi. Czasem walimy głową w mur, a czasem te mury pękają”28.

Sporo w tych programach także spraw, które nie dotyczą tylko kwestii instytu-
cji, ale również wzajemnych relacji międzyludzkich, często bardzo skomplikowa-
nych. Wielokrotnie złe nastawienie, negatywne emocje i żale utrudniają komunikację 
i zaprzepaszczają szanse na rozwiązanie sprawy. Wtedy pozostaje zwrócenie się do 
instytucji, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy lub wieloletniego konfliktu. Sy-
stem demokratyczny wpływa na wzrost poziomu zaufania w społeczeństwie. Nie jest 
to zaufanie do konkretnych instytucji, ale wiara, że sam system organizacji społe-
czeństwa zapewnia pewien standard w utrzymaniu społecznej sprawiedliwości. Piotr 
Sztompka nazywa to zjawisko metazaufaniem i określa je jako „(…) zaufanie do sa-
mej demokracji jako najskuteczniejszej formy zabezpieczenia innych form zaufania” 
(Sztompka 2007: 351). W sytuacji jednak, gdy z jakichś powodów zaufanie zostaje 
nadszarpnięte, a mechanizmy zabezpieczające nie zadziałają, ludzie czują się zawie-
dzeni i odczuwają niesprawiedliwość. Wówczas domagają się interwencji instancji 
niezależnych, a takimi są media, które mają możliwości podejmowania interwencji 
i mediowania w obszarach, gdzie zaufanie zostało podważone przez wadliwie dzia-

28 „Sprawa dla reportera” z dnia 27.10.2011 r. (dostęp: 7.12.2011).
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łające prawo, system, instytucje i ludzi, którzy są ich częścią. Sztompka stawia za-
skakującą, acz przekonującą diagnozę dla niewydolnego systemu demokratycznego, 
który według niego jest „(…) bardziej destrukcyjny dla kultury zaufania niż praw-
dziwie autokratyczny reżim” (Sztompka 2007: 351). Wyjaśnia to tym, że w wypadku 
reżimów ludzie widzą, czego mogą po nim oczekiwać, i dlatego nie mają złudzeń co 
do jego fundamentów i wartości, podczas, gdy w wypadku systemu demokratycz-
nego „zawiedzione nadzieje i niespełnione oczekiwania powodują jeszcze większe 
rozczarowanie” (Sztompka 2007: 351).

Wydaje się zatem, że zwrot obywateli do instytucji telewizji jako ostatecznej in-
stancji zapewniającej stabilność i interwencję jest konsekwencją słabości i niewydol-
ności systemu demokratycznego i niskiego zaufania do instytucji państwowych. Me-
tazaufanie dotyczy obecnie raczej instytucji telewizji niż systemu demokratycznego 
i jego organizacji, która nie zapewnia obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Oczywi-
ście nie tylko usterki w działaniu systemu demokratycznego są przyczyną kierowania 
próśb o interwencje do telewizji. Zwraca się też uwagę na utrwalenie się negatywnej 
wizji świata społecznego, w którym inni ludzie są postrzegani raczej w kategoriach 
zagrożeń niż pomocy, solidarności czy wsparcia (Radkiewicz, Skarżyńska 2006). Jest 
to wynik gwałtownie przebiegającej transformacji, w której bardzo szybko rozwinę-
ły się procesy indywidualizacji życia, zastępując etos solidarnościowej i relacyjnej 
współpracy. Dbałość o własny interes i możliwość zapewnienia wysokiego statusu 
materialnego, wykształcenie oraz samorealizacja spowodowały, że zaufanie zostało 
zarezerwowane jedynie dla rodziny. W zmianie ustrojowej i przyspieszonej cywili-
zacyjnej modernizacji Krystyna Skarżyńska upatruje przyczynę kryzysu zaufania 
i upadku idei społecznych relacji opartych na solidarności i wzajemnej pomocy:

Dwadzieścia lat zmagań z wyzwaniami i wymaganiami nowego systemu nie pozbawiało 
nas apetytu na sukces ani nadziei, że nasze dzieci będą miały lepsze życie niż my. Nauczyło nas 
jednak pewnej cynicznej pragmatyczności, obojętności na los innych, nieufności (…) (Skar-
żyńska 2010: 20).

Nawet jeśli telewizja upraszcza przedstawiane problemy, wykorzystuje ich atrak-
cyjność medialną do kreowania widowiska, to jednocześnie zagospodarowuje ob-
szar słabości demokratycznego systemu, który w dostatecznym stopniu nie zapewnia 
obywatelom poczucia bezpieczeństwa i w niektórych obszarach rodzi systemową 
nieufność. Telewizja wypełnia tę lukę, budując przy tym swoją pozycję i tworząc 
wizerunek instytucji i metainstancji kreowania społecznego zaufania.

Zjawisko pseudointerwencjonizmu

W programach, które są określane jako dokumenty fikcyjne, nie ma miejsca na tra-
dycyjnie rozumiany interwencjonizm społeczny. Dziennikarze nie podejmują tutaj 
żadnych interwencji, przedstawiane sprawy kryminalne i zdarzenia policyjne, na-
wet jeśli są oparte na autentycznych zdarzeniach, są fabularyzowane. Odmiennie 
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niż w programach stricte interwencyjnych takie instytucje, jak sąd czy policja są 
przedstawiane jako organa, którym obywatel może zaufać. Działają sprawnie i pro-
fesjonalnie. Sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, technicy policyjni, oficerowie śled-
czy są zaangażowani, dociekliwi, kompetentni w swoich działaniach. Treści tych 
programów ukazują zatem drugą stronę instytucji, które zazwyczaj w programach 
interwencyjnych widz ma szansę poznać z punktu widzenia ofiar ich niesprawnego 
działania i nietrafnych decyzji. Przedstawiciele powyższych zawodów zdobywają 
wiarygodność dzięki swojej autentyczności. Nie są to bowiem aktorzy, ale profesjo-
nalni przedstawiciele zawodów policyjnych i prawniczych. Dzięki takiemu zabie-
gowi zachowują się oni tak jak czynią to od lat w codziennej pracy. Przedstawiciele 
prawa w serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska”, „Sąd rodzinny” i „W11” ukazują 
rąbek swojej zawodowej codzienności, budując swoim profesjonalizmem zaufanie 
nie tylko do siebie, ale również do instytucji, które reprezentują. Sędzia Anna Maria 
Wesołowska oprócz rozstrzygania spraw na sali

(…) musiała uczestniczyć w wizjach lokalnych i przeprowadzać nowe, dotąd niepokazywane 
w programie eksperymenty procesowe. Niekiedy stanie przed koniecznością prowadzenia per-
traktacji z ludźmi, którzy chcą targnąć się na własne życie29.

Dzięki temu widz zapozna się z procedurami sądowymi. Sędzia Artur Lipiński 
z „Sądu rodzinnego” z kolei zadaje pytanie, dlaczego niewinne na co dzień nastolatki 
dokonują tak brutalnych zabójstw. Co popycha młodzież do uzależnień od alkoholu 
i narkotyków, a w rezultacie do okrutnych czynów?30 Można stwierdzić, że interwen-
cji dokonują tutaj odpowiednie instancje publiczne, które podejmują się rozstrzyg-
nięcia i odpowiedniego ukarania sprawców czynów. Wiele ze spraw, które są sfabula-
ryzowane, ale oparte na faktach, dotyka niezwykle ważnych kwestii społecznych lub 
nawet poważnych przestępstw. Toczące się sprawy czy też procesy karne obnażają 
nie tylko samą naturę zbrodni, ale również charakteryzują mentalność, stereotypy, 
przekonania, wszelkie uprzedzenia oraz kulturowy kontekst zdarzenia. Procedury 
prawne i policyjne oraz prowadzone interwencje odkrywają sposób myślenia i trak-
towania wielu problemów. Ukazują motywy działania ludzi w wielu sprawach mają-
cych istotne społeczne znaczenie.

Przedstawiciele prawa z „Sądu rodzinnego” rozpatrują wiele spraw dotyczących 
życia i zachowań młodych ludzi. Prezentowane są

(…) historie nastolatków, którzy popełnili przestępstwa. Poznamy powody, dla których jede-
nastolatka zabiła swoją matkę, zastanowimy się nad postępowaniem nastoletniej narkomanki 
i nad tym, jak zachowują się pozostawieni bez opieki młodzi ludzie31.

Dąży się do poznania szerokiego kontekstu i motywów, które powodują, że do-
chodzi do tragicznych i patologicznych wydarzeń. Zdarza się nawet, że rozstrzygane 
są sprawy dotyczące śmierci nastolatków. Tak było w przypadku historii Michała 
Dobkowskiego, nad którym znęcali się koledzy, podejrzewając go i oskarżając o ho-

29 http://www.tvn.pl/program/sedzia-anna-maria-wesolowska (dostęp: 7.12.2011).
30 http://www.tvn.pl/program/sad-rodzinny (dostęp: 7.12.2011).
31 http://www.tvn.pl/program/sad-rodzinny (dostęp: 8.12.2011).
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moseksualizm. W trakcie procesu oskarżony o znęcanie się ze skutkiem śmiertelnym 
nad kolegą Patryk ujawnił swoje poglądy i stosunek do homoseksualizmu. Szydził 
i wyśmiewał osoby o orientacji homoseksualnej oraz używał niezwykle wulgarnego 
i wartościującego języka. Cały proces ujawnił sposób zachowania się młodych ludzi 
na szkolnych zabawach, gdzie normą staje się przekraczanie granic, „bawienie się” 
seksualnością. Opowiadając o tych zdarzeniach, młodzi ludzie prezentowali język 
i sposób komunikowania stosowany w trakcie spotkań, na przykład „chłopaki na im-
prezie «przelizali się»”. Zresztą zazwyczaj tego typu ekscesy zostają rejestrowane na 
filmie, który następnie znajduje się w serwisie YouTube. Sędzia wielokrotnie w cza-
sie rozprawy jest zmuszony pouczać na temat odpowiedniości używania słów na sali 
sądowej i stosowania kar porządkowych, gdy emocje biorą górę, a wraz z nimi zo-
stają przekroczone granice językowej tolerancji32. W trakcie procesu widz zapoznaje 
się zatem nie tylko ze sposobem prowadzenia sprawy sądowej, co stanowi istotny 
czynnik pedagogizujący, ale również edukuje w zakresie sądowych i procesowych 
zachowań. Wydaje się jednak, że kwestia tematyki poruszanej podczas procesów od-
wołuje się do bieżących i aktualnych spraw społecznych i zmierza do wartościowania 
postaw. Przedstawiane przypadki i historie korespondują z rzeczywistością dzięki 
temu, że są oparte na autentycznych aktach spraw i policyjnych kronikach.

Schematy procesów lub spraw, którym czoło stawiają oficerowie śledczy bądź 
detektywi, ukazują nie tylko świat problemów społecznych, ale też wartościują to, 
co dobre i złe, pozytywne i negatywne, potwierdzając sądowymi wyrokami i poli-
cyjnymi zatrzymaniami funkcjonowanie norm i wartości społecznych, które istnieją 
w społeczeństwie, a których przestrzeganie gwarantuje ład i porządek społeczny. Ko-
munikat płynący z owych treści jest taki, że to, co jest złe i naganne, zostanie uka-
rane. Kara dosięgnie tych, którzy łamią zasady wspólnoty, nękają innych i stawiają 
się ponad umową społeczną. Atrakcyjność owych treści bierze się zatem z tematyki 
i emocji, jakie ona przynosi.

Każdy program to opowieść o uczuciach i emocjach. O zazdrości, która popycha do za-
bójstwa, o ślepej miłości, która nie potrafi pogodzić się z odrzuceniem, o krzywdzie i bólu po 
stracie kogoś bliskiego33.

Historie prezentowane w ramach pseudointerwencji nie dotyczą jednak wyłącz-
nie samych ofiar i ich katów, ale również rodzin, kolegów, znajomych, sąsiadów, 
grup zawodowych, środowisk, w których owe sprawy się dzieją. Ukazują one rów-
nież zachowania wielu osób, które są świadkami zachodzących zdarzeń. Osób, które 
w sposób pośredni są w owe historie zaplątane, a które z rozmaitych powodów nie 
interweniowały, obserwując, co w różnych sytuacjach dzieje się z ich bliskimi czy 
dziećmi.

Rozpatrując treści telewizyjne w skali globalnej, należy zauważyć, że telewizja 
dokonuje zabiegu uzyskania równowagi pomiędzy negacją działania państwowych 

32 Przywołana tutaj w ramach przykładu historia przypomina w dużym stopniu zdarzenia przedsta-
wione w filmie „Sala samobójców” Jana Komasy.

33 http://www.tvn.pl/program/sad-rodzinny (dostęp: 8.12.2011).
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i publicznych instytucji a ich apoteozą, chociaż nie dzieje się to w jednym progra-
mie, ale w systemie telewizyjnych treści, traktowanym jako pewna całość. To, co 
gdzieś jest napiętnowane jako nieskuteczne i działające w sposób wadliwy, w innym 
miejscu telewizyjnej przestrzeni jest ukazywane w zupełnie innym, można rzec po-
zytywnym, wymiarze.

Podsumowując, telewizja szuka kompromisu dla swoich dyskursów. Potwier-
dza tym samym istnienie określonego ładu społecznego, który przez odpowiednie 
działania jest wciąż na nowo potwierdzany i przywracany. Świat telerzeczywistości 
wymaga interwencji i pseudointerwencji, aby utwierdzić widza w przekonaniu o ist-
nieniu określonego porządku stworzonego w ramach umowy społecznej. W jednym 
obszarze skuteczne działania podejmuje instytucja telewizji, w innych zaś instytucje 
państwowe i społeczne. Jedni i drudzy działają dla dobra wspólnego. Ich wzajem-
na współpraca na polu dyskursywnej rzeczywistości telewizyjnej przynosi widzowi 
ukojenie i utwierdza go w przeświadczeniu o istnieniu społeczno-kulturowego syste-
mu aksjonormatywnego, którego przestrzeganie przynosi spokój, zaś jego łamanie 
zasłużoną karę.





Rozdział 8

Telesocjonewsy – wyjaśnianie i interpretacja 
rzeczywistości

Fakty i informacje ciągle się zmieniają, lecz system symboli, wartości 
i ogólnych prawd o społeczeństwie pozostaje bez zmian1.

Wiadomości telewizyjne zaczęto nadawać w Polsce w 1956 roku. Przez wiele lat 
nie miały one żadnej konkurencji. Zmiana ich nazwy z „Wiadomości Dnia”, przez 
„Dziennik Telewizyjny”, „Wieczór z Dziennikiem” aż do „Wiadomości” miała cha-
rakter wyłącznie kosmetyczny (Pokorna-Ignatowicz 2003: 48). Ostatnia zmiana na-
zwy na „Wiadomości” nastąpiła 18 listopada 1989 roku i miała na celu wskazanie 
cezury związanej ze zmianą ustroju i transformacją systemową w kraju. Poważna 
jakościowa zmiana dotycząca formy prezentowania newsów nastąpiła jednakże wraz 
z pojawieniem się konkurencyjnych komercyjnych serwisów informacyjnych, któ-
re realizowano w innowacyjny, technologicznie zaawansowany sposób. Zarówno 
kształt programu informacyjnego, jak i sposób przekazywania treści zaczęły ulegać 
zmianie. W latach 90. minionego stulecia i na początku XXI wieku nową formę pre-
zentowania informacji wypracowały TVN-owskie „Fakty”.

„Fakty TVN” stały się jednym z głównych dzienników w polskich mediach. Jest to 
niewątpliwie zasługa Tomasza Lisa, który jest ich autorem i pomysłodawcą. Zapropo-
nował on nową formułę i definicję telewizyjnych newsów. Informacje newsowe zaczę-
to tworzyć według zreformowanej zasady rozumienia dziennikarskiej obiektywności, 
która dotychczas wyrażała się w tak zwanej regule paktu faktograficznego, zakła-
dającej uczciwość dziennikarską, rzetelność w prezentowaniu faktów, potwierdzenie 
ich wiarygodności oraz, co w kontekście naszych rozważań jest najbardziej istotne, 
polegała na braku indywidualnego, odautorskiego komentarza, a tym bardziej próby 
interpretacji przedstawionego materiału i zdarzenia (Bauer 1996: 111–112).

Podobnie zresztą zasady etyki dziennikarskiej definiuje Tomasz Goban-Klas, za-
liczając do nich konieczność poszukiwania prawdy i dokładność, brak partyjnego za-
angażowania, poszanowanie indywidualnej prywatności, niezależność od jakichkol-

1 M. Mrozowski (2001), Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa: Wydawnictwo Aspra-
-JR, s. 317.
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wiek grup interesów, odpowiedzialność przed społeczeństwem, poszanowanie prawa, 
trzymanie się zasad moralnych i dobry smak (por. Goban-Klas 2002: 182). Według 
karty etycznej mediów polskich – media i dziennikarze powinni kierować się kilkoma 
zasadami: prawdy, obiektywizmu, oddzielania informacji od komentarza, uczciwości, 
szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy oraz zasadą wolności i odpowie-
dzialności. Warto przytoczyć zasadę obiektywizmu, która oznacza, że autor przed-
stawia rzeczywistość niezależnie od swoich poglądów, rzetelnie relacjonuje różne 
punkty widzenia (Goban-Klas 2002: 183). Telewizyjna informacja miała pozostawiać 
miejsce na interpretację widzowi, żaden dodatkowy komentarz dziennikarski nie miał 
prawa burzyć logiki informacji. Tomasz Lis zredefiniował koncepcję telewizyjnego 
newsa, a tym samym zasadę obiektywności wyrażoną w pakcie faktograficznym. We-
dług jego koncepcji, bardzo szybko zaadaptowanej do produkcji serwisów informa-
cyjnych, „obiektywizm nie polega na tym, żeby przedstawić dokładny obraz świata, 
ale żeby pokazać wszystko, co ważne i ciekawe” (Lis 2004: 48). Według Lisa nawet 
od informacji znajdującej się w serwisie informacyjnym należy się domagać ukaza-
nia procesualności pewnych przemian społecznych, które szczególnie w minionych 
latach wymagały wyjaśnień. Określał to mianem newsa o procesie (por. Lis 2004: 
48). W innowacyjnej koncepcji serwisu informacyjnego nie zakwestionowano reguł 
tradycyjnego dziennikarskiego rzemiosła, ale złamano istniejące i obowiązujące zasa-
dy. Lis pouczał bowiem, że „nie mniejszą wagę niż informacja o nagim fakcie, czyli 
odpowiedź na pytania: kto? co? gdzie? kiedy? jak? – ma oddanie atmosfery zdarzeń, 
klimatu, nastroju ludzi, społeczno-historycznego kontekstu tego, co się dzieje” (Lis 
2004: 48). Do podstawowych zatem pytań, na które musi odpowiedzieć treść newsa, 
dodane są kwestie związane z nastrojem, atmosferą, emocjami, kontekstem, czyli tymi 
aspektami rzeczywistości, które mają indywidualny i subiektywny wymiar. News usi-
łujący uchwycić i przedstawić również atmosferę zdarzenia, ukazać odczucia jego 
uczestników wykracza poza materiał sensu stricto faktograficzny. Narracja staje się 
tym samym bardziej atrakcyjna, ukazuje bowiem ludzkie postawy i emocje. Logika 
takiego innowacyjnego newsa jest już jednak osadzona w codzienności wrażeń i sfe-
rze emocjonalności, a nie w racjonalności. News nie tylko ma być zrozumiały i prosty 
w swojej stylistyce, ale również ma umożliwiać widzowi identyfikację z przedsta-
wianym zdarzeniem. Innymi słowy spójna dotychczas całość przekazu i relacji, która 
odpowiadać ma na podstawowe kwestie „(…) o przyczyny, przebieg, charakter, na-
stępstwa i wagę opisywanych wydarzeń” (Mrozowski 2001: 313), zostaje rozszerzona 
o to, co subiektywne, nastrojowe i interpretacyjne. Dodawane na koniec informacji 
komentarze odautorskie są już dzisiaj stałą praktyką.

W trakcie stosowania nowych form dziennikarstwa informacyjnego w telewizji 
wytworzyła się jeszcze jedna kategoria newsa, którą proponuję nazywać „newsem 
socjologicznym” (socjonewsem). Socjonews wpisuje się w nową formułę kreowania 
informacji, ale także nieco poza nią wykracza. Scharakteryzujmy zatem dokładniej 
fenomen newsa socjologicznego, którego autorem i propagatorem w polskich me-
diach jest dziennikarz Tomasz Sianecki. Dokonując analizy telewizyjnych newsów 
o socjologicznym charakterze, można przedstawić obraz rzeczywistości i społeczeń-
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stwa. Specyfika podejmowanych kwestii społecznych, obyczajowych czy prawnych 
w ramach komunikacji informacyjnej pozwala na ujawnienie wizji świata społeczne-
go i naszej codzienności.

Informacje o charakterze socjologicznym można pokrótce scharakteryzować 
w następujący sposób:

1) Socjonewsy mają przede wszystkim pełnić funkcję wyjaśniającą i komentują-
cą, a nie tylko przekazywać suche fakty.

2) Nie są to newsy doskonale obiektywne, raczej należałoby powiedzieć, że za-
wierają elementy obiektywne (wyjątkowo często powołuje się na sondaże opinii pub-
licznej, badania prestiżowych ośrodków badawczych, przywołuje dane statystyczne 
itd.), jednocześnie zawierają sporą dawkę subiektywizmu. Subiektywny komentarz 
bądź opinia jest częścią tego typu wiadomości. Co więcej, propozycja rozwiąza-
nia, terapii na bolączki i problemy, zachęcenie do podjęcia określonych działań – to 
część składowa takich komunikatów. Przykładem może być wiadomość z 1 listopada 
2004 roku, kiedy to Tomasz Sianecki, opisując tradycje odwiedzania grobów zmar-
łych, namawiał do zapalania zniczy na nieodwiedzanych i zapomnianych grobach.

3) Socjonews polega na komentowaniu i objaśnianiu oraz ośmieszaniu i wykry-
waniu społecznych absurdów i paradoksów, które wymagają interwencji i zmiany. 
W socjologicznych newsach można zamieścić apel, wskazać właściwe zachowania, 
zaproponować zmianę i sposób rozwiązania absurdalnej sytuacji. Autor tych infor-
macji jest zobowiązany wyciągać wnioski, analizować, interpretować zjawiska i wy-
darzenia, szukać odpowiedzi, ale także besztać, kpić i wytykać błędy.

4) Absurdy, paradoksy i lęki niekoniecznie charakteryzują się wysoką wartością 
informacyjną, szczególnie w kontekście zdarzeń bieżących. Zgodnie z tezą Jonathana 
Bignella, „(…) znaczenie telewizyjnych newsów pochodzi z kodów, które są zapo-
życzone ogólnie z życia codziennego oraz z kodów używanych w telewizyjnym me-
dium. (…) A zatem zazwyczaj raporty o wysokiej wartości informacyjnej pojawiają 
się w strukturze wiadomości na początku programu informacyjnego” (Bignell 1997: 
114). W wypadku informacji o dużym ładunku socjologicznym charakterystyczne 
jest to, że w strukturze dziennika są one umiejscawiane w dalszej kolejności. Bardzo 
często zdarza się, że w ogóle pojawiają się na końcu programu informacyjnego.

5) Tematyka owych newsów tylko pozornie wydaje się mniej ważna. Jest ona 
być może mniej istotna z punktu widzenia bieżących zdarzeń, ale nie w kontekście 
społecznych i świadomościowych przemian społeczeństwa. Autor socjologicznych 
newsów odgrywa rolę badacza – socjologa amatora, dla którego żaden temat nie 
jest niewygodny. Obdarzony sporą intuicją poszukuje mniej popularnych tematów, 
nie skupia się tylko i wyłącznie na aktualnych wydarzeniach i faktach. Peter Berger, 
wyjaśniając, kim jest socjolog i czym się zajmuje, tłumaczy:

Socjolog będzie zajmował się sprawami, które inni uważają za zbyt uświęcone bądź też 
wstrętne (…). Uzna za cenne towarzystwo księży lub prostytutek w zależności od pytań, które 
sobie akurat zadaje. Będzie się także zajmował kwestiami, które inni mogą uważać za zbyt 
nudne. Będą go interesowały nie tylko ludzkie interakcje towarzyszące wojnie czy wielkim 
odkryciom intelektualnym, lecz także stosunki pomiędzy ludźmi pracującymi w restauracji czy 
małymi dziewczynkami bawiącymi się lalkami (Berger 2000: 26).



210 Telesocjonewsy – wyjaśnianie i interpretacja rzeczywistości

W tym przypadku socjolog amator, wrażliwy obserwator rzeczywistości społecz-
nej – to dziennikarz, który przygląda się zarówno tematom popularnym, jak i mniej 
znanym, zarówno ludziom, jak i instytucjom, przedmiotom i wydarzeniom.

6) Wiedza, która jest przekazywana w tego typu newsach, dotyczy zagadnień 
stricte socjologicznych. Spraw, którymi socjologia się zajmuje i które bada, takich 
jak: obyczaje, zwyczaje, style życia, elity, konflikty, niepokoje społeczne, działania 
ludzkie, fobie społeczne, przesądy, tradycje, obawy ludzkie wynikające ze zmian 
społeczno-kulturowych oraz rozmaite lęki spowodowane tym, co nieznane, nieob-
jaśnione, niecodzienne.

7) W owych „pigułkach socjologicznych” jest przekazywana aktualna wiedza na 
temat społeczeństwa, na temat nas samych. Stąd wielokrotnie w tego typu newsach 
ich autor powołuje się na rozmaite fachowe sondaże opinii publicznej oraz zaprasza 
socjologów jako komentatorów.

8) Strój autora newsa socjologicznego stanowi ważny kod dla odbiorcy, dlatego 
powinien być mniej formalny niż strój prowadzącego cały program. W przypadku 
każdej wiadomości strój, postawa, tembr głosu, intonacja stanowią ważne kody dla 
odbiorcy. To dzięki nim jest budowane wrażenie profesjonalizmu. W przypadku so-
cjonewsa sztywna postawa, garnitur i elegancki krawat nie jest jednak odpowied-
nim kodem. Przekazujący wiadomość musi przez wskazane powyżej kody budzić 
zaufanie. Tematyka, jaką porusza, wymaga od niego zastosowania innych kodów 
dla wzbudzenia wiarygodności wśród odbiorców. Strój powinien zaświadczać o tym, 
że komunikator rzeczywiście był na stadionie, w szkole, wśród gejów, spotykał się 
z przedstawicielami bardzo różnych środowisk, często takich, gdzie jego zbyt wyrafi-
nowany strój mógłby bardziej przeszkadzać niż pomagać. Pozycja, z jakiej prezento-
wany jest komentarz, ma sugerować, że prezenter wszedł do grupy, nawiązał kontakt 
z rozmówcami, że jedni i drudzy czuli się z sobą swobodnie. Poza tym tego typu kod 
ułatwia także nawiązanie komunikacji z widzami siedzącymi przed ekranem tele-
wizora. Odbiorca jest już zapewniony, że program informacyjny, który ogląda, jest 
zorganizowany i przygotowany w sposób profesjonalny, świadczą o tym wszystkie 
pozostałe kody: scenografia studia, strój prezentera całych wiadomości, relacje z róż-
nych stron świata, strój i sposób bycia pozostałych reporterów. W tym przypadku 
reporter nie musi po raz kolejny udowadniać i potwierdzać tymi samymi kodami 
tej sytuacji. Wszystkie wcześniejsze kody pośrednio zdefiniowały także jego postać, 
tym bezpieczniej może on zastosować w ramach tego samego programu informacyj-
nego inne kody, zwracając nimi uwagę na specyfikę podjętej tematyki.

Socjonews nie jest elementem dziennikarstwa zaangażowanego w takim sensie, 
jaki proponował mistrz reportażu Ryszard Kapuściński, stwierdzając:

(…) nie wierzę w bezstronne dziennikarstwo, nie wierzę w formalny obiektywizm. Dzienni-
karz nie może być obojętnym świadkiem, powinien posiadać zdolność, którą w psychologii 
nazywa się empatią. Tak zwane dziennikarstwo obiektywne jest niemożliwe w sytuacjach kon-
fliktów. Próby obiektywizmu w takich sytuacjach prowadzą do dezinformacji2.

2 Fragment wywiadu, jakiego Ryszard Kapuściński udzielił dla meksykańskiego dziennika „La Jor-
nada” (Domosławski 2010: 296).
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Tomasz Sianecki nie analizuje rzeczywistości polskiej w czasach konfliktu zbroj-
nego, nie angażuje się empatycznie w losy bohaterów swoich newsów. Dokonuje 
jednak oceny sytuacji, absurdalnych zjawisk, nielogicznych przepisów, dziwacznych 
zdarzeń, układających się w obraz świata, w którym egzystujemy. W socjonewsie 
obiektywizm miesza się z weryfikacją, klasyfikacją zdarzenia, sytuacji czy też zacho-
wań. W tym sensie jest to news z komentarzem wykraczającym poza przedstawienie 
samego faktu. Poza tym „nawet zwykłe sprawozdanie, zdawanie relacji przez repor-
tera zawsze zakłada jakąś społeczną konstrukcję rzeczywistości, której społecznym 
skutkiem może być mobilizacja (lub demobilizacja)” (Bourdieu 2009: 47). Narzę-
dziem wprowadzania subiektywizmu do takiej informacji jest ironia, satyra, czasem 
sarkazm albo analityczny chłód bezlitośnie wskazujący niedogodności, lęki i absurdy 
naszego życia. Nie oznacza to jednak osobistego zaangażowania dziennikarza w pre-
zentowane historie. W pewnym jednakże sensie telewidzowie doskonale zdają sobie 
sprawę ze stanowiska, jakie wobec konkretnej sprawy i historii zajmuje dany dzien-
nikarz, oraz jaka jest rola prezentacji owych treści. W ramach socjoinformacji zostaje 
zatem ukazany istotny aspekt życia społecznego, które, jak się często okazuje, jest 
oparte na niejasnych i absurdalnych regułach, niejednokrotnie bardziej komplikują-
cych życie niż je upraszczających.

Lęki, strachy i absurdy życia codziennego

Miniprezentacje Tomasza Sianeckiego3 dotyczą spraw wszelakich – od tych, które 
mogłyby w strukturze informacji zostać umiejscowione na samym początku, po ta-
kie, które wydają się mało istotne czy też wręcz banalne. Małe wykłady Sianeckiego 
tworzą systematyczny obraz Polski. Wskazują i ośmieszają nasze fobie, stereotypy, 
strachy i lęki, często pouczają i napominają. Przyjrzyjmy się zatem bliżej owym mi-
niobrazom, miniwykładom socjologicznym, z których konsekwentnie powstaje wi-
zja Polaków i Polski z jej codziennymi problemami, absurdami i strachami.

Podczas trzech wakacyjnych miesięcy, a konkretnie od lipca do września 2004 
roku, zarejestrowałam wszystkie newsy Tomasza Sianeckiego, które zostały wyemi-
towane podczas „Faktów TVN” o godzinie 19.00. Na materiał zgromadzony w tym 
czasie składa się trzydzieści jeden newsów, w sumie prawie półtorej godziny (czyli 
tyle, ile trwa tradycyjny akademicki wykład) miniwykładów socjologicznych, albo 
raczej półtorej godziny wykładu o nas i naszych polskich bolączkach i o tym, co nas 
zadziwia, zastanawia, rozśmiesza, w każdym razie przyciąga naszą uwagę.

Tytuły newsów Tomasza Sianeckiego oraz zapowiedź prezentera sugerują, że 
ich tematyka będzie odbiegała od standardu newsa politycznego czy gospodarcze-
go. Poruszane przez autora zagadnienia odnoszą się zazwyczaj do spraw bieżących, 

3 Tomasz Sianecki od 2010 roku nie przygotowuje już informacji dla programu „Fakty TVN”. Obecnie 
w tego rodzaju informacjach specjalizuje się Maciej Mazur.
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do aktualnego kontekstu społecznego, do problemów wstydliwych i zadziwiających. 
Postarajmy się dokonać kategoryzacji tych socjologicznych miniwykładów.

Zacznijmy od tego, kto jest ich przedmiotem. Mamy zatem newsy o personach 
życia publicznego, które się w nim wyróżniają swoimi zachowaniami i decyzjami. 
Oto one: „Więzienie dla Marty” (16 lipca), „Edyta Górniak Super News” (20 lipca), 
„Lance Amstrong – Tour de France” (21 lipca), „Ostatnia szansa Janasa” (1 wrześ-
nia), news o skazanych posłach – Lepper, Łyżwińska, Chojarska (9 września), news 
o sędziach piłkarskich – Tomasz Cwalina i Alojzy Jarguz (14 września). W tym 
przypadku Sianecki bierze na warsztat takie postaci, których zachowanie odbiega od 
oczekiwanego, jest naruszeniem normy kulturowej bądź uznanej wartości społecz-
nej, jest negatywnie niestandardowe. Są to postaci, które przez swoje działania tracą 
społeczny szacunek, podważają powagę pełnionego urzędu. Na warsztat prezentera 
trafia bowiem każda sprawa i każda postać bez względu na zajmowane przez nią 
stanowisko i miejsce w sferze publicznej. Oprócz bohaterów powszechnie znanych 
i rozpoznawanych, Sianecki sięga także do osób spoza sfery publicznej.

Kolejną kategorią postaci występujących w newsach tego autora są tak zwani 
zwykli, przeciętni obywatele, którzy albo sami stworzyli sytuacje budzące trwo-
gę, strach, śmiech, albo są ofiarami anormalności i paradoksów życia społecznego 
i w związku z tym stali się postaciami wartymi uwagi, a ich problemy okazały się na 
tyle istotne, że wymagają wyjaśnienia. Przykładem takiego bohatera może być Paweł 
Banaszek, który z dnia na dzień stał się kaleką, ulegając wypadkowi na kolei. Stał się 
on ofiarą paradoksów przestarzałych przepisów obowiązujących w PKP, gdyż został 
pociągnięty do odpowiedzialności za spóźnienie pociągu, jakie nastąpiło z powodu 
zdarzenia, w wyniku którego został inwalidą (27 września).

Tomasz Sianecki rozprawia się także z niektórymi polskimi instytucjami. Opisane 
problemy wynikają często z braku sprawnej organizacji, niejednokrotnie powodują-
cej nieprzemyślane i szkodliwe decyzje, które czasem ujawniają się w zaskakujących 
okolicznościach. Tak było na przykład wówczas, gdy reporter przedstawił materiał 
(22 lipca), w którym opisał historię psa, który zdechł w przesyłce pocztowej. W ten 
sposób Sianecki bezlitośnie obnażył absurdalne przepisy prawa obowiązujące w insty-
tucji, jaką jest Poczta Polska, zezwalające na wysyłanie żywego stworzenia w paczce. 
Przedstawiony materiał jednocześnie ukazał ludzką głupotę i bezduszność. Analizując 
absurdy polskich przepisów zezwalających na przesyłanie w paczkach żywych zwie-
rząt, Sianecki stwierdza:

I to wszystko dzieje się w czasach, gdy nie ma przymusu trzymania zwierzęcia w domu, 
gdy są ośrodki wypoczynkowe przyjmujące wczasowiczów z psami, gdy są hotele przyjmujące 
zwierzęta przez całą dobę, a nawet dłużej. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska, do Celestynowa 
trafia codziennie 6 do 7 psów. To nie robią jacyś mityczni oni, to robimy my (22 lipca).

Prezenter niekiedy jednak staje w obronie instytucji, apelując do osób (innych 
instytucji? państwa?) odpowiedzialnych za stan, w jakim się one znajdują. Tak działo 
się, gdy przedstawiał sytuację szkolnych placówek. Dobrym momentem do podej-
mowania takiej tematyki był początek roku szkolnego, kiedy to pomiędzy 31 sierpnia 
a 2 września autor prezentował stan polskich szkół i przedszkoli tudzież omawiał 
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niezwykle ważny problem zamykania polskich placówek edukacyjnych z powodu 
przekształceń rynkowych. Wrzesień jest bardzo dobrym miesiącem na powracanie 
do drażliwego tematu szkolnictwa i edukacji w naszym kraju, toteż nie dziwi inny 
news (z 19 września) poświęcony tej tematyce, ujawniający kolejne polskie wąt-
pliwości i lęki. Tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego Sianecki podejmuje 
tematykę polskiej nauki, niskich nakładów finansowych przeznaczanych na tę sferę 
działalności państwa i podkreśla obawy związane z emigracją młodych naukowców 
za granicę, na zachodnie uniwersytety i uczelnie.

Sianecki obserwuje uważnie także zmiany zachodzące w naszej mentalności 
i obyczajowości – czyli przemiany obyczajowe. Zmiany dokonujące się w tej ma-
terii budzą zazwyczaj spore emocje. Są one wynikiem kontaktu z nieznanymi, nie-
oswojonymi i kontrowersyjnymi zagadnieniami. Mam tutaj na myśli na przykład 
tematykę dotyczącą homoseksualistów coraz częściej widocznych w polskiej prze-
strzeni publicznej (30 września) bądź też operacji plastycznych (20 sierpnia), coraz 
popularniejszych na całym świecie, a związanych z cywilizacyjnymi dążeniami do 
utrzymania młodości i sprawności za wszelką cenę.

Zmiany o charakterze instytucjonalno-organizacyjnym, między innymi prawnym, 
gospodarczym lub ekonomicznym, zachodzą zdecydowanie szybciej. Im zresztą fa-
chowa literatura socjologiczna poświęca najwięcej miejsca. W jednym z artykułów 
Piotr Sztompka stwierdza, że właśnie na zmienne „twarde” pada główny akcent analiz 
związanych z wielką zmianą, przy stosunkowo mniejszym zainteresowaniu zmiennymi 
„miękkimi” związanymi z kulturą, mentalnością i świadomością: „(…) proces transfor-
macji ma charakter wielowymiarowy i o jego ostatecznym przebiegu decyduje interak-
cja między poziomem organizacyjno-instytucjonalnym a mentalno-kulturowym (…)” 
(Sztompka 1999). Analizując materiał informacyjny, trzeba stwierdzić, że proporcje 
wiadomości o tematyce „twardej” i „miękkiej” odwzorowuje tendencja zaobserwowa-
ną przez Piotra Sztompkę w obszarze nauki. Kategoria newsów poruszających sprawy 
mentalności, świadomości, stanu wiedzy oraz przemian obyczajowych i wynikających 
z tego tytułu wątpliwości i lęków wydaje się zajmować ważne miejsce w strukturze 
„Faktów TVN”, mimo że zazwyczaj znajdują się one na końcu wiadomości.

Zagadnienia związane z systemami norm i wartości społeczno-kulturowych są 
również przedmiotem socjonewsów. Nazwijmy je newsami o systemie normatywnym 
i aksjologicznym. Taka tematyka pozwala na stawianie pytań i szukanie odpowiedzi 
w sprawach dotyczących systemu wartości. Do tej kategorii można zaliczyć wiele mi-
niwykładów prezentowanych przez Tomasza Sianeckiego, w których moralność i etyka 
stanowią sprawę najważniejszą. Przytoczę tutaj następujące przykłady newsów doty-
czące: zaufania wobec polityków, a konkretnie kandydatów na przyszłego prezydenta 
naszego kraju (12 lipca), posłów, wobec których toczą się procesy karne lub którzy 
mają wyroki sądowe (9 września), nielegalnych transakcji dokonywanych przez naszą 
rodaczkę Martę Stewart w Stanach Zjednoczonych (16 lipca), zarobków polityków 
i ich znajomości realiów życia codziennego (7 lipca), morale polskich polityków i sę-
dziów piłkarskich (9, 13 i 14 września), dopingu w sporcie (21 lipca), a także kibiców 
sportowych (8 września) czy podglądania i inwigilacji obywateli (15 września).



214 Telesocjonewsy – wyjaśnianie i interpretacja rzeczywistości

Kolejna kategoria newsów dotyczy wątków i tematów związanych z kreacją wi-
zerunku i interesem społeczeństwa polskiego. Więcej jest w nich oczywiście obaw 
niż optymizmu. Obawy dotyczą w tym wypadku tego, czy przekazywane informacje 
rzetelnie prezentują zagadnienia na temat prawdy historycznej, wpływając w ten spo-
sób na wizerunek kraju, społeczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Ten typ newsów jest bardzo pojemny, zaliczają się do nich bowiem tematy z za-
kresu historii i polityki państwa polskiego, stosunków międzynarodowych, ale tak-
że kwestie związane z tworzeniem wizerunku naszego kraju współcześnie. Obec-
nie tego typu newsy dotyczą na przykład sprawy Eriki Steinbach i jej kreowania 
obrazu Polaków i Niemców (19 lipca), ale także rocznicy powstania warszawskiego 
(17 września), wystawy związanej z historią Europy i prezentacją na niej obrazu 
Polski (21 września), a także dosłownej marketingowej promocji kraju (14 lipca) czy 
obaw przed atakami terrorystycznymi (23 września).

Niektóre zagadnienia pojawiły się jednorazowo, nie było więc możliwości 
wyodrębnienia dla nich osobnych kategorii. Z tego też powodu zostały tutaj wy-
mienione jako odrębne tematy. Czasami mają one charakter jedynie sezonowy, na 
przykład związany z porą roku, jak news „Lato, czy to ty?”, w którym autor zana-
lizował sposób spędzania przez Polaków czasu wolnego (17 lipca). Innym razem, 
jak w materiale „Czy muzyka łagodzi obyczaje?”, news stanowi analizę fenome-
nu krytycznych utworów muzycznych Pawła Kukiza poświęconych politykom 
(20 września). Czasem znów odnoszą się do aplikowanych na polski grunt trendów 
i zjawisk globalnych, jak choćby w newsie „Dzień jak co dzień” (22 września), 
czy do nurtu antykonsumpcyjnego, z którym jest związane propagowanie dnia bez 
motoryzacji.

Spróbuję teraz na podstawie zebranego materiału dokonać pewnych uogólnień, 
zinterpretuję lęki i strachy Polaków. Postaram się wyciągnąć wnioski na temat naszej 
rzeczywistości społecznej.

Paradoksy życia społecznego – perspektywa 
telewizyjnego medium

Obraz, jaki rodzi się z obserwacji trzymiesięcznych socjonewsów Tomasza Sianeckie-
go, jest skoncentrowany na uniwersalnych i zupełnie podstawowych pryncypiach, 
które zapewniają sprawne funkcjonowanie społeczeństwa w wymiarze politycznym, 
ekonomicznym, gospodarczym, prawnym, a także społecznym i kulturowym, zarów-
no w skali makro (systemowej), jak i mikro (jednostkowej). Okazuje się bowiem, 
że wszelkie lęki, fobie i strachy ogniskują się na problemach związanych z prze-
kraczaniem norm, naruszaniem hierarchii wartości społeczno-kulturowych, etyce, 
moralności – w każdym wymienionym wcześniej wymiarze. Najbardziej jednak do-
skwierają problemy, które wynikają z absurdalności przepisów i naruszają poczucie 
bezpieczeństwa.
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Jeszcze w styczniu 2003 roku respondenci Centrum Badania Opinii Społecznej 
koncentrowali swoje obawy na takich dziedzinach, jak materialne warunki życia, 
praca i zdrowie, czyli sprawach najbardziej im bliskich. Praca dla najmłodszych 
respondentów, do 24 roku życia, stanowiła pozycję najważniejszą i determinującą 
wszystkie inne życiowe decyzje. Tak odczuwała ponad połowa osób w tej katego-
rii wiekowej. Okazało się poza tym, że Polacy myśleli o pracy przede wszystkim 
w kategoriach obaw, podobnie zresztą jak o własnym zdrowiu i jego utracie. Myśląc 
o przyszłości kraju, koncentrowali się na bezrobociu, a więc na tej sferze spraw, która 
dominowała w ich myśleniu o własnym losie (Komunikat CBOS 2003a). W tamtych 
badaniach respondenci koncentrowali się zazwyczaj na subiektywnych odczuciach 
własnej sytuacji życiowej.

W komunikacie z badań opublikowanym przez CBOS w styczniu 2004 roku 
stwierdza się, że szczególnie częstym doświadczeniem Polaków było poczucie lek-
ceważenia przez władzę. Jak zauważa Krzysztof Pankowski, który opracowywał wy-
niki badań:

Na naszej liście emocji jest to uczucie szczególne, nie dotyczy bowiem spraw prywatnych 
i intymnych, lecz jest diagnozą emocji obywatelskich, stanem emocjonalnym odnoszącym się 
do przestrzeni publicznej (Komunikat CBOS 2004: 12).

Polscy politycy i osoby sprawujące władzę wielokrotnie są brane pod lupę. 
W trakcie rejestracji newsów od początku lipca do końca września 2004 roku tym 
tematom poświęcono aż cztery na trzydzieści jeden. Po niefortunnej wypowiedzi dla 
mediów posłanki Wandy Łyżwińskiej, która stwierdzała, że gdyby tylko jednostki 
bez wyroków sądowych miały sprawować władzę w naszym kraju, toby ich po prostu 
zabrakło (9 września), w materiale „Faktów TVN” pojawił się komentarz Tomasza 
Sianeckiego, który można zarazem potraktować jako próbę wyjaśnienia wyników 
badań CBOS-u: „głupie żarty, bezmyślne wypowiedzi, absurdalne utarczki i bez-
myślne riposty – to jeden ze znaków firmowych polskiego parlamentu” (15 lipca).

Inną przyczyną odczuć respondentów o lekceważeniu przez polityków są z pew-
nością same wypowiedzi tych ostatnich. Wielokrotnie świadczą one o oderwaniu od 
rzeczywistości i nieznajomości realiów społeczeństwa polskiego. W newsie z dnia 
7 września poseł Krzysztof Janik stwierdza, że „z pensji polityka wyżyć się nie da”. 
W tej samej informacji zostaje wyjaśnione, że zarobki posła to około 9 tysięcy zło-
tych brutto. Autor newsa sugeruje zatem, że „świat oglądany zza szyb limuzyny lub 
sejmowych okien wygląda inaczej niż z perspektywy osiedlowego bazaru”. Jest to 
kolejny przyczynek do wyjaśnienia nastrojów i odczuć Polaków wobec polityków. 
Dwa dni później przekazany jest inny news poświęcony idei parlamentu bez prze-
stępców i nowemu projektowi ustawy, który zabraniałby osobom z wyrokami sądo-
wymi zajmować miejsce w sejmie. W komentarzu do informacji pojawia się zdanie 
„idea oczyszczania parlamentu nie budzi wątpliwości” (9 września). Po czterech 
dniach ponownie powraca się do tematu polityków w newsie „Co tam panie w poli-
tyce?”, w którym zostaje postawione pytanie, jak naprawić politykę i spowodować, 
aby ludzie znów zaufali politykom. Przytoczone w newsie dane pochodzące z TNS 
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OBOP prezentują nastawienie społeczeństwa do tej grupy zawodowej, o której tylko 
10% Polaków myśli jako o ludziach godnych zaufania i uczciwych, aż 80% uważa 
natomiast, że jest to zajęcie dla ludzi nieuczciwych.

Kwestia uczciwości i zasad moralno-etycznych stanowi kategorię najczęściej 
analizowaną. Omawia się ją w kontekście nie tylko polityków, ale wielu innych osób, 
grup i instytucji społecznych. Niech za ilustrację posłuży tutaj komentarz do mate-
riału poświęconego nieuczciwym sędziom piłkarskim, w którym jednak wytyka się 
korupcję także innym grupom zawodowym:

(…) w naszym kraju wszystko się ze wszystkim zazębia, na pierwszych stronach gazety piszą 
o aferze Orlenu, na ostatniej zaś o Wiśle Płock, czyli klubie piłkarskim związanym z Orlenem. 
I w jednej i drugiej sprawie niepoślednią rolę odgrywa odpowiednio pani sędzia i pan sędzia. 
Jedna komisja śledcza może sobie z takim natłokiem informacji nie poradzić (14 września)

oraz „pytamy o sędziowską uczciwość, bo w polskiej piłce może brakować goli, 
gwiazd i pieniędzy, ale jeśli braknie uczciwych arbitrów, to chyba czas odgwizdać 
koniec” (14 września).

Sprawy sportu nie tylko w kwestii uczciwości wykonywanych zawodów, ale 
także wyników i osiągnięć naszych sportowców są częstym tematem socjonewsów. 
W tym z 30 sierpnia jest zaprezentowana dokładna analiza osiągnięć polskich spor-
towców, od olimpiady w Barcelonie poczynając – 19 medali (w tym 3 złote), przez 
Atlantę – 17 (7 złotych), aż po Sydney – 14 (6 złotych). Prezentując zdobycze na-
szych sportowców w Atenach, stwierdza się dość ironicznie, że „po tym, co wyda-
rzyło się w Atenach, pozostanie co najwyżej kac, który ma to do siebie, że wcześniej 
bądź później przechodzi” (30 sierpnia). W informacji z 1 września z kolei następuje 
odniesienie do kompromitujących przegranych polskich drużyn piłkarskich, w tym 
polskiej reprezentacji, która w meczu z Danią przegrała 5:1. Tutaj w zasadzie nie ma 
żadnej nadziei na polepszenie sytuacji, tym bardziej że właściwie nikt nie poczuwa 
się do odpowiedzialności za sportowe porażki. Ów stan polskiego sportu staje się 
ogólnonarodową bolączką i budzi spore obawy i liczne pytania o to, dlaczego tak 
się dzieje. Sianecki, dokonując systematycznej wiwisekcji dziedziny sportu, próbuje 
dociec, co jest przyczyną takiego stanu rzeczy:

Piłkarska reprezentacja przegrywa i to w złym stylu. Podobnie zachowują się kluby w roz-
grywkach pucharowych. Piłkarze za granicą siedzą na ławkach w średnich klubach, średnich 
lig. Piłkarska centrala rządzi regułami z poprzedniej epoki, ale miłość kibica jest ślepa wbrew 
rozumowi, wbrew logice (1 września).

W innej informacji, poświęconej tym razem szkolnictwu i nauce polskiej, znaj-
dujemy jeszcze jedno wyjaśnienie tego, że są to dziedziny, w których nasze osiąg-
nięcia okazują się bardzo mizerne: „Na czym jest najłatwiej oszczędzać? Na sporcie 
i nauce. Jak te cięcia działają na sport, mogliśmy się przekonać w Atenach. W nauce 
na miejsca medalowe, a choćby punktowe, też trudno jest liczyć” (19 września). 
Obawiać się zatem należy nie tylko o stan i przyszłość polskiego sportu, ale także 
polskiej nauki, a nawet rozwoju szkolnictwa na poziomie szkół podstawowych, które 
są zagrożone brakiem finansów.
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W tym ostatnim obszarze strach wyimaginowany stał się dla wielu rodziców 
prawdziwy. Proces zamykania nierentownych szkół odbywa się bowiem na naszych 
oczach. Jest to poważny problem nie tylko dla rodziców, którzy muszą ponosić do-
datkowe koszty transportu i znosić uciążliwości związane z dowozem dzieci do no-
wych placówek, ale także dla nauczycieli i pedagogów tracących dotychczasowe 
miejsca pracy. Prawa rynku i procesy demograficzne spędzają nam sen z powiek 
coraz częściej. Sianecki wyjaśnia to w komentarzu: „Szkół ubywa w zastraszającym 
tempie, wprost proporcjonalnie do zmniejszającego się w naszym kraju przyrostu 
naturalnego” (2 września).

Prawdziwą grozę i strach budzi także bezduszność przepisów prawa oraz brak 
jakiejkolwiek elastyczności ze strony różnych instytucji. Polskie Koleje Państwowe 
obciążyły młodego człowieka karą 12 złotych za minutę spowodowanego przez nie-
go opóźnienia pociągu. Nie byłoby w tym fakcie nic złego, gdyby nie to, że chłopak 
został pobity i pozostawiony na torach. Sprawcy starali się upozorować samobójstwo 
lub nieszczęśliwy wypadek. W wyniku tego zdarzenia chłopak został kaleką unieru-
chomionym na wózku inwalidzkim. Po interwencjach PKP obciążenie wycofało, ale 
lęk przed decyzjami instytucji pozostał.

PKP nie można zarzucić niezgodnego z prawem postępowania. Żądanie zapłaty skierowane 
pod adresem chłopaka, który właśnie dowiedział się, że jest kaleką, było zgodne z literą prawa. 
Z duchem prawa nie miało to jednak nic wspólnego (27 września).

Kwestie dotarcia do prawdy historycznej i zadbania o interes kraju, czy też raczej 
o jego wizerunek, to także tematyka obecna w materiale zarejestrowanym w oma-
wianym okresie. Wrażliwość dotycząca wydarzeń historycznych i ich społecznej pre-
zentacji ujawnia się przy okazji newsa poświęconego stosunkom polsko-niemieckim. 
Pomysł Eriki Steinbach, który ma na celu uznanie prawdy o poszkodowanych i wy-
pędzonych Niemcach, budzi pewne obawy. Konflikt pomiędzy narodami w ustano-
wieniu prawdy na temat wydarzeń z przeszłości stanowi ważny aspekt definiowania 
rzeczywistości. Komentarz Tomasza Sianeckiego do toczącego się procesu przemian 
w stosunkach niemiecko-polskich sugeruje rozwiązanie:

Pojednali się obrońcy Westerplatte i marynarze z Schleswig-Holstein, podali sobie ręce 
Polacy i Niemcy walczący pod Monte Cassino. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobnie 
zachowali się powstaniec warszawski i żołnierz Wehrmachtu, ale to może się wydarzyć tylko 
tu, w Warszawie i do zgody trzeba dwóch stron (17 lipca).

Problem poznania prawdy historycznej pojawia się także w newsie, który dotyczy 
wystawy „Elementarz na Majdanku”. Historia obozów koncentracyjnych jest poważ-
nym problemem z przeszłości, który powinien być znany współczesnej młodzieży. 
„Nie ma takiej potrzeby, aby ukrywać przed młodzieżą, co się działo z ich rówieś-
nikami w obozach koncentracyjnych. Na Majdanku czeka ich trudna, bolesna, ale 
prawdziwa, lekcja prawdziwej historii” (23 września). Obawy dotyczące tego, jak 
zostaną zapamiętane fakty historyczne oraz w jaki sposób dojdzie do uzgodnienia 
wzajemnych stanowisk, stają się myślą przewodnią przygotowanego materiału. Tym 
razem przedmiotem tych miniwykładów i dociekań Tomasza Sianeckiego okazał się 
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sposób ujęcia konfliktu polsko-niemieckiego, a także kwestia przypominania faktów 
historycznych.

Martwi i budzi wątpliwości także wizerunek naszego kraju oraz sposób jego pro-
mocji. Kraj będący członkiem Unii Europejskiej nie powinien czekać na odkrycie. 
Należy go spopularyzować i wypromować, zadając kłam stereotypom o polskim za-
cofaniu i furmankach na drogach. Kraj jako podmiot rynkowy nie może pozostać 
bierny. Nie należy obawiać się promocji i podważania funkcjonujących stereotypów 
i błędnych wyobrażeń

(…) nasz kraj zdaje się oczekiwać na wielkie odkrycie, bo mu się to z historycznych i współ-
czesnych względów należy. Gdyby taką technikę zastosował David Beckham, byłby dzisiaj co 
najwyżej średnim piłkarzem, a nie rozpoznawalnym na całym świecie znakiem towarowym 
(14 lipiec).

Społeczeństwo w zwierciadle TV

Obraz naszych wyimaginowanych i prawdziwych lęków, jaki tutaj przedstawiłam, 
nie jest obiektywny. Moim celem nie było dążenie do ustalenia obiektywnej socjolo-
gicznej prawdy o obawach i fobiach, jakie dręczą nasze społeczeństwo. Materiał, jaki 
stał się przedmiotem tej analizy, z samej swojej natury nie daje podstaw do stworze-
nia w pełni naukowego, czyli zobiektywizowanego i dokładnego obrazu wszystkich 
społecznych absurdów, jakie pojawiają się w naszym codziennym życiu. Materiał 
newsowy prezentuje jedynie wybrane fragmenty rzeczywistości, w której przyszło 
nam egzystować. Z tych bacznie obserwowanych „puzzli” można jednak ułożyć so-
lidną całość – fragment rzeczywistości wraz z jej strachami i paradoksami, z którymi 
każdego dnia zmagamy się w naszym życiu.

Socjonewsy Tomasza Sianeckiego w strukturze „Faktów TVN” były zazwyczaj 
umieszczane na końcu. W hierarchii ważności nie stanowiły zwykle priorytetowych 
informacji. Nie dotyczyły bowiem wielkiej polityki, najgorętszych bieżących spraw, 
którymi ekscytują się odbiorcy. Do tworzenia takich newsów nie są potrzebne wielkie 
wydarzenia, które skutkują poważnymi konsekwencjami w obszarze życia publicz-
nego, gospodarki, stanu państwa, ubezpieczeń społecznych, polityki zagranicznej, 
afer korupcyjnych, jednym słowem tego wszystkiego, co przynosi wymierny rezul-
tat. Przeciwnie – skutki niedoręczonej przesyłki z psem, wizerunek Polski w świecie, 
operacje plastyczne polityków, przegrany mecz, zamknięta szkoła, wulgaryzmy Edy-
ty Górniak wobec dziennikarzy, posłowie z wyrokami sprawujący władzę, sposoby 
spędzania wakacji i czasu wolnego, żądanie odszkodowania za opóźnienie przyjazdu 
pociągu spowodowane przez nieprzytomnego chłopaka pozostawionego na torach 
kolejowych, i wiele, wiele innych spraw, które nie mają znaczenia jako jednostkowe 
przypadki – składają się na bardzo prawdziwy obraz naszej rzeczywistości pełnej ab-
surdów, frustracji i lęków. Jest to obraz rzeczywistości, która funkcjonuje w oparciu 
o określone systemy wartości, znaczeń i symboli.
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Z oderwanych relacji i faktów (…) dziennikarski dyskurs buduje ogólniejszą opowieść 
o społeczeństwie, w której rzeczywistość jawi się względnie uporządkowana całość (…). Fakty 
i informacje ciągle się zmieniają, lecz system symboli, wartości i ogólnych praw o społeczeń-
stwie pozostajke bez zmian (Mrozowski 2001: 317).

Telerzeczywistość jest konstruktem społecznym. Nie odzwierciedla zatem w peł-
ni świata, w którym żyjemy, ale tworzy wariacje na jego temat. Treści socjonewsa 
– minimalistycznej formy będącej częścią strumienia telewizyjnych znaczeń można 
wyabstrahować z całości i dokonać ich interpretacji. Konstruują one bowiem wyob-
rażenie na temat świata, który jawi się jako pełen absurdów i paradoksów.





Rozdział 9

Teleświat medyczny – medykalizacja 
codzienności i diagnozowanie stanu 
organizmu społecznego

Świat szpitala wydaje się wyjątkowo poręcznym materiałem w nazywaniu 
i przepracowywaniu kulturowych sprzeczności, a relacje lekarz – pacjent 
(…) w budowaniu symbolicznych przedstawień dylematów kulturowych1.

Popularność seriali medycznych

Tematy związane z medycyną od zawsze fascynowały ludzkość zarówno na poziomie 
profesjonalnej wiedzy medycznej, jak i codziennych ludzkich doświadczeń zwykłe-
go człowieka. Leonardo da Vinci, który łączył pasje malarskie z fascynacją anatomią 
człowieka, z podziwu godną konsekwencją badał i analizował budowę ludzkiego cia-
ła. Swoje odkrycia skrupulatnie i metodycznie utrwalał na rysunkach, szkicach i ryci-
nach. Jedno z najbardziej znanych współcześnie dzieł mistrza Leonarda to „Człowiek 
witruwiański”, czyli studium proporcji ludzkiego ciała. Na rysunku nagie ciało męż-
czyzny jest wpisane w kwadrat i okrąg. Leonardo da Vinci przeprowadzał nielegalne 
sekcje zwłok, badał i analizował ludzkie mięśnie, ścięgna, układ kostny i krwionoś-
ny. Interesował się ludzką ciążą i embrionem. Jako pierwszy naszkicował embrion 
ludzki w łonie kobiety. Pozostawił także szkice szkieletów ludzkich. Fascynacje Le-
onarda w pewnym sensie kontynuuje mistrz Rembrandt van Rijn. Jego również inte-
resuje tematyka ludzkiego ciała. Jego malarskie dzieła poświęcone przeprowadzaniu 
sekcji zwłok także mają swój społeczno-medyczny wymiar. Najbardziej znane obra-
zy ujawniające szerszej publiczności to zjawisko to „Lekcja anatomii doktora Tulpa” 
oraz „Lekcja anatomii doktora Deymana”. Rembrandt w „Lekcji anatomii doktora 
Tulpa” przedstawił samą scenę przeprowadzania sekcji zwłok, czyniąc z tej medycz-
nej praktyki znanej wąskiemu gronu specjalistów społecznie wartościowy i cenny 

1 M. Jacyno (2010), Boys in White. Narracje medyczne w kulturze popularnej [w:] A. Gromkowska- 
-Melosik, Z. Melosik (red.), Kultura popularna: konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, Kraków: 
Wydawnictwo Impuls.
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zabieg społeczno-medyczny. Na społeczny aspekt tego dzieła zwraca uwagę fakt, że 
sekcja rozpoczyna się od analizy ręki, a nie brzucha. Artysta chciał zapewne uniknąć 
w ten sposób efektu szoku, koncentrując uwagę odbiorców na społecznej funkcji 
wykonywania autopsji, a nie na jej aspekcie medycznym.

Analizując problematykę medykalizacji współczesnych seriali telewizyjnych, nie 
sposób nie dostrzec historycznego społecznego znaczenia dzieł Rembrandta zwią-
zanych z tą tematyką. Współczesne seriale medyczne nie tylko kontynuują funkcje 
malarskich dzieł sprzed kilku wieków, ale rozszerzają znacznie tę tematykę.

W strumieniu telewizyjnych treści seriale stanowią odrębną kategorię. Bez 
względu na szerokość geograficzną i kulturę danego kraju wszędzie są one niezwy-
kle popularne wśród widzów. Jest to gatunek, który łączy widzów o zróżnicowanych 
poglądach, stylach życia, zainteresowaniach, kulturze, doświadczeniach czy płci. Se-
riale medyczne oglądają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby starsze i młodsze, 
przedstawiciele różnych zawodów. Jest to chyba jedna z niewielu form telewizyjnych 
produkcji, która nie dzieli widzów, a łączy ich. Popularność tematyki medycznej 
jest swoistym fenomenem. Skala zainteresowania serialami medycznymi jest wciąż 
ogromna, mimo że pojawia się wiele coraz nowszych serii, dających się zaklasyfiko-
wać do tej kategorii. Nie jest to kategoria jednolita.

Zanim jednak przystąpię do analizy tego zjawiska na konkretnych przykładach 
popularnych seriali medycznych, omówię przyczyny popularności tej tematyki. Czy 
ta kategoria seriali to nowość w dzisiejszych czasach? Czy ludzie od zawsze fascy-
nowali się tajemnicami własnej cielesności, zdrowia i choroby oraz wnętrzem włas-
nego organizmu? Jaką społeczną funkcję współcześnie pełni serial medyczny? Czy 
popularność tego typu produkcji telewizyjnych jest charakterystyczna dla naszych 
czasów, skoncentrowanych i promujących witalność, zdrowy styl życia? Czy też ra-
czej wynika z postępującej racjonalizacji i popularyzacji wiedzy na temat fizjologii 
człowieka i z medykalizowania wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji?

Postaram się odpowiedzieć na postawione pytania. Na początek zaprezentuję tezę 
dotyczącą seriali medycznych i ich społecznej funkcji, która, jak sądzę, wykracza 
poza kwestie związane ze sposobem życia współczesnego człowieka cywilizacji za-
chodniej. Wydaje mi się, że seriale medyczne są doskonałym narzędziem do diagno-
zowania, a często także leczenia, dysfunkcji społecznych całego społeczeństwa. Serial 
medyczny to miejsce rozliczania się ze społecznymi lękami, eksploatowania kwestii 
socjalnych, analizowania systemów ubezpieczeniowych i stosowanych rozwiązań sy-
stemu edukacji medycznej oraz socjalnej, to prezentowanie społecznie usankcjono-
wanych hierarchii istniejących w danym społeczeństwie, systemów kształcenia kadry 
medycznej różnego szczebla, systemów awansu i planowania kariery zawodowej, 
przedstawianie nowoczesnych technologii medycznych i farmakologicznych. To tak-
że obszar edukacji prozdrowotnej związanej z profilaktyką zdrowia, ale również pole 
oddziaływania reklamy społecznej i medycznej. Jest to także raczej obraz mitologizo-
wania rzeczywistości społecznej, często zafałszowany, stworzony raczej na zasadach 
bajki, ku pokrzepieniu serc, niż istnienia autentycznych zasad społecznych. Serial 
medyczny stanowi zatem współczesne pole hegemonicznych tarć bardzo różnych sił 
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i grup interesów. Serial medyczny nie jest neutralny ani społecznie, ani kulturowo, ani 
politycznie, ani także ekonomicznie. Seriale medyczne są niezwykle ważnym narzę-
dziem społecznego oddziaływania w wielu bardzo zróżnicowanych obszarach.

Zaspokajają one odwieczną potrzebę człowieka związaną z poznawaniem włas-
nego ciała, procesów, które się w nim toczą, pokonywaniem słabości i chorób oraz 
podejmowaniem prób przezwyciężania procesów starości, przemijania, poddawania 
się chorobom. Z podobnych zresztą powodów wielką popularnością cieszą się pro-
gramy telewizyjne wpisujące się w zjawisko radykalnych przemian, gdzie dokładnie 
i ze szczegółami pokazuje się przeprowadzane operacje plastyczne, naciąganie ciała, 
odsysanie tłuszczu, mocowanie silikonowych implantów, ścieranie bądź wycinanie 
chrząstek lub kości. Popularność programów telewizyjnych z serii ekstremalnych 
metamorfoz oraz seriali medycznych w dużym stopniu wynika z fascynacji ludzką 
cielesnością. To, co dotychczas było zakryte i utajnione przed oczami większości, 
okazuje się doskonałym materiałem na telewizyjny spektakl.

W czasach zaawansowanych technologii upowszechnia się dostęp do wąskiej 
i specjalistycznej wiedzy medycznej. Życie codzienne się medykalizuje. Dostęp do 
internetu zmienia sytuację samych lekarzy, którzy mają dzisiaj do czynienia z pa-
cjentami bardziej zorientowanymi i świadomymi swoich chorób i metod ich leczenia. 
Pozycja lekarza wciąż jest wysoka w społeczeństwie, ale jego wiedza przestaje być 
tajemna i ukryta przed zwykłymi śmiertelnikami. Procesy kontrolowania własnego 
zdrowia są przerzucane w dużym stopniu na światłych obywateli, którzy przestrze-
gając zasad profilaktyki, są zobligowani do wykonywania badań i samobadań w re-
gularnych odstępach czasu. Ma to także konsekwencje dla samego procesu leczenia 
i współpracy na linii lekarz – pacjent. Są oni zobligowani do bardziej szczegółowej 
wymiany informacji, odczuć, analizy klinicznych objawów, samopoczucia po przyj-
mowaniu określonych leków. Lekarz i pacjent muszą nawiązać współpracę i wzajem-
nie darzyć się zaufaniem, aby leczenie przebiegało skutecznie. Te niezwykle ważne 
przemiany w relacjach lekarz – pacjent oraz analiza roli tych dwojga, która dokonuje 
się nie tylko pod wpływem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, ale rów-
nież pod wpływem i na skutek upowszechniającej się wiedzy – są możliwe dzięki 
popularności gatunku telewizyjnego, jakim jest opowieść szpitalna.

Innym powodem wielkiej popularności seriali medycznych są przedstawiane 
w nich przypadki chorobowe. Widz ogląda chorych ludzi na ekranie, ciesząc się, 
że nie dotyczy to ani jego, ani jego rodziny. Jest to komfortowa sytuacja, w której 
może się wiele dowiedzieć, nie przeżywając ani negatywnych, ani mentalno-emo-
cjonalnych skutków fizjologiczno-fizycznych choroby. To nie on musi rozstrzygać 
i podejmować decyzje, które dotyczą jego ciała i zdrowia. Ta wygodna sytuacja daje 
widzowi komfort uczestnictwa w „chorobowej” przygodzie i doświadczeniu, które 
przecież wcześniej czy później może spotkać nasze rodziny. Na razie jednak przy-
jemność i zadowolenie, jakie uzyskuje widz, jest dla niego formą nagrody, która ma-
nifestuje się w określeniu „jak dobrze, że to nie spotkało mnie ani nikogo z mojej ro-
dziny”. Psychiczny komfort sytuacji pozwala śledzić kolejne wydarzenia i przypadki 
serialowej fabuły. Schemat każdego odcinka jest zazwyczaj podobny. Do szpitala 
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trafiają kolejni pacjenci, których trzeba zdiagnozować i wszcząć leczenie. Widz po-
znaje procedury szpitalnych działań oraz zapoznaje się z doświadczeniami zarówno 
strony medycznej i obsługi szpitalnej, jak i z pacjentami i ich rodzinami. Uzyskuje 
dzięki temu wgląd w przeżycia i doświadczenia dwóch stron szpitalnej egzystencji. 
Jest to zatem sytuacja wyjątkowa i zupełnie inna niż ta, którą zna z własnego życia. 
Ma bowiem szansę zajrzeć za kulisy codziennego życia ukryte przed jego spojrze-
niem. Jak wszystkowiedzący narrator ma dostęp do tego, co zazwyczaj jest przed nim 
schowane, co stanowi tajemnicę uprawiania medycznego zawodu. Ów dostęp do ta-
jemnic drugiej strony nie ogranicza się tylko do rozmów i procesu stawiania diagnoz, 
oceny wyników badań i podejmowania decyzji o dalszym leczeniu. Widz jest rów-
nież dopuszczony do sytuacji najbardziej intymnych, a mianowicie chirurgicznych 
interwencji dokonywanych na człowieku. Ten sam model jest również powielany 
w seriach medycznych, które mają charakter dokumentalny. Są to tak zwane doku-
mentalne historie mające miejsce w szpitalu (docu-hospital story), gdzie zdarzenia 
przedstawiane na ekranie nie są fikcyjną symulacją, ale autentycznymi zdarzeniami.

Współczesne seriale i serie medyczne (typu opowieści szpitalne lub dokumentalne 
opowieści szpitalne) w silnie zindywidualizowanej kulturze uczą umiejętności radze-
nia sobie w szpitalnej instytucji, reagowania w sytuacjach stresu, napięć emocjonal-
nych związanych z traumą i chorobami. Często podejmują też próbę odmitologizo-
wania osnutego tajemnicą zawodu lekarza. Nie oznacza to jednak podważania jego 
prestiżu, ale ukazuje lekarskie osobowości w różnym świetle. Służy pokazywaniu ich 
ułomności, zmęczenia, kalkulowania i planowania własnej kariery. Seriale dotykają nie 
tylko kwestii etycznych i moralnych, ale także obyczajowych czy społecznych.

Krzysztof Loska, analizując znaczenie współczesnych środków przekazu, zauwa-
ża, że są one

(…) przede wszystkim społecznymi metaforami, które służą nie tyle przekazywaniu informa-
cji, ile raczej określaniu tego, czym jest wiedza, poznanie, myślenie czy odczuwanie, ułatwia-
jąc człowiekowi orientację w świecie oraz pozwalając na postrzeganie i rozumienie otaczającej 
go rzeczywistości (Loska 2001: 47).

Wydaje się, że seriale medyczne w szczególności są takimi współczesnymi me-
taforami, za których pośrednictwem można nie tylko przedstawić ludzkie zmagania 
z chorobami, słabościami, z własnym ciałem i śmiertelnością, ale również opisać 
rzeczywistość w wielu jej wymiarach. Przestrzeń szpitala jako metafora idealnie na-
daje się do opowieści o dzisiejszym człowieku i społeczeństwie. Świat społeczny 
i świat życia jednostki można postrzegać przez metaforę szpitala. Seriale medyczne 
stawiają diagnozę społeczną świata. Pokazują braki i niedociągnięcia, słabe i mocne 
punkty stosowania zaawansowanych technologii, sposoby komunikacji międzyludz-
kiej, uwypuklają znaczenie podstawowych wymiarów hierarchii społecznych, takich 
jak prestiż, władza czy bogactwo. Ukazują funkcjonowanie rozwiązań systemowych, 
podkreślają znaczenie państwa, problemów finansowych i prawnych, a także przed-
stawiają wiele innych zagadnień, na których tle jest przedstawiony człowiek.

Przyjrzyjmy się zatem, jak formuła serialu medycznego jest wykorzystywana do 
przedstawiania i diagnozowania społeczeństw.
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Serial medyczny jako metafora życia społecznego

Seriale medyczne bardzo się od siebie różnią w zakresie konstrukcji i struktury, pre-
zentowania bohaterów, opowiadanych historii, przedstawianych zdarzeń, kontekstu 
społecznego czy rodzaju narracji, która raz przybiera formę dramatu, innym razem 
sensacji, a jeszcze innym satyry. Jest to forma pełniąca bardzo różne funkcje i zaspoka-
jająca rozmaite potrzeby. Serial medyczny może stać się również sposobem na zapre-
zentowanie danego społeczeństwa z jego problemami, grzechami czy systemem war-
tości. Może również stanowić metodę rozliczenia się z przeszłością, stać się krytyką 
społeczną wycelowaną w działanie państwa bądź innych instytucji, sposobem na stwa-
rzanie pozytywnego wizerunku i mitologizowanie świata szpitalnego, satyrą na ist-
niejącą praktykę rzeczywistości szpitalnej, analizą przemian społeczno-kulturowych. 
Jeśli potraktujemy przestrzeń szpitalną jak metaforę społeczeństwa, możemy na tym 
przykładzie scharakteryzować wiele zachodzących procesów społecznych2. Proponu-
ję właśnie w taki sposób spojrzeć na seriale medyczne – jako na produkcje, które za 
pomocą swojej metaforycznej funkcji przedstawiają stan społeczeństwa, jego krytykę 
oraz stawiają diagnozę na temat istniejących zagrożeń.

Liczba rozmaitych seriali medycznych, które odegrały ważną rolę w rozwoju tego 
gatunku, ukazując przy tym zmiany społeczne, kulturowe i obyczajowe oraz insty-
tucjonalno-systemowe jest ogromna. Nie sposób zanalizować je wszystkie. Sięgnę 
jedynie po wybrane przykłady, które zilustrują postawioną przeze mnie tezę o meta-
forycznej funkcji gatunku3.

„MASH” jako sposób rozliczenia wojennych traum

Na przykładzie amerykańskiego serialu „MASH” (1972–2003) widać, że serial 
medyczny może być potraktowany jako sposób odreagowania po traumatycznych 
przeżyciach wojennych. Serial filmowy miał na celu dokonać ostatecznego rozlicze-
nia z traumą zwiazaną z prowadzonymi przez Stany Zjednoczone wojnami w Korei 
i Wietnamie. Miał za zadanie „leczyć” śmiechem okaleczone psychicznie społeczeń-
stwo amerykańskie, które bardzo długo odczuwało skutki tych konfliktów wojen-

2 W polskim filmie „Szpital przemienienia” (1978) w reżyserii Edwarda Żebrowskiego szpital psy-
chiatryczny jest pretekstem do zaprezentowania różnych postaw pracujących w nim osób, które podejmują 
decyzje w chwili najwyższego zagrożenia. Akcja toczy się w czasie wojny, kiedy niemiecki okupant ma 
zamiar szpital zamknąć. Film jest traktatem moralnym, który ukazuje, jakie decyzje podejmują ludzie 
w krytycznych momentach. Metafora szpitala w tym przypadku była pretekstem do pokazania uniwer-
salnych zachowań ludzi.

3 Istnieje ogromna liczba seriali medycznych. Ponieważ nie do wszystkich jestem w stanie odwołać 
się w tej analizie, wymienię tutaj kilka, które są znane polskiemu widzowi: „Doktor Ewa” (1970), „Układ 
krążenia” (1977–1978), „Doktor Kildare” (1961–1966), „Królestwo I” (1994) i „Królestwo II” (1997), 
„General Hospital” (1963), „Doktor Quinn” (1993–1997), „Klinika w Szwarcwaldzie” (1985–1989), 
„Prywatna praktyka” („Private Practice”, 2007), „Siostra Jackie” („Nurse Jackie”, 2009), „Bez skazy” 
(„Nip/Tuck”, 2003–2010), „Anatomia prawdy” („Body of Proof ”, 2010).
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nych. Serial „MASH” jest zrealizowany w konwencji komedii, w której w zabaw-
ny i dowcipny sposób twórcy rozliczają i osądzają amerykańskie działania wojenne 
w Korei i Wietnamie. Akcja rozgrywa się w szpitalu polowym Mobilnego Szpitala 
Wojskowego4 podczas wojny w Korei w latach 50. minionego stulecia. Chirurdzy, 
którzy notabene zszywają i leczą zarówno swoich żołnierzy, jak i przeciwnika, w za-
bawny sposób komentują wydarzenia wojenne oraz bezsens i cel owej wojny. Próbu-
ją prowadzić w miarę normalne życie, poszukują przyjemności i rozrywek. Serial ma 
wyraźnie antywojenne ideologiczne przesłanie. Jego forma i satyryczny charakter 
pomagały Amerykanom ostatecznie poradzić sobie z psychicznymi doświadczeniami 
zbrojnych interwencji podejmowanych przez rząd amerykański w Korei i Wietna-
mie. Film ukazywał absurd toczonych wojen i konsekwencje ponoszenia strat zarów-
no w wymiarze ludzkim, jak i ekonomicznym, nie wspominając już o długotrwałej 
społecznej traumie.

„Szpital Brytania” jako krytyka społeczna  
państwa brytyjskiego

Telewizyjna przestrzeń angielskiego szpitala stała się natomiast metaforą stosun-
ków społecznych panujących w Wielkiej Brytanii w latach 80. XX wieku. „Szpital 
Brytania” (1982)5 stał się krytyką społeczną państwa w czasie jego fatalnego funk-
cjonowania, braku sprawnej organizacji, całkowitego chaosu oraz przestarzałych 
rozwiązań. Wszystko tam działa źle. Niezadowoleni i zmęczeni sytuacją pracowni-
cy najpierw grożą strajkiem, by następnie tę groźbę zrealizować. Protestujący za-
czynają otaczać szpital. Panuje chaos, trwają manifestacje, wysuwane są rozmaite 
hasła i żądania. Przerażony profesor, który nie radzi sobie z rozwojem wypadków, 
ucieka przed reporterem BBC. Do tego wszystkiego królewska wizyta okazuje się 
jedną wielką klapą. Królowa ma otworzyć nowe skrzydło szpitala, w którym mają 
być prowadzone jakieś niejasne eksperymenty. Zawodzi system, instytucja i orga-
nizacja. Jednym słowem całość się sypie i wymaga pilnej naprawy oraz mądrych 
reform.

W „Szpitalu Brytania” w metaforyczny sposób przedstawiono fatalny stan pań-
stwa, niezadowolenie różnych grup społecznych, niespokojne nastroje społeczeń-
stwa brytyjskiego oczekującego zmian i mądrych reform, konkretnych działań, które 
pozwoliłby państwu wyjść z zapaści – toczącej go choroby. Wskazywano w nim rów-
nież na słabość monarchii i rządów królowej, która pełni funkcję ornamentową, a nie 
sprawczą. Wizytacja, jakiej dokonuje Jej Królewska Wysokość w chwili protestów 
społecznych w szpitalu, jest teatralna i nie przynosi żadnych skutków poza zniecierp-
liwieniem społecznym. Warto dodać, że „Szpital Brytania” powstał w 1982 roku, 
czyli na początku sprawowania rządów przez Margaret Thatcher, która zdecydowała 

4 Oryginalny tytuł filmu „M.A.S.H.” wyreżyserowanego przez Roberta Altmana to akronim z Mobile 
Army Surgical Hospital.

5 Tytuł oryginalny „Britannia Hospital”, reżyseria Lindsay Anderson.
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się przeprowadzić ważne reformy społeczno-ekonomiczne i prowadzić stanowczą 
politykę liberalną. Fabuła była zrealizowana w iście monty pythonowskim stylu. Jest 
to zresztą stylistyka, którą stosowano bardzo często do wyśmiewania biurokratyzacji 
instytucji i życia codziennego6. Jak zatem widać, szpital może być metaforą państwa, 
a jego prezentacja – zaangażowaną krytyką społeczną, jak to było w wypadku „Szpi-
tala Brytania”.

„Na dobre i na złe” – mitologizacja i idealizacja szpitala

W wypadku polskiej produkcji, serialu „Na dobre i złe” (emitowanego nieprzerwanie 
od 1999 roku) szpital w Leśnej Górze, gdzie toczy się akcja, jest metaforą wyideali-
zowanego obrazu nieistniejącej rzeczywistości7. Szpital w Leśnej Górze to ucieleś-
nione marzenie polskiego społeczeństwa, rodzaj pozytywnej wariacji na temat tego, 
jak powinna wyglądać i funkcjonować instytucja szpitala w naszym kraju. W szer-
szym sensie i znaczeniu – to metafora tego, jak powinno funkcjonować dobrze za-
rządzane państwo i społeczeństwo o wysokim poziomie zadowolenia. Serial, mimo 
że przedstawia przypadki rozmaitych zachorowań, koncentruje się w dużym stopniu 
na relacjach międzyludzkich i życiu prywatnym personelu medycznego i pacjentów. 
Leczenie choroby wiąże się zazwyczaj z uzdrowieniem i naprawieniem stosunków 
rodzinnych. Wątek obyczajowy i społeczny jest w serialu „Na dobre i na złe” bardzo 
silnie zaznaczony. Szpitalna bajka prawie zawsze dobrze się kończy.

W wymyślonym szpitalu w Leśnej Górze personel medyczny jest idealny. Po 
pierwsze, cały zespół stanowi zgraną i lubiącą się grupę ludzi. Od ordynatora poczy-
nając, przez lekarzy, stażystów, studentów, personel średniego szczebla, czyli pie-
lęgniarki, salowe – wszyscy się nawzajem cenią i szanują. Pomagają sobie zarówno 
w sytuacjach zawodowych, jak i osobistych. Wspierają się. Są wobec siebie mili. 
Nigdy nie podejmują rywalizacji i walki o pacjentów, stanowiska czy też zaszczyty. 
Nie są cyniczni, ale zaangażowani w swoją pracę. Personel medyczny bez względu 
na zajmowane miejsce w strukturze hierarchii zawodowej okazuje sobie szacunek 
i pomoc.

Lekarze kierują się w swoich codziennych decyzjach wartościami, angażują w leczenie, nie 
oczekują dowodów wdzięczności, wspierają się, nie przekonują się wzajemnie, że rzeczywi-
stość zmusza ich do kompromisów. To jest bajka, ale ludzi przykuwa do telewizora właśnie to, 
czego im w życiu brakuje! Chcą wierzyć, że pewne rzeczy są możliwe, czyste, chcą postrzegać 
środowisko lekarskie jako nieskazitelne (Meller 2003: 80).

Szpital w Leśnej Górze jest projekcją społecznych oczekiwań naszego społe-
czeństwa, realizacją marzenia o tym, jak powinny wyglądać szpitale, jak pacjenci 
powinni być w nich traktowani, obsługiwani i leczeni, jak powinni zachowywać się 
zaangażowani lekarze wykonujący swój zawód z pasją i poświęceniem. Serial „Na 

6 Doskonałym przykładem był skecz o ministerstwie głupich kroków.
7 Autorką scenariusza do serialu „Na dobre i na złe” jest Ilona Łepkowska. Głównymi reżyserami są 

Maciej Dejczer i Teresa Kotlarczyk.
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dobre i na złe” jest zobrazowaną projekcją, wizjonerskim obrazem, a nawet wspólną 
tęsknotą za ideałem. Najmocniejszy punkt owego ideału, który uwiódł Polaków, sta-
nowią lekarze szpitala w Leśnej Górze – doktorzy Zosia, Kuba i Bruno.

Cała lekarska trójka jest niezwykle, wręcz nierealnie, pozytywna. Oddana cho-
rym, zaangażowana emocjonalnie, prawa, zawsze gotowa nieść pomoc. W szcze-
gólności Zosia stanowi zupełnie odrealniony przykład lekarza. Ona raczej realizuje 
model współczesnej świętej niż autentycznej postaci z krwi i kości. Doktor Zosia jest

(…) ideałem w każdym calu: jako żona, matka (także przybrana), lekarka. Nawet gdy cier-
pi, wychodzi z cierpienia nietknięta. Jej wcześniejszy partner okazał się homoseksualistą, ale 
w Zosi nie zostaje żadna gorycz. Jest nierzeczywista (Łepkowska w: Meller 2003: 80).

Doktor Zosia, gdy sama ciężko choruje lub gdy okazuje się, że jej córka Amelka 
ma poważną wadę serca i czeka ją skomplikowana operacja, gdy pojawiają się kłopoty 
z przybranym synem, zawsze zachowuje spokój i godność. Nie popełnia błędów w ży-
ciu osobistym. Wybiera zawsze to, co właściwe. Na przykład w wypadku zauroczenia 
innym mężczyzną wybiera jednak dojrzałą miłość do męża. Doktor Zosia to przykład 
wszelkich cnót kobiecych oraz profesjonalnych i zawodowych. Doktor Zosia jest anio-
łem i wygląda jak anioł. Gotowa do poświęceń i wyrzeczeń w imię wyższych wartości.

Polski widz ma świadomość, że rzeczywistość wygląda inaczej i tęskni do tej, 
którą widzi na ekranie. Doskonale ilustrują to słowa pielęgniarki pani Wandy, która 
jest fanką serialu „Na dobre i na złe”. Według niej Leśna Góra

(…) to raj, bo takich szpitali w Polsce po prostu nie ma. Patrzysz na lekarzy – normalni lu-
dzie, nie krzyczą na pacjentów, są gotowi ratować nawet nieubezpieczonego uchodźcę albo 
fotografkę, która wróciła z Afryki z wirusem Ebola. Bez mrugnięcia oka zapłacili za badania 
w Londynie. A w jej szpitalu? Lekarz nie pozwala podać cierpiącym morfiny, bo oszczędza. Na 
rezonans magnetyczny trzeba czekać tygodniami, podobnie jak na wyniki badań hormonalnych 
albo cytologię. Czasem muszę patrzeć, jak pacjent się zwija z bólu, bo w magazynie nie ma 
leku, który jest mu potrzebny (A. Fostakowska 2003: 45).

W tym wypadku prawda ekranu jest zupełnie inna od prawdy codziennych do-
świadczeń. Konfrontacja tych doświadczeń ukazuje ekstremalne różnice między 
tym, co przedstawia serial, a tym, co znane jest z własnego doświadczenia. Bohater-
ka reportażu Anny Fostakowskiej wspomina jeszcze o tym, że „najbardziej zazdrości 
szpitalowi w Leśnej Górze atmosfery, która panuje w zespole. Ludzie mają do siebie 
zaufanie, nie podgryzają się jak u nas” (Fostakowska 2003: 45). Warte odnotowania 
jest, że bohaterka zwraca przede wszystkim uwagę na nastrój, wzajemne stosunki, 
panujące w zespole zaufanie. Te międzyludzkie relacje i życzliwość są tym, za czym 
być może najbardziej Polacy tęsknią. Ważne, że „wszyscy są z sobą w każdej sytua-
cji, nie zdradzają się, szanują” (Fostakowska 2003: 45). Bolesne są braki w sprzęcie, 
brak dostępu do nowoczesnych technologii czy zaawansowanych farmakologicznych 
terapii, ale być może ten sielankowy i zmitologizowany obraz Leśnej Góry ujawnia 
to, czego najbardziej brakuje w polskich szpitalach, a mianowicie życzliwości, sza-
cunku dla drugiego człowieka, godności. Może za tymi uniwersalnymi wartościami 
najbardziej tęsknią w codziennej praktyce szpitalnych doświadczeń zwykli ludzie, 
a także personel medyczny tych instytucji.
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Jak bardzo nieautentyczna i idealistycznie spreparowana jest wizja telewizyjnego 
obrazka z Leśnej Góry, ujawnia poproszony o weryfikację nauczyciel akademicki 
i pediatra z Kliniki Chorób Dzieci Pomorskiej Akademii Medycznej ze Szczecina, 
który stwierdza na samym początku, że zazdrości lekarzom z ekranu

(…) pięknych, ciepłych, kolorowych gabinetów lekarskich wyposażonych w miękkie fotele, 
kanapy i lampki nocne. Rzeczywistość w naszym szpitalu wygląda zupełnie inaczej: rozpada-
jące się biurka i krzesła z lat 70.” (Arłukowicz 2003: 80).

W wypowiedzi eksperta pojawia się tęsknota za estetyzacją przestrzeni szpital-
nej. Doktor Arłukowicz oprócz materialnych kwestii związanych z aranżacją samego 
miejsca pracy podnosi także zasygnalizowany przez cytowaną wcześniej pielęgniar-
kę problem panujących relacji zawodowych związanych z miejscem pracownika 
służby zdrowia w hierarchii zawodowej w Leśnej Górze i polskich szpitalach. „Leka-
rze w Leśnej Górze przyjaźnią się!!! Nie znalazłem w serialu przejawów niezdrowej 
konkurencji i zawiści. Starsi lekarze służą radą i uczą młodszego! Mało tego, piją 
z nim kawę! Rzadko spotykane w rzeczywistości zjawisko” (Arłukowicz 2003: 80).

Kwestia hierarchizacji zawodowej w służbie zdrowia jest wątkiem bardzo często 
podejmowanym w serialach amerykańskich, gdzie system nadrzędności i podrzędno-
ści jest bardzo poważnie i zasadniczo traktowany. W amerykańskim przypadku starsi 
stażem koledzy bardzo często jednak stosują zabieg „rzucania młodych na głęboką 
wodę”. Demokratyzacja zawodowa przejawia się tam we wspólnym egzystowaniu, 
nawet jeśli systemowo i formalnie zajmują oni zupełnie inne pozycje społeczne. Na 
przykład starsi i młodsi lekarze przebywają w tych samym pomieszczeniach, piją tę 
samą kawę zaparzoną dla wszystkich i tak dalej8.

Arłukowicz podkreśla, że zjawisko przyjaźni, wzajemnej życzliwości pomiędzy 
zajmującymi różne pozycje w strukturze zawodowej lekarzami jest bardzo rzadkie, 
inaczej, niż jest to przedstawione w serialu „Na dobre i na złe”.

A oto kolejne spostrzeżenia i zastrzeżenia eksperta i praktyka polskich szpitali:
Wszechstronność lekarzy w Leśnej Górze jest godna pozazdroszczenia. Trzech chirurgów, 

internista, anestezjolog i sporadycznie pediatra załatwiają wszystko: począwszy od operacji 
mózgu, przez wady wrodzone, prowadzenie skomplikowanej i powikłanej wadą płodu ciąży, 
wypadki, porzucone dzieci, kończąc na schizofrenii. Wielokierunkowość podpisanych kontrak-
tów z Kasą Chorych jest niespotykana. Chirurg operujący prostatę leczy kłopoty psychiczne 
pacjenta (Arłukowicz 2003: 80).

To, co wydaje się nieprawdopodobne dla przedstawiciela polskiej służby zdrowia, 
jest możliwe w idealizacji telewizyjnego świata. Lekarze z Leśnej Góry są wszech-
stronni, leczą bowiem nie tylko cierpiące ciało, ale i duszę. Poza tym są wybitni, 
wyjątkowi i posiadają wielkie ponadprzeciętne zdolności9. W wyimaginowanej wizji 
szpitalnego świata, w telewizyjnej bajce lekarze są doskonali i wszystkowiedzący. 

8 Zanalizuję tę kwestię bardziej dokładnie na przykładzie serialu „Ostry dyżur”.
9 W amerykańskich produkcjach prawda telewizyjnego świata całkowicie odpowiada praktyce i funk-

cjonowaniu tamtejszej służby zdrowia, o czym więcej w analizie seriali „Ostry dyżur” i „Dr House”.
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I po raz ostatni oddajmy głos ekspertowi, który wytyka jeszcze jedną nieścisłość 
pomiędzy dwoma wizjami szpitalnej rzeczywistości – w Leśnej Górze

(…) lekarze mają czas na rozmowy z pacjentem (…). Rzeczywistość wygląda tak, że lekarz jest 
albo po, albo przed dyżurem, ma od siedmiu do dziesięciu pacjentów, ćwiczenia ze studentami, 
dyżur w pogotowiu i do tego praktykę prywatną, bez której trudno przeżyć. W Leśnej Górze 
jednym pacjentem zajmuje się ciągle dwóch, trzech lekarzy. I do tego ciągle wypoczętych (Ar-
łukowicz 2003: 80)10.

W Leśnej Górze
(…) wszystko jest jasne: pielęgniarki nie strajkują, lekarze nie dorabiają na boku, a większość 
zabiegów kończy się powodzeniem. Dla lekarzy olbrzymie znaczenie ma etyka. Nie ma frustra-
cji ani wzajemnych animozji, za to są serdeczne stosunki między pracownikami szpitala. Nawet 
fartuchy wyglądają na wykrochmalone (Mirecka 2003: 41).

Nie ma wątpliwości, że świat Leśnej Góry odbiega od doświadczeń telewidzów, 
ale także samych przedstawicieli służby zdrowia. Bajkowe wyobrażenie tego, jak 
powinien wyglądać szpital, jego organizacja, estetyka, relacje międzyludzkie, pro-
fesjonalne wyposażenie niekoniecznie jednak różni się od tego, co oferują szpitale 
prywatne. Jest ich jednak niewiele, a ich oferta jest kierowana do wybranej grupy 
społecznej.

Serial „Na dobre i na złe” to ckliwa opowieść o świecie, który nie istnieje. To sub-
limacja pragnień i wyobrażeń o tym, jak powinny funkcjonować tego typu instytucje. 
Popularność takiej zmitologizowanej oraz idealistycznej formy wynika z tęsknoty 
widzów za zupełnie innym wymiarem służby zdrowia, niż ten, którego doświadcza.

„Daleko od noszy”, czyli polski szpital w krzywym 
zwierciadle – parodia polskiej rzeczywistości

W innym z kolei serialu rodzimej produkcji „Daleko od noszy” (2003–2010) szpital, 
jego organizacja, praca personelu, metody leczenia pacjentów zostały przedstawio-
ne jako satyra i parodia funkcjonowania szpitala – w szerszym znaczeniu instytucji 
państwa i społeczeństwa11. Szpital bez konkretnej nazwy i miejsca, taki everyhospital 
polskiej rzeczywistości, który istnieje w każdym większym i mniejszym mieście na-
szego kraju, ukazuje całkowity absurd i chaos panujący w tym miejscu oraz odpo-
wiada doświadczeniom polskich pacjentów. Serial „Daleko od noszy” w satyryczny 
sposób ukazuje stan rodzimej służby zdrowia. Lekarze zachowują się w sposób nie-

10 Krytyka polskiej służby zdrowia zawiodła medycznego eksperta Bartosza Arłukowicza, z wykształ-
cenia lekarza, do świata polityki. Od 2011 roku pełni on funkcję ministra zdrowia w rządzie Donalda Tuska 
i ma szansę na przeprowadzenie reformy służby zdrowia w naszym kraju.

11 Wcześniej, w latach 2001–2003, wyprodukowano serial „Szpital na perypetiach” nawiązujący do 
słynnego czeskiego serialu „Szpital na peryferiach” (1977–1981) wyreżyserowanego przez Jaroslava 
Dudka. Powstała także kontynuacja tego serialu w reżyserii Hynka Bocana – „Szpital na peryferiach 20 lat 
później” (2003). „Daleko od noszy” jest kontynuacją „Szpitala na perypetiach”. Serial został wyreżyse-
rowany przez Krzysztofa Jaroszyńkiego i Macieja Kraszewskiego.
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frasobliwy, wydają się niekompetentni i nieuprawnieni do wykonywania tego zawo-
du. Na dodatek całkowicie nie radzą sobie z organizacją i planowaniem. Swoje nie-
powodzenia i rozgoryczenia wyładowują na pacjentach. Personel średniego szczebla 
usiłuje panować nad sytuacją i szpitalnymi zdarzeniami, które notorycznie wymykają 
się spod kontroli. Szpital jest uniwersalnym miejscem i przykładem instytucji zarzą-
dzanej i prowadzonej w sposób chaotyczny i niekompetentny. Lekarze mają raczej 
niską moralność i niewielki szacunek dla pacjentów. Jest to obraz nie tylko zmagają-
cej się wciąż z problemami służby zdrowia, ale także innych instytucji i miejsc, któ-
re nie działają poprawnie i kompetentnie. Jest to zatem przypadek odczarowywania 
zmitologizowanej wersji szpitala, prezentowanej w bajkowej formie w serialu „Na 
dobre i na złe”. Każda z tych form w zupełnie inny sposób – mitologizując lub ironi-
zując – ukazuje fatalny stan szpitali i złe funkcjonowanie niektórych instytucji. Jedni 
widzowie, oglądając „Na dobre i na złe”, marzą i dają się uwieść metaforze bajkowe-
go i wyidealizowanego świata szpitalnej przestrzeni, inni zaś, jak w serialu „Daleko 
od noszy”, ze śmiechem i telewizyjną ironią rozładowują napięcia i niezadowolenie 
ze stanu źle działających instytucji. W jednym i drugim przypadku diagnoza „stanu 
zdrowia” – szpitala, państwa i społeczeństwa – jest tylko pozornie optymistyczna. 
Idealizacja i satyra są sposobami na ukazanie prawdy o szpitalnej rzeczywistości. 
Dwa całkowicie różne sposoby przedstawienia tych problemów w dwu różnych se-
rialach medycznych ujawniają ostatecznie tę samą prawdę w postaci negatywnej opi-
nii na temat funkcjonowania szpitalnych instytucji. W jednym i drugim przypadku 
interpretacja prowadzi do podobnych konkluzji.

Parodia, ironia i absurd, jakimi posłużono się w serialu „Daleko od noszy”, są 
innym sposobem na ujawnienie problemów i radzenie sobie z sytuacją służby zdro-
wia w naszym kraju, niż dzieje się to w przypadku „Na dobre i na złe”. Jeden i drugi 
serial, mimo że czynią to w zupełnie inny sposób, oceniają stan służby zdrowia. Me-
tafora szpitala oraz narzędzia idealizacji i mitologizacji, jak również satyry, parodii 
i ironii, ujawniają krytykę kondycji tej ważnej z punktu widzenia funkcjonowania 
społeczeństwa dziedziny.

Lata 70. to czas seriali moralizatorskich, w których w fabule dominowały raczej 
wątki obyczajowe i etyczne. Polskie seriale „Doktor Ewa” i „Układ krążenia” bar-
dzo mocno odzwierciedlały realia codzienności. Doktor Ewa pracowała na polskiej 
prowincji, zmagając się wcześniej z dylematem podjęcia pracy w szpitalu, w stolicy 
czy też na wsi. Ostatecznie wybiera prowincję, gdzie pragnie heroicznie „nieść kaga-
nek zdrowia”. Serial był pretekstem do ukazywania właściwych wyborów, szerzenia 
propagandy sukcesu, czyniąc z doktor Ewy siłaczkę epoki, która nie wybiera łatwej 
drogi kariery w Warszawie, ale polską wieś. Nie jest to decyzja łatwa, bo pozostanie 
w stolicy oznacza skorzystanie z protekcji, wyjazd do wiejskiego ośrodka daje na-
tomiast samodzielność i wolność, ale oddala od możliwości uczenia się medycyny 
w zaawansowanym ośrodku. W jednym z odcinków doktor Ewa musi poinformować 
wychodzącą właśnie młodą dziewczynę, że ta, cierpiąc na hemofilię, nie będzie mo-
gła mieć dzieci. W innym nie zgadza się na przeprowadzenie zabiegu przerwania 
ciąży, pomagając dziewczynie do czasu porodu. Udaremnia także przeprowadzenie 
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zabiegu przez znachorkę i doprowadza w rezultacie do małżeństwa młodych ludzi. 
Kiedy praktyka lekarki w ośrodku wiejskim dobiega końca, jest ona zakończona suk-
cesem – otwartą, dzięki jej staraniom, izbą porodową.

Doktor Ewa jest postacią heroiczną i godną podziwu. Jest zasłużoną bohaterką 
PRL-u. W tym serialu medycyna właściwie nie odgrywa znaczącej roli. Serial miał 
raczej oddawać klimat, nastrój czasów oraz ukazywać społeczno-obyczajowe tło. 
W tym przypadku serial medyczny służył raczej propagandzie szerzenia etosu za-
wodu lekarza w odległych od centrum stolicy miejscach. Praca doktor Ewy Lipskiej, 
wychowanej i wykształconej w mieście, polega zatem nie tylko na pracy w wiejskim 
ośrodku, ale również na poznawaniu mentalności i obyczajów ludzi zamieszkujących 
prowincję. Musi ona zdobyć ich zaufanie, nauczyć się komunikować z nimi, uświa-
damiać i przekonywać do leczenia. Akcja serialu rozgrywa się ponad czterdzieści 
lat temu w zupełnie innej rzeczywistości, którą możemy poznać na przykład dzięki 
badaniu seriali medycznych.

Współczesne „Na dobre i na złe” oraz „Daleko od noszy” są wyrazem tęsknoty 
za idealnym społeczeństwem, lepszym państwem i lepszym szpitalem albo są kry-
tyką jego słabości, absurdów, niekompetencji tego państwa. Kilka dekad wcześniej 
serial „Doktor Ewa” promował właściwe postawy społeczne, roztrząsał dylematy 
moralne, ukazywał tło obyczajowo-społeczne i podkreślał konieczność pozytywnych 
przemian.

Seriale medyczne w różnych czasach i kulturach pełnią odmienne funkcje. Cza-
sami, tak jak w wypadku „Doktor Ewy”, są narzędziem władzy w kształtowaniu 
obywatelskich, moralnie godnych naśladowania postaw.

„Ostry dyżur”, czyli charakterystyka amerykańskiego 
społeczeństwa

Amerykański serial „Ostry dyżur” (1994–2009)12 upowszechniał amerykański sy-
stem działania szpitalnych oddziałów ratunkowych, traktując to miejsce jako prze-
strzeń ukazania różnorodności społeczeństwa amerykańskiego, a także funkcjono-
wania systemu zdrowia, systemów ubezpieczeń zdrowotnych. Przestrzeń oddziału 
ratunkowego szpitala w Chicago była metaforą amerykańskiego społeczeństwa. Se-
rial ukazywał hierarchizację zawodową środowiska medycznego oraz obowiązujące 
w nim normy i zasady. Prezentował reguły relacji lekarz – pacjent wynikające z sy-
stemowych zasad oraz edukował i kształtował świadomość w ramach profilaktyki 
zdrowia. W „Ostrym dyżurze” przedstawiano różne problemy mieszkańców Chica-
go, kwestie związane zarówno z relacjami ludzkimi, jak i systemowymi sprawami 
ubezpieczeń społecznych czy też odszkodowań. Społeczny system zawodowy środo-
wiska medycznego ukazywał hierarchiczność i normy funkcjonowania całego społe-
czeństwa amerykańskiego.

12 Tytuł oryginalny „ER”, reżyseria Michael Crichton.
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W serialu „Ostry dyżur” przedstawiono przede wszystkim pełny przekrój amery-
kańskiego społeczeństwa. Przez ekran przewinęli się reprezentanci najróżniejszych 
grup i warstw społecznych. Fakt istnienia różnic społecznych, etnicznych, kulturo-
wych, zawodowych czy materialnych często jest w serialu eksploatowany. Nie unika 
się w nim podnoszenia tych kwestii, czasem w żartobliwym, ale częściej w poważnym 
tonie. Polityka poprawności politycznej spowodowała, że wszelkie grupy społecz-
ne, zawodowe, etniczne, religijne i wyznaniowe pojawiły się w fabule zarówno po 
stronie medyków, jak i pacjentów. Innym ważnym aspektem prezentowanym w tym 
serialu jest kwestia hierarchii zawodowej i systemu edukacji medycznej. W „Ostrym 
dyżurze” prawie w każdym odcinku zwraca się uwagę i uwypukla społeczne zasa-
dy systemu określającego zasady prestiżu oraz normy nadrzędności i podrzędności, 
których wszyscy muszą przestrzegać. Struktura amerykańskich instytucji ma bardzo 
wyraźnie określone zasady funkcjonowania, których należy bezwzględnie przestrze-
gać. Wszelkie formy łamania czy też omijania systemowych reguł są piętnowane 
i karane.

Izba przyjęć w fikcyjnym szpitalu County General Hospital w Chicago jest obra-
zem społeczeństwa amerykańskiego w pigułce. Mamy tam zatem rozmaite problemy, 
konflikty, relacje międzygrupowe, kwestie związane ze statusem, prestiżem i władzą. 
Oto kilka przykładów sytuacji ilustrujących momenty związane z funkcjonowaniem 
systemu ubezpieczeń. Doktor Mark Greene przyjmuje Afroamerykanina, który skar-
ży się na kłopoty z oczami i podwójne widzenie. Po przeprowadzonym wywiadzie 
medycznym i braku jakichkolwiek innych objawów przekazuje pacjentowi informa-
cję: „mogę wezwać neurologa, ale to będzie kosztować 200 dolarów”. Na co męż-
czyzna odpowiada: „Doktorze Greene, mówi pan tak, bo jestem czarny. Z białym by 
pan tak nie rozmawiał”. W rezultacie doktor Greene, który początkowo nie chciał na-
rażać nieubezpieczonego pacjenta na dodatkowe koszty, zleca wezwanie neurologa 
i wystawienie rachunku. Na odchodnym lekarz słyszy komentarz mężczyzny „muszę 
płacić, bo jestem czarny. A ty doktorze jesteś Żydem”. Tego typu scena ukazuje wza-
jemne stereotypowe wyobrażenia przedstawicieli różnych grup etnicznych. Istnienie 
stereotypów ujawnia się najczęściej w codziennych interakcjach i sytuacjach spo-
łecznych.

W omawianej scenie przedstawiciel grupy niedominującej w sferze życia społecz-
nego prezentuje postawę oporu wobec grupy dominującej. Udaje mu się tym samym 
podważyć istniejące i ugruntowane w tkance społecznej stereotypy kulturowe. Tego 
typu serialowa sekwencja jest okazją do podważania istniejących stereotypów i bun-
towania się wobec nich, jednocześnie daje możliwość uzyskania satysfakcji przez wi-
dzów pochodzenia afroamerykańskiego, którzy postrzegają zachowanie ich bohatera 
jako odważne i „dające nauczkę” przedstawicielowi grupy dominującej. Należy jed-
nak zauważyć, że mężczyzna w sposób zupełnie instrumentalny i bezpodstawny na-
zywa doktora Greene’a Żydem, a konieczność zapłaty za konsultację neurologiczną 
tłumaczy swoim kolorem skóry13. Wątek stwarzania oporu, a nawet symbolicznego 

13 W serialu „Dr House” scen o podobnym charakterze jest także bardzo wiele, co świadczy o tym, 
jak ważna jest to kwestia dla amerykańskiego społeczeństwa.
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buntu przeciw przedstawicielom dominującej kultury, jest bardzo ważną kwestią, 
często pojawiającą się w amerykańskich serialach medycznych.

W innym odcinku serialu „Ostry dyżur” pracownik fizyczny, który złamał nogę 
w kostce, dopytuje, czy na pewno otrzyma za ten wypadek odszkodowanie. W jeszcze 
innej scenie jest poruszona kwestia przedłużenia pobytu chorej kobiety na oddziale, 
a zdaniem pracownika socjalnego nie kwalifikuje się ona do pozostania w szpita-
lu. W kolejnej sytuacji widzimy zrozpaczoną matkę, która nie może leczyć chorego 
dziecka na oddziale kardiochirurgii, gdyż nie dysponuje potrzebnymi do tego celu 
środkami finansowymi. Kobiecie pomaga jednak personel szpitala, wzywając pra-
cownika opieki, którego zadaniem będzie załatwienie ubezpieczenia zdrowotnego, 
umożliwiającego leczenie dziecka.

Posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego bądź jego brak to stałe tematy serialu, które 
stanowią niezwykle ważny problem amerykańskiej służby zdrowia. W serialu przed-
stawiono instytucjonalne metody i praktyczne rozwiązania amerykańskiego systemu 
socjalnego w odniesieniu do osób borykających się z biedą. W jednym z odcinków 
matce czwórki dzieci są udostępnione adresy specjalnych banków żywności i grup 
kościelnych, które zajmują się dożywianiem i udzielaniem pomocy ubogim rodzinom. 
Serial wskazuje na istnienie instytucjonalnych i profesjonalnych rozwiązań dla naju-
boższych obywateli Stanów Zjednoczonych. Każdy z nich uzyskuje w końcu pomoc, 
a państwo spełnia swój obowiązek. Warto w tym miejscu dodać, że szpital prezentowa-
ny w „Ostrym dyżurze” jest placówką państwową, czyli instytucją, która ma umożli-
wić swoim obywatelom podstawowe leczenie. Nie oznacza to jednak, że nie pojawiają 
się problemy z dostępem do drogiego i specjalistycznego leczenia w wypadku braku 
ubezpieczenia zdrowotnego. W tym sensie serial odgrywa rolę edukacyjną, która ma 
uświadamiać widzom funkcjonowanie amerykańskiego systemu ubezpieczeń.

Agaton Kosiński uważa, że „magnesem przyciągającym widzów stała się codzien-
ność bezimiennych bohaterów, jakich spotkać można na każdym ostrym dyżurze 
w każdym szpitalu” (Kosiński 2001: 115). Codzienność nie oznacza wyłącznie chorób, 
z jakimi pojawiają się na ostrym dyżurze ludzie, ale to właśnie wówczas ujawniają się 
problemy związane z indywidualnym zabezpieczeniem, czyli wykupionymi polisami, 
zgromadzonymi środkami i ubezpieczeniami. Przestrzeń oddziału ratunkowego pań-
stwowego szpitala w Chicago ukazuje problemy tych, których nie stać na dodatkowe 
ubezpieczenia. Minusy funkcjonowania systemu zostają tutaj całkowicie obnażone. 
Jak zauważa Małgorzata Jacyno, szpital to nie tylko miejsce, „(…) w którym prze-
prowadza się rozmaite zabiegi, ale także scena walk i wojen kulturowych. Seksizm, 
rasizm, klasizm, ageizm to uprzedzenia wnoszone nie tylko do relacji z pacjentem, ale 
także tworzące konflikty i podziały w świecie personelu” (Jacyno 2010: 311).

W serialu bardzo uwypuklone są relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem. Mam 
tutaj na myśli rozwiązania prawne i systemowe. Każda sytuacja, każda choroba pa-
cjenta jest z nim szczegółowo omawiana. Ze względu na wymogi systemu prawne-
go i zabezpieczenia przed procesami sądowymi lekarze sugerują pacjentom metody 
leczenia, oceniając ich ewentualną skuteczność, ale ostateczne decyzje zawsze po-
dejmują sami pacjenci. W niektórych sytuacjach pytania stawiane pacjentom brzmią 
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abstrakcyjnie: „Pani Frank, za chwilę nie będzie pani mogła oddychać. Czy chce pani 
być podłączona do respiratora?”. Lekarze boją się ewentualnych procesów i zmagań 
z prawnikami. Ta kwestia jest częstym wątkiem fabuły „Ostrego dyżuru”: „Gdyby 
go wypisali, mielibyśmy proces na dwa miliony dolarów, bo facet mimo wyników 
w normie może mieć zakrzepicę”. Z tego też powodu pacjenci są szczegółowo i wy-
czerpująco informowani o swoim stanie, postawionej diagnozie, podjętej terapii. 
Wszystko to w celu uniknięcia pomyłki, skutkującej problemami prawnymi.

Inna prezentowana w serialu kwestia dotyczy silnej hierarchizacji zawodowej. 
Na każdym kroku w różnych sytuacjach podkreśla się znaczenie struktury społecz-
nej. Zajmowana przez jednostkę pozycja społeczna jest związana ze ściśle zdefinio-
wanym zakresem zachowań w roli społecznej. Różnice w hierarchii odzwierciedla 
kolorystyka obowiązujących w szpitalu strojów: chirurdzy mają zielone, rezyden-
ci niebieskie, stażyści białe, pielęgniarki różowe, personel pogotowia ratunkowego 
ciemne. Atrybutami podkreślającymi daną rolę jest stetoskop zawieszony na szyi. 
Wkroczenie w czyjeś zawodowe kompetencje jest natychmiast korygowane: „Pani 
doktor, ten pacjent jest mój, a pani jest tylko rezydentem. To ja decyduję o jego le-
czeniu”. Pilnuje się zasady, aby młodsi lekarze zdobywali niezbędne doświadczenie, 
stąd na przykład stwierdzenie: „Długo pracowaliśmy nad grafikiem, by każdy zdobył 
doświadczenie”. Doskonale ową hierarchiczną strukturę opisuje chirurg Gabriel We-
ston w swoich wspomnieniach z praktyki szpitalnej:

Każda kolejna funkcja w szpitalu wiązała się ze wzrostem odpowiedzialności i niewielkim 
przesunięciem w górę w rozbudowanej strukturze. Aż pewnego dnia dotarło do mnie, że nie 
jestem już stażystką, ale zdobywszy kolejny szczebel w hierarchii, zostałam rezydentką (We-
ston 2010: 74).

Różnice w zajmowanych pozycjach medycznej struktury zawodowej są niezwykle 
przestrzegane w kodeksie personelu medycznego. Tak wyraźna struktura sprzyja rywa-
lizacji i satysfakcji po zdobyciu kolejnego szczebla w strategii rozwoju zawodowego.

Serial „Ostry dyżur” cechuje wysoki stopień realizmu. Przejawia się to na kilku 
płaszczyznach. Po pierwsze jest to realizm w przedstawianiu wszystkiego, co jest 
związane z medycyną, farmakologią czy diagnostyką. Pod tym względem serial jest 
wzorcowy. Na wielu uczelniach medycznych był przez wykładowców polecany jako 
serial o charakterze edukacyjnym14. Przedstawiane tam przypadki chorobowe są au-
tentyczne, a zachowania lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego niezwykle 
profesjonalne15. W kwestii zawodowej hierarchii personelu medycznego i realiów 
strategii możliwych karier medycznych oraz systemu edukacji i praktyki medycznej 
serial jest całkowicie zgodny z rzeczywistością amerykańskich warunków. We wpro-

14 Od studenta farmacji z Krakowa uzyskałam informację, że na uczelni w tym mieście na jednych 
z zajęć prowadzący odwoływał się do „Ostrego dyżuru”, bardzo wysoko go oceniając pod względem 
merytorycznym i edukacyjnym.

15 Konsultowałam kwestię realizmu prezentowanego w serialu ze studiującym w Polsce medycynę 
studentem z Kanady, który w trakcie studiów odbył praktyki w jednym z amerykańskich szpitali. Według 
jego opinii rzeczywistość funkcjonowania oddziału ratunkowego w państwowym szpitalu miejskim w Sta-
nach wygląda dokładnie tak, jak zostało to przedstawione w serialu „Ostry dyżur”.
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wadzającym odcinku pierwszej serii „Ostrego dyżuru” zostaje dokładnie przedsta-
wiona sytuacja amerykańskiego lekarza, który może być stażystą bądź rezydentem. 
Doktor Peter Benton jako stażysta pracuje 90 godzin tygodniowo przez 52 tygodnie 
w roku i ma zaledwie 18 dni urlopu. Jego roczna pensja brutto wynosi 23 tysiące 
739 dolarów. Jest to zatem mordercza praca, która pochłania masę czasu i nie jest 
rekompensowana odpowiednim uposażeniem16. Zresztą zwroty typu „Mam dosyć, 
31 godzin na nogach” – wypowiadane przez serialowych lekarzy, notorycznie po-
jawiają się w rozmowach personelu. Lekarze śpią, gdzie popadnie. Czasem nawet 
na wolnych łóżkach szpitalnych. Deficyt snu jest ich największą zmorą. Towarzy-
szy im chroniczne zmęczenie i niewyspanie. „Kiedy zaczynałam karierę (…) po-
informowano mnie, że przez pierwszy rok stażu nie będę miała zbyt wielu okazji, 
żeby wychodzić z pracy” (Weston 2010: 173). Przy takim tempie pracy i liczbie 
godzin spędzonych na oddziale trudno jest w ogóle o jakiekolwiek życie osobiste. 
Największym marzeniem lekarzy z „Ostrego dyżuru” jest możliwość wyspania się, 
albo choćby zdrzemnięcia, z tego powodu życie osobiste wielu z nich jest w rozsypce 
bądź w głębokim kryzysie. Przemęczonemu doktorowi Greene’owi przełożony zada-
je sarkastyczne pytanie: „A to stażyści mają życie osobiste?”.

W innej z kolei sytuacji doktor Benton wyjaśnia studentowi trzeciego roku, że 
posiłki konsumuje się wtedy, kiedy jest taka szansa: „Nie zgrywaj bohatera, nigdy 
nie wiadomo, kiedy będziesz miał szansę na następny posiłek”. Małżeństwu doktora 
Marka Greene’a grozi poważny kryzys właśnie z powodu jego ciągłej nieobecności 
w domu. Żona namawia go zatem na podjęcie pracy w prywatnej służbie zdrowia, 
w znacznie nowocześniejszej prywatnej klinice17, gdzie warunki zatrudnienia i higie-
na pracy wyglądają zupełnie inaczej. Jego pensja wynosiłaby 120 tysięcy dolarów 
plus premia, dodatkowo stać by go było na dom w Aspen i na Jamajce. Mógłby latać 
na konferencje naukowe do Paryża i innych światowych stolic. Jedynie przez pierw-
szy rok musiałby odbierać wszystkie wezwania, włącznie z weekendowymi. Propozy-
cja jest niezwykle kusząca – wysokie uposażenie, sporo wolnego czasu i prestiż wy-
nikający z bycia zatrudnionym w jednej z najlepszych prywatnych klinik w Stanach 
Zjednoczonych. Doktor Mark woli jednakże pozostać lekarzem państwowej służby 
zdrowia z kilkakrotnie niższą pensją, wolnym czasem zredukowanym do minimum 
i siedmioletnim okresem pracy koniecznym do szpitalnego etatu. Poza tym oddział 
ratunkowy z pewnością jest miejscem, w którym młody lekarz w krótkim czasie może 
się najwięcej nauczyć. Potwierdza to amerykańska chirurg:

Najciekawsze praktyki, jakie może odbyć lekarz stażysta, to te na oddziale ratunkowym. 
Nic tam nie jest łatwe. Katastrofy występują w obfitości, choroby w skrajnych wydaniach, 
a ludzkie dramaty należą wyłącznie do tych najpoważniejszych (Weston 2010: 93).

16 Wynagrodzenie, jako otrzymuje doktor Peter Benton, stanowi około 70 tys. zł brutto w skali roku. 
Po odjęciu amerykańskiego podatku, w wysokości około 15%, jego miesięczna pensja to mniej więcej 
5 tys. zł miesięcznie. Jest to zatem raczej niska pensja, biorąc pod uwagę zaangażowanie czasowe, koszty, 
odpowiedzialność, lata nauki poświęcone na zdobycie wykształcenia, doświadczeń, umiejętności.

17 Trudno sobie wyobrazić jeszcze bardziej ekskluzywną i bardziej nowoczesną klinikę niż szpital 
w Chicago, który ma nawet lądowisko na dachu i najnowocześniejszy sprzęt medyczny.
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Ideologia zaprezentowana w serialu „Ostry dyżur” w pewnym sensie ukazuje 
lekarzy jako Judymów amerykańskiej służby zdrowia, którzy pomimo niskich wy-
nagrodzeń i braku wolnego czasu pozostają na służbie obywateli amerykańskich. 
Przesłanie serialu jest w tym wypadku oczywiste, praca lekarza jest bowiem jego pa-
sją i wyzwaniem. Wykonuje ją mimo niedogodności, trudności systemowych (długi 
termin oczekiwania na etat, konieczność zdobywania stypendiów itd.), kryzysów ro-
dzinnych, permanentnego zmęczenia. Amerykański lekarz, mimo słabości i nieunik-
nionych błędów medycznych, które zdarza mu się popełniać jest całkowicie oddany 
służbie innym, niesieniu pomocy współobywatelom. Najpierw studia a potem prak-
tyka w szpitalu, wiele go kosztuje. Doktor Greene tłumaczy praktykantowi, który nie 
radzi sobie z presją pracy: „Nie daj się Bentonowi, on też rzygał na studiach”.

W serialu „Ostry dyżur” idealizuje się znaczenie wspólnoty, która sobie poma-
ga, wartość wspólnej pracy (koordynacja działań pracowników oddziału wszystkich 
szczebli ukazuje absolutną moc wzajemnego zaufania i współpracy, życzliwości i po-
mocy). Nie ma tutaj przejawów kulturowego cynizmu, tak silnie eksploatowanego 
w serialu „Dr House” i nieco słabiej w „Chirurgach” – serialu, który omówię poniżej.

„Ostry dyżur” to laurka wystawiona amerykańskiemu społeczeństwu i systemo-
wym rozwiązaniom stosowanym w służbie zdrowia. Nie unika się tam naturalnie poka-
zywania drażliwych kwestii rasizmu, dyskryminacji, hierarchizacji zawodowej – czyli 
wszystkich tych zagadnień, z którymi zmaga się społeczeństwo amerykańskie na co 
dzień. Wymowa i ideologiczna funkcja serialu jest jednak ewidentnie pozytywna i ma 
utwierdzać widzów w przekonaniu o sile i wartości tego systemu. Wydaje się nawet, 
że można mówić o pewnej estetyzacji szpitalnej przestrzeni. Najtrudniejsze bowiem 
zabiegi chirurgiczne nie przerażają, mimo że są pokazywane w sposób niezwykle re-
alistyczny. Można nawet odnieść wrażenie, że ogląda się spektakl dobrze skompono-
wanych kolorów, które w rezultacie dają pozytywne odczucia estetyczne. Serial „Ostry 
dyżur” mimo swego realizmu jest widowiskiem silnie estetyzującym.

„Chirurdzy”, czyli szpital jako miejsce społecznej rywalizacji

Fabuła i świat medyczny przedstawiony w serialu „Chirurdzy” (2005) znacząco już 
różni się od tego, co przedstawia „Ostry dyżur”18. Jest to proces naturalny, że stwo-
rzona zaledwie kilka lat później fabuła amerykańskiego serialu medycznego dotyka 
nowych zagadnień, ukazuje inną perspektywę spojrzenia na znane i eksploatowa-
ne wcześniej tematy. „Chirurdzy” ukazują zmiany, jakie zachodzą w amerykańskim 
społeczeństwie. Główna zmiana polega na ukazaniu świata szpitala z punktu widze-
nia młodych stażystów, którzy pretendują do zawodu lekarza. Z jednej strony są oni 

18 Oryginalny tytuł serialu „Grey’s Anatomy”. Tytuł odnosi się do bardzo znanego w Stanach Zjed-
noczonych klasycznego podręcznika anatomii dla studentów medycyny „Anatomy of the Human Body” 
Henry’ego Graya. Stąd nazwisko głównej bohaterki Meredith Grey. Serial wyreżyserowali głównie Tony 
Goldwyn i Sarah Pia Anderson.
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przedstawiani jako osoby, dla których medycyna jest całym światem. Z drugiej – 
w imię osiągnięcia celów są w stanie poświęcić przyjaźnie i dobre relacje z kolegami.

Zachowania bohaterów serialu „Chirurdzy” doskonale odzwierciedlają zasady 
funkcjonowania coraz bardziej zindywidualizowanego i coraz bardziej konkurencyj-
nego społeczeństwa. Przestrzeń szpitala jest dla nich polem walki o najlepsze przy-
padki, o możliwość uczestniczenia w zabiegach operacyjnych, o asystowanie przy 
nich. Stosują w tym celu bezpardonowe zabiegi, oszukują się, nie informują o zda-
rzeniach, nie dzielą wiedzą. „Chirurdzy” odzwierciedlają wartości cenione społecz-
nie przez amerykańskie społeczeństwo. Powodują one, że bohaterowie akceptują ist-
niejące reguły i zasady społecznego funkcjonowania i ostro konkurują z sobą w celu 
poszerzenia wiedzy i zdobycia doświadczeń. Obwiązujące między stażystami reguły 
gry promują brak zaufania i egoizm w działaniach społecznych. Przyglądając się 
szpitalnym doświadczeniom bohaterów „Chirurgów”, można odnieść wrażenie, że 
wyjątkowo dobrze do ich sytuacji pasuje opis Zygmunta Baumana, który analizował 
zachowania uczestników programu „Big Brother”:

Reszta, powtórzmy, zależy od ciebie, świadka gier cudzych i uczestnika własnych. Ta resz-
ta, miej to na uwadze, to „gra o sumie zerowej”. Wygrasz tyle, ile inni przegrają – ani grosza 
więcej. Aby inni mogli wygrać, ty musisz przegrać. Nie ma więc sensu zwierać szeregów, sta-
wać ramię przy ramieniu, szukać wspólnej sprawy, chyba że masz na myśli porozumienie z za-
łożenia chwilowe, użyteczne, gdy masz się wdrapać na kolejny szczebel drabiny, ale zbędne 
z chwilą, gdy się wdrapiesz. Sojusze są dobre, jak długo ci służą. Stają się szkodliwym, ruchy 
krępującym obciążeniem w chwili, gdy bez ich usług możesz się już obejść (Bauman 2001).

Wygrywają najlepsi, to znaczy najbardziej zaradni, utalentowani, doświadczeni, 
pewni siebie i z łatwością adaptujący się do nowych warunków. Bauman, opisując 
znaczenie i zasady programu „Big Brother”, zwraca uwagę na to, że koncentrują one 
jak w pigułce (w skali mikro) kulturowo-społeczne wartości i zasady, charakteryzu-
jące społeczeństwo skali makro.

Razem z główną bohaterką Meredith Grey staż w szpitalu w Seattle rozpoczy-
na kilkoro uzdolnionych studentów. Niewielu jednak wytrwa rywalizację, brak snu, 
zmęczenie, ciągłą presję współzawodnictwa i podporządkowanie się bardzo wyma-
gającym przełożonym. Nie ma tu zatem miejsca na kreowanie wspólnoty osób, które 
wzajemnie by sobie pomagały, w zamian tego stosunki i relacje są organizowane we-
dług dominującej i hegemonicznej zasady współzawodnictwa. To rywalizacja kształ-
tuje stosunki pomiędzy stażystami. Kandydat na lekarza powinien spełniać wymogi 
idealnego pracownika opisane przez Baumana:

Idealny pracownik to taki, który nie ma żadnych zobowiązań, nie jest do niczego przywią-
zany, nie jest w związkach uczuciowych i stroni od ich nawiązywania. Jest to osoba gotowa 
przyjąć każde zadanie, jakie się pojawi, bez wahania zmienić swoje skłonności, porzucić stare 
priorytety i przyjąć nowe, a wszystko to w bardzo krótkim czasie (Bauman 2009a: 16).

W serialu stażyści unikają głębszych relacji emocjonalnych. Seks traktują jako 
zaspokojenie potrzeby fizjologicznej (relacja Izzie i doktora Kareva), a poważniej-
sze uczuciowe zaangażowanie starają się ukryć przed innymi. W wyjątkowo trudnej 
sytuacji znajduje się Meredith Grey, która wchodzi w relacje ze swoim opiekunem 



„Chirurdzy”, czyli szpital jako miejsce społecznej rywalizacji 239

z oddziału szpitalnego. Emocje i uczucia ograniczają bohaterów, obniżają ich zdol-
ności rywalizacyjne, na których powinni się koncentrować. Toteż źle widziane są hi-
storie miłosne, które angażują stażystów w jakiekolwiek inne niż szpitalne sprawy.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt „Chirurgów”, który doskonale uwi-
dacznia zachodzące w społeczeństwie amerykańskim zmiany kulturowo-społeczne. 
Mam na myśli przemiany związane z nurtem feministycznym, z uwzględnieniem 
pierwiastka etnicznego. Przełożoną wszystkich stażystów jest kobieta, Miranda 
Bailey, która jest Afroamerykanką. Ordynatorem oddziału jest ciemnoskóry doktor 
Webber, a jednym z dwóch najzdolniejszych rezydentów jest także Afroamerykanin 
doktor Burke. Jest to spora zmiana w porównaniu z wcześniejszymi produkcjami. 
Doktor Webber piastuje wysokie stanowisko zarządzające. Posiada on realną wła-
dzę i wpływ na to, jak funkcjonuje szpital19. Ciekawy przypadek stanowi postać 
doktor Mirandy Bailey, której postawa odbiega od stereotypu – zachowuje się raczej 
jak surowy mężczyzna, a nie łagodna pani doktor. Postaci kobiet obsadzonych w roli 
związanej z posiadaniem władzy towarzyszy silnie zmaskulinizowana postawa. Sta-
żyści są często zdani na siebie, uczą się pracować pod presją i bez ciągłej pomocy 
innych.

W kwestii doboru postaci pod względem etnicznej poprawności również zacho-
wano proporcje. Oprócz czarnoskórych lekarzy i ordynatora jedną z głównych staży-
stek jest Azjatka doktor Cristina Yang oraz grupa stażystów, która w Grace Hospital 
w Seattle składa się z trzech kobiet i dwóch mężczyzn. Dochodzi zresztą do nawiązy-
wania relacji pomiędzy grupami etnicznymi, czego przykładem jest związek doktor 
Yang z czarnoskórym doktorem Burkiem. 

Najważniejsze jednak w tym serialu wydaje się ukazanie cenionych społecz-
nie wartości, takich jak rywalizacja, indywidualizm i samodzielność. Kooperacja, 
wspólnota i poprawne relacje międzyludzkie są prezentowane raczej jako drugo-
rzędne. Serial ukazuje wyobcowanie jednostki w systemie, który poszukując najlep-
szych i rozwijając ich techniczne umiejętności, minimalizuje znaczenie wspólnoty. 
Pacjenci są zreifikowanymi obiektami, o które się walczy i traktuje jako interesujące 
przypadki w zawodowym procesie zdobywania wiedzy. Humanizm relacji lekarz – 
pacjent zostaje sprowadzony do relacji lekarz – przedmiot. Przynajmniej tak jest to 
zaprezentowane w serialu z punktu widzenia stażystów.

Serial „Chirurdzy” nie pokazuje już tylko kultury indywidualizmu, ale jako 
pierwszy odwołuje się do rodzącej się w Stanach Zjednoczonych kultury cynizmu, 
która w apogeum zostanie przedstawiona w serialu „Dr House”.

19 W kolejnej amerykańskiej produkcji poświęconej hospital story dyrektorem szpitala z pewnością 
będzie już kobieta. W serialu „Dr House” doktor Lisa Cuddy występuje w podwójnej roli – lekarza i dyrek-
tora szpitala. Jej wizerunek odbiega od wizerunku postaci doktor Mirandy Bailey, która swoją pozycję po-
twierdzała męskim sposobem zachowania. Cuddy jest jej przeciwieństwem. Podkreśla atrybuty kobiecości 
obcisłymi strojami, butami na obcasach, efektowną biżuterią i burzą włosów. W razie potrzeby przeistacza 
się w lekarza z sali chirurgicznej, który w kompetentny sposób potrafi wykonać skomplikowane zadania.
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„Hoży doktorzy”–  satyra na amerykańską rzeczywistość 
szpitalną

Serial „Chirurdzy” ma w Ameryce swoją satyryczną wersję w postaci serialu „Hoży 
doktorzy” (2001–2010)20. Akcja tego serialu również toczy się na oddziale chirurgii, 
i dotyczy zawodowej praktyki młodych lekarzy. Wiele wątków znanych z serialu 
„Chirurdzy” jest podejmowanych w satyrycznej wersji „Hożych doktorów”. Staży-
sta John Dorin, jego kolega Chris Turk oraz Elliot Reid poznają bezlitosne zasady 
szpitalnego systemu, czy też, szerzej, społecznego systemu. Doświadczenia, jakich 
nabywają na temat systemu ubezpieczeń, transplantologii czy geriatrii, oddają ich 
pragmatyczny, a raczej cyniczny stosunek do kwestii zdrowia i leczenia pacjentów. 
W trakcie pierwszego szkolenia z zakresu prawa młody doktor dowiaduje się, że 
„Szpital unika procesów”, „jeśli popełnicie błąd, nie przyznajcie się pacjentowi”. 
W innej sytuacji doktor Dorin poznaje stosunek doświadczonych lekarzy do starych 
i przewlekle chorych pacjentów: „nowoczesne metody utrzymują ich przy życiu, 
kiedy już dawno powinni zejść, bo stracili to wszystko, co czyniło ich ludźmi. Jeśli 
wieziesz na wózku trupa, nikt nie będzie ci zawracał głowy”. Idealistycznie nasta-
wiony do swojego zawodu Dorin wielokrotnie w brutalny sposób poznaje bezlitosne 
prawa i zasady decydujące o leczeniu. Oto jedna z takich lekcji, jakiej udziela mu 
przełożony: „Wciąż próbujesz wcisnąć panią Prat na listę do transplantacji! Mam złe 
wiadomości, kowboju. Jej ubezpieczenie nie pokryje kosztów”. W odpowiedzi nasz 
młody lekarz mówi: „Tak, ale wkrótce jej nerki całkowicie wysiądą”. Na co szef wy-
jawia mu podstawową zasadę weryfikowania przyjmowania przypadków pacjentów 
do leczenia: „Słuchaj, jeśli pacjent jest ubezpieczony, leczymy go, jeśli nie – poka-
zujemy mu drzwi”.

Ta wielokrotnie podejmowana kwestia ubezpieczeń zdrowotnych amerykańskie-
go systemu zostaje tutaj dosadnie wyeksplikowana. To, co pojawia się jako pewien 
problem stający na drodze do leczenia niektórych przypadków chorobowych i kwa-
lifikowania do zabiegów operacyjnych oraz transplantologicznych, z którym bory-
kają się lekarze „Ostrego dyżuru” czy „Chirurgów”, tutaj jest ukazane jako zasada, 
według której działa system i której podporządkowują się lekarze. Cynizm systemu 
i jego bezlitosne prawa są parodystycznie uwypuklone. Rozmaite inne kwestie spo-
łeczne, jak choćby związane z pochodzeniem etnicznym, rasizmem i dyskrymina-
cją, także są parodiowane w „Hożych doktorach”. Szpitalna przestrzeń satyrycznych 
„Hożych doktorów” ujawnia zasady systemu i porządku społecznego, który nie za-
wsze działa zgodnie z zasadami altruizmu społecznego i egalitarnego traktowania 
wszystkich obywateli. Obraz ten ujawnia systemowy cynizm wobec wykluczonych 
jednostek, stereotypowe rozwiązania kwestii różnic rasowych, depersonalizację rela-
cji lekarz–pacjent, charakterystykę indywidualnych karier.

20 Oryginalna nazwa serialu „Scrub”.
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„Dr House” – propaganda sukcesu amerykańskich 
rozwiązań systemowych

Serial „Dr House” (2004–2012) w reżyserii Keitha Gordona jest zazwyczaj anali-
zowany w kontekście amerykańskiej kultury cynizmu, której uosobieniem jest tytu-
łowy doktor, Gregory House. Aby jednak zrozumieć postać i postępowanie doktora 
House’a, należy się odwołać się do kontekstu powstania filmu.

Po pierwsze nie sposób analizować tego serialu bez uwzględnienia wcześniej-
szych amerykańskich produkcji przedstawiających rzeczywistość szpitalną i system 
działania amerykańskiej służby zdrowia. Prezentacja niewygodnych kwestii społecz-
nych i nierozwiązanych dylematów systemowych była we wcześniejszych serialach 
poddawana krytyce. Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych w 1965 roku po-
wołano system ubezpieczeń społecznych – Medicare, i program opieki zdrowotnej 
dla rodzin o niskich dochodach – Medicaid. Od tego czasu podejmowano próby re-
formowania systemu, poważna reforma nie została jednak wprowadzona w życie. 
Dopiero w 2010 roku prezydent Barack Obama podpisał ustawę zdrowotną.

Celem reformy ma być objęcie ubezpieczeniami medycznymi dodatkowych 30 milionów 
Amerykanów, położenie kresu nieetycznym praktykom towarzystw ubezpieczeniowych, które 
odmawiają wypłat pod różnymi pretekstami, oraz obniżenie kosztów leczenia21.

Tymczasem amerykańska służba zdrowia jest poddawana systematycznej kryty-
ce, co doskonale ujawniły fabuły wcześniej omawianych seriali, które bądź to w spo-
sób ironiczno-parodystyczny, bądź to całkowicie serio – ukazywały błędy i paradok-
sy istniejącego systemu.

Po drugie serial „Dr House” powstał po ataku terrorystycznym na World Trade 
Center 11 września 2001 roku. Konsekwencje owego zdarzenia były wielowymiaro-
we, dotyczyły nie tylko polityki, ekonomii, gospodarki, ale wpłynęły także na całe 
amerykańskie społeczeństwo. Mający dotychczas poczucie bezpieczeństwa obywa-
tele Stanów Zjednoczonych przekonali się, że jest ono złudne. Wiara w moc ame-
rykańskiego systemu ochrony mającego zapewniać bezpieczeństwo obywatelom 
została podważona. Wydarzenia z 11 września obnażyły słabość systemu, który nie 
sprostał zagrożeniu ani go nie powstrzymał.

Kontekstem powstania serialu o doktorze House jest z jednej strony nasilająca się 
społecznie krytyka amerykańskiego systemu zdrowia i wisząca w powietrzu reforma 
systemu, z drugiej zaś – sytuacja społeczeństwa, którego zaufanie do instytucji i or-
ganizacji państwowych jest mocno nadszarpnięte.

W takich warunkach – braku zaufania oraz poczucia zagrożenia i rosnącego ryzy-
ka – pojawia się miejsce na cynizm i manipulację, które zazwyczaj towarzyszą szyb-
kim zmianom społecznym sprzyjającym atrofii więzi moralnej. Przyczyn nagłych 
zmian można upatrywać w przekształceniach ustrojowych, przewrotach, rewolu-
cjach, ale także w nagłym i dynamicznym rozwoju cywilizacyjno-technologicznym. 

21 http://www.tvn24.pl/12691,1649099,0,1,reforme-zdrowia-obama-dedykuje-matce,wiadomosc.html 
(dostęp: 2.02.2011).
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Zjawisko rodzenia się cynizmu jako sposobu radzenia sobie ze zmianami społeczny-
mi i destrukcją stabilnych więzi oraz kodeksów moralnych opisuje Piotr Sztompka:

(…) nagłemu poszerzeniu ulega sfera niepewności, ryzyka i zagrożeń, zwiększa się nieprzej-
rzystość struktur i organizacji (…). Wszystko to podważa poczucie bezpieczeństwa egzysten-
cjalnego, porządku społecznego, a w rezultacie rodzi kryzys zaufania, zarówno horyzontalnego 
– do innych, jak i wertykalnego – do instytucji publicznych, prowadząc do kultury cynizmu 
(Sztompka 1997: 11).

Rozwinięciu się kultury cynizmu w Stanach sprzyjały okoliczności dziejowe 
w postaci wydarzeń z września 2001 roku, wybór George’a Busha na prezydenta, 
rozpoczęcie wojny w Afganistanie i Iraku. Jednocześnie, na co wskazuje badacz, 
pojawia się kryzys lojalności:

(…) powszechne doświadczenie odmowy zaufania, podejrzliwości ze strony innych, rozpo-
wszechnionego cynizmu – zwalnia z lojalności, następuje rozmycie wzajemnych zobowią-
zań, zanik hamulców ograniczających egoizm i w rezultacie pojawia się kultura manipulacji 
(Sztompka 1997: 11).

Towarzyszące tym wydarzeniom niezadowolenie ludzi z funkcjonowania instytucji 
społecznych i systemu opieki zdrowotnej, który od lat wymagał reformy i przekształ-
ceń, również miało wpływ na ukształtowanie się nowych trendów telewizyjnych.

Innym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi kultury cynizmu było oddziaływanie 
kultury konsumpcyjnej, która stanowiła swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa i ujście 
dla negatywnych emocji i nastrojów społecznych, ale która jednocześnie dominowała 
i wypaczała znaczenie jakichkolwiek innych wartości społeczno-kulturowych.

Dostrzegało to zresztą wielu amerykańskich badaczy, którzy dokonywali kry-
tyki i szukali przyczyn rozwoju amerykańskiej kultury cynizmu (Goldfarb 1991; 
Stivers 1994; Giroux 2001). Wszyscy oni zwracają uwagę na kryzys wartości lub 
ich fałszywe wykorzystanie do osiągnięcia określonych celów. Zatomizowane spo-
łeczeństwo nie jest w stanie opierać się cynicznej polityce, która jedynie utrwala 
cyniczne postawy obywateli. Osłabienie chrześcijańskich wartości czy też ideolo-
gia wszechobecnego konsumpcjonizmu, coraz słabsze odczuwanie sensu uniwer-
salnych wartości, takich jak dobro czy piękno, powoduje szerzenie się cynicznych 
postaw. Brak głębszej refleksji oraz społecznego zaangażowania, nadpodaż infor-
macji oraz wielość stylów życia mogą być przyczyną cynicznych postaw, które 
ogólnie podważają istnienie utrwalonych wartości, zasadność ich przestrzegania, 
negowanie logiki i porządku społecznego. Kultura cynizmu rodzi się zatem z braku 
zaufania, solidnego społecznego zakotwiczenia, posiadania sensu i niewiary w ist-
niejący system, ale także wartości i ludzi. Kultura cynizmu jest opozycją i zaprze-
czeniem kultury zaufania. Świadczy zatem o kryzysie społecznym i impasie, w ja-
kim znajduje się dane społeczeństwo. Taką tezę stawia Piotr Sztompka, wykładając 
ją w następujący sposób:

Kultura cynizmu to inaczej „kultura nieufności”, a więc rozpowszechniona i uogólniona 
podejrzliwość w stosunku do osób i instytucji, nakazująca nieustannie monitorować i kontro-
lować ich działania w obawie przed oszustwami, nadużyciami, kłamstwami, nierzetelnością, 
spiskami i konspiracją (Sztompka 2002: 326).
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Paradoksalnie zatem życie cynika jest niezwykle frustrujące i trudne. Nie ufając 
nikomu, a zapewne również samemu sobie, musi być notorycznie przygotowany na 
konfrontacyjne sytuacje. Z założenia wszystko musi sprawdzać, asekurować się, po-
dawać w wątpliwość, kontrolować, doszukując się oszustw, kłamstw, nadużyć. Kul-
tura cynizmu produkuje cyników, którzy podają w wątpliwość cały system i funkcjo-
nujące w nim jednostki, ich zachowania i priorytety. Jest to zatem postawa skłaniająca 
do ciągłej obserwacji i kontroli wszystkiego, co otacza jednostkę zarówno w sytu-
acjach publicznych, jak i prywatnych. Odrzuca zatem cały system poprawności po-
litycznej, który jest swoistą przykrywką dla dezintegracji autentycznej wspólnoty 
wartości na rzecz kreowania sfalsyfikowanej struktury społecznej. Postawa cynika to 
postawa kontestująca wartości i zasady funkcjonowania systemu i ludzi.

Powyższy opis idealnie pasuje do postaci serialowego doktora House’a, którego 
postawa

(…) stanowi odwróconą reprezentację poprawności politycznej, gdyż przeciwstawia się uzna-
niu wszelkich społecznych, obyczajowych, prawnych i etycznych wartości22. Doktor House 
nie respektuje przełożonych, wygłasza rasistowskie i seksistowskie opinie, nie szanuje ludzi, 
a większość jego poczynań przekracza zarówno normy prawne, jak i etyczne normy lekarskie 
– bohater często naraża życie pacjentów, a więc występuje przeciwko przysiędze Hipokratesa 
(Niemczyńska 2011: 76–77).

Postawa House’a wydaje się całkowicie aspołeczna, zagrażająca istnieniu porząd-
ku społecznego. Można jednak sądzić, że jawny sprzeciw wobec tego, co poprawne 
politycznie, pozwala się wielu widzom identyfikować z bohaterem. House obnaża 
nadpodaż wszelakich norm i zasad, które kształtują zasady egzystencji ludzi w spo-
łeczeństwie amerykańskim. Ukazuje miałkość uznanych autorytetów. W jednym 
z odcinków wysłuchuje wykładu autorytetu medycznego w sprawie nowych leków 
na migrenę. Nie wierzy jednak w ustalenia i wyniki badań, jakie przedstawia znany 
w świecie medycznym profesor. Aby sprawdzić i udowodnić jego błąd, dokonuje 
doświadczenia na sobie. Oczywiście potwierdza błędy ustaleń profesorskiego au-
torytetu, poddając się straszliwym migrenowym bólom. W taki oto sposób House 
udowadnia niedoskonałość społecznych rozwiązań, które zawsze mogą rodzić pato-
logie i wypaczenia. Normy i wartości interesują go wyłącznie w kontekście antynorm 
i antywartości, które istnieją w każdej strukturze.

Jego postawa jest prowokacyjna, a zachowanie jest społeczną grą z wszelkimi 
poprawnościowymi normami, które nie tylko ograniczają współczesnego człowieka, 
ale hamują jakiekolwiek jego działanie i reagowanie. Seksistowskie uwagi są pozba-
wione sensu, są jak rzucane ze sceny zdania, które mają wywołać określone reakcje 
widowni. Te wypowiedzi są grą i nie czynią go od razu homofobem, antysemitą, 
rasistą, seksistą i tak dalej. House jak aktor wypowiada strofy, dokładnie przewidu-
jąc efekt, jaki wywołają. Czyni to, co wielu chciałoby zrobić, to znaczy wypowiada 

22 Psychologowie z kolei przypadek doktora House’a opisaliby jako syndrom aleksytymii. Aleksy-
tymik to osoba, która nie rozpoznaje emocji ani swoich, ani innych osób. Jest pociągająca, bo wydaje się 
nie do zdobycia. Podoba się kobietom, gdyż jest tajemnicza. Sprawiająca wrażenie kogoś, kto ukrywa 
głęboko swoją wrażliwość.



244 Teleświat medyczny – medykalizacja codzienności i diagnozowanie...

opinie, które niektórzy z nas posiadają, ale skrępowani społeczno-kulturowym sy-
stemem zachowują dla siebie. House ukazuje istnienie podwójnej moralności społe-
czeństwa amerykańskiego, które na potrzeby sfery publicznej tworzy rzeczywistość 
fałszywie poprawną. Unika tego rozdarcia przez wprowadzanie w sferę publiczną 
takie czynności, które są zazwyczaj ukrywane, jako niepożądane i niewłaściwe, które 
spotykają się z ostracyzmem. Jest to powód, dla którego nie ukrywa przyjmowania 
vicodinu, leku na ból, od którego jest uzależniony.

Nieustannie mówi to, co myśli i czuje. Oczywiście konwencjonalna moralność każe nam 
być uprzejmymi, ale bycie uprzejmym nie zawsze jest uczciwe. House ceni przede wszystkim 
prawdę, hipokryzję i nieuczciwość swoich pacjentów, komentując krótkim i treściwym „wszy-
scy kłamią” (Fitzpatrick 2009).

Nie kryje się także z tym, że korzysta z usług kobiet z agencji towarzyskich. 
House zatem z jednej strony ma świadomość istnienia kultury nieufności, która zmu-
sza go do ciągłej czujności i kontroli wszystkiego wokół, z drugiej zaś wyśmiewa 
napompowane do granic wytrzymałości w sferze publicznej normy zachowań, które 
obowiązują w społeczeństwie amerykańskim. House kontestuje amerykańską rzeczy-
wistość i moralność. Jego obraźliwe epitety, które naruszają główną zasadę popraw-
ności politycznej, są kierowane do absolutnie wszystkich grup społecznych. House 
nikogo nie oszczędza i nie pomija, ale jego uwagi mają charakter ponadosobisty. 
Ich celem jest ujawnienie paradoksu narzuconych na społeczeństwo amerykańskie 
standardów obowiązujących w sferze publicznej, które kreują podwójną moralność. 
Taka sytuacja hamuje refleksję, dialog oraz blokuje siły twórcze. W tym sensie House 
jest bliski postawie Leonarda da Vinci, który dokonywał zakazanych sekcji zwłok 
w celu poznania ludzkiego ciała i rozwoju wiedzy medycznej. W postaci doktora 
House’a można odnaleźć podobną krytykę, jaką prezentuje moralista europejskiego 
kina, Michael Haneke. W filmie „Funny Games” ukazuje społeczeństwo amerykań-
skie klasy wyższej średniej, które – zastygłe w skonwencjonalizowanych postawach 
grzeczności i uprzejmości nie jest w stanie stawić oporu zagrożeniom. Przedstawicie-
le dobrze ułożonej klasy średniej giną z rąk bezlitosnych morderców, bo nie podjęli 
w porę działań, które wymagałyby od nich zachowań niezgodnych z etykietą.

Uzasadnione wydaje się również twierdzenie, że serial „Dr House” przy całej 
krytyce głównej postaci jest propagandą amerykańskiego systemu i funkcjonowa-
nia państwa. Mimo niekonwencjonalnych zachowań doktora, jego niesubordynacji, 
braku przestrzegania zasad poprawności politycznej, nie dokonuje on żadnych szkód 
i wywiązuje się ze stawianych przed nim zadań leczenia trudnych przypadków cho-
robowych. Dowodzi to tego, że system działa wyjątkowo sprawnie, nawet wówczas 
gdy jeden z elementów działa w sposób niestandardowy. Grupa osób z nim pracująca 
oraz dyrektor szpitala doktor Wilson sprawnie panują nad tym, aby nie pojawiły się 
żadne rysy na działaniu całego systemu. Oznacza to również, że system wchłania 
i akceptuje jednostki niestandardowe, które według kategorii typów przystosowaw-
czych Roberta Mertona innowacyjnie rozwiązują zadania, przyczyniając się tym 
samym do ewolucji i sprawności działania systemu. Amerykańskie społeczeństwo 
i jego struktura jest całkowicie sprawne i niezagrożone.
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Dokumentalne opowieści szpitalne  
– realizm medycznych opowieści

Osobną grupę telewizyjnych serii stanowią dokumentalne opowieści ze szpitali (do-
cudrama television series, documentary hospital stories), które przedstawiają sytu-
acje, jakie zdarzają się w trakcie dyżurów na izbach przyjęć. Są one zróżnicowane 
narracyjnie. Niektóre przedstawiają wybrane zdarzenia w formie rekonstrukcji zda-
rzeń, w których sceny są odgrywane przez aktorów, a opowieść jest uzupełniana 
relacjami prawdziwych uczestników. Ten rodzaj narracji zastosowano w przypadku 
serii „Nieznane opowieści z izby przyjęć”23. Prześledźmy na przykładzie jednego 
z odcinków, jak prowadzona jest taka narracja. Widzimy sytuację, która doprowadza 
do tragicznego zdarzenia – w trakcie drogowego dyżuru został potrącony policjant, 
w wyniku czego doznał bardzo ciężkiego wielomiejscowego złamania kończyn dol-
nych. W szpitalu okazuje się, że trafia w ręce znajomego lekarza, dla którego jest to 
sytuacja emocjonalnie bardzo trudna, co sam na ekranie relacjonuje.

Pozytywnym aspektem serialu jest edukowanie i wyjaśnianie funkcjonowania 
medycznych procedur postępowania w wielu sytuacjach. Lekarze i ratownicy me-
dyczni opisują swoje emocje, wrażenia, które towarzyszyły poszczególnym zdarze-
niom. Mogą przedstawić swoją pracę, swoje zachowania i emocje ze swojego punktu 
widzenia. Tego typu opowieści są fabularyzowane. Sposób przedstawiania historii 
przypomina sceny z fabularnych seriali medycznych. Sceny odgrywają aktorzy, a je-
dynie opowieści prawdziwych świadków zdarzeń są autentyczne.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku naszej rodzimej produkcji zatytułowa-
nej „Dyżur” emitowanej przez stację Puls i przedstawiającej lekarzy pogotowia 
ratunkowego wyszkowskiego szpitala. Scenariusz odcinków nie jest wcześniej 
przygotowywany. Serial ukazuje autentyczne i w pełni realistyczne sytuacje, które 
zdarzają się na oddziale ratunkowym. Kamery towarzyszą lekarzom w sytuacjach, 
które nie są reżyserowane. Pacjenci trafiający na izbę przyjęć są zazwyczaj ofiara-
mi wypadków. Sytuacje, z jakimi borykają się lekarze, są niebezpieczne dla życia 
pacjentów.

Serial dokumentalny „Dyżur” jest autentyczną relacją zdarzeń, które dzieją się 
w szpitalnej izbie przyjęć. Serial jest trudny w odbiorze, nie estetyzuje bowiem 
rzeczywistości ani nie dystansuje się wobec niej przez zabieg mitologizacji albo 
stosowanie ironii i parodii. Prawdziwa krew, autentyczne jęki cierpiących ludzi, 
podejmowane przez lekarzy decyzje brzmią zupełnie inaczej, niż nawet w bardzo 
bliskim realizmowi „Ostrym dyżurze”. W kolorowym świecie kulturowej kon-
sumpcji estetyka i realizm autentycznej izby przyjęć jest niezwykle dotkliwym 
doświadczeniem dla odbiorcy. Izba przyjęć to miejsce, które jest niedostępne dla 
zwykłych ludzi, niezwykle intymne, bo ukazujące istotę ludzką w sytuacji, w której 
jest całkowicie bezbronna. To powoduje dyskomfort w obserwowaniu dziejących 

23 Oryginalny tytuł „Untold Stories of the ER” (2004–2006); serial emitowany przez Zone Reality.
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się zdarzeń24. Możliwość wtargnięcia tam i patrzenia na autentycznie cierpiących, 
a czasem nawet umierających ludzi, wydaje się łamać kulturowe tabu. Współczes-
na kultura oraz media raczej marginalizują tematykę ludzkiego cierpienia, bólu, 
nieuleczalnych chorób. Unika się poruszania zagadnień smutnych, które nie pasują 
do dzisiejszej filozofii życia pełnego przyjemności, hedonizmu, witalności i mło-
dego oraz zdrowego ciała. Media, które charakteryzuje idea zapewniania widzowi 
rozrywki, nie podejmują tematów, które nie wpisują się w tę stylistykę. Z tego też 
powodu sporo jest w telewizji programów promujących zdrowie, urodę, sprawność 
fizyczną, diety, zdrowe odżywianie, kiedy ciało człowieka jest zdrowe i spraw-
ne. Zdecydowanie rzadziej porusza się wątki związane z sytuacją utraty zdrowia. 
W tym sensie media wyobcowują spore społeczne grupy osób, które nie wpisują 
się w kategorię zdrowy i młody, ale należą do kategorii chory i stary. Jeżeli już są 
prezentowane osoby zaniedbane, otyłe, które mają chore uzębienie, to natychmiast 
są poddawane radykalnym i ekstremalnym metamorfozom w celu zapewnienia so-
bie powrotu do grup dominujących i obecnych w mediach25. Produkcje tego typu 
powstały na fali popularności fabuł seriali medycznych. Seriali, które są jednym 
najpopularniejszych gatunków telewizyjnych ostatniej dekady i nic nie zapowiada, 
żeby w najbliższym czasie miało się to zmienić26.

Medykalizacja codziennego życia  
– czyli jak ryzykować i kontrolować rzeczywistość

Szukając przyczyn ogromnej podaży i popularności seriali medycznych na świecie 
w ostatniej dekadzie, należałoby wskazać kilka czynników. Z pewnością wspomniany 
już na samym początku argument odwiecznego zainteresowania człowieka ciałem, 
własnym organizmem, możliwościami przedłużania witalności, walki z upływają-
cym czasem jest istotny. Ludzka ciekawość jest więc jednym z czynników poszuki-
wania wiedzy na temat swojego organizmu.

Istnieją jednak jeszcze inne aspekty zainteresowania tą tematyką. Seriale me-
dyczne doskonale wpisują się także we współczesny nurt myślenia o życiu czło-
wieka w kategoriach ryzyka. Ryzyko jest stałym elementem podejmowanej przez 
ludzi aktywności. Kategoria ryzyka nie ogranicza się tylko do nowych zagrożeń, 
jakie pojawiają się obecnie przed człowiekiem, ale stanowi rodzaj postawy wobec 
rzeczywistości. Ryzykują dzisiaj wszyscy, dlatego że ryzyko jest wpisane w życie. 

24 Nawet w serialu „Pierwszy krzyk”, gdzie kamera, a wraz z nią widzowie, wkracza w bardzo intymną 
sytuację narodzin dziecka, przyszli rodzice są przygotowani do obecności kamery. Człowiek trafiający na 
izbę przyjęć nie jest do tego przygotowany. Często pod presją bólu lub bez świadomości nie może nawet 
negocjować swojego udziału w projekcie. Jest to zatem zupełnie inna sytuacja.

25 Zjawisko ekstremalnych metamorfoz dokładnie opisałam wcześniej.
26 Najnowszy serial „Anatomia prawdy” (2010) łączy aspekt medyczny z wątkiem kryminalnego 

rozwiązywania zagadek. Emitowany jest przez stację Fox Life.
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Wszyscy też coraz częściej jesteśmy zmuszeni ryzykować ze względu na presję spo-
łeczną. Z jednej zatem strony znamy zagrożenia, jakie mogą spotkać człowieka, gdy 
podejmuje pewne działania, z drugiej zaś odczuwamy potrzebę zdobywania nowych 
doświadczeń i dlatego decydujemy się ryzykować. Seriale medyczne zapewniają 
widzom coś na kształt doświadczenia bezpiecznego ryzykowania. Ukazują sposoby 
reagowania na ludzkie lęki, radzenia sobie ze społecznymi obawami. Dzięki nim 
widzimy również nowoczesną technologię, pokazują ogromną wiedzę ekspercką, za-
angażowanie personelu medycznego w celu zminimalizowania ryzyka utraty życia27. 
Im większe ryzyko i im więcej pojawia się czynników generujących wzrost różnych 
form ryzyka, tym bardziej wzrasta ilość podejmowanych działań mających to ryzyko 
obniżyć i utrzymać pod kontrolą.

Kontrola jest kolejnym czynnikiem, który sprzyja popularności medycznych se-
riali. Z kontrolą własnego życia, a co za tym idzie zdrowia i dobrostanu organizmu, 
jest związane zjawisko medykalizacji. Medykalizacja to sposoby strukturyzowania 
życia jednostki poprzez ciągłe zainteresowanie własnym organizmem, sposoba-
mi jego pielęgnacji, zdrowego odżywiania, higieny psychicznej i fizycznej, reżimy 
utrzymania wysokiej formy i sprawności mentalnej i cielesnej. Medykalizacja to 
także przestrzeganie profilaktyki medycznej. Poddawanie się regularnym kontrolom 
medycznym, które mają na celu systematyczne wykluczanie jakichkolwiek niepra-
widłowości i chorób. Jednostka jest zatem kulturowo zobligowana do wybierania 
zajęć i działań, które służą zachowaniu wysokiej formy i sprawności. Idea medyka-
lizacji jest ściśle związana z koncepcją ryzyka i sposobami jego unikania. Poddając 
swoje życie medycznej kontroli, jednostka ma poczucie, że przynajmniej w pewnym 
stopniu eliminuje ze swojego życia ryzyko. W tym sensie seriale medyczne utwier-
dzają jednostkę w przekonaniu o konieczności i stosowności utrzymywania takiej 
kontroli, która w dużym stopniu wyeliminuje możliwość zachorowania na różne nie-
zwykłe choroby.

Medykalizacja zatem w doświadczeniu jednostek niesie niebezpieczeństwo pozbawienia 
życia smaku. Jeśli znaczenie wszystkich praktyk jest redukowane do profilaktyki i terapii, to 
muszą mieć one gorzki smak lekarstwa. Medykalizacja nie tylko zabija smak życia, ale też 
pozbawia apetytu na życie (Jacyno 2007: 95).

Nawet jeśli jednostka odczuwa brak pełni życia i radości, mając ciągłą świado-
mość towarzyszących jej zagrożeń, to i tak zazwyczaj woli poddawać się rytuałom 
profilaktycznych działań, niż późniejszemu leczeniu.

Jeszcze innym ważnym czynnikiem dbania o zdrowie jest dbałość o zachowanie 
urody, witalności i młodości, które stanowią wyjątkowo cenne kulturowo-społeczne 
wartości. Do tego celu służy medycyna estetyczna i chirurgia plastyczna. Te dziedzi-
ny medycyny pozwalają jednostce kultywować mit własnej urody, oszukiwać czas 
i dają szansę na sprostanie kulturowo cennym wartościom. Kwestie owych kulturo-

27 Mam tutaj na myśli zarówno aspekt świadomościowy na temat tego, jak zorganizowana jest służba 
zdrowia, jak i aspekt edukacyjny, który polega na przekazywaniu konkretnej wiedzy na temat profilaktyki 
zdrowia, zdrowego stylu życia, konieczności przeprowadzania regularnych badań w celu zapobiegania 
chorobom.
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wych wartości oraz znaczenia chirurgii plastycznej są tematem serialu „Bez skazy”28. 
Serial w przekorny i niejednoznaczny sposób dotyka tematyki chirurgii plastycznej, 
która dla polskiego widza jest jeszcze raczej telewizyjną opowieścią, niż praktyką 
znaną z indywidualnego doświadczenia. W serialu zaprezentowany jest konsumpcyj-
ny raj pełen pożądanych i pięknych przedmiotów, aut, domów, strojów, krajobrazów 
i ludzi. Nikt w takim świecie nie chce się starzeć, nie chce ulegać czasowi i rezyg-
nować z istnienia bycia częścią owego rajskiego życia pełnego przyjemności, blasku 
i uroku. Mimo to dominują historie, które nie koncentrują się jedynie na przedłużaniu 
urody zapewniającej sukces, rozwój kariery i powodzenie. Zdecydowana większość 
opowieści ukazuje sytuacje ludzi, którzy traktują swoje ciało w kategoriach innych 
niż te związane z urodą. Przez ukazanie niekonwencjonalnych historii i przypadków 
stawia się pytania o rozumienie szczęścia, o relacje międzyludzkie, seksualność mło-
dych, autentyczność emocji i uczuć, status i kondycję amerykańskiej rodziny, modele 
męskości i kobiecości, znaczenie traum i wewnętrznych blizn, których nie sposób 
usunąć skalpelem, laserem czy liposukcją.

Koncentracja na ciele ludzkim w pewnym sensie jest odzwierciedleniem sposo-
bu funkcjonowania społeczeństwa. Operacje plastyczne i ciągłe przeżywanie bólu, 
który jest doświadczeniem pacjentek i pacjentów klinik chirurgii plastycznej, jest 
metaforą wentylu bezpieczeństwa i sposobu kontroli społecznej sprawowanej na 
obywatelach. Nowe normy społeczno-kulturowe wymagające posiadania jędrnych 
pośladków i gładkiego lica pochłaniają ludzki czas i uwagę. Ciało przestaje być pry-
watne. Staje się ono społeczne i publiczne. Poddane jest kontroli zewnętrznej, na-
kazom, zakazom i obowiązującej estetyce. Upolitycznienie ciała ludzkiego oznacza 
również traktowanie go w kategoriach wartości rynkowej. Młode, zadbane, sprawne 
ciało staje się przedmiotem działania rynkowych sił. Podobnie zresztą jak to starsze, 
źle utrzymane, chore, które zostaje usunięte z pola widzenia, stając się wyalienowa-
nym elementem z rynku pracy. Analizując znaczenie ciała w serialu „Bez skazy”, 
Tomasz Bielak zauważa, że

(…) ludzkie ciało przestaje być wehikułem przyjemności (nawet dla pięknych i bogatych), jest 
źródłem ustawicznej frustracji, niepewności, nawet obsesji. Ulgę przynosi jedynie ruch skalpe-
la, dźwięk zasysania tłuszczu podczas liposukcji, niemal rytualne zdejmowanie bandaży i po-
dawanie lusterka. Ból w tym świecie nie jest efektem ubocznym, zjawiskiem niepożądanym, 
koniecznym, ale staje się symptomem oczyszczenia, dziwnej przyjemności (Bielak 2011: 159).

Wydaje się, że rytuały pozwalają zapanować nad własnym życiem, uzyskać kon-
trolę i stan przejściowego wytchnienia, gdy oczekuje się na wygojenie ran. Jest to 
stan, który usprawiedliwia gorsze samopoczucie, niedyspozycję i niedopasowanie 
się do obowiązującego aksjomatu idealnego wyglądu.

W serialu „Bez skazy” medykalizacja oznacza stałe zabieganie o kondycję zdrowia 
i urody, pełną nad nimi kontrolę, co jest uwarunkowane koniecznością dostosowania 
się do istniejących norm, a co daje się osiągnąć między innymi dzięki nowoczesnej 
chirurgii plastycznej i estetycznej. Serialowe opowieści o sukcesach i możliwościach 

28 „Bez skazy” („Nip/Tuck”) (2003–2010).
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tej dziedziny medycyny stanowią swego rodzaju metaforę stosunków społecznych. 
Z jednej strony są odzwierciedleniem szans na świetne funkcjonowanie społeczeń-
stwa, z drugiej zaś egzemplifikują sposoby kontroli nad jednostką.

Wszystkie omówione powyżej czynniki z pewnością sprzyjają popularności se-
riali medycznych na całym świecie. Oprócz zaspokajania indywidualnych odbior-
czych potrzeb seriale medyczne są jednakże narzędziem pokazywania stanu spo-
łeczeństwa, które, jak każdy żywy organizm, reaguje na wszelkie zmiany. Seriale 
medyczne przedstawiają wiedzę na temat społeczeństw, stosując przy tym rozmaite 
zabiegi narracyjne i stylistyczne. Prezentują bardzo zróżnicowane dylematy i prob-
lemy społeczne, kwestie moralne, zagadnienia instytucjonalne, skomplikowane rela-
cje międzyludzkie, zagadnienia chirurgii estetycznej, problemy życia zawodowego, 
regulacje prawne systemu medycznego oraz kwestie edukacji medycznej i systemy 
wartości społecznych. Obraz szpitalnego świata to po prostu obraz społeczeństwa. 
Społeczeństwa zaprezentowanego w mikroskali.





Rozdział 10

Telekulinaria – popularyzacja gotowania 
w telewizji

Dziedzictwo kulinarne (…) jest ściśle związane z życiem kulturowym, wpi-
sane w praktyki społeczne, podatne na wpływy z zewnątrz i na innowacje 
powstające wewnątrz danej grupy1.

Popularność tematyki kulinarnej

W ostatnim czasie obserwujemy zjawisko wzrastania liczby programów, audycji 
i publikacji poświęconych tematyce kulinarnej, sposobom odżywiania się, odchu-
dzania, wspólnotowym formom przygotowywania posiłków, wielokulturowości 
kuchni, podróżom kulinarnym czy gotowaniu na co dzień. Prezentowane są czynno-
ści zarówno samego produkowania, jak i przygotowywania posiłków oraz sposoby 
ich konsumpcji indywidualnej lub zbiorowej. Tematom tym często towarzyszą także 
zagadnienia związane z kreowaniem kulinarnej przestrzeni – tej, w której posiłki się 
przygotowuje, i tej, w której się je spożywa. Każda z kolejnych czynności związa-
nych z konsumpcją jest tak samo ważna, a wszystkie składają się na ostateczny re-
zultat, jaki daje poczucie piękna i smaku oraz odczuwanie satysfakcji ze spożywania 
posiłku. Okazuje się zatem, że kultura kulinarna jest silnie związana ze stylami życia, 
a także sposobem spędzania wolnego czasu.

Medialna kultura cuisine jako zjawisko społeczno-kulturowe stanowi dzisiaj nie-
zwykle ważny wymiar społecznego konstruowania rzeczywistości. Kultura kulinar-
na w społeczeństwach zachodnich posiada obecnie bardzo wysoki status. Wydaje się 
nawet, że tematyka ta zaczyna anektować coraz większą przestrzeń publicznego dys-
kursu i medialnej przestrzeni. Istnieją ruchy społeczne i organizacje, takie jak Slow 
Food, promujące zdrowe odżywianie i związany z tym styl życia oraz spędzania 
wolnego czasu. Są także organizowane festiwale i przeglądy filmowe, prezentujące 
filmy, na których są poruszane takie zagadnienia, jak funkcjonowanie restauracji na 

1 A. Wieczorkiewicz (2004), Cały świat w zasięgu smaku. O projektach doświadczeń kulinarno- 
-turystycznych [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Krempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, War-
szawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
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świecie, rewolucje smakowe, przemysł żywieniowy, pestycydy, żywność modyfiko-
wana genetycznie, hodowla zwierząt w nieodpowiednich warunkach i karmienie ich 
chemicznymi ulepszaczami2. Kultura kulinarna staje się medialną kulturą codzienno-
ści3. Postaram się przyjrzeć owej medialnej tematyce kulinarnej, szukając przy tym 
odpowiedzi na pytania: Co jest przyczyną jej popularności? Czy sposoby odżywiania 
są utożsamiane ze stylem życia klasy średniej? Czy szczególne znaczenie przypisuje 
się produktom, czy raczej metodom i technikom uzyskiwania efektów kulinarnych? 
Czy gotowanie jest przedstawiane jako sztuka, czy raczej jako zwyczajna codzien-
na czynność? Z jakimi sytuacjami jest łączona czynność gotowania? Czy posiłki są 
przygotowywane dla samych gotujących, czy raczej dla celów towarzyskich? Czy 
jest to czynność przedstawiana jako wymagająca technicznych umiejętności, czy ra-
czej zmysłu i talentu? Nasuwają się również inne, bardziej ogólne pytania o przyczy-
ny dynamicznego rozwoju tego dyskursu na początku XXI wieku. Co spowodowało 
erupcję fascynacji kulturą kulinarną (bądź przyczyniło się do niej) oraz wpłynęło na 
jej wysoki status społeczny? Postaram się odpowiedzieć na te pytania, analizując 
programy telewizyjne, które rozpowszechniają dyskurs kultury kulinarnej. Nie jest 
ów dyskurs jednorodny. Składa się z kilku sposobów opowiadania i odwoływania się 
do tematyki cuisine. Zanim jednak przejdę do właściwej analizy telewizyjnych pro-
gramów kulinarnych, przedstawię specyficzny kontekst i moment narodzin zjawiska 
popularyzacji kulinariów w mediach.

W czasach PRL-u znaczenie kulinariów oraz kultura spożywania posiłków były 
zagadnieniem mocno zmarginalizowanym. Kultura kulinarna dla większości społe-
czeństwa nie stanowiła tematu głębszych zainteresowań. W kraju, w którym trudno 
było zdobyć podstawowe produkty niezbędne do codziennego egzystowania, kultura 
i sztuka kucharska była raczej tematem drugo- albo trzeciorzędnym. Jedzenie nie 
stanowiło treści życia jednostek, nie było też tematem żadnej poważnej refleksji. 
Zapytany o kulturę gotowania w socjalizmie Robert Makłowicz słusznie zauważył, 
że była to „(…) antykultura. Nie było nic, w stanie wojennym na wigilię jadłem filety 
z mrożonego morszczuka” (Makłowicz 2010: 19).

Praktyki żywieniowe oraz kultura spożywania posiłków nie były w żaden sposób 
poddawane medialnej weryfikacji i ocenie. Pożywienie było traktowane jako niezbęd-
ny aspekt ludzkiej egzystencji, raczej jako fizjologiczna i biologiczna potrzeba niż 
społeczny i kulturowy walor. Praktyki żywieniowe i wykorzystywane do przygotowy-
wania posiłków produkty nie odróżniały obywateli – konsumentów. Co prawda kręgi 
polityczne miały dostęp do owoców cytrusowych czy aromatycznej kawy, ale sposób 
spożywania wśród elit nie różnił się zbytnio od tego, co prezentowały pozostałe grupy 
społeczne. Doskonale zresztą ówczesne praktyki żywieniowe i zachowania podczas 

2 Pierwszy w Polsce Przegląd Filmów Kulinarnych odbył się 23–25 października 2009 r. w Warszawie, 
w kinie Kultura. W trakcie festiwalu pokazywano takie filmy, jak „Rewolucja smaku” Chrisa Taylora, „Sma-
kując północ” Pierre’a Deschampsa, „Food Inc.” Roberta Kennera czy „Terra Madre” Ermanno Olmiego.

3 Istnieje sporo telewizyjnych kanałów tematycznych całkowicie poświęconych kulinariom: TV Food 
Network w Stanach Zjednoczonych, Gourmet TV i Cuisine TV we Francji, Canal Cocina w Hiszpanii czy 
też nasza polska Kuchnia TV.
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spożywania posiłków były przedstawiane w rozmaitych polskich serialach i filmach 
fabularnych z tego okresu, gdzie sposób konsumpcji inteligenta i robotnika niewiele 
się różnił, a śledź zalany wódką nie różnicował przedstawicieli różnych grup społecz-
nych. W sposób przerysowany, ale doskonale przedstawiony, absurd tej sfery ludzkie-
go życia w epoce PRL-u został ukazany w filmie Stanisława Barei „Miś”.

Okres realnego socjalizmu to czas bardzo ograniczonej koncentracji na kulturze 
kulinarnej w sferze medialnej. Kulinaria jako przedmiot prezentacji medialnej były 
maksymalnie zminimalizowane. Wynikało to z sytuacji ekonomicznej kraju i pro-
wadzonej przez państwo polityki, która polegała na tym, aby nie wzbudzać apety-
tu obywateli. Miało jedynie nie brakować alkoholu, który stępiał umysł i usypiał 
bardziej wyrafinowane potrzeby podniebienia. Tematyka kulinarna pozostawała 
poza świadomą refleksją konsumentów. Była raczej marginalizowana i wartościo-
wana negatywnie. Jedzenie nie było tematem rozmów, przemyśleń czy edukacji. To 
temat unicestwiony jako element kultury, pozbawiony funkcji społecznych, takich 
jak komunikacja lub kreacja wspólnoty nawyków, postaw otwartości czy refleksji 
obyczajowej. Nie oznaczało to jednak, że wszyscy w naszym kraju źle się odży-
wiali. Szwankowała raczej świadomość i znaczenie owej czynności dla ludzkiego 
organizmu oraz brak było kapitału kulturowego na temat czynności i zachowań przy 
stole. Konsumpcja pojawiała się na ekranie jako tło, a nie jako samodzielny pod-
miot medialnej prezentacji. Bohaterowie seriali i filmów z okresu PRL spożywają 
co prawda posiłki, ale nie poświęcają tej czynności specjalnej uwagi, nie celebrują 
i nie wartościują praktyk żywieniowych. Czynności, takie jak wybór produktów do 
określonej potrawy, jej przygotowywanie, a następnie celebra konsumpcji, nie są sa-
modzielnymi podmiotami telewizyjnych programów tego okresu.

Postawę kulturową wobec dietetyki i zasad żywienia doskonale oddają też polskie 
przysłowia związane z odżywianiem. Wskazują one na raczej ilościowy niż jakoś-
ciowy stosunek do metod odżywiania się i traktowania kwestii żywieniowych. Niech 
za przykład posłuży popularne powiedzenie, że „do serca mężczyzny trafia się przez 
żołądek”. Interpretując to określenie, można stwierdzić, że ilość oferowanego męż-
czyźnie posiłku ma dominujące znaczenie. Wydaje się zatem, że talerz ziemniaków, 
kapusty i dorodny kotlet schabowy spełniały wymagania polskiego mężczyzny. Po-
dobne przysłowie napotykamy w kulturze śródziemnomorskiej: „gli uomini si prende 
per la gola”, które oznacza, że do serca mężczyzny trafia się przez podniebienie. 
Wydaje się, że owe dwa powiedzenia są podobne, w rzeczywistości jednak bardzo 
się od siebie różnią. W tym drugim przypadku do serca mężczyzny nie trafia się 
przez ilość, ale jakość serwowanych produktów. Znaczenie ma przede wszystkim 
smak potraw. Liczy się jakość produktów, sposób ich hodowania, obróbka, tajemnice 
i umiejętności mistrza kuchni, doświadczenie kucharza, tradycyjne lub nowatorskie 
metody przygotowawcze, także sposób podania posiłku, dekoracja miejsca spoży-
wania i atmosfera. Podobnie brzmiące przysłowia niosą zatem zupełnie inną treść 
kulturową na temat tego, czym jest cuisine i jakie jest jej znaczenie w każdej z kultur. 
Sytuacja polityczno-ekonomiczna czasów PRL-u i wynikający z niej brak kontaktu 
z innymi kulturami oraz brak wymiany informacji i dostępności produktów – wszyst-



254 Telekulinaria – popularyzacja gotowania w telewizji

ko to skutkowało minimalnym zainteresowaniem kulturą kulinarną i obniżeniem jej 
społeczno-kulturowego znaczenia.

Kultura smaku i żywienia rozwija się po transformacji ustrojowej na skutek 
wielu procesów zmian. Należą do nich takie zjawiska, jak globalizacja, wzrastają-
ca konsumpcja, zróżnicowanie stylów życia, pojawienie się tanich linii lotniczych, 
powszechne podróżowanie, rozwój i znaczenie klasy średniej, a także medialne pre-
zentacje i różne programy telewizyjne. Dzięki mediom zostają spopularyzowane 
rozmaite praktyki konsumpcji. Nobilitację uzyskuje sam proces gotowania, a także 
upowszechnia się styl spożywania posiłków i istota wspólnotowości oraz wzajemnej 
komunikacji przy posiłkach.

W niniejszym rozdziale zanalizuję tematykę medialną kultury cuisine i jej zna-
czenie w przestrzeni telewizyjnej.

Istnieje spora trudność ze wskazaniem dominujących obszarów kulinarnych 
w mediach, co wynika z ogromnej różnorodności propozycji medialnych, ale rów-
nież z powodu ich wzajemnego przenikania się. Wydaje się jednak, że uwzględniając 
powyższe uwagi, można wyróżnić sześć najważniejszych kategorii i obszarów dys-
kursywnych w zakresie prezentacji kulinariów w mediach: rewolucyjno-transforma-
cyjny, klasowo-ideologiczny, poradnikowo-zdrowotny, kulturowo-tożsamościowy, 
podróżniczo-turystyczny oraz codzienno-rywalizacyjny.

Każda z wymienionych kategorii posiada dominujące cechy, które ją wyróżniają 
spośród innych, oraz reprezentacje medialne w postaci konkretnych programów te-
lewizyjnych. W każdym z programów kulinarnych owe dyskursy nachodzą jednak 
na siebie i do pewnego stopnia się przenikają. Zanalizuję jedynie wybrane przykłady 
programów, ponieważ ich liczba przekracza możliwości choćby tylko opisania więk-
szości z nich w tej monografii. Zależy mi raczej na zasygnalizowaniu różnych opcji 
interpretacyjnych i analitycznych, niż na wyczerpującym opisie programów kulinar-
nych, które powstają w sposób niezwykle dynamiczny4.

Rewolucyjno-transformacyjny obszar kultury 
kulinarnej

Pierwszy obszar medialnej kultury kulinarnej określam jako rewolucyjno-transfor-
macyjny. Jego zakres ma charakter obyczajowo-normatywno-etyczny. Do tego dys-
kursu zaliczam programy, które koncentrują się na elementach związanych z kulturą 
prowadzenia restauracji, przygotowywania posiłków, ich prezentacji i serwowania. 
Są to zatem programy, które starają się uwzględnić kompleksowość procesu pro-
wadzenia przybytku kulinarnej konsumpcji. Programy medialne dotyczące tej tema-
tyki ukazują zarówno zaplecze przygotowywania pożywienia, proces planowania, 

4 Nie muszę dodawać, że istnieje osobny kanał telewizyjny Kuchnia TV, a także różne inne kanały, 
do których stałej oferty należą programy kulinarne.
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dokonywania zakupów, jak i serwowania ich w odpowiedniej atmosferze i estetyce 
konkretnego miejsca. Istotne stają się zatem zasady i procedury przygotowywania sa-
mych posiłków, ale jeszcze ważniejsze okazują się praktyki kulturowe i obyczajowe, 
normy i zasady etyczne żywienia ludzi. Wydaje się, że w dyskursie ekstremalnych 
rewolucji sam proces gotowania i kwestie czysto kulinarne są zaledwie małą jego 
częścią. Ważniejszy w tym obszarze jest aspekt kulturowo-obyczajowy oraz norma-
tywno-etyczny niż czysto kulinarny. Przykładem programu wpisującego się w ów 
dyskurs są „Kuchenne rewolucje” z Magdą Gessler w roli głównej5.

Idea programu polega na tym, że znana restauratorka pojawia się w jakiejś restau-
racji na terenie Polski, w której za zgodą właścicieli ma dokonać rewolucji. Rewolucja 
ma polegać na przygotowaniu profesjonalnie działającej restauracji. Przy okazji 
całej operacji widz zapoznaje się ze sposobem prowadzenia restauracji, z zachowa-
niami pracowników, stosunkiem do klienta, znajomością i wiedzą na temat konkret-
nej kuchni, normami i etyką, jaką kieruje się właściciel lokalu i jego pracownicy. 
Jest to sytuacja niezwykła dla widza, udaje mu się bowiem wejść za kulisy, zobaczyć 
i zaobserwować to, co dzieje się w miejscu zazwyczaj zasłoniętym przed wzrokiem 
zwykłego klienta. Magda Gessler ujawnia zatem zwyczaje i normy etyczne pracy 
zaplecza, do którego każdemu z nas jedynie pozostaje mieć zaufanie lub go nie mieć. 
Schemat tych programów jest zawsze taki sam. Właściciel zgłasza do programu swój 
lokal w celu dokonania w nim radykalnych zmian i ulepszeń w karcie dań, wystroju 
pomieszczenia restauracyjnego, przeszkolenia zespołu pracowników, przygotowania 
promocji, które mają spowodować ożywienie i rewitalizację restauracji. Nie trzeba 
już chyba dodawać, że lokale, w których pojawia się ekspert, znajdują się zazwyczaj 
w opłakanym stanie i wymagają poważnych zmian. Zastaje je ona w sytuacji, kiedy 
zazwyczaj przynoszą straty, nie mają klientów, w których pracownicy nie otrzymu-
ją wynagrodzenia, często pozostając w konflikcie z sobą. Metamorfoza restauracji 
jest tym bardziej spektakularna, im więcej wymaga zmian. Istotą programu jest jed-
nak wskazanie norm etycznych wymaganych przy prowadzeniu restauracji, dobrych 
i niezbędnych kulturowych obyczajów, które są konieczne w przypadku prowadzenia 
działalności restauracyjnej.

Nie każda jednak rewolucja, jakiej dokonuje Magda Gessler, kończy się sukce-
sem. Zdarza się, że zaproponowane i wprowadzone przez nią zmiany w odczuciu 
właścicieli restauracji wymagają zbyt wielkiego codziennego wysiłku. Wysiłek ów 
nie dotyczy bynajmniej tylko kwestii finansowych, ale mentalnej zmiany postawy 
wobec wykonywanej pracy i autentycznego zaangażowania w przygotowywanie ku-
linariów na najwyższym poziomie. W sytuacji, gdy zmiana stosunku do kulinariów, 
a przede wszystkim do konsumentów, a także zmiana w postawie i etyce wykonywa-
nej pracy okazują się zbyt wielkim wyzwaniem dla właścicieli restauracji, reorgani-
zacja kończy się niepowodzeniem.

Scenariusz każdego odcinka jest taki sam. Ekspert wkracza do restauracji w roli 
klienta i bacznego obserwatora. Magda Gessler zamawia kilka potraw z menu, na-

5 „Kuchenne rewolucje” są programem opartym na brytyjskim formacie „Kitchen Nightmares”.
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stępnie je próbuje. Odmierza przy tym czas oczekiwania na zamówione danie, obser-
wuje sposób zachowania i komunikatywność obsługi, wystrój wnętrza, obciążenie 
restauracji w danym momencie. Wnikliwa obserwacja pozwala jej na wstępną ocenę 
miejsca, obsługi i potraw, po czym dzieli się nią z widzem. Po wystawieniu oceny 
i zapoznaniu się z zawodzącymi elementami prowadzonej restauracji ekspert przy-
stępuje do drugiego etapu – uczenia właściwych zasad prowadzenia i zarządzania 
restauracją. Ogarnia zatem całość przedsięwzięcia, a nie tylko proces gotowania. Na 
tym etapie zazwyczaj ustala nowe menu, które pasuje do profilu restauracji. Tak było 
na przykład w przypadku olsztyńskiej restauracji „Pod żaglami”, która specjalizo-
wała się w kuchni rybnej. Tutaj Gessler proponuje przygotowanie zupy rybnej oraz 
pulpetów rybnych po mazursku. Następnie uczy zatrudniony personel przygotowy-
wania tych potraw w praktyce. W trakcie nauki podpowiada (zazwyczaj są to drob-
ne uwagi), jak usprawnić pracę lub jak ulepszyć smak potrawy. Mówi na przykład: 
„Pierwsza rzecz – naostrzyć noże. Kucharz bez ostrego noża, to nie kucharz!”.

Ekspert skupia się głównie na rzeczach ogólnych, ale także na szczegółach. Poka-
zuje na przykład, jak przygotowuje się cebulkę do śledzia, radzi, aby sól podawać na 
końcu przygotowywania ryby, ponieważ „zamyka” ona jej rybi smak. Zależy jej na 
dobrych relacjach wśród pracowników, interesuje ją ich praca, podział zadań, rozło-
żenie odpowiedzialności. Podkreśla konieczność dbania o higienę i czystość. Każdy 
z tych elementów składa się na ostateczny rezultat, dlatego każdy jest traktowany 
wyjątkowo, indywidualnie.

Motywuje do zamawiania najlepszych jakościowo półproduktów. Uczy zasad 
etyki i dobrego obyczaju. Dużą wagę przykłada do estetyki wnętrza i dekoracji, która 
charakterem musi pasować do profilu restauracji. Planuje akcję promocyjną wśród 
lokalnej społeczności. Metamorfoza na tym etapie kończy się wielką ucztą i zazwy-
czaj sukcesem. Prawdziwy i ostateczny sukces zostaje potwierdzony jednak dopiero 
po weryfikacji działań restauracji kilka tygodni później, kiedy to ekspert odwiedza 
lokal, aby sprawdzić, jak obecnie funkcjonuje. Jest to już ostatni etap dokonującej się 
obyczajowo-normatywno-etycznej rewolucji i metamorfozy. Dopiero trwała zmiana 
w owych trzech wskazanych wymiarach jest uznana za autentyczny i długotrwały 
sukces. Wizyta eksperta jest zawsze niezapowiedziana. W jej trakcie dochodzi do 
ostatecznego testu i weryfikacji stopnia trwałości wprowadzonych norm, reguł etycz-
nych i zmiany obyczajowości niezbędnej do profesjonalnego prowadzenia restau-
racji. W przypadku restauracji „Pod żaglami” ekspert zakomunikował zwycięstwo 
słowami: „Bardzo im się udało. Pyszna zupa. Zapraszam”.

Nie zawsze kuchenna rewolucja kończy się sukcesem. Transformacje o charakte-
rze obyczajowym i normatywnym wymagają zazwyczaj dużo więcej czasu. Porażką 
kuchennej rewolucji okazała się restauracja JeszBurger z Lublina, gdzie mentalność 
właścicieli restauracji i ich kultura osobista uniemożliwiła odniesienie sukcesu. Aby 
zmiana zakończyła się powodzeniem, musi dojść do głębszego zinternalizowania 
nowych norm i wartości etycznych prowadzenia restauracji i przygotowywania po-
traw. Nowa obyczajowość i normy muszą obowiązywać cały pracujący w restauracji 
personel, czyli nie tylko właścicieli, ale również kucharzy, kelnerów, a nawet do-
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stawców współpracujących z restauracją. Wewnętrzny imperatyw nakazujący prze-
strzeganie norm musi się włączać w sposób automatyczny w każdej sytuacji, a nie 
tylko pod okiem i w obecności eksperta, który czuwa nad jakością potrawy oraz 
oferowanej usługi.

Magda Gessler zakomunikowała o porażce w przypadku restauracji Jesz Burger, 
gdzie nie zastosowano długoterminowo zaproponowanych przez nią zmian. Podany 
jej w trakcie kontrolnej wizyty burger, który miał być wizytówką restauracji, okazał 
się nie tylko niesmaczny, ale również nieświeży. Podano jej bowiem zepsute mięso 
wołowe. Nie zastosowano się także do innych zaleceń eksperta, z menu zniknęły 
zaproponowane przez nią dania, a w witrynie ulicznej lodówki straszyły nadpsute 
pseudoprodukty. Butni właściciele nie zamierzali poddać się rygorowi stawiania na 
jakość ani na uczciwość wobec klientów. Brak przekonania właścicieli restauracji 
o konieczności stosowania najwyższych norm higieny, podnoszenia standardu, kul-
tury i estetyki, a także dbania o atmosferę wśród pracowników spowodował w tym 
przypadku spektakularną porażkę.

Prowadzenie działalności usługowej w branży restauracyjnej wymaga kultury, 
wyczucia estetyki, zaangażowania, utrzymywania wysokich standardów kulinarnych 
i estetycznych wobec klientów.

Niezwykle istotnym problemem, który ujawnia program „Kuchenne rewolu-
cje” jest zakorzeniona polska mentalność – specyficzny stosunek do pracy, podział 
pracy i ról społecznych, jakie odgrywają pracownicy w restauracjach, postrzega-
nie klienta, szacunek dla innych kultur oraz tradycji. Same zwyczaje przygoto-
wywania i serwowania potraw są często traktowane ze sporą dozą lekceważenia. 
Zachowania bohaterów poszczególnych odcinków programu budzą refleksje, że 
zmiany transformacyjne i ustrojowe naszego kraju dokonały się raczej na poziomie 
instytucji i kultury korporacji, ale wciąż mentalność wielu przedstawicieli naszego 
społeczeństwa znajduje się w czasach sprzed wielkiej systemowej zmiany. Pro-
gram kulinarny obnaża słabości i silne strony polskiego społeczeństwa. Ważnym 
aspektem programu jest również potwierdzenie istnienia reguł porządku społecz-
nego, w którym ciężka praca, kooperacja, solidność, rzetelność, uczciwość wobec 
pracowników i klientów, profesjonalizm i zaangażowanie przynoszą pozytywne 
rezultaty i kończą się sukcesem. Brak tych cech powoduje natomiast odwrotne 
skutki, to znaczy prowadzi do porażki, utraty prestiżu, niedoboru klientów i braku 
satysfakcji z wykonywanej pracy.

Formuła tego typu programu pokazuje, jaki wpływ na odniesienie sukcesu restau-
racyjnego mają różne aspekty tej działalności. Finalne spożywanie posiłku w restau-
racji jest częścią długiego procesu kulturowego i społecznego związanego z tradycją, 
przyzwyczajeniami, normami i obyczajami. Od stopnia zinternalizowania norm kul-
turowych, estetycznych i etycznych zależy smak i jakość końcowego produktu. Na-
wet PRL-owskie świątynie konsumpcji uległy w ostatnich latach transformacji, nie 
stawiając warunków klientom, tylko żywo o nich zabiegając. Ci restauratorzy, którzy 
nie zauważają zmian i konieczności koncentrowania się na wieloaspektowym pro-
jekcie działań prowadzenia restauracji, skazani są na porażkę. Programy typu „Ku-



258 Telekulinaria – popularyzacja gotowania w telewizji

chenne rewolucje” przekazują istotny komunikat, mówiący o tym, że konsumpcja 
finalnych produktów jest częścią skomplikowanego procesu, który wykracza poza 
granice samego gotowania. Przygotowywanie posiłków jest bowiem częścią szer-
szych działań kulturowych i społecznych.

Klasowo-ideologiczny obszar kultury kulinarnej

Parafrazując słowa wybitnej teoretyczki filmu Alicji Helman, można powiedzieć, że 
nie tylko kino, ale również telewizja „jest maszyną ideologiczną z samej swej natu-
ry” (Helman 1988: 75). Oznaczałoby to, że nawet w najniewinniej prezentujących się 
obrazach medialnych są ukryte niewidoczne i niezauważalne dla przeciętnego widza 
treści. Sama ideologia natomiast

(…) manifestuje się zawsze w formach niewyraźnych, rozproszonych, polimorficznych, działa 
przez infiltrację, insynuacje, przenikanie. Nie ma własnego języka, nie sięga po przemoc, brak 
jej agresywności, a jej zdolność do metamorfoz sprawia, że potrafi udawać neutralność, a prze-
de wszystkim mieszać się z rzeczywistością. Działa na dwu obszarach: codziennego życia oraz 
snu i wyobrażeń (…). Główna praca ideologii polega na pozbawieniu poczucia odpowiedzial-
ności, a zatem na podporządkowaniu jednostki (Helman 1991: 89).

Ideologia programów kulinarnych jest trudna do zauważenia dla przeciętnego 
konsumenta tego typu programów. Jest ona jednak wyraźnie w nich obecna. Czego 
dotyczy ideologia i klasowa perspektywa w programach kulinarnych? Do przybliże-
nia tego dyskursu i jego charakterystyki niech posłuży brytyjski program „Nigella 
gotuje”, który jest emitowany w TVN Style. Nie bez przyczyny zresztą pojawił się 
właśnie w przestrzeni medialnej tej stacji, kieruje ona bowiem swoją ofertę głównie 
do kobiet, przedstawicielek polskiej klasy średniej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że zabieg prezentowania programu „Nigella gotuje” w stacji dla ambitnych współ-
czesnych kobiet, które w nowoczesny sposób definiują siebie oraz refleksyjnie pro-
jektują zawodowe i osobiste życie, stanowi nieporozumienie. Wydaje się, że nowo-
czesna trzydziestoletnia kobieta, dla której ważna jest praca zawodowa, osiągnięcie 
wysokiego statusu społeczno-ekonomicznego i koncentracja na osobistym rozwoju, 
jest mało zainteresowana śledzeniem kulinarnych dokonań seksownej Nigelli. Moż-
na przypuszczać, że nastąpiła logiczna pomyłka w ofercie stacji TVN Style. Okazuje 
się jednak, że założenia klasowo-ideologiczne ucieleśnione w postaci Nigelli mają 
trafiać właśnie do targetu współczesnych kobiet, które bohaterka kulinarnej sagi re-
gularnie uwodzi, sącząc jednocześnie ideologię patriarchalną.

Zacznijmy od tego, kim jest Nigella Lawson. To przedstawicielka klasy śred-
niej, matka dwójki dzieci. Pochodzi z dość bogatej rodziny restauratorów. Jest do-
brze wykształcona, ukończyła uniwersytet w Oxfordzie, a następnie pracowała jako 
dziennikarka. Obecnie jej mężem jest Charles Saatchi, współwłaściciel jednej z naj-
większych agencji reklamowych na świecie. Nigella nie pracuje zawodowo, ale jako 
kobieta dobrze sytuowana żyje na wysokim poziomie, posiada piękny dom, na zaku-
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py jeździ taksówkami, a produkty kulinarne kupuje w sklepach o wysokiej renomie, 
unika natomiast popularnych supermarketów typu Tesco. Jej przepastna kuchnia mie-
ści sprzęty najwyższej jakości oraz rozmaite, często unikatowe produkty spożywcze. 
Postać Nigelli oraz jej życie wpisuje się w konwencję melodramatu, w którym była 
miłość po grób (pierwszy mąż Nigelli zmagał się z chorobą na oczach telewidzów), 
wspaniała kolejna miłość do bogatego przedstawiciela brytyjskiej socjety, realizo-
wanie się w roli matki oraz sugestia erotycznego zaangażowania wyrażana postawą 
zmysłowości prezentowaną w trakcie przygotowywania posiłków. Okazuje się za-
tem, że Nigella realizuje wzór gospodyni domowej w nowoczesnej wersji – bogatej 
pani domu, która spędza w nim chętnie czas, oddając się tradycyjnym czynnościom 
domowym, w tym opiece nad dziećmi oraz gotowaniu. Istotnym dopełnieniem tego 
obrazu jest otaczający ją nimb erotyzmu, który z jednej strony jest sposobem uwo-
dzenia i flirtu z widzem, z drugiej zaś zaświadczaniem, że ta wspaniała kobieta nie 
zapomina także o obowiązkach w małżeńskiej alkowie. Takie ukryte znaczenia wy-
woływane są przez prezentowanie Nigelli w koronkowych halkach i szlafroczkach, 
w sceneriach łóżkowych, gdzie spożywa ona waniliowe przysmaki lub lody. Cały ten 
zmanipulowany obraz bohaterki służy przekazywaniu patriarchalnej ideologii i kla-
sowej świadomości na temat tego, jak powinna zachowywać się idealna współczesna 
kobieta stawiająca sobie jako priorytet dbałość o dobro rodziny.

Program kulinarny z Nigellą jest zatem nowoczesnym sposobem na przekazy-
wanie wartości dominacji męskiej i wpisywania kobiet w tradycyjne role płciowe, 
które są jedynie nowatorsko uatrakcyjnione. Przekaz jest oczywisty, dobra gospody-
ni, a raczej wyrafinowana pani domu gotuje dla przyjemności i z wielką łatwością, 
wyrażając tym samym miłość do swojej rodziny, która stanowi dla niej najwyższe 
dobro. Z tego też powodu przygotowuje potrawy niebanalne, do których używa rów-
nie niebanalnych produktów i przypraw. Jest przy tym dobrze zorganizowana, ma 
zawsze w lodówce rukolę, krewetki, kalmary i inne półprodukty, którymi potrafi wy-
razić miłość do rodziny.

Sam proces gotowania stanowi raczej ekskluzywny przywilej niż nużący obo-
wiązek. Nigella w kuchni wygląda jak bogini. Jest zawsze doskonale wymalowana 
i uczesana, a jej ciało opinają seksowane bluzki ze sporych rozmiarów dekoltami. 
Nigella nigdy się w kuchni nie męczy, wręcz przeciwnie przywilej gotowania po-
zwala jej na relaks. W tym programie kulinarnym realizuje się idea klasycznego me-
lodramatu, który

(…) oferuje widzom radośnie sentymentalne opowieści o miłości dwojga sympatycznych lu-
dzi. Pod tym kamuflażem kryją się jednak bardzo poważne przekazy o wadze uczucia w życiu 
człowieka, wierności i odpowiedzialności, o najwyższych zaletach rodziny i świętym powoła-
niu do rodzicielstwa, wreszcie o respektowaniu tradycyjnie pojmowanych wizerunków męsko-
ści i kobiecości (Stachówna 2001: 383).

Przekaz jest aż nadto oczywisty, kluczem do sprawnego funkcjonowania rodziny, 
małżeńskiej fascynacji oraz osobistego spełnienia i szczęścia jest tradycyjny podział 
ról płciowych. Radosne wypełnianie tradycyjnej roli żony i matki odbywające się 
w zamkniętej przestrzeni estetycznego domu jest celem i priorytetem każdej nowo-
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czesnej kobiety. Nigella jest bohaterką, która zastawia pułapkę zarówno na męż-
czyzn, jak i na kobiety. Który mężczyzna nie marzy o posiadaniu dobrze wykształ-
conej, wysoko sytuowanej, zadbanej oraz niezwykle zmysłowej (przypominającej 
Monicę Bellucci) partnerki, która dba o ognisko domowe oraz męża i dzieci. Nigella 
jest ideałem realizującym męskie fantazje.

Nigella uwodzi w równym stopniu kobiety, jak i mężczyzn. Aby ten ideał nie 
był zbyt doskonały i niemożliwy do identyfikacji dla kobiet na całym świecie, to 
jej sylwetka nie spełnia kanonów współczesnej estetyki, a niektóre cechy, takie jak 
bałaganiarstwo, odróżniają ją od ideału schludnej pani domu. „Kobiety ją lubią, bo 
jest bezpośrednia i niedoskonała (…) Nie ma w głowie przepisu na każdą potrawę, 
bo lubi improwizować i sprawdzać, co z tego wyniknie. I wkłada ręce do miski z sa-
łatą i oliwą, by wymieszać potrawę. Sypie przyprawy na oko i zdawałoby się – bez 
umiaru”6. Niedoskonałość jest jej atutem w zdobywaniu sympatii kobiet: „Nigella 
zupełnie nie przejmuje się stertami garnków, śladami ciasta i mąki nie tylko na sto-
le, lecz także na swoim ubraniu i we włosach”7. Nigella nie dba o kalorie, ulega 
zachciankom, gdy w nocy zakrada się do kuchni, by zjeść przygotowaną wcześniej 
miskę lodów. Takie zachowania powodują, że wzbudza sympatię wśród kobiet. Jej 
innowacyjność i kreatywność oraz życiowa energia koncentruje się na prawidłowym 
odgrywaniu roli kobiety w taki sposób, aby być atrakcyjną zarówno dla innych ko-
biet, jak i mężczyzn. Tak skrojona postać Nigelli jest akceptowana przez obie płcie. 
Jak zauważa Samuel Nowak,

klasa średnia daje kobiecie dwie możliwości wyboru: wejście w męskie role społeczne lub po-
zostanie w domu. Program „Nigella bites” oferuje widzom coś w rodzaju kulturowej fantazji 
w ramach drugiej z tych opcji. Kobieta pozostaje w domu, ale jest to dom porządny, zasobny 
i elegancki (…). Program „Nigella gryzie” rozbudza więc nie tyle pragnienia samego gotowania, 
co przynależności do tej części społeczeństwa, której przedstawiciele mają eleganckie kuchnie, 
na śniadanie jedzą kawior, a listopadowe wieczory spędzają, popijając beaujolais (Nowak 2008).

Dzięki nadaniu kulinariom odpowiednio wysokiego prestiżu zarówno w sferze 
prywatnej, jak i publicznej, Nigelli udaje się łączyć wiele ról, które często we współ-
czesnym świecie pozostają w konflikcie. Tym sposobem nie identyfikuje się z rolą 
kury domowej, a utożsamiające się z nią kobiety również nie mają powodu, by tak się 
czuć. Mimo że ideologicznie odgrywa rolę ekskluzywnej pani domu i wymarzonej 
matki oraz kochanki, przekonuje swoich telewidzów, że jest zupełnie inaczej: „Nie 
nadaję się na kurę domową. Muszę się realizować także w pracy. Najbardziej cieszę 
się, że udało mi się zachować harmonię między domem a pracą. Bo te dwie dziedziny 
nie muszą się wykluczać. A nawet więcej: mogą się wspaniale uzupełniać”8. Nigella 
w mityczny sposób odzwierciedla pożądany styl życia ludzi o wysokim statusie so-
cjoekonomicznym, których dzieci chodzą do prywatnych szkół, a oni sami spotykają 

6 M. Matuszewska, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/byc_jak_nigella_gotowac_tak_ze_palce_li-
zac_26072.html (dostęp: 4.10.2010).

7 M. Łuków, http://polki.pl/zycie_gwiazd_znaniilubiani_artykul,10002178.html (dostęp: 4.10.2010).
8 http://film.onet.pl/0,0,1523164,wiadomosci.html (dostęp: 4.10.2010).
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się na wykwintnych kolacjach, które są pretekstem do przebywania w eleganckich 
pomieszczeniach i konsumpcji produktów z najwyższej półki.

Kulinarne programy z Nigellą w roli głównej nie są zatem programami sensu 
stricto o gotowaniu, ich rola jest zdecydowanie bardziej uniwersalna i istotna z kul-
turowego oraz społecznego punktu widzenia. Proces gotowania wpisuje się tutaj 
w dużo bardziej istotny kulturowy aspekt istnienia ról społecznych, kreowania wzor-
ców spędzania czasu wolnego, wyobrażenia na temat funkcjonowania rodziny, rela-
cji damsko-męskich, życia towarzyskiego, bycia kobietą we współczesnym świecie 
klasy wyższej średniej. Nigella jest atrakcyjną propozycją dla milionów kobiet, która 
jednak cofa je w cywilizacyjno-społecznym rozwoju do fazy patriarchalnej.

Istnieje także alternatywny sposób odczytania roli naszej bohaterki, jako tej, któ-
ra decyduje się samodzielnie na życie w wewnętrznej przestrzeni własnego domu. 
Życie osobiste Nigelli, jej problemy i radości stanowią część medialnej opowieści. 
Przed oczami widzów jej własne życie przeplata się z życiem mitycznej ekranowej 
Nigelli. Bohaterka, czyniąc z procesu gotowania rodzaj zawodowego zajęcia, staje 
się też współczesną kobietą sukcesu ekonomicznego, łącząc przyjemność z zawodo-
wym wyzwaniem. Dzięki takiej interpretacji można uznać, że był to także program 
o wymiarze ekonomicznym istnienia kobiet w dzisiejszym kapitalizmie, o poszuki-
waniu przez nie niszy i zajmowaniu się autentycznie fascynującymi je dziedzinami.

Dodajmy, że proces gotowania w dzisiejszym świecie jest legitymizowany i war-
tościowany wyjątkowo wysoko. Stało się tak w dużej mierze za sprawą mężczyzn, 
którzy w medialnej przestrzeni wkroczyli na obszar kultury kulinarnej. W takim kon-
tekście gotowanie Nigelli, traktowane jako wybór, a nie jedynie obowiązek, uzyskuje 
nowy wymiar. Nigella jest rzeczniczką porządku klasowego i wyznawczynią ideolo-
gii tradycyjnego podziału ról, mimo że zwodzi widzów i udaje, że jest inaczej. Pod 
przykrywką rozrywki i ładnie zapakowanej medialnej opowieści oferuje się widzowi 
dobrze znane schematy konserwatywnego życia klasy uprzywilejowanej, które staje 
się legitymizowanym wzorcem dążeń członków określonego społeczeństwa. Kulinar-
na opowieść bogini kuchni Nigelli Lawson jest mocno perswazyjnym tekstem kultury.

Dokonując analizy jednego ze współczesnych dyskursów kulinarnych, rozpozna-
jemy dominujące i legitymizowane struktury społeczno-kulturowe. Oczywiście został 
tutaj przytoczony tylko jeden z wielu programów z nurtu kulinarnego analizowanego 
z perspektywy ideologiczno-klasowej. Programów, które wpisują się w ten dyskurs, 
jest znacznie więcej. Nie zawsze jest w nich odzwierciedlona ideologia patriarchalna, 
ale często ideologia powiązana ze stylem życia, preferowanym porządkiem społecz-
nym. Warto jednak mieć świadomość, że programy kulinarne nie są wolne od prze-
kazu pewnych dodatkowych znaczeń czy też pełnienia roli wzorcotwórczej. Klasa 
średnia, zwykle reprezentowana przez media, kreuje wzory, upowszechnia obyczaje 
i ukazuje sposoby spędzania czasu wolnego czy ogólniej stylu życia9. W społeczeń-
stwie, które wciąż jeszcze podlega transformacyjnym procesom i w którym wiele 
grup społecznych jest ciągle na dorobku, oferta medialna jest kierowana po pierw-

9 Dokładnie taką samą rolę odgrywają popularne serialowe postacie, jak choćby opisywani w tej 
monografii Magda M., Kasia czy Tomek.
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sze do tych, którzy już dysponują środkami umożliwiającymi empiryczne wdrażanie 
w życie nowych praktyk społecznych, po drugie do tych, którzy symbolicznie preten-
dują do udziału w lepszym życiu bogatszych obywateli. Ci drudzy nie są mniej ważni 
w kwestii przyswajania nowych wzorców kulturowych i prób naśladowania klasy 
średniej. Wskazywanie sposobów partycypacji w życiu codziennym lepiej sytuowa-
nych odgrywa rolę dynamizującą i motywującą praktyki grup aspirujących.

Poradnikowo-zdrowotny obszar kultury kulinarnej

W kulturze rozwiniętego konsumpcjonizmu kwestie dbałości o zdrowie, sprawność 
fizyczną i estetyczny wygląd stanowią wyjątkowo ważną wartość. Ciało stało się we 
współczesnej kulturze formą ekspresji własnej tożsamości, komunikatem skierowa-
nym do innych na własny temat i miejscem dokonywana rozmaitych eksperymentów 
i zabiegów.

W różnych epokach i kulturach ciało staje się przedmiotem działań mających je w jakiś 
sposób przeformować, wykończyć to, co rozpoczęła natura. Ważny jest przy tym pewien pro-
jekt, zgodnie z którym kształtowana jest zewnętrzna postać – owo „ja”, które pojawi się na 
scenie widzialności społecznej, stanowiący znak czytelny dla innych. To właśnie ów projekt 
ulega zmianom (Wieczorkiewicz 2008: 69).

W ponowoczesnym świecie wielości sensów jasna staje się konieczność indy-
widualnego kreowania i modyfikowania własnego ciała, które staje się świadomym 
projektem, nad którym jednostka (właściciel ciała) pracuje całymi latami. Kulinarna 
tematyka poradnikowo-zdrowotna wykorzystuje tę nową konieczność, nową spo-
łeczno-kulturową zasadę, która wymaga dbałości zarówno o ciało, jak i o utrzymanie 
wysportowanej sylwetki, zdrowo wyglądającej cery, młodzieńczego błysku w oku, 
zdrowych białych zębów czy błyszczących włosów. Owe atrybuty urody zaświad-
czają bowiem o indywidualnym stanie gotowości do podejmowania wyzwań, jak 
i o sukcesie i zadowoleniu z własnej koncepcji życia, która manifestuje się w wyglą-
dzie zewnętrznym. Ciało spełniające współczesne kanony piękna i zdrowia stanowi 
wizytówkę i przepustkę zarazem do odnoszenia dalszych sukcesów. Zdrowe ciało 
zapewnia sukces, a przynajmniej mu sprzyja, chore ten sukces niweluje. Z tego też 
powodu inaczej postrzega się dzisiaj samą chorobę. Choroba stanowi nieustanne po-
tencjalne zagrożenie czyhające na człowieka.

Chorobę postrzega się coraz częściej nie jako wyjątkowe zdarzenie mające swój początek 
i koniec, lecz jako nieodłączną towarzyszkę zdrowia, jego „odwrotną stronę” i stale obecne 
zagrożenie. (…) Troska o zdrowie zmienia się zatem w permanentną walkę z chorobą (Bauman 
2006a: 122).

Jednostka jest zatem determinowana do ciągłego zdobywania wiedzy na temat 
chorób, ale także metod zdrowego odżywiania, które pozwolą jej jak najdłużej utrzy-
mać ciało w zdrowiu i wysokiej formie. Nie zawsze jest to łatwe i wymaga ciągłego 
wysiłku, co wynika ze zmieniającego się zakresu wiedzy medycznej i żywieniowej.
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Kryteria „zdrowego odżywiania” zmieniają się, nim zdążymy przestawić się na którąś 
z kolejnych „zdrowych diet”. Zanim zdołamy doświadczyć w pełni błogosławionych skutków 
takiej diety, dowiadujemy się, że pokarmy które miały służyć naszemu zdrowiu albo przynaj-
mniej mu nie szkodzić, wywołują fatalne długotrwałe skutki (Bauman 2006a: 122).

Współczesna kultura piętnuje słabości związane z brakiem kontroli jednostki nad 
jej własną cielesną formą. Wszelkie nałogi i odchylenia od standardów poprawnie 
wyglądającego ciała są oznaką słabości i braku samokontroli. Nietrzymające się obo-
wiązujących kanonów ciała są oznaką słabości ich właścicieli i wątpliwej siły oraz 
samoświadomości „ja”.

Otyłość, niesprawne ciało, nałogi, obniżony nastrój są piętnowane w kulturze indywidu-
alizmu. Nie tylko przecież pomniejszają kompetencje w zakresie konsumpcji, a tym samym 
„szanse życiowe” jednostki, ale znamionują brak samokontroli. W kulturze indywidualizmu 
zaniedbane ciało i brak apetytu na życie są nie tylko irracjonalne, ale patologiczne, i wymagają 
medycznej czy terapeutycznej interwencji (Jacyno 2005: 144).

Co zatem zrobić, aby pogodzić przeciwstawne siły młodości i starości, zdrowia 
i choroby, sprawności fizycznej i jej utraty, pełni sił i ich braku, którym podlega 
współczesny człowiek? Co zrobić, aby przedłużyć stan dobrego zdrowia i świetnej 
cielesnej formy? Jak utrzymać młodość i samozadowolenie? Strategie, które oferuje 
współczesny medialny dyskurs, są dwojakiego rodzaju. Z jednej strony podejmuje 
się walkę o zdrowie i sprawność ciał tych, którzy ulegli nadmiernej konsumpcji ku-
linarnych smakołyków i rozmaitych niezdrowych posiłków. Z drugiej zaś prezentuje 
się takie sposoby konsumpcji, które umożliwią utrzymanie ciała i umysłu w wysokiej 
formie i sprawności. Obie strategie mają usprawnić i polepszyć standard życia ludzi 
i uczynić ich świadomymi kontrolerami procesów konsumpcji kulinariów dzięki wy-
posażeniu ich w odpowiednią wiedzę ekspercką na temat zasad zdrowego i zbilan-
sowanego procesu odżywiania. W medialnym dyskursie poradnikowo-zdrowotnym 
chodzi przede wszystkim o idee utrzymania przyjemności wynikającej z nieogra-
niczonej konsumpcji kulinariów przy równoczesnym dbaniu o zasady technologii 
żywienia. Innymi słowy przekaz jest następujący: jedz i chudnij lub gotuj i chudnij. 
Autorzy programu „Rewolucja na talerzu” przekonują, że „odchudzimy dania fast 
food i zrobimy domową pizzę. Pokażemy, jak zrobić smaczne i dietetyczne placki 
i pasztety. Zaprosimy na pomidorówkę w trzech wariantach smakowych i pokażemy, 
jak kurczaka przyrządzić bez panierki”10.

Opowieści kulinarne nie mają na celu minimalizowania jakiejkolwiek przyjemno-
ści z jedzenia. Nie narzuca się tutaj żadnych drakońskich diet czy ograniczeń w spo-
życiu. Wręcz przeciwnie, zezwala się, a nawet zmusza do jedzenia dużych ilości pro-
duktów, ale takich, które nie spowodują przyrostu wagi i umożliwią zachowanie ciała 
w dobrej formie i zdrowiu. Jest to zatem metoda, która ze swoim przekazem idealnie 
wpisuje się w zasady funkcjonowania społeczeństwa i kultury konsumpcyjnej. Kon-
sumuj i miej w wyniku odpowiedniej konsumpcji doskonałe ciało i zdrowie. Trudno 
wymarzyć sobie w dzisiejszych czasach lepszą ideologię, która łączy nieograniczo-

10 http://www.tvnstyle.pl/program/2192/view (dostęp: 8.10.2010).
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ną, swobodną i przyjemną konsumpcję z możliwością utrzymania sprawnego ciała, 
ducha i samopoczucia.

Jest wiele programów, które wpisują się w dyskurs poradnikowo-zdrowotny. Oto 
kilka z nich: „Jem i chudnę”, „Gotuj i chudnij”, „Wiem, co jem”, „Rewolucja na 
talerzu”, „Jestem tym, co jem”, „Rozmiar w dół” („Weigh me”).

Zilustrujmy zatem dyskurs poradnikowo-zdrowotny programem „Gotuj i chud-
nij” („Cook yourself thin”). Gospodarzami programu są cztery młode kobiety – Har-
ry, Sophie, Sal i Gizzy, które w każdym odcinku mają za zadanie odchudzić jakąś po-
stać. W jednym z odcinków jest to Fara Malik, Hinduska, która za kilka tygodni ma 
wziąć ślub, a jej figura nie jest idealna. Jej celem jest powrót do rozmiaru 42 (z 44). 
Ekspertki nie proponują jednak żadnej drakońskiej diety i licznych wyrzeczeń. Swoją 
ideologię wyrażają słowami: „Diety nas zubażają, więc lepiej ich zaniechać. Lepiej 
przestać się głodzić i wrócić do kuchni”. Specjalistki w dziedzinie technologii ży-
wienia są autentyczną reklamą wyrażonej powyżej filozofii. Jedna z nich oświadcza 
z rozbrajającą szczerością: „Gdy zamierzam schudnąć, nigdy nie stosuję diety”. Jest 
to postawa, która nie ma na celu ograniczania przyjemności jedzenia, nie wymaga 
najmniejszego wysiłku od osób ją stosujących. Dalej ekspert wyjaśnia: „Można jeść 
i chudnąć, jeśli się wie, jak to robić”, a narrator zapewnia: „Nasze cztery ekspertki 
pokażą, że można jeść słodycze i znakomicie wyglądać”.

W kulturze konsumpcyjnej niezwykle trudno jest się ograniczać i wyrzekać przy-
jemności, dlatego wszelkie procedury związane z dietami, które kładą nacisk na 
wstrzemięźliwość, wycofanie się z procesu konsumpcji, jej unikanie są z góry ska-
zane na porażkę. Jest to teza, którą potwierdzają liczne tak zwane eating disorders, 
czyli chorzy związani z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia) i rozmaity-
mi uzależnieniami, takimi jak bigoreksja (diety i ćwiczenia sprzyjające przyrosto-
wi mięśni w krótkim czasie), permareksja (stosowanie przeróżnych diet), a nawet 
ortoreksja (uzależnienie od zdrowej żywności). W każdym z tych przypadków styl 
odżywiania okazuje się porażką. Człowiek nadmiernie skoncentrowany na diecie 
i technologii odżywiania paradoksalnie w konsekwencji traci całkowicie kontrolę 
nad ciałem i własnym życiem.

W dyskursie poradnikowo-zdrowotnym ekspert proponuje zupełnie odwrotną 
strategię, wychodząc z założenia, że „wyrzeczenia nie mają sensu, bo i tak kapitulu-
jemy”. Fara Malik, bohaterka omawianego tutaj odcinka, ubóstwia jedzenie. Stanowi 
ono ważny aspekt jej stylu życia. Nie przygotowuje samodzielnie posiłków. Korzy-
sta z gotowych wyrobów, bywa często w restauracjach albo w firmowej kantynie. 
Ulubione dania Fary są tłuste i niezdrowe. Najczęściej spożywa kurczaka w curry, 
lasagne i tiramisu. Zadaniem ekspertów jest znalezienie sposobu na przygotowanie 
tych trzech potraw w taki sposób, żeby po pierwsze miały zdecydowanie mniej kalo-
rii, a po drugie nie straciły nic ze swojego pierwotnego smaku. W każdym przypadku 
specjalną maszyną zwaną kalorymetrem dokonują pomiaru kalorii danej potrawy. 
Istotne jest zwrócenie uwagi na ilość kalorii przed i po zastosowaniu mniej kalorycz-
nych półproduktów. W przypadku kurczaka curry jego tłusta wersja ma 1527 kalorii, 
wersja zaś z substytutami tylko 543, lasagne najpierw 802 kalorie, a w wersji light 
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o połowę mniej, bo 347, tradycyjne tiramisu ma najpierw 389 kalorii, a potem tylko 
217. Fara przez kolejnych sześć tygodni spożywa nowe wersje ulubionych potraw, 
w wyniku czego traci aż sześć kilogramów, i wraca nie tylko do rozmiaru 42, ale 
nawet 40. Sukces bez zbędnych wyrzeczeń zostaje osiągnięty, a Fara konkluduje, że 
„trudno uwierzyć, że jeśli coś jest smaczne, nie jest tuczące”. Tym sposobem idea 
społeczeństwa konsumpcyjnego, które determinuje swoich członków do kontro-
li ciała, zachowywania młodości, zdrowia i witalności została utrzymana. Idelogia 
kultury konsumpcyjnej została potwierdzona i utrwalona dzięki nowej filozofii spod 
znaku jem i chudnę. Zaprezentowana tutaj koncepcja poradnikowo-zdrowotna ma 
wyraźnie ekspansywny i hegemoniczny charakter odzwierciedlający charakterystykę 
kultury konsumpcyjnej, która generuje coraz bardziej atrakcyjne sposoby komercja-
lizowania poszczególnych obszarów ludzkiego życia i intensyfikowania rynkowych 
zachowań konsumenckich.

„Ministerstwo żywności” i „Żywieniowe rewolucje” to tytuły programów Jamie-
go Olivera. Znany kucharz „rozpoczyna rewolucję żywieniową, która ma na celu 
rozpropagowanie codziennego przygotowywania posiłków ze świeżych produktów 
w angielskich domach”11 i która staje się kulturowym wymogiem coraz bardziej oty-
łych społeczeństw.

Otyłość jest diagnozowana jako choroba współczesności i stanowi problem spo-
łeczny, który dotyka na przykład otyłych pasażerów linii lotniczych obligowanych 
do zakupu drugiego biletu po niższej cenie, aby, zajmując dwa miejsca, nie utrudniali 
podróży innym osobom12. W tym przypadku zmiana żywieniowych przyzwyczajeń 
Brytyjczyków stała się celem i misją programu telewizyjnego, który jest odpowiedzią 
i reakcją na medyczne zagrożenia, z jakimi musi coraz częściej borykać się angiel-
skie społeczeństwo. Pewnym paradoksem jest, że po latach dobrobytu i zamożności 
brytyjskiego społeczeństwa konsumpcyjnego nadszedł czas, kiedy konieczne stało 
się jego edukowanie w zakresie zbilansowanej diety. Jest to zresztą wynik nie tylko 
zamożności i wygody Brytyjczyków, ale również zmian na rynku pracy, wielogo-
dzinnego przebywania poza domem i braku czasu na samodzielne, domowe gotowa-
nie. Z pewnością także tradycyjna kuchnia brytyjska, którą prezentowały w progra-
mie o wiele mówiącym tytule „Two Fat Ladies” Jennifer Paterson i Clarissa Dickson 
Wright, nie sprzyjała zdrowemu stylowi życia. Dwie grube kobiety nie dość, że nic 
sobie nie robiły z wiedzy medyków, dietetyków i technologów żywienia, to jeszcze 
szydziły z ich wskazówek, badań i diet, zjadając wyjątkowo tłuste potrawy, duże ilo-
ści mięsa, śmietany czy masła. Jedzenie miało być syte. Miało dopieszczać żołądek, 
a nie podniebienie, dlatego panie, przemierzając Anglię, trafiały do przedstawicieli 
klasy pracującej, którzy po swojej ciężkiej fizycznej pracy zasługiwali na kaloryczny 

11 http://www.kuchnia.tv/program/?full/ministerstwo-zywnosci-jamiego-olivera_28774 (dostęp: 
8.10.2010).

12 Linie lotnicze KLM/Air France wprowadziły konieczność zakupu przez otyłych pasażerów drugie-
go biletu (z 25-procentową zniżką). KLM, jako pierwsze zdecydowały się wprowadzić tego typu opłatę. 
Z podobnymi problemami mierzą się amerykańskie linie lotnicze, od dłuższego czasu zalecając otyłym 
pasażerom zakup podwójnego miejsca w samolocie.
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i wzmacniający posiłek. Propozycja programu „Two Fat Ladies” odzwierciedlała lo-
gikę funkcjonowania klasy pracującej i stanowiła symboliczny opór wobec dominu-
jącej ideologii i Foucaultowskiej władzy/wiedzy na temat technologii żywienia. Ten 
rodzaj kulinarnej tematyki został jednak całkowicie zdominowany i zmarginalizowa-
ny przez tematykę zdrowego i dietetycznego stylu życia.

Kulturowo-tożsamościowy obszar kultury kulinarnej

Tematykę kulturowo-tożsamościową można rozpatrywać w dwóch aspektach – lo-
kalnym i kulturowym. Z jednej strony kładzie się nacisk na zwyczaje kulinarne danej 
społeczności, niejednokrotnie związane z tradycją i religią, z drugiej zaś tożsamość 
kulturowa jest eksponowana przez sam stosunek do kulinariów osób reprezentują-
cych daną kulturę. W pierwszym przypadku niezwykle ważne staje się społeczne 
pojmowanie wspólnoty, konstytuujących ją wartości, zasad wynikających z trady-
cji, religii, historii czy obyczajów. W centrum zainteresowania badaczy znajduje się 
tutaj problematyka dotycząca samego istnienia i funkcjonowania społeczności, co 
metaforycznie wyraża się przez proces planowania, przygotowywania i spożywa-
nia posiłków. W drugim przypadku analizie poddaje się raczej metodykę i filozofię 
procesu gotowania – dziedziny, które są silnie zakorzenione w określonej kulturze. 
W jednym i drugim ujęciu kultura i tożsamość są istotne dla tworzenia się i utrzy-
mywania wspólnotowych więzi, co manifestuje się w filozofii traktowania czynności 
przygotowywania posiłków. Jedna i druga perspektywa jest silnie zdeterminowana 
kulturowo i społecznie.

Należy dodać, że tego typu ujęcia minimalizują i ograniczają sferę kulinarne-
go eksperymentowania. Eksperymentowanie bowiem oznacza otwarcie się na to, co 
nowe i nieznane. Wszystko to, co nieznane, może natomiast zachwiać trwałością 
znanych od lat receptur, które wyrażały porządek kulturowy i społeczny, a chronione 
były przez tradycję i rytuały religijne. Uzasadnione wydaje się zatem unikanie kuli-
narnych nowinek, które mogłyby zaburzyć istnienie trwałych wartości i zachwiać ist-
niejącym od wieków porządkiem społecznym. Kulinarne tradycje stoją symbolicznie 
na straży istniejącego społecznego status quo.

Programów z zakresu kulturowo-tożsamościowej tematyki jest bardzo wiele. 
Oto kilka przykładów: „Tropikalna kuchnia Miguela”, „Kuchnia francuska po pro-
stu”, „Rick Stein i kuchnia śródziemnomorska”, „James Martin w Bretanii”, „Kylie 
Kwong: moje Chiny”, „Po-smak Turcji”, „Przewodnik po Australii dla smakoszy”. 
Każdy z tych programów przez kulturowe zwyczaje żywieniowe, historię i specyfikę 
konkretnego kraju, stara się wyjaśniać popularność potraw, umiłowanie określonych 
przysmaków, sposoby przygotowywania posiłków, a także kontekst życia mieszkań-
ców danego kraju, zwyczaje wspólnot ludzi kultywujących określone style odżywia-
nia, które wpisują się w style życia mieszkańców Francji, Włoch, Bretanii, Turcji, 
Australii czy Chin. Tego typu programy oswajają lęki przed tym, co nieoswojone 
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i nieznane. Umożliwiają poznanie innych stylów życia, obyczajów i kulinarnych fa-
scynacji, które są częścią tożsamości społecznych. W dobie globalizacji i populary-
zacji idei wielokulturowości oswajanie przez najbardziej naturalną ludzką czynność, 
jaką jest przygotowanie i spożywanie posiłków, wydaje się oczywistością.

Pokarm jednoczy, a nie dzieli, nawet w przypadku, gdy pokarm obcego jest inny 
niż ten, który znamy. Niech za przykład posłuży tutaj program „Nowe imperium kuli-
narne” („New British’s Kitchen”), gdzie europejska metropolia, Londyn, jako kraina 
wielokulturowości jest prezentowana przez rozmaite kuchnie świata. Wielokulturo-
wość Londynu jest przedstawiana jako atut miasta, które dzięki tej różnorodności 
stanowi swoiste imperium współczesnego świata. To miejsce, gdzie jak w pigułce 
koncentrują się wszystkie smaki i zapachy, wszystkie kuchnie i tradycje.

Jeden z odcinków programu jest poświęcony kuchni żydowskiej. Za najważniej-
szy cel programu uznaje się możliwość przedstawienia wspólnoty i kultury żydow-
skiej oraz zasad wynikających z jej tradycji, religii, historii czy obyczaju, które to 
elementy przenikają do w kuchni tej społeczności. Prezentacja kuchni żydowskiej 
staje się w programie okazją do wyjaśnienia, kiedy Żydzi pojawili się w Londynie, 
do podania dat i opisania filozofii żydowskiego stylu życia, obyczajów, związków 
kuchni z religią, znaczenia niektórych potraw i tradycji ich pochodzenia. Żydowska 
rodzina przygotowuje wspólnie potrawy do spożycia, dzięki czemu spędza z sobą 
czas, wymienia informacje i pogłębia relacje. Istotą przygotowywania posiłków i je-
dzenia jest unifikacja rodziny, potwierdzenie wzajemnych silnych związków. Jak ob-
jaśnia jeden z przedstawicieli tej kultury, „jedzenie jest bardzo ważne, nasza kultura 
jest oparta na jedzeniu. Kuchnia koszerna to styl życia. To tradycja”. Ów wspólnoto-
wy i łączący aspekt kuchni żydowskiej jest bardzo ważny dla jej członków. Same po-
trawy są raczej proste i mają rodowód wiejski. Jedną z najważniejszych potraw jest 
rosół, czyli zupa przygotowana na mięsie kury, które jest przez Żydów traktowane 
jak najwartościowszy antybiotyk. Rosół z kury to żydowska penicylina, bo zawiera 
wapń, który pochodzi z kości kury. Rosół był szczególnie ważny, gdy społeczność 
żydowska zamieszkiwała tereny wiejskie i miała ograniczoną podaż produktów do 
gotowania.

Kuchnia żydowska jest ściśle powiązana z religią, która stawia wiele wymagań 
wobec codziennego życia Żydów, jak i w stosunku do przygotowywania posiłków. 
Jak mówi inny uczestnik programu, „nie możemy mieszać mięsa i nabiału, albo mu-
szę czekać trzy godziny po kawie, aby zjeść mięso, albo po mięsie sześć godzin, 
aby zjeść nabiał”. Wszystkie reguły żywieniowe są ściśle skorelowane z religią ju-
daistyczną. Czas spożycia potraw także wyznaczają reguły religijne, na przykład 
przygotowany przed szabatem czulent spożywa się dopiero po powrocie z synagogi. 
Wiejski rodowód dań jest zauważalny w większości potraw, które mają być sycące 
i kaloryczne. „Typowe dla kuchni żydowskiej – garnek pełen po brzegi”. Dodajmy, 
garnek pełen mięsa wołowego, cebuli, jajek i fasoli. „Posiłek ma być gęsty i pożyw-
ny. Dobrze się po tym śpi”. Taką potrawę gotuje się aż siedem godzin, przy której 
wiele osób spędza razem czas. Długie przygotowywanie potraw wymaga spędzania 
wspólnego czasu, co pełni funkcję łączącą i utrwalającą relacje rodzinne. W kuchni 



268 Telekulinaria – popularyzacja gotowania w telewizji

żydowskiej nie ma samotności. „Kuchnia żydowska to kuchnia dla dużej grupy lu-
dzi”. Żydzi wyrażają dumę ze swoich kulinarnych tradycji. „Gotujemy pożywnie. 
Mamy zdrowy apetyt”.

W ramach ujęcia kulturowo-tożsamościowego istotny jest proces przygotowy-
wania posiłków i forma ich spożywania. W niektórych programach szefowie kuchni 
uznają tę czynność za niezwykle łatwą i mało wymagającą. Taki stosunek do kuchni 
i procesu gotowania reprezentuje Nigella czy Jamie Oliver, którzy komunikują, że 
są to czynności banalnie proste i każdy z widzów może je bez większego problemu 
wykonywać samodzielnie. Cytowane wcześniej ekspertki z programu „Gotuj i chud-
nij” także proponują bohaterce samodzielne przygotowywanie posiłków, uznając tę 
czynność za wymagającą niewielkiego wysiłku. Same zresztą gotują błyskawicznie, 
z wielką lekkością, doskonale się przy tym bawiąc. Gotowanie jest celebrowane 
w czasie, czynności są niespieszne, dlatego nawet taki mistrz kuchni jak Jacques 
Pépin, który gotuje w programie zatytułowanym „Jacques Pépin – dania na szybko”, 
wszystkie czynności wykonuje z namaszczeniem i bez zbędnego pośpiechu.

Pépin zdradza tajemnice, jak szybko przygotować hiszpański chłodnik gaspacho, wyśmie-
nitą paellę z owocami morza i kurczakiem, gnocchi, homara z kaparami i wiele innych dań, któ-
rych przygotowanie z pozoru wydaje się czasochłonne. Pépin nie unika gotowych produktów. 
Do swoich przepisów używa pomidorów z puszki, kostek rosołowych i mrożonek, co znacznie 
skraca czas przygotowania dań, a nie wpływa negatywnie na ich znakomity smak!13.

Mimo ograniczeń czasu antenowego mistrz francuskiej kuchni spokojnym głosem 
objaśnia zasady przygotowywania potraw. Jego ruchy są rytmiczne, dłonie sprawne, 
ale niezbyt dynamiczne i niepokojące, jak w wypadku brytyjskiego gotowania, gdzie 
wszystko dzieje się w zawrotnym tempie i z dużą dozą nonszalancji. Gotowanie jest 
dla niego czynnością regularną i wyrafinowanie spokojną.

Jacques Pépin jest doskonałym ucieleśnieniem wyobrażeń na temat kuchni i kul-
tury francuskiej. Posiłki przygotowywane są z namaszczeniem i pieczołowitą troską. 
Francuski mistrz przywiązuje uwagę do detali i ostatecznej estetyki posiłków. Z de-
likatnością poprawia dekoracyjne listki mięty lub maleńkie kapary, które zwieńczają 
misterną konstrukcję doskonałej potrawy. Jego przeciwieństwem jest nieco nonsza-
lancko traktująca gotowanie Nigella czy dynamiczny i młodzieńczy Jamie Oliver 
albo przaśne Jennifer Paterson i Clarissa Dickson Wright z programu „Two Fat La-
dies”. Przedstawiciele brytyjskiej szkoły gotowania nie grzeszą wyrafinowaniem 
i przywiązaniem do szczegółu w procesie gotowania. Gotowanie w ich wydaniu jest 
raczej popisem dynamizmu i kreatywności w mieszaniu, podrzucaniu, doprawianiu 
na oko, niż kunsztem wysokiej klasy. Kulturowy przekaz w tym przypadku sugeru-
je, że gotowanie to łatwizna, że gotować może każdy, że przygotowanie potraw nie 
wymaga dużo czasu, nie angażuje. Ot, wystarczy zmieszać z sobą kilka składników, 
sypnąć na oko różnych przypraw, innowacyjnie potraktować smaki, a każdy coś ugo-
tuje. Gotowanie ma być bowiem zabawą, czynnością, która relaksuje i sprawia ra-

13 J. Pépin, Nowe dania na szybko, http://www.female.pl/artykul/5664/Jacques-Pepin:-Nowe-dania-
na-szybko (dostęp: 8.10.2010).
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dość. Brytyjskie gotowanie może budzić czasem opór, gdy Jamie, Nigella lub któraś 
z grubych dam miesza składniki rękami, wkłada nieumyte palce do waniliowego 
kremu, albo gdy Jamie czerwonymi z buraków rękoma dotyka innych półproduktów. 
Obserwując metodykę gotowania i zachowania poszczególnych osób w telewizyjnej 
kuchni, zauważa się wszelkie kulturowe i tożsamościowe różnice. Kultura i obyczaje 
społeczne ujawniają się w mikroświecie kuchni.

W dyskursie kulinarnym, który określiłam jako kulturowo-tożsamościowy, istot-
ną rolę odgrywa kultura gotowania traktowanego jako wieloaspektowa i komplek-
sowa czynność, przez którą manifestuje się religia, wspólnota, wyrażają się wza-
jemne społeczne relacje, odtwarza porządek społeczny, tradycja, reguły kulturowe, 
kształtuje rytm życia i styl życia jej partycypantów. Tak traktowana kuchnia staje się 
poważnym obszarem identyfikacji kulturowej i kształtowania się tożsamości jednost-
kowej i zbiorowej. Jednocześnie sam stosunek do gotowania i jego metody wyrażają 
kulturową wartość tej czynności. Dla jednych może ona być kreowana jako banalna 
i zwyczajna czynność codziennego życia, dla innych może stanowić rodzaj sztuki, 
która wymaga namysłu, kunsztu i bardzo tajemniczej wiedzy.

Podróżniczo-turystyczny obszar kultury kulinarnej

Kolejny medialny obszar kulinarny określam jako podróżniczo-turystyczny. Pozna-
wanie świata, kultur i społeczeństw przez rozmaite kulinarne praktyki jest heury-
stycznym celem tego dyskursu. Smaki, zapachy, produkty, kolorystyka, synergia 
doznań zmysłowych związanych z doświadczaniem kuchni i poznawaniem przez 
nią innych, odległych kultur – to sposoby na doświadczanie tego, co inne, nieznane 
i obce. Idee tego obszaru doskonale oddaje program „Bez rezerwacji” Anthony’ego 
Bourdaina, który

(…) odwiedza różne miejsca, które zawarł w swoim planie podróży i nie waha się próbować 
żadnych, nawet najbardziej wymyślnych lokalnych przysmaków. Swoją podróż rozpoczyna 
w Kanadzie, w Vancouver, potem na krótki czas wakacji wraca do domu, do Nowego Jorku, 
gdzie razem z rodziną brata obchodzi Boże Narodzenie. Kolejnym przystankiem w jego po-
dróży jest Nowy Orlean, miasto znane ze swojego zamiłowania do dobrego jedzenia, muzyki 
i życia, okrutnie doświadczone przez huragan Katrina. Anthony chce sprawdzić, jakie piętno 
huragan odcisnął na tym pięknym (…) mieście. Dalsza droga prowadzi gospodarza programu 
na Wyspy Brytyjskie, gdzie poznaje tajniki angielskiej i szkockiej kuchni. Potem trasa wiedzie 
przez Grecję i Rumunię (…). Z Europy Bourdain wraca przez ocean, żeby sprawdzić, jak lu-
dzie żyją (i oczywiście jedzą) na Jamajce, i zaraz potem rusza na Hawaje. A to dopiero połowa 
podróży (…). W kolejnych odcinkach odwiedza Laos, Tokio, Urugwaj, Columbię, Hiszpanie 
i Egipt i wiele innych miejsc. Anthony’ego z miejsca na miejsce popycha ciekawość świata, 
chęć poznania różnych kultur i ludzi, a nade wszystko chęć poznania sekretów kulinarnych 
regionów, które odwiedza14.

14 http://www.kuchnia.tv/program/?full/anthony-bourdain-bez-rezerwacji-4_17754 (dostęp: 
8.10.2010).
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Podobny cel na rodzimym gruncie stawia sobie Robert Makłowicz, który stwier-
dza, że „(…) mój program nie jest programem stricte kulinarnym. Ja opisuję świat, 
pokazuję go poprzez kuchnię”15. Sam proces gotowania schodzi w pewnym sensie 
na drugi plan. Kuchnia danego kraju, obszaru czy regionu staje się pretekstem do za-
prezentowania społeczeństwa, jego kultury, religii, historii, obyczajowości i tradycji. 
Makłowicz, gotując i podróżując, odkrywa niektóre tajemnice zwiedzanych regionów.

Świat pokazywany jako obszar eksploracji musi kryć pewne zagadki. Jeśli nie byłoby już 
niczego do odkrycia, podróże utraciłyby część swego magicznego uroku. Na szczęście tereny 
penetracji dają się poszerzać. Każdy obszar można ujrzeć w jakiś inny sposób – spojrzeć na 
niego przez pryzmat legendy, mitu, biografii sławnych osób czy motywów literackich z nim 
związanych (Wieczorkiewicz 2008: 200).

Tę zasadę wykorzystuje w swoich programach kucharz – podróżnik, odkrywca, 
historyk.

Robert Makłowicz raczej więcej podróżuje, niż gotuje. Kuchnia danego obszaru 
kulturowego wydaje się na tyle bliska każdemu człowiekowi, że staje się naturalną 
perspektywą, przez którą spogląda on na świat. W swoich kulinarnych programach 
Makłowicz utwierdza widza w przekonaniu, że kuchnia stanowi konstytutywną część 
tożsamości narodowej. Wydaje się, że samo gotowanie jest dla Makłowicza jedynie 
pretekstem, sposobem na rozpoczęcie opowieści poświęconej danemu regionowi, 
kulturze, religii i historii. Jest to także metoda poznawania ludzi, którzy dzięki tej 
najbardziej ludzkiej czynności otwierają się na przybysza z zewnątrz, któremu opo-
wiadają o swoich kulinarnych zwyczajach, wyjaśniają tradycje i objaśniają własny 
styl życia. Potrawy i wiedza na ich temat niwelują istniejące granice, łamią lody i ot-
wierają ludzi na nowe relacje. Zwieńczeniem tego procesu zdobywania i tworzenia 
zażyłości jest wspólna konsumpcja gotowych posiłków – komunia, która ostatecznie 
łączy. Makłowicz właściwie w każdym odcinku gotuje w towarzystwie autochtona 
– raz jest to gospodyni, innym razem zawodowy kucharz, czasem zwykły człowiek. 
Na koniec wspólnie z nimi próbuje potraw przygotowanych pod ich okiem lub nawet 
z ich pomocą. Gest wymiany stanowi tutaj praktyczne zastosowanie zasady do ut 
des opisanej przez Bronisława Malinowskiego, która oznacza „daję, żebyś dawał”16. 
Dzieląc się pokarmem z lokalną społecznością, która często towarzyszy Makłowi-
czowi w charakterze publiczności, lub z osobą pomagającą mu gotować, prezenter 
stosuje tę zasadę, co owocuje otwarciem na innych. Symbolika wymiany pokarmu 
buduje pozytywne relacje przyjaźni.

Charakterystyczne dla podróżniczo-kulinarnych programów Makłowicza jest to, 
że odwiedza on miejsca, które niekoniecznie są geograficznie odległe. Nie stara się 
pokazywać wyłącznie egzotyki, wręcz przeciwnie, większość jego podróży prowadzi 
do bliskich nam sąsiadów, do małych miasteczek, uroczych zakątków, które znajdują 
się w pobliżu. W jednym z odcinków zabiera widzów w podróż do Słowacji, gdzie 
odwiedza Medzilaborce. Jest to miejscowość, której nazwa mało mówi przeciętnemu 

15 Wywiad Piotra Najsztuba z Robertem Makłowiczem, „Przekrój” 2009 nr 26.
16 B. Malinowski (2005), Zasada do ut des przenikająca życie plemienne [w:] M. Kucia, P. Sztompka 

(red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak.
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Polakowi. Makłowicz odkrywa jednak, że jest to miejsce, gdzie znajduje się muzeum 
jednego z największych artystów sztuki współczesnej Andy’ego Warhola. Podróżnik 
objaśnia, że rodzice artysty byli rusińskimi Łemkami. Po polskiej stronie z kolei, 
w Sanoku, można zobaczyć prace Zdzisława Beksińskiego. W Mikowej gotuje trady-
cyjne dla tego miejsca kluski ze słoniną i bryndzą, zwane strapaczką. Następnie po-
dróżnik odwiedza Koszyce, gdzie odwiedza późnogotycką katedrę św. Elżbiety. Tu 
z kolei przyrządza kotlety wieprzowe z leczo – kanon kuchni słowackiej. W trakcie 
tej podróży Makłowicz odwiedza jeszcze restaurację i winotekę. Na samym końcu 
odwiedza cukiernię, która ma bardzo bogatą ofertę, co jest pozostałością po monar-
chii austro-węgierskiej. W przybytku tym rozkoszuje się mocną kawą, strudlem ma-
kowym z wiśnią, tortem dobosza oraz kruchymi ciasteczkami. Na koniec programu 
przewodnik nie zapomina wspomnieć o rozwoju regionu i miasta, które szykuje się 
do organizacji mistrzostw świata w hokeju na lodzie w 2011 roku oraz tym, że miasto 
w roku 2013 ma się stać Europejską Stolicą Kultury.

Makłowicz podróżuje na Węgry, do Austrii, Włoch, Szkocji, Portugalii, Izraela, 
Islandii, Irlandii, Tunezji, Armenii, Mołdawii czy Chorwacji i wielu innych. Stara się 
wybierać naturalne plenery, miejsca, które stanowią esencję charakterystycznych dla 
danego regionu cech. Bywa w miastach, miasteczkach, wsiach i wioskach, relacjo-
nuje historyczne zdarzenia i opowiada o miejscowych obyczajach, odwiedzając naj-
dziwniejsze miejsca. Czasem są to szczyty gór, stare mury zamku, pola rolne, porty, 
place, a nawet baseny i sauny w austriackim (tyrolskim) hotelu. Pragnie, aby otaczali 
go miejscowi autochtoni, którzy są częścią kultury, obyczajowości i historii. Często 
przywdziewa lokalne stroje i z zapałem opowiada o tradycji, religii i historii miejsc, 
które odwiedza. Makłowicz stara się wtapiać w tkankę środowisk, które poznaje. 
Pragnie utożsamiać się z ludźmi i miejscami, w których się pojawia, dlatego razem 
z nim często odwiedzamy domostwa, sklepy, cukiernie czy restauracje. Zapoznanie 
się z regionem, kulturą i społeczeństwem nie dokonuje się tylko przez gotowanie 
w tych miejscach, ale przede wszystkim przez kontakt z charakterystyczną architek-
turą, naturą czy przyrodą. Najważniejsze jednak wydają się kontakty międzyludzkie. 
Zasadniczy przekaz, jaki płynie z programu „Makłowicz w podróży”, jest taki, że 
poznanie innego świata i kultury najłatwiej rozpocząć od przyrządzania i dzielenia 
się posiłkiem, ale najistotniejszym elementem tego poznania jest zawsze kontakt i re-
lacja ze zwykłymi ludźmi, którzy reprezentują ten świat. Mimo że Makłowicz jest 
przedstawicielem klasy średniej nawiązuje kontakty z reprezentantami bardzo róż-
nych kultur, klas i grup społecznych. Oprowadza nas po świecie z elegancką manierą 
barwnego opowiadania, używając do tego kwiecistego i fantazyjnego języka oraz 
posługując się licznymi historycznymi odwołaniami.

Makłowicz jest zdecydowanie przede wszystkim podróżnikiem, a dopiero nieco 
później kucharzem. Przez przyrządzanie potraw, odczuwanie smaków i zapachów, 
przez konieczność przebrnięcia przez wszystkie czynności niezbędne do przygotowa-
nia określonej potrawy – zapoznaje się z kulturą danej społeczności. Z tego powodu 
nie zawsze tylko gotuje, ale bardzo często próbuje potraw przygotowywanych przez 
członków tych społeczności, odwiedza restauracje, sklepy, cukiernie, bary czy wi-
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noteki. Makłowicz nie tylko zabiera widza do świata obcej kultury, ale osadza siebie 
i widzów w charakterystycznych dla codziennego życia tej kultury sytuacjach spo-
łecznych. Często polemizuje, dopytuje, żartuje ze swoimi interlokutorami, zagaduje 
sklepikarza, barmana czy piekarza. Wchodzenie w owe sytuacje społeczne wydaje 
się konstytutywną częścią owych podróży. Dzięki programom „Kulinarne podróże 
Roberta Makłowicza” oraz „Robert Makłowicz w podróży” polski widz zostaje włą-
czony w turystyczno-kulinarną eksplorację świata. Świata, który geograficznie bliski, 
często jest nieznany, jak w przypadku Słowacji, a jeszcze bardziej Estonii. Widać to 
w sposobie odnoszenia się do współbohaterów programu. Fascynują go zarówno ku-
linarne umiejętności mistrza kuchni, zdolności sommeliera czy znajomość produktów 
lokalnego sprzedawcy dóbr spożywczych. Makłowicz z największym szacunkiem 
traktuje nie tylko wszystkie kultury i ich kulinarne osiągnięcia, ale także produkty. Po-
trafi poświęcić sporo uwagi pospolitemu kartoflowi i jego trasom dotarcia do Europy 
i Polski. Nie faworyzuje regionów, chociaż przyznaje się, że ma sentyment do Węgier 
i monarchii austro-węgierskiej. Reprezentuje egalitarny i demokratyczny stosunek 
do lokalnych potraw i przysmaków. Potrafi zachwycić się w równym stopniu sma-
żonymi na grillu kiełbaskami, dobrze wypieczonym ziemniakiem, flądrą panierowa-
ną, cielęciną à la jaskiniowcy, panierowanymi żabami czy kalmarami nadziewanymi 
boczkiem. Unika on wartościowania i oceniania samych potraw. Reprezentuje iście 
demokratyczny stosunek do kulturowych upodobań do smaków, zapachów i rodzaju 
potraw. Podróż z Makłowiczem – przewodnikiem jest wzbogacającym doświadcze-
niem. Czynność gotowania stanowi jedynie pretekst do poznania tkanki społecznej, 
obyczajowości i historii regionu, o którym rozprawia z zaangażowaniem.

W czasach globalizacji i masowej konsumpcji podróżowanie staje się czynnością 
coraz bardziej popularną. Symboliczna wyprawa, jaką proponują programy kulinarno-
podróżnicze, pozwala przedstawić kolory świata, jego różnorodność i bogactwo. Ma-
kłowicz także oswaja lęki i obawy przed podróżami oraz rozbudza apetyty na osobiste 
udanie się w podróż, testowanie innych smaków, poznawanie ludzi. Pokazuje, że ludzie 
pod różnymi szerokościami, a szczególnie nasi bliscy sąsiedzi, często mają podobne 
przyzwyczajenia smakowe i żywieniowe. Udowadnia, że łączy nas więcej, niż sądzi-
my, czego wymiernym dowodem jest produkt, potrawa, tradycje świątecznego spoży-
cia określonych potraw. Podsumowując, również w tym dyskursie – podróżniczo-tury-
stycznym – po raz kolejny ważniejszy od samego gotowania jest kulturowy i społeczny 
aspekt tej czynności. Gotowanie i znajomość kulinariów jest sposobem na dotarcie do 
głębszych kulturowych i społecznych znaczeń.

Codzienno-rywalizacyjny obszar kulinarny

Programy kulinarne z jednej z strony wpisują się w codzienność człowieka, z dru-
giej zaś gotowanie staje się elementem rywalizacji. Gotowanie jest czynnością co-
dzienną i powtarzalną. Dla wielu rutyna codziennego gotowania zabija kreatywność 
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i przyjemność płynącą z wykonywania tej czynności. Medialny sposób prezentowa-
nia gotowania w takim kontekście zaprzecza rutynizacji owej aktywności. W takich 
programach, jak „Dzień dobry TVN” czy „Pytanie na śniadanie” obowiązkowym 
elementem studia, które symuluje mieszkalny apartament, jest pomieszczenie ku-
chenne. Zaproszeni goście od świtu przygotowują w nim kolorowe produkty, o któ-
rych z zainteresowaniem opowiadają. Proces gotowania jest w porannych progra-
mach zawsze utożsamiany z pasją, przyjemnością, estetyką i wielką łatwością. Nie 
ma tutaj miejsca na nudę, standaryzację i rutynę. Rozwinięciem idei porannych pro-
gramów jest najnowsza propozycja stacji TVN „Między kuchnią a salonem”, gdzie 
rozmowy o kuchni, modzie, karierze i związkach będą się toczyły nie tylko w kuchni, 
ale także w salonie.

Wspólne gotowanie będzie narzędziem do przełamania bariery i jednocześnie pretekstem 
do nieformalnej rozmowy na tematy od lifestylowych przez showbiznes po poradnictwo. Ale 
idea tego programu koncentruje się na czymś więcej niż tylko na umiejętnościach kulinarnych! 
Najważniejsze jednak jest to, co znajduje się „między kuchnią a salonem”, czyli sprawy zawo-
dowe kobiet, kariera, równe prawa17.

Kuchnia staje się zatem tylko tłem, kontekstem dla rozmów, które dotąd toczono 
przy symbolicznej filiżance kawy, jak w programie „Mała czarna” na TV4. Wspól-
ne bycie w kuchni i przygotowanie potraw z jednej strony ma stanowić naturalną 
czynność, z drugiej zaś jest traktowane instrumentalnie jako narzędzie prowokują-
ce otwartość rozmówców. Proces gotowania i wspólnego pichcenia uzyskuje nawet 
wyższy status niż sama konsumpcja gotowej potrawy. Wspólna praca, wspólne przy-
gotowywania i wspólny wysiłek, którym towarzyszy rozmowa, łączą bardziej niż 
ostateczna komunia. Akcent przesunięty jest z biernej konsumpcji na czynną produk-
cję, która, jak się okazuje, ma większe terapeutyczne właściwości.

Drugi z kolei aspekt kładzie nacisk na społeczną cechę współczesnego społeczeń-
stwa, jaką jest rywalizacja. Wiele programów kulinarnych osadza akcję programu na 
tej właściwości. Gotowanie może stać się elementem społecznej i kulturowej kon-
kurencji. Przykładem takiego programu jest teleturniej „Ugotowani, czyli wojna na 
noże i widelce”, gdzie

(…) w każdym odcinku rywalizują z sobą dwie drużyny, złożone z szefów kuchni, dzienni-
karzy, krytyków kulinarnych i celebrytów, których wspólną pasją jest jedzenie. Gospodarz 
programu zaskakuje zawodników przewrotnymi pytaniami i konkurencjami, by sprawdzić ich 
kulinarną wiedzę18.

Okazuje się zatem, że wiedza na temat kulinariów, kuchni świata, przyrządzania 
potraw może stać się przedmiotem teleturniejowej zabawy, podobnie jak wiedza na 
temat seriali telewizyjnych. W tym jednak przypadku rywalizacja ma charakter za-
bawy, okraszona jest sporą dawką humoru. Formy walki w programach kulinarnych 
przybierają jednak także inne postaci.

17 http://babskiswiat.net/miedzy-kuchnia-a-salonem-vt6422 (dostęp: 8.10.2010).
18 http://www.kuchnia.tv/program/?full/ugotowani-czyli-bitwa-na-noze-i-widelce_33372 (dostęp: 

12.10.2010.
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W programie „Żołądek czy rozsądek” mamy do czynienia z kulturową walką płci, 
której przedmiotem jest kuchnia i sposoby gotowania. Ona gotuje wedle najnow-
szych zdrowotnych i dietetycznych trendów, on preferuje potrawy tłuste i niezdrowe. 
Do rywalizacji staje zatem nie tylko kobieta i mężczyzna, ale dwie zupełnie różne 
ideologie żywienia współczesnego człowieka.

Jeszcze inaczej rywalizują z sobą potencjalni kucharze w programie „Piekiel-
na kuchnia Gordona Ramsaya”. W programie konkuruje dwanaście zaproszonych 
osób, które walczą o to, by stać się jak Gordon mistrzami kuchni. Program trwa kilka 
tygodni, a z poszczególnych odcinków co rusz odpadają kolejni uczestnicy, którzy 
są przydzieleni do jednej z dwóch grup: niebieskich lub czerwonych. Uczestnicy 
mają utrzymać maksymalnie wysoki poziom serwowanych potraw. Powinny być 
one doskonałe pod każdym względem: smaku, estetyki i wszelkich innych wrażeń 
zmysłowych. Tylko ci, którzy mają silną osobowość, wytrzymują tempo narzuconej 
rywalizacji. Muszą oni jednak posiadać także najwyższy kunszt kulinarny. Ostatecz-
ną nagrodą dla zwycięzcy jest posada szefa kuchni w luksusowej restauracji w Los 
Angeles. Istnieją rozmaite modyfikacje wątku rywalizacji, czasami są to na przykład, 
jak w programie „Ready, Steady, Cook”, walczący z sobą kucharze, którzy w ogra-
niczonym czasie mają przygotować dania, na dodatek też z ograniczonej liczby pro-
duktów. Liczy się wówczas tempo pracy, kreatywność i pomysłowość oraz umiejęt-
ność pracy pod presją. W każdym z nich jednak gotowanie i wiedza na ten temat staje 
się przedmiotem rywalizacji i walki.

Czynność gotowania poddaje się kulturowym i społecznym regułom, dlatego 
również ten dyskurs uważam za ważny w całościowym sposobie ujęcia analizowanej 
problematyki.

Społeczno-kulturowe funkcje programów 
kulinarnych

Kulinaria i gotowanie uzyskały niezwykle istotny status zarówno w życiu codzien-
nym, jak i w medialnej przestrzeni rzeczywistości. Wydaje się, że gotowanie i za-
interesowanie w ostatnich latach kuchnią i w ogóle tematyką kulinarną jest jedną 
z aktywności, za pomocą których współczesny człowiek definiuje swój stosunek 
do świata i określa własną tożsamość. Nawiązuje on kontakty i relacje z innymi, 
dokonuje eksploracji innych światów i kultur, negocjuje swoje miejsce i znacze-
nie w świecie. Marginalizowany obszar ludzkiej aktywności, jakim było gotowa-
nie w czasach PRL-u, staje się dzisiaj istotną dziedziną w określaniu stylu życia. 
Kuchnia staje się elementem dyskursu klasowo-ideologicznego, transformacyjnego, 
na który składają się poradnictwo, zdrowie, medycyna, kultura, tożsamość, podró-
żowanie, rywalizacja, stosunki międzyludzkie i ogólnie codzienność. Gotują dzisiaj 
i znają się na kuchni przedstawiciele wszelkich grup społecznych i środowisk. Nie są 
to tylko mistrzowie kuchni, restauratorzy, aktorzy, dziennikarze, ludzie mediów, ale 
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także siostry zakonne czy księża. Tematyce kuchenno-kulinarnej nie opiera się nawet 
telewizyjna stacja religijna19.

Maciej Nowak utrzymuje, że
(…) radość z oglądania programów kulinarnych płynie właśnie z ich niepraktyczności, z uwol-
nienia codziennych czynności z kuchennego mozołu i brudu. Pod okiem kamery, w dobrze 
oświetlonych studiach, we wnętrzach gustownie zaprojektowanych przez scenografa gotowa-
nie staje się wyrafinowaną grą towarzyską, prowadzoną przez dobrze ubranych, miłych i inte-
resujących ludzi. Wszyscy do siebie się uśmiechają, prawią komplementy, a każdy kęs nowej 
potrawy komentują entuzjastycznym podniesieniem brwi i okrzykiem „Wow!” To jest świat 
idealny, o ileż bezpieczniejszy i bardziej pociągający od tego, który prezentowany jest w pro-
gramach politycznych czy społecznych20.

Telewizyjne programy kulinarne przynoszą ukojenie i oderwanie od spraw pub-
licznych, politycznych i społecznych. Gotowanie konotowane jest w telewizji z re-
laksem i przyjemnością, a nie z nudnym obowiązkiem. W studiu „Dzień dobry TVN” 
albo „Pytania na śniadanie” różne osoby przygotowują potrawy, czynność gotowa-
nia jest prezentowana jako przyjemna, relaksująca, niewymagająca wyjątkowych 
umiejętności. Ma ona raczej relaksować i zapewniać doznania estetyczno-zmysłowe. 
Gama programów kulinarnych jest jednak dzisiaj znacznie szersza i wykracza poza 
ów „(…) wyizolowany, utopijny świat kuchni doskonałej, gdzie wszystkie produkty 
najwyższej jakości są zawsze pod ręką, naczynia myją się same, ziemniaki istnieją 
wyłącznie w formie obranej, ciasto nigdy się nie zapada i nic się nie przypala”21.

Współczesna tematyka telewizyjnych programów kulinarnych daleko wykracza 
poza utopijny świat klasy średniej. Potwierdza to także film Nory Ephorn „Julie i Ju-
lia” z 2009 roku, w którym to młoda mężatka podejmuje się nie lada zadania, a mia-
nowicie zamierza przetestować w ciągu 365 dni, 524 przepisy kulinarne z książki 
słynnej Julie Child „Mastering the Art of French Cooking”. Julia nie jest idealną 
wykonawczynią planu. Często potrawy, które przygotowuje, są nieudane, spalone, 
bez smaku. Czynność gotowania jest zaprezentowana jako umiejętność wymagająca 
sporego samozaparcia i koncentracji, a także treningu i wyjątkowej wiedzy. Aby stać 
się mistrzynią kuchni jak Julie Child, potrzeba czegoś więcej niż pięknej i dobrze 
wyposażonej kuchni oraz świetnych przepisów.

Kategorie kulinarne odzwierciedlają najbardziej charakterystyczne cechy społe-
czeństwa konsumpcyjnego, z tego też powodu w programach poświęconych kuchni 
pojawiają się kwestie tożsamości indywidualnych i narodowych, problematyka płci, 
koncepcje smaku konotowane klasowo, wątki podróżnicze i poznawcze, rywalizo-
wanie i konkurencja, awans społeczny kategorii codzienności, tematy medyczne 
i zdrowotne, diety, zagadnienia dbałości o ciało, znaczenie transformacji, zmiany 
społeczne oraz kulturowo-społeczne negocjowanie znaczeń. Mimo że omówiłam 

19 Najpopularniejszy program kulinarny prezentowany na stacji Religia TV to „Anielska kuchnia 
siostry Anieli”, w którym przepisy kulinarne i sposoby przyrządzania potraw przedstawia siostra Aniela 
Garecka.

20 M. Nowak, Kuchenne bajki, „Gazeta Wyborcza” 12 maja 2008, http://wyborcza.pl/1,90539,5203104 
(dostęp: 11.10.2010).

21 Tamże.
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tylko nieliczne programy, starałam się wskazać najważniejsze medialne dyskursy 
kulinarne, które stają się hegemonicznym obszarem tworzenia kulturowych i spo-
łecznych znaczeń.

Spoglądając z perspektywy dzisiejszej kultury konsumpcyjnej na bogactwo me-
dialnej tematyki  kulinarnej, trudno wprost uwierzyć, że jeszcze do niedawna w za-
sadzie nie istniała ona ani w przestrzeni medialnej, ani praktyce społecznej. Jest to 
dowód na to, jak bardzo przez ostatnie lata zmieniło się nasze społeczeństwo, prefe-
rowane style życia, zainteresowania, formy towarzyskości i wspólnotowości, wyra-
żania i określania własnej tożsamości. Znaczenie kulinariów i kuchni stanowi bardzo 
ważny wymiar zarówno dla wspólnoty, jak i życia społecznego.



Rozdział 11

Telewizyjni bohaterowie Kasia i Tomek 
– negocjacyjny styl życia w kulturze 
konsumpcyjnej

Negocjacyjny charakter kultury konsumpcyjnej

Dialog pomiędzy kobietą i mężczyzną może mieć rozmaity charakter w zależności 
od miejsca i okoliczności, w jakich się pojawia, kogo dotyczy, kto bierze w nim 
udział i kto stanowi jego publiczność. Punktem wyjścia dalszej analizy będzie kul-
tura konsumpcyjna, która stanowi tło i kontekst rozważań na temat stylów życia, 
zachowań i dokonywanych przez jednostki wyborów. Główną cechą kultury kon-
sumpcyjnej jest to, że implikuje ona dialog pomiędzy różnymi podmiotami, który 
nadaje jej dynamikę oraz zapewnia stałą ewolucję. Bauman proponuje nawet, aby 
zacząć mówić o nowym paradygmacie kultury, w którym byłaby ona traktowana jako 
proces (Bauman 1995: 181–192). Inną cechą kultury konsumpcyjnej jest bogactwo 
oferty. Rozmaite instytucje, w tym w szczególności mass media, które dostarcza-
ją wzorców, stają się przedmiotem systematycznych społecznych negocjacji. Jest to 
zatem sytuacja, w której każdy tworzy własne subuniwersum znaczeń, wybierając 
z oferty kulturowej poszczególne elementy i nadając im subiektywne znaczenia. Tę 
właściwość współczesnej kultury tak oto opisuje Bauman

(…) żaden z czynów nie jest po prostu naśladownictwem, kopią (…). W każdym czynie wzory 
odtwarzają się w sposób samoistny i do końca niepowtarzalny; każdy czyn jest permutacją, 
szczególnym wydaniem wzoru (…). Wzory nie istnieją więc inaczej niż w procesie nieustan-
nego i nieustępliwego przekształcania się – ale przekształcenia są rozproszone, wyłaniają się 
(…) z drobnych, trudnych nieraz do zauważenia innowacji nieuniknionych w każdym akcie 
odtwarzania” (Bauman 1995: 189).

Podobne stwierdzenia można odnaleźć w tekście Ann Swidler, która twierdzi, że
(…) kultura nie jest jednolitym systemem, który popycha działanie w jakimś kierunku. Jest 
raczej „zestawem narzędzi” (tool-kit) lub repertuarem (…), z którego aktorzy wybierają różne 
elementy do konstruowania linii swego działania (Swidler 1986: 273–86).
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Kultura konsumpcyjna stwarza wyjątkowe warunki zarówno dla dialogu pomię-
dzy kobietami i mężczyznami, jak i dla dyskusji na temat owych relacji toczących się 
w mediach czy obecnych w życiu codziennym. Ciągłe negocjacje, jakim poddawane 
są podmioty w celu wykreowania i ustalenia swojej tożsamości oraz zdefiniowania 
swojej kulturowej i społecznej roli, są niezaprzeczalną wartością omawianej kultury. 
Kultura konsumpcyjna jest kulturą negocjacji. Negocjowanie łączy się zaś z wybora-
mi, kompromisami, które ostatecznie składają się na naszą tożsamość.

Przyjrzyjmy się zatem dyskursowi, który ma charakter szczególny, ponieważ od-
bywa się w mediach. Nie stanowi jednak debaty publicystycznej, ale jest serialem 
telewizyjnym, na który mają wpływ głosy odbiorców i kontekst kultury konsump-
cyjnej. Serial „Kasia i Tomek” (2002–2003) reżyserowany przez Jurka Bogajewicza 
odzwierciedla funkcjonowanie współczesnej kultury już na płaszczyźnie technicznej 
i strukturalnej1. Poszczególne odcinki stanowią luźno z sobą powiązane sceny z życia 
głównych bohaterów. Często w czasie tego samego odcinka przeskakujemy z jednego 
miejsca w drugie i z jednej rozgrywającej się sytuacji w inną, która nie stanowi żad-
nej kontynuacji wcześniejszej. Sposób filmowania bohaterów przypomina praktyki 
„Wielkiego Brata”. Kamera jest skupiona na postaciach, które często są filmowane 
w miejscach intymnych (na przykład zza lustra łazienkowego), z ekranu bankomatu, 
spod stołu w restauracji, zza regałów z książkami, nierzadko z żabiej perspektywy. 
Z jednej strony tego typu zabiegi powodują, że widz nabywa głębokiego przekonania 
o doświadczaniu intymnych przeżyć postaci, uczestniczeniu w ich bardzo prywat-
nych i osobistych dyskusjach. Z drugiej zaś strony trudno nie ulec wrażeniu, że seria-
lowa para jest skupiona na sobie, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że cechuje 
ją egoizm i koncentracja na własnych problemach.

Kim są zatem owi tytułowi bohaterowie tak bardzo świadomi i skoncentrowani 
na swoich potrzebach? Kasia to trzydziestoletnia atrakcyjna kobieta, Tomek zaś to 
o pięć lat starszy partner Kasi. Zabieg użycia zdrobnień imion pełni trzy funkcje. Po 
pierwsze nasza Kasia i Tomek, a nie Katarzyna i Tomasz, pokonali dystans pomiędzy 
sobą a odbiorcami, który zazwyczaj towarzyszy bohaterom wprowadzanym po raz 
pierwszy na ekran. Stali się bliscy widzom od pierwszego odcinka serialu. Po dru-

1 Obecnie trwają prace nad wznowieniem produkcji serialu, który ukazywałby losy Kasi i Tomka jako 
czterdziestolatków. Powrót do popularnych postaci umożliwiłby ukazanie przemian, jakie zaszły w samych 
bohaterach przez te lata, ale również ogólnie zmian społecznych oraz stanu kultury. Kasia i Tomek repre-
zentują bowiem wartości i postawy pokolenia beneficjentów ustrojowych przemian. Zabieg powrotu do 
bohaterów po kilku latach jest doskonałym sposobem na dokonanie krytycznej analizy zmian społecznych 
i oceny pokolenia, które jako pierwsze miało szansę na udział w kulturze konsumpcyjnej. Analiza serialo-
wych treści umożliwia ocenę społecznej rzeczywistości, zmian w postawach bohaterów, w uznanych przez 
nich systemach wartości, wyborach i zachowaniach, ale także w samej kulturze codzienności i kulturze 
materialnej. Doskonałym przykładem znaczenia telewizyjnych treści jako materiału umożliwiającego 
dokonywanie porównań i obserwacji zmian jest analiza porównawcza seriali „Czterdziestolatek” oraz 
„39 i pół”. Pierwszy z nich był emitowany w latach 1975–1978, drugi zaś w latach 2008–2009. W jed-
nym i drugim przypadku głównym bohaterem jest mężczyzna czterdziestoletni. Każdy z nich żyje jednak 
w innych czasach i innej rzeczywistości. Znajdują się w dwóch bardzo różnych momentach i sytuacjach 
rodzinno-zawodowych. Mają inny stosunek do wychowania dzieci i do pracy. Inaczej rozumieją lojalność 
i odpowiedzialność. Mają inny styl ubierania się i zachowania.
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gie nie tylko został zniwelowany dystans, ale także dyskomfort widza wynikający 
z podglądania bohaterów. Odbiorca już nie podgląda Kasi i Tomka, ale uczestniczy 
w ich życiu jako przychylnie nastawiony znajomy. Po trzecie zaś zdrobnienia imion 
odzwierciedlają upowszechniającą się tendencję, charakterystyczną zwłaszcza dla 
kultury amerykańskiej, używania ich nawet w wypadku bardzo oficjalnych sytuacji2.

Kasia i Tomek prowadzą wspólne gospodarstwo, mimo że nie są małżeń-
stwem. Pozostają w nieformalnym związku od siedmiu lat. Tomek jest menedżerem 
w zachodnim koncernie, Kasia jest natomiast specjalistką od feng shui i dekorator-
ką wnętrz. Samo dobranie zawodów, jakie wykonują bohaterowie, jest odwołaniem 
do podstawowych kulturowych skojarzeń z tym, czym zawodowo powinna się zaj-
mować kobieta, a czym mężczyzna. W kulturze wytworzył się bowiem stereotyp, 
według którego nauki ścisłe i technologia są skorelowane z mężczyznami, wiedza 
humanistyczna zaś i sztuka z kobietami3. Z czasem Kasia traci pracę i podejmuje 
studia socjologiczne. Nie ma to jednak zasadniczego wpływu na ich sytuację finan-
sową. Nie mają własnego mieszkania, ale dysponują własnym samochodem, chrys-
lerem vanem. Ich sytuacja materialna z całą pewnością odbiega od średniej krajowej. 
Są to zdecydowanie przedstawiciele klasy średniej, których roczny dochód wynosi 
120 tysięcy złotych. Tomek pracuje na kontrakcie menedżerskim, Kasia zaś na umo-
wę o pracę. Gdy jednak traci pracę, pozostaje chwilowo na utrzymaniu Tomka. Są 
typowymi mieszkańcami dużego miasta, którzy stali się beneficjentami koniunktury 
i boomu gospodarczego lat 90. w Polsce. To pokolenie ludzi, którzy uczą się i wyko-
rzystują ofertę konsumpcyjną swoich czasów, przy okazji poznając siebie nawzajem. 
Propozycja konsumpcyjna jest na tyle uniwersalna, że kontekst polityczny, społeczny 
czy gospodarczy nie odgrywa tutaj zasadniczej roli. Życie Kasi i Tomka nie koncen-
truje się na problemach współczesnego świata, dlatego na próżno szukać w serialu 
odniesień do aktualnych zagadnień kulturalnych lub społecznych. Pod tym względem 
serial „Kasia i Tomek” jest bardzo ascetyczny. Jest to zresztą zabieg celowy. Treść se-
rialu ma pozostać maksymalnie uniwersalna. Tematem jest bowiem życie codzienne 
dwojga ludzi. Widz jest tym samym zmuszony do koncentracji na prostych dialogach 
i działaniach bohaterów. Dialog odgrywa tutaj zdecydowanie pierwszoplanową rolę, 
efektowna sceneria stanowi zaś jedynie jego tło. Potoczność jest kategorią domi-
nującą, perspektywą, z jakiej są obserwowani bohaterowie. Kultura konsumpcyjna 

2 Najlepszym przykładem tego charakterystycznego dla kultury amerykańskiej trendu jest używanie 
zdrobniałej formy imienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Williama Clintona, znanego powszechnie 
w sferze polityki jako Bill Clinton. Używanie bezpośredniej formy „ty” i stosowanie zdrobnień staje się 
coraz powszechniejsze w kulturze polskiej. Na przykład Ewa Drzyzga w programie „Rozmowy w toku”, 
emitowanym przez komercyjną stację TVN, zwraca się w ten sposób do swoich gości. Pomija tym samym 
jakiekolwiek różnice wynikające z wieku, wykształcenia, płci, zajmowanego stanowiska czy też pozycji 
społecznej. Trend stosowania zdrobnień jest też wyjątkowo popularny wśród polskich dziennikarzy, na 
przykład Magda Mołek czy Wojtek Jagielski.

3 Zob. R. Tong (2002), Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. J. Mikos, B. Umińska, Warszawa: 
PWN, s. 73–74. Warto jednak dodać, że to skojarzenie nauk ścisłych i technologii z mężczyznami, a sztuki 
i humanistyki z kobietami nastąpiło dopiero na pewnym etapie rozwoju społeczno-kulturowego. Do ste-
reotypowego zestawu cech kobiecych i męskich odwołam się jeszcze w dalszej części moich rozważań.
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okazała się w tym wypadku doskonałym zestawem narzędzi potocznych, za których 
sprawą Kasia i Tomek toczą swój dialog.

Kasia i Tomek w trakcie kulturowych negocjacji

Wielokrotnie w serialu dąży się do wyeksponowania różnic dzielących Kasię i Tom-
ka – kobietę i mężczyznę – według zasady, że

(…) płeć jest jedną z najbardziej ogólnych i podstawowych ram pojęciowych wyznaczających 
poczucie tożsamości. Obejmuje wszelkie aspekty ludzkiego działania, nie tylko dotyczące sek-
sualności i biologicznej reprodukcji, lecz również te związane z pracą, czasem wolnym, polity-
ką, religią oraz stosunkami w obrębie rodziny i w sferze publicznej (Marody, Giza-Poleszczuk 
2000: 44–45).

W kwestii formalnej polega to na wykorzystywaniu wizualnych symboli męsko-
ści i kobiecości, dzieleniu ekranu na dwie części i barwieniu jednej z nich na różowo 
(kobiecość) po stronie Kasi i na niebiesko (męskość) po stronie Tomka. Zabieg ten 
ma nie tylko podkreślać różnicę płci, ale także automatycznie klasyfikować bohate-
rów zgodnie z funkcjonującymi w kulturze stereotypami. Nie zapominajmy, że właś-
nie kolor potrafi w sposób najprostszy nie tylko podkreślać różnice, ale jeszcze bar-
dziej wzmacniać znaczenie stereotypów związanych z płcią (Kirkham, Weller 2003: 
268–273). W aspekcie treści polega to natomiast na stałym eksponowaniu owych 
stereotypów męskości i kobiecości. Mimo tych prób podkreślania różnic pomiędzy 
Kasią i Tomkiem wartością jest ukazanie obszaru wspólnego dla teoretycznie całko-
wicie różnych osób. Świat konsumpcji dostarczył jednak wielu nowych obszarów 
i pól negocjacyjnych, które sprzyjają dialogowi pomiędzy bohaterami. Przyjrzyjmy 
się, jak to wygląda w praktyce.

Kasia i Tomek negocjują właściwie wszędzie, zarówno w domowym zaciszu, jak 
i w sferze publicznej. We wspólnym mieszkaniu rozmawiają zarówno podczas wyko-
nywania zabiegów pielęgnacyjnych w łazience (przy obcinaniu paznokci, układaniu 
fryzury, myciu zębów), jak i podczas bardziej intymnych czynności, jak kąpiel czy 
też załatwianie potrzeb natury fizjologicznej, w kuchni zaś podczas przygotowywa-
nia posiłków, a w pozostałych pomieszczeniach w trakcie rozmów telefonicznych, 
oglądania telewizji, przyjmowania gości, prasowania i sprzątania. Bycie z sobą wy-
zwala u tej pary chęć do ciągłego dialogu, otwartości i wzajemnego zrozumienia. Ich 
rozmowy polegają na ciągłym poznawaniu siebie, dopytywaniu się o swoje odczucia 
i potrzeby, próbie wzajemnego zrozumienia. Pretekstem może być wspólna kąpiel, 
jak również sprzątanie mieszkania, przeprowadzka, segregowanie wypranej bielizny. 
Każdy nowy zakup lub film w telewizji jest powodem do dyskusji. Mimo że perype-
tie związane z ukochanym przez Kasię misiem Stefanem czy też z oddaniem modeli 
samochodów zbieranych przez Tomka dziecku znajomych wydają się infantylne, to 
stanowią sposób na mówienie o sobie, na wzajemną autoprezentację, na wskazanie 
granic tego, co jest ważne dla niej i dla niego. Szacunku dla odmiennych upodobań 
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bohaterowie uczą się na wydawałoby się banalnych zabawkach dla dzieci. Nie jest 
bowiem ważne to, co staje się pretekstem do wejścia w dyskusję, ale samo jej prowa-
dzenie, wzajemne uczenie się siebie i chęć słuchania.

Obszar sfery publicznej dostarcza jeszcze więcej możliwości prowadzenia wza-
jemnego dialogu. Kasia i Tomek spędzają wspólnie bardzo dużo czasu, razem doko-
nują zakupów, odwiedzają centra odnowy biologicznej, pola golfowe, wróżkę, gale-
rię sztuki współczesnej, dealerów samochodowych, restauracje, wspólnie chodzą na 
spacery do parku, do zoo, do biblioteki, razem uprawiają jogging, ćwiczą w fitness 
klubie, chodzą na imprezy firmowe, do kina, do teatru, na operę, na mecze piłki 
nożnej, do sex-shopu, do księgarni, do urzędów, na pocztę, wyjeżdżają za granicę 
i na piknik. Można zaryzykować stwierdzenie, że spędzają wspólnie znacznie więcej 
czasu, niż przeciętna para. Bywają w miejscach i wykonują czynności, które wielo-
krotnie są im zupełnie nieznane.

Oprócz tego uczestniczą w zajęciach kulturowo zarezerwowanych dla jednej 
z płci. Kasia prezentuje Tomkowi tajemniczy świat kobiet, Tomek rewanżuje się na-
tomiast zaproszeniem do męskiej rzeczywistości. Wynika z tego wiele zabawnych 
sytuacji. Najważniejsze jest jednak to, że po przekroczeniu sztywnych ram, w jakich 
funkcjonuje społecznie kobieta i mężczyzna, bohaterowie odnajdują przyjemność. 
Nowy obszar działania okazuje się przyjazny i całkiem ciekawy. Zauważają, jak nie-
uzasadnione było unikanie i deprecjonowanie tego kulturowo i społecznie ukonstytu-
owanego świata. Kasia zaprasza i wprowadza Tomka w swój kobiecy świat: na kurs 
gotowania, na kurs tańca, na pokaz kosmetyków do pielęgnacji urody, do gabinetu 
odnowy biologicznej. Okazuje się, że w każdym z tych miejsc Tomek bardzo dobrze 
się czuje, co więcej, to Tomek ma większe zdolności kulinarne niż Kasia, duży talent 
i wyczucie rytmu, wykazuje się dużym zainteresowaniem kosmetykami, a w gabi-
necie odnowy biologicznej spotyka znanego piłkarza Tomasza Hajto, co staje się 
powodem do prawdziwie wielkiej satysfakcji i dumy. Tomek postępuje podobnie 
z Kasią – uprawia z nią sport, zabiera na mecz piłki nożnej, uczy jazdy samocho-
dem i orientacji w terenie (przy czym podczas wykonywania tej ostatniej czynności 
nieoczekiwanie okazuje się, że to właśnie Kasia ma większe zdolności orientowania 
się i poruszania w terenie zabudowanym niż Tomek). Zabiera ją także do sklepu 
z akcesoriami urozmaicającymi życie erotyczne. Na miejscu okazuje się jednak, że 
to Kasia wykazuje większe zainteresowanie produktami i to ona zadaje ekspedientce 
wiele intrygujących pytań. Ona zresztą także pożycza i oddaje wybrane przez Tomka 
filmy erotyczne w osiedlowej wypożyczalni.

Tego typu sytuacje unaoczniają tezę o kulturowym i społecznym przypisaniu nie-
których zdolności i cech kobietom i mężczyznom bez uwzględnienia ich rzeczywi-
stych potrzeb i umiejętności. Tomek lepiej wykonuje niektóre czynności (na przykład 
gotowanie), które zgodnie z obowiązującą normą społeczną i kulturową powinna czy-
nić Kasia. Poza tym, opisując wykonywane przez siebie w domu prace, wymienia 
w pierwszej kolejności pranie i sprzątanie, dopiero później płacenie rachunków, ko-
szenie trawnika i zajmowanie się samochodem. Ona z kolei lepiej orientuje się w te-
renie, mimo że jest to kulturowa domena mężczyzn. Serial obnaża te prawdy. Oto 



282 Telewizyjni bohaterowie Kasia i Tomek – negocjacyjny styl życia...

jeszcze kilka przykładów podobnych zachowań. On nie radzi sobie ani z naprawą ro-
weru, ani z instrukcją obsługi grilla. Nie jest w stanie rozłożyć namiotu. Nie umniejsza 
to jednak wartości Tomka w oczach Kasi. Co prawda komentuje ona jego zdolności 
słowami: „Masz dwie lewe ręce”, ale zaraz dodaje z uśmiechem: „Wiesz, dlatego cię 
kocham. O, nie potrafisz rozbić namiotu, a zachowujesz się, jakbyś pozjadał wszystkie 
rozumy”. Kasia wyraźnie godzi się z prawdą, że jej partner usiłuje w „typowo mę-
skim” obszarze działań zachować swój autorytet. Umiejętność rozbicia namiotu bądź 
jej brak nie wpływa jednak ostatecznie na jej opinię o nim. Ta zasada działa zresztą 
także w drugą stronę. Tomek obnaża bowiem niekonsekwentne postępowanie Kasi, 
która proponuje mu spontaniczny seks za zrobienie przez niego porannych zakupów. 
W odpowiedzi na złożoną mu propozycję Tomek stwierdza: „No, nie wierzę, od dzie-
sięciu lat walczysz o prawa kobiet, chodzisz na jakieś meetingi, spotkania, programy, 
przeczytałaś te wszystkie książki Simone de coś tam4, nawet byłaś na jakichś wiecach, 
a teraz proponujesz mi zrobienie zakupów za seks oralny?”. Scena ta stanowi apo-
geum paktowania tej pary w sferze życia codziennego. Ich negocjacje przypominają 
żonglowanie kulturowymi regułami jak piłeczkami. Sięgają po argumenty pochodzą-
ce z różnych porządków społeczno-kulturowych w celu stworzenia własnego układu, 
wykreowania własnej rzeczywistości. Kasia, aby osiągnąć swój cel i przejąć „władzę” 
nad Tomkiem, wyraźnie stosuje „kobiece” sztuczki.

Nasi bohaterowie są całkowicie świadomi funkcjonowania w świecie określo-
nych reguł i stereotypów związanych z własną płcią. Doskonale ilustrują to słowa 
Kasi, która rozmarza się na temat swojego potencjalnego ślubu, wypowiadając przy 
tym następujące słowa: „Gdybym oczywiście nie była przeciwna idei ślubu, to zorga-
nizowałabym to...”, po czym na koniec, obserwując reakcję Tomka, dodaje: „Szkoda, 
że jestem wszystkiemu przeciwna”. Na wieść o ślubie przyjaciółki zalewa się jednak 
rzewnymi łzami bynajmniej nie ze szczęścia, ale z żalu i zazdrości, a o bukiet ślubny 
podejmuje drapieżną walkę na śmierć i życie. Jest ona notabene wywołana słowa-
mi Tomka, który obiecuje, że się z nią ożeni, jeśli tylko uda jej się zdobyć bukiet. 
Bohaterowie starają się wyjść poza ograniczające ich ramy systemu, często jednak 
okazuje się to dość trudne. Kasia przyjmuje pewną pozę, usiłuje dopasować do siebie 
nowy kulturowy kostium, który jednak trochę ją uwiera. Nie zapominajmy, że oprócz 
dyskusji i prób wzajemnego poznania Kasia i Tomek są po prostu bardzo silnie uwi-
kłani w funkcjonujące w kulturze stereotypy związane z płcią oraz z konwencjami 
i regułami społecznymi.

W praktyce ona ma problemy z techniką, bankomat jest dla niej potworem, sa-
mochód bez automatycznej skrzyni biegów stanowi wyzwanie, nie interesują ją pa-
rametry auta, ale jego wartość estetyczna – kolorystyka i ilość schowków, podobnie 
zresztą jak strój piłkarzy, który interesuje ją bardziej niż ich gra. Prosta gra w karty jest 
natomiast udręką, co ujawnia stwierdzając: „To jest bardzo skomplikowane” i pytając 
zarazem retorycznie partnerów gry: „Kto was tego nauczył?”. Jej torebka jest pełna 
zupełnie nieprzydatnych do niczego przedmiotów. Wyjeżdżając na piknik, również 

4 Chodzi oczywiście o Simone de Beauvoir, autorkę Drugiej płci.
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zabiera ich całą masę. Poza tym z łatwością wydaje duże sumy pieniędzy na zakupy, 
przyznaje, że ma kłopoty z matematyką, dba o swój wygląd zewnętrzny, odwiedza 
kosmetyczkę i stosuje rozmaite specyfiki, które mają przedłużyć jej młodość. Kompu-
terowe bity ją przerażają, a silikonowa karta graficzna kojarzy jej się jedynie z mate-
riałem stosowanym przez chirurgów plastycznych do powiększania kobietom piersi.

Należy jednak być czujnym widzem, ponieważ często okazuje się, że Kasia po-
trafi zaskoczyć, gdy się tego najmniej spodziewamy. Jej ignorancja dla techniki kom-
puterowej, którą często podkreśla Tomek („Kochanie, ty nawet nie wiesz, gdzie się 
włącza komputer”), bywa jednak złudna, jak wiele kulturowych reguł. Kiedy bo-
wiem przez przypadek odkrywa, że Tomek odwiedza strony erotyczne w internecie, 
z zaskakującą fachowością potrafi sprawdzić w „ulubionych” zapisane adresy inter-
netowe oraz przewertować historię połączeń! Co do cech osobowości to Kasia jest 
typową kobietą – delikatna, wrażliwa, kochająca zwierzątka, a przy tym naiwna, uro-
cza i pełna seksapilu. Aby opis Kasi był pełny, trzeba dodać, że jest ona blondynką5.

On natomiast stanowi przykład typowego mężczyzny. Jest zaradny, z dużym po-
czuciem humoru, przekonany o swoich racjach, inteligentny i dobrze wykształcony. 
Jest przy tym koneserem walorów płci przeciwnej, znawcą w zakresie motoryzacji 
i piłki nożnej oraz specjalistą od elektroniki i komputerów. Przy czym podobnie jak 
Kasia przywiązuje dużą wagę do swojej aparycji, dba o fryzurę i strój, śledzi trendy 
mody męskiej.

Muszę przyznać, że infantylność głównej bohaterki czasami jest wręcz drażnią-
ca. Nie da się też ukryć, że, głównie męski, skład zespołu pracującego nad serialem 
większą sympatią obdarza Tomka niż Kasię6. Jest to zapewne wynik nieświadomego 
odwoływania się do kulturowego stereotypu kobiety, po który twórcy serialu sięgają 
z większą częstotliwością ze względu na własne preferencje i płeć. Dodatkowo ów 
kulturowy stereotyp kobiety jest po prostu taki jaki jest, to znaczy deprecjonujący 
jej wartość. Cechy kobiecego stereotypu same w sobie nie są negatywne, ale ich 
społeczny odbiór takimi je obecnie czyni. Wojciech Orliński ocenia postać Kasi jako 
przegraną swoich czasów. Uważa, że

Kasia zaskakująco słabo wykorzystuje życiowe szanse, jakie daje jej polski XXI wiek. Żyje 
z Tomkiem na kocią łapę, choć często mówi, jak bardzo chciałaby mieć dziecko, męża i… I co 
dalej? Zostać matką-Polką? Nie wiadomo, bo Tomek zwykle ją wtedy zakrzykuje, tłumacząc, 
że „tylko w serialach kobiety zachodzą w ciążę”. „Ja chcę być bohaterką serialu” – wzdycha 
Kasia (Orliński 2003: 24).

5 Na uwagę zasługuje fakt, że reżyser serialu nakłonił aktorkę Joannę Brodzik, której naturalny kolor 
włosów jest ciemny, do przefarbowania ich na blond.

6 Zdecydowaną większość twórców serialu „Kasia i Tomek” stanowią mężczyźni. Oprócz Jurka Bo-
gajewicza – reżysera, adaptacji scenariuszowej dokonał Grzegorz Łoszewski, nadzór nad scenariuszem 
sprawował Maciej Strzembosz, zdjęcia wykonał Włodzimierz Głodek, a scenografię wymyślił Janusz 
Sosnowski, nad organizacją czuwał, jako kierownik produkcji, Paweł Mantorski. Jeżeli do tego dodamy 
jeszcze czterech dźwiękowców, dwóch drugich reżyserów, trzech dodatkowych kierowników produkcji, 
dwóch oświetleniowców i dwóch rekwizytorów, to w żaden sposób montażystka, charakteryzatorka czy 
też dwie sekretarki nie zrównoważą tych proporcji. Jak zatem widać, serial „Kasia i Tomek” jest właściwie 
produktem męskim.
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Według niego Kasia więcej traci, niż zyskuje na kulturowo-społecznej transfor-
macji. Nie posiada żadnego profesjonalnego i rynkowo cennego zawodu. Nie ma po-
mysłu, co zrobić ze swoim życiem zawodowym. Żyje teraźniejszością, którą stwarza 
na własnych warunkach jej partner. Kasia nie zabezpiecza w żaden sposób swojej 
przyszłości. Co prawda myśli o tym Tomek, który nawet spisuje notarialnie testa-
ment, aby zabezpieczyć materialnie przyszłość Kasi na wypadek nieszczęśliwego 
wypadku. Kasia ciągle podejmuje temat ślubu, walczy jak lwica o bukiet ślubny ko-
leżanki. Mimo iż wydaje się, że jej sytuacja jest stabilna, marzy o realizacji kulturo-
wych wzorców, które silnie ją determinują. Nie tylko jednak i nie wyłącznie chodzi 
tutaj o zabezpieczenie materialne, ale – o emocjonalne.

Jako „nowoczesna kobieta wyzwolona” niekoniecznie wychodzi na tym lepiej od swoich 
poprzedniczek. Bo wykonuje wszystkie małżeńskie obowiązki, nie mając w zamian żadnych 
małżeńskich przywilejów (Orliński 2003: 24).

Wracając do kwestii samego stereotypu, przyjrzyjmy się zatem dokładnie, jaki 
jest ów stereotyp kobiety funkcjonujący w naszym kręgu kulturowym?

Kobiecość i męskość w serialu „Kasia i Tomek”

Dorota Majka-Rostek, definiując kobiecość, wymienia następujące cechy: „wrażli-
wość, opiekuńczość, słabość, delikatność, współdziałanie, pasywność” (Majka-Ro-
stek 2002: 193). Alicja Kuczyńska stwierdza natomiast, że

(…) w naszej kulturze dziewczynki/kobiety są nie tylko z reguły postrzegane jako wrażliwe, 
łagodne, skłonne do poświęceń, kokieteryjne, uległe, skoncentrowane na opiece nad przy-
szłym potomstwem i na dodatek piękne, ale przede wszystkim takie powinny być (Kuczyń-
ska 2002: 21).

Taka też jest serialowa Kasia – dziewczyna realizująca stereotyp kulturowy, wi-
dziana męskimi oczami. Cechy, w które została wyposażona, nie są „złe” z natury, 
ale zdezaktualizowały się one w naszych czasach. To, co było kiedyś pożądane, 
współcześnie jest wyśmiewane. Tymczasem Tomkowi gorzka ironia jest w dużym 
stopniu oszczędzona z dwóch powodów. Jeden z nich to ten sam, dla którego Kasia 
jest tak ostro potraktowana. Męscy twórcy, nie wyśmiewając zbyt mocno Tom-
ka, w rzeczywistości oszczędzają ironii samym sobie. Drugi powód jest natomiast 
związany z samym stereotypem mężczyzny, do którego się odwołują. Zawiera on 
zdecydowanie więcej pozytywnie postrzeganych przez społeczeństwo cech niż ste-
reotyp kobiety. Cytowana Dorota Majka-Rostek, definiując z kolei męskość, wy-
mienia sześć cech, z których tylko agresja ma lekkie zabarwienie pejoratywne. 
Pozostałe – „dominacja, siła, rywalizacja, niezależność, aktywność” (Majka-Ro-
stek 2002: 193) – są akceptowanymi cechami, co więcej, pożądanymi społeczne. 
W kwestii tego, co jest społecznie uznawane za męskie, jest także zgodna Alicja 
Kuczyńska, która uważa, że
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(…) chłopcy/mężczyźni powinni wykazywać dużą pewność siebie, agresywność, powściągli-
wość emocjonalną oraz dążność do uzyskania jak największych wpływów zapewniających im 
wysoką pozycję społeczną oraz jak najlepsze zasoby materialne (Kuczyńska 2002: 21).

Stereotypy związane z płcią w większości kultur wyżej wartościują (…) instrumentalne cechy 
związane z męskością (np. aktywność, przebojowość, ambicja) niż ekspresyjne cechy kobiece 
(np. opiekuńczość, empatię), dlatego (…) mężczyźni mają wyższą samoocenę, kobiety zaś niż-
szą (Mandal 2000: 49).

W świetle powyższego stwierdzenia nie powinno zaskakiwać, że różnice w po-
strzeganiu kobiet i mężczyzn w naszej kulturze powodują, że to Tomek obdarzony 
jest większą ilością pozytywnych i pożądanych cech, a Kasia ma ich mniej, a te zaś, 
w które jest wyposażona, mają mniejsze poważanie społeczne.

Jak widać, Kasia i Tomek to w dużym stopniu postacie, które w tradycyjny sposób 
postrzegają swoją społeczną i kulturową rolę, i są tego świadomi. Ona, mimo oficjal-
nych deklaracji, pragnie wyjść za mąż, mieć ślub kościelny, on zaś długo wzbrania 
się przed posiadaniem dzieci, aczkolwiek zajmując się przyrodnim bratem, świetnie 
odnajduje się w tej roli. On jest władczy, ona uległa, on zarabia, ona wydaje, on lubi 
wdzięki kobiece, ona jest zazdrosna, on pręży muskuły przed łazienkowym lustrem 
i „stroszy pióra”, ona plotkuje godzinami przez telefon, on wreszcie lubi męską pił-
kę nożną, a ona taniec. Główną wartością serialu jest natomiast próba rozszerzenia 
pomiędzy Kasią i Tomkiem wspólnego terenu bez konieczności obalania systemu 
patriarchalnego w spektakularny i rewolucyjny sposób. Próby odnalezienia takiego 
pola, czy też wielu pól, upatruję w położeniu nacisku na zupełnie pierwotną funkcję 
dialogu toczącego się między filmowymi bohaterami oraz na poziomie całego po-
kolenia trzydziestolatków. Kasia i Tomek, uwikłani w społeczne i kulturowe normy 
dotyczące płci, a zarazem otwarci na zmiany, podejmują niełatwe negocjacje.

Muszę jednak przyznać, że twórcy serialu usiłują wyjść poza schemat i go przeła-
mać, traktując owo jądro kobiecego i męskiego stereotypu jako element komediowy. 
Zdecydowanie ważniejsza z punktu widzenia przemian społecznych i kulturowych 
jest propozycja koegzystencji tych dwóch światów przez zaproszenie do damsko- 
-męskich negocjacji, podjęcie próby wejścia w odmienny świat – kobiecy lub męski. 
Przecież mimo owych stereotypowych elementów związanych z postrzeganiem płci, 
Kasia i Tomek poszukują obszaru wspólnego, a także doświadczeń tego, co kulturo-
wo zostało przypisane płci przeciwnej. Uznaję to za największy atut serialu „Kasia 
i Tomek”. Poza tym w serialu przedstawiono wiele sytuacji, które podkreślają zna-
czenie wzajemnego poznania i uświadomienia sobie, jak istotną funkcję pełni dialog 
i otwarcie się na drugą kulturową płeć, niezamykanie się na przyjemności i czynno-
ści, które uznano za przynależne do którejś z nich. Potwierdza to symboliczna scena, 
kiedy to Kasia i Tomek sprzątają razem mieszkanie! Już sam ten fakt jest godny od-
notowania. Tymczasem ona do wykonania tej czynności wkłada sweter Tomka, a on 
biały sweterek Kasi z napisem na plecach girl! Ta symboliczna konwersja strojów to 
nie tyle zamiana ról, ile obalenie tezy o raz na zawsze ustalonych regułach i zacho-
waniach przynależnych określonej płci. To deklaracja wzajemnego obalenia poglądu 
o stałym porządku świata i niemożności kreacji zupełnie nowych zasad funkcjono-
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wania w świecie kobiet i mężczyzn. To symboliczny gest otwarcia się na drugą płeć, 
która jest kulturowo i społecznie uformowana. Jest to ukazanie pseudonaturalności 
normatywnego systemu społeczno-kulturowego, w jakim przyszło żyć bohaterom. 
Akceptujemy Kasię w męskim „kostiumie”, ale już z rozbawieniem przyjmujemy 
Tomka w stroju Kasi. Pierwsza sytuacja jest uznana społecznie, druga zaś obnaża 
mechanizm konstruowania reguł społecznych. Mężczyzna w kobiecym stroju na-
rusza umowną zasadę kulturową, rodzi niepokój, który w serialu jest rozładowany 
przez humor. W podobny sposób system normatywny naruszają chociażby drag 
queens, między innymi poprzez strój. Dzięki temu ujawniają „bezlitośnie teatralny 
charakter genderingu (…)” (Balejko 2001: 141). W tym jednak wypadku konwersja 
strojów to raczej deklaracja gotowości wkroczenia na teren odmiennej tożsamości 
płciowej w celu jej poznania i zrozumienia. Tego typu odwróceń jest w serialu o wie-
le więcej. Przykładem jest teściowa, która zazwyczaj stanowi postrach synowych, 
lecz w tym przypadku jest problemem dla Tomka, czy też przypadkowy udział Kasi 
w męskiej imprezie zorganizowanej przez Tomka podczas jej nieobecności. Dzięki 
jej uczestnictwu typowo męskie spotkanie staje się dużo bardziej interesujące. Kasia 
wykazując się świetnym poczuciem humoru, doskonale wyczuwa nastrój imprezy 
i zostaje całkowicie zaakceptowana przez jej męskich uczestników.

Wielokrotnie podkreślałam już, jak ważny w tym serialu jest dialog pomiędzy 
bohaterami. Wizyty w supermarkecie, sex-shopie, na polu golfowym czy w domu 
starców u babci Tomka są okazją do dyskusji, do stawiania pytań o uczucia, o opinie 
i sądy partnera dotyczące nie tylko upodobań seksualnych, ale małżeństwa i posia-
dania dzieci, a więc często spraw zupełnie zasadniczych. Każde miejsce staje się 
pretekstem do dyskusji, czasami nieco powierzchownej, ale prawdziwej. Poza tym 
istnieje miejsce szczególne, gdzie wymóg szczerości jest absolutnie niezbędny. To 
miejsce to „świątynia” interakcji i słowa, czyli gabinet psychoterapeutyczny, gdzie 
ów dialog uzyskuje status formalnego zabiegu objawiania i wyjaśniania tego, co to 
znaczy być kobietą, i tego, co to znaczy być mężczyzną. To, co bohaterowie starają 
się osiągnąć przez humorystyczne rozmowy dnia codziennego, tutaj czynią w sposób 
świadomy i metodyczny. Dyskutują głównie na temat swoich potrzeb, seksualności, 
prezentują swoje sposoby postrzegania świata, stosunek do rodziny i dzieci, spora-
dycznie analizują członków rodziny i zachowania znajomych. Dostrzegają kulturo-
we różnice pomiędzy sobą, które starają się poznać i zrozumieć, a w konsekwencji 
zaakceptować je lub zmienić. Podstawą tego procesu jest ciągła konwersacja, której 
bohaterowie się poddają pod czujnym i fachowym okiem specjalisty. To podczas 
spotkań u psychologa on i ona usiłują się wzajemne zrozumieć i osiągnąć kompro-
mis. Ich obopólna wola negocjowania jest realizacją postulatu Betty Friedan, która 
w książce „The Second Stage” doceniała wspólną pracę kobiet i mężczyzn nad „kon-
kretnymi, praktycznymi codziennymi problemami życia, pracy i miłości, jak równe 
osoby” (Friedan 1981: 342).

Wracając na koniec do wątku kultury konsumpcyjnej, na której tle toczy się ów 
damsko-męski dyskurs, odnotujmy, że stwarza ona możliwości dyskusji bez względu 
na posiadane środki finansowe. Innymi słowy, wysoki status materialny serialowych 



Kobiecość i męskość w serialu „Kasia i Tomek” 287

bohaterów ma znaczenie drugorzędne. Bardziej istotna jest wolność i dowolność 
w kreowaniu własnej tożsamości: „(…) tożsamość stanowi w coraz większym stop-
niu mozaikę, w której «typowe» męskie i kobiece cechy tracą swoją dawną jedno-
znaczność” (Melosik 2002: 36). Kształtowanie owej tożsamości odbywa się także 
w procesie wzajemnego, partnerskiego dialogu. Poza tym kultura konsumpcyjna nie 
zawsze musi być postrzegana z perspektywy jej komercyjnego charakteru, który bez 
wątpienia jest w nią także wpisany. Jej niezaprzeczalną wartością jest jednakże to, że 
stanowi ona forum, na którym mogą zaistnieć rozmaite dyskursy. Kultura konsump-
cyjna jest wielogłosowa i polisemiczna.

Wielokrotnie Kasia i Tomek wykorzystują świat konsumpcji w celu dyskusji, a to 
przeglądając godzinami książki w empiku, a to ustalając dekorację mieszkania, a to od- 
wiedzając znajomych, robiąc zakupy w supermarkecie, oglądając telewizję lub film 
na wideo, czyszcząc nitką zęby, układając włosy, będąc w kinie lub biorąc jedną lek-
cję golfa. Wszystkie te czynności mieszczą się w spektrum możliwości przeciętnego 
mieszkańca większego miasta. Należy tylko tę ofertę umieć dostrzec i wykorzystać, 
a tym samym poszerzyć wspólny obszar bycia razem. Z tego powodu nie do końca 
zgadzam się z opinią Krystyny Lubelskiej, że serial „Kasia i Tomek” jest spóźniony 
i nie trafia w dobry moment ze względu na sytuację materialną bohaterów. Autorka 
sugeruje, że

Serial – gdyby miał szansę pokazać się na ekranach w okresie przed kryzysem, kiedy mło-
dzi ludzie parli do przodu, robili szybkie kariery, zarabiali krocie i czuli, że świat do nich należy 
– byłby to niewątpliwie przebój. Dziś, gdy wszyscy mają powyrywane piórka, recesja mocno 
puka do drzwi, a w portfelach jest więcej przegródek niż pieniędzy, na Kasię i Tomka patrzy 
się trochę jak na dobrze znane, ale przecież już odległe postacie z nieco innej, lepszej epoki 
(Lubelska 2002: 70).

W moim odczuciu status majątkowy bohaterów serialu jest w tym przypadku 
ważny, ale tylko do pewnego stopnia. W praktyce odgrywa on raczej drugorzędną 
rolę7. Krystyna Lubelska dostrzegła najbardziej oczywistą i powierzchowną warstwę 
ogromnego tworu, jakim jest współczesna kultura konsumpcyjna. Prawdą jest, że 
rządzi się ona do pewnego stopnia prawami rynku, stąd jej komercyjny charakter. 
Oprócz tego jednakże, w sposób niezwykle czuły, reaguje na rozmaite zmiany spo-
łeczne. To na jej gruncie pojawiają się często produkty, które wyprzedzają nadcho-
dzące trendy przemian kulturowych lub zwiastują je.

Tematem serialu jest negocjowanie nowej jakości w relacjach damsko-męskich. 
Serial dostarcza wzorców tego, jak można rozwiązywać problemy wynikające z róż-
nic kulturowych pomiędzy kobietą i mężczyzną. Jest to zagadnienie uniwersalne, 
chociaż być może najbliższe pokoleniu trzydziestolatków. To oni zresztą mieli być 
głównymi odbiorcami serialu. Jest to pokolenie ludzi, którzy odczuwają potrzebę 

7 Tak jest przynajmniej w odniesieniu do perspektywy analitycznej, jaką tutaj przyjęłam. Propozycja 
analizy telewizyjnego serialu „Kasia i Tomek” w kontekście negocjacyjnego aspektu kultury konsump-
cyjnej jest bowiem tylko jedną z wielu. Równie uzasadniona i interesująca wydaje się na przykład próba 
potraktowania serialu jako wieloaspektowego tekstu reklamowego. W tym kontekście uwagi Krystyny 
Lubelskiej nabierają nieco innego znaczenia.
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usystematyzowania tego, co się z nimi dzieje i czego doświadczają. Urodzeni i wy-
chowani w jednej rzeczywistości, muszą w dojrzałym życiu funkcjonować w zu-
pełnie innej, która wymaga od nich ponownego zdefiniowania swojego stosunku 
do instytucji małżeństwa, miłości, dzieci, przyjaciół, rodziców, pracy, podejmowa-
nych zobowiązań i odgrywanych ról społecznych. Gdy w rzeczywistości zawodzą 
zinternalizowane wzorce, człowiek jest poddany presji wypracowywania nowych 
strategii zachowań. Stąd nieunikniona staje się potrzeba negocjacji. W tym upatruję 
zasadniczy walor serialu „Kasia i Tomek” i jego wkład w oswojenie zmieniającej 
się rzeczywistości, tożsamości i stosunków pomiędzy współczesnymi kobietami 
i mężczyznami. Tym zresztą uzasadniam serialowi przyznanie nagrody TeleKamery 
przez samych telewidzów zaledwie po kilkudziesięciu tygodniach emisji. W moim 
przekonaniu twórcy serialu trafili w odpowiedni moment, kiedy właśnie przyszedł 
czas na refleksję i dialog międzyludzki. W tym wypadku spora dawka humoru oka-
zała się najskuteczniejszą metodą oddziaływania na widzów. Wszak znajdujemy się 
na obszarze kultury popularnej, która rządzi się swoimi prawami. Najpierw zatem 
śmiech z samych siebie, a następnie refleksja i przyłączenie się do pokoleniowego 
dialogu na temat tego, co to znaczy być kobietą, i tego, co to znaczy być mężczyzną 
we współczesnym świecie.



Rozdział 12

Telewizyjne pokolenie „Magdy M.”  
– style życia reprezentantów pokolenia 
trzydziestolatków

Refleksyjny projekt własnego życia na przykładzie 
bohaterów serialu „Magda M.”

Serialowi bohaterowie to ludzie mniej lub bardziej pamiętający czasy sprzed przeło-
mu systemu, jaki dokonał się w 1989 roku, dorastający w okresie zmian społecznych 
i obyczajowych. Można u nich wszystkich zauważyć podobieństwo stawianych so-
bie życiowych celów do osiągnięcia i projektów do zrealizowania. Przede wszyst-
kim są to kwestie związane z karierą zawodową, statusem społecznym i material-
ną organizacją życia (zdobyciem mieszkania, domu, samochodu). Przyglądając się 
prowadzonym przez socjologów badaniom, można nawet zastanawiać się nad tym, 
czy nie jest to ostatnie pokolenie tak silnie ukształtowane przez określone wartości 
i cele – samodzielnie wybrane i zaakceptowane, które stały się podstawą budowania 
własnej tożsamości. „Niepokoleniowe pokolenie”, jak nazywa Hanna Świda-Ziemba 
generację młodzieży z lat 1996–2004, czyli tę, która dojrzewała i kształtowała swoją 
tożsamość już w całkowicie nowej jakościowo Polsce, określa swoją tożsamość zu-
pełnie inaczej, niż czyni to „pokolenie «Magdy M.»”:

(…) tym razem podstawą autocharakterystyki pokoleniowej nie są ani postawy, ani światopogląd, 
ani normy obyczajowe, ani przeżyte podmiotowo doświadczenia historyczne. Taką podstawą (…) 
okazały się natomiast zewnętrzne właściwości cywilizacji i kultury, w którą dojrzewający młody 
człowiek bez udziału swej woli został „wrzucony”. Podstawowymi aspektami tej cywilizacji są 
w oczach młodych zalew różnorakich informacji, mnogość możliwości, wreszcie permisywizm 
społeczeństwa dorosłych, który nie stawia wychowankom żadnych barier. Świat (…) jawi się 
jako różnoraka, niespójna mozaika (bez kierunkowskazów i znaków „na niebie i ziemi”), kiedy 
istnieje nieograniczona możliwość jednostkowego wyboru (Świda-Ziemba 2005: 17–18).

Pokolenie graniczne, czyli „pokolenie «Magdy M.»” nie ma jeszcze tego typu 
problemów z własną identyfikacją. Jest to bowiem grupa, która ma klarownie okre-
ślone i sprecyzowane cele do osiągnięcia, która pamiętając swoje dzieciństwo i mło-
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dość, pragnie osiągnąć sukces, który dzięki kontrastowi przeszłości i teraźniejszości, 
nowoczesności i ponowoczesnych czasów daje się jasno sprecyzować. Serialowi 
bohaterowie mają o co się starać – stworzyli wizję swojego życia, próbują skrupu-
latnie realizować wyznaczony plan, który pozwoli im czuć się wartościowymi i po-
trzebnymi. Poszczególni bohaterowie cieszą się z wykonywanej przez siebie pracy, 
umiejętnie rozwiązywanych problemów zawodowych, pokonywania zawodowych 
stopni wtajemniczenia, a także możliwości nabywania coraz lepszych produktów. 
Nie wzorują się na wcześniejszych doświadczeniach pokoleń, których wiedza jest 
często zdezaktualizowana i bezużyteczna. Muszą sami wypracowywać strategie 
działania, życia w całkiem nowej jakościowo rzeczywistości. W jednej ze scen matka 
mówi o swojej córce: „Ona nikogo nie słucha. Przynajmniej byle kto nie będzie jej 
mącił w głowie. Ma to swoje dobre strony”. Rodzice zdają sobie sprawę, że nie we 
wszystkim są w stanie pomóc swoim dzieciom w dokonywanych przez nich wybo-
rach w czasach gospodarki wolnorynkowej. Wspierają je emocjonalnie, ale w wielu 
kwestiach muszą pozwolić im podejmować samodzielne decyzje, często sprzeczne 
z ich wolą i wizją świata. Chociaż czasami, w chwilach słabości i kryzysów, ci mło-
dzi ludzie stawiają sobie pytania o zasadność podjętego przez siebie trudu i sensu 
odrzucenia istniejących, gotowych i wygodnych stereotypów bezpiecznego życia. 
Tak jak w chwili, gdy Magda zwierza się przyjaciołom:

Po co nam to prawo było? Może mama ma rację, powinnam wracać do Olsztyna? Gdybym 
ją posłuchała, miałabym już dziś fajny kobiecy zawód, byłabym nauczycielką lub pielęgniarką, 
miałabym męża, dwoje dzieci, wielki biały płotek. Nie miałabym czasu zastanawiać się, czy 
jestem szczęśliwa. Trzyma mnie tutaj chora ambicja. 

Co po chwili zadumy konkluduje Sebastian, rozwiewając wizję szczęśliwego 
i udanego życia w innym miejscu:

A w Olsztynie jest na pewno inaczej…

Przedstawiciele „pokolenia «Magdy M.»” są refleksyjni, racjonalnie analizu-
ją i rozpatrują różne warianty swojej egzystencji, dokonują świadomych wyborów 
wraz z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. W nowej rzeczywistości 
muszą sobie radzić samodzielnie, jedynie przy aprobacie i wsparciu ze strony ro-
dziców. Wszelkie ewentualne porażki i konsekwencje niefortunnych decyzji muszą 
natomiast ponosić w samotności, zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Następne pokolenie – dorastające już w rzeczywistości, w której w pełni obo-
wiązują prawa kapitalizmu wraz z wszystkimi wynikającymi z tego szansami 
i zagrożeniami, włączone w nowoczesne procesy cywilizacyjne, komunikacyj-
ne, technologiczne, społeczne i ekonomiczne – nie ma już tak oczywistej wizji 
norm, według których powinno postępować, i celów, do których powinno zmie-
rzać. W trakcie przeprowadzanych w latach 1996–2004 badań nad młodzieżą jeden 
z respondentów doskonale uchwycił ów stan, w jakim się znajduje następne po 
„Magdzie M.” pokolenie:

 (…) mamy kolorowe miasta, ładnie wydane i nieocenzurowane książki, paszporty nosimy 
w kieszeniach. Ale nie potrafimy się cieszyć. Może dlatego, że to wszystko wydaje nam się 
naturalne. Może – bo o nic nie musimy się starać (Świda-Ziemba 2005: 17–18). 
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„Pokolenie «Magdy M.»” takich dylematów jeszcze nie ma. Dla ludzi z tego po-
kolenia otaczająca rzeczywistość nie jest oczywista i naturalna, ponieważ znają tak-
że inną. Bohaterowie dokonują wyborów świadomie, delektując się rezultatami, na 
które muszą ciężko zapracować. Każdy z nich zajmuje się jednak tym, co pozwala 
mu spełnić wyznaczone cele zgodnie z własnymi umiejętnościami. Aktywność wy-
zwala się dzięki temu, że samodzielnie mogą osiągnąć to, czego nie mogli dokonać 
ich rodzice – pokolenie wcześniejsze. Kontrast dwóch rzeczywistości, w których 
przyszło im żyć, jest atutem, jest szansą dla tego pokolenia. Sprzyja aktywności 
i pełni funkcje motywacyjne. Praca pozwala im na samorealizację i nie stanowi 
w związku z tym tylko uciążliwej konieczności, która pozwala zdobyć środki do ży-
cia. Pokolenie «Magdy M.» jest zmotywowane do działania, chętnie podejmuje wy-
zwania, nie boi się przeciwności, wykorzystuje aspekty rynkowej i kapitalistycznej 
rzeczywistości. Pamiętając przeszłość, korzysta z wolności wyboru, samo decyduje 
o własnej biografii, nie boi się wyzwań, samodzielnie pragnie uzyskać i potwierdzić 
swój status, a w konsekwencji korzystać z oferty kultury konsumpcyjnej.  Marzenia 
i cele tego pokolenia świetnie oddają słowa Magdy, która w rozmowie z Sebastia-
nem przypomina sobie priorytety i założenia związane z własną karierą i przyjaz-
dem do stolicy. Jej plan był następujący: „zrobić dyplom, pyknąć aplikację i dostać 
się do fajowej kancelarii”. W odpowiedzi Sebastian zauważa jeszcze, że „samochód 
i mieszkanie to skutki uboczne tych marzeń”. W innym momencie serialowej akcji 
Magda całkiem świadomie stwierdza jeszcze, że „sukces to sens mojego życia”. Ma 
na myśli sukces zawodowy związany z karierą, statusem społecznym, sytuacją ma-
terialną. Wyznaje bowiem zasadę, że praca zawodowa zależna od posiadania specja-
listycznej wiedzy, umiejętności i indywidualnej aktywności nigdy jej nie zawiedzie. 
Stanowi rodzaj gwarancji dający zadowolenie i poczucie własnej wartości. Emocje 
i uczucia w takiej sytuacji nie są nieważne, ale z pewnością, nie dając takich gwa-
rancji bezpieczeństwa, są ryzykowne i schodzą na drugi plan. Postawa tego typu jest 
wyraźnie powiązana ze wzrostem indywidualizmu, który Henryk Domański i Alek-
sandra Dukaczewska pod koniec lat 90. XX wieku opisywali jako możliwość indy-
widualnego wpływu na własne życie i karierę, bez uwzględniania takich kategorii, 
jak szczęście, warunki zewnętrzne czy nieprzewidziane okoliczności. Ich zdaniem 
kultura indywidualizmu jest przekonaniem o indywidualnym sprawstwie, o sku-
teczności indywidualnych wysiłków, o sensie samodzielnego kierowania własnym 
losem oraz autonomicznego planowania własnej kariery zawodowej (Domański, 
Dukaczewska 1997: 336). 

Orientacje indywidualistyczne są szczególnym połączeniem energii, trzeźwości spojrzenia, 
pogoni za sukcesem i impulsu sprawdzania się na przekór trudnościom. (…) Współzawodnic- 
two, a zwłaszcza skłonność do angażowania się w nowe sytuacje, uwydatniają otwarcie się na 
kontakty z innymi ludźmi (Domański, Dukaczewska 1997: 350–351).

Wszelka aktywność jednostki jest przemyślana i kontrolowana, zawsze czemuś 
służy i ma przynieść określony rezultat. Na tym właśnie polega idea refleksyjnego 
projektu własnego „ja”, który wydają się realizować bohaterowie serialu „Magda 
M.” Działania spontaniczne są raczej ograniczone na rzecz przemyślanych racjonal-
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nie zaplanowanych posunięć i kontroli. Pokolenie Magdy M. to, jak dalej wyjaśniają 
w swojej analizie Domański i Dukaczewska,

(…) ludzie nieunikający ryzyka, nastawieni na rywalizację i współzawodnictwo, opty-
mistycznie patrzący w przyszłość, nieskrępowani tradycyjną więzią lokalną ograniczającą 
mobilność, których poglądy cechuje liberalizm w kwestiach ekonomicznych i wysuwanie na 
pierwszy plan praw jednostki, a także częstsza aktywność organizacyjna, sygnalizująca zaan-
gażowanie w działalność publiczną (Domański, Dukaczewska 1997: 356).

Czasy i okoliczności, w jakich przyszło bohaterom serialu „Magda M.” planować 
i konstruować własny model życia, sprzyjają budowaniu indywidualnej odpowie-
dzialności za sukces i za porażkę. Bohaterowie winą za porażki, niską pozycję spo-
łeczną, nieudane życie osobiste, brak stabilizacji materialnej mogą obwiniać przede 
wszystkim siebie. Wiedzą, że dysponują możliwościami, jakich brakowało ich rodzi-
com czy dziadkom. Mogą je w pełni wykorzystać dzięki systematyczności, pracy, 
zaangażowaniu i pomysłowości lub stracić z powodu lenistwa, braku zdecydowania 
i licznych obaw przed ryzykiem. Zarówno sukces, jak i porażka nie są wynikiem 
braku odpowiednich znajomości, braku dostępu do szkolnictwa wyższego, nieodpo-
wiedniego systemu kraju, w którym przyszło im żyć i rozwijać się, złego losu czy 
braku warunków do rozwoju. Warunki społeczno-kulturowe i kryteria tego, co jest 
społecznie uznane za sukces, dynamicznie się zmieniają, ciągle

(…) wzrasta katalog wymagań, warunków brzegowych, repertuar kompetencji i umiejętno-
ści, które trzeba nabyć, by móc odnaleźć się w nurcie indywidualnego „mobilnego” awansu, 
wzrasta ryzyko porażki i przeciążenia stresem ciągłej walki o pozycję społeczno-zawodową 
(Krzychała 2007: 141). 

Z tego powodu serialowi bohaterowie nie pozwalają sobie na działanie pod 
wpływem impulsu, spontanicznej emocjonalnej reakcji. Starają się kontrolować 
swoje życie, eliminować na ile to możliwe ryzyko i maksymalnie obniżać ewentu-
alne konsekwencje nietrafionych decyzji. Mimo tych wszystkich zabiegów i wie-
lości możliwości poszczególne projekty konstruowania własnej biografii są dość 
podobne. Ich przebieg niewiele się od siebie różni, dlatego nie ma wielkiego zna-
czenia, kto de facto jest główną postacią serialu. Bez względu, czy jest to Magda, 
Agata, Mariola, Wojtek, Piotr czy Bartek, ich strategie i cele życiowe są bardzo 
zbliżone, choć oczywiście różnią się dokonywanymi wyborami, mającymi raczej 
charakter konsumpcyjny i estetyczny niż uniwersalny. Są to ludzie, których życie 
i zawodowe ambicje są podobne do tych, które charakteryzują ich rówieśników 
z krajów zachodnich. Zacytujmy w tym miejscu charakterystykę Ally McBeal 
– bohaterki kultowego w Stanach Zjednoczonych serialu – aby zauważyć uniwer-
salność tego typu postaci:

Ally McBeal to trzydziestojednoletnia prawniczka, która pracuje w dobrze prosperującej 
firmie prawniczej w Bostonie. Jej kariera zawodowa przebiega bez zakłóceń. Ally jest bez 
wątpienia kobietą sukcesu, której urok osobisty, szerokie horyzonty, inteligencja, zdolność do 
logicznej argumentacji, błyskotliwość czy niezależność nie podlegają żadnej dyskusji. (…) Po-
stępuje według etyki zawodowej i umie bronić w sposób zdecydowany swojego stanowiska 
(Gromkowska 2002: 79).
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Wystarczy w powyższym cytacie zamienić imię Ally na Magda lub Piotr, a Bo-
ston zastąpić Warszawą – a cały opis będzie doskonale pasował do polskich wa-
runków i charakterystyki rodzimych bohaterów rodem znad Wisły. Istotne bowiem 
cechy „pokolenia «Magdy M.»” nie są charakterystyczne tylko dla naszego regionu, 
ale mają zdecydowanie uniwersalną jakość. Reprezentantów tego pokolenia można 
spotkać pod różnymi szerokościami geograficznymi w rozwiniętych krajach gospo-
darki wolnorynkowej. Podobnie żyją, mają podobne priorytety, dążą do osiągnięcia 
zbliżonych celów, w podobny sposób spędzają wolny czas, inwestują środki finanso-
we, odpoczywają, planują swoją karierę i intymność. To wszystko powoduje, że jest 
to grupa raczej wewnętrznie homogeniczna. Poszczególni bohaterowie nie różnią się 
od siebie zasadniczo w kwestii celów, wartości i sposobów ich osiągania. Drobne 
konsumpcyjne różnice w wyborach czynią ich tylko bardziej barwnymi postacia-
mi, nie naruszają jednak stałego fragmentu ich zunifikowanej „formy” wewnętrznej. 
Pozornie zatem jest to pokolenie kolorowe, heterogeniczne, mocno zróżnicowane, 
przyglądając mu się jednak dokładniej, dostrzega się zbliżony wewnętrzny konglo-
merat celów i wartości oraz zupełnie podobny system motywacyjny.

Tożsamość nie jest dana, ale zadana:
Tożsamość jednostki nie jest czymś po prostu jej danym jako wynik ciągłości jej działania, 

ale czymś, co musi być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez refleksyjnie działającą 
jednostkę (Giddens 2001: 74). 

W praktyce wszelkie rutynowe działania jednostki podlegają refleksji i ocenie, 
nawet takie, które dotyczą codziennych życiowych wyborów i potocznych zacho-
wań. Dlatego autor stwierdza:

Rutynowe działania jednostki podlegają refleksji i mogą ulegać zmianom ze względu na 
zmienność indywidualnej tożsamości. Składają się na nie drobne decyzje, które codziennie 
podejmuje jednostka: w co się ubrać, co zjeść, jak zachować się w pracy, z kim spotkać się 
wieczorem. Wszystkie te wybory (…) są nie tylko decyzjami, co robić, ale kim być (Giddens 
2001: 113).

Drobne wybory, umiejętność szacowania ryzyka oraz włączanie takich, a nie in-
nych treści w obręb narracji biograficznych staje się dzisiaj dla jednostki poważ-
nie brzemienne w skutki. Kolorowe życie przedstawicieli „pokolenia «Magdy M.»” 
składa się z codziennych drobnych wyborów, które jak puzzle układają się w końcu 
w pewien obraz odzwierciedlający styl życia charakterystyczny dla tego pokolenia.

Nowoczesność jest porządkiem posttradycyjnym, który codziennie, wraz z każdą decyzją, 
jak się zachować, w co się ubrać, co zjeść i mnóstwem innych, wymusza na każdym odpowiedź 
na pytanie „jak żyć” i każe interpretować odpowiedzi w kategoriach własnej, rozwijającej się 
w czasie tożsamości (Giddens 2001: 21).

Za wszystkie te decyzje odpowiedzialność ponosi jednostka.
W kulturze konsumpcyjnej styl życia nie tylko pozwala określić siebie wobec 

innych, ale także wykreować własne „ja” dla samego siebie. Dzisiejszy człowiek 
z jednej strony odczuwa presję kultury konsumpcyjnej, z drugiej zaś – kultury in-
dywidualizmu. Każda z nich oferuje inny zestaw wartości. Kultura konsumpcyjna 
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zapewnia udział we wspólnocie, która ceni i oferuje hedonizm oraz obfitość emocji 
i wszelkiego rodzaju dóbr konsumpcyjnych. Kultura indywidualizmu preferuje nato-
miast stan, w którym 

(…) nie jest się przez nikogo ani wybranym, ani też przez nikogo skazanym, ale samemu do-
konuje się wyborów i decyduje ostatecznie także o tym, czy jest się wybranym, czy skazanym 
(Jacyno 2005: 146). 

W wyniku oddziaływania owych kulturowych presji, które notabene raczej się 
wspierają, niż wykluczają, jednostka tworzy swoją tożsamość i określa styl życia. 

Styl życia jako bardziej lub mniej spójna konfiguracja wyborów i rutynowych praktyk ukie-
runkowuje jednostkę; wybór sposobu spędzania czasu wolnego, dieta, marka samochodu, ale 
i wybór partnera bardziej niż z tożsamością związany jest z wybranym stylem życia (Jacyno 
2005: 149). 

Przyjrzyjmy się zatem, jak żyje pokolenie „Magdy M.”, jakich dokonuje wyborów 
w codziennych, rutynowych kwestiach dotyczących mieszkania, spędzania wolnego 
czasu, relaksu, odżywiania, uprawiania sportów, spotkań i przyjaźni ze znajomymi, 
doboru przedmiotów, którymi się otacza, środków transportu i jeszcze wielu innych 
spraw, z którymi każdy z jego przedstawicieli zmaga się każdego dnia. Wszystkie 
wymienione aspekty codzienności i niezliczonych wyborów składają się na określo-
ną konfigurację wielkomiejsko-konsumpcyjnego stylu życia.

Serialowa Magda żyje i pracuje wraz ze swymi przyjaciółmi w stolicy. Warszaw-
ska metropolia prezentowana jako iście europejskie miasto determinuje styl życia 
bohaterów serialu. Jest nowoczesna, zmodernizowana, otwarta dla ambitnych i wie-
dzących, czego oczekują od życia młodzi ludzie. Miasto jest przedstawione dość po-
wierzchownie, raczej z perspektywy nowoczesnej architektury wysokich, szklanych 
biurowców, komercyjnych Złotych Tarasów, gigantycznego pylonu mostu Święto-
krzyskiego, placu de Gaulle’a, estetycznych kamienic. Warszawa towarzyszy boha-
terom na każdym kroku. Spoglądamy na nią z przeszklonych apartamentów wielkich 
okien, podziwiamy energetyzujący widok z dachów wysokich budynków i ostatnich 
pięter. Miasto, w którym przyszło żyć i pracować „pokoleniu «Magdy M.»”, kusi 
w równym stopniu wielkomiejsko-konsumpcyjnym blichtrem, jak i wielkimi moż-
liwościami osiągnięcia zawodowego rozwoju i kariery wycenianej odpowiednio 
wysokimi dochodami. Stolica nie męczy, ale raczej energetyzuje i wyzwala siły do 
działania. Doskonale wyjaśnia to Magda: „Zmęczona to ja jestem, jak siedzę w domu 
i nie mam nic do zrobienia. To mnie dopiero zabija”, a kiedy indziej dodaje: „Sukces 
to sens mojego życia”.

W pewnym sensie Warszawa stała się w serialu symbolicznym bohaterem. Ma 
to swoje uzasadnienie. Przede wszystkim miasto kształtuje swoich mieszkańców – 
dlatego w jednej z rozmów z Sebastianem Magda wyznaje: „Wiesz, czego nauczyło 
mnie to miasto. Żeby zawsze do końca walczyć o siebie, żeby nie zgadzać się na 
kompromisy, i nie dawać się ranić”. Warszawa to także synonim walki o siebie za-
równo na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Preferuje ona ludzi silnych i zde-
cydowanych, wymaga ciągłej rywalizacji i potwierdzania swoich umiejętności oraz 
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rynkowej wartości. Jednocześnie kosmopolityczna i otwarta na nowe trendy metro-
polia oferuje swoim kreatywnym mieszkańcom specyficzny styl życia, który można 
określić wielkomiejskim.

Niezwykle ważną stroną wielkomiejskiego, konsumpcyjnego stylu życia boha-
terów jest dbałość o zdrowie, sylwetkę, kondycję, w tym o kontrolowanie własnej 
diety. Magda odczytuje przypięte do kuchennej szafki porady, które mają skutecznie 
zahamować jej poranny apetyt: „Jedz mądrze, bądź szczupła!”, albo: „Jedno na dzień 
jabłko, pół godziny na rowerze, a potem do końca dnia woda”. Trzydziestolatkowie 
z serialu „Magda M.” mają zdecydowanie większą świadomość zasad racjonalnego 
odżywiania się niż pokolenie wcześniejsze, nie wszyscy jednak tak bezwzględnie 
przestrzegają diety, jaką preferuje Magda – lunch w wielkim mieście może być por-
cją zdrowego sushi konsumowanego na dachu wieżowca, na kolację może być sałat-
ka, a lekkie śniadanie może się składać z jednego jogurtu.

Utrzymanie dobrego wyglądu, samopoczucia i sprawności fizycznej jest obo-
wiązkiem i zadaniem serialowych trzydziestolatków, dlatego że stanowi to rodzaj 
kapitału, którego nie można zmarnować.

W społeczeństwie współczesnym coraz więcej ludzi koncentruje swoją energię życiową na 
pogoni za „nieuchwytnym”, wymykającym się ideałem ciała. Pragniemy stać się tym ideałem, 
stać się idealnym ciałem, które współcześnie staje się naszym „kulturowym kapitałem” – to 
znaczy symbolem naszej osobowości, cech charakteru i możliwości życiowych (Gromkowska 
2002: 97).

Wysoka pozycja społeczna szczególnie zobowiązuje do dbałości o swoje cia-
ło i aparycję bez względu na płeć. Z tego powodu normą w serialu jest nie tylko 
pokazywanie spotkań przyjaciółek w salonach kosmetyczno-fryzjerskich i salach 
gimnastycznych, ale i prezentowanie postaw mężczyzn uprawiających różne spor-
ty i odwiedzających gabinety pielęgnacji ciała. Mecenas Waligóra, współwłaściciel 
dobrze prosperującej kancelarii w Warszawie, bez cienia zażenowania zauważa, że 
„nowoczesny mężczyzna musi dbać o siebie, dbać o skórę”. Wizyta u kosmetyczki, 
profesjonalny manicure i czyszczenie cery to czynności, które w  serialu „Magda 
M.” są prezentowane jako kulturowa norma, nowy obyczaj zajmującego wysoki sta-
tus społeczny mężczyzny. Badacz współczesnych zjawisk socjologicznych Tomasz 
Szkudlarek zauważa trafnie:

Troska o ciało poddawana jest komercyjnej instytucjonalizacji – kluby sportowe, salony 
kosmetyczne, aerobik, rozmaite przyrządy zaopatrzone w liczniki, pozwalające na intelektual-
ną kontrolę własnego wysiłku fizycznego, kupowanie pożywienia w opakowaniach zaopatrzo-
nych w tabele zawartości poszczególnych składników odżywczych (Szkudlarek 1993: 215).

Ciało zawsze podlegało rygorom wynikającym z zajmowanego statusu społecz-
nego. W społeczeństwie ponowoczesnym wysoki status społeczny jest podkreślany 
między innymi przez wypielęgnowane, szczupłe i wysportowane ciało, które stanowi 
atrybut zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Bohaterowie „Magdy M.” mają świadomość kulturowego fenomenu, jakim 
współcześnie jest dbałość o własne ciało, które stanowi rodzaj kapitału, w który na-
leży regularnie inwestować – wspinają się po sztucznych ściankach, grają w golfa 
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lub uprawiają pilates. „Eksperymentowanie, uzmiennianie stylu życia, zmiana przy-
zwyczajeń mają służyć poszukiwaniu sposobów wyrażania siebie i nowych pomy-
słów na siebie przez jednostkę” (Jacyno 2005: 148). Zwykła gimnastyka czy fitness 
przy muzyce zostają z czasem przez bohaterki serialu zastąpione rynkową nowością 
w postaci pilatesu, który pozwala utrzymać w dobrej formie nie tylko ciało, ale także 
równowagę duchową. „Pilates rozwija całe ciało, daje harmonię” – twierdzi jedna 
z kobiet.

Eksperymentowanie i unikanie wszelkiej rutyny jest częścią stylu życia Magdy, 
jej koleżanek i kolegów. Sport w wydaniu „pokolenia «Magdy M.»” musi być atrak-
cyjny, powinien dostarczać bohaterom pozytywnych emocji oraz zapewniać wysokie 
poczucie własnej wartości, ponieważ, jak mówi Magda: „Może właśnie dzisiaj bę-
dzie zapotrzebowanie na szczupłą, samodzielną, wytrwałą i wysportowaną kobietę, 
albo jutro”.

Sport uprawiany przez bohaterów „Magdy M.” nosi znamiona zjawiska, które 
można określić wizualizacją tożsamości, co oznacza uczynienie z niego narzędzia 
samookreślenia własnej tożsamości, ale zademonstrowania jej innym. Wybór okre-
ślonej dyscypliny sportu, miejsca jej wykonywania i charakteru – stanowią elementy 
kształtowania indywidualnej tożsamości. W czasach kultury konsumpcyjnej ma ona 
wyraźnie charakter wizualny, co oznacza, że jednostka zarówno uprawiając go, jak 
i prezentując w przestrzeni społecznej rezultaty jego uprawiania, manifestuje nie tyl-
ko preferowany styl życia, ale także definiuje publicznie, czy też raczej upublicznia, 
własne „ja”.

Innym narzędziem służącym do ukazania życia serialowych postaci w aspekcie 
zajmowanej pozycji społecznej jest operowanie ubiorem bohaterów. Strój pełni dwie 
zasadnicze funkcje. Po pierwsze określa przynależność zawodową, po drugie charak-
teryzuje indywidualny styl jednostki. Na przykładzie tytułowej bohaterki możemy 
prześledzić, jak sposób ubierania się odzwierciedla obydwie te funkcje – Magda wy-
konuje zawód prawnika, a w życiu osobistym pozostaje singlem. Melanż tych dwóch 
opcji powoduje, że Magda z jednej strony preferuje stonowane barwy lub czarno-
białe formalne kompozycje, czarne skórzane torebki i takież teczki na dokumenty, 
drobne ozdoby, dobrze ułożone włosy, z drugiej zaś – nasza bohaterka swoim strojem 
bardzo wyraźnie komunikuje, że jest singlem. Ta informacja jest zawarta w deseniu 
noszonych przez nią strojów – wyjątkowo często wybiera rozmaite groszki i gro-
chy. Wtajemniczeni i znający symbolikę tych elementów bez problemu odczytują 
zakodowaną w ten sposób informację. Nieprzypadkowo Magda Miłowicz, zwłaszcza 
w początkowych odcinkach serialu, z upodobaniem nosi sukienki, bluzki, spódnice 
i apaszki w groszki. Kiedy w jej życiu pojawia się Piotr, liczba garderoby w groszki 
maleje – proporcjonalnie do rozwoju ich uczucia. Symbolika groszkowego deseniu 
jest doskonałym przykładem roli, jaką w kulturze konsumpcyjnej odgrywają, wyda-
wałoby się, mało istotne przedmioty.

Każdy aspekt społecznego, zawodowego bądź prywatnego życia serialowych boha-
terów składa się na pełny obraz stylu życia „pokolenia «Magdy M.»”. Na koniec ana-
lizy tego wątku przytoczę słowa Anthony’ego Giddensa, który dobitnie stwierdza, że
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Tożsamość jest projektem refleksyjnym, za który jednostka jest odpowiedzialna. Jesteśmy 
nie tym, czym jesteśmy, ale tym, co z siebie zrobimy (Giddens 2001: 105).

Wydaje się, że bohaterowie serialu „Magda M.” określają swoją tożsamość przez 
kontrolowanie emocji, unikanie spontanicznych reakcji i systematyczne planowanie 
swojego życia. Z ich doświadczeń wynika również, że długotrwale samodzielnie (sa-
motnie?) przeżywane życie rozwija takie cechy, jak indywidualna przedsiębiorczość, 
zaradność i umiejętność racjonalnego kalkulowania plusów i minusów w zwykłej 
codzienności.

Single w wielkim mieście

Niezwykle ważnym aspektem nowoczesnego stylu życia jest kwestia planowania 
i układania sobie życia osobistego. Większość bohaterów serialu „Magda M.” jest 
stanu wolnego. Jedyne ekranowe małżeństwo reprezentują Karolina i Wiktor Wali-
górowie. Pozostałe postacie żyją w konkubinacie, poszukują partnerów życiowych 
albo są właśnie w trakcie rozstawania się i kończenia dotychczasowego związku. 
W Polsce serial „Magda M.” po raz pierwszy otwarcie dotknął tematu stylu życia 
singli. Do tego zagadnienia odwołują się liczne przykłady amerykańskich produk-
cji1. Jest to zjawisko związane ze zmianami demograficznymi, jakie zaobserwowano 
w społeczeństwie amerykańskim w latach 80. XX wieku. Demografowie zauważy-
li, że grupa osób żyjących samotnie zaczęła się dynamicznie powiększać zarówno 
w odniesieniu do kobiet, jak i mężczyzn. Według danych pochodzących ze spisu 
powszechnego ludności amerykańskiej z 1985 roku, które przytacza Peter Stein:

(…) ponad 62 miliony dorosłych Amerykanów w wieku powyżej osiemnastu lat to osoby sta-
nu wolnego (niezamężne kobiety i nieżonaci mężczyźni). Tego typu sytuacja dotyczyła 37% 
mężczyzn i 43% kobiet. Największy odsetek w tej kategorii stanowią osoby, które nie zawarły 
związku małżeńskiego. (W kategorii singli znajdują się także wdowy i wdowcy oraz rozwod-
nicy). Wśród młodych osób obserwuje się wzrost tendencji do odraczania decyzji o wstąpieniu 
w związek małżeński, co uwidacznia się w średniej wieku zawierania pierwszego małżeństwa. 
(…) W latach 1970–1985 zaobserwowano wręcz dramatyczny wzrost odsetek kobiet i męż-
czyzn, którzy pozostawali singlami. Aż o 20% wzrosła liczba singli w grupie wiekowej 20–24 
lata, o 15–18% wśród ludzi w wieku między 25–29 lat oraz o 7–11% wśród osób znajdujących 
się w przedziale wiekowym 30–34 lata (Stein 2008: 144).

Jak zauważa Stein, single nie są grupą jednorodną. Badania poświęcone temu 
zjawisku wyróżniają cztery jego kategorie. Typologia singli uwzględnia po pierwsze 
to, czy dana jednostka jest singlem z wyboru czy z konieczności (specyficznych oko-
liczności), oraz po drugie, czy jest to stan przejściowy, czy trwały. Na tej podstawie 
wyróżniono cztery typy singli, które na potrzeby niniejszej analizy pokrótce scharak-
teryzuję poniżej. Należy dodać, że przynależność do którejkolwiek kategorii nie ma 

1 Na przykład serial „Ally McBeal”, „Seks w wielkim mieście” czy „Przyjaciele”.
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statusu stałego i że definicja oraz zaklasyfikowanie danej osoby do którejś kategorii 
może ulegać zmianom.

W grupie czasowych singli z wyboru znajdują się głównie młodzi ludzie, którzy 
dotychczas nie pozostawali w związkach małżeńskich. Nie obawiają się oni małżeń-
stwa, ale nie jest głównym celem ich życia szukanie ewentualnego partnera. Kon-
centrują się raczej na sprawach związanych z edukacją, pracą lub karierą. Często 
inwestują we własny rozwój intelektualny. Do grupy tej należą także rozwiedzeni, 
którzy nie myślą o kolejnym małżeństwie, ale także nie wykluczają go w przyszłości, 
oraz pary kohabitujące, które niekoniecznie mają zamiar wejść w związek małżeński 
w przyszłości.

Trwali single z wyboru – to osoby świadomie decydujące się na życie w po-
jedynkę, które nie planują zmieniać swojej sytuacji życiowej. Mogą to być osoby, 
które nigdy nie zawierały małżeństwa, i takie, które już były w takim związku, ale 
nie chcą powtarzać tego doświadczenia, a także osoby żyjące w konkubinacie, które 
nie planują ślubu.

Do grupy osób, które nie chcą spędzić życia samotnie i mają zamiar wstąpić 
w związek małżeński, należą czasowi single z konieczności. W tej kategorii uwzględ-
nia się też ludzi młodych, którzy aktywnie poszukują potencjalnego kandydata (lub 
kandydatki) do zawarcia związku małżeńskiego. Są tu też wdowy, wdowcy, osoby 
rozwiedzione, rodzice samotnie wychowujący dzieci szukający partnerów, z którymi 
mogliby zawrzeć związek małżeński.

Ostatnia kategoria osób samotnych to trwali single z konieczności – do tej grupy 
należą na ogół osoby starsze, które nigdy nie były w związku małżeńskim, a także ci, 
którzy pragną lub pragnęli małżeństwa, ale nie znaleźli na rynku matrymonialnym 
odpowiedniego kandydata/kandydatki na męża/żonę.

Bohaterowie serialu „Magda M.” należą do różnych grup, od czasu do czasu zresztą 
je zmieniając. Najwięcej z nich można jednak zakwalifikować do trzeciej kategorii – 
czasowych singli z konieczności. Serialowi reprezentanci „pokolenia «Magdy M.»” 
mają około trzydziestu lat, ich pozycja zawodowa jest raczej ustabilizowana, status 
społeczny wysoki, a kariera każdego z nich rozwija się bardzo obiecująco. Nie są to 
ludzie znajdujący się na początku zawodowego życia, którzy dopiero zdobywają po-
czątkowe stopnie zawodowego wtajemniczenia. Każdy z nich ma już na koncie zawo-
dowy sukces. Agata zajmuje kierownicze stanowisko w banku, Magda jest współwłaś-
cicielką kancelarii prawniczej, Piotr i Wojtek otwierają własną kancelarię adwokacką, 
Sebastian oprócz pracy w agencji reklamowej na samodzielnym stanowisku realizuje 
swoje artystyczne ambicje. W kwestii życia osobistego – większość z nich jest sama 
bądź znajduje się w związkach, które okazują się kruche i nietrwałe. Oprócz Karoliny 
i Wiktora Waligórów żadna z postaci nie ma także dziecka z wcześniejszych związków.

Ów serialowy obraz zdaje się odzwierciedlać trendy znane z rzeczywistości. Jak 
zauważa Anna Giza-Poleszczuk,

(…) od początku lat 80. wyraźnie następuje obniżenie współczynnika zawierania małżeństw 
(…) Po pierwsze (…) uwidacznia się tendencja do odraczania małżeństwa: wiek zawierania 
pierwszego małżeństwa przesuwa się z lat 20–24 na okres późniejszy. Po drugie następuje nie-
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znaczny wzrost niezalegalizowanych związków partnerskich (…), a w miastach więcej rodzin 
się rozpada, niż tworzy. W skali całej populacji od roku 1995 bilans małżeństw zawartych nad 
rozwiązanymi jest ujemny (Giza-Poleszczuk 2004: 295). 

Spadek liczby zawieranych w naszym kraju małżeństw tłumaczy się dwojako. 
Z jednej strony na tę tendencję często wpływa brak środków materialnych umożli-
wiających założenie rodziny. Z drugiej strony natomiast zawarcie małżeństwa powo-
duje zbyt wczesne ograniczenie możliwości inwestowania w indywidualny rozwój, 
zmniejszenie czasu poświęcanego karierze i zdobywaniu dodatkowego wykształce-
nia, mniejszą wydajność na rynku pracy.

Analizując w tym aspekcie serial „Magda M.”, przyczyn posiadania takiego statu-
su społecznego należałoby upatrywać w tej drugiej tendencji. Praca bardzo szczelnie 
wypełnia życie serialowych postaci, które poświęcają jej często także swój wolny 
czas. Wielokrotnie wieczorami w swoim mieszkaniu Magda przygotowuje sądowe 
pozwy lub rozwiązuje prawnicze problemy, nierzadko zmęczona zasypia i budzi się 
otoczona dokumentami aktualnie prowadzonych spraw. Podobnie zresztą wyglądają 
wieczory innych prawników – Piotra lub Wiktora. Zajmująca kierownicze stanowi-
sko w banku Agata także swój wolny czas spędza na przygotowywaniu sprawozdań 
finansowych i opracowywaniu projektów. Sebastian z kolei zajmuje się obróbką fo-
tografii i przygotowywaniem materiałów do sesji zdjęciowych. Praca, spektakularna 
kariera oraz absorbujące niezbędne inwestycje związane z zakupem mieszkania czy 
samochodu – wszystko to ma wpływ na to, że serialowe postacie wciąż pozostają 
singlami typu czasowego (z konieczności), oczekującymi na właściwego partnera.

Postawa postaci prezentowanych w serialu nie odbiega znacząco od istniejącej 
rzeczywistości. Ich zachowanie trudno wiązać z upadkiem wartości prorodzinnych 
czy też tłumaczyć zwykłym egoizmem i zachłyśnięciem się światem konsumpcyj-
nych pokus. Model życia, jaki przyjęli bohaterowie „Magdy M.”, wynika raczej 
z warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich przyszło im planować swoje życie. 
Adaptują się oni do rzeczywistości, podejmując niezwykle trudną, choć pozornie 
atrakcyjną, drogę do osiągnięcia sukcesu i pozycji społecznej przez własną pracę. 
To twierdzenie wydaje się potwierdzać słowa cytowanej wcześniej socjolożki, która 
stawia tezę, że „ludzkie zachowania nie są podyktowane bliżej nieokreślonym upad-
kiem wartości, ale są wynikiem presji nowych warunków ekonomicznych i społecz-
nych (Giza-Poleszczuk 2004: 295).

Samodzielne zmaganie się z rzeczywistością powoduje konieczność indywidu-
alnego brania odpowiedzialności za swoje decyzje. Cechą charakterystyczną singli 
jest to, że

(…) zazwyczaj nie mają znaczących innych, z którymi podejmowaliby życiowe decyzje, toteż 
wszelkie konsekwencje owych decyzji ponoszą sami, sami są za nie odpowiedzialni i sami 
muszą sobie z nimi radzić. Takie osoby są zmuszone polegać na sobie i liczyć bardziej na swoją 
zaradność i siłę charakteru w radzeniu sobie z problemami dorosłego życia, dzięki czemu zresz-
tą niektórzy rozwijają własną przedsiębiorczość i pomysłowość oraz wewnętrzną siłę, podczas 
gdy inni są bardziej podatni na stres oraz nieprzerwane napięcie spowodowane społeczną presją 
(Stein 2008: 143).
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Single muszą samodzielnie ponosić konsekwencje swoich decyzji i działań. Czę-
sto jednak dzielą się swoimi wątpliwościami przed podjęciem trudnych decyzji z gru-
pą znaczących innych, którymi są zazwyczaj przyjaciele znajdujący się w podobnej 
sytuacji życiowej, preferujący zbliżony styl życia, którzy rozumieją się nawzajem. 
W codziennym życiu singli znajomości i przyjaźnie odgrywają bardzo istotną rolę. 
Zapewniają poczucie wspólnoty, poparcia i zrozumienia, mimo że ostatecznie wszel-
kie działania i podjęte decyzje są samodzielne2. Doskonale ilustruje to wypowiedź 
skierowana do Magdy przez Sebastiana – jej bliskiego przyjaciela, który wyjaśnia, 
jak ważną rolę odgrywa on w jej życiu: „Możesz złapać mnie za rękę i opowiedzieć, 
co cię ostatnio wkurzyło, a to wcale nie jest mało w otaczającym nas świecie”. Czasa-
mi to wzajemne wsparcie sprowadza się do tak prozaicznych czynności, jak dotrzy-
manie towarzystwa na bankiecie.

Do podobnych wniosków doszedł w swoich badaniach nad singlami Stein:
Nie pozostając w związku małżeńskim i nie posiadając współmałżonków, badane przeze 

mnie osoby zwracały uwagę na znaczenie i wartość zastępczej sieci relacji międzyludzkich, 
która zaspokajała ich potrzeby bliskości, dzielenia się i ciągłości. Dla wszystkich badanych 
ważnym źródłem bliskości były przyjaźnie zarówno osób tej samej, jak i przeciwnych płci 
(Stein 2008: 153).

Magda M. – singielka w wielkim mieście

Wspomniałam wcześniej o kategorii single professional women charakteryzowanej 
jako grupa kobiet, które są

(…) wciąż jeszcze młode, dobrze wykształcone, mieszkające w dużych miastach, mających 
niezłą pracę i grono wolnych, robiących karierę zawodową przyjaciół. Prawie wszystkie wy-
glądają atrakcyjnie i starają się spędzać wolny czas w interesujący sposób. Większość z nich nie 
miałaby nic przeciwko stałemu związkowi z „odpowiednim mężczyzną” i założeniu rodziny, 
chociaż na ogół zdają sobie sprawę, że jest to zadanie coraz trudniejsze. (…) Niektóre z nich 
poddały się i uczą się akceptować fakt, że najprawdopodobniej pozostaną „wolne, atrakcyjne” 
już na zawsze (Grzeszczyk 2005: 203).

Wydaje mi się, że w wypadku analizy serialu „Magda M.” nie jest konieczne 
dokonywanie rozróżnienia postaci ze względu na płeć. Preferuję postrzeganie se-
rialowych postaci raczej jako całości – pokolenia ukształtowanego na pewnym ze-
stawie wartości i światopoglądu. Akurat samo uczynienie kobiety (w tym wypadku 

2 Zdarza się jednak, że grupa znaczących innych nie tylko zaspokaja potrzeby emocjonalne innych 
singli. Łączą ich z nimi także relacje ekonomiczne, na przykład w postaci prowadzonego wspólnie gospo-
darstwa domowego. Taki stan rzeczy doskonale ilustruje amerykański serial „Przyjaciele”, w którym grupa 
sześciorga młodych ludzi razem mieszka, gospodaruje, wspiera się emocjonalnie, wspólnie spędza wolny 
czas i ma podobny styl życia. Jest to forma organizowania codzienności w jednej wspólnej przestrzeni. 
Takie wspólne życie pod jednym dachem przez ludzi dwudziesto- i trzydziestoletnich w Niemczech jest 
określane jako wohngemeinschaft, we Francji – collocation, a w Hiszpanii – piso compartido. Także 
w Polsce jest to coraz częściej spotykana forma egzystowania.
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Magdy M.) główną bohaterką filmu serii traktuję jako zabieg formalny, który jedynie 
umożliwia identyfikację widzów-kobiet z postacią.

Warto jednak zwrócić uwagę na rosnącą grupę kobiet żyjących w dużych mia-
stach, określaną jako single professional women, które bez wątpienia podlegają od-
rębnej socjologicznej analizie.

Czym zatem wyróżnia się owa grupa single professional women? Są to kobiety, 
które ze względu na osiągnięty życiowy sukces i status społeczny oraz wyraźnie spre-
cyzowane wymagania wobec potencjalnego partnera mają problemy ze znalezieniem 
odpowiedniego kandydata. Z takiej sytuacji córki zdaje sobie sprawę matka Magdy: 
„Jesteś tam taka sama, bez mężczyzny, no to jak ci może być dobrze? Przestań być 
taka wybredna. Wystarczy, żeby był miły, czysty i oczywiście porządnie zarabiał”. 
Przyjaciółki Magdy także obawiają się, by nie spotkać nieodpowiedniego mężczy-
zny: „My musimy się martwić, żeby nie trafić do klatki z jakimś nieodpowiednim 
zwierzakiem”. Same atrakcyjne i ciekawe świata nie zadowalają się nijakimi męż-
czyznami: „Tylko co, jeśli ten facet okaże się później taki zwykły, najzwyklejszy 
na świecie?” – pyta retorycznie swoją koleżankę Magda. Pod tym względem serial 
doskonale odzwierciedla rzeczywistość, w której młode kobiety stawiają mężczy-
znom wysoką poprzeczkę wymagań. Pokazują to również ankietowe badania Ewy 
Grzeszczyk, w których jedna z respondentek wypowiada się w taki sposób:

Młode kobiety osiągające sukces zawodowy nie będą dzielić życia z mężczyzną, który 
jest odpowiedni w 50 procentach. Nie zaakceptują nawet takiego, który jest odpowiedni na 80 
procent. Będą wolały pozostać same, niż cierpieć z nieodpowiednim partnerem (Grzeszczyk 
2005: 210). 

Wybór odpowiedniego partnera życiowego jest niezwykle ważny dla każdego 
człowieka. W wypadku „pokolenia «Magdy M.»”, zarówno kobiet jak i mężczyzn, 
decyzja ta jest szczególnie istotna. Jest ona bowiem podejmowana w chwili, gdy 
jednostka ma dość precyzyjnie określony styl życia i solidnie zbudowaną tożsamość. 
Wymagania wobec potencjalnego partnera/partnerki wynikają z samoświadomości 
tego, czego się oczekuje od drugiej osoby pod względem jej osobowości, stylu życia, 
zainteresowań, a co stanowi wspólną przestrzeń negocjowania znaczeń pomiędzy 
ludźmi. Wybór partnera lub partnerki jest z reguły wyborem określonego stylu życia, 
na ogół własnego, który jednostka pragnie raczej podtrzymać i umocnić, niż doko-
nywać przez ten wybór rewolucji w dotychczasowym życiu. Chociaż czasami i taki 
scenariusz wchodzi w grę. Reprezentanci „pokolenia «Magdy M.»” są raczej przewi-
dywalni i z rzadka odrzucają, bądź całkowicie przewartościowują, swoje dotychcza-
sowe życie. Zdecydowanie częściej dokonują takich wyborów, które podtrzymują ich 
dotychczasową strategię i filozofię życiową oraz preferowany styl życia.

Wybór partnera nie tylko jest motywowany w kulturze indywidualizmu przez określony 
styl życia, ale jest jednym z wyborów należących do stylu życia. Aktywność zawodowa poten-
cjalnego partnera, jego profesja, wybrany model kariery, czasochłonne, kosztowne albo niebez-
pieczne hobby, przekonania dotyczące tego, co jest relaksem, wegetarianizm, a bez wątpienia 
w jeszcze większym stopniu weganizm, to „krytyczne” elementy jego charakterystyki (Jacyno 
2005: 149).
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W jednej ze scen filmu klientka mecenas Miłowicz, wyjaśniając powody składa-
nego pozwu rozwodowego, wyznaje, że przestała być częścią stylu życia swojego 
męża, utraciła wspólną płaszczyznę kontaktu, bo jak mówi: „Nie wiem, jakie książki 
czyta od roku, jakie filmy ogląda, nie wiem, czy podoba mu się ostatnia płyta Madon-
ny, czy lubi „Władcę pierścieni” czy „Brigitte Jones”.

Nasuwa się zatem refleksja, że dla serialowego „pokolenia «Magdy M.»” nie-
zwykle ważną rolę odgrywa właśnie wspólny styl życia, który stanowi pole komuni-
kacji wzajemnej oparte na wiedzy na temat samego siebie i partnera. Ów styl życia 
zapewnia partycypacje w życiu partnera. Styl życia partnera, na który składa się tak 
wiele elementów, między innymi zawód, wykształcenie, zainteresowania, sposoby 
spędzania czasu wolnego, styl ubierania się i tak dalej, musi spełniać wymogi atrak-
cyjności. Podobny, czyli bardzo wymagający stosunek do potencjalnego partnera ma 
także Agata, gdy mówi o Wojtku: „Skoro nie umie się wspinać, niech przynajmniej 
będzie rewelacyjnym adwokatem. Inaczej trudno o udany związek”.

Trzydziestoletnia Magda Miłowicz – serialowa pani mecenas, podobnie jak jej 
koleżanki, zdaje sobie sprawę, że jej szanse na znalezienie odpowiedniego partne-
ra stają się coraz mniejsze, co wyraża słowami: „Niedługo z malowniczego singla 
zamienię się w zupełnie prozaiczną starą pannę”. Magda i jej koleżanki (oraz kole-
dzy) rzeczywiście znajdują się w wieku, kiedy są bardzo atrakcyjnymi, świadomymi 
swoich atutów, niezależnymi finansowo singlami. Są to kobiety, z którymi wciąż 
pragną spotykać się mężczyźni, oraz mężczyźni, którzy podobają się kobietom. Pre-
sja społeczna na znalezienie sobie stałego partnera zarówno w wypadku kobiet, jak 
i mężczyzn staje się jednak po trzydziestym roku życia coraz większa. Rafałowi – 
prezesowi banku, przyjacielowi Agaty – zniecierpliwiona matka usiłuje znaleźć sta-
łą partnerkę i przypomina: „Synku, całe życie nie możesz być sam”. Magdzie zaś 
uświadamiają to koleżanki: „Gdy pojawi się koło ciebie jakiś facet, porastasz igłami 
jak jeżowiec”, albo własna matka, która rozsądnie zauważa: „Kochanie, w twoim 
wieku nie ma już tak wielu wolnych facetów. Popyt znacznie przewyższa podaż”. 
Szczęśliwa mężatka Karolina Waligóra radzi z kolei niezdecydowanej Magdzie 
w sprawie Piotra: „Facet jest do wzięcia, to go bierz. Atrakcyjny facet w tym prze-
dziale wiekowym to potworna rzadkość”.

Magiczne trzydzieste urodziny stanowią dla singla, zarówno kobiety, jak i męż-
czyzny, moment przełomowy w ich życiu. Jak pokazują amerykańskie doświadczenia

(…) odsetek dorosłych osób, które pozostawały singlami, przekroczywszy magiczną grani-
cę 30 lat, dramatycznie spada. Odsetek kobiet i mężczyzn, którzy pozostają singlami tuż po 
trzydziestce maleje o około 50% i o kolejne 50% spada w przypadku osób zbliżających się do 
czterdziestego roku życia (Stein 2008: 150). 

Jest to trudny okres dla singli ze względu na pojawiającą się wówczas silną spo-
łeczną, rodzicielską i przyjacielską presję zewnętrzną na wejście w trwały związek. 
Dalsze doświadczenia singli są wówczas dwojakiego rodzaju:

(…) pod wpływem owego uciążliwego nacisku rzeczywiście wielu z nich podejmuje liczne 
wysiłki mające na celu znalezienie odpowiedniego kandydata na małżonkę lub małżonka. Dla 
niewielu jednak owe poszukiwania kończą się sukcesem. Sporo z nich czerpie znikomą sa-
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tysfakcję z owych poszukiwań, a niektórzy respondenci stwierdzali nawet, że to były dla nich 
bardzo negatywne doświadczenia, które powodowały tylko spadek poczucia własnej wartości 
(Stein 2008: 150).

Wzmożona troska i dociekliwe pytania ze strony matki Magdy są tego przykła-
dem. Według Magdy: „Matka bardzo się o mnie troszczy, bo jestem samotną trzy-
dziestoletnią kobietą. Dla mojej mamy to wybryk natury”. Presja stwarza ogromny 
dyskomfort, który ujawnia, mówiąc: „Nie chcę być sama, ale to nie powód, żeby 
rzucać się na każdego mężczyznę, który jest w pobliżu” oraz w pytaniu skierowanym 
do matki: „A bez kogo nie jestem pełnowartościowa?”.

Jakie są zatem powody pojawienia się single professional women?
Przede wszystkim kobiety z pokolenia „Magdy M.” mają poczucie własnej war-

tości i pragną, oprócz sukcesu zawodowego, prowadzić udane życie rodzinne. Pod-
stawą do stworzenia własnego „ja” jest jednak to, co są w stanie osiągnąć raczej 
samodzielnie, niż we dwoje. Piotr w rozmowie z Mariolą ostrzega ją, aby nie zasi-
liła grupy „pięknych, samotnych, wykształconych, które nie potrzebują facetów do 
szczęścia”. Takie stanowisko wpisuje się jednak we współczesny stereotyp, który 
powstał w ostatnich latach w odniesieniu do kobiet singli. Żadna z serialowych bo-
haterek nie neguje tego, że chce dzielić z kimś życie, ale nie czyni z tego życiowego 
priorytetu. Wyraża to zresztą w następujący sposób Agatka: „A ja chcę się budzić 
koło cudownego faceta, który będzie mnie kochał”. Nie oznacza to jednak, że jego 
brak obniża poczucie wartości kobiety singielki. Potwierdzają to zresztą badania:

(…) długoterminowe życie w pojedynkę jest doświadczane przez kobiety jako stan pozytywny, 
nieco bardziej negatywny zaś przez mężczyzn. Ten fakt dotyczy szczególnie starszych nigdy 
niebędących w związku małżeńskim singli (Stein 2008: 151–152). 

Inną poważną przyczyną pojawienia się grupy single professional women, oprócz 
różnicy w wykształceniu, zaangażowaniu w życie zawodowe, braku czasu, są prze-
de wszystkim wysokie wymagania stawiane potencjalnym partnerom, a w konse-
kwencji niedobór spełniających wysokie oczekiwania odpowiednich kandydatów. 
Potwierdzają to zresztą badania nad fenomenem tej grupy społecznej:

(…) oczekiwania polskich single professional women wobec ewentualnych mężów są o wiele 
wyższe niż oczekiwania ich matek. Współczesny „odpowiedni mężczyzna” powinien być wy-
kształcony, odpowiedzialny, lojalny, męski, a jednocześnie czuły oraz wyrozumiały (Grzesz-
czyk 2005: 209–210).

Właśnie brakiem odpowiedniego mężczyzny Magda tłumaczy swój pracoholizm: 
„Dlatego że nie ma prawdziwego faceta, jesteśmy pracoholiczkami”.

Jeszcze innym powodem istnienia tej grupy kobiet jest zmiana statusu i znacze-
nia samego związku i małżeństwa. Wymagające stanowisko kobiet wobec mężczyzn 
wynika także właśnie z „(…) redefinicji funkcji małżeństwa – dla wielu młodych wy-
kształconych kobiet nie jest już ono sposobem na stabilizację finansową czy czymś, 
co po prostu się robi, gdy nadejdzie odpowiedni czas” (Grzeszczyk 2005: 209–210). 
Kobiety z omawianej grupy zazwyczaj są świetnie wykształcone i doskonale radzą 
sobie na rynku pracy, tak jak reprezentantki „pokolenia «Magdy M.»”.
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Kolejna przyczyna wynika ze zmian kulturowych związanych z odgrywaniem 
ról społecznych. Pojawienie się grupy single professional women jest wynikiem 
zmian w funkcjonowaniu gospodarki, rynku pracy, kultury czy rodziny. Transfor-
macja ustrojowa, jaka dokonała się w Polsce, wytworzyła nowe specyficzne warunki 
ekonomiczno-społeczno-kulturowe, które spowodowały przedefiniowanie ról spo-
łecznych zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W rezultacie

(…) nowe warunki tworzą presje działające w kierunku wydłużania okresu bezżenności, opóź-
niania momentu posiadania pierwszego dziecka, wydłużania czasu między kolejnymi dzieć-
mi. Oddziaływanie owych presji widać w danych empirycznych, które wskazują wyraźnie, że 
zgodnie z przewidywaniami polska rodzina ewoluuje w stronę nowoczesnego modelu repro-
dukcji: spada skłonność do zawierania małżeństw, podnosi się przeciętny wiek ich zawierania 
zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, kobiety rodzą pierwsze dziecko coraz później 
oraz ograniczają dzietność (Giza-Poleszczuk 2004: 294–295).

Ostatni powód ma charakter bardziej uniwersalny i dotyczy zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn. Poszukiwanie partnerki czy też partnera na życie w wieku trzydziestu lat 
różni się od spontanicznego, odbywającego się pod wpływem silnych emocji wcho-
dzenia w związek ludzi dwudziestoletnich. Trzydziestoletni ludzie zajmujący wyso-
ką pozycję społeczną, pełniący odpowiedzialne funkcje zawodowe, mający liczne 
doświadczenia na koncie są zdecydowanie bardziej racjonalni i ostrożni w swoich 
decyzjach. Kierują się raczej zdrowym rozsądkiem i chłodną kalkulacją niż emocjo-
nalnymi odruchami. Bezpieczny model życia i mała stabilizacja osiągnięta sporym 
nakładem środków i wyrzeczeń stanowią dużą wartość, dlatego własne działania, 
włącznie z intymną sferą życia, są poddane silnej kontroli. Doskonale ilustruje to 
dialog Sebastiana i matki Magdy, która usiłując zrozumieć zachowania pokolenia, 
z którym utożsamia swoją córkę i adwersarza, pyta: „Powiedz mi, czego wy się tak 
naprawdę boicie? Przecież to ja powinnam mieć jakieś lęki, obawy, ja powinnam być 
ostrożna, a nie wy”. Sebastian odpowiada: „Pani Tereso, rozczarowanie to bardzo 
paskudne uczucie. Czasem lepsze jest puste mieszkanie”. Wówczas matka, która nie 
może zrozumieć skazywania siebie na samotność, mówi: „To przerażające”.

Dla „pokolenia «Magdy M.»” nie jest to jednak skazywanie siebie na samotność, 
tylko życie w zgodzie z samym sobą. Przyjęcie do swojego świata innego człowieka 
oznacza, że spełnia on określone warunki i wymagania. Musi on pasować do wy-
pracowanego stylu życia i nie może wywołać emocjonalnego chaosu i pogorszenia 
jakości dotychczasowego życia. Wypracowany model życia okazuje się cenniejszy 
niż rozczarowania i niesatysfakcjonujące kompromisy z partnerem.

Scenariusz serialu jest oparty właśnie na koncepcji negocjacji zasad i stylu życia 
potencjalnych życiowych partnerów. Kwestia wspólnych zasad i wartości stanowi 
dla bohaterów priorytet, dlatego zarówno Magda, jak i Piotr są w stanie mimo emo-
cjonalnych cierpień odrzucić miłość z powodu niemożności osiągnięcia kompromisu 
w sprawie zasad bycia z sobą.

Serialowy obraz singla, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, a także osób hete-
ro- i homoseksualnych, jest zdecydowanie atrakcyjny. Singiel to wartościowy pra-
cownik, osoba ciekawa świata, podejmująca wyzwania, pracująca na własny koszt, 
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odpowiedzialna i kompetentna, przy tym racjonalna, świadoma swoich potrzeb i nie-
uznająca kompromisów stojących w sprzeczności z wyznawanymi przez siebie war-
tościami. Nie jest to osoba skazana na życie na marginesie społeczeństwa, ale raczej 
będąca w jego centrum. Jej życiowa postawa jest raczej podziwiana, niż poddawana 
krytyce.

Ambitne i pracowite single stanowią ważną grupę społeczną. Jest to grupa coraz 
rzadziej marginalizowana ze względu na brak stałej partnerki lub partnera oraz po-
tomstwa. Taką opinię potwierdzają badania, których wyniki komentuje Stein:

Życie w pojedynkę sprzyja indywidualnemu rozwojowi i samokształceniu. Single wyka-
zują duże zdolności adaptacyjne. Budują swoje życie, ponosząc ryzyko oraz zapuszczając się 
w nieznane i niezbadane obszary, nie mając gotowych modeli wykonywania ról społecznych 
ani wsparcia ze strony społeczeństwa jako całości. W ich życiu wszystko może się zdarzyć. 
Bez wsparcia ze strony małżonka lub małżonki, oraz ze zmiennym społeczno-kulturowym po-
parciem dla modelu życia w pojedynkę, osoby dojrzałe decydujące się na życie singli można 
postrzegać jako pionierów pojawiającego się i coraz bardziej widocznego kulturowego stylu 
życia (Stein 2008: 155). 

Bycie singlem może wynikać z różnych powodów zarówno subiektywnych (indy-
widualne decyzje ludzi), jak i obiektywnych (brak odpowiednich kandydatów). Taki 
stan we współczesnym świecie nie powinien być jednak powodem marginalizowania 
jednostki. Dzięki serialom typu „Magda M.” upowszechnia się wzorzec singla jako 
osoby bardzo atrakcyjnej i niezależnej, chociaż mającej w planie założenie rodziny. 
Wydaje się nawet, że zaradna grupa singli jest dzisiaj niezwykle cenna dla gospodar-
ki i rynku3. Single są bardzo pożądanymi konsumentami z wielu powodów. Przede 
wszystkim często dysponują ponadprzeciętnymi dochodami, wykształceniem, wy-
konują prestiżowe zawody i zajmują wysokie pozycje społeczne, poza tym cenią 
produkty markowe oraz nowości, uprawiają sporty, dbają o zachowanie dobrego wy-
glądu, chętnie podróżują i wyjeżdżają na weekendy, ciągle się dokształcają4.

Telewizyjny serial „Magda M.” oferuje nowe idee i wzorce zachowań oraz prze-
kazuje inspiracje do funkcjonowania człowieka w świecie społecznym. Mamy tutaj 
jednak do czynienia z przemieszaniem się procesów. Z jednej bowiem strony rze-
czywistość świata przedstawionego w medium telewizyjnym do pewnego stopnia 
opiera się na przestrzeni, w której człowiek żyje na co dzień, i jest nią inspirowana. 
Z drugiej zaś ta zmodyfikowana i nowo wykreowana rzeczywistość telewizyjna pro-
muje i upowszechnia na masową skalę nowe wzorce i obyczaje kulturowo-społeczne.

Analizując serial, należy pamiętać, że dla części widzów jego bohaterowie i ich 
styl życia stanowią źródło identyfikacji, dla innych zaś są instrumentem poznaw-
czym i wzorcem tego, jak w niektórych sytuacjach się zachowywać, jakie postawy 
przyjmować, jak rozwiązywać konflikty, jak się ubierać, jak się odżywiać, co robić 
z wolnym czasem, jak wypoczywać, gdzie robić zakupy i tak dalej. Innymi słowy 

3 Szacuje się, że w Europie żyje około 160 milionów singli, a w Stanach Zjednoczonych prawie 
90 milionów (cyt. za: „Rzeczpospolita”, 13 czerwca 2007).

4 Raport „Wielkomiejski singiel” MB SMG/KRC, badania na grupie wiekowej 25–35 lat (cyt. za: 
„Polityka” 2006, nr 42.



306 Telewizyjne pokolenie „Magdy M.” – style życia reprezentantów...

jednej grupie odbiorców oferta serialowa umożliwia identyfikację i potwierdzenie 
wybranego przez siebie stylu życia lub postaw oraz przyrównanie własnego środowi-
ska zawodowego, rodzinnego i towarzyskiego do tego serialowego, dla drugiej nato-
miast serial jest inspiracją, alternatywą wobec własnego życia i zachowań. Dostarcza 
pomysłów i uprawomocnia proponowane style tego życia.

Serial „Magda M.” jest produktem kultury popularnej, który upowszechnia obraz 
i rodzimy wizerunek pokolenia ludzi trzydziesto- i ponadtrzydziestoletnich. Oczy-
wiście, jak każdy produkt telewizyjny kierujący się prawami rynku, upraszcza wiele 
zagadnień dotyczących tego pokolenia. Myślę jednak, że „pokolenie «Magdy M.»” 
nie powinno być postrzegane wyłącznie przez pryzmat kolorowego świata gadżetów 
i konsumpcji, którymi niewątpliwie są otoczone filmowe postacie. Głębsza analiza 
dowodzi, że życie w stylu, jaki prezentują jego serialowi przedstawiciele, wymaga 
wielu wyrzeczeń, wysiłku, pracy i zdolności, a rzeczywistość materialna jest tylko, 
jak twierdzi jeden z bohaterów, „skutkiem ubocznym” tych działań, i to nie ona sta-
nowi największą motywację do ponoszenia takiego wysiłku. Zarówno kobiety, jak 
i mężczyźni reprezentujący dzisiejsze pokolenie trzydziestolatków, są zmuszeni do 
redefiniowania swoich ról, życiowych priorytetów i celów. Jest to z pewnością po-
kolenie wielu szans, ale i pułapek, ponowoczesnego świata. Pokolenie, którego eg-
zystowanie zasługuje na bardziej poważną analizę, niż tylko krytykę konsumpcyjno- 
-komercyjnego stylu życia.



Zakończenie

Telewizja w metaforach codzienności  
– społeczny i kulturowy fenomen telewizji

Rozpuszczenie telewizji w życiu, rozpuszczenie życia w telewizji – nieuchwytny 
roztwór chemiczny1.

Telewizja jest obecna w naszym życiu i doświadczeniu. Towarzyszy nam od naj-
młodszych lat do późnej starości. Dla wielu osób w starszym wieku jest wiernym, 
a często także jedynym, towarzyszem. Jej obecność w różnych momentach naszego 
życia jest istotna, choć często sobie jej nie uświadamiamy. Telewizja konstruuje rze-
czywistość według własnych dyskursywnych reguł. Przez rozmaite motywy, tema-
ty, fenomeny, wątki czy zjawiska tworzy siatkę społecznych i kulturowych sensów 
i znaczeń. Owe wykreowane w sytuacjach komunikacyjnych opinie, idee i wartości 
stanowią i budują telewizyjną przestrzeń. Innymi słowy telewizyjna rzeczywistość 
nie tylko dostarcza treści wraz z zestawem sensów, znaczeń, wartości, idei i opinii, 
ale także podaje sposoby na konceptualizację rzeczywistości, na ogarnięcie jej w ca-
łej złożoności i kompleksowości. Telewizja dialektycznie oddziałuje na naszą relację 
z nią. Z jednej strony determinuje to, w jaki sposób pojmujemy i postrzegamy świat 
społeczny, z drugiej zaś wpływa na to, jak rozumiemy toczące się w nim procesy, jak 
oceniamy różne zdarzenia, o czym i w jaki sposób myślimy. Nie mniej istotna jest 
sama jej struktura i formy prezentowanych narracji, które z jednej strony dopasowują 
się do zmieniającej się rzeczywistości, a z drugiej pozwalają ją ogarnąć i oswoić. 
Struktura i narracja współczesnej telewizji odzwierciedla alinearny, wielowątkowy 
i wielowymiarowy sposób funkcjonowania ludzi w świecie, jednocześnie przyzwy-
czajając widzów do egzystencji w mozaikowej strukturze świata społecznego i kul-
turowego.

Proponuję na koniec spojrzenie na telewizję przez popularne metafory codzien-
ności, które usiłują uchwycić istotę i znaczenie tego medium w naszym życiu. An-
drzej Szahaj jest nawet zdania, że „(…) nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, iż 
znaczącą pozycję w łonie światowej humanistyki zyskują sobie przede wszystkim 
ci, którzy kreują nowe metafory” (Szahaj 2004: 74). Nie mam ambicji kreowania 

1 J. Baudrillard (2005), Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
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nowych metafor, ale pokuszę się o odwołanie do prostych skojarzeń i metafor już 
istniejących, przez które usiłujemy zrozumieć fenomen telewizji i jej znaczenie w na-
szym życiu. Jestem bowiem przekonana, że „(…) metafora jest ludzkim sposobem 
pojmowania i wyrażania rzeczy trudnych, abstrakcyjnych i nieznanych w katego-
riach rzeczy konkretnych i od dawna znajomych” (Tabakowska 1995: 40). Telewizja 
wydaje się bliska i znajoma, a mimo wielu naukowych prób jej opisu wciąż trudno 
jest ją zrozumieć i zanalizować. Podejmując próbę zrozumienia fenomenu telewizji, 
odwołałam się do dialektyki dyskursów. Wskazałam sześć fundamentalnych obsza-
rów, które stanowią o tym, jaka jest współczesna telewizja. Przypomnijmy że jest 
to dyskurs rywalizacji, stylów życia, autozwrotny, popularyzatorski, deliberatywny 
i rozrywkowy. Dialektyka owych podstawowych dyskursów konceptualizuje się 
w pięciu metaforach: lustra, okna, szkoły, obrazu oraz mapy.

Metafora lustra

Telewizja jako lustro, które odbija świat społeczny

W lustrze możemy się przejrzeć, lustro jest odbiciem świata społecznego. Używają-
cy metafory lustra Marek Wasilewski zwraca uwagę na to, że telewizja jako lustro 
odbija tylko część rzeczywistości, fragment, który człowiek z rozmaitych powodów 
wybiera do obejrzenia.

Media podobnie jak lustro odbijają tylko część rzeczywistości, tylko ten fragment, na który 
sami wskazujemy, który pozwalamy im odbić, ich odtwórcza precyzja rości sobie jednak prawo 
do nazwania tego odbitego fragmentu całością (Wasilewski 1999: 56).

Jest to zatem lustro, które pokazuje nam tylko te fragmenty, które chcemy w nim 
zobaczyć i ujrzeć. Odbicie lustrzane tego, co w nim zobaczymy, jest zatem kontro-
lowane. Świat społeczny, który dostrzegamy w telewizji, jest wybrany i pokawałko-
wany. Lustro nie jest w stanie odbić całości i bogactwa obiektywnej rzeczywistości. 
A mimo to telewizja rości sobie prawo do uznania oglądanego fragmentu, albo ich 
zlepków za prawomocną całość. Tak jakby ów fragment odbity w „lustrze ekranu” te-
lewizyjnego mógł ukazać pełnię i wieloznaczność rzeczywistości obiektywnej. Z ja-
kichś powodów jednak „(…) my odbiorcy bardzo chętnie w to kłamstwo wierzymy” 
(Wasilewski 1999: 56). W rezultacie poznając fragmenty, tworzymy wiedzę o cało-
ści. Nie chodzi jednak tylko o to, że telewizja ukazuje jedynie wybrane fragmenty, 
ale że posługuje się własną logiką ich porządkowania, i o to, że ta logika mediów 
determinuje naszą wiedzę i wyobrażenie o świecie.

Niektórzy badacze, używając metafory lustra, są jeszcze bardziej radykalni. Do-
minik Strinati badający media i kulturę popularną, uważa, że rola i znaczenie meta-
fory lustra w odniesieniu do mediów się zmienia. Według jego opinii „dawniej mass 
media były traktowane jako zwierciadło odbijające społeczną rzeczywistość. Obec-
nie rzeczywistość może być określona dzięki zewnętrznym odbiciom tego zwierciad-
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ła” (Strinati 1998: 179). Oznacza to, że telewizyjny świat bardziej kształtuje rzeczy-
wistość obiektywną, niż tylko ją odbija. Świat mediów jest nadrzędny w stosunku do 
rzeczywistości obiektywnej. Jest to zatem sytuacja, w której telewizyjny konstrukt 
rzeczywistości coraz silniej oddziałuje na świat społeczny i kreuje go niż kiedykol-
wiek wcześniej.

Istnieje także sposób traktowania lustra jak krzywego zwierciadła, w którym mo-
żemy się jako społeczeństwo przejrzeć i ujrzeć własny obraz. W krzywym zwier-
ciadle obraz społeczeństwa ukazuje stereotypy, uprzedzenia, sposoby rozwiązywania 
konfliktów, częste spory, relacje międzyludzkie, komunikację między politykami 
i społeczne animozje. Tego typu spojrzenie na społeczeństwo ukazuje jego ciem-
ną stronę z wszystkimi wadami i słabościami. Ujrzenie własnego odbicia wymaga 
sporego dystansu i umiejętności refleksyjnego namysłu nad stanem i kondycją spo-
łecznego świata i panujących w nim stosunków. Doskonałymi przykładami takiego 
alternatywnego obrazu społecznych relacji są omawiane seriale „Daleko od noszy” 
czy „Świat według Kiepskich”.

Metafora lustra odbijającego, przetwarzającego czy też zniekształcającego rze-
czywistość pozwala nam zrozumieć skomplikowane relacje zachodzące między owy-
mi światami, które nie tylko koegzystują, ale się wzajemnie przenikają. Lustro nie 
odbija wizerunku człowieka ani jego otoczenia w sposób idealny. Zawsze bowiem 
pojawiają się dodatkowe czynniki i zmienne zakłócające, takie jak: światło, ruch, 
odbicia, a nawet samopoczucie oglądającego się w lustrze. Z tego powodu rzeczy-
wistość prezentowana w telewizji również nie stanowi idealnego odbicia świata spo-
łecznego. Telewizyjny świat zawsze jest kreacją, rodzajem kulturowego konstruktu, 
który rodzi się w specyficznej sytuacji i kontekście społecznym. Rzeczywistość te-
lewizyjna powstaje w konkretnym czasie, miejscu, kulturze i społeczeństwie „(…) 
warto pamiętać, że nie tworzy się jej w społecznej próżni, i w tym sensie wszelkie 
przekazy medialne muszą zawierać pewną wiedzę o zjawiskach społecznych dzieją-
cych się tu i teraz” (Łaciak 2005: 24). Lustro, a także krzywe zwierciadło, odbijają 
rzeczywistość przetworzoną, ale nie całkowicie wyobrażoną. Lustro odbija to, co 
dzieje się w danym momencie dziejowym. Dlatego rzeczywistość telewizyjna oraz 
medialny ogląd i wizerunek świata z jego skomplikowanymi relacjami i stosunkami 
społecznymi, rozmaitymi zależnościami, sporami, reprezentacjami to ważny temat 
analiz dla współczesnych badaczy.

Metafora okna

Telewizja jako okno, które poszerza i wzbogaca doświadczenia 
członków wspólnoty

Telewizja, która przekracza dzisiaj granice kontynentów, krajów, narodowości i kul-
tur, dostarcza wiedzy na niespotykaną wcześniej skalę. Dzięki telewizji mamy szan-
sę poznać życie ludzi w Mozambiku, ulubione zajęcia kobiet na Syberii, obejrzeć 
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urocze winnice Toskanii czy południowej Hiszpanii. Telewizja ukazuje nam miej-
sca, o których wcześniej albo w ogóle nic nie wiedzieliśmy, albo jedynie mogliśmy 
o nich przeczytać i je sobie wyobrazić. Dzięki dyskursowi popularyzującemu na-
ukę i wiedzę lub też pola stylów życia możemy próbować zrozumieć samych siebie, 
ale również porównać własne doświadczenia z przeżyciami innych ludzi. Tego typu 
możliwości zapewniają refleksyjność i dają szansę na konfrontację własnej egzysten-
cji z przedstawicielami innych kultur, ich stylami życia i doświadczeniami. Dzięki 
telewizji rozumianej jako okno na świat, na innych ludzi, na inne doświadczenia 
powiększa się obszar wspólnoty ludzkiej, która nie ogranicza się już tylko do tego, 
co bliskie i znane, ale zmniejsza dystans do tego, co oddalone i nieznane, obce. Poza 
tym pozwala nam zobaczyć miejsca i sytuacje, do których nie mamy dostępu. Umoż-
liwia przyglądanie się operacjom chirurgicznym, obserwowanie wyborczych radości, 
docieranie do miejsc tragedii, pokazywanie radości i bólu pod różnymi szerokościa-
mi geograficznymi. Dzięki owemu oknu na świat powstaje symboliczna wspólnota, 
forma społeczeństwa globalnego, które dzieli podobną wiedzę, doświadczenia, prze-
życia i wydarzenia. Telewizja jako okno organizuje i porządkuje wiedzę na temat 
świata społecznego.

Metafora okna nie oznacza tylko spoglądania na to, co dotychczas było zakryte 
przed spojrzeniem telewidza i traktowane jako tajemnicze. Nie oznacza również spo-
glądania wyłącznie w nieznaną dal i obce kulturowo przestrzenie. Nawet w progra-
mach spod znaku dyskursu deliberatywnego, czyli w dyskusjach politycznych, spo-
rach dotyczących ekonomii i gospodarki ujawnia się poziom kultury, zaangażowania, 
sposoby wyrażania myśli i światopoglądu. To generuje pytania, czy zachowania po-
lityków ukazują również polską mentalność. W wypadku wielu programów telewi-
zyjnych można się zastanawiać, na ile prezentowane w nich postacie przypominają 
nas telewidzów, członków określonej wspólnoty. Czy przypominamy rywalizujących 
z sobą bohaterów widowisk typu „X Factor” czy „Taniec z gwiazdami”? Czy, spoglą-
dając na nich, dostrzegamy samych siebie reprezentujących konsumpcyjne postawy, 
określone systemy wartości i życiowe priorytety. Metafora okna w odniesieniu do te-
lewizji polega na obserwacji stosunków społecznych, wzajemnych relacji, obyczajo-
wości życia codziennego, traktowania zawodowych obowiązków. W takim aspekcie 
możemy analizować różne procesy związane z komercjalizacją coraz większej ilości 
sfer życia człowieka. Przez pryzmat metafory okna dostrzegamy również znaczenie 
rodziny, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Metafora szkoły

Telewizja jako szkoła, która trenuje i kształtuje

Telewizja nie tylko pozwala spoglądać w nieznane oraz odbijać i obserwować spo-
łeczeństwo. Jest w pewnym sensie szkołą, kształtuje bowiem i do pewnego stopnia 
modeluje cechy mentalności, odwołuje się do określonych systemów wartości, upo-



Metafora szkoły 311

wszechnia idee i światopoglądy, propaguje kulturę konsumpcjonizmu. W tym sensie 
telewizja jest rodzajem trenera czy nauczyciela kształtującego określone postawy 
człowieka. Programy poradnikowe promujące zmiany charakterystyczne dla dyskur-
su stylów życia, teoretycznie mające na celu zmianę i poprawę jakości życia ludzi, 
w praktyce realizują postulaty ekonomiczne. Idea „amerykańskiego snu” oraz inne 
koncepcje związane z ideologią samodoskonalenia są dzisiaj wykorzystywane przez 
nową ekonomię mediów do przynoszenia zysków. June Deery w swojej analizie pro-
gramów telewizyjnych stawia tezę, że ich celem jest przede wszystkim promocja 
towarów. „Telewizja objawia się jako kulturowe narzędzie z wielkim potencjałem do 
utowarowiania każdego wyobrażonego obszaru doświadczenia ludzkiego i sprzeda-
nia tego z zyskiem” (Deery 2006: 159). Telewizja promuje zatem konsumpcjonizm 
i fascynację kulturą materialną. Jako „szkoła” ma lepszych i gorszych nauczycie-
li, łatwiejszy i trudniejszy materiał do przyswojenia, czasem wymaga od odbiorcy 
większej uwagi i koncentracji, a czasami wystarcza jej pasywny i mało refleksyjny 
telewidz. To, jakiemu treningowi widz zostanie poddany, zależy od wielu czynników 
i warunków wstępnych, to znaczy od zdefiniowania, z jaką wiedzą przystępuje on do 
oglądania telewizji, czego w niej szuka, jakimi dysponuje kompetencjami kulturo-
wymi i społecznymi.

Telewizja uczy w dwojaki sposób. Przede wszystkim przez szeroko rozwinięty 
dyskurs stylów życia i poradnictwo. Ten rodzaj dyskursu wyspecjalizował się w uka-
zywaniu korzyści płynących z dokonywania zmian w życiu i poprawianiu wielu sfer 
ludzkiej egzystencji. Jedne programy telewizyjne specjalizują się w poradnictwie 
(na przykład „Perfekcyjna pani domu”, „Zamiana żon”, „Łabędziem być”, „Jem 
i chudnę”, „Jak się nie ubierać”), ich celem zawsze jest uczynienie życia lepszym, 
zdrowszym i radośniejszym. Inne produkcje, na przykład z obszaru kultury kulinar-
nej, uczą, jak się zdrowo odżywiać, jaką stosować dietę, ale też jak dbać o kulinarne 
wrażenia estetyczne. Niekiedy w ramach tego dyskursu wiedza z zakresu sztuki ku-
linarnej przeplata się z wiedzą na temat różnych regionów świata, historii, zabytków, 
zwyczajów ludzi. Znakomitym przykładem takiego przenikania treści jest program 
„Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”.

Nie ma właściwie dziedziny życia, której telewizja nie wzięłaby na warsztat, usi-
łując nauczyć odbiorców, jak lepiej żyć.

Telewizja przyjmuje na siebie również misję odgrywania roli nauczyciela w inny, 
mniej jednoznaczny sposób, na przykład przez poruszanie w filmowych serialach 
problematyki związanej z aktualną sytuacją i kontekstem społecznym. Serialowi bo-
haterowie muszą zmierzyć się z przeciwnościami losu – trudnymi stosunkami panu-
jącymi w rodzinie, chorobami, problemami w miejscu pracy, takimi jak konkurencja, 
niełatwe relacje z przełożonym czy lobbing. Telewidz ma możliwość porównania 
własnych problemów z tymi, z którymi borykają się serialowe postaci, może prze-
analizować swoje próby rozwiązywania własnych spraw w kontekście decyzji i dzia-
łań podejmowanych przez filmowych bohaterów.

Innym sposobem tego „łagodnego uczenia” jest docenianie wrażliwości spo-
łecznej i promowanie zachowań prospołecznych, co uwidacznia się w różnych pro-
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gramach interwencyjnych, które ukazują się w ramach dyskursu deliberatywnego. 
W tego typu programach nie tylko przedstawia się dramatyczne doświadczenia ludzi 
i prezentuje się niezwykłych bohaterów, ale także podkreśla się społeczne postawy 
ludzi, którzy odznaczają się odwagą i obywatelskim zaangażowaniem.

Tego typu przykłady można mnożyć. Jak widać, przez pryzmat telewizji postrze-
ganej jako metafora szkoły (nauczyciela) można dostrzec jej ogromną rolę i znacze-
nie w codziennych społecznych praktykach.

Metafora obrazu

Telewizja jako zakodowany obraz w pamięci

Pamięć o zdarzeniach i przeżyciach, których doświadczamy, oraz o pokoleniowych 
momentach przemian wyznaczają często obrazy zapamiętane z telewizji. Są one 
wielokrotnie później powtarzane i okazjonalnie przypominane. Istnieje nawet poję-
cie tak zwanej pamięci fleszowej (flashbulb memory), która polega na zapamiętaniu 
własnych działań skorelowanych z obrazem telewizyjnym o dużym ładunku emocjo-
nalnym i znaczeniu dla telewidza. Zazwyczaj pamiętamy, w jakich okolicznościach 
ujrzeliśmy walące się wieże World Trade Center, lądowanie na Księżycu, informację 
o śmierci Jana Pawła II albo szczątki rządowego tupolewa rozrzucone pod Smoleń-
skiem. Obraz telewizyjny i informacja zostają zapamiętane wraz z miejscem i kon-
tekstem społecznym zdarzenia. Osobiście doskonale pamiętam moment, kiedy ogło-
szono wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. Miałam wtedy zaledwie kilka 
lat. Wszyscy dorośli oraz sąsiedzi zbiegli się wówczas i stanęli wokół telewizora. 
Niektórzy ocierali łzy wzruszenia, inni głośno komentowali to, co się stało, a jeszcze 
inni z niedowierzaniem kręcili głowami. Wyjątkowość tej sytuacji, emocje, miejsce 
zdarzenia, reakcje ludzi, a przede wszystkim białą postać na ekranie pamiętam do-
skonale po wielu latach. Jeszcze inne wspomnienie, które przywołuje moja pamięć, to 
niedziela – dzień ogłoszenia stanu wojennego, kiedy to o dziewiątej rano nie wyemi-
towano popularnego „Teleranka” dla dzieci. Był to dla mnie znak, że dzieje się coś na-
prawdę poważnego, skoro nawet program dla dzieci został wstrzymany. Prawie każdy 
przechowuje w pamięci takie zdarzenie, które silnie i trwale łączy się z doświadcze-
niem zapośredniczonym przez media. Nie zawsze w aż tak mocny sposób telewizja 
pozostawia swoje ślady w ludzkiej pamięci, ale prawie każdy widz ma z przeżyciem 
telewizyjnym związane jakieś wspomnienia. Bezsporne jest jednak, że medium to or-
ganizuje i porządkuje naszą wiedzę i wyobrażenie o świecie. Telewizja, mimo że jest 
dynamiczna i różni się od statycznej fotografii, pozwala zapamiętywać obrazy.

Na koniec odwołam się do filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Amator”. Warto 
przypomnieć scenę, w której bohater filmu, Filip Mosz, kręci pierwsze ujęcia swo-
ją nowo zakupioną kamerą. Jej obiektyw kieruje wówczas na telewizor, na którego 
ekranie widać transmisję Konkursu Chopinowskiego i występ Krystiana Zimermana. 
W dniu narodzin swojej córki Filip nagrywa telewizyjną scenę wielkiego wydarzenia 
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i wielkiego zwycięstwa w konkursie. Tak jak Zimerman zostaje zwycięzcą konkur-
su, tak i on – wychowanek domu dziecka – w tym samym dniu staje się bohaterem. 
Ekran telewizora natomiast staje się pośrednikiem, który łączy te dwa wydarzenia, 
dwa sukcesy i dwóch zwycięzców. Filip Mosz z nieskończonej wielości obiektów, 
które mógłby wybrać do zarejestrowania, decyduje się wybrać ten, który intuicyjnie 
wydaje mu się ważny i znaczący. Narodziny dziecka na zawsze zostaną skojarzone 
z koncertem Krystiana Zimermana. Z jednej strony pragnie zapamiętać ten wyjątko-
wy dzień przez sfilmowanie ujęcia koncertu pianisty, z drugiej – profetycznie odkry-
wa fascynację, która właśnie wkracza w jego życie. Kamera i telewizja zdominują 
życie Filipa Mosza, jego spojrzenie na rzeczywistość, umiejętność jej kadrowania 
i postrzegania.

„Amator” powstał w 1979 roku, kiedy telewizja dopiero się rozwijała, kamera 
była rzadkim dobrem, a telefonia komórkowa, internet, iphony czy laptopy w ogóle 
nie istniały. Nikt wówczas nie przewidywał nadciągającej rewolucji technologicznej 
i jej społeczno-kulturowych skutków. Z perspektywy roku 2012 przywołane tutaj 
filmowe sceny mają symboliczny wymiar.

Metafora mapy

Telewizja jako mapa, która objaśnia, porządkuje i symbolicznie 
organizuje społeczny świat

Telewizja, traktowana jako swego rodzaju mapa, pozwala orientować się w całej 
kompleksowości i coraz bardziej skomplikowanej społecznej materii i przestrzeni. 
Mapa umożliwia ogarnięcie ogromu zdarzeń, daje wskazówki tego, co jest istotne 
i na czym warto się skupić, a co można pominąć. Mapa umożliwia dokonywanie 
wyborów, unikanie ślepych uliczek, poruszanie się po gąszczu zdarzeń i faktów. 
Wiele zależy ostatecznie od telewidza i jego wyborów, ale telewizja jako mapa ukie-
runkowuje myślenie i prowadzi przez skomplikowany teren. Piotr Sztompka, pisząc 
o socjologicznych teoriach i ich znaczeniu, określił je jako mapę, która pozwala 
orientować się w tym „(…) skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – 
wszyscy razem i każdy z osobna” (Sztompka 2008: 17).

Nie sposób porównać teorii społecznych i telewizji, a jednak, toutes proportions 
gardées, telewizja w dużym stopniu usiłuje dzisiaj, co prawda na różnym poziomie, 
stawiać podobne pytania, co więcej, jej oddziaływanie jest znacznie większe niż nauk 
społecznych, mimo ich wielkiej obecnie popularności. Wydaje się, że społeczeństwo, 
w jakim żyjemy, zależy w dużym stopniu od mapy, jakiej nam dostarcza jedno z naj-
ważniejszych współcześnie mediów – telewizja. W swoim wywodzie poświęconym 
naukom społecznym Sztompka przekonuje o ich roli:

Kształt społeczeństwa w ogromnej mierze zależy od tego, co ludzie o społeczeństwie i so-
bie samych myślą, od tego, czy dysponują socjologiczną wyobraźnią, to znaczy, czy potrafią 
dostrzegać całościowy społeczny kontekst, w którym żyją, swoje miejsce w społeczeństwie 
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i obustronny związek pomiędzy losem własnym a losem społeczeństwa, słowem między bio-
grafią a historią (Sztompka 2008: 17).

Nie miejmy złudzeń – telewizja jako mapa terenu społecznego świata nie wystar-
czy, aby mieć pełny obraz całościowych stosunków społecznych, rozbudzić wyob-
raźnię socjologiczną i odkryć związek jednostki z losem całego społeczeństwa. Dla 
wielu jednak jest to wciąż jedyna mapa, która pełni funkcję dostarczyciela wiedzy 
i kształtowania wyobrażeń na temat tego, co o sobie myślimy, jak siebie postrzega-
my i jak rozumiemy znaczenie wspólnoty i społeczeństwa. Z tego powodu telewizja 
powinna być przedmiotem badań społecznych.

Kilka metafor – lustra, okna, szkoły, obrazu i mapy – odzwierciedla rolę i znacze-
nie telewizji w naszym codziennym życiu. Trudno jest wskazać jedną, która zdoła-
łaby ogarnąć całe bogactwo znaczeń i funkcji, jakie w naszym życiu pełni telewizja, 
i która pozwoliłaby jednoznacznie określić jej sens. Telewizja wciąż fascynuje i nie 
daje się zepchnąć na margines społecznych, kulturowych i technologicznych prze-
mian. Stoi obecnie u progu wielkich zmian. Zmian, które z pewnością wpłyną też na 
kształt życia społecznego ludzi, grup oraz całych społeczeństw.

Powtórzmy zatem raz jeszcze tezę – telewizja jest wciąż wyjątkowym kulturo-
wym i społecznym fenomenem, który warto badać i analizować, aby lepiej rozumieć 
samych siebie i społeczeństwo.
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Zestawienie programów telewizyjnych, 
seriali oraz filmów wykorzystanych 
w książce

„Adopcje”
„Alle zima”
„Ally McBeal”
„Amator” Krzysztof Kieślowski
„Anatomia prawdy”
„Anielska kuchnia siostry Anieli”
„Anna Maria Wesołowska”
„Autografy” 
„Bar” 
„Bez rezerwacji” 
„Bez skazy” 
„Big Brother”
„Bitwa na głosy” 
„Brzydula”
„Celownik” 
„Chcę być piękną” 
„Chcę mieć znaną twarz” 
„Chirurdzy” 
„Co za tydzień” 
„Czterdziestolatek” 
„Daleko od noszy” 
„Dekoratornia”
„Detektywi” 
„Dobrenocki” 
„Doktor Ewa” 
„Doktor Kilder” 
„Doktor Quinn” 
„Dr House” 
„Dynastia”
„Dyżur”
„Dzieciaki z klasą”
„Dziennik Telewizyjny”

„Dzień dobry TVN” 
„Dzień na ziemi” Kevin Macdonald
„Early Morning News Shows” 
„Ekstremalne metamorfozy” 
„Eliksir młodości” 
„Extreme Makeover – Home Edition” („Dom 

nie do poznania”)
„Fabryka urody” 
„Fakty” 
„Familiada”
„Fantastyka w laboratorium”
„Food, Inc.” Robert Kenner 
„Funny games” Michele Haneke
„Galileo”
„General Hospital”
„Good Morning, America” 
„Gotowe na zmiany”
„Gotuj i chudnij”
„Grubasy” 
„Gwiazdy na dywaniku” 
„Happy Hour”
„Hoży doktorzy”
„Idol”
„Interwencja” 
„Jacques Pépin: Dania na szybko”
„Jak być piękną”
„Jak oni śpiewają”
„Jak się nie ubierać”
„James Martin w Bretanii”
„Jem i chudnę”
„Jestem tym, co jem”
„Jesteś tym co jesz” 
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„Jimmy i fabryka jedzenia” 
„Julie i Julia” Nora Ephorn 
„Kasia i Tomek”
„Kawa czy herbata” 
„Kawa na ławę”
„Kino, kanapa, książki”
„Klan”
„Klatka B” 
„Klinika w Szwarcwaldzie”
„Klub szalonych dziewic”
„Kości” 
„Kronika” 
„Królestwo I” 
„Królestwo II”
„Kryminalne zagadki Las Vegas”
„Kuchenne rewolucje”
„Kuchnia francuska po prostu”
„Kulinarne podróże Roberta Makłowicza” 
„Kulisy M jak miłość” 
„Kulisy tańca z gwiazdami”
„Kultura w Krakowie”
„Kylie Kwong: moje Chiny”
„Lekcja stylu”
„Łabędziem być” 
„M.A.S.H.” 
„Magazyn Ekspresu Reporterów”
 „Magda M.”
„Magiel towarzyski” 
„Majewski Show”
„Majka”
„Mała czarna”
„Mam talent”
„Mamy Cię”
„McAchievers” 
„Miasto kobiet” 
„Między kuchnią a salonem”
„Mighty Moms” 
„Milionerzy”
„Ministerstwo żywności”
„M jak miłość” 
„Modowe wpadki gwiazd”
„Must Be the Music”
„Na dobre i na złe”
„Na Wspólnej”
„Najsłabsze ogniwo” 
„Najzabawniejsze wpadki dziennikarskie”
„Nanny 911” 
„Nationwide”
„Niesforne aniołki” 
„Nieznane opowieści z izby przyjęć”
„Nigella gotuje”

„Nigella gryzie” 
„Nowe dania na szybko”
„Nowe imperium kulinarne” 
„Ogrodnik” 
„Ostry dyżur” 
„Panorama”
„Perfekcyjna pani domu” 
„Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya”
„Pierwszy krzyk”
„Podróże Kulinarne Roberta Makłowicza” 
„Polsat News”
„Po-smak Turcji”
„Pozamiatane”
„Półka z książkami Anny i Kristiny” 
„Prywatna praktyka”
„Przewodnik po Australii dla smakoszy”
„Przychodzi baba do lekarza”
„Przyjaciele”
„Pytanie na śniadanie”
„Randka w ciemno”
„Ready, Steady, Cook”
„Rewolucja na talerzu”
„Rewolucja smaku” Chris Taylor
„Rick Stein i kuchnia śródziemnomorska”
„Robert Makłowicz w podróży”
„Rodzina zastępcza”
„Rozmiar w dół” 
„Rozmowy na każdy temat” 
„Rozmowy w tłoku” 
„Sąd rodzinny”
„Sekrety i kłamstwa”, 
„Sexy Mama”
„Się kręci”
„Siostra Jackie”
„Smakując północ” Pierre Deschamps
„Sonda”
„SOS Uroda” 
„Sprawa dla reportera”
„Supernanny” 
„Survivor”
„Szkło kontaktowe” 
„Szpital Brytania” 
„Szpital na perypetiach” 
„Szpital na peryferiach dwadzieścia lat później” 
„Szpital przemienienia” Edward Żebrowski
„Śpiewające fortepiany”
„Świat według Kiepskich” 
„Świat win Marka Kondrata”
„Taniec na lodzie”
„Taniec z gwiazdami”
„Teleplotki”
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„Teleranek”
„Teraz my!” 
„Terra Madre” Ermanno Olmi
„Tomasz Lis na żywo”
„Tropikalna kuchnia Miguela”
„Trudne związki”
„Two Fat Ladies” 
„Tylko miłość”
„Ugotowani czyli wojna na noże i widelce”
„Układ krążenia”
„Usta Usta” 
„Uwaga” 
„VIP” 
„Wiadomości” 
„Wiadomości Dnia”
„Wieczór z Dziennikiem”
„Wiem, co jem” 

„Wojewódzki Show” 
„Wszechświat znany i nieznany”
„Wszystko” Artur Wyrzykowski
„Wujek dobra rada”
„W11 Wydział Śledczy” 
„X Factor”
„You Can Dance”
„Zamiana żon”
„Zwykłe rzeczy – niezwykłe wynalazki”
„Żołądek czy rozsądek”
„Żony ze Stepford” Paul Rudnick
„Żywieniowe rewolucje” 
„13 wcieleń Tomasza M.” 
„39 i pół”
„66 ikon popkultury” 
„66 niezapomnianych chwil telewizji”
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