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Celem artykuáu jest analiza procesów mitologizacji i stereotypizacji polskiej rzeczywistoĞci spoáecznej w operze mydlanej M jak MiáoĞü. Do celów badawczych przyjĊto nastĊpującą hipotezĊ: obraz Ğwiata prezentowany
w serialu M jak MiáoĞü zaspokaja spoáeczną potrzebĊ budowania mitu przez odzwierciedlanie norm i wartoĞci
uznawanych przez potencjalnych odbiorców tego serialu za waĪne i spoáecznie dozwolone. Przeprowadzono
analizĊ treĞci wybranych odcinków z lat 2008–2010. Zastosowano dobór celowy, wielostopniowy. Wyniki
badaĔ potwierdziáy zaáoĪoną hipotezĊ. M jak MiáoĞü jest noĞnikiem mitów i stereotypów spoáecznych. Mostowiakowie uosabiają wyobraĪenia typowej polskiej rodziny – rodzina wielopokoleniowa, oparta na wiĊziach
pokrewieĔstwa. W serialu wĞród wartoĞci o charakterze pozytywnym dominują: miáoĞü, wzajemna troska,
opieka, dobro innych, bezpieczeĔstwo. Negatywnie nacechowane są miĊdzy innymi: zdrada, zagroĪenie, káamstwo i zazdroĞü. Serial posiada moĪliwoĞci socjalizacyjne i edukacyjne. Podtrzymuje wartoĞci tradycyjne.
M jak MiáoĞü ma charakter moralizatorski. Wzorce zachowaĔ bohaterów opierają siĊ na dychotomicznym
podziale: dobro–záo, moralnoĞü–niemoralnoĞü. PostĊpowanie bohaterów jest nagradzane, gdy jest dobre i karane, gdy jest niewáaĞciwe. M jak MiáoĞü speánia wymagania opery mydlanej. Jego fabuáa dostosowana jest
do szerokiego grona odbiorców.
Sáowa kluczowe: mit, stereotyp, opera mydlana, socjalizacja, M jak MiáoĞü

Mity i stereotypy obecne w ĞwiadomoĞci spoáecznej Polaków mogą wpáywaü na zachowanie ciągáoĞci szeroko rozumianego polskiego systemu spoáecznego. Zapewniają bowiem moĪliwoĞü odniesienia siĊ do zdeﬁniowanych sytuacji i zjawisk spoáecznych oraz
ustalonych sposobów postĊpowania.
W procesach mitologizacji i stereotypizacji znaczącą rolĊ odgrywa telewizja. Jako
medium komunikacji spoáecznej nie tylko przekazuje informacje, ale teĪ ksztaátuje postawy
i opinie. Ugruntowaną pozycjĊ na polskim rynku medialnym zajmuje opera mydlana –
jeden z gatunków telewizyjnych. OperĊ mydlaną moĪna potraktowaü jako tekst kultury.
Przedmiotem niniejszych rozwaĪaĔ bĊdzie jedna ze sztandarowych polskich produkcji
tego gatunku – tytuáowa M jak MiáoĞü (serial emitowany na antenie programu drugiego
Telewizji Polskiej). Odkrycie mitów i stereotypów obecnych w M jak MiáoĞü moĪe mieü
znaczenie dla zrozumienia polskiej rzeczywistoĞci spoáecznej.
Na podtrzymanie ciągáoĞci spoáecznej skáadają siĊ równieĪ dziaáania licznych agend
socjalizacyjnych. Znaczący wpáyw na proces socjalizacji ma telewizja – medium spoáecz* Uniwersytet Rzeszowski; katarzyna1601@wp.pl.
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nej komunikacji. Ksztaátuje postawy, wpáywa na zachowania jednostek i grup. Jest rodzajem zwierciadáa spoáecznego. W przypadku M jak MiáoĞü badano skutecznoĞü przekazu
treĞci spoáecznych o charakterze socjalizacyjnym i moralizatorskim. PrzyjĊto zaáoĪenie, Īe
serial ten zawiera w sobie pewien potencjaá znaczeniowy, przyswajany przez aktywnego
odbiorcĊ. Bohaterów serialu potraktowano jako przedstawicieli pewnych ról spoáecznych
i rodzinnych, reprezentantów wartoĞci, norm i ideaáów, waĪnych dla danego spoáeczeĔstwa.
Wyniki badaĔ opracowano na podstawie analizy treĞci wybranych odcinków M jak
MiáoĞü, emitowanych w latach 2008–2010. Jednostką analizy byáa scena, podstawowa
jednostka kompozycyjna w rozwoju akcji. Przy wyborze odcinków poddanych analizie
zastosowano dobór celowy, wielostopniowy. W pierwszym etapie wybrano odcinki serialu
emitowane w okresie od stycznia 2008 roku do kwietnia 2010 roku – áącznie 194 odcinki. W drugim etapie dokonano analizy z oglądu subiektywnego w celu wyáonienia tych
odcinków, w których pojawiają siĊ Barbara i Lucjan oraz Marek i Hanka Mostowiakowie.
Wymienione postacie reprezentują dwa pokolenia jednej rodziny, a co za tym idzie, mogą
róĪniü siĊ w sposobie widzenia Ğwiata i uznawanych wartoĞci. Bohaterowie ci posáuĪyli
jako wzorzec do opisu charakteru narracji w polskiej operze mydlanej. ZawĊĪenie liczby bohaterów miaáo uáatwiü kontrolĊ nad przebiegiem fabuáy. M jak MiáoĞü jest serialem wielowątkowym, w którym perypetie poszczególnych postaci rozwijają siĊ w dáugotrwaáej perspektywie czasowej oraz poddawane są nieustannym modyﬁkacjom. Wybrano
24 odcinki z udziaáem wyĪej wymienionych bohaterów. Materiaá badawczy zawieraá wiĊc
ostatecznie 105 scen.
W scenach obecnych byáo 29 postaci. Najliczniej reprezentowana byáa rodzina gáównych bohaterów: Hanka (Īona Marka) – 53,3%, Barbara (seniorka rodu, Īona Lucjana
i matka Marka) – 42,9%, Marek i Lucjan Mostowiakowie – odpowiednio: 41% i 40%,
dzieci Hanki i Marka, czyli Natalka – 17,1%, Ula – 14,3%, Mateusz – 9,5%.
Barbara i Lucjan Mostowiakowie reprezentują tradycyjne normy i wartoĞci. NajwaĪniejsza jest dla nich rodzina, wzajemny szacunek, miáoĞü i zrozumienie najbliĪszych. Seniorzy bronią instytucji maáĪeĔstwa, rodziny wielopokoleniowej i aktywnego uczestnictwa
wszystkich jej czáonków w wychowaniu máodego pokolenia. Ich dom to swoisty matecznik. BezpieczeĔstwo i miáoĞü znajdą tam wszyscy potrzebujący. Seniorzy zawsze sáuĪą
radą swoim bliskim i z racji wieku mają u nich powaĪanie. PaĔstwo Mostowiakowie mimo
Īe mieszkają na wsi, to niewiele czasu poĞwiĊcają pracom rolniczym. Barbara przebywa
gáównie w kuchni, a Lucjan oddaje siĊ swojej pasji, czyli grze w szachy lub áowieniu ryb.
Hanka i Marek reprezentują problemy máodszego pokolenia, maáĪeĔstwa z klasy Ğredniej, mieszkającego na wsi. Marek jako jedyny syn przejąá prowadzenie gospodarstwa
rolnego po rodzicach, ale rolnictwo nie przyniosáo mu spodziewanych zysków. Wziąá na
siebie obowiązek opieki nad rodzicami do ich Ğmierci. Jako gáowa rodziny ma takĪe obowiązek utrzymania swoich najbliĪszych, pracuje wiĊc w lokalnej przetwórni, przez jakiĞ
czas prowadzi wáasny interes (pub), jeĨdzi do pracy za granicĊ, pracuje w ﬁrmie siostry.
Hanka równieĪ jest aktywna zawodowo: prowadzi ĞwietlicĊ szkolną, a wczeĞniej kierowaáa fundacją charytatywną. Hanka i Marek z otwartym sercem podejmują siĊ wychowania
Natalki i Uli, adoptowanych z domu dziecka. Najmáodszy, a zarazem jedyny syn – Mateusz, jest ich biologicznym dzieckiem. W wychowaniu dzieci bardzo pomagają im rodzice
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Marka, którzy mieszkają razem z nimi w domu. Obie rodziny Īyją w zgodzie, choü moĪna
zaobserwowaü róĪnice w podejĞciu do niektórych kwestii, szczególnie natury obyczajowej. Dzieci nie sprawiają wiĊkszych problemów wychowawczych. Máodzi Mostowiakowie
tworzą udany związek, ale do czasu zdrady Marka. Ich maáĪeĔstwo popada wtedy w kryzys. Wzajemne oskarĪenia i káamstwa podwaĪają zaufanie i fundamenty ich związku.
Kolejną postacią jest GraĪyna RaczyĔska (5,7%). GraĪyna jest specjalistką od marketingu i PR. W Īyciu zawodowym osiągnĊáa sukces i speánienie. Nie znalazáa szczĊĞcia
w maáĪeĔstwie z Michaáem àagodą, poniewaĪ nadal kocha Marka Mostowiaka. Wskutek
wielu intryg i manipulacji zostaje jego kochanką. Związek ten jednak koĔczy siĊ dramatycznym rozstaniem (GraĪyna próbuje popeániü samobójstwo, traﬁa do wiĊzienia za
potrącenie pieszego i ucieczkĊ z miejsca wypadku). Postaü GraĪyny jest skomplikowana –
z pozoru záa, w gáĊbi serca jednak jest wraĪliwa i nieszczĊĞliwie zakochana.
Miejsce dziewiąte zajmuje Kasia Kocioáek (4,8%) – kelnerka w lokalnym pubie. Jest
dobrą koleĪanką Marka i Hanki, mimo Īe kiedyĞ próbowaáa uwieĞü Marka, a potem robiáa
wszystko, by rozbiü jego związek z Hanką. Kasia zrozumiaáa jednak swoje báĊdy. Zostaáa
Īoną Sebastiana Kocioáka. Na nieszczĊĞcie wdaáa siĊ w romans z dyrektorem Nowackim,
którego owocem byáo dziecko. NapiĊtnowana spoáecznie chciaáa usunąü ciąĪĊ i popeániü
samobójstwo. Dziecko straciáa jednak w sposób naturalny, rozpadáo siĊ teĪ jej maáĪeĔstwo.
Ostatni wĞród najczĊĞciej pojawiających siĊ postaci jest Arkadiusz Nowacki (3,8%).
Nowacki jest ĞwieĪo upieczonym dyrektorem szkoáy w Lipnicy, w której pracuje Hanka.
Na zewnątrz jest arogancki, zarozumiaáy i egoistyczny. ZáoĞliwy pedagog, przez którego
Mostowiakowa ma powaĪne problemy. Zmienia go romans z Kasią Kocioáek.
SpoĞród 29 postaci pojawiających siĊ w badanych scenach kobiety stanowiáy 51,7%.
Przewaga kobiet jest nieznaczna (w badanych scenach kobiet byáo 15, a mĊĪczyzn 14).
MoĪna nawet powiedzieü, Īe wĞród bohaterów wystĊpuje równowaga. Brak zróĪnicowania
w tym zakresie moĪe Ğwiadczyü o dostosowywaniu serialu do szerokiego grona odbiorców.
MoĪe wynikaü takĪe z chĊci zobrazowania na ekranie telewizyjnym szerokiego przekroju
spoáeczeĔstwa, w którym wystĊpują róĪne typy mĊskie i ĪeĔskie.
Zdaniem Alicji Kisielewskiej telewizja produkuje i przekazuje mity, a tym samym
tworzy nowy rodzaj wtórnej plemiennoĞci, który ma za zadanie zaspokoiü ludzką potrzebĊ
związków osobowych o charakterze bezpoĞrednim. Serial telewizyjny jest tu postrzegany
jako Ĩródáo wiedzy na temat wyobraĪeĔ zbiorowych, w tym stereotypów, oraz jako pewien
rodzaj telewizyjnie skonstruowanej mentalnoĞci. Fabuáa serialu traktowana jako mityczny
tekst narracyjny záoĪona jest z przekazów symbolicznych, które są poddawane interpretacji
widzów, a nastĊpnie przyswajane w formie norm, wartoĞci i wzorów. Oglądając serial, widzowie mogą odnieĞü historie bohaterów do wáasnego Īycia i nadaü mu dziĊki temu sens,
uczyniü je bardziej zrozumiaáym. WyjaĞnienie tematów poruszanych w analizowanych scenach posáuĪy do zbadania elementów przekazu mitycznego w serialu.
NajczĊĞciej w badanej próbie pojawiaáy siĊ tematy związane z rodziną (30,5%), co odpowiada ogólnemu proﬁlowi serialu. Rodzina jest tu podstawą, przy czym jako wzór stawia
siĊ rodzinĊ wielopokoleniową. NajwaĪniejsza jest szczĊĞliwa rodzina. ĩycie rodzinne Mostowiaków koncentruje siĊ wokóá domu. „Dom rodzinny jest przestrzenią mityczną (…),
to tutaj wáaĞnie najpeániej wyraĪona zostaje polska norma goĞcinnoĞci, a takĪe róĪne obo131
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wiązki i przywileje zwyczajowe i ceremonialne, funkcje religijne, kult ogniska domowego”
(Kisielewska 1998: 260). WyraĨnie widaü to podczas Ğwiąt, gdy caáa rodzina gromadzi
siĊ przy jednym stole. Przygotowanie kolacji wilijnej u Mostowiaków jest sprawą kobiet.
MĊĪczyĨni opuszczają kuchniĊ, Īeby im nie przeszkadzaü. Podziaá ról w tym wypadku jest
ostro zarysowany, a obowiązki podzielone. PodkreĞla siĊ znaczenie polskiej tradycji i zwyczajów. Barbarze i Lucjanowi nie spodobaá siĊ kameralny Ğlub najstarszej córki, który na
dodatek odbyá siĊ w polskiej ambasadzie, a nie w koĞciele. Domowa atmosfera to poczucie
miáoĞci i bezpieczeĔstwa. Widz moĪe odczuü wielokrotnie, Īe bohaterom wĞród rodziny
jest najlepiej oraz Īe rodzina jest najwaĪniejszą grupą w spoáeczeĔstwie. JednoczeĞnie
uczulono widzów, Īe do osiągniĊcia szczĊĞcia i stabilizacji potrzebne jest zaangaĪowanie
wszystkich czáonków rodziny. Trzeba walczyü o rodzinĊ, gdy jej stabilnoĞü jest zagroĪona.
Jej siáa polega bowiem na wzajemnym wsparciu i zaufaniu, o czym Ğwiadczą chociaĪby
nastĊpujące wypowiedzi bohaterów – Lucjana: „rodzina musi siĊ trzymaü razem”, „rodzina
w domu i wszystko bĊdzie po staremu” – oraz Marka: „jeĪeli nie ma zaufania w rodzinie,
to taka rodzina nie przetrwa”. Warunkiem zaufania jest szczeroĞü, wspólne omawianie
najwaĪniejszych spraw i lojalnoĞü czáonków rodziny wzglĊdem siebie. Káótnie wymagają
kompromisu, tajemnice wyjaĞnienia. Wspóáczesne polskie rodziny są niekiedy skazane na
rozdzielenie ze wzglĊdu na trudną sytuacjĊ materialną i koniecznoĞü podejmowania przez
jednego z rodziców pracy za granicą. W M jak MiáoĞü pokazano, Īe rodzina nie powinna
byü rozdzielana (tylko w wyjątkowych okolicznoĞciach moĪe byü to do zaakceptowania).
„W przedstawionym modelu matka i ojciec stanowią podstawĊ trwaáoĞci rodziny. Rodzice
są skarbnicą wiedzy, mądroĞci, do ich rozwagi odwoáują siĊ dzieci w trudnych momentach,
jak w kulturach tradycyjnych” (Kisielewska 1998: 260).
W ramach tematów maáĪeĔskich (19%) po pierwsze wyraĨnie podkreĞlano, Īe miáoĞü
i wzajemne wsparcie maáĪonków jest podstawą związku. Po drugie, nacisk byá poáoĪony na
rozmowĊ z partnerem i mówienie mu o swoich uczuciach. MaáĪeĔstwo Barbary i Lucjana
pokazywano jako swoisty wzór do naĞladowania. W charakterystyce tych postaci jako pary
maáĪeĔskiej miáoĞü i wzajemna troska peánią kluczową rolĊ. Wspólnie spĊdzone chwile
czynią z Mostowiaków skarbnicĊ wiedzy dla ich dzieci i wnuków. Seniorzy rodu spĊdzili
razem 50 lat „w zdrowiu i w chorobie, w szczĊĞciu i w nieszczĊĞciu”. Jak wiele maáĪeĔstw
byli wystawiani na próby, ale udaáo im siĊ przezwyciĊĪyü niedogodnoĞci losu i wáasne
sáaboĞci. Ich postacie są oczyszczone i uwznioĞlone, co nadaje im charakter mityczny.
W przypadku maáĪeĔstwa Hanki i Marka zarysowano wpáyw czynników spoáecznych na
kondycjĊ związku. Problemy ﬁnansowe zmusiáy Marka do wyjazdu za granicĊ. MaáĪonkowie tĊsknią za sobą, choü wydaje siĊ, Īe Marek lepiej radzi sobie z tą sytuacją. Byü moĪe
mit mĊĪczyzny jako gáowy rodziny nakazuje mu zachowywaü kamienną twarz i dzielnie
stawiaü czoáa wspóáczesnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Hanka opiekuje siĊ dzieümi
i domem, jak przystaáo na przykáadną ĪonĊ i matkĊ. Rozstanie jest dla niej trudniejsze niĪ
myĞlaáa. MąĪ oddalony nie tylko ﬁzycznie, ale takĪe emocjonalnie, codzienne problemy
i obowiązki, wszystko to powoli przerasta HankĊ. W serialu kariera zawodowa nie jest
najwaĪniejsza, a pieniądze nie gwarantują szczĊĞcia i nie mogą byü na pierwszym miejscu.
Tematy miáosne (18,1%) stanowią szkielet zasadniczo wszystkich wątków, mimo Īe
w badanych scenach nie stanowiáy zdecydowanej wiĊkszoĞci. Tytuáowa miáoĞü jest w seria132
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lu wartoĞcią najwaĪniejszą. Jest wyidealizowana, ale pokazana w róĪnych obliczach. Widz
ma wiĊc do czynienia z miáoĞcią na páaszczyĨnie: kobieta–mĊĪczyzna, rodzice–dziecko.
Poza tym, wystĊpuje miáoĞü tragiczna i nieodwzajemniona. KaĪdy z bohaterów dąĪy do
osiągniĊcia szczĊĞcia i speánienia w miáoĞci, a im dalej jest mu do tego, tym jego perypetie
są ciekawsze. Nacisk na emocje towarzyszy wszystkim związkom serialowych bohaterów.
MĊĪczyĨni w serialu są bardzo ekspresyjni w wyraĪaniu uczuü. Walentynki – ĞwiĊto zakochanych to w M jak MiáoĞü prawdziwie bajkowy dzieĔ. Kobiety są oczywiĞcie podekscytowane i z niecierpliwoĞcią czekają na walentynkowe niespodzianki. MĊĪczyĨni obsypują
swoje wybranki kwiatami i prezentami. Nawet Lucjan, który początkowo sprawia wraĪenie
ignoranta, robi Barbarze miáą niespodziankĊ w tym dniu.
W 12,4% wszystkich scen poruszano problematykĊ spoáeczną i obyczajową. Jednym
z przykáadów noĞnych spoáecznie kwestii jest adopcja dzieci z domów dziecka, wyraĨnie
promowana w M jak MiáoĞü. Pokazano, Īe dzieci, szczególnie z rodzin patologicznych
potrzebują ciepáa i miáoĞci, dlatego powinny mieü prawdziwy dom i kochającą rodzinĊ.
WyjaĞniono, Īe jest to decyzja trudna, wymagająca zastanowienia i przygotowania, ale
takĪe dająca wiele satysfakcji i radoĞci. Zwraca siĊ jednak uwagĊ, Īe adopcja jako rozwiązanie problemu bezdzietnych maáĪeĔstw nie jest moĪliwa we wszystkich przypadkach ze
wzglĊdu na wielką odpowiedzialnoĞü i siáĊ, którą trzeba do tego mieü. Propagowanie tego
typu rozwiązaĔ wydaje siĊ byü swoistą odpowiedzią na spoáeczną dyskusjĊ odnoĞnie do
zapáodnienia in vitro jako sposobu radzenia sobie z bezpáodnoĞcią. Na uwagĊ zasáuguje
równieĪ krytyka sposobu postrzegania samotnej matki na wsi. KoleĪanka Hanki samotnie
wychowuje dziecko, a przez to jest w pewnym sensie naznaczona przez lokalną spoáecznoĞü. Hanka staje w jej obronie mówiąc, Īe „mamy XXI wiek i taka rzecz jest zupeánie
normalna, tylko ludziom na wsi ciĊĪko to zaakceptowaü”.
Z kolei wpáyw stereotypów widaü, gdy Kasia Kocioáek wdaje siĊ w romans z dyrektorem Nowackim i zachodzi w ciąĪĊ. Hanka czuje siĊ w obowiązku, by upomnieü Nowackiego, Īe jako ojciec nieĞlubnego dziecka powinien zachowaü siĊ przyzwoicie w stosunku
do matki i dziecka. Z kolei Barbara i Lucjan stają siĊ przykáadem, Īe ludzie w podeszáym
wieku są na wsi spychani na margines i nie ma dla nich moĪliwoĞci konstruktywnego
spĊdzania czasu. W jednej ze scen Marek w podziĊkowaniu koledze za pomoc postanawia
zaprosiü go na wódkĊ. Tego typu scenka odsáania niepisaną skáonnoĞü Polaków do uznawania tej formy podziĊkowania za najlepszą.
WĞród tematów wychowawczych (11,4%) nacisk pada na potrzebĊ rozwoju partnerskich relacji w wymiarze komunikacji miĊdzy rodzicami a dzieümi. W serialu pokazuje siĊ, Īe czas poĞwiĊcany dzieciom jest bezcenny. Szczególnie waĪna jest rozmowa.
DoroĞli, a zwáaszcza rodzice, są dla dzieci niewyczerpanym Ĩródáem wiedzy i Īyciowej
mądroĞci. Stąd teĪ powinni dawaü im dobry przykáad, chociaĪby w kwestii uczestnictwa
we mszy ĞwiĊtej. Socjalizacja dzieci wymaga jednak obecnoĞci obojga rodziców. Dorastanie jest procesem záoĪonym, a máodzi ludzie naraĪeni są na wiele niebezpieczeĔstw.
W badanych scenach pojawiá siĊ problem palenia papierosów przez nastolatki. MáodoĞü
to takĪe niekontrolowana emocjonalnoĞü. Czasem objawia siĊ to buntem w postaci kontrowersyjnego zdaniem rodziców stylu ubierania siĊ, gorzej, gdy dotyczy to lokowania
swoich uczuü. Nastolatki czĊsto siĊ zakochują. Córka Mostowiaków – Natalka prowadzi
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z pozoru niewinny ﬂirt z nieznajomym przez internet. Okazuje siĊ jednak, Īe ma do czynienia z pedoﬁlem, który chce ją wykorzystaü. Hance w porĊ udaje siĊ zapobiec tragedii.
Uczuciami nastolatków áatwo manipulowaü, dlatego nie moĪna pozostawiaü máodzieĪy
samej sobie. Usamodzielnianie siĊ dzieci jest wyzwaniem nie tylko dla nich samych, ale
takĪe dla rodziców. Poczucie odpowiedzialnoĞci za dzieci pozostaje na zawsze, nawet
jeĞli są juĪ dorosáe.
W ramach tematów zdrowotnych (10,5%) podkreĞla siĊ przede wszystkim promocjĊ
zdrowego trybu Īycia. Odpowiednie odĪywianie, aktywnoĞü ﬁzyczna i walka z naáogami
to kluczowe propozycje dla widzów oglądających serial. Dbanie o zdrowie jest szczególnie waĪne w przypadku osób w podeszáym wieku. Gdy Barbara zaczyna mieü problemy
z krĊgosáupem i grozi jej nawet wózek inwalidzki, caáa rodzina mobilizuje siĊ do dziaáania.
Lucjan zachwala jej wygląd w stroju kąpielowym, gdyĪ Barbara wstydzi siĊ chodziü na basen, a nawet sam postanawia towarzyszyü w tym dziaáaniu maáĪonce. Syn kupuje jej zmywarkĊ, Īeby nie musiaáa zbyt ciĊĪko pracowaü w kuchni, bo jej zdrowie jest najwaĪniejsze.
Dobra opieka medyczna i rodzinna są podstawą rekonwalescencji. Barbara cierpi takĪe na
bezsennoĞü. Dáugie godziny bez snu sprawiają, Īe próbuje wszelkich sposobów leczenia,
niekoniecznie farmakologicznych. Muzyka relaksacyjna, dieta, spacery – wszystko, by zapanowaü nad drĊczącą ją dolegliwoĞcią. Osoby w podeszáym wieku mogą mieü chociaĪby
trudnoĞci z prowadzeniem samochodu, czego doĞwiadcza Lucjan. Niesie to za sobą dalsze
konsekwencje, przede wszystkim ograniczanie wáasnej swobody i niezaleĪnoĞci. Máode
bohaterki M jak MiáoĞü zwracają baczną uwagĊ na swoją urodĊ. Stosują diety, są aktywne
ﬁzycznie. Panie oglądające ten serial z pewnoĞcią chcą je naĞladowaü.
Tematy odnoszące siĊ do pracy stanowiáy áącznie 9,6%. Praca dla bohaterów M jak MiáoĞü nie jest najwaĪniejsza. W przypadku opery mydlanej Ğrodowisko pracy stanowi raczej
táo perypetii miáosnych bohaterów. Tematy dotyczące pracy odnoszą siĊ na przykáad do
takich kwestii, jak zadowolenie z wykonywanej pracy jako podstawa efektywnoĞci pracownika, zmiana pracy jako czynnik sukcesu, asertywnoĞü i umiejĊtnoĞü walki o podwyĪkĊ.
W M jak MiáoĞü znajduje siĊ równieĪ miejsce na problemy pracowników, którzy zostają
zwolnieni z pracy, gdy ﬁrma ogáasza upadáoĞü. Praca za granicą staje siĊ koniecznoĞcią
dla wielu Polaków, co w serialu zostaáo uwidocznione w jednym z wątków (wyjazd Marka
jako ratunek ﬁnansowy dla rodziny). Pojawia siĊ teĪ problem molestowania seksualnego
kobiet w pracy i znĊcania siĊ nad nimi psychicznie. Hanka nie doznaje ﬁzycznej krzywdy ze strony dyrektora Nowackiego, ale pracując w szkolnej Ğwietlicy musi znosiü jego
kąĞliwe uwagi. Zainteresowanie dyrektora Hanką moĪe mieü podáoĪe seksualne, co rodzi
konﬂikty w pracy.
Wątki, w których pojawia siĊ zdrada (8,6%), wystĊpują dwukrotnie rzadziej niĪ wątki dotyczące miáoĞci. JednakĪe sposób konstruowania fabuáy w operze mydlanej zakáada wspóáistnienie tych dwóch elementów, poniewaĪ dziĊki nim akcja jest dynamiczna,
a postaci zachowują siĊ emocjonalnie. W rodzinie Mostowiaków zdrady dopuĞciá siĊ Marek – przez dáugi czas przykáadny ojciec i mąĪ. MaáĪeĔstwo Marka i Hanki uchodziáo
za szczĊĞliwe do czasu, gdy w ich Īyciu pojawiáa siĊ ponownie GraĪyna. GraĪyna byáa
pierwszą miáoĞcią Marka, byü moĪe miáoĞcią niespeánioną, która nie miaáa ostatecznego
ﬁnaáu. Dopuszczając siĊ zdrady, Marek podwaĪyá stabilnoĞü swojej rodziny. Zdrada rodzi
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poczucie winy. Zdradzając, wyrządza siĊ krzywdĊ drugiemu czáowiekowi i trzeba ponieĞü
konsekwencje. Marek wystĊpuje tu w roli sáabego emocjonalnie mĊĪczyzny, który nie potraﬁ oprzeü siĊ swoim uczuciom, a jednoczeĞnie zdaje sobie sprawĊ, jak wielką krzywdĊ
wyrządza najbliĪszym. GraĪyna jest w tym momencie typowym czarnym charakterem,
kobietą zdecydowaną, niezaleĪną i wáadczą, która skutecznie manipuluje uczuciami kochanka. Káamstwo nie moĪe jednak pozostaü w ukryciu. Konsekwencją zdrady Marka
wydaje siĊ rozpad jego maáĪeĔstwa.
Tematy ﬁnansowe (8,6%) u Mostowiaków nie odbiegają od realiów typowej polskiej
rodziny. Brak pieniĊdzy sprawia, Īe Marek i Hanka postanawiają wziąü kredyt w banku.
Hanka musi poĞwiĊciü swoją dumĊ i przyjąü pieniądze od znajomych, Īeby uratowaü rodzinny interes od bankructwa. OczywiĞcie naleĪy zadoĞüuczyniü za okazaną pomoc materialną (uczciwoĞü przede wszystkim). Marek próbuje swoich siá w biznesie, ale jego przedsiĊwziĊcie nie przynosi spodziewanych zysków, przez co rodzina popada w kolejne káopoty
pieniĊĪne. Ze wzglĊdów ﬁnansowych Marek i Hanka przechodzą z tradycyjnego modelu
rodziny (mąĪ utrzymuje rodzinĊ, Īona zajmuje siĊ domem i dzieümi) na model mieszany
(oboje maáĪonkowie pracują, ale mąĪ poĞwiĊca siĊ bardziej pracy zawodowej, a Īona dodatkowo prowadzeniu gospodarstwa domowego). Zbyt maáe zarobki pokazane są teĪ jako
przykáad przeszkody na drodze do adopcji dziecka. Nieco fantazji dodaje motyw wygranej
w grze losowej „Lotto”, która to wygrana jest z pewnoĞcią marzeniem wielu Polaków.
Alkoholizm jako temat (8,6%) pojawia siĊ w formie ostrzeĪenia. HankĊ zaczynają
przerastaü problemy i w konsekwencji siĊga po alkohol. Kryzys w maáĪeĔstwie, troska
o rodzinĊ i niezdrowa atmosfera w pracy, doprowadzają ją na skraj wyczerpania nerwowego. Coraz czĊĞciej jest pod wpáywem alkoholu: w domu; w pracy; podczas jazdy samochodem, kiedy to powoduje wypadek. Przekaz dla widzów jest jednoznaczny – alkohol nie jest
rozwiązaniem problemów. Konsekwencje picia alkoholu ponoszą ponadto nie tylko sami
pijący, ale takĪe ich rodziny, a szczególnie dzieci. Ula ma ojca alkoholika, bardzo cierpi
patrząc na jego zachowanie. Wstydzi siĊ za ojca przed caáą lokalną spoáecznoĞcią. Chce
mu pomóc, ale nie wie, w jaki sposób moĪe to zrobiü. Adoptowana przez Mostowiaków,
przeĪywa jeszcze wiĊkszy strach, gdy zdaje sobie sprawĊ, Īe jej przybrana matka równieĪ
naduĪywa alkoholu. Hanka dla dobra swoich dzieci i mĊĪa poddaje siĊ terapii odwykowej
w oĞrodku dla anonimowych alkoholików. Mając wsparcie najbliĪszych, profesjonalną
pomoc, motywacjĊ i silną wolĊ, wychodzi z naáogu. W serialu nie pokazano, jak dokáadnie
wygląda terapia odwykowa, ale dano do zrozumienia, Īe jest niezwykle trudna i wymaga
wiele samozaparcia. Hanka postanawia pomóc wyjĞü z naáogu Bronisáawowi Jakubczykowi (ojcu Uli), ale ten nie jest juĪ w stanie walczyü.
Tematy związane z edukacją (4,8%) odnoszą siĊ do zjawiska podejmowania przez pracujące juĪ osoby studiów wyĪszych ze wzglĊdu na wymagania rynku pracy. Kiedy Hanka rozpoczyna studia, jej mąĪ przejmuje niektóre obowiązki domowe. Nadal jednak to Hanka jest
odpowiedzialna za gospodarstwo domowe i dzieci. Na studia nigdy nie jest za póĨno, ale
wiąĪe siĊ to ze sporym obciąĪeniem, szczególnie w przypadku kobiet. Widzowie mogą takĪe
zapoznaü siĊ z problematyką edukacji dzieci ze szkóá wiejskich. Zaznacza siĊ róĪnice w dostĊpie do Ğrodków multimedialnych miĊdzy dzieümi w szkoáach wielskich i miejskich oraz
w poziomie nauczania i wykorzystywania pomocy edukacyjnych innych niĪ podrĊczniki.
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Tematy związane z mediami (4,8%) dotyczą gáównie nauki obsáugi komputera i zdolnoĞci posáugiwania siĊ internetem przez osoby w podeszáym wieku. Serialowi przedstawiciele starszego pokolenia z radoĞcią uczą siĊ od máodszych korzystania z nowych technologii. MoĪe byü to dla nich chociaĪby tylko miejsce rozrywki. Internet moĪna potraktowaü
jako przestrzeĔ, w której osoby w podeszáym wieku mogą spĊdzaü czas i nie czuü siĊ
bezuĪyteczne. Barbara i Lucjan wykorzystują internet do gry w szach i prowadzenia korespondencji mailowej z przyjacióámi z zagranicy. Jako negatywny skutek nieumiejĊtnego
korzystania z internetu podano przykáad Natalki, która w sieci poznaje tajemniczego adoratora. Okazuje siĊ, Īe jest to dorosáy mĊĪczyzna o nieczystych intencjach.
Stwierdzenia zakwaliﬁkowane do kategorii zdrowie psychiczne (2,9%) odnoszą siĊ do
relaksu, który jest konieczny dla dobrego samopoczucia i kondycji umysáowej. Nadmiar
problemów moĪe doprowadziü czáowieka do zaáamania nerwowego, a nawet spowodowaü
próbĊ samobójczą. Terapia maáĪeĔska jest pokazana jako propozycja rozwiązania problemów máodego maáĪeĔstwa.
Podejmując wątki związane z prawem (2,9%), wyjaĞniono widzom, jak wygląda rozprawa sądowa w sprawie adopcji oraz jakie formalne wymagania trzeba speániü, aby zostaü
rodzicami adopcyjnymi.
Dwa razy (1,9% kaĪdy) pojawiaáy siĊ tematy związane z przedsiĊbiorczoĞcią, bezrobociem, kwestiami spadkowymi, religijnymi i z rolnictwem. W ramach przedsiĊbiorczoĞci w serialu promowano otwieranie wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej, jednoczeĞnie
zaznaczając wyraĨnie, Īe sukces zawodowy nie jest najwaĪniejszy i nigdy nie moĪe zająü
miejsca rodziny. Prowadzenie wáasnego interesu byáo proponowane jako sposób radzenie
sobie z bezrobociem dotykającym coraz to róĪne grupy zawodowe. Ogólnie brak pracy
nie doskwieraá bohaterom serialu. Pokazano jednak, Īe taki problem istnieje i dotyka
szczególnie kobiet. Sprawy spadkowe dotyczyáy Hanki, która otrzymaáa mieszkanie po
zmaráym znajomym. Mieszkanie to postanowiáa wynająü, a pieniądze z wynajmu przeznaczyü na fundusz dla dzieci na ich dalszą edukacjĊ. Tematy odnoszące siĊ do religii miaáy
charakter marginalny i dotyczyáy religii katolickiej. PodkreĞlano jedynie, Īe powinno siĊ
uczestniczyü w niedzielnej mszy ĞwiĊtej i Īe Ğlub koĞcielny jest bardziej wskazany niĪ
ceremonia cywilna. Do rolnictwa odwoáywano siĊ w epizodzie dotyczącym ochrony drzewek przed królikami przez osáanianie drzew siatkami. W tej scenie Marek zaproponowaá,
Īe przejmie po ojcu prowadzanie gospodarstwa rolnego, choü w pozostaáych scenach to
gospodarstwo jako takie siĊ nie pojawiaáo. Byü moĪe chodziáo tu o podtrzymanie stereotypu, Īe syn powinien pomagaü ojcu w pracach rolniczych. Lucjan i jego przyjaciel,
Wáadysáaw Kisiel, postanowili w jednym z odcinków zostaü ponownie rolnikami i kupili
krowĊ. Zabawa w rolnictwo miaáa zaspokoiü ich tĊsknotĊ za naturalną ĪywnoĞcią i swojskimi wyrobami.
Pojedyncza wzmiankach (co stanowiáo udziaá procentowy w wysokoĞci niespeána 1)
pojawiáa siĊ odnoĞnie do tematów mieszkaniowych (wdziĊczni za pomoc medyczną udzieloną Markowi jego rodzice przekazują lekarzowi dziaákĊ, która jest jego marzeniem), dotyczących przemocy ﬁzycznej (bicie dzieci przez pijanych rodziców), psychicznej (decyzja
o aborcji moĪe byü wynikiem presji ze strony ojca dziecka lub spoáecznoĞci lokalnej) oraz
przestĊpczoĞci (pedoﬁlia jest realnie istniejącym zagroĪeniem).
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Jako podsumowanie tego etapu moĪna przytoczyü sáowa Alicji Kisielewskiej, która
analizowaáa serial Klan. „ĝwiat serialu Klan, który sprawia wraĪenie spójnego, jednolitego
i trwaáego, jest zlepkiem mitów kultury masowej. Staje siĊ swoistym substytutem rzeczywistoĞci, rodzajem polskiej hiperrealnoĞci, dostarczającej nam symulacji Ğwiata lepszego
i bardziej atrakcyjnego niĪ ten spoza ekranu telewizyjnego. Mityczny tekst narracyjny
serialu oferuje widzom rozwiązanie uniwersalnych dylematów ludzkiej egzystencji, takich
jak miáoĞü, Ğmierü, a tym samym zaspokaja jedną z waĪnych potrzeb czáowieka wspóáczesnego – potrzebĊ mitu. Zmitologizowana rzeczywistoĞü Īycia codziennego, którą serial
przedstawia, ma dawaü nam – widzom iluzjĊ porządku, wobec którego moglibyĞmy siĊ
okreĞliü. Pokazuje takĪe, w jaki sposób mit w sensie tradycyjnym – antropologicznym,
wspóáistnieje z mitami kultury masowej” (Kisielewska 1998: 264).
Kolejny etap analizy materiaáu empirycznego stanowiáo okreĞlenie czasu i miejsca, do
których odnoszą siĊ poruszane w scenach tematy. Tematy odnoszące siĊ do teraĨniejszoĞci
stanowiáy 83,8% wszystkich scen. W 16,2% wszystkich scen wypowiedzi postaci wskazywaáy na czas uniwersalny. Do tej kategorii wliczano te sformuáowania, którym nie moĪna
byáo jednoznacznie przypisaü odniesieĔ czasowych. Byáy to najczĊĞciej kwestie dotyczące
na przykáad miáoĞci, Īycia, cierpienia. W badanych scenach wydarzenia rozgrywaáy siĊ
gáównie na wsi, w ﬁkcyjnej miejscowoĞci o nazwie Grabina. Scen w otoczeniu miejskim
byáo niewiele. Z tego wzglĊdu wypowiedzi koncentrujące siĊ na wsi jako przestrzeni stanowiáy 61,9% wszystkich scen, a na przestrzeni uniwersalnej – 38,1%.
Analizując sceny z M jak MiáoĞü, koncentrowano siĊ takĪe na ocenie zachowania postaci biorących w nich udziaá oraz na nacechowaniu emocjonalnym samej sceny. W zdecydowanej wiĊkszoĞci scen (44,8%) moĪna byáo zaobserwowaü asertywne zachowanie postaci. Ten typ zachowania charakteryzuje: zainteresowanie uczuciami oraz myĞlami innych
ludzi, umiejĊtnoĞü zadawania pytaĔ, uczciwoĞü i bezpoĞrednioĞü, umiejĊtnoĞü sáuchania
innych, potrzeba poznania reakcji otoczenia.
Opera mydlana koncentruje siĊ na dialogu, jako na podstawowej formie komunikacji
miĊdzy bohaterami. Dialog wymaga asertywnoĞci, to znaczy umiejĊtnoĞci bezpoĞredniego
porozumiewania siĊ osób w nim uczestniczących. Zachowanie bierne (ulegáe) przejawiaáo
siĊ w 26,7% wszystkich scen. Postacie bierne nie miaáy najczĊĞciej poczucia pewnoĞci
siebie. Przekazywaáy innym kontrolĊ nad sytuacją i otoczeniem. Niska samoocena i brak
motywacji skutkowaáy takĪe negatywnymi uczuciami co do wáasnej osoby oraz poczuciem
niĪszoĞci w stosunku do innych. Ten typ zachowania wystĊpowaá szczególnie, gdy bohater
zostaá zraniony przez innych, czuá siĊ pokrzywdzony i niedowartoĞciowany.
W fabule opery mydlanej bardzo waĪne są zwroty akcji, dlatego niekiedy postacie
muszą zachowywaü siĊ w sposób przebiegáy, manipulujący. W analizowanych scenach
takie zachowanie stanowiáo 14,3%. Manipulacja miaáa na celu zdobycie przewagi nad
innymi przez oddziaáywanie na ich psychikĊ. Postacie byáy wtedy nieuczciwe i nieszczere. DąĪyáy do zdominowania partnera komunikacyjnego, aby osiągnąü wáasną satysfakcjĊ
i korzyĞci. Chciaáy kontrolowaü otoczenie i sytuacjĊ. Zachowanie agresywne pojawiáo siĊ
w 8,6% wszystkich scen. Postacie agresywne operowaáy strachem, groĨbami i wrogoĞcią
w stosunku do innych, poniewaĪ traktowaáy ich jak przeciwników. W przypadku postaci
agresywnych lekcewaĪenie cudzych uczuü i myĞli wynikaáo z poczucia wyĪszoĞci. Ponadto
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przejawiaáy záoĞü w stosunku do innych bohaterów i skáonnoĞü do wywoáywania u nich
poczucia winy. Najrzadziej wystĊpowaáo zachowanie neutralne (5,7%), czyli pozbawione
emocji. W M jak MiáoĞü kaĪda z pojawiających siĊ w scenach postaci wnosiáa ze sobą
pewien bagaĪ emocjonalny.
WiĊkszoĞü scen miaáa wydĨwiĊk pozytywny (41%). Negatywnie nacechowanych byáo
28,6% scen. Byáy to zazwyczaj sceny, w których bohaterowie przeĪywali jakieĞ tragedie,
na przykáad córka páacząca na widok pijanego ojca lub Īona dowiadująca siĊ o zdradzie
mĊĪa. Sceny o charakterze mieszanym, w których emocje pozytywne przeplataáy siĊ z negatywnymi stanowiáy 22%, natomiast sceny neutralne – 8,6%.
Ostatnim etapem analizy materiaáu empirycznego byáo okreĞlenie, jaką wartoĞü przyjmują sáowa sztandarowe. Zestaw sáów sztandarowych zostaá stworzony na podstawie zbioru zaproponowanego przez Walerego Pisarka (Pisarek 2002: 25–48). Deﬁniowanie sáów
sztandarowych jako pozytywnych, negatywnych lub mieszanych odbywaáo siĊ na podstawie interpretacji wypowiedzi postaci uczestniczących w scenie.
W M jak MiáoĞü najwyĪszą wartoĞü pozytywną ma rodzina (33,3%). Rodzina uchodzi w serialu za podstawową instytucjĊ jednoczącą czáonków spoáeczeĔstwa. Jej wartoĞü
podkreĞlano wielokrotnie. Silna i stabilna rodzina byáa pokazywana jako Ĩródáo szczĊĞcia
jednostek. OczywiĞcie serialowa rodzina przechodziáa kryzysy, byáa rozdzielona i skáócona. Byü moĪe dziĊki temu miaáa bardziej realny charakter. Z rodziną w parze száa miáoĞü, która jako wartoĞü pozytywna osiągnĊáa 21%. Potrzeba bycia kochanym jest jedną
z waĪniejszych potrzeb emocjonalnych czáowieka. Serial daje widzom poczucie, Īe miáoĞü
nie jest abstrakcyjnym pojĊciem, ale realnie istniejącą wartoĞcią, moĪliwą do osiągniĊcia. Znaczenie opieki jako wartoĞci pozytywnej (16,2%) podkreĞlane byáo w przypadku
zajmowania siĊ dzieümi i osobami w podeszáym wieku. Opieka – w znaczeniu „wzajemna troska” – stanowiáa takĪe znaczący element relacji partnerskich. Kolejne wyraĪenie
o wartoĞci pozytywnej to dobro innych (14,3%), które wydaje siĊ wspóáistnieü z opieką
i bezpieczeĔstwem (13,3%). Stosunkowo wysoki udziaá procentowy osiągnĊáy wartoĞci
chrzeĞcijaĔskie (11,4%) oraz zgoda (10,5%). W dialogach nie mówiono wprost o religii,
ale na przykáad podkreĞlano znaczenie związku maáĪeĔskiego zawartego w koĞciele oraz
obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy ĞwiĊtej. Jako wartoĞci chrzeĞcijaĔskie rozumiano odwoáywanie siĊ do nauki KoĞcioáa katolickiego w praktyce Īycia codziennego.
CzĊstotliwoĞü wskazywania na zdrowie i prawdĊ w dialogach serialowych bohaterów byáa
taka sama i wyniosáa 9,5%. Równie czĊsto mówiono o tradycji (8,6%) i uczciwoĞci (7,6%).
Rozkáad kolejnych sáów sztandarowych o wartoĞci pozytywnej jest nastĊpujący: 5,7% –
nowoczesnoĞü, praca, przyjaĨĔ, pieniądze, inne (nauka); 3,8% – sukces; 2,9% – sprawiedliwoĞü, przedsiĊbiorczoĞü; 1,9% – wartoĞci liberalne; 1% – zazdroĞü, walka (rywalizacja),
dobro wáasne, patriotyzm.
WĞród wartoĞci negatywnych pierwsze miejsce zajmuje zdrada (14,3%). Skoro najwyĪszą wartoĞü pozytywną ma rodzina, to oczywiste jest, Īe zdrada bĊdzie pokazywana
w sposób najbardziej surowy. Wraz z negatywnym charakterem tego sáowa sztandarowego
wspóáistniaáy w M jak MiáoĞü sáowa: zagroĪenie i káamstwo, które osiągnĊáy taką samą
wartoĞü procentową – 12,4%. Choroba jako wartoĞü negatywna miaáa 6,7%. Kolejne sáowa
nacechowane negatywnie to zazdroĞü (3,8%) i erotyka (równieĪ 3,8%). Negatywną wartoĞü
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przybraáy równieĪ: 2,9% – nowoczesnoĞü, dobro wáasne, praca, przedsiĊbiorczoĞü; 1,9% –
tradycja, walka (rywalizacja), sukces, opieka, pieniądze; 1% – wartoĞci liberalne, dobro
innych, uczciwoĞü, uprzedzenia.
WartoĞü mieszaną miaáy pieniądze (3,8%), praca (1,9%) i przyjaĨĔ (1%).
Wyniki powyĪszych badaĔ odnoĞnie do nacechowania sáów sztandarowych moĪna
porównaü z badaniami przeprowadzonymi przez Michaela Fleischera w 1993 roku (Fleischer 2003).
Telewizja bez wątpienia ma charakter spoáeczny. Zaspokaja miĊdzy innymi potrzebĊ
opowiadania, przekazywania historii i przez to peáni waĪne funkcje spoáeczne.
M jak MiáoĞü jest produktem telewizyjnym, iluzją medialną. Ponadto serial ten moĪna
równieĪ uznaü za noĞnik polskich mitów i stereotypów spoáecznych. Fabuáa M jak MiáoĞü
powstaáa na podstawie wyobraĪeĔ zbiorowych, którym znaczenie i sens nadaáa telewizja.
Mostowiakowie uosabiają wyobraĪenia typowej polskiej rodziny. Fundamentem rodziny
jest ojciec i matka, naczelną wartoĞcią dla kobiety – zwáaszcza matki, jest rodzina, dzieci. NajwaĪniejsze są wiĊzi pokrewieĔstwa, doĞwiadczanie miáoĞci, akceptacji i wsparcia.
W M jak MiáoĞü propagowane są wartoĞci ludzkie i rodzinne: miáoĞü, wzajemna troska,
opieka, dobro innych, bezpieczeĔstwo. Serial neguje zdradĊ, zagroĪenie, káamstwo, zazdroĞü, erotykĊ (w serialu brak jest scen o charakterze erotycznym, a wypowiedzi bohaterów zdecydowanie wskazują na jej negacjĊ). WartoĞci nadawane sáowom sztandarowym
w serialu zgodne są z nacechowaniem tych sáów przez Polaków, co pokazują badania
Walerego Pisarka z roku 1999 oraz badania Michaela Fleischera z roku 1993.
Hipotezy badawcze zostaáy potwierdzone. Istnieje związek miĊdzy obrazem Ğwiata
prezentowanym w serialu M jak MiáoĞü a spoáeczną potrzebą budowania mitu, czego
odzwierciedleniem jest zgodnoĞü norm i wartoĞci eksponowanych w serialu z normami
i wartoĞciami uznawanymi przez odbiorców tego serialu za spoáecznie waĪne. Ponadto
wykazany zostaá związek miĊdzy fabuáą serialu a normami i wartoĞciami, które speániają zadania socjalizacyjne i moralizatorskie wzglĊdem odbiorców. ĝwiat przedstawiony
w M jak MiáoĞü opiera siĊ na schematach poznawczych, pochodzących z rzeczywistoĞci
spoáecznej.
MoĪliwoĞci socjalizacyjne i edukacyjne telewizji zostaáy z caáą pewnoĞcią wykorzystane w serialu M jak MiáoĞü. Byü moĪe odnowa spoáeczeĔstwa jako taka nie dokona siĊ
dziĊki takim produkcjom, ale jest to pewna metoda na podtrzymanie wartoĞci tradycyjnych.
WartoĞci te są obecne w postaci mitu w ĞwiadomoĞci zbiorowej, a dziĊki serialowi są upowszechniane i kontynuowane.
M jak MiáoĞü ma charakter moralizatorski. WyraĨnie naszkicowane postaci serialowych
bohaterów reprezentują pewne wzory, osadzone na dychotomicznym podziale: dobro–záo,
moralnoĞü–niemoralnoĞü. W kreacji Ğwiata przedstawionego stosuje siĊ proste zabiegi fabularne, które mają na celu skomplikowaü przebieg akcji, wprowadziü napiĊcie. Dobre
uczynki są nagradzane, za záe spotyka bohaterów zasáuĪona kara, ale mają teĪ moĪliwoĞü
nawrócenia. ĝwiat przedstawiony zostaá zbudowany na podstawie wyobraĪeĔ zbiorowych,
które w serialu pokazywane są w czytelnej formie, tak by dotaráy do zróĪnicowanej grupy
odbiorców. Serial ma za zadanie udzielaü widzom prostych i jednoznacznych odpowiedzi
dotyczących podstawowych, typowo ludzkich pytaĔ i dylematów. W ten sposób widzowie
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mogą doznawaü swoistego katharsis, czyli oczyszczenia z wáasnych táumionych emocji,
odreagowania napiĊcia, co ma moc kojącą.
„Z analiz proﬁlu demograﬁcznego tej telenoweli wynika, Īe prawie dwie trzecie jej widzów stanowią kobiety. Telenowela najwiĊkszą popularnoĞcią cieszy siĊ równieĪ wĞród osób
powyĪej 45. roku Īycia, mieszkaĔców wsi, najmniejszych miast oraz tych liczących miĊdzy
100 tys. a 200 tys. mieszkaĔców. M jak MiáoĞü oglądają widzowie zarówno z wyksztaáceniem
podstawowym, Ğrednim, jak i wyĪszym” (àyszkowska 2009: 131). PopularnoĞü serialu M jak
MiáoĞü wskazuje na zapotrzebowanie widzów na tego typu produkcje. Wysoka oglądalnoĞü
tego serialu Ğwiadczy teĪ o tym, Īe jest on bardzo dobrze przygotowany pod wzglĊdem fabularnym i jest w stanie nieustannie przyciągaü nowych widzów przed telewizory.
Opery mydlane, uwaĪane za proste i prymitywne, w rzeczywistoĞci wypeániają waĪne
zadania socjalizacyjne i moralizatorskie mediów. Stanowią nie tylko rozrywkĊ i wypeánienie czasu wolnego, ale teĪ pomagają odnaleĨü stabilnoĞü w nieustannie zmieniającej
siĊ rzeczywistoĞci. ĝwiat polskich oper mydlanych jest z pewnoĞcią wart prowadzenia
dalszych badaĔ.
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M JAK MIàOĝû AS THE METHAPOR OF POLISH FAMILY LIFE
This dissertation aims at an analysis of schematisation Polish social reality presented in a television serial
M jak MiáoĞü. Formulated hypothesis sounds: the image of world presented in M jak MiáoĞü meets social demand of building the myth. This soap opera reﬂects norms and values recognised by spectacors as important
and socially propagated. The analysis was carried out on episodes from 2008 to 2010. Selecting the sample
group was intentional. The results of research conﬁrmed the formulated hypothesis. M jak MiáoĞü reﬂects
social myths and stereotypes. The Mostowiak family fulﬁl idea of typical Polish family – multigenerational
and based of kinship. The wide range of positive values is determined by love, care, protection and safety.
An adultery, threat, untruth and jelaousy have negative appreciation. This soap opera has socialisational and
educational possibilities. It also mainstains and promotes traditional values. M jak MiáoĞü presents dichotomous
behaviours: some of them are right, the other are wrong. The right behaviour is rewarded and wrong way of
life is chastened. M jak MiáoĞü has a plot adaptable for a lot of receivers what means that this television serial
fulﬁls the soap opera requirements.
Key words: myth, stereotype, soap opera, socialization, M jak MiáoĞü
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