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Agnieszka Po niak *

SIOSTRZYCZKI CZYLI SIOSTRY. FIGURA ZAKONNICY 
W POLSKIM SERIALU TELEWIZYJNYM

W zamieszczonym artykule autorka analizuje jeden z wyprodukowanych w ostatnim czasie polskich seriali, 
odwo uj c si  do semiotycznego rozumienia tekstu kultury jako ka dej zamkni tej ca o ci znacz cej. Korzysta 
przy tym z poj  znaku, kodu oraz konwencji przedstawiania i tworzenia rzeczywisto ci w ró nego rodzaju 
tekstach: literackich czy audiowizualnych. Wychodz c od tego zasobu teoretycznego, pozwalaj cego „czyta ”
jak teksty ró ne wytwory kultury: stron  internetow , plakat, przedstawienie teatralne, tekst literacki, bill-
board, gr  komputerow , komiks, obraz malarski czy produkcj  telewizyjn , przedmiotem analizy w niniej-
szym tek cie uczyni a sposób, w jaki w wyprodukowanym przez Telewizj  Polsk  serialu Siostry (re)kon-
struowana jest posta  siostry zakonnej. Autorka uznaje przy tym serial za jeden ze wspó czesnych przejawów 
„mitycznej mowy”, wykorzystuj c do jego analizy antropologiczny aparat metodologiczny i teoretyczny.

S owa kluczowe: tekst kultury, serial telewizyjny, zakonnica, mit, internet

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest sposób, w jaki w wyprodukowanym 
przez Telewizj  Polsk  serialu 1 (re)konstruowana jest posta  siostry zakonnej. e skie
instytuty zakonne 2 stanowi  przedmiot moich bada  etnologicznych od 2006 roku. Intere-
suje mnie g ównie sposób postrzegania wspólnot zakonnych odzwierciedlony w materiale 
etnografi cznym: wywiadach prowadzonych z osobami wieckimi oraz innych dost pnych
tre ciach kulturowych – jak np. przekazy medialne i inne. Badam równie  strategie wyko-
rzystywane przez same zakonnice do budowania swojej to samo ci spo ecznej 3. Serial Sio-
stry 4, reklamowany przez jego twórców jako „pierwszy, polski serial o zakonnicach”, zain-
teresowa  mnie jako fenomen kulturowy, b d cy elementem kreowania wizerunku konkret-
nego (zwi zanego z Ko cio em i religi ) rodowiska. Kreacja ta ma charakter budowania 

* Uniwersytet Jagiello ski; agnieszka.pozniak@uj.edu.pl.
1 O serialu jako gatunku telewizyjnym i jego cechach pisa  Wies aw Godzic (zob. 2004).
2 Wspó czesna morfologia wspólnot zakonnych obejmuje podzia  na instytuty – m skie i e skie, w ród których 

wyró nia si  instytuty ycia konsekrowanego, a w ród nich instytuty zakonne. Szczegó ow  klasyfi kacj  oraz 
jej historyczne uwarunkowania podaje najnowszy leksykon Zakony (Grychowski i Marecki 2009). 

3 Pokrewne poj cia to ethos tudzie habitus.
4 Serial obyczajowy, Polska 2009; Scenariusz: Dominik W. Rettinger, Renata Frydrych; Re yseria: Wojciech 

Nowak; Wykonawcy: Maria Pakulnis, Olga Sarzy ska, Magdalena Warzecha, Marta Lipi ska, Anna Wojna-
rowska, Joanna Bogacka, Tadeusz Chudecki, El bieta Jarosik, Anna Tomaszewska, Piotr Cyrwus, Grzegorz 
Grabowski, Marcin Tro ski i inni. Strona internetowa po wi cona serialowi: http://www.tvp.pl/seriale/
obyczajowe/siostry.
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opowie ci mitycznej 5. Wed ug danych zawartych na portalu wirtualnemedia.pl 6, serial Sio-
stry, nadawany w TVP 1, w sobotnim pa mie popo udniowym, od 17 pa dziernika 2009 
roku do 16 stycznia 2010, ogl da o rednio 3,58 mln widzów. Opowie  o zakonnicach 
cieszy a si  zatem wi ksz  popularno ci  ni  pozycje nadawane w tym samym czasie przez 
stacje konkurencyjne (m.in. BrzydUla na TVN oraz pozycje Polsatu czy TVP 2). Widowni
stanowi y w przewa aj cej cz ci kobiety, rednia wieku ogl daj cych utrzymywa a si
powy ej 45. roku ycia, byli to g ównie mieszka cy miast i osoby z wykszta ceniem pod-
stawowym. Mo na zatem przypuszcza , e wykreowany w serialu portret sióstr zakonnych 
i ich ycia wp yn  na ukszta towanie si  pogl du sporej (scharakteryzowanej za pomoc
powy szych parametrów) grupy ludzi na t  rzeczywisto  spo eczn 7.

Produkt, który przez trzyna cie kolejnych sobotnich wieczorów ogl da o w swoich te-
lewizorach wspomniane kilka milionów, jest w swej istocie narracj  o charakterze mitycz-
nym, której form  i tre  poddam analizie w kolejnych cz ciach tekstu. Z punktu widzenia 
potocznego do wiadczenia spo ecznego raczej ni  dyskursu naukowego mo e wydawa
si , e na zawsze opu cili my wiat kultury typu magicznego, gdy  we wspó czesnym
wiecie króluje nauka 8. Ale cz owiek, jak mówi Mircea Eliade, nie mo e y  w wiecie

niezwaloryzowanym, w którym nie ma warto ci, w którym nie s  obecne, w jakiej  postaci, 
mit i sacrum. Przestrze sacrum to przestrze  tego, co rzeczywiste (Eliade 1999). Czego 
dotyczy wspó czesny sakralizm? W dyskursie potocznym mówi si , e wspó czesne spo e-
cze stwo si  „laicyzuje”. Gdy przyjrze  si  bli ej zjawisku opisywanemu za pomoc  tego 
okre lenia, oka e si , e oznacza  ono mo e tyle, i  w znacznie mniejszym stopniu uznaje 
si  za wi t  przestrze  np. ko cio ów czy cmentarzy, s abnie potrzeba przynale no ci
do silnie zhierarchizowanej wspólnoty Ko cio a katolickiego. Nie znaczy to jednak, e
przestrze sacrum zanik a. Nast pi o pewne przesuni cie. W ponowoczesnym, heteroge-
nicznym wiecie, zdominowanym przez kultur  popularn , reklam  i mass media funkcj
analogiczn  do wi tynnej przej y na przyk ad supermarkety. To do nich udaj  si  ca e
rodziny, cz sto regularnie. Tu znajduj  czas i przestrze  inne od „codziennych”. St d czer-
pi  warto ci i wzorce ycia. „W a nie ów emblematyczny supermarket staje si  ostatnio 
rywalem wi ty  religijnych, a gremialno-rodzinne, wielogodzinne pobyty w centrach to-
warowych s  form  wspó czesnego sacrum” (Burszta 2001: 31). Cz owiek nadal potrzebuje 

5 W rozumieniu mitu, jakie nadaj  mu badacze wspó cze ni, tacy jak Roland Barthes (zob. Barthes 2008) 
czy Eleazar Mieletinski (zob. Mieletinski 1981). Analiz  fenomenu my lenia mitycznego zawar  w swojej 
publikacji równie  Andrzej Szyjewski (zob. Szyjewski 2008). Z kolei w uj ciu antropologicznym narracj
o charakterze obrazowym opisuje w klasycznej pracy Jurij otman (zob. otman 1983), a w ród nowszych 
wydawnictw Hans Belting (2007).

6 www.wirtualnemedia.pl
7 Rzeczywisto  spo eczn  w odniesieniu do rodowiska ko cielnego rozumiem tu za Paw em Za ckim (zob. 

Za cki 2000). Zak adam przy tym, e rzeczywisto  ta jest konstruowana spo ecznie w sensie, jaki nadaj
temu zjawisku Berger i Luckmann (zob. Berger i Luckmann 1983).

8 Mo e o tym wiadczy  chocia by powszechne i atwo obserwowalne w ród polityków i dziennikarzy czy 
w popularnym programie telewizyjnym „Pogromcy mitów” (ameryka ski program popularnonaukowy pro-
dukowany przez australijsk  spó k  Beyond Television Productions, nadawany na kanale Discovery Channel 
http://dsc.discovery.com/tv/mythbusters/) u ycie s owa „mit” w znaczeniu potocznym – opowie ci niepraw-
dziwej, k amstwa.
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magii, potrzebuje mitu, ale wspó czesna magia i mit równie  uleg y transformacji. Mity 
w sensie archaicznym nie maj  ju  swojej mocy ustanawiania porz dku. Obserwujemy 
natomiast tworzenie si  i odtwarzanie struktur mitycznych w ró nych (kon)tekstach kultury 
popularnej. Wszystko mo e mówi  do nas j zykiem mitu, je li: „j zyk, rozumie  b dziemy
jako ka d  jednostk  czy ca o  znacz c , tak s own , jak wzrokow  (fotografi a, artyku ,
same przedmioty), je li b d  co  znaczy ” (Barthes 2008: 241). Szczególn  rol  w tworze-
niu i odtwarzaniu mitycznej mowy odegra o i odgrywa nadal kino oraz pozosta a masowa 
produkcja telewizyjna (w tym równie  seriale).

Kino narodzi o si  pod koniec XIX wieku jako jedna ze sztuk wizualnych wyros a ze 
sztuki realistycznej. Jego narodziny poprzedzi o pojawienie si  wielu wynalazków tech-
nicznych. Jednak ju  w epoce prekinowej istnia o wiele innych sposobów na opisanie 
wiata. Nale a oby wobec tego zastanowi  si  nad miejscem obrazów fi lmowych (w tym 

seriali) w historii ró nego rodzaju narracji. Daniel Bell pisze: „Prawd  jest, jak s dz ,
e kultura wspó czesna to raczej kultura obrazu ni  druku. Zmian  t  spowodowa y nie 

tyle fi lm i telewizja, ile nowe poczucie mobilno ci w przestrzeni geografi cznej i spo ecz-
nej, jakiego ludzie zacz li do wiadcza  w po owie XIX wieku, oraz nowa estetyka, jaka 
zrodzi a si  w odpowiedzi na nie. Zamkni t  przestrze  wioski czy w asnego domostwa 
rozsadza y podró e, zrodzony przez kolej zachwyt szybko ci , przyjemno  spaceru, zgie k
pla y, placów miejskich oraz podobne do wiadczenia ycia codziennego, znajduj ce wyraz 
w dzie ach Renoira, Maneta, Seurata oraz innych impresjonistów i postimpresjonistów” 
(Bell 1994: 144). Jednak kultura, czego dowodzi Eco, nie zyska a wizualnego charakteru 
dopiero w XIX wieku. Ikonografi a, odwo uj ca si  do dozna  zmys owych, poprzedza a
pismo. Eco twierdzi, e nawet tam, gdzie: „elita rozwija a sw  my l opieraj c si  na teks-
tach pisanych i pos uguj c si  mentalno ci  alfabetyczn ” (tak by o w czasach redniowie-
cza, o których pisze) „pó niej przek ada a ona na j zyk obrazkowy podstawowe elementy 
wiedzy i ko ciec dominuj cej ideologii” (Eco 1996: 96). W ten sposób (za po rednictwem
obrazu) umo liwia a ona porozumienie mi dzy „wysokim” a „niskim” kontekstem kultury. 
Te teksty wizualne umieszczano w nie byle jakich miejscach, ale tam, gdzie obecne by o
sacrum. By y wi c one przez owo sacrum u wi cane. „Katedra jest wielk  ksi g  z ka-
mienia i pe ni w istocie funkcj  plakatu reklamowego, ekranu telewizyjnego, mistycznego 
komiksu, który ma opowiedzie  i wyt umaczy  wszystko, co dotyczy ludów zamieszkuj -
cych ziemie, sztuk i zawodów, dni roku, pór zasiewów i zbiorów, tajemnic wiary, epizodów 
z historii boskiej i ludzkiej lub ywotów wi tych (wielkich wzorców zachowa , tak jak 
dzi  gwiazdy i piosenkarze, owa elita bez w adzy politycznej, lecz posiadaj ca wielk  moc 
charyzmatyczn )” (tam e: 96). 

Dopiero wraz z upowszechnieniem si  druku „prywatnie uprawiana lektura, prywatnie 
dociekliwa pobo no , prywatna ciekawo  spraw cz owieka i wiata – usun y w cie  wiel-
k  zbiorow  lekcj  gotyckich katedr, ich rze b, witra y, towarzysz cych im spektakli” (Eco 
1996: 96–97). Kiedy  teksty wizualne otaczano szczególnym szacunkiem, nabiera y one cech 
sacrum. Obrazy nie by y przeznaczone dla wszystkich i by o ich du o mniej. Aby móc z nimi 
obcowa , trzeba by o i  do wi tyni albo posiada  je samemu. Dzie a sztuki posiada a jed-
nak tylko elita. Radykalne zmiany przyniós  dopiero XIX wiek. Dzi ki rozwojowi techniki 
obraz zacz  by  masowo reprodukowany i zacz  dociera  do mas (zob. Postman 1995). 
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W po owie XX wieku zacz to mówi  o zjawisku nazywanym kultur  masow . Mia-
a ona by  tworzona przez technik  przemys ow  i sprzedawana masowej publiczno ci.

Przez krytyków kultura masowa by a opisywana w kategoriach kryzysu, okre lana jako 
wr cz apokaliptyczna, jawi a si  im jako upadek warto ci. Jeden z nich – przedstawiciel 
szko y frankfurckiej – Adorno – wyra a  zaniepokojenie, e kultura masowa zagra a kul-
turze „wysokiej”. Do kultury masowej, „niskiej”, zalicza  mi dzy innymi (niszcz ce gusta) 
jazz i b d cy przedmiotem zainteresowania niniejszego artyku u – obraz fi lmowy. Kultura 
masowa mia a by  przede wszystkim komercyjna, produkowana masowo dla rynku ma-
sowego. Kultura stawa a si  w tej sytuacji towarem, jej warto ci wchodzi y wi c na rynek 
na prawach towaru. Zaciera o to rozró nienie na kultur  „wysok ” i „nisk ”. Zdaniem 
tych krytyków: „Je li wszelkie gusty maj  zosta  zaspokojone, to wszystko ulega reduk-
cji do najmniejszego wspólnego mianownika przeci tno ci czy masy. Ludzie musz  mie
sw  w asn  kultur  odzwierciedlaj c  ich status i gust jako masy. Ostatecznie demokracja 
i nauczanie powoduj  upadek kulturalnych odró nie  sztuki od kultury ludowej z jednej 
strony i od kultury masowej z drugiej” (Strinatti 1998: 20). A zatem w efekcie ekspansji 
kultury masowej powstaj  produkty standardowe, tworzone wed ug jednakowych wzorów, 
b d ce rezultatem „rutynowych, wyspecjalizowanych, zsegmentalizowanych, ta mowych
form produkcji” (tam e: 21). 

Publiczno  (odbiorcy kultury masowej) postrzegana by a przez nurty krytyczne jako 
bierni, pos uszni i bezbronni konsumenci, podatni na manipulacj  bezkrytycznie nabywa-
j cy i konsumuj cy produkty tej kultury. 

Od lat 70. XX wieku nie mówi si  ju  o kulturze masowej, uznano, e jest to poj cie
nazbyt zdeprecjonowane. Pojawi o si  w to miejsce poj cie „kultura popularna”. Kultura 
masowa mia a bardzo okre lony moment powstania – oko o roku 1900. O kulturze popular-
nej mówi si , e istnia a „od pocz tków”. Kultura popularna ma by  naturalnym rodowi-
skiem ycia cz owieka. Istnia a ona od zawsze jako kultura „tradycyjna”, nazwana pó niej
„ludow ”, by zanikn  w po owie XX wieku. Jej spadkobierczyni  sta a si  w a nie kultura 
„popularna”, popularna – bo dost pno  do niej jest nieograniczona i staje si  ona wiatow
kultur  uniwersaln  (Strinatti 1998: 41). 

Wp ywom kultury masowej nie opar  si aden rodzaj narracji. Norwid zwraca  uwag
na rozwój gatunków literatury adresowanych do masowego odbiorcy. Takie utwory nazy-
wa : „przemys ow  prawd  adresowan  do mas w imi  utopijnego idea u post pu” (Inglot 
2002: 9). Zwraca  uwag  na ich schematyczno  i uwa a  za zabójcze dla kultury. Jego 
zdaniem, aby trafi  do niezbyt wymagaj cego czytelnika, autorzy tego rodzaju literatury 
bezkrytycznie poddawali si  konwencji, za  czytelników podobnych dzie  Norwid porów-
nywa  do: „wdzi koszów, którzy przegl daj  si  w zwierciad ach merkuriuszem od spodu 
podlewanych, ani wiedz c, i  otrzymywanie tych zwierciade  febry miertelne sprawia” 
(Norwid 1971: 458). Prawie sto lat pó niej w podobnym tonie wypowiada  si  o literaturze 
popularnej Antoni Hausner: „Dzie o literackie staje si  wi c teraz w najpe niejszym zna-
czeniu tego s owa towarem, ma swoj  taryf  cen, sporz dza si  je wed ug wzorów i do-
starcza na termin. Jest ono artyku em handlowym, za który p aci si  cen , jak  jest warte 
i które si  zwraca. Ich ceny zale ne s  od popytu i nie maj  nic wspólnego z warto ci
produktów” (Hausner 1974: 193). 
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Krytycznej analizy zjawiska zwanego literatur  masow  podj  si  tak e Umberto Eco. 
On tak e zwraca uwag  na to, e powie  popularna pos uguje si  pewnymi utartymi sche-
matami, ale nie buduje na tej podstawie wizji upadku literatury jako takiej. Jego zdaniem 
wierno  konwencjom, to, e literatura popularna pe ni rol  pocieszycielsk , jest optymi-
styczna w swej wymowie (dobro zwyci a), stanowi odpowied  na wymagania czytelnika. 
„Rzeczywi cie, powie  popularna nie wymy la oryginalnych sytuacji narracyjnych, lecz 
uprawia kombinatoryk  toposów ju  uznanych, przyj tych, lubianych przez publiczno .
Charakteryzuje j  dba o  o spe nianie ycze  nie sformu owanych wprawdzie przez czy-
telników. Czytelnicy ze swej strony daj  od powie ci popularnej (b d cej narz dziem
rozrywki i ucieczki od rzeczywisto ci) nie tyle zaproponowania im nowych do wiadcze
formalnych albo dramatycznego i problematycznego zakwestionowania istniej cych syste-
mów warto ci, ile czego  dok adnie odwrotnego: odpowiedzi na system oczekiwa  stano-
wi cy ju  cz  masowej kultury” (Eco 1996: 96). To w a nie ten typ narracji stanowi oaz
przetrwania dla w tków i postaci mitycznych. W tego typu literaturze jest miejsce dla to-
posów bohatera – herosa, magicznego dziecka, dla smoków, centaurów i innych bohaterów 
rodem z mitów, i dla wiata, w którym nieustann  walk  dobra ze z em wygrywa dobro. 

Analizuj c fenomen serialu telewizyjnego w kontek cie kultury popularnej, zauwa a-
my, e na drodze od literatury do ikonografi i – ró nych rodzajów wizualizacji – zmianie 
uleg a forma, podczas gdy tre  pozosta a silnie poddana konwencji. Serial – szczególny 
rodzaj narracji mitycznej, b d cy efektem d enia kultury do wyra ania si  za pomoc
wizualizacji – zyskuje funkcj  wspó czesnej Biblii pauperum, b d c dla swoich odbiorców 
sposobem odzwierciedlania i opisu rzeczywisto ci.

W Cyberiadzie Stanis awa Lema jeden z m drców, którzy zabawiali króla Globaresa, 
ko czy swoj  opowie  s owami: „To, co powiedzia em, nie pochodzi o z wiedzy. Nauka 
nie zajmuje si  takimi w asno ciami bytu, do których nale y mieszno . Nauka obja nia
wiat, ale pogodzi  z nim mo e jedynie sztuka. Có  wiemy naprawd  o powstaniu Kosmo-

su? Pustk  tak obszern  mo na wype nia  legendami i mitami, pragn em, w mitologizo-
waniu, doj  granic nieprawdopodobie stwa i my l , e by em tego bliski” (Lem 1991: 84). 
Cykliczne powtarzanie tego, co ju  znane – mo e st d w a nie bierze si  wci  nieodparty 
urok narracji mitycznych, przybieraj cych wspó cze nie ró ne, skonwencjonalizowane 
formy i nadal ciesz cych si  popularno ci  w wiecie nauki i zaawansowanej technologii. 

1. WI TYNIA KINA I JEJ PRYWATNE KAPLICZKI

Wspó cze nie, w epoce kultury popularnej i jej „globalnej wioski”, obserwujemy re-
nesans tekstów wizualnych. yjemy dzisiaj w kulturze obrazu, obraz otacza nas ze wszyst-
kich stron – komiks, reklama, ilustracja, plakat, fotografi a i wreszcie – kino. Tworzy ono, 
jak niegdy  inne obrazy ikoniczne, pomost mi dzy kultur  „wysok ” i kultur  popularn .

Kino staje si  tak e wspó czesn wi tyni , miejscem gdzie przychodzi si  nie tylko 
po to, by (wirtualnie) spe nia  marzenia 9, ale tak e by uczestniczy  w (przypominaj cych

9 O roli i cechach widza pisa  mi dzy innymi Wies aw Godzic (zob. 1991).
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religijne) rytua ach fi lmowych seansów. Jest to egzemplifi kacja fenomenu spo ecznego,
który Maisonneuve nazywa „zjawiskiem przeniesienia” (zob. 1995: 51). Sacrum przeja-
wia si  wspó cze nie w przedmiotach, postawach, instytucjach, ale w ró nym i nie za-
wsze atwym do rozpoznania stopniu. Te „nowoczesne wi to ci” uk adaj  si , zdaniem 
Maisonneuve, na czterech poziomach posiadaj cych aspekty mityczne i rytualne: poziomie 
ideowo-politycznym, poziomie techniki, poziomie dzikiego sacrum i poziomie przetrwania 
mitów. Mówi on: „Cz owiek wspó czesny dysponuje ukryt  mitologi  i przebrzmia ym
rytualizmem, dlatego te  wiele tradycyjnych w tków mo na odnale  we wspó czesnej
literaturze, sztuce, kinie i w mass mediach. Na przyk ad mity o raju utraconym, o wyspach 
szcz liwych, obrz dy zwi zane z obchodami igrzysk, walka mi dzy bohaterem pozytyw-
nym i negatywnym w powie ci przygodowej (...) [w nich – A.P.] odnajdujemy cz  prób 
inicjacyjnych, poszukiwanie ukrytego sensu wiata i ludzkiej egzystencji” (Maisonneuve
1995: 51–52). 

Je li istnieje ko ció  kina (fi lmu), kino wi tynia to, jak pisze Tadeusz Sobolewski, 
oprócz niego, istniej  te  kina „prywatne kapliczki” (Sobolewski 1992: 10). Kapliczki, 
które wi kszo  z nas posiada w domu. Sobolewski zalicza do nich odtwarzacze wideo 
(nale a oby doda  do nich DVD), moim zdaniem mianem takiej prywatnej kapliczki okre -
li  mo na te  ka dy odbiornik telewizyjny. Po ród wszystkich no ników obrazu telewizor 
pe ni olbrzymi  i szczególn  rol . Zw aszcza w ma ych miasteczkach, gdzie nie ma w ogó-
le kina albo jest ono tylko jedno, telewizor ma status przedmiotu nie tyle luksusowego, ile 
potrzebnego, tak jak potrzebne s  mity czy bohaterowie kulturowi. Tworzy si  wokó  niego 
aura sacrum, a ogl dane za jego po rednictwem fi lmy równie  zyskuj  podobny status. 
„Kultura” ogl dania fi lmów, a szczególnie telewizyjnych seriali, jest bardzo ciekawym 
polem do bada  dla etnologa. Ich wielka popularno  to sygna , e zaspokajaj  one jak
wa n  potrzeb  spo ecze stwa. Nie tylko promuj  pewien styl ycia. Podejmuj  pewne 
w tki obecne w kulturze i w kinie „od pocz tków” – w tki mityczne. Wkraczaj  tym sa-
mym na obszary dla kultury najistotniejsze. 

Jednocze nie kultura popularna, do której nale  te konwencjonalne formy narracji, 
ma tendencje do deformacji, banalizacji, trywializacji, a tak e przesadnej dosadno ci. Se-
riale nale ce do kultury popularnej wykorzystuj  ch tnie mitologi  obco ci i odmienno ci
czy schemat bohatera – herosa, jedynego prawego i sprawiedliwego. W produkcjach tych 
mo emy odkry  mityczne tre ci, w tki ba niowe, stare, dobrze znane kulturze wzorce 
ikonografi czne. Prywatne kapliczki TV staj  si  miejscem odprawiania specyfi cznych rytu-
a ów, a w serialach i fi lmach, pod przykrywk  na wskro  wspó czesnej ikonografi i popartej 
technik  i efektami specjalnymi, kryj  si  formy i w tki bliskie dawnemu, mitycznemu 
sposobowi obrazowania. Dzieje si  tak, poniewa  kultura: „rz dzi si  swymi w asnymi,
odr bnymi prawami i, niezale nie od ludzkich zamierze  i technicznych wynalazków, 
przechowuje i powiela stare obrazy i odwieczne symbole” (Sznajdeman 1999: 15). Kultura 
popularna si ga do najdawniejszych kulturowych opowie ci, czerpie z mitów. Jak mówi
Barthes, literatura popularna i fi lm (serial), obok fotografi i, reporta u, reklamy, to dzisiaj 
„podpora archaicznej, mitycznej mowy” (Barthes 1970: 26). 

J zyk obrazu jest mniej abstrakcyjny ni  j zyk pisany. Literatura „w sensie cis ym
w adnej mierze nie przypomina rzeczywisto ci. Bia e kartki pokryte linijkami czarnych 
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znaczków nie s  podobne do tego, co opisuj . Wra enie realno ci to dopiero efekt fi nal-
ny, powstaj cy po przetworzeniu owych linijek przez czytelnika” (Przypilak 1994). Co 
innego fi lm. To w a nie w kinie, tej „fabryce snów”, dzi ki fi lmom mo emy dzi  uczestni-
czy  w wiecie mitycznym. Ogl daj c fi lm, mo emy przenosi  si  w inn  rzeczywisto
i prze ywa  niezwyk e przygody. To z ich bohaterami, jak kiedy  z bohaterami mitów 
i legend, mo emy si  identyfi kowa , oni stanowi  dla nas wzorce. Kultura popularna, 
której te fi lmy s  wytworem, tworzy nasz  wspó czesn  mitologi , daje nam uczestniczy
we wspó czesnym sacrum i wp ywa na nasze spojrzenie na wiat. „Ci enie ku neomitolo-
gizmowi, uaktywnianie g bokich pok adów kultury jest zjawiskiem charakterystycznym 
dla sztuki ostatnich dziesi cioleci. Jednak e nigdzie poza kinem 10 ró ne typy organizacji 
materia u – od form kra cowo rodzajowych, ca kowicie poch oni tych prawdopodobnym 
odtwarzaniem bytu dnia codziennego, po form  uogólnionej struktury mitu – nie stapiaj
si  a  tak organicznie, przezieraj c przez siebie nawzajem” ( otman 1983: 11). We wspó -
czesnych „prywatnych kapliczkach” telewizorów odbywa si  zatem wspó czesne „czyta-
nie” mitów, staj c si  pó nonowoczesnym rytua em – cech  serialu, tak jak rytua u, jest 
wszak powtarzalno , serial, tak jak mit, „mówi” o rzeczywisto ci „takiej jak  ona jest”. 
Serial w tym kontek cie traktuj  jako pó nonowoczesn  wersj Biblii pauperum, która 
„opisuje” i „t umaczy” rzeczywisto . Teza ta wpisuje si  w psychoanalityczn  koncepcj
widza, opisan  przez Wies awa Godzica, kiedy mówi on o podstawowej zasadzie psycho-
logicznej rz dz cej odbiorem produkcji fi lmowej: „odbieraniu jako realnego tego co jest 
prezentowane a nie tego co prezentuje (czyli technologicznych warunków prezentacji)” 
(por. Godzic 1991: 60). 

2. SIOSTRY. OD MITU DO SERIALU, OD SERIALU DO MITU

Skoro zatem serial na podobie stwo mitu „opisuje” rzeczywisto , przyjrzyjmy si
wiatu opisanemu w przypadku konkretnego serialu, b d cego tu przedmiotem analizy. 

Siostry to serial obyczajowy z elementami komediowymi (por. Kaczorowski, Wili ska
i Rossa 2008). Serial, b d cy wyrazem wspó czesnego ci enia ku neomitologizmowi, pre-
zentuj c widzowi kolejne odcinki opowie ci, ka d  z nich umieszcza w ramach pewnego 
modelu ba ni i ba niowo ci funkcjonuj cego w kulturze 11. Nawi zuj c do s ów, które wy-
powiedzia  towarzysz Shreka w fi na owej scenie fi lmu: „Konwencja bracie, konwencja!”, 
mo na stwierdzi , e Siostry s  produktem marketingowym. Do jego promocji wykorzy-
stywane s  mo liwo ci nowych mediów. Serial posiada opraw  w postaci po wi conej mu 

10 Rozszerzy abym w tym miejscu powy sze rozwa ania równie  na inne realizacje narracji wizualnych – se-
riale telewizyjne.

11 Mity s ci le powi zane z ba niami – na ten temat pisz  m.in. Wasilewski (1979), Eliade (1989) i Mieletinski 
(1981). Natomiast badaniem konwencji w opowie ciach ba niowych zajmowa  si  W adimir Propp. Przy-
gl daj c si  ró nym opowie ciom ba niowym, ten rosyjski badacz doszed  do wniosku, e mo na stworzy
morfologi  ba ni, czyli opis skonstruowany wed ug jej cz ci sk adowych i ich stosunku wzgl dem siebie 
oraz do ca o ci opowie ci. Udowodni , e istniej  pewne sta e elementy, charakterystyczne dla ka dej narracji 
zaliczonej do ba ni. S  to zdaniem Proppa funkcje (zob. Propp 2000).
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strony www. Zawarte na niej rozmaite dodatki stwarzaj  odr bny zamkni ty wiat, w który 
mo na wkroczy , aby zdoby  dodatkow  wiedz  na temat w tków i postaci, albo – je li jest 
si  wtajemniczonym, sta ym widzem serialu – aby raz jeszcze obejrze  wybrane sceny czy 
odcinki, pos ucha  wywiadów z aktorami, obejrze  galeri  zdj  czy wzi  udzia  w an-
kietach. Istnienie Sióstr w wiecie wirtualnym daje ich fanom poczucie jeszcze g bszego
wej cia w wiat ich ulubionych bohaterów i bli szego obcowania z nimi.

W tej cz ci tekstu skupi  si  na analizie jednego – pierwszego, wprowadzaj cego –
odcinka zatytu owanego Dobra pani; w sytuacji gdy b dzie to konieczne, odwo am si
oczywi cie do fabu y pozosta ych cz ci. W pierwszej scenie, trwaj cej kilkana cie se-
kund, kamera prowadzi nasz wzrok od pogl dowego kadru obejmuj cego korony drzew, 
przez widok na kamienn fi gur  Matki Boskiej, do ki ci dojrza ych winogron. W drówce
tej towarzyszy spokojna muzyka. O ile drzewa, których korony ogl damy, okazuj  si
rosn  w parku otaczaj cym rezydencj , która stanie si  nowym domem dla zgromadzenia 
zakonnego, o ile z fi gur  Matki Boskiej spotkamy si  raz jeszcze, gdy  u jej stóp nast pi
pierwsze spotkanie miejscowych kobiet z przyjezdnymi siostrami zakonnymi, o tyle wino-
grona wydaj  si  tu nie na miejscu. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Ich obecno  okazuje 
si  uzasadniona, je li zauwa y , e odsy aj  one swoj  semantyk  do fi gury Ziemi Obieca-
nej (ki cie winogron wisz ce na dr ku niesionym przez dwóch ludzi s  symbolem Ziemi 
Obiecanej; w takim wizerunku ludzie reprezentuj  Jozuego i Kaleba lub yda i chrze ci-
janina). Ponadto w tradycji chrze cija skiej ki  winogron stanowi przeciwie stwo owocu 
z drzewa wiadomo ci dobrego i z ego, reprezentuj c zmartwychwstanie, dobroczynno 12.
Ju  zatem w pierwszej scenie widz dostaje sygna , e oto wkracza w przestrze  niecodzien-
n , u wi con , w której wydarza  si  b d  rzeczy niezwyk e, przestrze  metaforyzowan
za pomoc  kategorii Ziemi Obiecanej, przestrze  mitu. Gdzie znajduje si  ta przestrze ?

Seriale polskie cz sto wykorzystuj  swoje ramy do promocji lokalno ci i „ma ych oj-
czyzn” 13. Fabu a Sióstr wpisuje si  w ten nurt. Miejscem akcji jest ma a miejscowo
o wiejskim charakterze. Jej „rol ” w serialu „gra” podwarszawski Serock. Spo eczno
zamieszkuj ca t  miejscowo  posiada cechy spo eczno ci lokalnej, tak jak jest ona cha-
rakteryzowana przez przedmiotow  literatur  antropologiczn  (por. Zawistowicz-Adamska 
1958) lub socjologiczn  (Ja owiecki, Sowa i Dudkiewicz 1989). W defi nicjach spo ecz-
no ci lokalnej wyst puj  trzy sta e elementy: terytorium, interakcje spo eczne i wi  psy-
chiczna, wyra aj ca si  w poczuciu wspólnoty z lud mi zamieszkuj cymi dane terytorium 
oraz realizuj ca si  w szczególnym stosunku do tego terytorium, które postrzegane jest jako 
„nasze miejsce”. Wszystkie te elementy s  do zaobserwowania w analizowanej produkcji. 
G ównych bohaterów czy nie tylko miejsce zamieszkania, ale i relacje za y o ci wyra-
ane przez sposób, w jaki si  do siebie zwracaj , oraz kategorie, jakimi siebie i „swoj ”

miejscowo  opisuj . Siostry w tej rzeczywisto ci traktowane s  jako „przyb dy”, element 
obcy i zarazem potencjalnie zagra aj cy lokalnemu status quo.

Pisz c o spo eczno ci serialowego Serocka jako o posiadaj cej cechy lokalno ci, na-
le y jednocze nie zauwa y , e realia, w których ona funkcjonuje, nie tworz  rzeczywis-

12 Na temat symboliki winogron w kontek cie chrze cija stwa pisa a Dorothea Forstner (2001).
13 Poj cia „ma ej ojczyzny” u ywam w znaczeniu, jakie nada  mu Stanis aw Ossowski (1984).

AGNIESZKA PO NIAK



117

to ci constans. W t  lokalno  nagle wkracza „dru yna” sióstr, przez jednych upragniona 
i entuzjastycznie witana, przez innych widziana niech tnie, stawiaj c sobie za zadanie kon-
tynuowanie „dzie a” miejscowej charyzmatycznej jednostki – pani Idalii Koniecpolskiej, 
zwanej „Dobr  Pani ”. I okazuje si , e ta lokalna spo eczno  nie jest skostnia a i nie-
zmienna, przeciwnie, fakt kontaktu z „obcymi” – siostrami przybywaj cymi i osiedlaj cymi
si  w miejscowo ci – powoduje, e spo eczno  ta traci swoj  hermetyczno  (charakteryzu-
j c  np. lokalno  rodem z XIX wieku). Nowa sytuacja zmusza mieszka ców do weryfi kacji 
oraz wewn trznej (w ramach spo eczno ci) negocjacji swoich statusów. Mamy wi c do 
czynienia ze spo eczno ci  raczej dialogiczn , nieprzestaj c  przy tym by  lokaln .

W pocz tkowej scenie odcinka nast puje prezentacja g ównych bohaterów z miejsco-
wej spo eczno ci: trzech kobiet – Marioli, Jadwigi i Eli, oraz dwóch m czyzn – Zbysia 
i Jasia, lokalnych pijaczków i obiboków, których pierwsze s owa brzmi : „robota jest dla 
koni, nie dla ludzi”. Ci dwaj panowie, odziani w stroje robocze, najwyra niej zabieraj
si  do remontu elewacji jakiego  drewnianego budynku, jednak rezygnuj  z podejmowa-
nych wysi ków i zasiadaj  na awce z piwem w r ku, przygl daj c si  pracy trzech kobiet 
czyszcz cych, maluj cych fronton i naprawiaj cych dach. Scena ta charakteryzuje specy-
fi k  opisywanej w serialu spo eczno ci – tradycyjnie patriarchalnej, w której genderowa 
pozycja kobiety przypisana jest sferze prywatnej, natomiast sfera publiczna nale y do m -
czyzn. Mariola jest fryzjerk , nieustannie wtr caj c  w swoje wypowiedzi angielskie s ów-
ka (that’s it, Jesus, ok, no problem). Jako jedyna z tej trójki oka e si  w pewnym stopniu 
wyemancypowana – prowadzi swój biznes. Nie prze amuje jednak konwencjonalno ci mitu 
prowincji, jest to emancypacja „na miar ” i w ramach spo eczno ci lokalnej. Towarzysz
jej: pani Jadzia – osoba w starszym wieku, gospodyni zmar ej pani Idalii, która nie ma 
m a, gdy  „jest zbyt szczera i ka demu mówi, co o nim my li, a m czy ni si  tego boj ”
oraz Ela, dziewczyna najbardziej „stereotypowo” realizuj ca „projekt” lokalnej kobieco ci.

Ta pi tka bohaterów zarysowuje nam ogóln  charakterystyk rodowiska, z którym 
b dziemy mie  do czynienia w serialu. Za ich po rednictwem dowiadujemy si  tak e, e
do miasteczka maj  przyjecha  „go cie”, kulturowi „obcy” – zakonnice. Dom za  – ma-
j tek zmar ej miejscowej dziedziczki – kobiety chc  od wie y , aby zrobi  na siostrach 
dobre wra enie. W kolejnej scenie przenosimy si  do miasteczka i obserwujemy przyjazd 
sióstr i ich zachowanie w nowej dla nich przestrzeni. Zatrzymuj  si  przed sklepem znaj-
duj cym si  w budynku, przy którym stoi rusztowanie. Pod adresem jednej z nich (siostry 
Lukrecji) pada z ust innej komentarz: „siostra zag uszy aby hejna  mariacki”, tak wylewnie 
i dono nie wita si  ona z miejscowymi pracuj cymi przy remoncie elewacji. Po tej scenie 
mo emy wywnioskowa , e pomi dzy siostrami panuj yczliwe stosunki i maj  one po-
dobne podej cie do otaczaj cego je wiata. W tym momencie ma równie  miejsce pierwsza 
styczno  sióstr z Dziubasem, ich g ównym pó niejszym antagonist .

W my l konwencji ba niowych bohater opowie ci (w tym wypadku bohater zbioro-
wy – siostry) musi mie  swojego antagonist , z którym przyjdzie mu si  zmierzy  w decy-
duj cym momencie opowie ci. Tu jest nim miejscowy biznesmen o podejrzanych zwi z-
kach ze rodowiskiem mafi jnym. Kontekst pierwszego spotkania jest do  dramatycz-
ny – farba z puszek stoj cych na rusztowaniu wylewa si  na samochód Dziubasa, siostry 
próbuj  go ostrzec, ale jest za pó no. Dziubas ostro je traktuje i przegania ze „swojego” 
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podwórka. Akcja na powrót przenosi si  do drewnianego domu. Na has o „jad ” kobiety 
biegn  pod przystrojon  kwiatami fi gur  Matki Boskiej z gitar  i zaczynaj piewa  pie
religijn , natomiast Zbysio i Jasio, obawiaj c si , e siostry mog  zechcie  zosta  i zamiesz-
ka  w dworku, zamierzaj  „nie spuszcza  imprezy z oka”. Siostry po przyje dzie podziwiaj
pi kno miejsca, ich pierwszy kontakt z miejscowymi kobietami nast puje przez piew. 

W kolejnych scenach otrzymujemy bogaty materia  opisuj cy stosunek osób wieckich
do sióstr. Jest on mieszank  nabo nego szacunku z oboj tno ci  oraz pogard  i jest ilu-
stracj  stereotypów, funkcjonuj cych w wiadomo ci ludzi wieckich, z którymi ja tak e
spotyka am si  w trakcie swoich bada . Moi rozmówcy mówili o siostrach albo z nabo -
nym zachwytem, kreuj c je wr cz na nieziemskie „zjawiska” albo z lekcewa eniem, jak 
o „darmozjadach”, „tchórzach”, które nie maj c odwagi, by podj  wyzwanie ycia we 
wspó czesnym wiecie, „chroni  si ” w klasztorach. A zatem: Mariola wyciera „szanown
r czk ”, która umaza a si  farb  ze wie o malowanej elewacji, Jasiek stwierdza: „Ja do 
sióstr nic nie mam” i chce odej , na co Zbysio reaguje gwa townie: „Albo one albo my. 
Wy wi c  Ci  na ksi dza. Facet jeste  czy co?”. Kobiety z nadskakuj c  uprzejmo ci
zapraszaj  na pocz stunek przygotowany dla „takich”, niezwyk ych go ci.

W tym momencie nast puje pierwsze bezpo rednie odniesienie tre ci serialu do szer-
szego kontekstu kulturowego, s u ce jednocze nie próbie obalenia stereotypowego obrazu 
siostry zakonnej jako naiwnej i „g upiej g ski”. „Przewodz ca” grupie zakonnic siostra 
Prudencja odchodzi na bok z gospodyniami i da wyja nie , pyta co tu si  wyprawia, co 
znaczy wymalowany ganek i salon. Nazywa to, co si  dzieje „potiomkinowsk  wsi ”, od-
nosz c si  do postaci, która w kulturze zyska a status symbolu – rosyjskiego feldmarsza ka
Potiomkina, jednego z faworytów Katarzyny Wielkiej 14. Z okazji inspekcji Krymu przez 
Katarzyn  Potiomkin kaza  wybudowa  s ynne ruchome makiety wsi, maj ce wiadczy
o du ej g sto ci zaludnienia i szybkim tempie zagospodarowywania nowo zdobytych ziem. 
Do tego symbolu prowizorki i ob udy porównuje Prudencja dzia ania kobiet, wzmacniaj c
je dodatkowo odniesieniem do czasów re imu komunistycznego, kiedy to na przyjazd 
Gierka „malowano traw  na zielono”. W serialu wi cej jest odniesie  do historycznych 
realiów minionej epoki ukazuj cych polsk  prowincj  jako wci  opó nion  w przemia-
nach. Podsumowuje t  scen  okrzyk Prudencji „Moje siostry nie s  g upie!” maj cy by
obaleniem stereotypu o naiwno ci i atwowierno ci sióstr. 

Opisana scena jest wst pem do kluczowej dla serialu opowie ci – o historii ycia i oso-
bie dawnej mieszkanki posiad o ci, pani Idalii Koniecpolskiej, „Dobrej Pani”, jak nazywa a
j  lokalna spo eczno . „Oddajmy g os” serialowym postaciom: „Bez Dobrej Pani ju  nic 
nie b dzie takie jak by o. Urodzi a si  tu i mieszka a ca e ycie. Pomaga a dobrym s owem
albo rad , albo jedzeniem. Jak np. komu  zabrak o do pierwszego to zawsze móg  przyj

14 Jednym z najs ynniejszych epizodów z ycia Potiomkina by a inspekcja ziem przy czonych do Rosji 
w roku 1783 (g ównie Krymu), któr  przeprowadzi a caryca Katarzyna II na pocz tku roku 1787. Jej plan 
przygotowa  w a nie Potiomkin. Na drodze planowanego przejazdu zbudowa  specjalnie 76 postojów, kaza
bieli  domy, restaurowa  i dobudowywa  napr dce infrastruktur , a nawet podobno sadzi  kwiaty. W ka dej
wizytowanej miejscowo ci odbywa  si  festyn, sprzedawano tylko najlepsze towary, obowi zywa a abstynen-
cja, pilnowano, by nikt si  nie skar y . P yn c po Dnieprze, Katarzyna ogl da a zaaran owane przez Potiom-
kina manifestacje szcz liwej ludno ci i wozy wy adowane workami ziarna (w rzeczywisto ci w workach by
podobno piasek).
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i prosi  o pomoc. U niej wszystko by o dla ludzi. Jak si  która  z m em po ar a np. to 
nie by o drugiej takiej osoby, która by ich tak szybko pogodzi a. Niejedna tu zamieszka a
na par  dni zanim jej stary nie wytrze wia . Ze wszystkimi dzieciakami”. Opowie  ta sta-
nowi niezwykle istotny element portretu prowincji zawartego w tym serialu. Powszechne 
pija stwo i patriarchalizm czy si  paradoksalnie z siln  pozycj  kobiet (w przestrzeni 
prywatnej). O pani Idalii dowiadujemy si  jeszcze, e w trakcie powstania warszawskiego 
by a czniczk  AK oraz e wysz a za m  za powsta ca, który zgin  podczas wojny. Te 
dwa fakty niejako legitymizuj  t  posta  jako miejscowy autorytet, jednostk  charyzma-
tyczn  i niezwyk , z drugiej za  strony s u  propagowaniu idei patriotyzmu i heroizmu 
ukrytego w indywidualnych biografi ach „bohaterów codzienno ci”. My l o istotnej roli 
opowie ci biografi cznych poszczególnych, „szarych” jednostek dla spo eczno ci lokalnej 
i ogólnonarodowej popularyzowana jest przez metodologi oral history (por. Kurkowska-
-Budzan i Zamorski 2009) oraz instytucje takie jak O rodek Karta 15.

Patrz c z metapoziomu kontekstu kulturowego, nie sposób pomin  nasuwaj cych si ,
zamierzonych zapewne, skojarze  dotycz cych noweli Elizy Orzeszkowej 16. Ma a forma 
prozy, jak  jest nowela, stanowi a istotny etap w rozwoju literatury pozytywizmu, zwiastu-
j c rozkwit wielkich powie ci. Nowele i opowiadania stanowi y pole, na którym rozwija y
si rodki i sposoby realistycznego obrazowania. Ich bohaterowie wywodzili si  g ównie
z nizin spo ecznych, a ich losy odzwierciedla y najbardziej pal ce ówcze nie kwestie spo-
eczne i polityczne. Podobne rodki stylistyczne i funkcje przej  wspó cze nie serial, staj c

si  ma  form  prozy fi lmowej reprezentuj c  pó nonowoczesn  rzeczywisto .
Poza przej ciem dyskursu gatunku w tym konkretnym serialu mamy do czynienia z (za-

pewne równie  nieprzypadkow ) zbie no ci  okre le  dotycz cych g ównej bohaterki. Ty-
tu owa Dobra Pani z noweli Orzeszkowej to bezdzietna wdowa, Ewelina Krzycka, która 
ch tnie oddaje si  dzia alno ci dobroczynnej. Gdy w mie cie zawi zuje si  Towarzystwo 
Dam Dobroczynnych, z ochot  w cza si  w jego prace. Realizuj c swoj  wizj fi lantropii, 
decyduje si  zabra  do siebie dziewczynk  o imieniu Hela, córk  ubogiego murarza. Przez 
kilka lat adoruje j , traktuj c jak maskotk  i zasypuj c podarunkami, po czym odtr ca, gdy 
jest ni  znudzona. Moralizatorski wyd wi k noweli czyni z Dobrej Pani Eweliny rozczu-
lon  w asn  dobroci , kapry n  egoistk , która nie zwraca uwagi na krzywd  wyrz dzan
innym. Z Dobr  Pani  Idali  z serialu Siostry czy j  jedynie bezdzietno  i wdowie stwo,
poza tym pani Idalia w swojej dzia alno ci dobroczynnej jest zupe nym przeciwie stwem
pani Eweliny. 

Mamy tu do czynienia z przej ciem motywu (poj cie „Dobra Pani” oderwa o si  od 
swojego desygnatu i funkcjonuje w kulturze jako rodzaj toposu) przy jednoczesnym od-
wróceniu jego znaczenia i przypisaniu mu przeciwstawnych cech. Zabieg ten s u y w se-
rialu zawi zaniu akcji, gdy  to z jednej strony determinacja kobiet, aby zapewni  lokalnej 
spo eczno ci kogo , kto kontynuowa by to dobroczynne „dzie o”, a z drugiej ch  sióstr, 
aby podj  si  takiego zadania, s  g ównym elementem buduj cym fabu . W scenie pre-
zentuj cej posta  pani Idalii jedna z sióstr (siostra Klara) podsumowuje jej sylwetk : „Pani 

15 http://www.karta.org.pl
16 Odniesie  do literatury jest zreszt  w serialu wi cej – pojawiaj ca si  w trzecim odcinku wdowa Matylda jest 

np. ewidentn  transformacj  postaci Jagny z Ch opów Reymonta.
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Idalia to troch  jak z naszego zakonu”. Siostry nale  do Zakonu Sióstr Nieustaj cej Pomo-
cy, w którego nazwie zawiera si  istota dzia alno ci, któr  podejmowa  b d  przez kolejne 
odcinki serialu. Fryzjerka Mariola zastanawia si : „Gdzie teraz ludzie pójd  po pomoc? 
Jak aden nie ma ochoty ani czasu, ani serca dla innych”. To zdanie zdaje si  kluczowe dla 
konstruowanej przez serial fi gury siostry zakonnej. Ta wizja zgadza si  równie  z obrazem 
wy aniaj cym si  z moich bada  – siostry zakonne to osoby maj ce nieograniczone zda-
niem ludzi wieckich zasoby ochoty, czasu i serca dla wszystkich potrzebuj cych. W tym 
momencie pani Jadzia oznajmia, e pani Idalia zapisa a dom siostrze Prudencji w spadku. 
Pada pytanie, co zrobi  z takim darem, które z kolei jest pretekstem do ukazania fundamen-
talnych dla ycia zakonnego elementów – wagi lubów zakonnych – zw aszcza ubóstwa 
i pos usze stwa. Znajduj  one odzwierciedlenie w padaj cych propozycjach: „sprzeda
i rozda  biednym” lub „zostawi  decyzj  ksi dzu biskupowi”. 

W tym momencie nast puje opowiadanie „mitu w micie”. Siostry snuj  opowie
o wi tej Ricie, patronce swojego zgromadzenia. wi ta Rita jest wzorem dla rozmaitych 
stanów kobieco ci, gdy  w swojej biografi i czy wiele rodzajów do wiadczenia. Jest wzo-
rem dla panien, gdy  od dziecka anga owa a si  w modlitw , praktykowa a umartwienia 
i marzy a o wst pieniu do klasztoru. Pod presj  rodziców wysz a jednak za m , staj c
si  wzorem dla m atek i matek. M  Rity mia  gwa towny charakter, ale ona potrafi a
odmieni  go swoj  dobroci . Zosta  on zamordowany, kiedy pojedna  si  ju  z Bogiem. 
Dwaj synowie chcieli pom ci mier  ojca, jednak Rita modli a si , by raczej zmarli ni
zgrzeszyli, mszcz c si . Obaj zmarli w trakcie epidemii. Wtedy Rita postanowi a wst pi
do zakonu. Dwukrotnie odmówiono jej przyj cia. Pewnej nocy okazali jej si  trzej wi ci:
w. Jan Chrzciciel, w. Augustyn i w. Miko aj z Tolentino. Wprowadzili j  do klasztoru. 

Ostatecznie Rit  przyj y siostry augustianki. Jest ona patronk  „od spraw beznadziejnych” 
i „w trudnych okoliczno ciach”.

Odtwarzanie czy te  recytacja mitu za o ycielskiego odbywa si  w momentach kluczo-
wych dla spo eczno ci. Kluczowych rytualnie i ontologicznie. Takim momentem jest dla 
serialowych sióstr podj cie decyzji o rozpocz ciu nowego ycia i osiedleniu si  w domu 
pani Idalii, w ród lokalnej spo eczno ci. To siostra Lukrecja wpada na pomys , e mo e
kilka sióstr mog oby kontynuowa  tradycj  dzie a pani Idalii i zosta  w jej domu, zak ada-
j c sta e miejsce aposto owania, placówk  misyjn . Pomys  ten budzi racjonalny sprzeciw 
siostry Filipy, która pi trzy trudno ci – decyzja jest zbyt nag a, budynek w z ym stanie, 
a macierzysty klasztor oddalony o 30 kilometrów. 

W tym momencie fabu a osi ga kolejny moment zwrotny – nadchodzi miejscowy 
proboszcz, ksi dz Walenty. To epizod, który zawa y na decyzji sióstr. Za proboszczem 
nadbiega wdowa Grzelakowa z okrzykiem „niech nas ksi dz ratuje”. Kolejny element zna-
mienny dla konstruowania portretu spo eczno ci lokalnej – spo ród lokalnych autorytetów 
wybór wdowy pada na proboszcza, a nie na przedstawiciela w adzy administracyjnej – np. 
wójta. Z opowie ci Grzelakowej wynika, e Dziubas oskar y  jej synów o wylanie far-
by przeznaczonej do malowania elewacji i uka e ich, ka c im pracowa  za darmo, aby 
odpracowa  straty. Siostry kojarz  opowie  Grzelakowej ze zdarzeniem, którego by y
wiadkami w miasteczku i wraz z proboszczem jad  do Dziubasa. Ich stanowczo  pozwala 

im dotrze  do niego, po czym w ostrych s owach („sam pan jeste  gówniarz”) daj  mu do 
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zrozumienia, e widzia y ca  sytuacj  i gotowe s  sprowadzi  odpowiednich urz dników, 
aby sprawdzili legalno  zatrudnienia robotników. Dziubas rzuca w ich kierunku wyzwiska 
„byle kto” i „przyb dy” (przeznaczone dla kulturowych obcych), a ca  sytuacj  ratuje 
siostra Filipa, odkrywaj c zalany farb  samochód. Dziubas uznaje swoj  pora k , a sio-
stry odnosz  zwyci stwo skwitowane przez Zbysia s owami: „Nowa w adza! Trzymaj si
wiatru to dolecisz”. Na tym etapie rozwoju fabu y nast puje rozmowa siostry Prudencji 
z matk  prze o on  – siostr  Maksym . Akceptuje ona fakt, e pomys  otwarcia placów-
ki w domu pani Idalii jest wyrazem woli miejscowej ludno ci, ale stawia warunek – na 
przeprowadzk  musz  zgodzi  si  co najmniej trzy siostry. To kolejny moment, w którym 
artyku owane s  zasady rz dz ce zgromadzeniami zakonnymi – rola pos usze stwa oraz 
regu y i fundamentalne znaczenie wspólnoty. Pani Idalia mog a prowadzi  swoje dzie o
sama, bo by a osob wieck , siostrze Prudencji tego nie wolno, gdy  jest zakonnic , a za-
konnice yj  we wspólnocie. Na przeprowadzk  decyduj  si  cztery z pi ciu sióstr, które 
odwiedzi y dom pani Idalii. 

Momentem prze omu dla historii sióstr, a jednocze nie logicznym zwornikiem cz -
cym w ca o  narracj  mityczn , jest podarowanie przez siostr  Maksym  jednego z dwóch 
obrazów przekazanych zgromadzeniu przez papie a Innocentego VII – portretu w. Rity. 
Gest ten stanowi przypiecz towanie decyzji o nowym yciu. Odcinek ko czy scena powi-
tania sióstr przez lokaln  spo eczno  – wydarzeniem dowodz  kobiety. Mieszka cy poma-
gaj  przy wnoszeniu mebli, a siostra Prudencja opowiada o tym, jak zosta a w dzieci stwie
przygarni ta przez pani  Idali  i jaki mia o to wp yw na jej powo anie. Temat ten nie jest 
dalej rozwijany, stanowi jedynie sygna  tego, e idea powo ania jest kolejnym kluczowym 
dla ycia zakonnego poj ciem. Ostatni epizod to radosne powitanie pi tej (wcze niej nie-
zdecydowanej) siostry – Zenobii, która dociera taksówk .

Konstruuj c portret – fi gur  – zakonnicy, omawiany serial wizualizuje kilka elemen-
tów, które w moich badaniach w ród sióstr zakonnych by y przez nie wskazywane jako 
konstytutywne dla ycia zakonnego. Do nich zaliczaj  si : luby zakonne (w pierwszym 
odcinku wyeksponowane pos usze stwo i ubóstwo, w kolejnych podejmowany tak e pro-
blem czysto ci), waga modlitwy, regu y zakonnej, wspólnota i jej formacyjna rola, idea 
powo ania. Zupe nie jednak brak innych elementów – w konstruowanej tu wizji nie ma 
np. rygoru codziennych obowi zków i ustalonego planu dnia. Serialowe siostry mog  do
dowolnie planowa  swoje zaj cia. Ponadto podejmowane przez nie rodzaje aktywno ci
równie  rozmijaj  si  z tymi, które napotka am w trakcie bada . „Realne” siostry zakonne 
umieszczaj  swoj  dzia alno  g ównie w kontek cie „pomocy przez modlitw  intencyj-
n ”. Zaj cia praktyczne to dzia alno  edukacyjna, opieku czo-wychowawcza i apostol-
ska. Wizerunek aktywnie anga uj cych si  w lokalne problemy „nieustaj co pomocnych” 
sióstr, kreowany w serialu, jest z jednej strony efektem funkcjonuj cego w spo ecze -
stwie stereotypu zakonnicy, któremu ulegli twórcy i jego wizualizacj , a z drugiej zawiera 
„ yczeniowy” projekt postulowanej „modelowej” zakonnicy. Siostry rozwi zuj  bowiem 
bardzo aktualne problemy. W kolejnych odcinkach zajmuj  si  mi dzy innymi: wyzy-
skiem w pracy, hazardem (problematycznym zw aszcza w wietle ustawy s ynnej ostatnio 
z afery), niechcianymi dzie mi – stereotypowo siostry zosta y skojarzone z oknem ycia,
ekologi , portalami randkowymi, walk  z zabobonami, rozbitymi, niepe nymi rodzinami, 
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buntuj cymi si  przedstawicielami m odego pokolenia, kontrowersyjnymi dzia aniami ko-
mornika planuj cego eksmisj  itp. Dobór tematów wiadczy o spo ecznym oczekiwaniu, 
aby zgromadzenia zakonne aktywnie anga owa y si  we wspó czesne problemy, aby s owo
„czynne” w ich nazwach 17 nabra o nowego, bardziej dos ownego znaczenia. 

Neomitologizuj ca narracja o siostrach jest opowie ci  o transgresji 18, której dokonuje 
pi  sióstr, wchodz c w lokaln  spo eczno . Kontynuowanie dzie a pani Idalii, która by a
„jak z naszego zakonu”, naznacza zasadnicz  zmian  w ich biografi ach i dotychczasowym 
stylu ycia. Kontrast ten podkre lony jest przez zestawienie murowanego klasztoru, czyste-
go i zadbanego, z marmurowymi posadzkami, w którym dotychczas mieszka y, z wyma-
gaj cym remontu drewnianym domem, do którego si  wprowadzaj . Wej cie w miejscow
spo eczno , b d ce elementem tej transgresji, zmienia styl ycia sióstr i scala ich wspólno-
t . Symbolicznie i dos ownie wychodz  z klasztoru do ludzi, prezentuj c ywio owe reakcje 
na problemy miasteczka i z ywaj c si  z lokaln  spo eczno ci  (ksi dz Walenty nie wie np. 
e Zbysio i Jasio nie byli u pierwszej komunii, o czym siostry dowiaduj  si  bardzo szybko). 

Sposób dzia ania sióstr prezentowany w tym serialu jest do  niekonwencjonalny. 
Zgromadzenia zakonne s  z pewno ci  identyfi kowane z tradycyjnym Ko cio em i ro-
dzajem duchowo ci. Jednak na wiecie (a tak e w Polsce) te tradycyjne formy mog  kry
nowe tre ci. Typ dzia ania oraz taktyka podejmowania przez serialowe siostry ró nych ro-
dzajów aktywno ci sugeruj , e mo na by umie ci  ich wspólnot  w ramach nurtów nowej 
duchowo ci 19. Sugestia taka nie jest nadmiernie eksponowana, niemniej jednak widoczna, 
a wyra a si  g ównie w tym, e siostry zajmuj  si  indywidualn , spersonalizowan  po-
moc  potrzebuj cym jednostkom, a nie modlitw  „za wiat”. Zatem cechuje je aktywno ,
a nie bierno , ukierunkowanie na jednostk  i jej (nie tylko duchowe, lecz czasem bardzo 
przyziemne) problemy. Ciekawym w tym kontek cie elementem jest pojazd, którym siostry 
si  poruszaj . To VW transporter T1, popularny „Ogórek”, który od lat 60. XX wieku by
synonimem wolno ci i niezale no ci, ulubiony przez hipisów, „dzieci kwiaty” i rockand-
rollowe zespo y muzyczne. Ten symbol wyzwolenia, kreatywno ci i niezale no ci, poma-
lowany w faliste motywy w zielonym kolorze nadziei wybrali autorzy serialu jako rodek
komunikacji dla pi ciu „zbuntowanych” sióstr, czyni c tym samym delikatn  sugesti , e
mo na zaliczy  t  grup  w poczet ruchów alternatywnych. 

3.  DUCHOWO  „W DUCHU” NOWYCH MEDIÓW – 
DRUGIE YCIE SIÓSTR W INTERNECIE

Nowe mo liwo ci techniczne pozwalaj wiatu przedstawionemu w serialu wyj
poza ramy telewizyjnego ekranu. Siostry posiadaj  swoj  stron  www. Dzi ki niej badacz 
ma mo liwo  np. rekonstrukcji potocznego odbioru serialu. Zak adaj c, sygnalizowany 

17 Tradycyjnie zgromadzenia dziel  si  na „czynne” i „klauzurowe”.
18 Pisz c o rytuale transgresji, odwo uj  si  do przej tego przez Victora Turnera od Arnolda van Gennepa trój-

dzielnego schematu rytua u przej cia (por. Turner 2010).
19 Na temat zakresu poj ciowego terminów „duchowo ” i „nowa duchowo ” pisali Katarzyna Leszczy ska

i Zbigniew Pasek (2009).
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wcze niej, sposób odbioru fi lmowych narracji – jako opisuj cych rzeczywisto  – i w tym 
kontek cie analizuj c wypowiedzi na forum, widzimy wyra ny rozd wi k pomi dzy
oczekiwaniami w stosunku do serialu przed rozpocz ciem jego emisji a refl eksjami, które 
pojawiaj  si  u forumowiczów pisz cych po skonfrontowaniu swoich oczekiwa  z tele-
wizyjnym produktem. W pierwszych chronologicznie wpisach 20 pojawiaj  si  opinie: „Za-
powiada si  ciekawie…”, „Tak i to bardzo”, „Dobrze zapowiadaj cy si  serial. Taki lekki, 
sielankowy i przyjemny”. Opinie te s  formu owane przez osoby, które po kilku tygodniach 
pisz : „No, niestety… nie ogl dam, bo dla mnie jest irytuj cy. One jakie  takie infantylne. 
Zapowiadali jako ach i och… a tymczasem...”, „Film a raczej serial totalna pora ka, fa-
bu a do bani. Podczas reklamówek my la em, e to co  lepszego, tak si  zapowiada o a tu 
wielkie rozczarowanie”.  Wyj tkow  irytacj  mo na zauwa y  we wpisie: „Prze cza am
kana y i natrafi am na ten serial. Postanowi am obejrze  i po dzisiejszym odc. mog  z czy-
stym sumieniem og osi , e wi kszego gniota nie widzia am dawno. Zero akcji. Dziwne 
siostry zakonne, jaka  ruda (...kto to by ?)...”.

Wyra ny rozd wi k mi dzy oczekiwaniami sprzed emisji a opiniami po niej mo e by
spowodowany dwoma czynnikami – albo twórcy serialu skonstruowali wizj rodowiska
zakonnego, która nie zgadza si  z powszechnie zakorzenionym stereotypem, co wywo a-
o reakcje negacji i wyparcia, albo te  widzowie odczuli dysonans pomi dzy konwencj

serialu a znan  im, odbiegaj c  od niej, rzeczywisto ci . Rozstrzygni cie, która z powy -
szych sytuacji ma miejsce jest na podstawie dost pnych materia ów niemo liwe, jedyne co 
mo na stwierdzi , to e spo eczny odbiór rodowiska ko cielnego rozmija si  z tym, który 
prezentowany jest w serialu. Cho  dominuje taki w a nie ton wypowiedzi, warto odnoto-
wa  pojawiaj ce si  pojedyncze wpisy entuzjastów, którzy licz  na kontynuacj  serialu 
oraz jako ciekawostk  ironiczny wpis o tre ci: „W najbli sz  niedziel  (dnia 3.10.2009 r. 
o godz. 11.00) w ko ciele im. w. Micha a w Warszawie poprowadz  msz  w intencji 
sukcesu serialu. Ch tnych serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Po mszy ma a
degustacja wyrobów ko cielnych (wina i smalce poczciwej siostry Lucynki). Pozdrawiam. 
Ojciec Tadeusz” [pisownia oryginalna].

Poza mo liwo ci  obserwowania reakcji spo ecznych na tre ci zawarte w serialu, za 
po rednictwem strony internetowej uzyskujemy dost p do rozmaitych dodatków buduj cych 
niejako wiat wokó  serialu – zamieszczone s  tam krótkie charakterystyki bohaterów, któ-
rych funkcj  jest „utrwali ” obraz danej postaci jako posiadaj cej takie w a nie (ekspono-
wane w opisie) cechy. Dzi ki internetowi dowiadujemy si  (ogl daj c wywiady z twórcami 
i aktorami), jakie jest uzasadnienie i racjonalizacja obecno ci tego akurat przekazu w kultu-
rze, komu jest on (zdaniem twórców) potrzebny. Znajdujemy te  wiele mówi ce informacje 
o przygotowaniach i realizacji samego przedsi wzi cia. Ponadto udost pnione s  fragmenty 
poszczególnych odcinków oraz dodatki kreuj ce poczucie g bszego wkraczania, wr cz in-
gerowania, w wiat serialu, które w pewien sposób buduj  te  lojalno  widza wobec niego. 
Dodatki te, w formie ankiet, umo liwiaj  widzom podj cie decyzji, która z sióstr ich zdaniem 
przesz a najg bsz  metamorfoz  w wyniku przeprowadzki, a tak e wprowadzaj  element 

20 Wszystkie wpisy pochodz  z forum po wi conego serialowi dost pnego na stronie: http://forum.tvp.pl/index.
php?board=398.0 (12.09.2010).
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rywalizacji pomi dzy autorytetami, pytaj c: „Kto lepiej dba o parafi an? Siostra Prudencja 
czy proboszcz?”. Ta swoista „wojna” jest równie  istotnym wska nikiem, gdy  pokazuje, e
celem serialu jest wykreowanie kobiet jako autorytetów w spo eczno ci lokalnej.

Za po rednictwem materia ów dost pnych na stronie dowiadujemy si  o genezie 
powstania serialu. Re yser, Wojciech Nowak, stwierdza, e obecne na rynku seriale takie 
jak Plebania czy Ksi dz Mateusz nie wyczerpuj  tematyki rodowiska. Ponadto przez wiele 
lat tematy zwi zane ze rodowiskiem ko cielnym w ogóle w tego typu produkcjach nie 
by y poruszane. Tymczasem „religia i ycie religijne to powa na cz  duchowo ci tego 
narodu. (…) [o czym] nie nale y opowiada  na kl czkach ani zbyt serio”. Za o onym
przez re ysera celem by o „pokaza  prawdziwe ycie w komediowym sosie” i „z agodzi
hermetyczno rodowiska”. Siostry nie by y pierwsz  produkcj  Nowaka o zakonnicach. 
Wcze niej zrealizowa  spektakl Teatru Telewizji Stygmatyczka o siostrze Wandzie 
Boniszewskiej. Stereotypowo  my lenia re ysera o siostrach zakonnych znajduje swoj
kulminacj  w stwierdzeniu: „O siostrach nie atwo opowiada , bo oprócz tego, e zakonnica 
jest kobiet , ma takie sposoby reagowania, zachowania charakterystyczne tylko dla nich”. 
Nowak otwarcie przyznaje, e podczas kr cenia serialu nie korzysta  z konsultacji tzw. 
ekspertów od tematu, aktorki nie przesz y te adnego kursu liturgii, wiedz  potrzebn
do realizacji fi lmu czerpie on ze swoich do wiadcze  z pracy nad spektaklem TVP oraz 
z obserwacji, które poczyni , mieszkaj c przez miesi c w klasztorze u sióstr w Jerozolimie. 
Powy sze fakty potwierdzaj  hipotez , e prezentowana w serialu rzeczywisto  jest 
(re)konstrukcj  stereotypu i posiada cechy opowie ci mitycznej.

Z dost pnych na stronie materia ów wynika ponadto, e najistotniejsz  dla twórców 
i aktorów cech  przypisywan  serialowi jest atrybut, którym Barthes defi niuje nowoczesny 
mit – postulat zachowania „naturalno ci”. Najbardziej ewidentnie postulat ten przebija 
z wypowiedzi trzech aktorek (Warzechy, Pakulnis i Wojnarowskiej) na temat gry bez ma-
kija u. Racjonalizuj c to do wiadczenie, aktorki opowiadaj , jak mi a by a wiadomo ,
e nikt nie robi za o enia, i  musz  wygl da  jak lalka Barbie, dzi ki czemu mog y by

„naturalne”, robi y grymasy, nie ukrywa y zmarszczek, nie ba y si  przy tym mieszno ci.
Do wiadczeniem „naturalno ci” by a te  dla nich gra w habitach, w których „gra si  wy-
godnie, a nawet biega”. Co symptomatyczne, dopiero graj c zakonnice, aktorki zacz y
zwraca  uwag  na prawdziwe siostry zakonne, zauwa aj c, e „nosz wietnie dopasowane 
i pi kne habity, i e kobieco w nich wygl daj ”. Wypowiedzi te po raz kolejny dowodz
trwa o ci stereotypowego, zmityzowanego obrazu zakonnicy, obecnego w wiadomo ci
twórców serialu, który prze o y  si  potem na (re)konstruowan  narracj . Podobny obraz 
zakonnicy – szarej myszki, która ubiera si  wci  w ten sam bezbarwny strój, ale przy tym 
mo e pozwoli  sobie na komfort „naturalno ci”, wy oni  si  z moich rozmów ze wieckimi,
którzy raczej sporadycznie stykaj  si  z zakonnicami i nie maj  szans weryfi kowa  swoich 
s dów w praktyce ycia spo ecznego. Na poparcie powy szej, zwi zanej z teori  Barthes’a, 
konkluzji dotycz cej analogii mi dzy serialem a wspó czesnym mitem (j zykiem „skra-
dzionym”, który d y do zachowania „naturalno ci”) doda  mo na jeszcze kilka okre -
le , których aktorzy i re yser u ywaj  do opisania serialu, takich jak: „wszystko cechuje 
prawdziwo ”, „zwyczajna, ciep a historia, blisko widza”, „ciep e, pogodne, wzruszaj ce,
momentami zabawne, opowie ci o siostrach, które zawsze chc  nie  pomoc”.
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Pierwotnie tytu  serialu mia  brzmie Siostrzyczki, zmieniono go na Siostry; prawdo-
podobnie po to, by unikn  skojarze  z infantylizacj  i zasugerowa  obiektywne odzwier-
ciedlenie portretu rodowiska. Niezale nie od tytu u w efekcie ko cowym otrzymali my
opowie  mityczn , która na podobie stwo powtarzalnego rytua u, odgrywanego regular-
nie w prywatnych kapliczkach telewizyjnych, konstruuje pewn fi gur  zakonnicy. Figura 
ta jest silnie osadzona w obecnym w wiadomo ci zbiorowej stereotypie, cho  s  w niej 
obecne równie  elementy pozwalaj ce dopatrywa  si  w niej cech charakterystycznych dla 
innego dyskursu – nowej duchowo ci. T  drog  – przez telewizyjn  konwencj  serialu – 
wraca do nas mit, potwierdzaj c s owa Barthes’a o tym, e nasza racjonalno  codziennie 
przegrywa w konfrontacji z kultur  popularn , która ponosi najwi ksz  odpowiedzialno
za zjawisko swoistej remitologizacji rzeczywisto ci (Barthes 2008). 
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LITTLE SISTERS MEANING THE NUNS. THE FIGURE OF NUN IN THE POLISH TV SERIES

In the presented article the author analyses one of the lately produced Polish movie series, using the semiotic 
understanding of the text of culture as every signifi cant complete body. There are used the notions of sign and 
code as well as the convention of representing and creating of reality in various texts: literary or audio-visual. 
Using this theoretical supply, that permits “to read” the different products of culture as the texts: the internet 
pages, posters, performances, the literary text, billboards, computer games, paintings or television production 
the presented text takes as the object of analysis the way the nun fi gure is (re)constructed in the Sister’s series 
produced by Polish Television. The author recognizes the television series as one of modern symptoms of 
the “mythical speech”, using for the analysis the anthropological methodological and theoretical apparatus.

Key words: text of culture, television series, nun, myth, internet 
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