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W zamieszczonym artykule autorka analizuje jeden z wyprodukowanych w ostatnim czasie polskich seriali,
odwoáując siĊ do semiotycznego rozumienia tekstu kultury jako kaĪdej zamkniĊtej caáoĞci znaczącej. Korzysta
przy tym z pojĊü znaku, kodu oraz konwencji przedstawiania i tworzenia rzeczywistoĞci w róĪnego rodzaju
tekstach: literackich czy audiowizualnych. Wychodząc od tego zasobu teoretycznego, pozwalającego „czytaü”
jak teksty róĪne wytwory kultury: stronĊ internetową, plakat, przedstawienie teatralne, tekst literacki, billboard, grĊ komputerową, komiks, obraz malarski czy produkcjĊ telewizyjną, przedmiotem analizy w niniejszym tekĞcie uczyniáa sposób, w jaki w wyprodukowanym przez TelewizjĊ Polską serialu Siostry (re)konstruowana jest postaü siostry zakonnej. Autorka uznaje przy tym serial za jeden ze wspóáczesnych przejawów
„mitycznej mowy”, wykorzystując do jego analizy antropologiczny aparat metodologiczny i teoretyczny.
Sáowa kluczowe: tekst kultury, serial telewizyjny, zakonnica, mit, internet

Przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest sposób, w jaki w wyprodukowanym
przez TelewizjĊ Polską serialu 1 (re)konstruowana jest postaü siostry zakonnej. ĩeĔskie
instytuty zakonne 2 stanowią przedmiot moich badaĔ etnologicznych od 2006 roku. Interesuje mnie gáównie sposób postrzegania wspólnot zakonnych odzwierciedlony w materiale
etnograﬁcznym: wywiadach prowadzonych z osobami Ğwieckimi oraz innych dostĊpnych
treĞciach kulturowych – jak np. przekazy medialne i inne. Badam równieĪ strategie wykorzystywane przez same zakonnice do budowania swojej toĪsamoĞci spoáecznej 3. Serial Siostry 4, reklamowany przez jego twórców jako „pierwszy, polski serial o zakonnicach”, zainteresowaá mnie jako fenomen kulturowy, bĊdący elementem kreowania wizerunku konkretnego (związanego z KoĞcioáem i religią) Ğrodowiska. Kreacja ta ma charakter budowania
* Uniwersytet JagielloĔski; agnieszka.pozniak@uj.edu.pl.
1
O serialu jako gatunku telewizyjnym i jego cechach pisaá Wiesáaw Godzic (zob. 2004).
2
Wspóáczesna morfologia wspólnot zakonnych obejmuje podziaá na instytuty – mĊskie i ĪeĔskie, wĞród których
wyróĪnia siĊ instytuty Īycia konsekrowanego, a wĞród nich instytuty zakonne. Szczegóáową klasyﬁkacjĊ oraz
jej historyczne uwarunkowania podaje najnowszy leksykon Zakony (Grychowski i Marecki 2009).
3
Pokrewne pojĊcia to ethos tudzieĪ habitus.
4
Serial obyczajowy, Polska 2009; Scenariusz: Dominik W. Rettinger, Renata Frydrych; ReĪyseria: Wojciech
Nowak; Wykonawcy: Maria Pakulnis, Olga SarzyĔska, Magdalena Warzecha, Marta LipiĔska, Anna Wojnarowska, Joanna Bogacka, Tadeusz Chudecki, ElĪbieta Jarosik, Anna Tomaszewska, Piotr Cyrwus, Grzegorz
Grabowski, Marcin TroĔski i inni. Strona internetowa poĞwiĊcona serialowi: http://www.tvp.pl/seriale/
obyczajowe/siostry.
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opowieĞci mitycznej 5. Wedáug danych zawartych na portalu wirtualnemedia.pl 6, serial Siostry, nadawany w TVP 1, w sobotnim paĞmie popoáudniowym, od 17 paĨdziernika 2009
roku do 16 stycznia 2010, oglądaáo Ğrednio 3,58 mln widzów. OpowieĞü o zakonnicach
cieszyáa siĊ zatem wiĊkszą popularnoĞcią niĪ pozycje nadawane w tym samym czasie przez
stacje konkurencyjne (m.in. BrzydUla na TVN oraz pozycje Polsatu czy TVP 2). WidowniĊ
stanowiáy w przewaĪającej czĊĞci kobiety, Ğrednia wieku oglądających utrzymywaáa siĊ
powyĪej 45. roku Īycia, byli to gáównie mieszkaĔcy miast i osoby z wyksztaáceniem podstawowym. MoĪna zatem przypuszczaü, Īe wykreowany w serialu portret sióstr zakonnych
i ich Īycia wpáynąá na uksztaátowanie siĊ poglądu sporej (scharakteryzowanej za pomocą
powyĪszych parametrów) grupy ludzi na tĊ rzeczywistoĞü spoáeczną 7.
Produkt, który przez trzynaĞcie kolejnych sobotnich wieczorów oglądaáo w swoich telewizorach wspomniane kilka milionów, jest w swej istocie narracją o charakterze mitycznym, której formĊ i treĞü poddam analizie w kolejnych czĊĞciach tekstu. Z punktu widzenia
potocznego doĞwiadczenia spoáecznego raczej niĪ dyskursu naukowego moĪe wydawaü
siĊ, Īe na zawsze opuĞciliĞmy Ğwiat kultury typu magicznego, gdyĪ we wspóáczesnym
Ğwiecie króluje nauka 8. Ale czáowiek, jak mówi Mircea Eliade, nie moĪe Īyü w Ğwiecie
niezwaloryzowanym, w którym nie ma wartoĞci, w którym nie są obecne, w jakiejĞ postaci,
mit i sacrum. PrzestrzeĔ sacrum to przestrzeĔ tego, co rzeczywiste (Eliade 1999). Czego
dotyczy wspóáczesny sakralizm? W dyskursie potocznym mówi siĊ, Īe wspóáczesne spoáeczeĔstwo siĊ „laicyzuje”. Gdy przyjrzeü siĊ bliĪej zjawisku opisywanemu za pomocą tego
okreĞlenia, okaĪe siĊ, Īe oznaczaü ono moĪe tyle, iĪ w znacznie mniejszym stopniu uznaje
siĊ za ĞwiĊtą przestrzeĔ np. koĞcioáów czy cmentarzy, sáabnie potrzeba przynaleĪnoĞci
do silnie zhierarchizowanej wspólnoty KoĞcioáa katolickiego. Nie znaczy to jednak, Īe
przestrzeĔ sacrum zanikáa. Nastąpiáo pewne przesuniĊcie. W ponowoczesnym, heterogenicznym Ğwiecie, zdominowanym przez kulturĊ popularną, reklamĊ i mass media funkcjĊ
analogiczną do Ğwiątynnej przejĊáy na przykáad supermarkety. To do nich udają siĊ caáe
rodziny, czĊsto regularnie. Tu znajdują czas i przestrzeĔ inne od „codziennych”. Stąd czerpią wartoĞci i wzorce Īycia. „WáaĞnie ów emblematyczny supermarket staje siĊ ostatnio
rywalem ĞwiątyĔ religijnych, a gremialno-rodzinne, wielogodzinne pobyty w centrach towarowych są formą wspóáczesnego sacrum” (Burszta 2001: 31). Czáowiek nadal potrzebuje
5
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W rozumieniu mitu, jakie nadają mu badacze wspóáczeĞni, tacy jak Roland Barthes (zob. Barthes 2008)
czy Eleazar Mieletinski (zob. Mieletinski 1981). AnalizĊ fenomenu myĞlenia mitycznego zawará w swojej
publikacji równieĪ Andrzej Szyjewski (zob. Szyjewski 2008). Z kolei w ujĊciu antropologicznym narracjĊ
o charakterze obrazowym opisuje w klasycznej pracy Jurij àotman (zob. àotman 1983), a wĞród nowszych
wydawnictw Hans Belting (2007).
www.wirtualnemedia.pl
RzeczywistoĞü spoáeczną w odniesieniu do Ğrodowiska koĞcielnego rozumiem tu za Pawáem ZaáĊckim (zob.
ZaáĊcki 2000). Zakáadam przy tym, Īe rzeczywistoĞü ta jest konstruowana spoáecznie w sensie, jaki nadają
temu zjawisku Berger i Luckmann (zob. Berger i Luckmann 1983).
MoĪe o tym Ğwiadczyü chociaĪby powszechne i áatwo obserwowalne wĞród polityków i dziennikarzy czy
w popularnym programie telewizyjnym „Pogromcy mitów” (amerykaĔski program popularnonaukowy produkowany przez australijską spóákĊ Beyond Television Productions, nadawany na kanale Discovery Channel
http://dsc.discovery.com/tv/mythbusters/) uĪycie sáowa „mit” w znaczeniu potocznym – opowieĞci nieprawdziwej, káamstwa.
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magii, potrzebuje mitu, ale wspóáczesna magia i mit równieĪ ulegáy transformacji. Mity
w sensie archaicznym nie mają juĪ swojej mocy ustanawiania porządku. Obserwujemy
natomiast tworzenie siĊ i odtwarzanie struktur mitycznych w róĪnych (kon)tekstach kultury
popularnej. Wszystko moĪe mówiü do nas jĊzykiem mitu, jeĞli: „jĊzyk, rozumieü bĊdziemy
jako kaĪdą jednostkĊ czy caáoĞü znaczącą, tak sáowną, jak wzrokową (fotograﬁa, artykuá,
same przedmioty), jeĞli bĊdą coĞ znaczyü” (Barthes 2008: 241). Szczególną rolĊ w tworzeniu i odtwarzaniu mitycznej mowy odegraáo i odgrywa nadal kino oraz pozostaáa masowa
produkcja telewizyjna (w tym równieĪ seriale).
Kino narodziáo siĊ pod koniec XIX wieku jako jedna ze sztuk wizualnych wyrosáa ze
sztuki realistycznej. Jego narodziny poprzedziáo pojawienie siĊ wielu wynalazków technicznych. Jednak juĪ w epoce prekinowej istniaáo wiele innych sposobów na opisanie
Ğwiata. NaleĪaáoby wobec tego zastanowiü siĊ nad miejscem obrazów ﬁlmowych (w tym
seriali) w historii róĪnego rodzaju narracji. Daniel Bell pisze: „Prawdą jest, jak sądzĊ,
Īe kultura wspóáczesna to raczej kultura obrazu niĪ druku. ZmianĊ tĊ spowodowaáy nie
tyle ﬁlm i telewizja, ile nowe poczucie mobilnoĞci w przestrzeni geograﬁcznej i spoáecznej, jakiego ludzie zaczĊli doĞwiadczaü w poáowie XIX wieku, oraz nowa estetyka, jaka
zrodziáa siĊ w odpowiedzi na nie. ZamkniĊtą przestrzeĔ wioski czy wáasnego domostwa
rozsadzaáy podróĪe, zrodzony przez kolej zachwyt szybkoĞcią, przyjemnoĞü spaceru, zgieák
plaĪy, placów miejskich oraz podobne doĞwiadczenia Īycia codziennego, znajdujące wyraz
w dzieáach Renoira, Maneta, Seurata oraz innych impresjonistów i postimpresjonistów”
(Bell 1994: 144). Jednak kultura, czego dowodzi Eco, nie zyskaáa wizualnego charakteru
dopiero w XIX wieku. Ikonograﬁa, odwoáująca siĊ do doznaĔ zmysáowych, poprzedzaáa
pismo. Eco twierdzi, Īe nawet tam, gdzie: „elita rozwijaáa swą myĞl opierając siĊ na tekstach pisanych i posáugując siĊ mentalnoĞcią alfabetyczną” (tak byáo w czasach Ğredniowiecza, o których pisze) „póĨniej przekáadaáa ona na jĊzyk obrazkowy podstawowe elementy
wiedzy i koĞciec dominującej ideologii” (Eco 1996: 96). W ten sposób (za poĞrednictwem
obrazu) umoĪliwiaáa ona porozumienie miĊdzy „wysokim” a „niskim” kontekstem kultury.
Te teksty wizualne umieszczano w nie byle jakich miejscach, ale tam, gdzie obecne byáo
sacrum. Byáy wiĊc one przez owo sacrum uĞwiĊcane. „Katedra jest wielką ksiĊgą z kamienia i peáni w istocie funkcjĊ plakatu reklamowego, ekranu telewizyjnego, mistycznego
komiksu, który ma opowiedzieü i wytáumaczyü wszystko, co dotyczy ludów zamieszkujących ziemie, sztuk i zawodów, dni roku, pór zasiewów i zbiorów, tajemnic wiary, epizodów
z historii boskiej i ludzkiej lub Īywotów ĞwiĊtych (wielkich wzorców zachowaĔ, tak jak
dziĞ gwiazdy i piosenkarze, owa elita bez wáadzy politycznej, lecz posiadająca wielką moc
charyzmatyczną)” (tamĪe: 96).
Dopiero wraz z upowszechnieniem siĊ druku „prywatnie uprawiana lektura, prywatnie
dociekliwa poboĪnoĞü, prywatna ciekawoĞü spraw czáowieka i Ğwiata – usunĊáy w cieĔ wielką zbiorową lekcjĊ gotyckich katedr, ich rzeĨb, witraĪy, towarzyszących im spektakli” (Eco
1996: 96–97). KiedyĞ teksty wizualne otaczano szczególnym szacunkiem, nabieraáy one cech
sacrum. Obrazy nie byáy przeznaczone dla wszystkich i byáo ich duĪo mniej. Aby móc z nimi
obcowaü, trzeba byáo iĞü do Ğwiątyni albo posiadaü je samemu. Dzieáa sztuki posiadaáa jednak tylko elita. Radykalne zmiany przyniósá dopiero XIX wiek. DziĊki rozwojowi techniki
obraz zacząá byü masowo reprodukowany i zacząá docieraü do mas (zob. Postman 1995).
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W poáowie XX wieku zaczĊto mówiü o zjawisku nazywanym kulturą masową. Miaáa ona byü tworzona przez technikĊ przemysáową i sprzedawana masowej publicznoĞci.
Przez krytyków kultura masowa byáa opisywana w kategoriach kryzysu, okreĞlana jako
wrĊcz apokaliptyczna, jawiáa siĊ im jako upadek wartoĞci. Jeden z nich – przedstawiciel
szkoáy frankfurckiej – Adorno – wyraĪaá zaniepokojenie, Īe kultura masowa zagraĪa kulturze „wysokiej”. Do kultury masowej, „niskiej”, zaliczaá miĊdzy innymi (niszczące gusta)
jazz i bĊdący przedmiotem zainteresowania niniejszego artykuáu – obraz ﬁlmowy. Kultura
masowa miaáa byü przede wszystkim komercyjna, produkowana masowo dla rynku masowego. Kultura stawaáa siĊ w tej sytuacji towarem, jej wartoĞci wchodziáy wiĊc na rynek
na prawach towaru. Zacieraáo to rozróĪnienie na kulturĊ „wysoką” i „niską”. Zdaniem
tych krytyków: „JeĞli wszelkie gusty mają zostaü zaspokojone, to wszystko ulega redukcji do najmniejszego wspólnego mianownika przeciĊtnoĞci czy masy. Ludzie muszą mieü
swą wáasną kulturĊ odzwierciedlającą ich status i gust jako masy. Ostatecznie demokracja
i nauczanie powodują upadek kulturalnych odróĪnieĔ sztuki od kultury ludowej z jednej
strony i od kultury masowej z drugiej” (Strinatti 1998: 20). A zatem w efekcie ekspansji
kultury masowej powstają produkty standardowe, tworzone wedáug jednakowych wzorów,
bĊdące rezultatem „rutynowych, wyspecjalizowanych, zsegmentalizowanych, taĞmowych
form produkcji” (tamĪe: 21).
PublicznoĞü (odbiorcy kultury masowej) postrzegana byáa przez nurty krytyczne jako
bierni, posáuszni i bezbronni konsumenci, podatni na manipulacjĊ bezkrytycznie nabywający i konsumujący produkty tej kultury.
Od lat 70. XX wieku nie mówi siĊ juĪ o kulturze masowej, uznano, Īe jest to pojĊcie
nazbyt zdeprecjonowane. Pojawiáo siĊ w to miejsce pojĊcie „kultura popularna”. Kultura
masowa miaáa bardzo okreĞlony moment powstania – okoáo roku 1900. O kulturze popularnej mówi siĊ, Īe istniaáa „od początków”. Kultura popularna ma byü naturalnym Ğrodowiskiem Īycia czáowieka. Istniaáa ona od zawsze jako kultura „tradycyjna”, nazwana póĨniej
„ludową”, by zaniknąü w poáowie XX wieku. Jej spadkobierczynią staáa siĊ wáaĞnie kultura
„popularna”, popularna – bo dostĊpnoĞü do niej jest nieograniczona i staje siĊ ona Ğwiatową
kulturą uniwersalną (Strinatti 1998: 41).
Wpáywom kultury masowej nie opará siĊ Īaden rodzaj narracji. Norwid zwracaá uwagĊ
na rozwój gatunków literatury adresowanych do masowego odbiorcy. Takie utwory nazywaá: „przemysáową prawdą adresowaną do mas w imiĊ utopijnego ideaáu postĊpu” (Inglot
2002: 9). Zwracaá uwagĊ na ich schematycznoĞü i uwaĪaá za zabójcze dla kultury. Jego
zdaniem, aby traﬁü do niezbyt wymagającego czytelnika, autorzy tego rodzaju literatury
bezkrytycznie poddawali siĊ konwencji, zaĞ czytelników podobnych dzieá Norwid porównywaá do: „wdziĊkoszów, którzy przeglądają siĊ w zwierciadáach merkuriuszem od spodu
podlewanych, ani wiedząc, iĪ otrzymywanie tych zwierciadeá febry Ğmiertelne sprawia”
(Norwid 1971: 458). Prawie sto lat póĨniej w podobnym tonie wypowiadaá siĊ o literaturze
popularnej Antoni Hausner: „Dzieáo literackie staje siĊ wiĊc teraz w najpeániejszym znaczeniu tego sáowa towarem, ma swoją taryfĊ cen, sporządza siĊ je wedáug wzorów i dostarcza na termin. Jest ono artykuáem handlowym, za który páaci siĊ cenĊ, jaką jest warte
i które siĊ zwraca. Ich ceny zaleĪne są od popytu i nie mają nic wspólnego z wartoĞcią
produktów” (Hausner 1974: 193).
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Krytycznej analizy zjawiska zwanego literaturą masową podjąá siĊ takĪe Umberto Eco.
On takĪe zwraca uwagĊ na to, Īe powieĞü popularna posáuguje siĊ pewnymi utartymi schematami, ale nie buduje na tej podstawie wizji upadku literatury jako takiej. Jego zdaniem
wiernoĞü konwencjom, to, Īe literatura popularna peáni rolĊ pocieszycielską, jest optymistyczna w swej wymowie (dobro zwyciĊĪa), stanowi odpowiedĨ na wymagania czytelnika.
„RzeczywiĞcie, powieĞü popularna nie wymyĞla oryginalnych sytuacji narracyjnych, lecz
uprawia kombinatorykĊ toposów juĪ uznanych, przyjĊtych, lubianych przez publicznoĞü.
Charakteryzuje ją dbaáoĞü o speánianie ĪyczeĔ nie sformuáowanych wprawdzie przez czytelników. Czytelnicy ze swej strony Īądają od powieĞci popularnej (bĊdącej narzĊdziem
rozrywki i ucieczki od rzeczywistoĞci) nie tyle zaproponowania im nowych doĞwiadczeĔ
formalnych albo dramatycznego i problematycznego zakwestionowania istniejących systemów wartoĞci, ile czegoĞ dokáadnie odwrotnego: odpowiedzi na system oczekiwaĔ stanowiący juĪ czĊĞü masowej kultury” (Eco 1996: 96). To wáaĞnie ten typ narracji stanowi oazĊ
przetrwania dla wątków i postaci mitycznych. W tego typu literaturze jest miejsce dla toposów bohatera – herosa, magicznego dziecka, dla smoków, centaurów i innych bohaterów
rodem z mitów, i dla Ğwiata, w którym nieustanną walkĊ dobra ze záem wygrywa dobro.
Analizując fenomen serialu telewizyjnego w kontekĞcie kultury popularnej, zauwaĪamy, Īe na drodze od literatury do ikonograﬁi – róĪnych rodzajów wizualizacji – zmianie
ulegáa forma, podczas gdy treĞü pozostaáa silnie poddana konwencji. Serial – szczególny
rodzaj narracji mitycznej, bĊdący efektem dąĪenia kultury do wyraĪania siĊ za pomocą
wizualizacji – zyskuje funkcjĊ wspóáczesnej Biblii pauperum, bĊdąc dla swoich odbiorców
sposobem odzwierciedlania i opisu rzeczywistoĞci.
W Cyberiadzie Stanisáawa Lema jeden z mĊdrców, którzy zabawiali króla Globaresa,
koĔczy swoją opowieĞü sáowami: „To, co powiedziaáem, nie pochodziáo z wiedzy. Nauka
nie zajmuje siĊ takimi wáasnoĞciami bytu, do których naleĪy ĞmiesznoĞü. Nauka objaĞnia
Ğwiat, ale pogodziü z nim moĪe jedynie sztuka. CóĪ wiemy naprawdĊ o powstaniu Kosmosu? PustkĊ tak obszerną moĪna wypeániaü legendami i mitami, pragnąáem, w mitologizowaniu, dojĞü granic nieprawdopodobieĔstwa i myĞlĊ, Īe byáem tego bliski” (Lem 1991: 84).
Cykliczne powtarzanie tego, co juĪ znane – moĪe stąd wáaĞnie bierze siĊ wciąĪ nieodparty
urok narracji mitycznych, przybierających wspóáczeĞnie róĪne, skonwencjonalizowane
formy i nadal cieszących siĊ popularnoĞcią w Ğwiecie nauki i zaawansowanej technologii.

1. ĝWIĄTYNIA KINA I JEJ PRYWATNE KAPLICZKI
WspóáczeĞnie, w epoce kultury popularnej i jej „globalnej wioski”, obserwujemy renesans tekstów wizualnych. ĩyjemy dzisiaj w kulturze obrazu, obraz otacza nas ze wszystkich stron – komiks, reklama, ilustracja, plakat, fotograﬁa i wreszcie – kino. Tworzy ono,
jak niegdyĞ inne obrazy ikoniczne, pomost miĊdzy kulturą „wysoką” i kulturą popularną.
Kino staje siĊ takĪe wspóáczesną Ğwiątynią, miejscem gdzie przychodzi siĊ nie tylko
po to, by (wirtualnie) speániaü marzenia 9, ale takĪe by uczestniczyü w (przypominających
9

O roli i cechach widza pisaá miĊdzy innymi Wiesáaw Godzic (zob. 1991).
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religijne) rytuaáach ﬁlmowych seansów. Jest to egzempliﬁkacja fenomenu spoáecznego,
który Maisonneuve nazywa „zjawiskiem przeniesienia” (zob. 1995: 51). Sacrum przejawia siĊ wspóáczeĞnie w przedmiotach, postawach, instytucjach, ale w róĪnym i nie zawsze áatwym do rozpoznania stopniu. Te „nowoczesne ĞwiĊtoĞci” ukáadają siĊ, zdaniem
Maisonneuve, na czterech poziomach posiadających aspekty mityczne i rytualne: poziomie
ideowo-politycznym, poziomie techniki, poziomie dzikiego sacrum i poziomie przetrwania
mitów. Mówi on: „Czáowiek wspóáczesny dysponuje ukrytą mitologią i przebrzmiaáym
rytualizmem, dlatego teĪ wiele tradycyjnych wątków moĪna odnaleĨü we wspóáczesnej
literaturze, sztuce, kinie i w mass mediach. Na przykáad mity o raju utraconym, o wyspach
szczĊĞliwych, obrzĊdy związane z obchodami igrzysk, walka miĊdzy bohaterem pozytywnym i negatywnym w powieĞci przygodowej (...) [w nich – A.P.] odnajdujemy czĊĞü prób
inicjacyjnych, poszukiwanie ukrytego sensu Ğwiata i ludzkiej egzystencji” (Maisonneuve
1995: 51–52).
JeĞli istnieje koĞcióá kina (ﬁlmu), kino Ğwiątynia to, jak pisze Tadeusz Sobolewski,
oprócz niego, istnieją teĪ kina „prywatne kapliczki” (Sobolewski 1992: 10). Kapliczki,
które wiĊkszoĞü z nas posiada w domu. Sobolewski zalicza do nich odtwarzacze wideo
(naleĪaáoby dodaü do nich DVD), moim zdaniem mianem takiej prywatnej kapliczki okreĞliü moĪna teĪ kaĪdy odbiornik telewizyjny. PoĞród wszystkich noĞników obrazu telewizor
peáni olbrzymią i szczególną rolĊ. Zwáaszcza w maáych miasteczkach, gdzie nie ma w ogóle kina albo jest ono tylko jedno, telewizor ma status przedmiotu nie tyle luksusowego, ile
potrzebnego, tak jak potrzebne są mity czy bohaterowie kulturowi. Tworzy siĊ wokóá niego
aura sacrum, a oglądane za jego poĞrednictwem ﬁlmy równieĪ zyskują podobny status.
„Kultura” oglądania ﬁlmów, a szczególnie telewizyjnych seriali, jest bardzo ciekawym
polem do badaĔ dla etnologa. Ich wielka popularnoĞü to sygnaá, Īe zaspokajają one jakąĞ
waĪną potrzebĊ spoáeczeĔstwa. Nie tylko promują pewien styl Īycia. Podejmują pewne
wątki obecne w kulturze i w kinie „od początków” – wątki mityczne. Wkraczają tym samym na obszary dla kultury najistotniejsze.
JednoczeĞnie kultura popularna, do której naleĪą te konwencjonalne formy narracji,
ma tendencje do deformacji, banalizacji, trywializacji, a takĪe przesadnej dosadnoĞci. Seriale naleĪące do kultury popularnej wykorzystują chĊtnie mitologiĊ obcoĞci i odmiennoĞci
czy schemat bohatera – herosa, jedynego prawego i sprawiedliwego. W produkcjach tych
moĪemy odkryü mityczne treĞci, wątki baĞniowe, stare, dobrze znane kulturze wzorce
ikonograﬁczne. Prywatne kapliczki TV stają siĊ miejscem odprawiania specyﬁcznych rytuaáów, a w serialach i ﬁlmach, pod przykrywką na wskroĞ wspóáczesnej ikonograﬁi popartej
techniką i efektami specjalnymi, kryją siĊ formy i wątki bliskie dawnemu, mitycznemu
sposobowi obrazowania. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ kultura: „rządzi siĊ swymi wáasnymi,
odrĊbnymi prawami i, niezaleĪnie od ludzkich zamierzeĔ i technicznych wynalazków,
przechowuje i powiela stare obrazy i odwieczne symbole” (Sznajdeman 1999: 15). Kultura
popularna siĊga do najdawniejszych kulturowych opowieĞci, czerpie z mitów. Jak mówiá
Barthes, literatura popularna i ﬁlm (serial), obok fotograﬁi, reportaĪu, reklamy, to dzisiaj
„podpora archaicznej, mitycznej mowy” (Barthes 1970: 26).
JĊzyk obrazu jest mniej abstrakcyjny niĪ jĊzyk pisany. Literatura „w sensie Ğcisáym
w Īadnej mierze nie przypomina rzeczywistoĞci. Biaáe kartki pokryte linijkami czarnych
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znaczków nie są podobne do tego, co opisują. WraĪenie realnoĞci to dopiero efekt ﬁnalny, powstający po przetworzeniu owych linijek przez czytelnika” (Przypilak 1994). Co
innego ﬁlm. To wáaĞnie w kinie, tej „fabryce snów”, dziĊki ﬁlmom moĪemy dziĞ uczestniczyü w Ğwiecie mitycznym. Oglądając ﬁlm, moĪemy przenosiü siĊ w inną rzeczywistoĞü
i przeĪywaü niezwykáe przygody. To z ich bohaterami, jak kiedyĞ z bohaterami mitów
i legend, moĪemy siĊ identyﬁkowaü, oni stanowią dla nas wzorce. Kultura popularna,
której te ﬁlmy są wytworem, tworzy naszą wspóáczesną mitologiĊ, daje nam uczestniczyü
we wspóáczesnym sacrum i wpáywa na nasze spojrzenie na Ğwiat. „CiąĪenie ku neomitologizmowi, uaktywnianie gáĊbokich pokáadów kultury jest zjawiskiem charakterystycznym
dla sztuki ostatnich dziesiĊcioleci. JednakĪe nigdzie poza kinem 10 róĪne typy organizacji
materiaáu – od form kraĔcowo rodzajowych, caákowicie pocháoniĊtych prawdopodobnym
odtwarzaniem bytu dnia codziennego, po formĊ uogólnionej struktury mitu – nie stapiają
siĊ aĪ tak organicznie, przezierając przez siebie nawzajem” (àotman 1983: 11). We wspóáczesnych „prywatnych kapliczkach” telewizorów odbywa siĊ zatem wspóáczesne „czytanie” mitów, stając siĊ póĨnonowoczesnym rytuaáem – cechą serialu, tak jak rytuaáu, jest
wszak powtarzalnoĞü, serial, tak jak mit, „mówi” o rzeczywistoĞci „takiej jaką ona jest”.
Serial w tym kontekĞcie traktujĊ jako póĨnonowoczesną wersjĊ Biblii pauperum, która
„opisuje” i „táumaczy” rzeczywistoĞü. Teza ta wpisuje siĊ w psychoanalityczną koncepcjĊ
widza, opisaną przez Wiesáawa Godzica, kiedy mówi on o podstawowej zasadzie psychologicznej rządzącej odbiorem produkcji ﬁlmowej: „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 podobieĔstwo mitu „opisuje” rzeczywistoĞü, przyjrzyjmy siĊ
Ğwiatu opisanemu w przypadku konkretnego serialu, bĊdącego tu przedmiotem analizy.
Siostry to serial obyczajowy z elementami komediowymi (por. Kaczorowski, WiliĔska
i Rossa 2008). Serial, bĊdący wyrazem wspóáczesnego ciąĪenia ku neomitologizmowi, prezentując widzowi kolejne odcinki opowieĞci, kaĪdą z nich umieszcza w ramach pewnego
modelu baĞni i baĞniowoĞci funkcjonującego w kulturze 11. Nawiązując do sáów, które wypowiedziaá towarzysz Shreka w ﬁnaáowej scenie ﬁlmu: „Konwencja bracie, konwencja!”,
moĪna stwierdziü, Īe Siostry są produktem marketingowym. Do jego promocji wykorzystywane są moĪliwoĞci nowych mediów. Serial posiada oprawĊ w postaci poĞwiĊconej mu
10

11

Rozszerzyáabym w tym miejscu powyĪsze rozwaĪania równieĪ na inne realizacje narracji wizualnych – seriale telewizyjne.
Mity są ĞciĞle powiązane z baĞniami – na ten temat piszą m.in. Wasilewski (1979), Eliade (1989) i Mieletinski
(1981). Natomiast badaniem konwencji w opowieĞciach baĞniowych zajmowaá siĊ Wáadimir Propp. Przyglądając siĊ róĪnym opowieĞciom baĞniowym, ten rosyjski badacz doszedá do wniosku, Īe moĪna stworzyü
morfologiĊ baĞni, czyli opis skonstruowany wedáug jej czĊĞci skáadowych i ich stosunku wzglĊdem siebie
oraz do caáoĞci opowieĞci. Udowodniá, Īe istnieją pewne staáe elementy, charakterystyczne dla kaĪdej narracji
zaliczonej do baĞni. Są to zdaniem Proppa funkcje (zob. Propp 2000).
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strony www. Zawarte na niej rozmaite dodatki stwarzają odrĊbny zamkniĊty Ğwiat, w który
moĪna wkroczyü, aby zdobyü dodatkową wiedzĊ na temat wątków i postaci, albo – jeĞli jest
siĊ wtajemniczonym, staáym widzem serialu – aby raz jeszcze obejrzeü wybrane sceny czy
odcinki, posáuchaü wywiadów z aktorami, obejrzeü galeriĊ zdjĊü czy wziąü udziaá w ankietach. Istnienie Sióstr w Ğwiecie wirtualnym daje ich fanom poczucie jeszcze gáĊbszego
wejĞcia w Ğwiat ich ulubionych bohaterów i bliĪszego obcowania z nimi.
W tej czĊĞci tekstu skupiĊ siĊ na analizie jednego – pierwszego, wprowadzającego –
odcinka zatytuáowanego Dobra pani; w sytuacji gdy bĊdzie to konieczne, odwoáam siĊ
oczywiĞcie do fabuáy pozostaáych czĊĞci. W pierwszej scenie, trwającej kilkanaĞcie sekund, kamera prowadzi nasz wzrok od poglądowego kadru obejmującego korony drzew,
przez widok na kamienną ﬁgurĊ Matki Boskiej, do kiĞci dojrzaáych winogron. WĊdrówce
tej towarzyszy spokojna muzyka. O ile drzewa, których korony oglądamy, okazują siĊ
rosnąü w parku otaczającym rezydencjĊ, która stanie siĊ nowym domem dla zgromadzenia
zakonnego, o ile z ﬁgurą Matki Boskiej spotkamy siĊ raz jeszcze, gdyĪ u jej stóp nastąpi
pierwsze spotkanie miejscowych kobiet z przyjezdnymi siostrami zakonnymi, o tyle winogrona wydają siĊ tu nie na miejscu. Ale tylko na pierwszy rzut oka. Ich obecnoĞü okazuje
siĊ uzasadniona, jeĞli zauwaĪyü, Īe odsyáają one swoją semantyką do ﬁgury Ziemi Obiecanej (kiĞcie winogron wiszące na drąĪku niesionym przez dwóch ludzi są symbolem Ziemi
Obiecanej; w takim wizerunku ludzie reprezentują Jozuego i Kaleba lub ĩyda i chrzeĞcijanina). Ponadto w tradycji chrzeĞcijaĔskiej kiĞü winogron stanowi przeciwieĔstwo owocu
z drzewa wiadomoĞci dobrego i záego, reprezentując zmartwychwstanie, dobroczynnoĞü 12.
JuĪ zatem w pierwszej scenie widz dostaje sygnaá, Īe oto wkracza w przestrzeĔ niecodzienną, uĞwiĊconą, w której wydarzaü siĊ bĊdą rzeczy niezwykáe, przestrzeĔ metaforyzowaną
za pomocą kategorii Ziemi Obiecanej, przestrzeĔ mitu. Gdzie znajduje siĊ ta przestrzeĔ?
Seriale polskie czĊsto wykorzystują swoje ramy do promocji lokalnoĞci i „maáych ojczyzn” 13. Fabuáa Sióstr wpisuje siĊ w ten nurt. Miejscem akcji jest maáa miejscowoĞü
o wiejskim charakterze. Jej „rolĊ” w serialu „gra” podwarszawski Serock. SpoáecznoĞü
zamieszkująca tĊ miejscowoĞü posiada cechy spoáecznoĞci lokalnej, tak jak jest ona charakteryzowana przez przedmiotową literaturĊ antropologiczną (por. Zawistowicz-Adamska
1958) lub socjologiczną (Jaáowiecki, Sowa i Dudkiewicz 1989). W deﬁnicjach spoáecznoĞci lokalnej wystĊpują trzy staáe elementy: terytorium, interakcje spoáeczne i wiĊĨ psychiczna, wyraĪająca siĊ w poczuciu wspólnoty z ludĨmi zamieszkującymi dane terytorium
oraz realizująca siĊ w szczególnym stosunku do tego terytorium, które postrzegane jest jako
„nasze miejsce”. Wszystkie te elementy są do zaobserwowania w analizowanej produkcji.
Gáównych bohaterów áączy nie tylko miejsce zamieszkania, ale i relacje zaĪyáoĞci wyraĪane przez sposób, w jaki siĊ do siebie zwracają, oraz kategorie, jakimi siebie i „swoją”
miejscowoĞü opisują. Siostry w tej rzeczywistoĞci traktowane są jako „przybáĊdy”, element
obcy i zarazem potencjalnie zagraĪający lokalnemu status quo.
Pisząc o spoáecznoĞci serialowego Serocka jako o posiadającej cechy lokalnoĞci, naleĪy jednoczeĞnie zauwaĪyü, Īe realia, w których ona funkcjonuje, nie tworzą rzeczywis12
13
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Na temat symboliki winogron w kontekĞcie chrzeĞcijaĔstwa pisaáa Dorothea Forstner (2001).
PojĊcia „maáej ojczyzny” uĪywam w znaczeniu, jakie nadaá mu Stanisáaw Ossowski (1984).
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toĞci constans. W tĊ lokalnoĞü nagle wkracza „druĪyna” sióstr, przez jednych upragniona
i entuzjastycznie witana, przez innych widziana niechĊtnie, stawiając sobie za zadanie kontynuowanie „dzieáa” miejscowej charyzmatycznej jednostki – pani Idalii Koniecpolskiej,
zwanej „Dobrą Panią”. I okazuje siĊ, Īe ta lokalna spoáecznoĞü nie jest skostniaáa i niezmienna, przeciwnie, fakt kontaktu z „obcymi” – siostrami przybywającymi i osiedlającymi
siĊ w miejscowoĞci – powoduje, Īe spoáecznoĞü ta traci swoją hermetycznoĞü (charakteryzującą np. lokalnoĞü rodem z XIX wieku). Nowa sytuacja zmusza mieszkaĔców do weryﬁkacji
oraz wewnĊtrznej (w ramach spoáecznoĞci) negocjacji swoich statusów. Mamy wiĊc do
czynienia ze spoáecznoĞcią raczej dialogiczną, nieprzestającą przy tym byü lokalną.
W początkowej scenie odcinka nastĊpuje prezentacja gáównych bohaterów z miejscowej spoáecznoĞci: trzech kobiet – Marioli, Jadwigi i Eli, oraz dwóch mĊĪczyzn – Zbysia
i Jasia, lokalnych pijaczków i obiboków, których pierwsze sáowa brzmią: „robota jest dla
koni, nie dla ludzi”. Ci dwaj panowie, odziani w stroje robocze, najwyraĨniej zabierają
siĊ do remontu elewacji jakiegoĞ drewnianego budynku, jednak rezygnują z podejmowanych wysiáków i zasiadają na áawce z piwem w rĊku, przyglądając siĊ pracy trzech kobiet
czyszczących, malujących fronton i naprawiających dach. Scena ta charakteryzuje specyﬁkĊ opisywanej w serialu spoáecznoĞci – tradycyjnie patriarchalnej, w której genderowa
pozycja kobiety przypisana jest sferze prywatnej, natomiast sfera publiczna naleĪy do mĊĪczyzn. Mariola jest fryzjerką, nieustannie wtrącającą w swoje wypowiedzi angielskie sáówka (that’s it, Jesus, ok, no problem). Jako jedyna z tej trójki okaĪe siĊ w pewnym stopniu
wyemancypowana – prowadzi swój biznes. Nie przeáamuje jednak konwencjonalnoĞci mitu
prowincji, jest to emancypacja „na miarĊ” i w ramach spoáecznoĞci lokalnej. Towarzyszą
jej: pani Jadzia – osoba w starszym wieku, gospodyni zmaráej pani Idalii, która nie ma
mĊĪa, gdyĪ „jest zbyt szczera i kaĪdemu mówi, co o nim myĞli, a mĊĪczyĨni siĊ tego boją”
oraz Ela, dziewczyna najbardziej „stereotypowo” realizująca „projekt” lokalnej kobiecoĞci.
Ta piątka bohaterów zarysowuje nam ogólną charakterystykĊ Ğrodowiska, z którym
bĊdziemy mieü do czynienia w serialu. Za ich poĞrednictwem dowiadujemy siĊ takĪe, Īe
do miasteczka mają przyjechaü „goĞcie”, kulturowi „obcy” – zakonnice. Dom zaĞ – majątek zmaráej miejscowej dziedziczki – kobiety chcą odĞwieĪyü, aby zrobiü na siostrach
dobre wraĪenie. W kolejnej scenie przenosimy siĊ do miasteczka i obserwujemy przyjazd
sióstr i ich zachowanie w nowej dla nich przestrzeni. Zatrzymują siĊ przed sklepem znajdującym siĊ w budynku, przy którym stoi rusztowanie. Pod adresem jednej z nich (siostry
Lukrecji) pada z ust innej komentarz: „siostra zagáuszyáaby hejnaá mariacki”, tak wylewnie
i donoĞnie wita siĊ ona z miejscowymi pracującymi przy remoncie elewacji. Po tej scenie
moĪemy wywnioskowaü, Īe pomiĊdzy siostrami panują Īyczliwe stosunki i mają one podobne podejĞcie do otaczającego je Ğwiata. W tym momencie ma równieĪ miejsce pierwsza
stycznoĞü sióstr z Dziubasem, ich gáównym póĨniejszym antagonistą.
W myĞl konwencji baĞniowych bohater opowieĞci (w tym wypadku bohater zbiorowy – siostry) musi mieü swojego antagonistĊ, z którym przyjdzie mu siĊ zmierzyü w decydującym momencie opowieĞci. Tu jest nim miejscowy biznesmen o podejrzanych związkach ze Ğrodowiskiem maﬁjnym. Kontekst pierwszego spotkania jest doĞü dramatyczny – farba z puszek stojących na rusztowaniu wylewa siĊ na samochód Dziubasa, siostry
próbują go ostrzec, ale jest za póĨno. Dziubas ostro je traktuje i przegania ze „swojego”
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podwórka. Akcja na powrót przenosi siĊ do drewnianego domu. Na hasáo „jadą” kobiety
biegną pod przystrojoną kwiatami ﬁgurĊ Matki Boskiej z gitarą i zaczynają Ğpiewaü pieĞĔ
religijną, natomiast Zbysio i Jasio, obawiając siĊ, Īe siostry mogą zechcieü zostaü i zamieszkaü w dworku, zamierzają „nie spuszczaü imprezy z oka”. Siostry po przyjeĨdzie podziwiają
piĊkno miejsca, ich pierwszy kontakt z miejscowymi kobietami nastĊpuje przez Ğpiew.
W kolejnych scenach otrzymujemy bogaty materiaá opisujący stosunek osób Ğwieckich
do sióstr. Jest on mieszanką naboĪnego szacunku z obojĊtnoĞcią oraz pogardą i jest ilustracją stereotypów, funkcjonujących w ĞwiadomoĞci ludzi Ğwieckich, z którymi ja takĪe
spotykaáam siĊ w trakcie swoich badaĔ. Moi rozmówcy mówili o siostrach albo z naboĪnym zachwytem, kreując je wrĊcz na nieziemskie „zjawiska” albo z lekcewaĪeniem, jak
o „darmozjadach”, „tchórzach”, które nie mając odwagi, by podjąü wyzwanie Īycia we
wspóáczesnym Ğwiecie, „chronią siĊ” w klasztorach. A zatem: Mariola wyciera „szanowną
rączkĊ”, która umazaáa siĊ farbą ze ĞwieĪo malowanej elewacji, Jasiek stwierdza: „Ja do
sióstr nic nie mam” i chce odejĞü, na co Zbysio reaguje gwaátownie: „Albo one albo my.
WyĞwiĊcą CiĊ na ksiĊdza. Facet jesteĞ czy co?”. Kobiety z nadskakującą uprzejmoĞcią
zapraszają na poczĊstunek przygotowany dla „takich”, niezwykáych goĞci.
W tym momencie nastĊpuje pierwsze bezpoĞrednie odniesienie treĞci serialu do szerszego kontekstu kulturowego, sáuĪące jednoczeĞnie próbie obalenia stereotypowego obrazu
siostry zakonnej jako naiwnej i „gáupiej gąski”. „Przewodząca” grupie zakonnic siostra
Prudencja odchodzi na bok z gospodyniami i Īąda wyjaĞnieĔ, pyta co tu siĊ wyprawia, co
znaczy wymalowany ganek i salon. Nazywa to, co siĊ dzieje „potiomkinowską wsią”, odnosząc siĊ do postaci, która w kulturze zyskaáa status symbolu – rosyjskiego feldmarszaáka
Potiomkina, jednego z faworytów Katarzyny Wielkiej 14. Z okazji inspekcji Krymu przez
KatarzynĊ Potiomkin kazaá wybudowaü sáynne ruchome makiety wsi, mające Ğwiadczyü
o duĪej gĊstoĞci zaludnienia i szybkim tempie zagospodarowywania nowo zdobytych ziem.
Do tego symbolu prowizorki i obáudy porównuje Prudencja dziaáania kobiet, wzmacniając
je dodatkowo odniesieniem do czasów reĪimu komunistycznego, kiedy to na przyjazd
Gierka „malowano trawĊ na zielono”. W serialu wiĊcej jest odniesieĔ do historycznych
realiów minionej epoki ukazujących polską prowincjĊ jako wciąĪ opóĨnioną w przemianach. Podsumowuje tĊ scenĊ okrzyk Prudencji „Moje siostry nie są gáupie!” mający byü
obaleniem stereotypu o naiwnoĞci i áatwowiernoĞci sióstr.
Opisana scena jest wstĊpem do kluczowej dla serialu opowieĞci – o historii Īycia i osobie dawnej mieszkanki posiadáoĞci, pani Idalii Koniecpolskiej, „Dobrej Pani”, jak nazywaáa
ją lokalna spoáecznoĞü. „Oddajmy gáos” serialowym postaciom: „Bez Dobrej Pani juĪ nic
nie bĊdzie takie jak byáo. Urodziáa siĊ tu i mieszkaáa caáe Īycie. Pomagaáa dobrym sáowem
albo radą, albo jedzeniem. Jak np. komuĞ zabrakáo do pierwszego to zawsze mógá przyjĞü
14
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Jednym z najsáynniejszych epizodów z Īycia Potiomkina byáa inspekcja ziem przyáączonych do Rosji
w roku 1783 (gáównie Krymu), którą przeprowadziáa caryca Katarzyna II na początku roku 1787. Jej plan
przygotowaá wáaĞnie Potiomkin. Na drodze planowanego przejazdu zbudowaá specjalnie 76 postojów, kazaá
bieliü domy, restaurowaü i dobudowywaü naprĊdce infrastrukturĊ, a nawet podobno sadziü kwiaty. W kaĪdej
wizytowanej miejscowoĞci odbywaá siĊ festyn, sprzedawano tylko najlepsze towary, obowiązywaáa abstynencja, pilnowano, by nikt siĊ nie skarĪyá. Páynąc po Dnieprze, Katarzyna oglądaáa zaaranĪowane przez Potiomkina manifestacje szczĊĞliwej ludnoĞci i wozy wyáadowane workami ziarna (w rzeczywistoĞci w workach byá
podobno piasek).
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i prosiü o pomoc. U niej wszystko byáo dla ludzi. Jak siĊ któraĞ z mĊĪem poĪaráa np. to
nie byáo drugiej takiej osoby, która by ich tak szybko pogodziáa. Niejedna tu zamieszkaáa
na parĊ dni zanim jej stary nie wytrzeĨwiaá. Ze wszystkimi dzieciakami”. OpowieĞü ta stanowi niezwykle istotny element portretu prowincji zawartego w tym serialu. Powszechne
pijaĔstwo i patriarchalizm áączy siĊ paradoksalnie z silną pozycją kobiet (w przestrzeni
prywatnej). O pani Idalii dowiadujemy siĊ jeszcze, Īe w trakcie powstania warszawskiego
byáa áączniczką AK oraz Īe wyszáa za mąĪ za powstaĔca, który zginąá podczas wojny. Te
dwa fakty niejako legitymizują tĊ postaü jako miejscowy autorytet, jednostkĊ charyzmatyczną i niezwykáą, z drugiej zaĞ strony sáuĪą propagowaniu idei patriotyzmu i heroizmu
ukrytego w indywidualnych biograﬁach „bohaterów codziennoĞci”. MyĞl o istotnej roli
opowieĞci biograﬁcznych poszczególnych, „szarych” jednostek dla spoáecznoĞci lokalnej
i ogólnonarodowej popularyzowana jest przez metodologiĊ oral history (por. Kurkowska-Budzan i Zamorski 2009) oraz instytucje takie jak OĞrodek Karta 15.
Patrząc z metapoziomu kontekstu kulturowego, nie sposób pominąü nasuwających siĊ,
zamierzonych zapewne, skojarzeĔ dotyczących noweli Elizy Orzeszkowej 16. Maáa forma
prozy, jaką jest nowela, stanowiáa istotny etap w rozwoju literatury pozytywizmu, zwiastując rozkwit wielkich powieĞci. Nowele i opowiadania stanowiáy pole, na którym rozwijaáy
siĊ Ğrodki i sposoby realistycznego obrazowania. Ich bohaterowie wywodzili siĊ gáównie
z nizin spoáecznych, a ich losy odzwierciedlaáy najbardziej palące ówczeĞnie kwestie spoáeczne i polityczne. Podobne Ğrodki stylistyczne i funkcje przejąá wspóáczeĞnie serial, stając
siĊ maáą formą prozy ﬁlmowej reprezentującą póĨnonowoczesną rzeczywistoĞü.
Poza przejĊciem dyskursu gatunku w tym konkretnym serialu mamy do czynienia z (zapewne równieĪ nieprzypadkową) zbieĪnoĞcią okreĞleĔ dotyczących gáównej bohaterki. Tytuáowa Dobra Pani z noweli Orzeszkowej to bezdzietna wdowa, Ewelina Krzycka, która
chĊtnie oddaje siĊ dziaáalnoĞci dobroczynnej. Gdy w mieĞcie zawiązuje siĊ Towarzystwo
Dam Dobroczynnych, z ochotą wáącza siĊ w jego prace. Realizując swoją wizjĊ ﬁlantropii,
decyduje siĊ zabraü do siebie dziewczynkĊ o imieniu Hela, córkĊ ubogiego murarza. Przez
kilka lat adoruje ją, traktując jak maskotkĊ i zasypując podarunkami, po czym odtrąca, gdy
jest nią znudzona. Moralizatorski wydĨwiĊk noweli czyni z Dobrej Pani Eweliny rozczuloną wáasną dobrocią, kapryĞną egoistkĊ, która nie zwraca uwagi na krzywdĊ wyrządzaną
innym. Z Dobrą Panią Idalią z serialu Siostry áączy ją jedynie bezdzietnoĞü i wdowieĔstwo,
poza tym pani Idalia w swojej dziaáalnoĞci dobroczynnej jest zupeánym przeciwieĔstwem
pani Eweliny.
Mamy tu do czynienia z przejĊciem motywu (pojĊcie „Dobra Pani” oderwaáo siĊ od
swojego desygnatu i funkcjonuje w kulturze jako rodzaj toposu) przy jednoczesnym odwróceniu jego znaczenia i przypisaniu mu przeciwstawnych cech. Zabieg ten sáuĪy w serialu zawiązaniu akcji, gdyĪ to z jednej strony determinacja kobiet, aby zapewniü lokalnej
spoáecznoĞci kogoĞ, kto kontynuowaáby to dobroczynne „dzieáo”, a z drugiej chĊü sióstr,
aby podjąü siĊ takiego zadania, są gáównym elementem budującym fabuáĊ. W scenie prezentującej postaü pani Idalii jedna z sióstr (siostra Klara) podsumowuje jej sylwetkĊ: „Pani
15
16

http://www.karta.org.pl
OdniesieĔ do literatury jest zresztą w serialu wiĊcej – pojawiająca siĊ w trzecim odcinku wdowa Matylda jest
np. ewidentną transformacją postaci Jagny z Cháopów Reymonta.
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Idalia to trochĊ jak z naszego zakonu”. Siostry naleĪą do Zakonu Sióstr Nieustającej Pomocy, w którego nazwie zawiera siĊ istota dziaáalnoĞci, którą podejmowaü bĊdą przez kolejne
odcinki serialu. Fryzjerka Mariola zastanawia siĊ: „Gdzie teraz ludzie pójdą po pomoc?
Jak Īaden nie ma ochoty ani czasu, ani serca dla innych”. To zdanie zdaje siĊ kluczowe dla
konstruowanej przez serial ﬁgury siostry zakonnej. Ta wizja zgadza siĊ równieĪ z obrazem
wyáaniającym siĊ z moich badaĔ – siostry zakonne to osoby mające nieograniczone zdaniem ludzi Ğwieckich zasoby ochoty, czasu i serca dla wszystkich potrzebujących. W tym
momencie pani Jadzia oznajmia, Īe pani Idalia zapisaáa dom siostrze Prudencji w spadku.
Pada pytanie, co zrobiü z takim darem, które z kolei jest pretekstem do ukazania fundamentalnych dla Īycia zakonnego elementów – wagi Ğlubów zakonnych – zwáaszcza ubóstwa
i posáuszeĔstwa. Znajdują one odzwierciedlenie w padających propozycjach: „sprzedaü
i rozdaü biednym” lub „zostawiü decyzjĊ ksiĊdzu biskupowi”.
W tym momencie nastĊpuje opowiadanie „mitu w micie”. Siostry snują opowieĞü
o ĞwiĊtej Ricie, patronce swojego zgromadzenia. ĝwiĊta Rita jest wzorem dla rozmaitych
stanów kobiecoĞci, gdyĪ w swojej biograﬁi áączy wiele rodzajów doĞwiadczenia. Jest wzorem dla panien, gdyĪ od dziecka angaĪowaáa siĊ w modlitwĊ, praktykowaáa umartwienia
i marzyáa o wstąpieniu do klasztoru. Pod presją rodziców wyszáa jednak za mąĪ, stając
siĊ wzorem dla mĊĪatek i matek. MąĪ Rity miaá gwaátowny charakter, ale ona potraﬁáa
odmieniü go swoją dobrocią. Zostaá on zamordowany, kiedy pojednaá siĊ juĪ z Bogiem.
Dwaj synowie chcieli pomĞciü Ğmierü ojca, jednak Rita modliáa siĊ, by raczej zmarli niĪ
zgrzeszyli, mszcząc siĊ. Obaj zmarli w trakcie epidemii. Wtedy Rita postanowiáa wstąpiü
do zakonu. Dwukrotnie odmówiono jej przyjĊcia. Pewnej nocy okazali jej siĊ trzej ĞwiĊci:
Ğw. Jan Chrzciciel, Ğw. Augustyn i Ğw. Mikoáaj z Tolentino. Wprowadzili ją do klasztoru.
Ostatecznie RitĊ przyjĊáy siostry augustianki. Jest ona patronką „od spraw beznadziejnych”
i „w trudnych okolicznoĞciach”.
Odtwarzanie czy teĪ recytacja mitu zaáoĪycielskiego odbywa siĊ w momentach kluczowych dla spoáecznoĞci. Kluczowych rytualnie i ontologicznie. Takim momentem jest dla
serialowych sióstr podjĊcie decyzji o rozpoczĊciu nowego Īycia i osiedleniu siĊ w domu
pani Idalii, wĞród lokalnej spoáecznoĞci. To siostra Lukrecja wpada na pomysá, Īe moĪe
kilka sióstr mogáoby kontynuowaü tradycjĊ dzieáa pani Idalii i zostaü w jej domu, zakáadając staáe miejsce apostoáowania, placówkĊ misyjną. Pomysá ten budzi racjonalny sprzeciw
siostry Filipy, która piĊtrzy trudnoĞci – decyzja jest zbyt nagáa, budynek w záym stanie,
a macierzysty klasztor oddalony o 30 kilometrów.
W tym momencie fabuáa osiąga kolejny moment zwrotny – nadchodzi miejscowy
proboszcz, ksiądz Walenty. To epizod, który zawaĪy na decyzji sióstr. Za proboszczem
nadbiega wdowa Grzelakowa z okrzykiem „niech nas ksiądz ratuje”. Kolejny element znamienny dla konstruowania portretu spoáecznoĞci lokalnej – spoĞród lokalnych autorytetów
wybór wdowy pada na proboszcza, a nie na przedstawiciela wáadzy administracyjnej – np.
wójta. Z opowieĞci Grzelakowej wynika, Īe Dziubas oskarĪyá jej synów o wylanie farby przeznaczonej do malowania elewacji i ukaĪe ich, kaĪąc im pracowaü za darmo, aby
odpracowaü straty. Siostry kojarzą opowieĞü Grzelakowej ze zdarzeniem, którego byáy
Ğwiadkami w miasteczku i wraz z proboszczem jadą do Dziubasa. Ich stanowczoĞü pozwala
im dotrzeü do niego, po czym w ostrych sáowach („sam pan jesteĞ gówniarz”) dają mu do
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zrozumienia, Īe widziaáy caáą sytuacjĊ i gotowe są sprowadziü odpowiednich urzĊdników,
aby sprawdzili legalnoĞü zatrudnienia robotników. Dziubas rzuca w ich kierunku wyzwiska
„byle kto” i „przybáĊdy” (przeznaczone dla kulturowych obcych), a caáą sytuacjĊ ratuje
siostra Filipa, odkrywając zalany farbą samochód. Dziubas uznaje swoją poraĪkĊ, a siostry odnoszą zwyciĊstwo skwitowane przez Zbysia sáowami: „Nowa wáadza! Trzymaj siĊ
wiatru to dolecisz”. Na tym etapie rozwoju fabuáy nastĊpuje rozmowa siostry Prudencji
z matką przeáoĪoną – siostrą Maksymą. Akceptuje ona fakt, Īe pomysá otwarcia placówki w domu pani Idalii jest wyrazem woli miejscowej ludnoĞci, ale stawia warunek – na
przeprowadzkĊ muszą zgodziü siĊ co najmniej trzy siostry. To kolejny moment, w którym
artykuáowane są zasady rządzące zgromadzeniami zakonnymi – rola posáuszeĔstwa oraz
reguáy i fundamentalne znaczenie wspólnoty. Pani Idalia mogáa prowadziü swoje dzieáo
sama, bo byáa osobą Ğwiecką, siostrze Prudencji tego nie wolno, gdyĪ jest zakonnicą, a zakonnice Īyją we wspólnocie. Na przeprowadzkĊ decydują siĊ cztery z piĊciu sióstr, które
odwiedziáy dom pani Idalii.
Momentem przeáomu dla historii sióstr, a jednoczeĞnie logicznym zwornikiem áączącym w caáoĞü narracjĊ mityczną, jest podarowanie przez siostrĊ MaksymĊ jednego z dwóch
obrazów przekazanych zgromadzeniu przez papieĪa Innocentego VII – portretu Ğw. Rity.
Gest ten stanowi przypieczĊtowanie decyzji o nowym Īyciu. Odcinek koĔczy scena powitania sióstr przez lokalną spoáecznoĞü – wydarzeniem dowodzą kobiety. MieszkaĔcy pomagają przy wnoszeniu mebli, a siostra Prudencja opowiada o tym, jak zostaáa w dzieciĔstwie
przygarniĊta przez panią IdaliĊ i jaki miaáo to wpáyw na jej powoáanie. Temat ten nie jest
dalej rozwijany, stanowi jedynie sygnaá tego, Īe idea powoáania jest kolejnym kluczowym
dla Īycia zakonnego pojĊciem. Ostatni epizod to radosne powitanie piątej (wczeĞniej niezdecydowanej) siostry – Zenobii, która dociera taksówką.
Konstruując portret – ﬁgurĊ – zakonnicy, omawiany serial wizualizuje kilka elementów, które w moich badaniach wĞród sióstr zakonnych byáy przez nie wskazywane jako
konstytutywne dla Īycia zakonnego. Do nich zaliczają siĊ: Ğluby zakonne (w pierwszym
odcinku wyeksponowane posáuszeĔstwo i ubóstwo, w kolejnych podejmowany takĪe problem czystoĞci), waga modlitwy, reguáy zakonnej, wspólnota i jej formacyjna rola, idea
powoáania. Zupeánie jednak brak innych elementów – w konstruowanej tu wizji nie ma
np. rygoru codziennych obowiązków i ustalonego planu dnia. Serialowe siostry mogą doĞü
dowolnie planowaü swoje zajĊcia. Ponadto podejmowane przez nie rodzaje aktywnoĞci
równieĪ rozmijają siĊ z tymi, które napotkaáam w trakcie badaĔ. „Realne” siostry zakonne
umieszczają swoją dziaáalnoĞü gáównie w kontekĞcie „pomocy przez modlitwĊ intencyjną”. ZajĊcia praktyczne to dziaáalnoĞü edukacyjna, opiekuĔczo-wychowawcza i apostolska. Wizerunek aktywnie angaĪujących siĊ w lokalne problemy „nieustająco pomocnych”
sióstr, kreowany w serialu, jest z jednej strony efektem funkcjonującego w spoáeczeĔstwie stereotypu zakonnicy, któremu ulegli twórcy i jego wizualizacją, a z drugiej zawiera
„Īyczeniowy” projekt postulowanej „modelowej” zakonnicy. Siostry rozwiązują bowiem
bardzo aktualne problemy. W kolejnych odcinkach zajmują siĊ miĊdzy innymi: wyzyskiem w pracy, hazardem (problematycznym zwáaszcza w Ğwietle ustawy sáynnej ostatnio
z afery), niechcianymi dzieümi – stereotypowo siostry zostaáy skojarzone z oknem Īycia,
ekologią, portalami randkowymi, walką z zabobonami, rozbitymi, niepeánymi rodzinami,
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buntującymi siĊ przedstawicielami máodego pokolenia, kontrowersyjnymi dziaáaniami komornika planującego eksmisjĊ itp. Dobór tematów Ğwiadczy o spoáecznym oczekiwaniu,
aby zgromadzenia zakonne aktywnie angaĪowaáy siĊ we wspóáczesne problemy, aby sáowo
„czynne” w ich nazwach 17 nabraáo nowego, bardziej dosáownego znaczenia.
Neomitologizująca narracja o siostrach jest opowieĞcią o transgresji 18, której dokonuje
piĊü sióstr, wchodząc w lokalną spoáecznoĞü. Kontynuowanie dzieáa pani Idalii, która byáa
„jak z naszego zakonu”, naznacza zasadniczą zmianĊ w ich biograﬁach i dotychczasowym
stylu Īycia. Kontrast ten podkreĞlony jest przez zestawienie murowanego klasztoru, czystego i zadbanego, z marmurowymi posadzkami, w którym dotychczas mieszkaáy, z wymagającym remontu drewnianym domem, do którego siĊ wprowadzają. WejĞcie w miejscową
spoáecznoĞü, bĊdące elementem tej transgresji, zmienia styl Īycia sióstr i scala ich wspólnotĊ. Symbolicznie i dosáownie wychodzą z klasztoru do ludzi, prezentując Īywioáowe reakcje
na problemy miasteczka i zĪywając siĊ z lokalną spoáecznoĞcią (ksiądz Walenty nie wie np.
Īe Zbysio i Jasio nie byli u pierwszej komunii, o czym siostry dowiadują siĊ bardzo szybko).
Sposób dziaáania sióstr prezentowany w tym serialu jest doĞü niekonwencjonalny.
Zgromadzenia zakonne są z pewnoĞcią identyﬁkowane z tradycyjnym KoĞcioáem i rodzajem duchowoĞci. Jednak na Ğwiecie (a takĪe w Polsce) te tradycyjne formy mogą kryü
nowe treĞci. Typ dziaáania oraz taktyka podejmowania przez serialowe siostry róĪnych rodzajów aktywnoĞci sugerują, Īe moĪna by umieĞciü ich wspólnotĊ w ramach nurtów nowej
duchowoĞci 19. Sugestia taka nie jest nadmiernie eksponowana, niemniej jednak widoczna,
a wyraĪa siĊ gáównie w tym, Īe siostry zajmują siĊ indywidualną, spersonalizowaną pomocą potrzebującym jednostkom, a nie modlitwą „za Ğwiat”. Zatem cechuje je aktywnoĞü,
a nie biernoĞü, ukierunkowanie na jednostkĊ i jej (nie tylko duchowe, lecz czasem bardzo
przyziemne) problemy. Ciekawym w tym kontekĞcie elementem jest pojazd, którym siostry
siĊ poruszają. To VW transporter T1, popularny „Ogórek”, który od lat 60. XX wieku byá
synonimem wolnoĞci i niezaleĪnoĞci, ulubiony przez hipisów, „dzieci kwiaty” i rockandrollowe zespoáy muzyczne. Ten symbol wyzwolenia, kreatywnoĞci i niezaleĪnoĞci, pomalowany w faliste motywy w zielonym kolorze nadziei wybrali autorzy serialu jako Ğrodek
komunikacji dla piĊciu „zbuntowanych” sióstr, czyniąc tym samym delikatną sugestiĊ, Īe
moĪna zaliczyü tĊ grupĊ w poczet ruchów alternatywnych.

3. DUCHOWOĝû „W DUCHU” NOWYCH MEDIÓW –
DRUGIE ĩYCIE SIÓSTR W INTERNECIE
Nowe moĪliwoĞci techniczne pozwalają Ğwiatu przedstawionemu w serialu wyjĞü
poza ramy telewizyjnego ekranu. Siostry posiadają swoją stronĊ www. DziĊki niej badacz
ma moĪliwoĞü np. rekonstrukcji potocznego odbioru serialu. Zakáadając, sygnalizowany
17
18

19
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Tradycyjnie zgromadzenia dzielą siĊ na „czynne” i „klauzurowe”.
Pisząc o rytuale transgresji, odwoáujĊ siĊ do przejĊtego przez Victora Turnera od Arnolda van Gennepa trójdzielnego schematu rytuaáu przejĞcia (por. Turner 2010).
Na temat zakresu pojĊciowego terminów „duchowoĞü” i „nowa duchowoĞü” pisali Katarzyna LeszczyĔska
i Zbigniew Pasek (2009).
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wczeĞniej, sposób odbioru ﬁlmowych narracji – jako opisujących rzeczywistoĞü – i w tym
kontekĞcie analizując wypowiedzi na forum, widzimy wyraĨny rozdĨwiĊk pomiĊdzy
oczekiwaniami w stosunku do serialu przed rozpoczĊciem jego emisji a reﬂeksjami, które
pojawiają siĊ u forumowiczów piszących po skonfrontowaniu swoich oczekiwaĔ z telewizyjnym produktem. W pierwszych chronologicznie wpisach 20 pojawiają siĊ opinie: „Zapowiada siĊ ciekawie…”, „Tak i to bardzo”, „Dobrze zapowiadający siĊ serial. Taki lekki,
sielankowy i przyjemny”. Opinie te są formuáowane przez osoby, które po kilku tygodniach
piszą: „No, niestety… nie oglądam, bo dla mnie jest irytujący. One jakieĞ takie infantylne.
Zapowiadali jako ach i och… a tymczasem...”, „Film a raczej serial totalna poraĪka, fabuáa do bani. Podczas reklamówek myĞlaáem, Īe to coĞ lepszego, tak siĊ zapowiadaáo a tu
wielkie rozczarowanie”. Wyjątkową irytacjĊ moĪna zauwaĪyü we wpisie: „Przeáączaáam
kanaáy i natraﬁáam na ten serial. Postanowiáam obejrzeü i po dzisiejszym odc. mogĊ z czystym sumieniem ogáosiü, Īe wiĊkszego gniota nie widziaáam dawno. Zero akcji. Dziwne
siostry zakonne, jakaĞ ruda (...kto to byá?)...”.
WyraĨny rozdĨwiĊk miĊdzy oczekiwaniami sprzed emisji a opiniami po niej moĪe byü
spowodowany dwoma czynnikami – albo twórcy serialu skonstruowali wizjĊ Ğrodowiska
zakonnego, która nie zgadza siĊ z powszechnie zakorzenionym stereotypem, co wywoáaáo reakcje negacji i wyparcia, albo teĪ widzowie odczuli dysonans pomiĊdzy konwencją
serialu a znaną im, odbiegającą od niej, rzeczywistoĞcią. RozstrzygniĊcie, która z powyĪszych sytuacji ma miejsce jest na podstawie dostĊpnych materiaáów niemoĪliwe, jedyne co
moĪna stwierdziü, to Īe spoáeczny odbiór Ğrodowiska koĞcielnego rozmija siĊ z tym, który
prezentowany jest w serialu. Choü dominuje taki wáaĞnie ton wypowiedzi, warto odnotowaü pojawiające siĊ pojedyncze wpisy entuzjastów, którzy liczą na kontynuacjĊ serialu
oraz jako ciekawostkĊ ironiczny wpis o treĞci: „W najbliĪszą niedzielĊ (dnia 3.10.2009 r.
o godz. 11.00) w koĞciele im. ĝw. Michaáa w Warszawie poprowadzĊ mszĊ w intencji
sukcesu serialu. ChĊtnych serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Po mszy maáa
degustacja wyrobów koĞcielnych (wina i smalce poczciwej siostry Lucynki). Pozdrawiam.
Ojciec Tadeusz” [pisownia oryginalna].
Poza moĪliwoĞcią obserwowania reakcji spoáecznych na treĞci zawarte w serialu, za
poĞrednictwem strony internetowej uzyskujemy dostĊp do rozmaitych dodatków budujących
niejako Ğwiat wokóá serialu – zamieszczone są tam krótkie charakterystyki bohaterów, których funkcją jest „utrwaliü” obraz danej postaci jako posiadającej takie wáaĞnie (eksponowane w opisie) cechy. DziĊki internetowi dowiadujemy siĊ (oglądając wywiady z twórcami
i aktorami), jakie jest uzasadnienie i racjonalizacja obecnoĞci tego akurat przekazu w kulturze, komu jest on (zdaniem twórców) potrzebny. Znajdujemy teĪ wiele mówiące informacje
o przygotowaniach i realizacji samego przedsiĊwziĊcia. Ponadto udostĊpnione są fragmenty
poszczególnych odcinków oraz dodatki kreujące poczucie gáĊbszego wkraczania, wrĊcz ingerowania, w Ğwiat serialu, które w pewien sposób budują teĪ lojalnoĞü widza wobec niego.
Dodatki te, w formie ankiet, umoĪliwiają widzom podjĊcie decyzji, która z sióstr ich zdaniem
przeszáa najgáĊbszą metamorfozĊ w wyniku przeprowadzki, a takĪe wprowadzają element
20

Wszystkie wpisy pochodzą z forum poĞwiĊconego serialowi dostĊpnego na stronie: http://forum.tvp.pl/index.
php?board=398.0 (12.09.2010).
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rywalizacji pomiĊdzy autorytetami, pytając: „Kto lepiej dba o paraﬁan? Siostra Prudencja
czy proboszcz?”. Ta swoista „wojna” jest równieĪ istotnym wskaĨnikiem, gdyĪ pokazuje, Īe
celem serialu jest wykreowanie kobiet jako autorytetów w spoáecznoĞci lokalnej.
Za poĞrednictwem materiaáów dostĊpnych na stronie dowiadujemy siĊ o genezie
powstania serialu. ReĪyser, Wojciech Nowak, stwierdza, Īe obecne na rynku seriale takie
jak Plebania czy Ksiądz Mateusz nie wyczerpują tematyki Ğrodowiska. Ponadto przez wiele
lat tematy związane ze Ğrodowiskiem koĞcielnym w ogóle w tego typu produkcjach nie
byáy poruszane. Tymczasem „religia i Īycie religijne to powaĪna czĊĞü duchowoĞci tego
narodu. (…) [o czym] nie naleĪy opowiadaü na klĊczkach ani zbyt serio”. ZaáoĪonym
przez reĪysera celem byáo „pokazaü prawdziwe Īycie w komediowym sosie” i „záagodziü
hermetycznoĞü Ğrodowiska”. Siostry nie byáy pierwszą produkcją Nowaka o zakonnicach.
WczeĞniej zrealizowaá spektakl Teatru Telewizji Stygmatyczka o siostrze Wandzie
Boniszewskiej. StereotypowoĞü myĞlenia reĪysera o siostrach zakonnych znajduje swoją
kulminacjĊ w stwierdzeniu: „O siostrach nieáatwo opowiadaü, bo oprócz tego, Īe zakonnica
jest kobietą, ma takie sposoby reagowania, zachowania charakterystyczne tylko dla nich”.
Nowak otwarcie przyznaje, Īe podczas krĊcenia serialu nie korzystaá z konsultacji tzw.
ekspertów od tematu, aktorki nie przeszáy teĪ Īadnego kursu liturgii, wiedzĊ potrzebną
do realizacji ﬁlmu czerpie on ze swoich doĞwiadczeĔ z pracy nad spektaklem TVP oraz
z obserwacji, które poczyniá, mieszkając przez miesiąc w klasztorze u sióstr w Jerozolimie.
PowyĪsze fakty potwierdzają hipotezĊ, Īe prezentowana w serialu rzeczywistoĞü jest
(re)konstrukcją stereotypu i posiada cechy opowieĞci mitycznej.
Z dostĊpnych na stronie materiaáów wynika ponadto, Īe najistotniejszą dla twórców
i aktorów cechą przypisywaną serialowi jest atrybut, którym Barthes deﬁniuje nowoczesny
mit – postulat zachowania „naturalnoĞci”. Najbardziej ewidentnie postulat ten przebija
z wypowiedzi trzech aktorek (Warzechy, Pakulnis i Wojnarowskiej) na temat gry bez makijaĪu. Racjonalizując to doĞwiadczenie, aktorki opowiadają, jak miáa byáa ĞwiadomoĞü,
Īe nikt nie robi zaáoĪenia, iĪ muszą wyglądaü jak lalka Barbie, dziĊki czemu mogáy byü
„naturalne”, robiáy grymasy, nie ukrywaáy zmarszczek, nie baáy siĊ przy tym ĞmiesznoĞci.
DoĞwiadczeniem „naturalnoĞci” byáa teĪ dla nich gra w habitach, w których „gra siĊ wygodnie, a nawet biega”. Co symptomatyczne, dopiero grając zakonnice, aktorki zaczĊáy
zwracaü uwagĊ na prawdziwe siostry zakonne, zauwaĪając, Īe „noszą Ğwietnie dopasowane
i piĊkne habity, i Īe kobieco w nich wyglądają”. Wypowiedzi te po raz kolejny dowodzą
trwaáoĞci stereotypowego, zmityzowanego obrazu zakonnicy, obecnego w ĞwiadomoĞci
twórców serialu, który przeáoĪyá siĊ potem na (re)konstruowaną narracjĊ. Podobny obraz
zakonnicy – szarej myszki, która ubiera siĊ wciąĪ w ten sam bezbarwny strój, ale przy tym
moĪe pozwoliü sobie na komfort „naturalnoĞci”, wyáoniá siĊ z moich rozmów ze Ğwieckimi,
którzy raczej sporadycznie stykają siĊ z zakonnicami i nie mają szans weryﬁkowaü swoich
sądów w praktyce Īycia spoáecznego. Na poparcie powyĪszej, związanej z teorią Barthes’a,
konkluzji dotyczącej analogii miĊdzy serialem a wspóáczesnym mitem (jĊzykiem „skradzionym”, który dąĪy do zachowania „naturalnoĞci”) dodaü moĪna jeszcze kilka okreĞleĔ, których aktorzy i reĪyser uĪywają do opisania serialu, takich jak: „wszystko cechuje
prawdziwoĞü”, „zwyczajna, ciepáa historia, blisko widza”, „ciepáe, pogodne, wzruszające,
momentami zabawne, opowieĞci o siostrach, które zawsze chcą nieĞü pomoc”.
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Pierwotnie tytuá serialu miaá brzmieü Siostrzyczki, zmieniono go na Siostry; prawdopodobnie po to, by uniknąü skojarzeĔ z infantylizacją i zasugerowaü obiektywne odzwierciedlenie portretu Ğrodowiska. NiezaleĪnie od tytuáu w efekcie koĔcowym otrzymaliĞmy
opowieĞü mityczną, która na podobieĔstwo powtarzalnego rytuaáu, odgrywanego regularnie w prywatnych kapliczkach telewizyjnych, konstruuje pewną ﬁgurĊ zakonnicy. Figura
ta jest silnie osadzona w obecnym w ĞwiadomoĞci zbiorowej stereotypie, choü są w niej
obecne równieĪ elementy pozwalające dopatrywaü siĊ w niej cech charakterystycznych dla
innego dyskursu – nowej duchowoĞci. Tą drogą – przez telewizyjną konwencjĊ serialu –
wraca do nas mit, potwierdzając sáowa Barthes’a o tym, Īe nasza racjonalnoĞü codziennie
przegrywa w konfrontacji z kulturą popularną, która ponosi najwiĊkszą odpowiedzialnoĞü
za zjawisko swoistej remitologizacji rzeczywistoĞci (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 signiﬁcant 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 ﬁgure 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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