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M JAK MI O
JAKO METAFORA YCIA RODZINNEGO POLAKÓW

Celem artyku u jest analiza procesów mitologizacji i stereotypizacji polskiej rzeczywisto ci spo ecznej w ope-
rze mydlanej M jak Mi o . Do celów badawczych przyj to nast puj c  hipotez : obraz wiata prezentowany 
w serialu M jak Mi o  zaspokaja spo eczn  potrzeb  budowania mitu przez odzwierciedlanie norm i warto ci
uznawanych przez potencjalnych odbiorców tego serialu za wa ne i spo ecznie dozwolone. Przeprowadzono 
analiz  tre ci wybranych odcinków z lat 2008–2010. Zastosowano dobór celowy, wielostopniowy. Wyniki 
bada  potwierdzi y za o on  hipotez . M jak Mi o  jest no nikiem mitów i stereotypów spo ecznych. Mosto-
wiakowie uosabiaj  wyobra enia typowej polskiej rodziny – rodzina wielopokoleniowa, oparta na wi ziach
pokrewie stwa. W serialu w ród warto ci o charakterze pozytywnym dominuj : mi o , wzajemna troska, 
opieka, dobro innych, bezpiecze stwo. Negatywnie nacechowane s  mi dzy innymi: zdrada, zagro enie, k am-
stwo i  zazdro . Serial posiada mo liwo ci socjalizacyjne i edukacyjne. Podtrzymuje warto ci tradycyjne. 
M jak Mi o  ma charakter moralizatorski. Wzorce zachowa  bohaterów opieraj  si  na dychotomicznym 
podziale: dobro–z o, moralno –niemoralno . Post powanie bohaterów jest nagradzane, gdy jest dobre i ka-
rane, gdy jest niew a ciwe. M jak Mi o  spe nia wymagania opery mydlanej. Jego fabu a dostosowana jest 
do szerokiego grona odbiorców. 

S owa kluczowe: mit, stereotyp, opera mydlana, socjalizacja, M jak Mi o

Mity i stereotypy obecne w wiadomo ci spo ecznej Polaków mog  wp ywa  na za-
chowanie ci g o ci szeroko rozumianego polskiego systemu spo ecznego. Zapewniaj  bo-
wiem mo liwo  odniesienia si  do zdefi niowanych sytuacji i zjawisk spo ecznych oraz 
ustalonych sposobów post powania.

W procesach mitologizacji i stereotypizacji znacz c  rol  odgrywa telewizja. Jako 
medium komunikacji spo ecznej nie tylko przekazuje informacje, ale te  kszta tuje postawy 
i opinie. Ugruntowan  pozycj  na polskim rynku medialnym zajmuje opera mydlana – 
jeden z gatunków telewizyjnych. Oper  mydlan  mo na potraktowa  jako tekst kultury. 
Przedmiotem niniejszych rozwa a  b dzie jedna ze sztandarowych polskich produkcji 
tego gatunku – tytu owa M jak Mi o  (serial emitowany na antenie programu drugiego 
Telewizji Polskiej). Odkrycie mitów i stereotypów obecnych w M jak Mi o  mo e mie
znaczenie dla zrozumienia polskiej rzeczywisto ci spo ecznej.

Na podtrzymanie ci g o ci spo ecznej sk adaj  si  równie  dzia ania licznych agend 
socjalizacyjnych. Znacz cy wp yw na proces socjalizacji ma telewizja – medium spo ecz-
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nej komunikacji. Kszta tuje postawy, wp ywa na zachowania jednostek i grup. Jest rodza-
jem zwierciad a spo ecznego. W przypadku M jak Mi o  badano skuteczno  przekazu 
tre ci spo ecznych o charakterze socjalizacyjnym i moralizatorskim. Przyj to za o enie, e
serial ten zawiera w sobie pewien potencja  znaczeniowy, przyswajany przez aktywnego 
odbiorc . Bohaterów serialu potraktowano jako przedstawicieli pewnych ról spo ecznych
i rodzinnych, reprezentantów warto ci, norm i idea ów, wa nych dla danego spo ecze stwa.

Wyniki bada  opracowano na podstawie analizy tre ci wybranych odcinków M jak 
Mi o , emitowanych w latach 2008–2010. Jednostk  analizy by a scena, podstawowa 
jednostka kompozycyjna w rozwoju akcji. Przy wyborze odcinków poddanych analizie 
zastosowano dobór celowy, wielostopniowy. W pierwszym etapie wybrano odcinki serialu 
emitowane w okresie od stycznia 2008 roku do kwietnia 2010 roku – cznie 194 od-
cinki. W drugim etapie dokonano analizy z ogl du subiektywnego w celu wy onienia tych 
odcinków, w których pojawiaj  si  Barbara i Lucjan oraz Marek i Hanka Mostowiakowie. 
Wymienione postacie reprezentuj  dwa pokolenia jednej rodziny, a co za tym idzie, mog
ró ni  si  w sposobie widzenia wiata i uznawanych warto ci. Bohaterowie ci pos u yli
jako wzorzec do opisu charakteru narracji w polskiej operze mydlanej. Zaw enie licz-
by bohaterów mia o u atwi  kontrol  nad przebiegiem fabu y. M jak Mi o  jest seria-
lem wielow tkowym, w którym perypetie poszczególnych postaci rozwijaj  si  w d ugo-
trwa ej perspektywie czasowej oraz poddawane s  nieustannym modyfi kacjom. Wybrano 
24 odcinki z udzia em wy ej wymienionych bohaterów. Materia  badawczy zawiera  wi c
ostatecznie 105 scen. 

W scenach obecnych by o 29 postaci. Najliczniej reprezentowana by a rodzina g ów-
nych bohaterów: Hanka ( ona Marka) – 53,3%, Barbara (seniorka rodu, ona Lucjana 
i matka Marka) – 42,9%, Marek i Lucjan Mostowiakowie – odpowiednio: 41% i 40%, 
dzieci Hanki i Marka, czyli Natalka – 17,1%, Ula – 14,3%, Mateusz – 9,5%. 

Barbara i Lucjan Mostowiakowie reprezentuj  tradycyjne normy i warto ci. Najwa -
niejsza jest dla nich rodzina, wzajemny szacunek, mi o  i zrozumienie najbli szych. Se-
niorzy broni  instytucji ma e stwa, rodziny wielopokoleniowej i aktywnego uczestnictwa 
wszystkich jej cz onków w wychowaniu m odego pokolenia. Ich dom to swoisty matecz-
nik. Bezpiecze stwo i mi o  znajd  tam wszyscy potrzebuj cy. Seniorzy zawsze s u
rad  swoim bliskim i z racji wieku maj  u nich powa anie. Pa stwo Mostowiakowie mimo 
e mieszkaj  na wsi, to niewiele czasu po wi caj  pracom rolniczym. Barbara przebywa 

g ównie w kuchni, a Lucjan oddaje si  swojej pasji, czyli grze w szachy lub owieniu ryb.
Hanka i Marek reprezentuj  problemy m odszego pokolenia, ma e stwa z klasy red-

niej, mieszkaj cego na wsi. Marek jako jedyny syn przej  prowadzenie gospodarstwa 
rolnego po rodzicach, ale rolnictwo nie przynios o mu spodziewanych zysków. Wzi  na 
siebie obowi zek opieki nad rodzicami do ich mierci. Jako g owa rodziny ma tak e obo-
wi zek utrzymania swoich najbli szych, pracuje wi c w lokalnej przetwórni, przez jaki
czas prowadzi w asny interes (pub), je dzi do pracy za granic , pracuje w fi rmie siostry. 
Hanka równie  jest aktywna zawodowo: prowadzi wietlic  szkoln , a wcze niej kierowa-
a fundacj  charytatywn . Hanka i Marek z otwartym sercem podejmuj  si  wychowania 

Natalki i Uli, adoptowanych z domu dziecka. Najm odszy, a zarazem jedyny syn – Mate-
usz, jest ich biologicznym dzieckiem. W wychowaniu dzieci bardzo pomagaj  im rodzice 
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Marka, którzy mieszkaj  razem z nimi w domu. Obie rodziny yj  w zgodzie, cho  mo na
zaobserwowa  ró nice w podej ciu do niektórych kwestii, szczególnie natury obyczajo-
wej. Dzieci nie sprawiaj  wi kszych problemów wychowawczych. M odzi Mostowiakowie 
tworz  udany zwi zek, ale do czasu zdrady Marka. Ich ma e stwo popada wtedy w kry-
zys. Wzajemne oskar enia i k amstwa podwa aj  zaufanie i fundamenty ich zwi zku.

Kolejn  postaci  jest Gra yna Raczy ska (5,7%). Gra yna jest specjalistk  od mar-
ketingu i PR. W yciu zawodowym osi gn a sukces i spe nienie. Nie znalaz a szcz cia
w ma e stwie z Micha em agod , poniewa  nadal kocha Marka Mostowiaka. Wskutek 
wielu intryg i manipulacji zostaje jego kochank . Zwi zek ten jednak ko czy si  dra-
matycznym rozstaniem (Gra yna próbuje pope ni  samobójstwo, trafi a do wi zienia za 
potr cenie pieszego i ucieczk  z miejsca wypadku). Posta  Gra yny jest skomplikowana – 
z pozoru z a, w g bi serca jednak jest wra liwa i nieszcz liwie zakochana.

Miejsce dziewi te zajmuje Kasia Kocio ek (4,8%) – kelnerka w lokalnym pubie. Jest 
dobr  kole ank  Marka i Hanki, mimo e kiedy  próbowa a uwie  Marka, a potem robi a
wszystko, by rozbi  jego zwi zek z Hank . Kasia zrozumia a jednak swoje b dy. Zosta a
on  Sebastiana Kocio ka. Na nieszcz cie wda a si  w romans z dyrektorem Nowackim, 

którego owocem by o dziecko. Napi tnowana spo ecznie chcia a usun  ci  i pope ni
samobójstwo. Dziecko straci a jednak w sposób naturalny, rozpad o si  te  jej ma e stwo.

Ostatni w ród najcz ciej pojawiaj cych si  postaci jest Arkadiusz Nowacki (3,8%). 
Nowacki jest wie o upieczonym dyrektorem szko y w Lipnicy, w której pracuje Hanka. 
Na zewn trz jest arogancki, zarozumia y i egoistyczny. Z o liwy pedagog, przez którego 
Mostowiakowa ma powa ne problemy. Zmienia go romans z Kasi  Kocio ek.

Spo ród 29 postaci pojawiaj cych si  w badanych scenach kobiety stanowi y 51,7%. 
Przewaga kobiet jest nieznaczna (w badanych scenach kobiet by o 15, a m czyzn 14). 
Mo na nawet powiedzie , e w ród bohaterów wyst puje równowaga. Brak zró nicowania
w tym zakresie mo e wiadczy  o dostosowywaniu serialu do szerokiego grona odbiorców. 
Mo e wynika  tak e z ch ci zobrazowania na ekranie telewizyjnym szerokiego przekroju 
spo ecze stwa, w którym wyst puj  ró ne typy m skie i e skie.

Zdaniem Alicji Kisielewskiej telewizja produkuje i przekazuje mity, a tym samym 
tworzy nowy rodzaj wtórnej plemienno ci, który ma za zadanie zaspokoi  ludzk  potrzeb
zwi zków osobowych o charakterze bezpo rednim. Serial telewizyjny jest tu postrzegany 
jako ród o wiedzy na temat wyobra e  zbiorowych, w tym stereotypów, oraz jako pewien 
rodzaj telewizyjnie skonstruowanej mentalno ci. Fabu a serialu traktowana jako mityczny 
tekst narracyjny z o ona jest z przekazów symbolicznych, które s  poddawane interpretacji 
widzów, a nast pnie przyswajane w formie norm, warto ci i wzorów. Ogl daj c serial, wi-
dzowie mog  odnie  historie bohaterów do w asnego ycia i nada  mu dzi ki temu sens, 
uczyni  je bardziej zrozumia ym. Wyja nienie tematów poruszanych w analizowanych sce-
nach pos u y do zbadania elementów przekazu mitycznego w serialu. 

Najcz ciej w badanej próbie pojawia y si  tematy zwi zane z rodzin  (30,5%), co od-
powiada ogólnemu profi lowi serialu. Rodzina jest tu podstaw , przy czym jako wzór stawia 
si  rodzin  wielopokoleniow . Najwa niejsza jest szcz liwa rodzina. ycie rodzinne Mo-
stowiaków koncentruje si  wokó  domu. „Dom rodzinny jest przestrzeni  mityczn  (…), 
to tutaj w a nie najpe niej wyra ona zostaje polska norma go cinno ci, a tak e ró ne obo-
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wi zki i przywileje zwyczajowe i ceremonialne, funkcje religijne, kult ogniska domowego” 
(Kisielewska 1998: 260). Wyra nie wida  to podczas wi t, gdy ca a rodzina gromadzi 
si  przy jednym stole. Przygotowanie kolacji wilijnej u Mostowiaków jest spraw  kobiet. 
M czy ni opuszczaj  kuchni , eby im nie przeszkadza . Podzia  ról w tym wypadku jest 
ostro zarysowany, a obowi zki podzielone. Podkre la si  znaczenie polskiej tradycji i zwy-
czajów. Barbarze i Lucjanowi nie spodoba  si  kameralny lub najstarszej córki, który na 
dodatek odby  si  w polskiej ambasadzie, a nie w ko ciele. Domowa atmosfera to poczucie 
mi o ci i bezpiecze stwa. Widz mo e odczu  wielokrotnie, e bohaterom w ród rodziny 
jest najlepiej oraz e rodzina jest najwa niejsz  grup  w spo ecze stwie. Jednocze nie
uczulono widzów, e do osi gni cia szcz cia i stabilizacji potrzebne jest zaanga owanie
wszystkich cz onków rodziny. Trzeba walczy  o rodzin , gdy jej stabilno  jest zagro ona.
Jej si a polega bowiem na wzajemnym wsparciu i zaufaniu, o czym wiadcz  chocia by
nast puj ce wypowiedzi bohaterów – Lucjana: „rodzina musi si  trzyma  razem”, „rodzina 
w domu i wszystko b dzie po staremu” – oraz Marka: „je eli nie ma zaufania w rodzinie, 
to taka rodzina nie przetrwa”. Warunkiem zaufania jest szczero , wspólne omawianie 
najwa niejszych spraw i lojalno  cz onków rodziny wzgl dem siebie. K ótnie wymagaj
kompromisu, tajemnice wyja nienia. Wspó czesne polskie rodziny s  niekiedy skazane na 
rozdzielenie ze wzgl du na trudn  sytuacj  materialn  i konieczno  podejmowania przez 
jednego z rodziców pracy za granic . W M jak Mi o  pokazano, e rodzina nie powinna 
by  rozdzielana (tylko w wyj tkowych okoliczno ciach mo e by  to do zaakceptowania). 
„W przedstawionym modelu matka i ojciec stanowi  podstaw  trwa o ci rodziny. Rodzice 
s  skarbnic  wiedzy, m dro ci, do ich rozwagi odwo uj  si  dzieci w trudnych momentach, 
jak w kulturach tradycyjnych” (Kisielewska 1998: 260). 

W ramach tematów ma e skich (19%) po pierwsze wyra nie podkre lano, e mi o
i wzajemne wsparcie ma onków jest podstaw  zwi zku. Po drugie, nacisk by  po o ony na 
rozmow  z partnerem i mówienie mu o swoich uczuciach. Ma e stwo Barbary i Lucjana 
pokazywano jako swoisty wzór do na ladowania. W charakterystyce tych postaci jako pary 
ma e skiej mi o  i wzajemna troska pe ni  kluczow  rol . Wspólnie sp dzone chwile 
czyni  z Mostowiaków skarbnic  wiedzy dla ich dzieci i wnuków. Seniorzy rodu sp dzili
razem 50 lat „w zdrowiu i w chorobie, w szcz ciu i w nieszcz ciu”. Jak wiele ma e stw
byli wystawiani na próby, ale uda o im si  przezwyci y  niedogodno ci losu i w asne
s abo ci. Ich postacie s  oczyszczone i uwznio lone, co nadaje im charakter mityczny. 
W przypadku ma e stwa Hanki i Marka zarysowano wp yw czynników spo ecznych na 
kondycj  zwi zku. Problemy fi nansowe zmusi y Marka do wyjazdu za granic . Ma onko-
wie t skni  za sob , cho  wydaje si , e Marek lepiej radzi sobie z t  sytuacj . By  mo e
mit m czyzny jako g owy rodziny nakazuje mu zachowywa  kamienn  twarz i dzielnie 
stawia  czo a wspó czesnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Hanka opiekuje si  dzie mi
i domem, jak przysta o na przyk adn on  i matk . Rozstanie jest dla niej trudniejsze ni
my la a. M  oddalony nie tylko fi zycznie, ale tak e emocjonalnie, codzienne problemy 
i obowi zki, wszystko to powoli przerasta Hank . W serialu kariera zawodowa nie jest 
najwa niejsza, a pieni dze nie gwarantuj  szcz cia i nie mog  by  na pierwszym miejscu.

Tematy mi osne (18,1%) stanowi  szkielet zasadniczo wszystkich w tków, mimo e
w badanych scenach nie stanowi y zdecydowanej wi kszo ci. Tytu owa mi o  jest w seria-
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lu warto ci  najwa niejsz . Jest wyidealizowana, ale pokazana w ró nych obliczach. Widz 
ma wi c do czynienia z mi o ci  na p aszczy nie: kobieta–m czyzna, rodzice–dziecko. 
Poza tym, wyst puje mi o  tragiczna i nieodwzajemniona. Ka dy z bohaterów d y do 
osi gni cia szcz cia i spe nienia w mi o ci, a im dalej jest mu do tego, tym jego perypetie 
s  ciekawsze. Nacisk na emocje towarzyszy wszystkim zwi zkom serialowych bohaterów. 
M czy ni w serialu s  bardzo ekspresyjni w wyra aniu uczu . Walentynki – wi to zako-
chanych to w M jak Mi o  prawdziwie bajkowy dzie . Kobiety s  oczywi cie podekscy-
towane i z niecierpliwo ci  czekaj  na walentynkowe niespodzianki. M czy ni obsypuj
swoje wybranki kwiatami i prezentami. Nawet Lucjan, który pocz tkowo sprawia wra enie
ignoranta, robi Barbarze mi  niespodziank  w tym dniu.

W 12,4% wszystkich scen poruszano problematyk  spo eczn  i obyczajow . Jednym 
z przyk adów no nych spo ecznie kwestii jest adopcja dzieci z domów dziecka, wyra nie
promowana w M jak Mi o . Pokazano, e dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych 
potrzebuj  ciep a i mi o ci, dlatego powinny mie  prawdziwy dom i kochaj c  rodzin .
Wyja niono, e jest to decyzja trudna, wymagaj ca zastanowienia i przygotowania, ale 
tak e daj ca wiele satysfakcji i rado ci. Zwraca si  jednak uwag , e adopcja jako rozwi -
zanie problemu bezdzietnych ma e stw nie jest mo liwa we wszystkich przypadkach ze 
wzgl du na wielk  odpowiedzialno  i si , któr  trzeba do tego mie . Propagowanie tego 
typu rozwi za  wydaje si  by  swoist  odpowiedzi  na spo eczn  dyskusj  odno nie do 
zap odnienia in vitro jako sposobu radzenia sobie z bezp odno ci . Na uwag  zas uguje
równie  krytyka sposobu postrzegania samotnej matki na wsi. Kole anka Hanki samotnie 
wychowuje dziecko, a przez to jest w pewnym sensie naznaczona przez lokaln  spo ecz-
no . Hanka staje w jej obronie mówi c, e „mamy XXI wiek i taka rzecz jest zupe nie
normalna, tylko ludziom na wsi ci ko to zaakceptowa ”.

Z kolei wp yw stereotypów wida , gdy Kasia Kocio ek wdaje si  w romans z dyrek-
torem Nowackim i zachodzi w ci . Hanka czuje si  w obowi zku, by upomnie  Nowac-
kiego, e jako ojciec nie lubnego dziecka powinien zachowa  si  przyzwoicie w stosunku 
do matki i dziecka. Z kolei Barbara i Lucjan staj  si  przyk adem, e ludzie w podesz ym
wieku s  na wsi spychani na margines i nie ma dla nich mo liwo ci konstruktywnego 
sp dzania czasu. W jednej ze scen Marek w podzi kowaniu koledze za pomoc postanawia 
zaprosi  go na wódk . Tego typu scenka ods ania niepisan  sk onno  Polaków do uzna-
wania tej formy podzi kowania za najlepsz .

W ród tematów wychowawczych (11,4%) nacisk pada na potrzeb  rozwoju partner-
skich relacji w wymiarze komunikacji mi dzy rodzicami a dzie mi. W serialu pokazu-
je si , e czas po wi cany dzieciom jest bezcenny. Szczególnie wa na jest rozmowa. 
Doro li, a zw aszcza rodzice, s  dla dzieci niewyczerpanym ród em wiedzy i yciowej
m dro ci. St d te  powinni dawa  im dobry przyk ad, chocia by w kwestii uczestnictwa 
we mszy wi tej. Socjalizacja dzieci wymaga jednak obecno ci obojga rodziców. Dora-
stanie jest procesem z o onym, a m odzi ludzie nara eni s  na wiele niebezpiecze stw. 
W badanych scenach pojawi  si  problem palenia papierosów przez nastolatki. M odo
to tak e niekontrolowana emocjonalno . Czasem objawia si  to buntem w postaci kon-
trowersyjnego zdaniem rodziców stylu ubierania si , gorzej, gdy dotyczy to lokowania 
swoich uczu . Nastolatki cz sto si  zakochuj . Córka Mostowiaków – Natalka prowadzi 
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z pozoru niewinny fl irt z nieznajomym przez internet. Okazuje si  jednak, e ma do czy-
nienia z pedofi lem, który chce j  wykorzysta . Hance w por  udaje si  zapobiec tragedii. 
Uczuciami nastolatków atwo manipulowa , dlatego nie mo na pozostawia  m odzie y
samej sobie. Usamodzielnianie si  dzieci jest wyzwaniem nie tylko dla nich samych, ale 
tak e dla rodziców. Poczucie odpowiedzialno ci za dzieci pozostaje na zawsze, nawet 
je li s  ju  doros e.

W ramach tematów zdrowotnych (10,5%) podkre la si  przede wszystkim promocj
zdrowego trybu ycia. Odpowiednie od ywianie, aktywno fi zyczna i walka z na ogami
to kluczowe propozycje dla widzów ogl daj cych serial. Dbanie o zdrowie jest szczegól-
nie wa ne w przypadku osób w podesz ym wieku. Gdy Barbara zaczyna mie  problemy 
z kr gos upem i grozi jej nawet wózek inwalidzki, ca a rodzina mobilizuje si  do dzia ania.
Lucjan zachwala jej wygl d w stroju k pielowym, gdy  Barbara wstydzi si  chodzi  na ba-
sen, a nawet sam postanawia towarzyszy  w tym dzia aniu ma once. Syn kupuje jej zmy-
wark , eby nie musia a zbyt ci ko pracowa  w kuchni, bo jej zdrowie jest najwa niejsze.
Dobra opieka medyczna i rodzinna s  podstaw  rekonwalescencji. Barbara cierpi tak e na 
bezsenno . D ugie godziny bez snu sprawiaj , e próbuje wszelkich sposobów leczenia, 
niekoniecznie farmakologicznych. Muzyka relaksacyjna, dieta, spacery – wszystko, by za-
panowa  nad dr cz c  j  dolegliwo ci . Osoby w podesz ym wieku mog  mie  chocia by
trudno ci z prowadzeniem samochodu, czego do wiadcza Lucjan. Niesie to za sob  dalsze 
konsekwencje, przede wszystkim ograniczanie w asnej swobody i niezale no ci. M ode
bohaterki M jak Mi o  zwracaj  baczn  uwag  na swoj  urod . Stosuj  diety, s  aktywne 
fi zycznie. Panie ogl daj ce ten serial z pewno ci  chc  je na ladowa .

Tematy odnosz ce si  do pracy stanowi y cznie 9,6%. Praca dla bohaterów M jak Mi-
o  nie jest najwa niejsza. W przypadku opery mydlanej rodowisko pracy stanowi raczej 

t o perypetii mi osnych bohaterów. Tematy dotycz ce pracy odnosz  si  na przyk ad do 
takich kwestii, jak zadowolenie z wykonywanej pracy jako podstawa efektywno ci pracow-
nika, zmiana pracy jako czynnik sukcesu, asertywno  i umiej tno  walki o podwy k .
W M jak Mi o  znajduje si  równie  miejsce na problemy pracowników, którzy zostaj
zwolnieni z pracy, gdy fi rma og asza upad o . Praca za granic  staje si  konieczno ci
dla wielu Polaków, co w serialu zosta o uwidocznione w jednym z w tków (wyjazd Marka 
jako ratunek fi nansowy dla rodziny). Pojawia si  te  problem molestowania seksualnego 
kobiet w pracy i zn cania si  nad nimi psychicznie. Hanka nie doznaje fi zycznej krzyw-
dy ze strony dyrektora Nowackiego, ale pracuj c w szkolnej wietlicy musi znosi  jego 
k liwe uwagi. Zainteresowanie dyrektora Hank  mo e mie  pod o e seksualne, co rodzi 
konfl ikty w pracy. 

W tki, w których pojawia si  zdrada (8,6%), wyst puj  dwukrotnie rzadziej ni  w t-
ki dotycz ce mi o ci. Jednak e sposób konstruowania fabu y w operze mydlanej zak a-
da wspó istnienie tych dwóch elementów, poniewa  dzi ki nim akcja jest dynamiczna, 
a postaci zachowuj  si  emocjonalnie. W rodzinie Mostowiaków zdrady dopu ci  si  Ma-
rek – przez d ugi czas przyk adny ojciec i m . Ma e stwo Marka i Hanki uchodzi o
za szcz liwe do czasu, gdy w ich yciu pojawi a si  ponownie Gra yna. Gra yna by a
pierwsz  mi o ci  Marka, by  mo e mi o ci  niespe nion , która nie mia a ostatecznego 
fi na u. Dopuszczaj c si  zdrady, Marek podwa y  stabilno  swojej rodziny. Zdrada rodzi 
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poczucie winy. Zdradzaj c, wyrz dza si  krzywd  drugiemu cz owiekowi i trzeba ponie
konsekwencje. Marek wyst puje tu w roli s abego emocjonalnie m czyzny, który nie po-
trafi  oprze  si  swoim uczuciom, a jednocze nie zdaje sobie spraw , jak wielk  krzywd
wyrz dza najbli szym. Gra yna jest w tym momencie typowym czarnym charakterem, 
kobiet  zdecydowan , niezale n  i w adcz , która skutecznie manipuluje uczuciami ko-
chanka. K amstwo nie mo e jednak pozosta  w ukryciu. Konsekwencj  zdrady Marka 
wydaje si  rozpad jego ma e stwa.

Tematy fi nansowe (8,6%) u Mostowiaków nie odbiegaj  od realiów typowej polskiej 
rodziny. Brak pieni dzy sprawia, e Marek i Hanka postanawiaj  wzi  kredyt w banku. 
Hanka musi po wi ci  swoj  dum  i przyj  pieni dze od znajomych, eby uratowa  ro-
dzinny interes od bankructwa. Oczywi cie nale y zado uczyni  za okazan  pomoc mate-
rialn  (uczciwo  przede wszystkim). Marek próbuje swoich si  w biznesie, ale jego przed-
si wzi cie nie przynosi spodziewanych zysków, przez co rodzina popada w kolejne k opoty
pieni ne. Ze wzgl dów fi nansowych Marek i Hanka przechodz  z tradycyjnego modelu 
rodziny (m  utrzymuje rodzin , ona zajmuje si  domem i dzie mi) na model mieszany 
(oboje ma onkowie pracuj , ale m  po wi ca si  bardziej pracy zawodowej, a ona do-
datkowo prowadzeniu gospodarstwa domowego). Zbyt ma e zarobki pokazane s  te  jako 
przyk ad przeszkody na drodze do adopcji dziecka. Nieco fantazji dodaje motyw wygranej 
w grze losowej „Lotto”, która to wygrana jest z pewno ci  marzeniem wielu Polaków. 

Alkoholizm jako temat (8,6%) pojawia si  w formie ostrze enia. Hank  zaczynaj
przerasta  problemy i w konsekwencji si ga po alkohol. Kryzys w ma e stwie, troska 
o rodzin  i niezdrowa atmosfera w pracy, doprowadzaj  j  na skraj wyczerpania nerwowe-
go. Coraz cz ciej jest pod wp ywem alkoholu: w domu; w pracy; podczas jazdy samocho-
dem, kiedy to powoduje wypadek. Przekaz dla widzów jest jednoznaczny – alkohol nie jest 
rozwi zaniem problemów. Konsekwencje picia alkoholu ponosz  ponadto nie tylko sami 
pij cy, ale tak e ich rodziny, a szczególnie dzieci. Ula ma ojca alkoholika, bardzo cierpi 
patrz c na jego zachowanie. Wstydzi si  za ojca przed ca  lokaln  spo eczno ci . Chce 
mu pomóc, ale nie wie, w jaki sposób mo e to zrobi . Adoptowana przez Mostowiaków, 
prze ywa jeszcze wi kszy strach, gdy zdaje sobie spraw , e jej przybrana matka równie
nadu ywa alkoholu. Hanka dla dobra swoich dzieci i m a poddaje si  terapii odwykowej 
w o rodku dla anonimowych alkoholików. Maj c wsparcie najbli szych, profesjonaln
pomoc, motywacj  i siln  wol , wychodzi z na ogu. W serialu nie pokazano, jak dok adnie
wygl da terapia odwykowa, ale dano do zrozumienia, e jest niezwykle trudna i wymaga 
wiele samozaparcia. Hanka postanawia pomóc wyj  z na ogu Bronis awowi Jakubczyko-
wi (ojcu Uli), ale ten nie jest ju  w stanie walczy .

Tematy zwi zane z edukacj  (4,8%) odnosz  si  do zjawiska podejmowania przez pracu-
j ce ju  osoby studiów wy szych ze wzgl du na wymagania rynku pracy. Kiedy Hanka roz-
poczyna studia, jej m  przejmuje niektóre obowi zki domowe. Nadal jednak to Hanka jest 
odpowiedzialna za gospodarstwo domowe i dzieci. Na studia nigdy nie jest za pó no, ale 
wi e si  to ze sporym obci eniem, szczególnie w przypadku kobiet. Widzowie mog  tak e
zapozna  si  z problematyk  edukacji dzieci ze szkó  wiejskich. Zaznacza si  ró nice w do-
st pie do rodków multimedialnych mi dzy dzie mi w szko ach wielskich i miejskich oraz 
w poziomie nauczania i wykorzystywania pomocy edukacyjnych innych ni  podr czniki.   
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Tematy zwi zane z mediami (4,8%) dotycz  g ównie nauki obs ugi komputera i zdol-
no ci pos ugiwania si  internetem przez osoby w podesz ym wieku. Serialowi przedstawi-
ciele starszego pokolenia z rado ci  ucz  si  od m odszych korzystania z nowych techno-
logii. Mo e by  to dla nich chocia by tylko miejsce rozrywki. Internet mo na potraktowa
jako przestrze , w której osoby w podesz ym wieku mog  sp dza  czas i nie czu  si
bezu yteczne. Barbara i Lucjan wykorzystuj  internet do gry w szach i prowadzenia ko-
respondencji mailowej z przyjació mi z zagranicy. Jako negatywny skutek nieumiej tnego
korzystania z internetu podano przyk ad Natalki, która w sieci poznaje tajemniczego ado-
ratora. Okazuje si , e jest to doros y m czyzna o nieczystych intencjach. 

Stwierdzenia zakwalifi kowane do kategorii zdrowie psychiczne (2,9%) odnosz  si  do 
relaksu, który jest konieczny dla dobrego samopoczucia i kondycji umys owej. Nadmiar 
problemów mo e doprowadzi  cz owieka do za amania nerwowego, a nawet spowodowa
prób  samobójcz . Terapia ma e ska jest pokazana jako propozycja rozwi zania proble-
mów m odego ma e stwa.

Podejmuj c w tki zwi zane z prawem (2,9%), wyja niono widzom, jak wygl da roz-
prawa s dowa w sprawie adopcji oraz jakie formalne wymagania trzeba spe ni , aby zosta
rodzicami adopcyjnymi.

Dwa razy (1,9% ka dy) pojawia y si  tematy zwi zane z przedsi biorczo ci , bez-
robociem, kwestiami spadkowymi, religijnymi i z rolnictwem. W ramach przedsi bior-
czo ci w serialu promowano otwieranie w asnej dzia alno ci gospodarczej, jednocze nie
zaznaczaj c wyra nie, e sukces zawodowy nie jest najwa niejszy i nigdy nie mo e zaj
miejsca rodziny. Prowadzenie w asnego interesu by o proponowane jako sposób radzenie 
sobie z bezrobociem dotykaj cym coraz to ró ne grupy zawodowe. Ogólnie brak pracy 
nie doskwiera  bohaterom serialu. Pokazano jednak, e taki problem istnieje i dotyka 
szczególnie kobiet. Sprawy spadkowe dotyczy y Hanki, która otrzyma a mieszkanie po 
zmar ym znajomym. Mieszkanie to postanowi a wynaj , a pieni dze z wynajmu przezna-
czy  na fundusz dla dzieci na ich dalsz  edukacj . Tematy odnosz ce si  do religii mia y
charakter marginalny i dotyczy y religii katolickiej. Podkre lano jedynie, e powinno si
uczestniczy  w niedzielnej mszy wi tej i e lub ko cielny jest bardziej wskazany ni
ceremonia cywilna. Do rolnictwa odwo ywano si  w epizodzie dotycz cym ochrony drze-
wek przed królikami przez os anianie drzew siatkami. W tej scenie Marek zaproponowa ,
e przejmie po ojcu prowadzanie gospodarstwa rolnego, cho  w pozosta ych scenach to 

gospodarstwo jako takie si  nie pojawia o. By  mo e chodzi o tu o podtrzymanie ste-
reotypu, e syn powinien pomaga  ojcu w pracach rolniczych. Lucjan i jego przyjaciel, 
W adys aw Kisiel, postanowili w jednym z odcinków zosta  ponownie rolnikami i kupili 
krow . Zabawa w rolnictwo mia a zaspokoi  ich t sknot  za naturaln ywno ci  i swoj-
skimi wyrobami. 

Pojedyncza wzmiankach (co stanowi o udzia  procentowy w wysoko ci niespe na 1) 
pojawi a si  odno nie do tematów mieszkaniowych (wdzi czni za pomoc medyczn  udzie-
lon  Markowi jego rodzice przekazuj  lekarzowi dzia k , która jest jego marzeniem), doty-
cz cych przemocy fi zycznej (bicie dzieci przez pijanych rodziców), psychicznej (decyzja 
o aborcji mo e by  wynikiem presji ze strony ojca dziecka lub spo eczno ci lokalnej) oraz 
przest pczo ci (pedofi lia jest realnie istniej cym zagro eniem).
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Jako podsumowanie tego etapu mo na przytoczy  s owa Alicji Kisielewskiej, która 
analizowa a serial Klan. „ wiat serialu Klan, który sprawia wra enie spójnego, jednolitego 
i trwa ego, jest zlepkiem mitów kultury masowej. Staje si  swoistym substytutem rzeczy-
wisto ci, rodzajem polskiej hiperrealno ci, dostarczaj cej nam symulacji wiata lepszego 
i bardziej atrakcyjnego ni  ten spoza ekranu telewizyjnego. Mityczny tekst narracyjny 
serialu oferuje widzom rozwi zanie uniwersalnych dylematów ludzkiej egzystencji, takich 
jak mi o , mier , a tym samym zaspokaja jedn  z wa nych potrzeb cz owieka wspó czes-
nego – potrzeb  mitu. Zmitologizowana rzeczywisto ycia codziennego, któr  serial 
przedstawia, ma dawa  nam – widzom iluzj  porz dku, wobec którego mogliby my si
okre li . Pokazuje tak e, w jaki sposób mit w sensie tradycyjnym – antropologicznym, 
wspó istnieje z mitami kultury masowej” (Kisielewska 1998: 264). 

Kolejny etap analizy materia u empirycznego stanowi o okre lenie czasu i miejsca, do 
których odnosz  si  poruszane w scenach tematy. Tematy odnosz ce si  do tera niejszo ci
stanowi y 83,8% wszystkich scen. W 16,2% wszystkich scen wypowiedzi postaci wskazy-
wa y na czas uniwersalny. Do tej kategorii wliczano te sformu owania, którym nie mo na
by o jednoznacznie przypisa  odniesie  czasowych. By y to najcz ciej kwestie dotycz ce
na przyk ad mi o ci, ycia, cierpienia. W badanych scenach wydarzenia rozgrywa y si
g ównie na wsi, w fi kcyjnej miejscowo ci o nazwie Grabina. Scen w otoczeniu miejskim 
by o niewiele. Z tego wzgl du wypowiedzi koncentruj ce si  na wsi jako przestrzeni sta-
nowi y 61,9% wszystkich scen, a na przestrzeni uniwersalnej – 38,1%.

Analizuj c sceny z M jak Mi o , koncentrowano si  tak e na ocenie zachowania po-
staci bior cych w nich udzia  oraz na nacechowaniu emocjonalnym samej sceny. W zde-
cydowanej wi kszo ci scen (44,8%) mo na by o zaobserwowa  asertywne zachowanie po-
staci. Ten typ zachowania charakteryzuje: zainteresowanie uczuciami oraz my lami innych 
ludzi, umiej tno  zadawania pyta , uczciwo  i bezpo rednio , umiej tno  s uchania
innych, potrzeba poznania reakcji otoczenia. 

Opera mydlana koncentruje si  na dialogu, jako na podstawowej formie komunikacji 
mi dzy bohaterami. Dialog wymaga asertywno ci, to znaczy umiej tno ci bezpo redniego
porozumiewania si  osób w nim uczestnicz cych. Zachowanie bierne (uleg e) przejawia o
si  w 26,7% wszystkich scen. Postacie bierne nie mia y najcz ciej poczucia pewno ci
siebie. Przekazywa y innym kontrol  nad sytuacj  i otoczeniem. Niska samoocena i brak 
motywacji skutkowa y tak e negatywnymi uczuciami co do w asnej osoby oraz poczuciem 
ni szo ci w stosunku do innych. Ten typ zachowania wyst powa  szczególnie, gdy bohater 
zosta  zraniony przez innych, czu  si  pokrzywdzony i niedowarto ciowany. 

W fabule opery mydlanej bardzo wa ne s  zwroty akcji, dlatego niekiedy postacie 
musz  zachowywa  si  w sposób przebieg y, manipuluj cy. W  analizowanych scenach 
takie zachowanie stanowi o 14,3%. Manipulacja mia a na celu zdobycie przewagi nad 
innymi przez oddzia ywanie na ich psychik . Postacie by y wtedy nieuczciwe i nieszcze-
re. D y y do zdominowania partnera komunikacyjnego, aby osi gn  w asn  satysfakcj
i korzy ci. Chcia y kontrolowa  otoczenie i sytuacj . Zachowanie agresywne pojawi o si
w 8,6% wszystkich scen. Postacie agresywne operowa y strachem, gro bami i wrogo ci
w stosunku do innych, poniewa  traktowa y ich jak przeciwników. W przypadku postaci 
agresywnych lekcewa enie cudzych uczu  i my li wynika o z poczucia wy szo ci. Ponadto 
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przejawia y z o  w stosunku do innych bohaterów i sk onno  do wywo ywania u nich 
poczucia winy. Najrzadziej wyst powa o zachowanie neutralne (5,7%), czyli pozbawione 
emocji. W M jak Mi o  ka da z pojawiaj cych si  w scenach postaci wnosi a ze sob
pewien baga  emocjonalny. 

Wi kszo  scen mia a wyd wi k pozytywny (41%). Negatywnie nacechowanych by o
28,6% scen. By y to zazwyczaj sceny, w których bohaterowie prze ywali jakie  tragedie, 
na przyk ad córka p acz ca na widok pijanego ojca lub ona dowiaduj ca si  o zdradzie 
m a. Sceny o charakterze mieszanym, w których emocje pozytywne przeplata y si  z ne-
gatywnymi stanowi y 22%, natomiast sceny neutralne – 8,6%. 

Ostatnim etapem analizy materia u empirycznego by o okre lenie, jak  warto  przyj-
muj  s owa sztandarowe. Zestaw s ów sztandarowych zosta  stworzony na podstawie zbio-
ru zaproponowanego przez Walerego Pisarka (Pisarek 2002: 25–48). Defi niowanie s ów
sztandarowych jako pozytywnych, negatywnych lub mieszanych odbywa o si  na podsta-
wie interpretacji wypowiedzi postaci uczestnicz cych w scenie. 

W M jak Mi o  najwy sz  warto  pozytywn  ma rodzina (33,3%). Rodzina ucho-
dzi w serialu za podstawow  instytucj  jednocz c  cz onków spo ecze stwa. Jej warto
podkre lano wielokrotnie. Silna i stabilna rodzina by a pokazywana jako ród o szcz cia
jednostek. Oczywi cie serialowa rodzina przechodzi a kryzysy, by a rozdzielona i sk ó-
cona. By  mo e dzi ki temu mia a bardziej realny charakter. Z rodzin  w parze sz a mi-
o , która jako warto  pozytywna osi gn a 21%. Potrzeba bycia kochanym jest jedn

z wa niejszych potrzeb emocjonalnych cz owieka. Serial daje widzom poczucie, e mi o
nie jest abstrakcyjnym poj ciem, ale realnie istniej c  warto ci , mo liw  do osi gni -
cia. Znaczenie opieki jako warto ci pozytywnej (16,2%) podkre lane by o w przypadku 
zajmowania si  dzie mi i osobami w podesz ym wieku. Opieka – w znaczeniu „wzajem-
na troska” – stanowi a tak e znacz cy element relacji partnerskich. Kolejne wyra enie
o warto ci pozytywnej to dobro innych (14,3%), które wydaje si  wspó istnie  z opiek
i bezpiecze stwem (13,3%). Stosunkowo wysoki udzia  procentowy osi gn y warto ci
chrze cija skie (11,4%) oraz zgoda (10,5%). W dialogach nie mówiono wprost o religii, 
ale na przyk ad podkre lano znaczenie zwi zku ma e skiego zawartego w ko ciele oraz 
obowi zku uczestnictwa w niedzielnej mszy wi tej. Jako warto ci chrze cija skie rozu-
miano odwo ywanie si  do nauki Ko cio a katolickiego w praktyce ycia codziennego. 
Cz stotliwo  wskazywania na zdrowie i prawd  w dialogach serialowych bohaterów by a
taka sama i wynios a 9,5%. Równie cz sto mówiono o tradycji (8,6%) i uczciwo ci (7,6%). 
Rozk ad kolejnych s ów sztandarowych o warto ci pozytywnej jest nast puj cy: 5,7% – 
nowoczesno , praca, przyja , pieni dze, inne (nauka); 3,8% – sukces; 2,9%  – sprawied-
liwo , przedsi biorczo ; 1,9% – warto ci liberalne; 1% – zazdro , walka (rywalizacja), 
dobro w asne, patriotyzm.

W ród warto ci negatywnych pierwsze miejsce zajmuje zdrada (14,3%). Skoro naj-
wy sz  warto  pozytywn  ma rodzina, to oczywiste jest, e zdrada b dzie pokazywana 
w sposób najbardziej surowy. Wraz z negatywnym charakterem tego s owa sztandarowego 
wspó istnia y w M jak Mi o  s owa: zagro enie i k amstwo, które osi gn y tak  sam
warto  procentow  – 12,4%. Choroba jako warto  negatywna mia a 6,7%. Kolejne s owa
nacechowane negatywnie to zazdro  (3,8%) i erotyka (równie  3,8%). Negatywn  warto
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przybra y równie : 2,9% – nowoczesno , dobro w asne, praca, przedsi biorczo ; 1,9% – 
tradycja, walka (rywalizacja), sukces, opieka, pieni dze; 1% – warto ci liberalne, dobro 
innych, uczciwo , uprzedzenia.

Warto  mieszan  mia y pieni dze (3,8%), praca (1,9%) i przyja  (1%).
Wyniki powy szych bada  odno nie do nacechowania s ów sztandarowych mo na

porówna  z badaniami przeprowadzonymi przez Michaela Fleischera w 1993 roku (Flei-
scher 2003).

Telewizja bez w tpienia ma charakter spo eczny. Zaspokaja mi dzy innymi potrzeb
opowiadania, przekazywania historii i przez to pe ni wa ne funkcje spo eczne.

M jak Mi o  jest produktem telewizyjnym, iluzj  medialn . Ponadto serial ten mo na
równie  uzna  za no nik polskich mitów i stereotypów spo ecznych. Fabu a M jak Mi o
powsta a na podstawie wyobra e  zbiorowych, którym znaczenie i sens nada a telewizja. 
Mostowiakowie uosabiaj  wyobra enia typowej polskiej rodziny. Fundamentem rodziny 
jest ojciec i matka, naczeln  warto ci  dla kobiety – zw aszcza matki, jest rodzina, dzie-
ci. Najwa niejsze s  wi zi pokrewie stwa, do wiadczanie mi o ci, akceptacji i wsparcia. 
W M jak Mi o  propagowane s  warto ci ludzkie i rodzinne: mi o , wzajemna troska, 
opieka, dobro innych, bezpiecze stwo. Serial neguje zdrad , zagro enie, k amstwo, za-
zdro , erotyk  (w serialu brak jest scen o charakterze erotycznym, a wypowiedzi bohate-
rów zdecydowanie wskazuj  na jej negacj ). Warto ci nadawane s owom sztandarowym 
w serialu zgodne s  z nacechowaniem tych s ów przez Polaków, co pokazuj  badania 
Walerego Pisarka z roku 1999 oraz badania Michaela Fleischera z roku 1993. 

Hipotezy badawcze zosta y potwierdzone. Istnieje zwi zek mi dzy obrazem wiata 
prezentowanym w serialu M jak Mi o  a spo eczn  potrzeb  budowania mitu, czego 
odzwierciedleniem jest zgodno  norm i warto ci eksponowanych w serialu z normami 
i warto ciami uznawanymi przez odbiorców tego serialu za spo ecznie wa ne. Ponadto 
wykazany zosta  zwi zek mi dzy fabu  serialu a normami i warto ciami, które spe nia-
j  zadania socjalizacyjne i moralizatorskie wzgl dem odbiorców. wiat przedstawiony 
w M jak Mi o  opiera si  na schematach poznawczych, pochodz cych z rzeczywisto ci 
spo ecznej.

Mo liwo ci socjalizacyjne i edukacyjne telewizji zosta y z ca  pewno ci  wykorzy-
stane w serialu M jak Mi o . By  mo e odnowa spo ecze stwa jako taka nie dokona si
dzi ki takim produkcjom, ale jest to pewna metoda na podtrzymanie warto ci tradycyjnych. 
Warto ci te s  obecne w postaci mitu w wiadomo ci zbiorowej, a dzi ki serialowi s  upo-
wszechniane i kontynuowane. 

M jak Mi o  ma charakter moralizatorski. Wyra nie naszkicowane postaci serialowych 
bohaterów reprezentuj  pewne wzory, osadzone na dychotomicznym podziale: dobro–z o,
moralno –niemoralno . W kreacji wiata przedstawionego stosuje si  proste zabiegi fa-
bularne, które maj  na celu skomplikowa  przebieg akcji, wprowadzi  napi cie. Dobre 
uczynki s  nagradzane, za z e spotyka bohaterów zas u ona kara, ale maj  te  mo liwo
nawrócenia. wiat przedstawiony zosta  zbudowany na podstawie wyobra e  zbiorowych, 
które w serialu pokazywane s  w czytelnej formie, tak by dotar y do zró nicowanej grupy 
odbiorców. Serial ma za zadanie udziela  widzom prostych i jednoznacznych odpowiedzi 
dotycz cych podstawowych, typowo ludzkich pyta  i dylematów. W ten sposób widzowie 

M jak mi o  jako metafora ycia rodzinnego Polaków
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mog  doznawa  swoistego katharsis, czyli oczyszczenia z w asnych t umionych emocji, 
odreagowania napi cia, co ma moc koj c .

„Z analiz profi lu demografi cznego tej telenoweli wynika, e prawie dwie trzecie jej wi-
dzów stanowi  kobiety. Telenowela najwi ksz  popularno ci  cieszy si  równie  w ród osób 
powy ej 45. roku ycia, mieszka ców wsi, najmniejszych miast oraz tych licz cych mi dzy 
100 tys. a 200 tys. mieszka ców. M jak Mi o  ogl daj  widzowie zarówno z wykszta ceniem 
podstawowym, rednim, jak i wy szym” ( yszkowska 2009: 131). Popularno  serialu M jak 
Mi o  wskazuje na zapotrzebowanie widzów na tego typu produkcje. Wysoka ogl dalno
tego serialu wiadczy te  o tym, e jest on bardzo dobrze przygotowany pod wzgl dem fabu-
larnym i jest w stanie nieustannie przyci ga  nowych widzów przed telewizory.

Opery mydlane, uwa ane za proste i prymitywne, w rzeczywisto ci wype niaj  wa ne
zadania socjalizacyjne i moralizatorskie mediów. Stanowi  nie tylko rozrywk  i wype -
nienie czasu wolnego, ale te  pomagaj  odnale  stabilno  w nieustannie zmieniaj cej
si  rzeczywisto ci. wiat polskich oper mydlanych jest z pewno ci  wart prowadzenia 
dalszych bada .
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M JAK MI O  AS THE METHAPOR OF POLISH FAMILY LIFE

This dissertation aims at an analysis of schematisation Polish social reality presented in a television serial 
M jak Mi o . Formulated hypothesis sounds: the image of world presented in M jak Mi o  meets social de-
mand of building the myth. This soap opera refl ects norms and values recognised by spectacors as important 
and socially propagated. The analysis was carried out on episodes from 2008 to 2010. Selecting the sample 
group was intentional. The results of research confi rmed the formulated hypothesis. M jak Mi o refl ects 
social myths and stereotypes. The Mostowiak family fulfi l idea of typical Polish family  – multigenerational 
and based of kinship. The wide range of positive values is determined by love, care, protection and safety. 
An adultery, threat, untruth and jelaousy have negative appreciation. This soap opera has socialisational and 
educational possibilities. It also mainstains and promotes traditional values. M jak Mi o  presents dichotomous 
behaviours: some of them are right, the other are wrong. The right behaviour is rewarded and wrong way of 
life is chastened. M jak Mi o  has a plot adaptable for a lot of receivers what means that this television serial 
fulfi ls the soap opera requirements.
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