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Serialowe wędrówki

Drugą część monografii Seriale w kontekście kulturowym, zatytułowaną Format, 
intertekst, adaptacja, wypełniają teksty na temat hybrydyczności serialowych 
gatunków, ich intertekstualnego wymiaru oraz strategii ich przekształcania, 
które wprawdzie bardzo utrudniają klasyfikowanie poszczególnych form i pod- 
gatunków, lecz zarazem dają możliwość gruntownego uwspółcześnienia i re- 
kontekstualizacji fabuł, wątków i postaci. Lawirując między realizmem i fanta-
stycznością, baśniowością i racjonalnością, popkulturową konwencją i ekscen-
trycznym eksperymentem, schematami proceduralności i pogłębioną charak-
terystyką motywacji serialowych protagonistów, telewizyjne produkcje oferują 
zatem nowe życie znanym, nieraz irytująco przewidywalnym opowieściom.

Autorzy zebranych w  tomie artykułów próbują zdefiniować parametry 
tzw. telewizji jakościowej i  usytuować ją względem okrzepłych, lecz niezbyt 
poważanych gatunków, takich jak fantasy, horror czy telenowela. Tej ostatniej 
poświęca się również dużo miejsca w kontekście tworzenia lokalnych wersji 
popularnego serialu i wywrotowego potencjału opowiadanych historii, nawet 
jeśli punktem wyjścia staje się niedorzeczna, teoretycznie „skompromitowana” 
przynależnością gatunkową przesłanka. Z  kolei programy paradokumen-
talne czy też reality TV analizowane są w kontekście ogólnej zachowawczości 
i braku oryginalności przemysłu rozrywkowego oraz manipulowania widzami, 
którym oferuje się iluzję, że są świadkami autentycznych, nieudawanych emo-
cji, a co za tym idzie, pokusę identyfikacji, choć, oczywiście, bez aktywnego 
uczestnictwa w cudzych przeżyciach.

Biorąc pod uwagę zasugerowaną wyżej płynność granic między nieustan-
nie mutującymi formatami, warto zapytać, czy ów szeroki intertekstualny gest 
współczesnych seriali może rzucić nowe światło na gatunki, z których czer-
pią one inspirację. Odpowiedź raczej nie napawa optymizmem. Wszak w roku 
2016 triumfy święcił Stranger Things, nostalgiczny pastisz, który na przekór 
swojemu tytułowi nie zaproponował żadnych dziwniejszych rzeczy, co najwy-
żej zręcznie wymieszany koktajl:

Liczne postacie w serialu właściwie zamieszkują różne gatunki: dla niektórych 
ten show to fantasy z potworem, dla innych science fiction połączona ze spi-
skowymi tajemnicami, a do tego dochodzą nakładające się na siebie odcienie 
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dramatu dorastających nastolatków, horroru, motywów matki poszukującej 
utraconego dziecka, szeryfa walczącego z  demonami przeszłości, by zaznać 
odkupienia, wyrzutka, który próbuje się socjalizować itd., itd. Trudno tu wy-
mienić jakiekolwiek o r y g i n a l n e  elementy. […] Kiedy ostatnio widzieli-
śmy tak całkowity b r a k  l ę k u  przed wpływem? [Stranger Things] zupeł-
nie nie przejmuje się tym, co i w jaki sposób kradnie swoim poprzednikom, 
i grabi archiwa ich osiągnięć bez najmniejszego zażenowania (Bady 2016).

I chociaż Daniel Fienberg przekonuje, że nostalgia nie musi być tylko wyrazem 
uprzywilejowanej pozycji twórców, ani dowodem na ich anachronizm czy mo-
ralną dwuznaczność (Fienberg 2016), to jednak trudno się oprzeć wrażeniu, iż 
w  przypadku współczesnej telewizji romantyczny paradygmat oryginalności 
ma się coraz gorzej. 

Szansą na odwrócenie tego trendu może być nowa odsłona Miasteczka 
Twin Peaks, serialu, który zawdzięcza swój legendarny status nowatorskim eks-
perymentom formalnym w duchu kina autorskiego, a nie telewizyjnej sztampy. 
Trzy teksty kończące tom i koncentrujące się na wybranych aspektach tej pro-
dukcji pokazują, jak skomplikowane mogą być intertekstualne zapożyczenia 
i gatunkowe odpryski w przypadku serialu, który nie gościł w ramówce stacji 
ABC zbyt długo, a mimo to przez następne dekady wywierał ogromny wpływ 
na telewizję i  kulturę w  wymiarze globalnym, przy czym jego wznowienie 
w  maju 2017 roku zapewne ową fascynację uprawomocni i  spotęguje. Lyn-
chowska opera mydlana skłania również do refleksji nad mnogością i trafno-
ścią ujęć teoretycznych, które można byłoby zastosować analizując ikoniczny 
serial. Podkreślając niegasnące zainteresowanie Bliźniaczymi Wzgórkami, Jef-
frey Andrew Weinstock stwierdza wręcz:

Trzeba wziąć pod uwagę, co zrobili z  tym programem naukowcy, co zrobili 
z tym programem fani, i co ten program zrobił i nadal robi z telewizją, fanami 
i naukowcami. Powrót serialu do telewizyjnej ramówki dorzuca kolejny szcze-
bel komplikacji, gdyż z pewnością zmodyfikuje nasze rozumienie i uznanie 
dla serialu w jego pierwotnym kształcie (Weinstock 2016: 19).

Zapożyczając od Roberta J. Thompsona pojęcie „dziwacznego” (quirky) cyklu, 
Mareike Jenner akcentuje skomplikowaną strukturę gatunkowej hybrydy, jaką 
było Miasteczko Twin Peaks, naruszenie przezeń ram typowej opowieści de-
tektywistycznej, akceptację osobliwych zachowań i zjawisk przez postacie za-
ludniające ten świat, nawet gdy w proces dociekania prawdy angażowana jest 
magia albo inwazja obcych (Jenner 2016: 117–119). Pozostaje mieć nadzieję, 
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że trzeci sezon serialu okaże się równie nieprzewidywalny, a przy tym jeszcze 
bardziej „rozbuchany” pod względem artystycznym.

Podsumowując, można zaryzykować tezę, że w  ciągu ponad 25 lat od 
premiery Miasteczka Twin Peaks nie udało się wymyślić nowych, by tak rzec, 
post-postmodernistycznych reguł zabawy w żonglowanie konwencjami i sko-
jarzeniami. Przekonaliśmy się natomiast, że dziwaczność czy też ekscentrycz-
ność w dalszym ciągu uwodzi widzów i krytyków, a gatunkowa hybrydyczność 
(wraz z jej narastającą złożonością) staje się dobrym pretekstem, a czasami nie-
mal jedynym powodem, by przystąpić do konsumpcji kolejnego nowego se-
rialu, być może w nadziei, że i on doczeka się kiedyś wskrzeszenia i nobilitacji.

Bibliografia:
Bady Aaron, 2016, Stranger Things, Season One, LA Review of Books, 30 sierp-

nia, https://lareviewofbooks.org/article/stranger-things-season-one/ [dostęp: 
17.01.2017].

Fienberg Daniel, 2016, Critic’s Notebook: A Year on the TV Nostalgia Beat, „The Hol-
lywood Reporter”, 30 grudnia, http:// www.hollywoodreporter.com/fien-print/
daniel-fienberg-a-year-tv-nostalgia-beat-959834 [dostęp: 17.01.2017].

Jenner Mareike, 2016, American TV Detective Dramas: Serial Investigations, Hound-
mills, Basingstoke, Hampshire.

Weinstock Jeffrey Andrew, 2016, Introduction. „It is Happening Again”: New Reflec-
tions on „Twin Peaks”, w: Return to „Twin Peaks”: New Approaches to Materiality, 
Theory, and Genre on Television, red. Jeffrey Andrew Weinstock, Catherine 
Spooner, New York, s. 1–25.



8

Aleksandra Musiał
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Candle Cove i Too Many Cooks: 
seriale z dzieciństwa, remediacja, nostalgia

Abstrakt:
W artykule omawiam status serialu telewizyjnego jako nośnika kulturowej nostalgii. 
Wybrane przeze mnie przykłady to Too Many Cooks, film krótkometrażowy stacji 
Adult Swim, oraz Candle Cove, opowiadanie z gatunku „creepypasty”. Dzieła remediują 
format serialu telewizyjnego, przez co używają fikcyjnych seriali nie jako typowych 
narracji, ale jako uprzedmiotowionych elementów wewnątrz samych tekstów; dodat-
kowo, obydwa teksty komplikują poczucie nostalgii, od którego wychodzą, poprzez 
wprowadzenie elementów udziwnienia i niesamowitości. Innymi słowy, zaczynając od 
kluczowego pojęcia remediacji, w rozdziale skupię się na sposobie, w jaki omawiane 
teksty wykorzystują serialowy format do odtworzenia dynamiki nostalgii i jej krytyki.

Słowa kluczowe:
Too Many Cooks, Candle Cove, nostalgia, remediacja, hipermedia

Przyjaciele z dzieciństwa: telewizja i nostalgia
Fascynacja współczesnej kultury Zachodu swoją własną przeszłością jest dobrze 
znanym zjawiskiem. Trendy w modzie, muzyce czy designie ciągle zapętlają się, 
czerpiąc ze wzorów minionych dekad. Ową ogólną skłonność do powtarzalno-
ści i retroizacji potęguje dodatkowo powszechna dostępność obiektów nostal-
gicznych uczuć. Uczestnicy kultury wyposażeni w wyszukiwarkę Google, por-
tal YouTube, aukcje internetowe i dedykowane strony mogą odświeżać sobie 
pamięć i  fundować wycieczki w słodkie wspomnienia z dzieciństwa w stop-
niu w zasadzie nigdy wcześniej niemożliwym (Andersen 2012; Higson 2014: 
126–128). Chcesz obejrzeć jeszcze raz obrazki z książeczki z serii „Poczytaj mi 
mamo”, które pamiętasz z przedszkola? Nic prostszego, w Internecie znajdziesz 
skany albo sklep, który sprzedaje używane egzemplarze. Przyszła ci ochota na 
mikroskopijne komiksy z gumy Donald? Na Allegro za kilkadziesiąt albo kil-
kaset złotych kupisz całe kolekcje tych obrazków, którymi możesz rozkoszować 
się z dodatkową pomocą w postaci odświeżacza powietrza o zapachu kulto-
wej gumy, również do kupienia w portalu. Ogarnęła cię tęsknota za Myszką 
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Miki oraz pragnienie jej wyrażenia? Setki sklepów, „realnych” i internetowych, 
mają w swojej ofercie koszulki z podobizną zwierzaka. Obawiasz się oskarżeń 
o niebycie cool, ponieważ ciągle kręcą cię Han Solo, Spock czy Doktor Who? 
Nie ma się czego bać, trwająca od dzieciństwa pasja dla Gwiezdnych wojen czy 
Star Treka jest ciągle walidowana i dopieszczana w kinie i telewizji, gdzie od co 
najmniej kilkunastu lat króluje nowy bohater zamerykanizowanej popkultury: 
nerd i geek. I  tak dalej. W książce o znaczącym tytule Retromania, wydanej 
w 2011 r., Simon Reynolds pisze:

Żyjemy w okresie popkultury, który oszalał na punkcie retro i który ma bzika 
na punkcie [różnych form] rozpamiętywania. […] Żadne społeczeństwo 
w historii nie miało takiej obsesji na punkcie kulturowych artefaktów ze swej 
własnej, bezpośredniej przeszłości. To właśnie to odróżnia retro od antyków 
czy historii: fascynacja modami, trendami, dźwiękami i gwiazdami znanymi 
z żywej pamięci. […] Ten typ retromanii stał się dominującą siłą w naszej kul-
turze […] (Reynolds 2011: wstęp; zob. także Andersen 2012; Higson 2014: 
125–128).1

Dlatego też nie jest zaskoczeniem bliski związek między nostalgią – osobistą, ale 
jednak filtrowaną przez kulturę – a medium telewizyjnym. W końcu od kilku 
już pokoleń ludzkość, a przynajmniej spora jej część, dorasta oglądając tele-
wizję. Poczynając od osób, które były dziećmi w Stanach Zjednoczonych w la-
tach 50., każdą grupę wiekową w danej lokalizacji geograficznej łączy wspólne 
doświadczenie telewizyjne, polegające na znajomości najważniejszych „main-
streamowych” tytułów bajek i seriali, ich bohaterów, światów przedstawionych, 
piosenek, i  tak dalej. Co ciekawe, telewizyjna pamięć w  dużym stopniu od-
zwierciedla nawet polityczną rzeczywistość i zmiany: przykładowo, skupiając 
się na produkcjach dla dzieci, polskie pokolenia urodzone i dorastające w PRL 
pamiętają polskie tytuły takie jak Jacek i Agatka czy Miś Colargol, ale i seriale 
dla dzieci, które powstawały w innych częściach imperium po tej stronie kur-
tyny: Wilka i Zająca, Rumcajsa czy Krecika, by wspomnieć tylko kilka z tych 
najbardziej znanych. Jednocześnie tytuły te nie istnieją oczywiście w pamięci 
kulturowej rówieśników po t a m t e j  stronie kurtyny, którzy oglądali swoje 
bajki z  fabryki Disneya, braci Warner czy Hanny-Barbery. Moje (ur. 1987) 
własne pokolenie, pod tak wieloma względami przejściowe, jest przejściowe 
również w  kwestii kreskówek, które przylepiały nas do ekranów pierwszych 
kolorowych telewizorów, na które mogli sobie pozwolić nasi rodzice: z jednej 

1 Wszystkie tłumaczenia z angielskiego są mojego autorstwa.
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strony, jako grupa wiekowa znamy klasyki dobranocki pokroju Bolka i Lolka, 
Pszczółki Mai czy Reksia; z drugiej strony, jeszcze lepiej znamy chyba niepo-
prawne bajki spod znaku Cartoon Network (Laboratorium Dextera, Atomówki 
czy Johnny Bravo – by wspomnieć tylko kilka przykładów, które przychodzą do 
głowy akurat mnie) czy Nickelodeon (Pełzaki). Królik Bugs, Kaczor Donald, 
Gumisie, Chip i Dale, Tom i Jerry, rodzina Flintstonów, Czarodziejka z Księ-
życa czy Pokemony – wszystko to postacie, które zaludniały nasze dzieciństwo. 
Poza telewizją, ale wciąż w kontekście animacji dla dzieci, jestem przekonana, 
że premiera Króla Lwa w 1994 r. pozostaje jednym z największych wydarzeń 
mojego młodego życia, a w dodatku, że zgodziłaby się ze mną większość rówie-
śników – w Polsce i poza nią. Pod względem telewizyjnej pamięci kulturowej 
moje pokolenie należy do globalnej społeczności, co z pewnością jest w jeszcze 
większym stopniu prawdziwe dla młodszych osób. Dotyczy to zresztą w rów-
nej mierze amerykańskich seriali rodzinnych: w moich własnych wczesnych 
wspomnieniach dość prominentnie figurują chociażby Dynastia, Alf czy Bill 
Cosby Show.

Nie dziwi zatem podatność produkcji telewizyjnych na nostalgizację. Po 
pierwsze, same formaty telewizyjne i serialowe sprzyjają naszemu przywiązy-
waniu się do bohaterów tasiemców i  bajek, ponieważ nie tylko „spotykamy 
się” z nimi regularnie i często, ale i ze swej natury popularny serial – bajka dla 
dzieci, opera mydlana, sitcom – ma wywoływać w nas ciepłe, pozytywne od-
czucia. Stąd odpolitycznione, uproszczone i przyjazne światy, problemy dające 
się łatwo i szybko rozwiązać, happy endy, postacie, o których marzymy, by były 
naszymi przyjaciółmi: czyli emocjonalna i  sentymentalna mieszanka, która 
skutkuje nostalgiczną pamięcią o przedstawionych światach i bohaterach. Pi-
sze o tym w swojej książce o współczesnej nostalgii i konsumpcjonizmie Gary 
Cross, który zauważa, że

Telewizja ukształtowała nowoczesną pamięć na wyjątkowe sposoby. […] Jest 
ona kwintesencją medium [przylegającego do naszej] pamięci, ponieważ od 
swych początków opiera się na powtórzeniach, zaś widzów przyzwyczaja się, 
by spodziewali się, czy wręcz oczekiwali, powtarzalności. […] Powtórzenia 
i obznajomienie tworzą fanów (Cross 2015: 113–114).

Ryan Lizardi pisze z kolei, że

Telewizja wzmaga nostalgiczne tęsknoty na każdym kroku za sprawą swo-
ich powiązań z  „prostszymi czasami”, kiedy tak wiele z  formatu i  cech 
charakterystycznych tego medium było skodyfikowane, jak i  za sprawą 
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uprzywilejowanego miejsca, jakie zajmowała w amerykańskim domu, co wy-
wołuje u wielu osób wspomnienia z dzieciństwa (Lizardi 2015: 65).

Co więcej, Cross podkreśla też niemal rodzinne więzi, które odczuwamy wo-
bec ulubionych seriali z dzieciństwa:

Tele-świat [jest miejscem gdzie widzowie czują, że są częścią] jednej wspól-
nej rodziny (…). Prawdopodobnie wiemy więcej na temat osób i miejsc z te-
le-świata niż na temat historii Stanów Zjednoczonych czy naszych własnych 
dalszych rodzin (Scott Webb, cyt. Cross 2015: 135; zob. także Lacob 2014). 

Z drugiej strony, seriale i bajki towarzyszą nam w czasie socjalizacji, w efekcie 
stając się integralną częścią naszej grupowej kulturowej tożsamości, jednym ze 
spoiw, za pomocą których identyfikujemy osoby – i identyfikujemy się z oso-
bami – o podobnym doświadczeniu, zespole referentów i znaków, kulturowych 
zasobach.

W przypadku telewizji oglądanej w dzieciństwie jest to o tyle istotniejsze, 
że z wiekiem nie tylko rzeźbimy w sobie zdolność do krytycznego podejścia 
do tekstu, ale i przez to wyrabiamy sobie specyficzne gusta i preferencje: jako 
dzieci wszyscy oglądaliśmy Muminki, bo „leciały na dobranockę”, a Króla Lwa, 
jeśli miało się pecha i nasza klasa nie wybrała się akurat grupowo na seans, 
należało obejrzeć i tak, ponieważ wszyscy oglądali i wszystkim się podobało 
(mieliśmy 10 lat i nie mogło się nie podobać); jako dorośli, niektórzy z nas za-
chwycają się Grą o tron, z której szydzą inni, oglądający natomiast Dziewczyny, 
i tak dalej. 

Przyjemności czerpanej z  oglądania bajek dodatkowo nie komplikowała 
jakaś szczególna zdolność krytyczna: przykładowo, drwiąc dziś z Dziewczyn, 
możemy naszą niechęć uzasadniać polityką rasową serialu; drwiąc z Teorii wiel-
kiego podrywu, możemy krytykować zarówno stereotypizację pewnych grup 
i subkultur tam ukazanych, jak i niedobory narracyjne czy fabularne produk-
cji. Ale kiedy oglądaliśmy Muminki, nie mogliśmy odnieść się krytycznie do, 
powiedzmy, przedstawionych tam genderowych ról i relacji; dla oglądających 
je w dzieciństwie osób, Muminki, jako wspomnienie, należą przede wszystkim 
do prostszego, „niewinnego”, nieskomplikowanego jeszcze świata sprzed kry-
tycznego myślenia i  upolitycznienia. Stąd też między innymi wynika wyjąt-
kowa nostalgiczność bajek i seriali rodzinnych. 

Co więcej, powyższe obserwacje na temat niejako naturalnej nostalgii 
odczuwanej wobec bajek i  seriali dla dzieci w dużej mierze dają się odnieść 
i  do produkcji dla dorosłych, oglądanych w  dzieciństwie, zwłaszcza tych 
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cechujących się regularnością, sympatycznością bohaterów, nieskompliko-
waniem i pozytywną, ciepłą aurą: sitcomów i oper mydlanych. Cross uważa 
nawet, że jeśli chodzi o telewizję, odczuwamy nostalgię nie tyle wobec progra-
mów dla dzieci, ile właśnie wobec produkcji dla dorosłych, które jako pierwsze 
w tak skoncentrowany sposób ukazywały nam cały ogromny świat dorosłych 
(Cross 2015: 120–125).

(Wszystko to nie oznacza oczywiście, że bajki i seriale nie promują okre-
ślonych ideologii i związanych z nimi zachowań społecznych – oczywiście, że 
to robią oraz że należy się temu problemowi pilna uwaga, tym bardziej w kon-
tekście kontaktu z młodym widzem.)

Dwa współczesne teksty kultury, o których chciałabym tutaj napisać, wy-
korzystują dokładnie ów nostalgiczny charakter seriali oglądanych w  dzie-
ciństwie, czyniąc z  niego podstawę efektu, jaki chcą wywołać. Obydwa tek-
sty wprowadzają bowiem element udziwnienia, który jest możliwy właśnie 
z powodu zasadniczo nostalgicznego charakteru serialu i bajki dla dzieci, ale 
który jednocześnie zwraca naszą uwagę na funkcję formatu telewizyjnego jako 
nośnika kulturowej nostalgii. Co więcej, obydwa teksty nie traktują serialu 
stricte jako formy narracyjnej – innymi słowy, nie wymyślają fikcyjnych seriali 
w  celu przekazania jakichkolwiek treści, jakie mogłyby być w  nich zawarte, 
a raczej u p r z e d m i o t a w i a j ą  sam format serialu, uwypuklając tym sa-
mym jego nostalgio-nośną naturę jako medium. Koncept remediacji pomoże 
w lepszym wyjaśnieniu tej wielopoziomowej dynamiki.

W pierwszej części rozdziału przedstawię owe dwa przykłady – Candle 
Cove oraz Too Many Cooks – a następnie nakreślę ramy teoretyczne remedia-
cji oraz spróbuję zdefiniować pojęcie „para-medium” w odniesieniu do serialu 
jako formy, gdyż w  taki właśnie sposób widzę sposób potraktowania serialu 
w tych dwóch tekstach. W ostatniej części rozdziału podejmę próbę interpre-
tacji omawianych przykładów jako przedstawień serialu w roli nośnika kultu-
rowej nostalgii. 

Candle Cove i Too Many Cooks
Candle Cove to opowiadanie z gatunku horroru napisane w 2009 r. przez ame-
rykańskiego autora i  rysownika komiksów Krisa Strauba, opublikowane na 
jego stronie internetowej. Tekst odniósł ogromny sukces: najpierw wszedł do 
kanonu tzw. „creepypasty,” czyli krótkich historyjek o  duchach, kosmitach, 
potworach i innych paranormalnych stworzeniach i sytuacjach, rozpowszech-
nianych w Internecie jako cyfrowy odpowiednik folkloru, mitów i legend miej-
skich; jako jedna z  najpopularniejszych creepypast, Candle Cove doczekało 
się własnej fanowskiej Wikii, kolejnych opowiadań z gatunku fan fiction oraz 
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wielu filmów publikowanych przez fanów na portalu YouTube, odtwarzających 
fikcyjny serial i inne elementy jego uniwersum. Ponadto jeszcze w tym roku te-
lewizja Syfy ma rozpocząć emisję nowego serialu opartego na wybranych cre-
epypastach – symbolem statusu, jaki osiągnęło Candle Cove, jest fakt, że opo-
wiadaniu poświęcone będą dwa pierwsze sześcioodcinkowe sezony (Hughes 
2015; Deen 2016).

Candle Cove ma w całości formę wątku na forum internetowym. Użytkow-
nik Skyhale publikuje wpis, w którym pyta, czy ktoś jeszcze pamięta serial dla 
dzieci z  lat 70. pod tytułem Candle Cove. Z rozmowy, która rozwija się pod 
wpisem między kilkoma użytkownikami, dowiadujemy się, że serial opowiadał 
o piratach, że grały w nim tanio wyglądające, niezbyt profesjonalnie zrobione 
kukły oraz dziewczynka o imieniu Janice, a także że głównym bohaterem był 
pirat Percy, który cały czas się bał i który podróżował na mówiącym statku, 
który zmuszał go do udziału w przerażających przygodach. Z każdym nowym 
wpisem w wątku, Candle Cove okazuje się być coraz dziwniejsze i niepokojące: 
rozmówcy pamiętają, że czarnym charakterem był niejaki Skin Taker, szkielet 
w płaszczu uszytym ze skradzionych skór dzieci. Jeden z użytkowników przy-
pomina sobie koszmar z dzieciństwa, który nawiedzał go w związku z bajką, 
w  którym wszystkie kukły straszliwie wrzeszczały, natomiast Janice płacząc 
i krzycząc rzucała się po podłodze; ku przerażeniu forumowiczów – oraz czy-
telników – okazuje się, że nie był to sen, gdyż inni rozmówcy też pamiętają 
ów „wrzeszczący odcinek”. Opowiadanie kończy się następującym wpisem jed-
nego z użytkowników: 

odwiedziłem dziś moją mamę w  domu opieki. zapytałem ją czy jak byłem 
mały w  latach 70., miałem może 8 albo 9 lat, czy pamięta bajkę dla dzieci, 
candle cove. powiedziała że jest zaskoczona, że to pamiętam, a jak zapytałem 
czemu, to powiedziała, „bo zawsze mi się to wydawało bardzo dziwne, że mó-
wiłeś ‘mamo, idę oglądać candle cove’, a potem przełączałeś telewizor na pusty 
kanał i oglądałeś śnieg [czy tzw. biały szum] przez pół godziny. miałeś wielką 
wyobraźnię z tą swoją bajeczką o piratach (Straub 2009).

Too Many Cooks to z  kolei krótki, 11-minutowy film, wyreżyserowany 
przez Caspera Kelly’ego dla amerykańskiej stacji telewizyjnej Adult Swim, 
nadającej od 8 wieczorem na kanałach Cartoon Network. Adult Swim słynie 
z idiosynkratycznego, absurdalnego poczucia humoru; stacja tworzy np. kre-
skówki dla dorosłych, dziwaczne parodie serialowych gatunków, fikcyjne seg-
menty teleshoppingu czy rozbudowane spoty reklamowe, które na pierwszy 
rzut oka wydają się być normalnymi treściami, na które trafiamy przełączając 
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z kanału na kanał, ale które okazują się dziwne, wręcz groteskowe, jeśli po-
święcimy im trochę więcej uwagi. Do tej właśnie kategorii należy Too Many 
Cooks. Film pojawił się w 2014 roku, kiedy Adult Swim zaczął emitować go 
o 4 rano, tak, aby trafiały na niego osoby niemogące spać, młodzież ślęcząca 
przed ekranami do rana, ludzie wracający z imprez i tym podobne niewyspane 
towarzystwo. Z czasem widzowie zaczęli opowiadać o Too Many Cooks swoim 
znajomym, aż w końcu informacja o dziwnym filmie trafiła do mediów – w su-
perlatywach, ale i w osłupieniu, pisały o nim takie publikacje jak The Guardian, 
The Atlantic¸ The New Yorker, Rolling Stone, Esquire, GQ, Los Angeles Times czy 
Boston Globe; klip stał się wiralnym hitem i ma dziś blisko 11,5 miliona odsłon 
na portalu YouTube (Adult Swim 2014). 

Przez pierwsze minuty film wydaje się być czołówką amerykańskiego sit-
comu z lat 80. lub wczesnych 90. Akcja, rozgrywająca się przy akompaniamen-
cie wpadającej w ucho, wesołej piosenki tytułowej, dzieje się w typowym domu 
na przedmieściach, w którym do kamery wdzięczą się kolejni biali członkowie 
rodziny Cooków, każdy z nich opatrzony napisem z  imieniem i nazwiskiem 
aktora/aktorki: jest tu ojciec rodziny, jego żona, dzieci w różnym wieku, babcia. 
„Czołówka” przekracza jednak typowe kilkadziesiąt sekund i  trwa nadal; po 
około minucie pojawiają się coraz to nowe postacie/aktorzy, wszyscy rzekomo 
należący do tego samego serialu. Wśród przedstawianych osób pojawia się gra-
jąca na pianinie kukła w formie żółtego kota („Smarf ”). W pewnym momencie 
akcja przenosi się do biura, przedstawiając kolejną stereotypową obsadę: suro-
wego szefa, wścibską sekretarkę, niezdarnego, ale sympatycznego pracownika, 
którzy w kolejnych ujęciach pojawiają się także w domu Cooków; wśród po-
staci biurowych pojawia się też „Płaszcz” (człowiek przebrany za płaszcz i „po-
wieszony” na wieszaku) oraz ciasto „grane” przez Larsa von Triera. Następnie 
obsada staje się czarnoskóra, tak jakby serial miał być nie tylko typowym sitco-
mem o białej amerykańskiej rodzinie, ale także typowym sitcomem o czarnej 
amerykańskiej rodzinie.

Rozwijająca się dalej akcja staje się coraz bardziej udziwniona i kuriozalna: 
czołówka przeskakuje z  gatunku na gatunek: Too Many Cooks zamienia się 
w serial o gliniarzach, w animowaną bajkę o amerykańskiej jednostce sił spe-
cjalnych, w serię pojedynczych klipów sugerujących jeszcze inne typy progra-
mów telewizyjnych, aż w końcu film odrywa się zupełnie od rzeczywistości. 
Przez pierwsze kilka minut przez różne ujęcia przewija się czarny charakter, 
z początku ukryty na drugim planie, jednak w pewnym momencie wypełzający 
z tła na wzór Boba z Miasteczka Twin Peaks oraz atakujący dziewczynę z czo-
łówki. Następnie mężczyzna udaje się na morderczą wycieczkę przez wszystkie 
plany zdjęciowe filmu i morduje tamtejsze postacie, w wyjątkowo krwawych, 
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brutalnych scenach wprost z horroru. To co dzieje się dalej, to surrealistyczne, 
groteskowe szaleństwo, które w zasadzie trudno opisać słowami – podejrze-
wam, że już samo powyższe streszczenie nie ma dla czytelnika nieznającego 
filmu zbyt wiele sensu; na temat treści Too Many Cooks napisano już sporo 
(jeden z krytyków nazwał film „wysublimowanym arcydziełem postmoderni-
zmu”; Darius 2014), jednak w mojej dyskusji zawartość filmu nie będzie tak 
ważna. 

Fascynacja lustrami: remediacja i paramedium
Candle Cove i Too Many Cooks, choć oczywiście różnią się gatunkiem, formą 
i treścią, łączą dwie fundamentalne cechy. Po pierwsze, obydwa teksty doko-
nują remediacji serialu telewizyjnego. Koncept remediacji został opisany przez 
Richarda Boltera i  Jaya Grusina w  książce pod tym samym tytułem; zanim 
jednak przejdę do definicji tego pojęcia, powinnam wyjaśnić dwa pokrewne 
zjawiska opisane przez autorów, które doprowadzą do pełniejszego zrozumie-
nia fenomenu remediacji. Owe dwa zjawiska to hipermedialność oraz bez-
pośredniość (ang. immediacy). Media bezpośrednie mają na celu swą własną 
transparentność, tak, by widz zapomniał o samym akcie mediacji, czując się 
niejako częścią tej samej „przestrzeni”, w której istnieje przedstawiana rzecz. 
A więc telewizja na żywo, powieść realistyczna, sitcom czy realistyczny obraz 
wykorzystujący perspektywę linearną – wszystkie te przykłady można zaklasy-
fikować jako bezpośrednie środki przekazu (Bolter i Grusin 1999: 21–31). Hi-
permedia natomiast  p o d k r e ś l a j ą  akt mediacji i dlatego mogą przybrać 
formę medium ujawniającego samo siebie, przykładowo formę obrazu w ob-
razie. Co więcej, hipermedia wymagają również interakcji z  odbiorcą i  czę-
sto wykorzystują różne formaty, takie jak tekst, grafika, wideo itd. Dodatkowo 
hipermedia są nielinearne, tzn. odbiorca może włączyć się w  każdej chwili 
i dowolnie poruszać po treści. Internet jest doskonałym przykładem hiperme-
dium (Bolter i Grusin 1999: 31–44).

Co z remediacją? W swojej definicji Bolter i Grusin wychodzą od stwier-
dzenia Marshalla McLuhana, że „»treścią« każdego medium jest zawsze inne 
medium” (McLuhan 1994: 10), a następnie wyjaśniają, iż oznacza to „bardziej 
złożony rodzaj zapożyczenia, w  którym jedno medium jest wchłonięte lub 
przedstawione przez inne medium” (Bolter i  Grusin 1999: 45). Dalej, auto-
rzy piszą, że „nazywają reprezentację jednego medium przez inne remediacją” 
(Bolter i Grusin 1999: 45). Ponadto przyznają, że remediacja jest dominują-
cym trybem we współczesnej kulturze oraz że w czasie publikacji ich książki, 
w 1999 roku, właśnie się nim stawała. Co ważne dla obecnej dyskusji, autorzy 
przytoczyli również obserwację, że 
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technologia stopniowo staje się drugą naturą, obszarem zarówno zewnętrz-
nym jak i uwewnętrznionym, przedmiotem pożądania. Nie ma już potrzeby 
czynić ją transparentną [lub bezpośrednią], ponieważ nie uznaje się jej już za 
stojącą w sprzeczności z „autentycznością” doświadczenia (Erkki Huhtamo, 
cyt. w Bolter i Grusin 1999: 42).

Remediację świetnie ilustruje opowiadanie Strauba, które jest jednocześnie do-
skonałym przykładem hipermedium; w zasadzie można uznać, iż Candle Cove 
wykorzystuje ideę remediacji jako zabieg literacki. Bolter i Grusin wyjaśniają, 
dlaczego XVII-wieczne malarstwo holenderskie stanowi wzorowy przypadek 
hipermediacji: artyści ci, 

zafascynowani lustrami, oknami, mapami, obrazami w  obrazach oraz pisa-
nymi i czytanymi listami […] często przedstawiali świat złożony z mnogich 
[form] reprezentacji. Ich obrazy nie były multimedialne; zamiast tego, za po-
mocą farby uchwycali i przedstawiali wielorakie media oraz wielorakie formy 
(Bolter i Grusin 1999: 36–37).

Podobnie rzecz się ma w przypadku Candle Cove: meta-medium, środowiskiem 
opowiadania jest oczywiście Internet. Jako tekst stworzony przez autora, Can-
dle Cove jest, najściślej mówiąc, tekstem literackim, który niemniej jednak 
imituje dokładnie i precyzyjnie formę wątku na forum (obrazując tym samym 
współczesne zatarcie się granic między bezpośredniością a  hipermediacją: 
technologia jako „druga natura” jest po prostu naturalnym środowiskiem, 
w którym remediujące się wciąż środki przekazu stanowią oczywisty element 
rzeczywistości – hipermediacja staje się nową bezpośredniością; zob. także 
Wiles 2013). Jednak w samym sercu tego łańcucha reprezentacji, a więc i re-
mediacji, znajduje się właśnie Candle Cove, fikcyjny serial telewizyjny, który 
w tym kontekście chcę zdefiniować jako para-medium. 

Poprzez termin „para-medium” mam na myśli nie tylko to, że Candle Cove 
nie istnieje w rzeczywistości, ale również i to, że jest puste, nie zawiera treści, 
nie przekazuje żadnej narracji poza strzępkami informacji budującymi zarys 
samej istoty tego, czym miałoby być. W gruncie rzeczy jest ono w opowiada-
niu sfetyszyzowaną formą samego formatu, jakim jest serial. Nie dowiadujemy 
się, o czym de facto ten program jest, ani jaką opowiada historię: zamiast tego, 
Candle Cove jest przedstawione jako mgliste, nieco chaotyczne wspomnienia 
i impresje, czy wręcz wspomnienia impresji, zaledwie sugerujące pewną całość 
estetyczną i narracyjną. Celem Strauba nie jest opowiedzenie nam, o czym jest 
wymyślony program, a  raczej uchwycenie samej istoty serialowego formatu, 
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wykorzystanie istoty serialu do przekazania innych treści (o których mowa bę-
dzie za chwilę). Innymi słowy, serial jako medium zostaje całkowicie uprzed-
miotowiony jako obiekt wewnątrz innych środków przekazu. 

Przypadek Too Many Cooks jest oczywiście innego typu i nie daje się tak 
łatwo wpisać w ramy remediacji; film być może najtrafniej należałoby opisać 
jako parodię lub pastisz. Z  drugiej strony, i  tutaj mamy do czynienia z  po-
traktowaniem formatu serialu jako para-medium: Too Many Cooks opowiada 
wprawdzie swoją własną historię i cierpi wręcz na nadmiar treści, na przesyt 
treścią; jeśli jednak weźmiemy pod uwagę f i k c y j n y  s e r i a l  t e l e w i -
z y j n y ,  dla którego film Kelly’ego ma stanowić czołówkę, to okaże się, że for-
mat jest w tym przypadku potraktowany w sposób bardzo podobny do Candle 
Cove. Too Many Cooks „działa”, ponieważ udaje mu się stworzyć iluzję istnie-
nia serialu o  tym samym tytule, dzięki czemu klip może – znowu podobnie 
do opowiadania Strauba – wykorzystać istotę serialowego formatu do jeszcze 
innych celów.

Przede wszystkim, poprzez uprzedmiotowienie i  wykorzystanie serialu 
telewizyjnego jako para-medium, odbierając idei serialu treść czyli fabułę, 
omawiane teksty obnażają samo serialowe medium, tak że możliwe staje się 
dostrzeżenie kulturowych sensów i znaczeń jego samego, a nie tylko poszcze-
gólnych narracji i przedstawień w konkretnych programach. 

Konceptualna przynęta: dynamika nostalgii
Tutaj właśnie dochodzę do drugiej podstawowej wspólnej cechy Candle Cove 
i Too Many Cooks: obydwa teksty zbudowane są i oddziałują głównie poprzez 
swoje wyjście od serialu jako nostalgicznego nośnika we współczesnej kulturze. 
W tych dwóch przypadkach niemożliwa jest oczywiście faktyczna nostalgia – 
seriale są fikcyjne – jednak zarówno opowiadanie Strauba, jak i film Kelly’ego 
„robią” coś innego, a mianowicie symulują samą d y n a m i k ę  nostalgii. Jed-
nocześnie obydwa zarówno wykorzystują, jak i uwidoczniają związek między 
serialem a nostalgią. Poprzez potraktowanie swych fikcyjnych seriali nie jako 
niosących treści narracji, ale stricte jako modeli serialowego medium – innymi 
słowy jako zremediowane para-medium – teksty te nie zwracają uwagi na no-
stalgiczny potencjał konkretnych programów, a raczej na ścisły związek, opi-
sany przez Gary’ego Crossa, między telewizją oglądaną w dzieciństwie a kultu-
rową nostalgią.

Oczywiście, chociaż Candle Cove i Too Many Cooks w podobny sposób od-
noszą się do zauroczenia naszej kultury telewizyjną nostalgią, to wykorzystują 
konwencje odmiennych typów programów. Candle Cove posługuje się nieco 
niepokojącymi, niejasnymi, fragmentarycznymi wspomnieniami programów 
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dziecięcych, które pamiętamy jako z lekka dziwne, w niejasny sposób złowro-
gie, trochę straszne, nie do końca z tego świata – po angielsku po prostu creepy. 
Kris Straub przyznał, że jedną z  najważniejszych inspiracji dla Candle Cove 
były amerykańskie programy dla dzieci tworzone w latach 70. przez braci Sida 
i Marty’ego Krofftów; do dziś trudno uwierzyć, że twórcy ci nie zażywali, jak 
twierdzą, narkotyków przy produkcji swoich bajek. W wywiadzie Straub po-
wiedział o nich: 

Nie wiem, w niewoli jakich mrocznych bytów przebywali Sid i Marty Kroffto-
wie, ale wszystko, co tworzyli jako rozrywkę dla dzieci, przejawia tę dziwną, 
pozaziemską, kompletnie obcą [dziecku] wrażliwość (Lancifer 2011).

Bardziej ogólnie, chodzi o przypadki, gdzie „dorosłe umysły tworzą niby roz-
rywkowe [programy dla maluchów], ale które dla dzieci mogą mieć w sobie 
jakąś straszliwą powagę” (Wiles 2013). Autorzy recenzji i artykułów dotyczą-
cych Candle Cove zawsze utożsamiają się z niepokojem i pewnym dyskomfor-
tem, jakie wzbudzają te na wpół zapomniane już programy dziecięce, a które 
udało się uchwycić Straubowi (Lancifer 2011; Deen 2016), i faktycznie wydaje 
się to być czymś powszechnym dla pokoleń dorastających przed telewizorami. 
Strona internetowa Kindertrauma istnieje właśnie po to, by zbierać owe nie-
pokojące przypadki z dziecięcej popkultury, pozwalając użytkownikom na za-
mieszczanie własnych „historii” dotyczących bajek i filmów, których bali się 
w dzieciństwie (nieprzypadkowo zresztą redaktorzy strony zamieścili na niej 
wywiad ze Straubem). Kusząc się raz jeszcze na autorefleksję, bajką będącą 
źródłem owego lęku dla mojego własnego, polskiego pokolenia wydają się być 
przede wszystkim Muminki, a  zwłaszcza niepokojąca, złowroga Buka, która 
ze względu na te cechy stała się niejako symbolem dziecięcego przerażenia 
w polskim memowym Internecie; zupełnie osobiście przyznam, że z bardzo 
wczesnych lat pamiętam absolutne przerażenie, jakim napawały mnie kukły 
z politycznej satyry Polskie zoo.

Too Many Cooks odnosi się do innej tradycji telewizyjnej, czyli oczywiście 
do sitcomu, zwłaszcza do takich klasyków jak Pełna chata, Alf czy Roseanne, 
a wraz z  rozwojem akcji do innych sztampowych gatunków małego ekranu, 
przede wszystkim z lat 80. i 90. Jako sitcom, Too Many Cooks na pierwszy rzut 
oka wydaje się być jedną z wielu produkcji, które pamiętamy sprzed lat: film 
wykorzystuje tradycyjną dla gatunku scenografię, z kanapą w centralnym miej-
scu w salonie, schodami na drugim planie i obfitą, ale swojską ornamentyką ty-
powego sitcomowego amerykańskiego domu rodzinnego. W trakcie czołówki 
postacie z  lubością burzą czwartą ścianę, wdzięcząc się do widowni ponad 
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napisami identyfikującymi nazwiska aktorów. (Todd VanDerWerff zauważa, że 
w swojej części sitcomowej film Kelly’ego najwięcej czerpie ze stylistyki seriali 
firmy produkcyjnej Miller-Boyett, twórców m.in. Pełnej chaty, Happy Days 
i Family Matters; VanDerWerff 2014). Ideą filmu jest, by niejako nabrać widza, 
który wpadając na czołówkę przypadkiem w  środku nocy pomyśli, że trafił 
na któryś z na wpół zapomnianych seriali sprzed lat – wszystkie składniki na 
początku klipu są na tyle stereotypowe, by wywołać poczucie obznajomienia 
i nostalgii. Wykorzystując „wspólny język telewizji” oraz typowe dla sitcomów 
sygnały, które wszyscy „znamy i rozumiemy instynktownie”,

Too Many Cooks [przypomina widzowi] nieskończenie wiele innych sitcomów 
o podobnej strukturze, które są rozpoznawalnym powrotem do bardzo innego 
niż dziś okresu w historii komedii. Too Many Cooks zarzuca nie tyle koncep-
tualną, ile konkretną przynętę, uchwycając epokę sprzed pojedynczej kamery 
i eliminacji czołówek i piosenek tytułowych (Lacob 2014).

Too Many Cooks osiągnęło tak wielki sukces między innymi dlatego, że 
odniosło się do kwintesencji telewizyjnego sentymentalizmu: jak napisał Gary 
Cross, „sitcomy są w samym sercu telewizyjnej nostalgii” (Cross 2015: 125). 
Bolter i Grusin przypominają, że jednym z efektów remediacji jest zwrócenie 
uwagi na sam fakt mediacji: wykorzystywane i  uprzedmiotowiane, medium 
objawia się nam w swojej istocie. Tak właśnie w przypadku Candle Cove oraz 
Too Many Cooks, format serialu, zesencjalizowany do funkcji para-medium, 
odnosi się do naszych własnych odczuć i telewizyjnych wspomnień. Obydwa 
teksty – i jest to ich trzecia wspólna cecha – komplikują tę relację między nami, 
widzami, a  formatem, poprzez udziwnienie i  element niesamowitości. Can-
dle Cove niepokoi rozpoznaną przez czytelnika cechą kojarzoną z telewizją dla 
dzieci, lecz to chwyt wykorzystany na końcu opowiadania – oprócz tego, że jest 
świetnym zabiegiem literackim, zwłaszcza w kontekście grozy – wiąże nostal-
gię komunikowaną przez opowiadanie z samą naturą pamięci, którą destabili-
zuje (Deen 2016).

Too Many Cooks natomiast, odnosząc się do sitcomu, robi to poprzez mak-
symalne udziwnienie konwencji, w  efekcie demaskując gatunek jako „zdra-
dziecką otuchę” (Lacob 2014), zaś samą nostalgię jako coś zabójczego (Rivera 
2015). Zwabiwszy widza ciepłą, komfortową aurą starego sitcomu, poprzez 
swoje wywrotowe zabiegi film „rozwala naszą nostalgię na miliard kawałków”, 
ukazując pustkę seriali rodzinnych z lat 80. i jednocześnie wskazując, że choć 
myślimy z nostalgią o  tamtym okresie, nie jest to czas, do którego powinni-
śmy chcieć wracać – są dobre powody, dla których popkultura porzuciła ten 
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konkretny model komedii (Lacob 2014); lub, jeszcze inaczej, film Kelly’ego 
pokazuje, że „nieskończone skupianie się na nostalgii może zatruć naszą re-
lację względem konkretnej kultury” oraz że „fetyszyzacja nostalgii” – poprzez 
nadmierne poleganie na konwencjach i niechęć do zmian – „oznacza podda-
nie się jej w niewolę” (VanDerWerff 2014; zob. także Rivera 2015). Uwagi te 
można zresztą odnieść również i do nostalgii w filmie opisanej przez Fredrica 
Jamesona: reprezentacje przeszłości w  nostalgicznym postnowoczesnym fil-
mie nie odnoszą się, rzecz jasna, do faktycznej przeszłości czy rzeczywisto-
ści historycznej, a raczej wykorzystują nastrój i styl, efekty wizualne, by zako-
munikować swe własne odniesienie do danego okresu (Jameson 1991: 19–20; 
279–282). Wykorzystując ikonografię sitcomu lat 80. przeciwko niej samej, 
a  następnie niszcząc ją doszczętnie, Too Many Cooks przeprowadza tym sa-
mym wyrafinowaną krytykę owej kultury; jak napisała Linda Hutcheon (kry-
tykując notabene Jamesona, lecz jednocześnie rozwijając jego myśl na szersze 
pole krytyki), 

nasza współczesna kultura jest rzeczywiście nostalgiczna; niektóre jej ele-
menty – te postmodernistyczne – są świadome ryzyka i  niebezpiecznych 
uroków nostalgii, i  dążą do ich demaskacji poprzez ironię. […] Ironizacja 
nostalgii, poprzez sam akt odwołania do niej, może stanowić jeden ze spo-
sobów, w  jaki ponowoczesność jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzial-
ność za reakcje [ludzi wobec nostalgii] poprzez otworzenie niewielkiej części 
owego dystansu potrzebnego do refleksji na temat zarówno teraźniejszości, 
jak i przeszłości (Hutcheon 1998).

Podobnie,

Too Many Cooks i podobne surrealne wycieczki w głąb telewizyjnej machiny 
tak naprawdę pomagają nam, publiczności, odzyskać przewagę, przypomi-
nając nam o sposobach, w  jakie tropy telewizyjne ograniczają naszą własną 
ekspresję i utrzymują nas w świadomości istnienia przysłowiowego matriksu 
(Brodeur 2014).

Obydwa omawiane przeze mnie teksty zwabiają nas tym początkowym 
poczuciem swojskości, znajomości konwencji telewizyjnych, do których się 
odnoszą, oraz tym, że jako odbiorcy w pierwszym momencie możemy utożsa-
mić się z pozorną komunikowaną przez nie nostalgią. W rezultacie połączenia 
efektu remediacji formatu serialu ze skomplikowaniem poczucia nostalgii po-
przez udziwnienie, Candle Cove i Too Many Cooks przyciągają uwagę do naszej 
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własnej relacji z telewizją, do natury naszych telewizyjnych wspomnień, a co za 
tym idzie, uwypuklają również intymną rolę, jaką poprzez ostatnie dekady se-
rial telewizyjny osiągnął we współczesnej kulturze i naszym kulturowym życiu.
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Grimm – kryminalne dark fantasy na tle zjawisk 
popkulturowych

Abstrakt:
Problemy ze wskazaniem gatunkowości współczesnych ludzkich wytworów związane 
są z rozwojem przemysłu oraz postmodernistycznymi przekształceniami. Zauważyli to 
tacy filozofowie i teoretycy kultury, jak Theodor Adorno, Walter Benjamin czy Jean- 
-François Lyotard. Ich przemyślenia dotyczące różnorodności, wielogłosowości i róż-
nych punktów widzenia mogą być fundamentem krytyki dotyczącej współczesnej 
twórczości – w przypadku niniejszego tekstu: serialu o tematyce baśniowej. 

Słowa kluczowe:
rozwój przemysłu, serial, baśń, gatunek, Grimm

Współczesny przemysł kulturowy opiera się na masowej produkcji i  repro-
dukcji określonych towarów. Jest również efektem rozwoju technicznego oraz 
polega na kreowaniu potrzeb odbiorców. Dotyczy to możliwości udziału w ta-
kich samych formach aktywności, czytania tych samych książek, korzystania 
z usług galerii handlowych czy multipleksów. Zmieniła się mentalność, wzro-
sła chęć uczestnictwa w powszechnych formach spędzania czasu i sposobach 
życia. Wprowadziło to z jednej strony chęć bycia takim samym jak inni, po-
siadania tego co oni, i życia tak ja oni. Wzmocniło to rozwój przemysłu za-
pewniającego podobne produkty podobnym odbiorcom. Pisał o tym w swoich 
pracach Theodor Adorno, odnosząc się do znaczenia przemysłu kulturalnego. 
Zakładał, że masy ciekawe są tego, co zobaczą u innych. Dotyczy to jedzenia, 
ubrań, sprzętów domowych, a nawet literatury czy filmu. 

Media dyktują styl współczesnej kultury, kształtując tym samym rozległe 
obszary ludzkiej wyobraźni i wrażliwości; media określają horyzont zbioro-
wych aspiracji. [...] ze swych tradycyjnych łożysk, dryfujące składniki kul-
tury i  dryfujące jednostki i  grupy społeczne, wzbogacone o  ponadlokalne 
a wszechobecne treści kultury popularnej, stykają się, w świetle tej koncepcji, 
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w dowolnych i zmiennych miejscach, otwierając się wzajemnie na siebie (Pu-
cek 2005: XXII).

Tłumaczyłoby to również popularność oglądanych seriali, których tema-
tyka zależy od profilu stacji oraz zapotrzebowań, jakim chce ona sprostać. 
Dlatego wiele z nich wyspecjalizowało się w określonych produkcjach, nasta-
wiając się w ten sposób na konkretnego odbiorcę, który przełączając kanał na 
Comedy Central, Kino Polska, Eurosport czy Polsat Romans, doskonale wie, 
jakich treści może się spodziewać. Niesłabnącą popularnością cieszą się me-
lodramaty, kryminały czy produkcje z  baśnią w  tle. W tym  duchu, w  ostat-
nich latach powstało kilka serii, które wyrosły na popularności wcześniejszych 
produkcji, takich jak Miasteczko Twin Peaks, Z  Archiwum X, czy Czynnik 
PSI. Obecnie z  dużym powodzeniem produkowane są Dawno, dawno temu 
i  Grimm. Adaptują one znane motywy kulturowe, przystosowując je do po-
trzeb współczesnego przemysłu filmowego. Bohaterowie osadzeni w różnych 
realiach przestrzennych, wprowadzają nowe jakości do znanych treści. Daje 
to producentom nieograniczone możliwości twórczej reinterpretacji znanych 
wątków i postaci. Widz przestaje być tylko gapiem, gdyż serialowe zestawienia 
wymagają od niego aktywnego uczestnictwa. 

Działanie zaczyna się już w trakcie patrzenia, stając się gwarantem rekonfigu-
racji, transformacji, „odczytania opozycyjnego”, niezgodnego z odczytaniem 
zamierzonym lub tym powszechnie panującym. Widz jest aktywny na podo-
bieństwo naukowca: obserwuje, wybiera, interpretuje; to co widzi łączy z tym, 
co już wie – co widziane na różnych etapach i w różnego rodzaju miejscach. 
Taki widz jest w stanie stworzyć własną opowieść o opowieści, która rozgrywa 
się przed nim (Świętochowska 2012: 7).

We wstępie do wydanego w  2014 roku zbioru Philipa Pullmana Baśnie 
braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Bez cenzury, autor wskazuje czytelni-
kowi, że opublikowane przez niego historie, nieco zmienione wobec orygina-
łów, dopisane lub uzupełnione, są nadal tymi samymi, które spisali słynni bra-
cia. Twierdzi nawet, że każda, nieco inaczej opowiedziana historia dobudowuje 
całość, pozytywnie ją rozwijając. Zdaje się to być znaczące dla rozważań nad 
ich uwspółcześnionymi wersjami. Autor zbioru zwraca uwagę, że ilu opowia-
dających, tyle wariantów tych samych tekstów. Dodaje: „Baśń ulega ciągłym 
zmianom, nie ma ustalonej ostatecznej wersji” (Pullman 2014: 18). 

Umożliwia to wprowadzenie przez twórców do produkcji dodatkowych 
informacji, postaci, wątków czy motywacji postępowania bohaterów. Dzieje 
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się tak m.in. w serialu Stephena Carpentera, Davida Greenwalta i Jima Koufa, 
Grimm. Widz nie otrzymuje oryginału znanych historii, ale ich reinterpretację. 
Akcję produkcji uwspółcześniono, osadzając ją w Portland, w stanie Oregon. 
W pilocie rozpoczynającym serię, widz rozpoznaje jedną z najbardziej znanych 
z dzieciństwa postaci. Jest to Czerwony Kapturek, który nie realizuje klasycz-
nego schematu, nie jest dziewczynką ubraną w znany kostium, ale uprawiającą 
jogging młodą kobietą w czerwonych dresach z iPodem. W kolejnych odcin-
kach występuje cała plejada innych postaci, których rozpoznanie i  przypo-
rządkowanie do znanych baśni ze względu na posiadanie charakterystycznych 
cech, nie stwarza problemów. Widz razem z  tytułowym bohaterem poznaje 
pojawiające się postaci, odkrywając jednocześnie jego prawdziwą tożsamość. 
Okazuje się, że jest ostatnim (tak wtedy myśli, gdyż nie wie, że jego matka żyje) 
potomkiem słynnych tropicieli potworów. Dzięki umierającej ciotce Nick Bur-
khardt poznaje swą prawdziwą naturę i dowiaduje się, co ma robić, żeby prze-
żyć, a  jednocześnie umiejętnie sprzeciwiać się złu. Próbuje zrozumieć świat, 
który do momentu zauważenia pierwszego potwora, wydawał się mu jasny, 
normalny, oczywisty. Nick odkrywa swą wyjątkową moc odróżnienia ludzi od 
innych stworzeń, przekonując się również, że jest jednym z tych, którzy są od-
powiedzialni za to, by baśniowe stwory nie ingerowały w świat ludzi. 

Dodatkowym uwspółcześnieniem historii, których kanwą są opowieści 
słynnych braci, jest osadzenie ich w  realiach Wydziału Zabójstw, w  którym 
Grimm pracuje jako detektyw. Pomoże mu to wielokrotnie w  uniknięciu 
śmierci, śledzeniu potworów zagrażających jemu, jego bliskim, ale też i ludz-
kości, gdyż większość z nich nie żyje z ludźmi w zgodzie. W serialu pojawia 
się plejada osobliwości, których nadnaturalne cechy podkreślone zostają dzięki 
zastosowanym efektom specjalnym. Nick zauważa Weseny (co tłumacząc 
z niemieckiego, znaczy „istoty”), stworzenia, których zwykli ludzie nie widzą, 
ale Grimm dzięki swemu darowi, tak. Posiadają one wiele ras. Są między nimi 
przyjaźnie nastawione lisopodobne Fuchsbau czy zdecydowanie wrogie wil-
kopodobne Blutbady. W poszczególnych odcinkach zarówno główny bohater, 
jak i widzowie poznają coraz więcej szczegółów niezbędnych do wyjaśnienia 
pojawiających się w serialu pytań. 

Nick nie jest osamotniony wśród pojawiających się coraz częściej Wese-
nów. Jednymi z  jego pomocników okażą się Blutbad Monero (który staje się 
powiernikiem tajemnic), prowadząca sklep Fuchsbau Rosalee Calvert i pracu-
jący z  Nickiem detektyw Hank Griffin. Mimo że bohaterowie serialu są tak 
różni, i zdawałoby się stoją po przeciwnych stronach, w trakcie rozwoju ak-
cji zaczynają sobie ufać i się przyjaźnić. Coraz dokładniej zdają sobie sprawę 
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z tego, co się dzieje i w czym uczestniczą. Wiedza ta jest obciążeniem, z jakim 
przychodzi im się zmagać, wkracza w życie osobiste, komplikując je. 

Pomyli się ten, kto będzie spodziewał się odnaleźć w Grimmie tradycyjne 
wersje rozpowszechnionych historii. Współczesna kultura rozumie swego no-
wego odbiorcę, który sięgając nawet po znane, jak mu się wydaje, tytuły, chce 
nowości, a nawet zaskoczenia. Nie potrzebuje powielania tego, co przeczytał 
w tekście, nie chce tego, co już widział. Siada przed ekranem, aby uzupełnić 
miejsca niedookreślone. 

Grimm nie jest opowiastką o  dziwnych wydarzeniach, które przytrafiają 
się baśniowym postaciom. Nie jest też wierną adaptacją utartych schematów, 
które są często zaledwie przyczyną do mówienia o głębszych treściach. To se-
rial, który momentami ma widza po prostu przestraszyć, zszokować, a nawet 
obrzydzić. Wszystko to dzięki wplątaniu w  tok wydarzeń różnych dziwnych 
istot, na poły ludowych i właśnie baśniowych. Dzięki nim wprowadzone zo-
stają dokonujące się na oczach widza przeobrażenia. Nie są one ani estetyczne, 
ani przyjemne w odbiorze, ale typowe dla baśni, gdyż w ich przedstawieniach 
(nie mam na myśli ich ułagodzonych wersji dla dzieci) elementy te występują 
równie często, a pomysłowość w ukazaniu śmierci nierzadko zadziwia. W ba-
śniach braci Grimm, wiedźma chce zeżreć Jasia zaraz po tym, gdy zrobi z niego 
gulasz, a  starucha z  Zagadki zostaje ukarana wydziobaniem oczu (Pullman 
2014: 18).

Współczesny odbiorca kultury powinien mieć świadomość, że rzeczy-
wistość, którą zna, może nie być jedyną, jaka istnieje. Nastawiona na wiedzę 
kultura nie potrafi i chyba nie chce jednoznacznie rozstać się z myślą o moż-
liwości istnienia metafizyki. Racjonalność, która jest cechą charakteryzującą 
nowoczesność, nie wypleniła z człowieka potrzeby wiary w to, co nadprzyro-
dzone i niejednoznaczne. Dlatego lubimy się bać, dlatego nie odrzucamy wiary 
w  miłość od pierwszego wejrzenia czy nadziei, że zło zostanie ukarane. To 
charakterystyczne cechy uniwersum kulturowego, osadzonego na określonych 
znakach, strukturach i funkcjach oraz na potrzebach ich rozumienia. 

Dzisiejszy uczestnik kultury żyje na wielu płaszczyznach, w wielu rolach, 
w wielu czasach. Możliwe jest to dzięki rozwojowi cywilizacyjnemu. Począw-
szy od szybkości przemieszczania się i przepływu informacji, po przyswajanie 
wiedzy, polegamy na osiągnięciach technicznych. Mają one obecnie również 
wpływ na kulturę, gdyż wprowadzają nowe możliwości jej tworzenia. Dotyczy 
to również sposobu prowadzenia narracji. Jednym z nich jest forma serialu, 
zastępującego dawne opowieści kilkunasto lub kilkudziesięciominutowymi 
odcinkami, które nie zamykają się w poszczególnych częściach, ale zostają za-
wieszone, by (dopełnione) toczyć się później. 
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Główni bohaterowie Grimma są znani od pierwszego odcinka, ale ulegają 
przeobrażeniom i to znacznym. Dotyczy to zarówno zmian fizycznych, jak też 
mentalnych. Źli stają po stronie dobrych, a co do dobrych, nie jesteśmy pewni, 
czy nie zmienili swoich poglądów lub, co gorsza, nie zmienią w momencie, gdy 
będą zmuszeni do stawienia czoła niejasnej sytuacji. Ich przymioty wpisują się 
w ustalenia badaczy zarówno baśni, jak i struktur filmowych, którzy zauwa-
żali, że cechy bohaterów nie muszą być niezmienne. Zwrócił na to uwagę Chri-
stopher Vogler, powołując się na rosyjskiego badacza baśni – Włodzimierza 
Proppa, podkreślającego, że archetypy „to nie ustalone role przypisane posta-
ciom, ale raczej funkcja, którą pełnią one przez jakiś czas, by służyć konkret-
nym celom opowieści” (Vogler 2010: 26).

Współczesny odbiorca, tak jak dawny, potrzebuje zasad i wzorów odbioru 
świata. Często chce utożsamiać się z bohaterami, np. literackimi bądź filmo-
wymi, pragnąc się w  nich rozpoznać. Dlatego wydaje się dość oczywiste, że 
identyfikacja widza z  bohaterem może dokonać się przez przypisanie sobie 
jego cech. Przyporządkowanie sobie wzorców kształtujących tożsamość rozpo-
czyna się przez nadanie sobie cech królewny, rycerza, czy – jakże rzadko – złej 
czarownicy. Już dzieci poznając baśnie, wybierają spośród plejady charakterów, 
podejmują próby zdefiniowania siebie. Jest to jeden ze sposobów, aby odpo-
wiedzieć na pytania: Kim jestem? Po co jestem? Dlaczego jestem tu i  teraz? 
Kształtujące wzorce osobowości wykorzystywane są w celu zdefiniowania swej 
przynależności np. do grupy społecznej czy tradycji. Wpływ na nią ma globa-
lizm z nieograniczonym dostępem do różnych wzorców kulturowych. Współ-
czesny odbiorca nielinearnie traktuje zarówno czas, jak i przestrzeń. Według 
brytyjskiego socjologa Anthony’ego Giddensa prowadzi to do wykorzenienia 
z ciągu tradycji, a w konsekwencji do poczucia lęku związanego z problemem 
określenia się. 

Człowiek potrzebuje orientacji w otaczającym świecie. Okazuje się to dość 
trudne, gdyż, jak twierdzi francuski filozof Jean-François Lyotard, brakuje dziś 
opowieści, które kiedyś tworzyły i wpływały na społeczeństwa oraz określały 
ich tożsamość. Wielkie Narracje budowały poczucie wspólnotowe, oddziały-
wały na wiedzę. Dotyczyło to zarówno opowiadanych treści, jak też procesu 
ich tworzenia. Był to efekt emancypacji rozumu i wolności. Historie ludzkości 
straciły dawne funkcje. Nie ma już wielkiego bohatera, wielkich ruchów, wiel-
kich przedsięwzięć, wielkich celów. Po ich rozpadzie powstały lokalne historie, 
urywane opowiastki, struktury i teksty, wskazujące na wiele różnych możliwo-
ści przedstawienia tych samych treści.

Dominic Strinati we Wprowadzeniu do kultury popularnej, powołując się 
na amerykańskiego uczonego Davida Harveya, zaznacza, że 
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w coraz większym zakresie konsumujemy obrazy i znaki dla nich samych ani-
żeli ze względu na ich  użyteczność albo dla głębszych wartości, które mogą 
symbolizować. [...] Jest to oczywiste w samej kulturze popularnej, gdzie wy-
gląd zewnętrzny i styl – to, jak rzeczy wyglądają – oraz zabawa i znaki domi-
nują nad treścią i znaczeniem. W rezultacie podważeniu ulegają takie cechy, 
jak wartość artystyczna, prawość, powaga, autentyczność, realizm, głębia in-
telektualna i barwne narracje (Strinati 1998: 180).

Obecnie miejsce metanarracji zajęły inne, niepretendujące do całościowego 
opisu świata, małe, lokalne historie. To one kształtują ideologie i światopogląd. 
Dokonująca się w zawrotnym tempie globalizacja domaga się ciągłego „teraz”, 
które wykracza poza tradycyjne poznanie świata. Teoretyk kultury Walter Ben-
jamin zwrócił uwagę na wykorzystanie i sposób transponowania znanych mo-
tywów. Zastanawiał się nad możliwościami i  trudnościami, jakie daje dziełu 
sztuki reprodukcja techniczna. Twierdził, że symultaniczne oglądanie obrazów 
w telewizji przyczyniło się do kryzysu tradycyjnego malarstwa oraz sposobu 
jego kontemplacji i odbioru. Przetransponowane wzorce dostosowały formę 
przekazu do czasów, w jakich występują. Stały się nowymi, jednymi z wielu, 
wersjami znanych treści.

Baśń nigdy nie była dziecinnym obrazkiem słodkiej królewny czy niepo-
radnego szewczyka. Stała się obrazem również dla dorosłych, a może przede 
wszystkim dla nich, gdyż dawno już „przypomniała” sobie, że jej dystynktyw-
nymi cechami są: przemoc, brutalność i bestialstwo. Dlatego też serial Grimm, 
realizujący cechy baśni dla dorosłych, nie pomija ani krwawych scen, ani 
obrzydliwości pojawiających się potworów, dzięki którym wprowadza nowe 
wątki i  mówi o  wartościach. Ich umiejętność przekształcania się podkreśla 
niebezpieczeństwo możliwości nierozpoznania zagrożenia. Zadaje pytania 
o ludzką przyszłość, o dokonywanie wyborów.

Baśń przestaje być tylko zgrabną wzorcową historyjką, a  zaczyna nabie-
rać cech postmodernistycznych, stając się współczesną wersją klasycznych 
tekstów. Zarówno te kombinacje, jak i nowe wcielenia przeobrażają schematy, 
tworząc wiele różnorodnych odmian. Mówimy dziś o antybaśni, metabaśni czy 
baśni współczesnej. Wszystko wynika z chęci przeniesienia znanych motywów 
i uwspółcześnienia ich. Dzięki temu posługuje się ona odmiennymi od zna-
nych kategoriami estetycznymi, odwracając znany porządek konstrukcyjny. 
Tradycyjna baśń przechodzi dziś liczne przeobrażenia. Pisze o tym Weronika 
Kostecka, wskazując na postmodernistyczną potrzebę odczytania tego ga-
tunku. Wynika to z dwóch jej cech: intertekstualności (Kostecka 2014: 15–16) 
i reinterpretacji, co „dekonstruuje ją, proponuje nowe jej odczytanie, włącza ją 
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w obszar [...] gier z tradycją, weryfikuje dotychczasowe interpretacje” (Kostecka 
2014: 16). Powoduje to konieczność spojrzenia na baśń nie jako na gatunek, ale 
na konwencję, a według Grzegorza Leszczyńskiego na zbiór motywów (Lesz-
czyński, 2006: 305). Baśń zawiera w sobie różnorakie odniesienia, co umożli-
wia jej wciąż nowe przeobrażenia. Współczesna baśń postmodernistyczna 

wyłamuje się tradycji gatunku. Znika jasność i przejrzystość – relacje między 
bohaterami oraz między protagonistą a światem komplikują się, naznaczone 
nieraz poczuciem kryzysu. Harmonię zastępuje dysonans. Prosty styl i logika 
baśni [...] zostają rozsadzone przez absurd, parodię i  groteskę, przez eklek-
tyzm formalno – stylistyczny (Kostecka 2014: 84).

Daje to możliwości intertekstualnych zestawień, które wynikają z  tego, iż 
„mentalność postmodernistyczna, z natury swej nastawiona [jest] na różno-
rodność, wielogłosowość, mnogość odmiennych punktów widzenia i form ar-
tystycznego przekazu” (Bernacki, Pawlus 2002: 5).

Jednoznaczne przyporządkowanie gatunkowe ludzkich wytworów jest 
trudne. Zarówno producenci, jak też krytycy i odbiorcy nie zawsze są zgodni 
co do klasyfikacji powstających produkcji. Dlatego uważam, że nie można mó-
wić o baśni jako jednoznacznym i nieskomplikowanym tekście, ale o wyjąt-
kowo plastycznym tworze, dającym się formować w nowych wersjach, bazują-
cych na znanych fundamentach.

Przyporządkowanie serialu Grimm do konkretnego gatunku filmowego 
powoduje problemy. Dlatego określa się go jako połączenie dramatu, horroru 
i  fantasy, chociaż żaden z  tych terminów nie jest w stanie jednoznacznie go 
określić. To samo dzieje się z innymi dziedzinami ludzkiej twórczości. Autorzy 
Słownika gatunków literackich, podają, 

że obecna sytuacja cywilizacyjna nie sprzyja jednoznacznym i kategorycznym 
podziałom; nie tylko kultura, ale poniekąd cała otaczająca nas rzeczywistość 
na naszych oczach przekształca się w twór amorficzny, wielowymiarowy, nie 
poddający się łatwym i ostatecznym podziałom (Bernacki, Pawlus 2002: 5).

Wynika to z próby połączenie odległych od siebie cech, czego dokonać można 
w podgatunku dark fantasy. Produkcje określane tym mianem pokazują nie tak 
odległe i nie tak nieprawdopodobne światy, jak nam się często zdaje. W serialu 
Grimm magia nie jest najważniejszym elementem fabuły, ale jej wykluczenie 
zupełnie zaburzyłoby porządek opowiadanych historii. Dlatego wprowadza 
ona nową jakość do współczesnego świata, nastawionego na wiedzę i naukę. 
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Podobnie rzecz ma się z  cechami horroru, które w  omawianej produkcji są 
niezbędne do podkreślenia zjawisk paranormalnych, których uosobieniem są 
wprowadzone przez twórców serii Weseny. Podkreślają one istnienie zarówno 
sił nadprzyrodzonych, jak też ciągłego ścierania się dobra i zła. Pozwala to za-
stanowić się nad jakością współczesnego świata, jego wartością oraz możliwo-
ściami zmian. 

Bibliografia:
Bernacki Marek, Pawlus Maria, 2002, Słownik gatunków literackich, Bielsko-Biała.
http://www.filmweb.pl/serial/Grimm-2011-624920 [dostęp: 08.08.2016]. 
Kostecka Weronika, 2014, Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku. Intertek-

stualne gry z tradycją literacką, Warszawa.
Leszczyński Grzegorz, 2006, Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w literaturze dru-

giej połowy XIX i w XX w.: wybrane problemy, Warszawa.
Pucek Zbigniew, 2005, Arjun Appadurai i antropologia bez granic, w: Arjun 

Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków, 
s. V–XXVIII.

Pullman Philip, 2014, Baśnie braci Grimm dla dorosłych i młodzieży. Bez cenzury, 
tłum. Tomasz Wyżyński, Poznań. 

Świętochowska Grażyna, 2012, Od redakcji. Widz – użytkownik – twórca, w: „Pa-
noptikum”, numer 11, s. 6–7.

Strinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. Wojciech Jerzy 
Burszta, Poznań. 

Vogler Christopher, 2010, Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisa-
rzy, tłum. Karolina Kosińska, Warszawa.



31

Aleksandra Mochocka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Шерлок Холмс (2013) – euhemeryzacja opowieści 
o Johnie Watsonie i Sherlocku Holmesie 

jako krytyka polityczna i społeczna

Abstrakt: 
Artykuł dotyczy rosyjskiego serialu Sherlock Holmes, w którym głównym zabiegiem 
jest euhemeryzacja, czyli przekorne opowiedzenie historii na nowo, odkłamanie i od-
brązowienie opowieści. Służy ona przekazaniu gorzkich prawd o społeczeństwie i rzą-
dzących nim mechanizmach władzy, których skutkiem są korupcja, nienawiść rasowa 
czy wzgarda dla weteranów wojennych. Serial balansuje pomiędzy pamfletem poli-
tycznym a moralitetem, w sposób jakiego nie znamy ani z Sherlocka BBC, ani z Ele-
mentary, ani z filmów Guya Ritchiego. 

Słowa kluczowe: 
serial proceduralny, serial historyczny, euhemeryzacja, gra z  odbiorcą, queerbaiting, 
kultura uczestnictwa, cognitive diversity 

Serial Шерлок Холмс emitowany był przez telewizję Россия 1 w  okresie od 
18 do 28 października 2013 roku jako osiem podwójnych odcinków po ok. 
1 godzinę i 26 minut każdy1. Reżyserował go Andriej Kawun, w rolach głów-
nych grali Igor Pietrienko (Sherlock) i Andriej Panin (Watson). Aktorzy – co 
oczywiste – posługują się na ekranie językiem rosyjskim (za wyjątkiem spora-
dycznych scen, gdy zaakcentowany jest fakt, iż postacie są niemiecko- czy też 
francuskojęzyczne). Ta na pozór banalna obserwacja jest jednakże kluczowa 
dla zrozumienia mechanizmów odbioru omawianej produkcji, dostępnej 
w Polsce dzięki nieformalnemu, fanowskiemu obiegowi, poza oficjalnymi ka-
nałami przekazu. Pomijając możliwość zapoznania się z serialem bezpośrednio 
poprzez kanał Россия 1, nie obejrzymy Шерлока ani w TVP1, ani w TVN, ani 
na platformie Netflix czy Amazon, znajdziemy go natomiast na YouTube, z fa-
nowskimi napisami w kilku językach, w tym, rzecz jasna, w języku angielskim. 

1 W artykule przyjęta została numeracja odcinków od 1 do 8.



32

Aleksandra Mochocka

Tak jak już dekadę temu zauważał Henry Jenkins (2006), aktywnie uczestni-
czący w odbiorze widzowie sami pójdą tam, gdzie da się znaleźć coś, co ich za-
interesuje. Najczęściej odwiedzanym kanałem YouTube oferującym kompletne 
odcinki serialu (w wysokiej rozdzielczości) jest (w chwili ukończenia tego ar-
tykułu) kanał prowadzony pod nazwą użytkownika „werfkj”. Napisy do filmów 
zostały natomiast opracowane przez fanów związanych ze społecznością Tum-
blr; ich pseudonimy, wraz z podziękowaniami zarówno dla innych pomocnych 
przy pracy nad przekładem osób, jak i dla wiernych widzów, podawane są przy 
końcu każdego odcinka. 

Mamy tu więc do czynienia zarówno z omawianymi przez Jenkinsa (2006) 
mechanizmami kultury uczestnictwa/konwergencji, jak i  z obserwowanym 
przez Ethana Zuckermana (2014) załamywaniem się tzw. cognitive diversity, 
czyli zróżnicowania poznawczego. „Zróżnicowanie poznawcze wyrasta z róż-
nic między perspektywą i  heurystykami, narzędziami, których używamy do 
rozwiązywania problemów”2 (Zuckerman 2014). W ujęciu Zuckermana sam 
dostęp do superszybkich technologii komunikacyjnych, jeśli nie ma w  nich 
odpowiednio zaimplementowanych mechanizmów, nie wystarczy, aby zapo-
znawać się z  poglądami kulturowo nam obcymi; ludzie mają zakorzenioną 
głęboko tendencję do preferowania tego, co im bliskie i dobrze znane. Rosja, 
bezpośredni sąsiad Polski, jest oddalona od naszego kraju kulturowo – czę-
ściowo z powodu języka, w sporej mierze jednakże ze względu na specyficzne 
uwarunkowania geopolityczne. Polska pozostaje w kręgu zamerykanizowanej 
kultury popularnej, której sztandarowymi produktami są serial BBC Sherlock 
czy produkcje Guya Ritchiego. W naszym kraju, podobnie zresztą jak na tzw. 
świecie („tak zwanym”, ponieważ nawykowe ograniczanie „świata” do wyso-
korozwiniętych krajów Północnego Zachodu jest swoistym myśleniem tune-
lowym), najbardziej popularne są seriale anglojęzyczne, przede wszystkim 
amerykańskie i  brytyjskie. Bariera językowa i  kulturowa utrudnia nie tylko 
kontakt z  filmem jako takim (śledzenie listy dialogowej, zrozumienie kon-
tekstów), ale także dotarcie do samego serialu, jak również wyszukiwanie 
powiązanych z nim treści w sieci. Nieograniczona dostępność informacji, jak 
przypomina Zuckerman, jest tylko pozorna. Można zaryzykować twierdzenie, 
że widz chętniej sięgnie po produkcje sygnowane przez Netflix, czy to do-
stępne drogą oficjalną, czy ściągnięte z któregoś z pirackich serwisów, niż – 
przełamując barierę cyrylicy – wyszpera w Internecie serial rosyjskojęzyczny. 
Działalność fanowska, taka jak oddolna inicjatywa tworzenia angielskich list 

2 „Cognitive diversity stems from differences in perspective and heuristics, the tools we 
use to solve problems”. Tu i dalej cytaty ze źródeł obcych w tłumaczeniu A. Mochockiej.
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dialogowych i osadzania tych napisów w filmach umieszczanych na YouTube, 
do pewnego stopnia niweluje ten „cyfrowy rozłam” (digital divide); mimo to, 
Sherlock Holmes pozostaje tekstem niszowym i nie przebija się do głównego 
obiegu, pozostając daleko w tyle za Sherlockiem BBC czy Elementary. Bardzo 
prosto znaleźć rosyjskiego Sherlocka na YouTube, trzeba jednak w ogóle wie-
dzieć, że taki serial istnieje i że warto po niego sięgnąć. Jak mówi Zuckerman 
(2014), „naszym wyzwaniem nie jest dostęp do informacji; wyzwaniem jest 
umieć zwracać uwagę”3.

Rosjanie posiadają długą i niezmiernie bogatą tradycję ekranizowania Ar-
thura Conan Doyle’a. Za niedościgniony ideał uważa się jedenaście filmów 
wyreżyserowanych przez Igora Maslennikowa, emitowanych w  latach 1979–
1986 jako Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Wasilij Li-
wanow, grający w nich rolę Holmesa, otrzymał w roku 2005 order imperium 
brytyjskiego, został także, wraz z odtwórcą roli Watsona, Witalijem Sołomi-
nem, upamiętniony pomnikiem, ławeczką ustawioną przez ambasadę brytyj-
ską w  Moskwie (za Wikipedią, hasło „Приключения Шерлока Холмса...”). 
Rosjanie mają w tym zakresie także mocno zakorzenioną tradycję przewrot-
nego, tricksterskiego interpretowania kanonu, czego przykładem są chociażby 
filmy animowane: Мы с Шерлоком Холмсом (1985) Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Убийство лорда Уотербрука (2005) czy obsadzający w  głównych 
rolach kobiety film Mой нежно лубимый детектив (1986).

Można powiedzieć, że rosyjska kinematografia łączy charakteryzujące Ro-
sjan uwielbienie postaci Sherlocka Holmesa z odwagą w interpretowaniu jego 
wizerunku, starając się jednocześnie podążać własną, oryginalną drogą. Serial 
z roku 2013 przypomina pod pewnymi względami anglojęzyczne ekranizacje 
opowieści o Holmesie z ostatnich lat, nie jest jednak ich rosyjską przeróbką czy 
podróbką4. Sherlock nie pali tu fajki, tylko podłe szlugi, a Watson nie może 
pisać dla gazety tak, jak by chciał, ale tak, jak wypada, żeby się nie narazić. 
Шерлок Холмс jest spójną i ciekawą propozycją odczytania opowieści o detek-
tywie z Baker Street poprzez pryzmat euhemeryzacji, która zdaje się tu służyć 
jako narzędzie krytyki politycznej i społecznej, skierowane w stroną włodarzy, 
ale także i szeregowych obywateli, Federacji Rosyjskiej.

3 „Our challenge is not access to information; it is the challenge of paying attention”.
4 Można w omawianym serialu dostrzec pewne podobieństwa do innych współczesnych 
ekranizacji opowiadań Doyle’a, jak np. specyficzny wybór motywów muzycznych, 
wykorzystanie efektu tzw. bullet time, momenty comic relief, obrazowe ukazanie 
przemocy fizycznej czy tortur. Klimchynskaya (w: Kinchin-Smith 2014) wskazuje 
także na postać Holmesa-ekscentryka i wzmocnioną funkcję Watsona.
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Euhemeryzm to pojęcie przynależne literaturoznawstwu, które można sto-
sować do analizy tekstów kultury realizowanych w  innych niż przekaz wer-
balny mediach. Andrzej Sapkowski przedstawia je następująco: „euhemery-
zacja, zabieg polegający na eliminowaniu elementów bajkowości” (2001: 50). 
Nieprzypadkowo pojawia się tu definicja Sapkowskiego – autor na euheme-
ryzacji oparł pierwsze teksty, konsekwentnie budując w oparciu o ten zabieg 
swoją światoopowieść. Odkłamywanie baśni stanowi znak rozpoznawczy cy-
klu Wiedźmińskiego (Kaczor 2006, Roszczynialska 2009), z  tekstów literac-
kich przeniesiony do gier komputerowych (Wałaszewski 2013) i planszowych 
(Mochocka, w redakcji). 

Euhemeryzacja jest de facto zabiegiem interpretacyjnym, oznacza dociera-
nie do ukrytej, czy raczej przetworzonej, prawdy poprzez analizę dostępnych 
przekazów. Pojęcie wywodzi się z antycznej refleksji nad znaczeniem mitów. 
Według Winiarczyka (2013: 123) „euhemeryzacja to sensu stricto redukcja 
bogów olimpijskich do roli podniesionych do rangi bóstwa ludzi”5. Zgodnie 
z tym założeniem, mity, jakie znamy, są w gruncie rzeczy opowieściami o cał-
kiem zwyczajnych, zasłużonych dla społeczności ludziach, wyniesionych dla 
takich czy innych celów na ołtarze, przy czym możliwa jest także euhemeryza-
cja negatywna, dotycząca osób, których działania były naganne moralnie:

badacze stosują czasem koncept pozytywnej i negatywne euhemeryzacji. Ta 
druga pojawia się w pismach autorów chrześcijańskich, […] którzy wierzyli, iż 
wyniesieni do rangi bogów władcy nie byli dobroczyńcami […], lecz niecnymi 
ludźmi, którzy popełnili liczne niegodziwości6 (Winiarczyk 2013: 123–124).

Jeśli przyjąć, że opowieść o  bohaterach mitycznych przedstawia przede 
wszystkim – wyolbrzymione – blaski ich żywota, wersja euhemeryzowana 
skupi się na odwzorowaniu cieni, które nieodmiennie przecież składają się na 
ludzkie doświadczenie. Stąd też obecne u wspomnianego wyżej Sapkowskiego 
uwypuklanie wszystkiego, co „ciemne”– mroczne, zepsute, wadliwe, brudne, 
po prostu złe. 

Ujmując rzecz ontologicznie, światy możliwe oparte o  kanon opowie-
ści o  Sherlocku Holmesie stworzony przez Arthura Conan Doyle’a można 

5 „Euhemerism is sensu stricto the reduction of the Olympian gods to the role of 
deified humans”.
6 „[S]cholars sometimes use the concept of positive and negative Euhemerism. The 
latter appears in the works of Christian authors [...] who believed that the deified rulers 
were not benefactors [...] but wicked people who committed many evil deeds”.
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podzielić na trzy główne kategorie, nazwane umownie: I. „nie było Holmesa 
według Doyle’a”; II. „nie ma Doyle’a – jest Holmes”; oraz III. „Doyle to Watson”. 
Do pierwszej kategorii należą nawiązania, ekranizacje czy ogólniej transme-
diacje, które całkowicie negują istnienie w naszej kulturze tekstów literackich 
pisanych przez Doyle’a i co za tym idzie, obecność takiej fikcyjnej postaci, jaką 
jest Sherlock Holmes. W tej kategorii mieszczą się na przykład cieszący się sta-
tusem kultowego serial BBC z Benedictem Cumberbatchem, jak również serial 
CBS Elementary. W obu tych przypadkach światoopowieść całkowicie pomija 
wszelkie wzmianki o kanonicznych bohaterach Conan Doyle’a. Innymi słowy, 
Sherlock nie obejrzy w streamingu na swoim smartfonie ekranizacji opowiadań 
o żyjącym na przełomie XIX i XX wieku detektywie z Baker Street – cała hi-
storia Holmesa, tak jak funkcjonuje ona w powszechnej świadomości, zaczyna 
się od tego, jak przedstawia to na swoim blogu współczesny widzowi John 
Watson. Wariant drugi obejmuje te teksty, które pokazują działania Holmesa 
i Watsona (oraz innych bohaterów) niejako in medias res, w stosownym dla 
kanonu miejscu i czasie, kontynuując światoopowieść Doyle’a bez modyfikacji, 
które mogłyby poddać w  wątpliwość jej ontologiczną stabilność. Przynależy 
tu cykl Guya Ritchiego; podlany wprawdzie steampunkowym sosem i niepo-
zbawiony metafikcyjnych aluzji, mieści się jednak w ramach czasu i miejsca 
nakreślonych w kanonie. Kategorię trzecią reprezentuje serial Шерлок Холмс. 

W serialu Andrieja Kawuna, osadzonym w zgodnym z kanonem Londynie, 
w roku 1880 i później, John Watson jest weteranem walk w Afganistanie, le-
karzem, towarzyszem przygód Sherlocka Holmesa; jest także pisarzem, twórcą 
opowiadań, wydanych jako niezależny tom, bardzo, ale to bardzo poczytnych. 
To Watson tworzy postać Holmesa, opartą wprawdzie na realnie istniejącym 
(z  punktu widzenia przedstawionego świata) pierwowzorze, lecz radykal-
nie zmodyfikowaną, tak aby sprostać oczekiwaniom rynku wydawniczego, 
a przede wszystkim – politycznej cenzurze. To, co znamy z kanonu, wydarzyło 
się więc naprawdę, ale nie tak,  j a k  to znamy. Watson zafałszował prawdę, 
serial ukazuje, jak i dlaczego to nastąpiło.

Serial ukazuje także mechanizmy działania mediów kreujących ikony 
popkultury. Uwielbiani przez tłumy herosi niejednokrotnie okazują się po-
spolici i  słabi. Medialne przedstawienie ich wizerunku jest zgoła inne. „My 
jesteśmy tymi, którzy czynią z  nich bohaterów”, tłumaczy Watsonowi spra-
wujący nad nim pieczę redaktor pisma. „Kto tu jest bohaterem?”, pyta. „Oni 
czy my?” (odcinek 5, ok. 1 godz. 23 min.). W szerszym ujęciu, odbrązowienie 
mitu o Holmesie służy refleksji nad naturą mediów, popkultury, czy też fikcji 
w  ogólności. Euhemeryzacja wykorzystana jest w  serialu do ukazania prze-
kształceń, jakim podlega rzeczywistość pod wpływem fikcji (literatury) oraz 
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tych, którym podlega fikcja na skutek presji wywieranej przez obowiązujące 
narracje. Mitopoetyczne działania Watsona mają źródło w  ludzkiej fascyna-
cji sukcesem, a  także tajemnicą i  zagadką, przemocą i  śmiercią (Watsonowi 
podoba się, żeby „расскáз” był „увлекáтельный” – opowieść ma być „urze-
kająca”, „zniewalająca”, chociaż Holmes nie widzi nic zniewalającego w  tym, 
że „jeden człowiek zabija drugiego” (odc. 2, ok. 3 min.), ale są także – po pro-
stu – związane z cenzurą, ze strachem przed ośrodkami władzy. Świat i boha-
terowie znani nam z opublikowanych tekstów Watsona, czyli Conan Doyle’a, 
są fascynujący, szlachetni i prawi, podczas gdy w „rzeczywistości” – w świecie 
przedstawionym produkcji telewizji Россия 1 – byli przeciętni, niepozbawieni 
wad i skrajnie oportunistyczni.

Jak już wspomniano, rzeczywistość przedstawionego w serialu świata jest 
szara i banalna. Watson, któremu wydaje się, że na emeryturze dobrze sobie 
poradzi finansowo (zakup perfum po przyjeździe do stolicy), jest po prostu 
biedny:

Holmes: „Watsonie, czy nazwa Saxon Coburg Square coś wam mówi?”
Watson: „Nie, nigdy tam nie byłem”.
Holmes: „Jasne, to dzielnica bogaczy, a wy jesteście biedni”.
[Watson robi obrażoną minę.] (odcinek 6, ok. 17 minuty),

mieszka w obskurnym pokoju i dorabia, wykonując nielegalne aborcje. Wy-
daje się być głównym bohaterem serialu; podobnie jak w wyjściowych tekstach 
Doyle’a, jest on narratorem wielu scen, w  tej roli występuje w otwierających 
każdy odcinek czołówkach. I  tak, przykładowo, odcinek pierwszy, zatytuło-
wany „Baker Street”, rozpoczyna się zbliżeniem na rozpalaną zapałkę, kolejne 
ujęcia pokazują fajkę i  rozpalany tytoń upchnięty w cybuchu, palce trzyma-
jące fajkę i  fragment twarzy Johna Watsona (nos, wąs), dalsze – to ukazana 
w sporym zbliżeniu stalówka pióra i następnie zbliżenie na zapisane atramen-
tem, ręcznym pismem żółtawe stronice; w tle słychać głos Watsona, czytają-
cego doskonale znane z  kanonu wprowadzenie: „Дневник Джона Хэмиша 
Ватсона, отставного офицера военно-медицинской службы”, w tle słychać 
szybki, wesoły reel (kojarzący się nieodparcie z filmami Ritchiego). Czołówka 
narzuca skupienie uwagi na funkcji Watsona jako bajarza, narratora, kronika-
rza. Można zauważyć ukłon w stronę współczesnego widza: ilustracje Watsona 
wzbogacają tekst, otrzymujemy przekaz podany jednocześnie jako tekst od-
czytywany głosem, do odczytania z zapisanych liter i do przyswojenia z rysun-
ków. Szkicowane przez Watsona rysunki piórem obrazują jego doświadczenia 
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w Afganistanie, co nawiązuje, oczywiście, do kanonu, ale także podpowiada 
przewijającą się przez cały serial tematykę wojenną.

Pierwszy odcinek serialu zasługuje, przynajmniej w jego początkowych se-
kwencjach, na szczegółowe omówienie. Nie stanowi pilota per se, niemniej jed-
nak służy ekspozycji i podaje ton, w jakim utrzymane będzie pozostałe siedem 
odcinków. Ok. 1 min 50 sek. filmu Watson ukazany jest na dworcu kolejowym, 
wysiada z pociągu, przybywa do Londynu. Z offu słychać głos Watsona w roli 
narratora – bohater chwali się, że korzystając z uroków względnego dostatku 
na emeryturze kupuje modne perfumy. Około 3 minuty filmu pojawia się uję-
cie ukazujące ulicę – przechodnie ubrani zgodnie z  modą epoki, większość 
względnie dostatnio (tzn. nie w  łachmanach); wyraźnie widać za to kiepski 
stan chodników i ulicy, brud, odchody końskie, błoto, zadeptane, marne traw-
niki itp..

Inaczej niż w  kanonicznym tekście Studium w  szkarłacie, z  którego za-
czerpnięto zdania bohatera o przejściu w stan spoczynku, Watson deklaruje 
wprost, że chciałby zostać pisarzem, że z  takim postanowieniem (otwarcia 
praktyki lekarskiej i rozpoczęcia kariery literackiej) przybył do stolicy. W ko-
lejnej scenie widzimy Watsona w biurze gazety; chce dać ogłoszenie do gazety, 
ale nie posiada jeszcze adresu; rozgląda się po biurze, skupia wzrok na rezydu-
jącym w pokoju za szklaną szybą redaktorze naczelnym, i zwraca (z offu) bez-
pośrednio do widza: „Historia, o której wam opowiem, tak się właśnie zaczęła”. 
W sposób bardzo dosłowny wszystko rozpoczyna się w redakcji Morning Chro-
nicle, pisma, które drukować będzie opowiadania Watsona.

Około 4 min. 17 sek. filmu pojawia się plansza z tytułem odcinka, a ko-
lejna scena ma miejsce poza zasięgiem wzroku Watsona – to zawiązanie ak-
cji odcinka w podejrzanym pubie na East Endzie. Ok. 7 minuty filmu uwaga 
skupia się ponownie na działaniach Watsona. Lekarz waha się, czy przejść na 
drugą stronę ruchliwej ulicy w centrum miasta – właśnie wdepnął w końskie 
odchody, rzecz banalna i prozaiczna aż do przesady. Z przejeżdżającej pędem 
dorożki wypada człowiek. To wywołuje zainteresowanie gapiów, kobiecy głos 
krzyczy, że zginął człowiek, ktoś woła po doktora, pojawia się policja. Przy-
ziemny wymiar tej sytuacji jest obezwładniający – Watson zostaje wciągnięty 
w śledztwo dotyczące morderstwa, ponieważ wdepnął w łajno.

Wśród uczestników zdarzenia jest Sherlock Holmes, wprowadzony bez za-
powiedzi w sam środek zdarzeń, ukazany w działaniu: podczas oględzin zwłok 
i  błyskawicznego ustalania faktów na podstawie błyskotliwych analiz. Scena 
nakreśla podstawowy rys charakteru Holmesa: inteligentny i  rzeczowy, ten 
bardzo młody człowiek pozbawiony jest sentymentów i złudzeń. Holmes wy-
rokuje, chociaż, jak sam oświadcza, lekarzem nie jest, że człowiek wyrzucony 
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z dorożki wkrótce umrze, Watson natomiast chciałby zabrać rannego do szpi-
tala i oskarża Holmesa o bezduszność. Słowa Holmesa oczywiście się potwier-
dzają, ranny umiera. Detektyw pokazany jest w  tej scenie jako osoba kom-
petentna, opanowana, o  błyskotliwym umyśle, nie siląca się na jakąkolwiek 
kokieterię – mamy więc klasyczną uwagę o służbie wojennej Johna Watsona 
(„Jako lekarz wojskowy powinien pan wiedzieć...” w odniesieniu do obrażeń 
zmarłego), ale także pełny dezaprobaty, choć lakoniczny komentarz na temat 
perfum, którymi pachnie („Le Jovial?”). Gdy Holmes wyjaśnia policjantom, 
jak doszło do morderstwa, widzimy sceny reminiscencji uprawomocniającej 
jego wersję. Holmes nie jest przedstawicielem policji, powołuje się na inspek-
tora Lestrade’a, ale to jego opanowanie i władczy ton powodują, że stójkowi 
pozwalają sobą dyrygować i zabierają Holmesa i Watsona na posterunek. Sher-
lock wciąga Watsona (niemalże dosłownie) w wir zdarzeń.

Na posterunku okazuje się jednak, że władza Holmesa jest pozorna, w zasa-
dzie nie posiada jej wcale. Inspektor Lestrade pomiata Holmesem i stara się go 
poniżyć i skompromitować. Kontrast między tymi postaciami jest ogromny – 
wbrew ikonograficznej tradycji, Holmes nie jest tu bynajmniej dżentelmenem, 
reprezentantem klasy wyższej. Holmes, trzeba to przyznać, wygląda i zacho-
wuje się jak obszarpaniec, w najlepszym wypadku ubogi student, ale jedynie 
tego sortu, jaki opisywał Prus w Lalce. Hałaśliwy, zamaszysty, brutalny i  re-
spektowany przez poddających się jego woli i lękających jego gniewu podwład-
nych, Lestrade reprezentuje agresywną hegemoniczną męskość, która 

daje określonej grupie mężczyzn przewagę nie tylko nad kobietami, ale także 
nad innymi mężczyznami. Tymi „innymi” są tu przede wszystkim przedsta-
wiciele mniejszości narodowych i etnicznych, osoby słabo zarabiające i homo-
seksualiści. Dominacja nad tymi grupami osób przebiega dzięki przewadze 
w zakresie statusu, prestiżu, zasobów materialnych, ale także dyskryminacji 
różnego rodzaju – przede wszystkim kulturowej i politycznej – prawnie za-
legalizowanej lub funkcjonującej poza systemem prawnym (Skoczylas 2011: 
14–15).

Różnica między zgarbionym, rozczochranym intelektualistą-okularnikiem 
w  nędznym, niechlujnym ubraniu, jakim jest Holmes, a  wyprostowanym, 
władczym Lestrade’em jest uderzająca. Widzimy, że Holmes ma rację, ale to 
Lestrade ma władzę, i  tylko to się liczy. Ok. 11:39 minuty filmu Watson ko-
lejny raz ukazany jest z piórem w ręku, gdy spisuje swoje zeznania. Holmes 
próbuje go przekonać, aby nakreślił wygląd napastnika odpowiedzialnego za 
zabójstwo, choć oczywiście nikogo takiego na własne oczy doktor nie mógł 
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zobaczyć. „Ето ложь” („To kłamstwo”), sprzeciwia się Watson; jako katolik 
i jako lekarz, tego nie może zrobić. Holmes przekonuje go, że ocali niewinnie 
oskarżonego dorożkarza, a widzowie rozpoznający dobrze znaną opowieść – 
wiedzą oczywiście, że błyskotliwy detektyw (który, nawiasem mówiąc, jeszcze 
nie zdążył się przedstawić z imienia i nazwiska) się nie myli.

Około 16 minuty Lestrade pyta Watsona, kim jest – i na jego nazwisko re-
aguje wyniośle zabarwionym zapytaniem, „Irlandczyk?” Watson, z niepewno-
ścią w głosie, odpowiada: „Lekarz”. Hegemoniczna męskość Lestrade’a, zgodnie 
z przywoływanymi przez Łukasza Skoczylasa (2011) teoriami Raewyn Connell, 
jest usankcjonowana hierarchią władzy, w której mniejszości narodowe stoją 
równie nisko, co ludzie pozbawieni kapitału finansowego. Można w tej scenie 
odczytać Lestrade’a nie tyle jako agresywnego samca alfa, ile jako uosobienie 
władzy państwowej – jest wszak jej oficjalnym przedstawicielem. Widząc za-
chowanie Lestrade’a, jego nieudolność (ignorujący sensowne wskazówki Hol-
mesa policjant cieszy się hałaśliwie, wraz z całym personelem posterunku, że 
zginął poszukiwany kryminalista, co rozwiązało kilka niezamkniętych spraw), 
Watson niszczy kartkę z zeznaniami. W kolejnej scenie widzimy poirytowa-
nego Watsona opuszczającego posterunek. Dorożkarz wybiega za nim, kłania 
się w pas, dziękuje za pomoc. Najwyraźniej lekarz zmienił swoje zeznania.

W tych służących ekspozycji scenach filmu zarysowany jest rozdźwięk 
między policją, którą można potraktować jako jedną z instytucji władzy, a bo-
haterami, z  którymi jesteśmy w  stanie się identyfikować. Policja nie jest tu 
bynajmniej instytucją godną zaufania, ani nie staje w  obronie pokrzywdzo-
nych – zachowanie Lestrade’a mogłoby doprowadzić do osadzenia niewinnego 
zapijaczonego dorożkarza, ale na pewno nie do schwytania mordercy. 

Obie strony zniekształcają rzeczywistość, ale o ile w przypadku Holmesa 
widzimy, że służyć to ma dobru (wykryciu mordercy, uwolnieniu dorożkarza), 
to Lestrade przymyka oko na fakty w imię wygody, kolokwialnie mówiąc – żeby 
mu się zgadzało w papierach. Lestrade, szerzej ujmując, policja, a w najogól-
niejszym rozumieniu, Imperium Brytyjskie mają władzę, mogą więc dokony-
wać tego rodzaju manipulacji bezkarnie, a bohaterowie tacy jak Watson i Hol-
mes muszą się temu podporządkować, mogą najwyżej kłamać po swojemu. 
Trudno w tym miejscu nie odnieść się do teorii strategii i taktyk Michaela de 
Certeau (2008): strategią ośrodków władzy reprezentowanych przez Lestrade’a 
jest utrzymywać kontrolę wszelkimi dostępnymi środkami, w  tym kłam-
stwem; taktyką wykluczonych i naznaczonych (ekonomicznie, etnicznie) – 
przechytrzyć władzę. Tak nakreślony w  pierwszym odcinku serialu konflikt 
będzie widoczny w pozostalych odcinkach, choć oczywiście dynamika relacji 
Lestrade-Holmes-Watson będzie ulegała zmianom. Jak odpowiada niesłusznie 
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zatrzymany dorożkarz: „Wolny? Tak, sir, jestem wolny! Chociaż wolność nie 
dla takich jak my!” (fraza ta pojawi się jeszcze parokrotnie w serialu, jak np. 
w odcinku 2, „Papier, nożyce, kamień”, gdy dorożkarz pyta „Już jestem wolny, 
sir?”, i puszcza do Holmesa oko).

Ważnym tematem serialu jest skomplikowana sytuacja weteranów wojen-
nych, niepotrzebnych już Imperium jako mięso armatnie, a  więc zbędnych 
i odrzuconych – wiąże się on zresztą z szerzej potraktowaną problematyką wo-
jenną. Watson i Holmes niejednokrotnie dyskutują znaczenie i wpływ polityki 
na losy zwykłych ludzi, tak żołnierzy, jak i cywilów, a metafabuła serialu zwią-
zana jest z  postacią arcyantagonisty Holmesa, profesora Moriarty’ego, anga-
żującego się w działania zmierzające do destabilizacji Imperium Brytyjskiego 
i wywołania światowego konfliktu. 

Konfliktem zbrojnym obecnym w serialu jest oczywiście wojna w Afgani-
stanie, co pozostaje w zgodzie z kanonem, można jednak odnieść wrażenie, że 
w stosunku do tekstów Doyle’a zostało silnie uwypuklone. Charakterystyczne, 
że w porównaniu do klasycznego (z perspektywy rosyjskiej) serialu Maslenni-
kowa z lat 80-tych Afganistan nie jest już tabu, które trzeba przykryć eufemi-
zmami takimi jak „Wschód” czy „kolonie wschodnie” (Nepomnyashchy 2005: 
136). Już w szóstej minucie pierwszego odcinka wśród przechodniów na ulicy 
pojawia się ubrany w bliskowschodni strój człowiek prowadzący wielbłąda – 
ludzi reprezentujących inny niż kaukaski typ etniczny w  serialu w  zasadzie 
nie ma (poza mężczyzną z wielbłądem pojawi się jeszcze barman w klubie dla 
weteranów), ale mimo wszystko daje się zauważyć pewną sugestię wielokultu-
rowości Londynu i specyficznych związków Imperium z peryferiami (można 
sobie tylko zadać pytanie, jakie to właściwie Imperium, skoro wśród nazwisk 
towarzyszy broni Watsona pojawiają się „Kudrow” czy też „Karpiński”, który 
„zginął niedaleko Kandaharu”7 [ok. 19 min]). John Watson przedstawiony jest 
jako weteran, świadek wielu okrucieństw wojny. Doskonale wyszkolony, świet-
nie strzela, walczy wręcz (np. w odcinku 1, „Baker Street”, w obronie Holmesa 
pokonuje tnąc nożem kilku zaprawionych w  ulicznych bójkach oprychów) 
i  sprawnie się boksuje; jest w  stanie pokonać zawodowego boksera podczas 
nielegalnego meczu (w odcinku 1), udziela zresztą kilku bolesnych lekcji tego 
sportu niewprawionemu i znacznie słabszemu fizycznie Holmesowi. Zarazem 
cierpi jednak na zespół stresu pourazowego – czuje się słabo, ma zawroty głowy, 
ataki paniki; pojawiająca się w takich scenach muzyka wojskowa, jak również 

7 „Kandahar” służy tu zresztą jako intertekstualne mrugnięcie okiem do widza, który 
może pamiętać, że Kawun wyreżyserował także film o brawurowej ucieczce rosyjskich 
jeńców z afgańskiej niewoli, pod tym właśnie tytułem, w roku 2010.
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przebitki na wspomnienia wojenne Watsona, nie pozostawiają wątpliwości, że 
chodzi o zespół stresu pourazowego (jak np. w odcinku 1, gdy ok. 28 minuty 
Watson ma uciekać przed policją, czy też w odcinku 2, ok. 57 minuty, w trakcie 
potyczki z bandytami). Jak sam mówi o sobie (odcinek 3, ok. 60. minuty): „Je-
stem żołnierzem! Zszywałem brzuchy i szczęki naszych chłopców, wrzuconych 
w tę maszynkę do mielenia mięsa przez moralnych i pryncypialnych polityków”. 

W serialu pojawiają się sceny bezpośrednio ukazujące realia wojny afgań-
skiej, przede wszystkim w odcinku 2, „Papier, nożyce, kamień”. Charaktery-
styczne, że te wspomnienia ukryte są pod warstwą kłamstw. W odcinku 2 wi-
dzimy w  reminiscencjach, w  jaki sposób wojenny towarzysz Watsona, Peter 
Small, stracił nogę w niewoli – została ona obcięta przez Afgańczyków, któ-
rym zabrakło kajdan dla unieruchomienia obu jeńców. Pod lufami karabinów 
Afgańczyków Watson i  Small grali w  „papier, nożyce, kamień”, aby wyłonić 
osobę, której zostanie odjęta kończyna. Oficjalna wersja, jaką zna m.in. kapi-
tan Thaddeus Sholto, jest całkiem inna: Watson uratował rannemu w  walce 
Smallowi życie, wykonując umiejętnie zabieg chirurgiczny. Innym traumatycz-
nym zdarzeniem, o którym oficjalnie się nie mówi, jest egzekucja wykonana 
na afgańskich jeńcach przez Smalla i  Sholto: pojmany Afgańczyk w  ramach 
odwetu zostaje przywiązany do armaty, a następnie rozszarpany wystrzałem 
na kawałki, co ma uniemożliwić wyprawienie mu godnego muzułmańskiego 
pochówku (odcinek 2, ok. 41 minuty). 

Watson tłumaczy córeczce Smalla, że „żołnierz ma dwa życia: jedno przed 
wojną, a drugie po wojnie”8 (odcinek 2, ok. 19 minuty). Wojna jest straszli-
wym, zmieniającym ludzi doświadczeniem. Odsiadujący wyrok Charlie, ludzki 
wrak, którego Watson odwiedza z Holmesem w odcinku trzecim, był „dobrym 
żołnierzem” (ok. 31 minuty). Jak zauważa Holmes, „według statystyk, jedna 
trzecia kryminalnego półświatka to emerytowani wojskowi, którzy nie zna-
leźli sobie spokojnego życia” (odcinek 1, ok. 27 minuty), ale nie wolno o tym 
mówić wprost. W odcinku 2, „Papier, nożyce, kamień” pojawia się gang doroż-
karzy, eks-żołnierzy z Afganistanu. Watson nie chce wierzyć, że to się dzieje, 
nie dopuszcza do siebie myśli, że jego dawni druhowie stali się pospolitymi 
kryminalistami, zdolnymi dla zysku mordować słabszych od siebie. Ostatecz-
nie okazuje się, że w pewnym sensie ma rację – weterani zostali wykorzystani 
przez silniejszych od siebie, opływających w dobrobyt, pozostających poza po-
dejrzeniem: Sholto i Moriarty’ego. 

8 Cytaty w tłumaczeniu autorki, za dialogami rosyjskimi i fanowskimi napisami w ję-
zyku angielskim, dostępnymi na kanale werfkj, https://www.youtube.com/channel/
UC_qVQq1OZKj8-wxisUoX0Tw.
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We wspomnianym odcinku istotnym tematem jest ksenofobia i nienawiść 
rasowa, których uosobieniem stał się Thaddeus Sholto, eks-oficer. Początkowo 
Watson postrzega go jako jednego ze swoich towarzyszy broni, ale im dłuższy 
ma z nim kontakt, tym trudniej zignorować mu prawdziwe oblicze znajomego. 
Sholto jest doskonale ubrany (widać dobrze mu się powodzi) i na pozór ele-
gancki, ale natarczywie emabluje niechętną temu, zniesmaczoną panią Hud-
son; wierzy w „brzemię białego człowieka” (termin ten pada wprost kilkukrot-
nie) i  zagrożenie ekonomiczne ze strony emigrantów; postrzega brytyjskich 
żołnierzy jako krzyżowców, walczących z zalewającą kraj falą mnożących się 
na potęgę „szczurów”; jest zdolny zabić dziecko, młodocianego maharadżę, 
aby wywołać wojnę ze znienawidzonym narodem. W trakcie ostatecznej kon-
frontacji z Watsonem wykrzykuje:

Czemu użyźniliśmy Indie kośćmi naszych towarzyszy broni? Żeby oni mogli 
przyjeżdżać do Anglii? Wszystko tu zapełniają! Mieszkają w naszych domach, 
handlują na naszych targowiskach, zarzynają swoje barany dosłownie na mo-
jej ulicy! Oni nawet tańczą i modlą się na naszych placach! Czy to się nazywa 
tolerancją? Czy o to walczyliśmy, John? (odcinek 2, ok. 1 godz. 14 min.)

Pytanie jest proste, John: albo my ich, albo oni nas. (odcinek 2, ok. 1 godz. 16 
min.)

Watson wyzywa Sholto na pojedynek – nie potrafi zrezygnować z rytuałów 
i ideałów, na których zbudował swoją tożsamość żołnierza, służącego ojczyźnie 
(nieprzypadkowo ubiera się w galowy mundur i przypina ordery). (Podobny 
schemat zostanie powtórzony w odcinku szóstym, osnutym wokół spisku we-
wnątrz policji – Lestrade osobiście zastrzeli zdrajców współpracujących z Mo-
riartym, ogłaszając jednocześnie, że „zginęli na służbie” [ok. 1 godz. 23 min.].) 
Obecni w klubie dla weteranów eks-żołnierze odwracają się od niego, poprzez 
swoją obojętność udzielają poparcia Sholto, ale sytuacja się zmienia, gdy Wat-
son uświadamia im, iż oficer zabijał także swoich, byłych towarzyszy broni. 
John Watson otrzymuje bezwarunkowe wsparcie. Sholto ginie, zastrzelony 
(prawdopodobnie) przez Watsona, co zostało zatuszowane kolejnym z wielu 
obecnych w  serialu kłamstw: „Mieliśmy takie przyjacielskie spotkanie i  pan 
Sholto się postrzelił” (odcinek 2, ok. 1 godz. 19 min.). Lestrade musi przyjąć 
wersję samobójstwa, chociaż doskonale zdaje sobie sprawę, co zaszło. Nie ma 
zresztą wyjścia, celują mu w głowę z broni krótkiej wszyscy obecni w klubie.

Sholto ukazany jest jako człowiek zepsuty moralnie, odpychający. Watson, 
z którym widzowie mogą się identyfikować, ocenia jego poglądy jednoznacznie:
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Twoja kultura to nienawiść. Morderstwo kobiet i dzieci to twoje tradycje. Twój 
patriotyzm, kapitanie, to ostatnie schronienie łajdaka. (odcinek 2, ok. 1 godz. 
16 min.)

Wprowadzenie tych zagadnień do serialu wywołało spore kontrowersje, 
telewizja Россия nalegała, aby Kawun, który wziął na siebie odpowiedzialność 
za monolog Sholto, usunął ten fragment z filmu (Saburowa 2013). Reżyser nie 
poddał się presji i oficjalnie wyjaśnił swoje stanowisko: 

To, co stało się w Anglii pod koniec XIX wieku, bardzo przypomina wyda-
rzenia, które dzieją się w naszym kraju. […] Trzeba o tym mówić. Kino temu 
służy: bajki to łgarstwa, ale coś się w nich kryje. Te słowa o emigrantach często 
w ostatnim czasie słyszę od ludzi, którzy uważają się za wykształconych, inte-
ligentnych. I z tego powodu czuję się w naszym społeczeństwie coraz gorzej 
(w: Saburowa 2013).

Przez serial przewija się motyw snujących plany wojenne i manipulujących 
opinią publiczną polityków. Podkreślony jest cynizm i  moralny relatywizm 
kierujący ich zachowaniami. Krewni młodocianego maharadży zostali zgła-
dzeni, aby łatwiej było kontrolować sytuację w jego prowincji:

Lestrade, jak myślisz, zabicie całej rodziny, porwanie małego chłopca w celu 
przejęcia majątku – czy to nie zbrodnia? Czasem nie. Czasem to polityka (od-
cinek 2, ok. 52 minuty),

zagaduje inspektora Holmes. Gdy bracia Rosenbergowie dyskutują o polityce 
międzynarodowej Wielkiej Brytanii – w ich mniemaniu jest zbyt mało agre-
sywna – Watson mówi o żołnierzach: „Oni tylko plują na to. Plują krwią na te 
wasze pomysły” (odcinek 7, ok. 30 min). Ludzie tacy jak Sholto, Rosenbergo-
wie, Moriarty, Kaiser, ale także brytyjscy decydenci, zainteresowani są wojną, 
nie biorąc pod uwagę jej realiów i konsekwencji.

Oprócz wspomnianych wyżej motywów podżegania do wojny, ksenofobii 
oraz przestępczości wśród weteranów, kolejnym kontrowersyjnym elementem, 
pojawiającym się w serialu, jest motyw wymuszania zeznań oraz fałszowania 
dowodów przez przedstawicieli policji. Przypadków tego typu jest tak wiele, 
że bezcelowym byłoby przytaczanie ich wszystkich, warto jednak wspomnieć 
o scenie, w której Lestrade, zgodnie z poleceniem z tzw. góry, ma zabić Hol-
mesa „podczas próby ucieczki” (odcinek 6. ok. 46 min.). W ostatnim odcinku 
serialu brat Sherlocka, Mycroft Holmes – wysoko postawiony przedstawiciel 
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rządu (minister) – rekwiruje Lestrade’owi dowody znalezione przy zabitym. 
Na jego protesty odpowiada, że niczego nie zabiera, co Lestrade sumiennie 
kopiuje, rozkazując z kolei podwładnemu, aby pamiętał, że żadnych dowodów 
nie było (odcinek 8, ok. 15 min.). 

Jak wspomniano wyżej, John Watson pragnie zostać pisarzem, a jako ma-
teriał pisarski wybiera to, co obserwuje w otoczeniu. Początkowo zabiera się za 
opublikowanie swoich poematów heroicznych, ale po tym jak docina mu redak-
tor Morning Chronicle („Czy chcecie zostać drugim Kiplingiem? Ten pierwszy 
już wypadł z mody” [odcinek 1, ok. 33 min]), decyduje się pisać kryminały – 
nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż do wydania wierszy musiałby dopłacać 
(a na to go nie stać), a za opowieści z dreszczykiem redakcja przydziela hono-
raria. Rozmowy z redaktorem stanowią zasadniczy dla euhemeryzacji element 
serialu – euhemeryzm nie opiera się jedynie na ukazaniu „przybrudzonego” 
i mało atrakcyjnego świata, dotyczy bowiem odczarowania mitu, dotarcia do 
realnych fundamentów stojących za nadmiernie upiększoną fasadą, jest więc 
także studium i diagnozą procesów mitotworzenia. W odcinku 1 redaktor daje 
Watsonowi przepis na literaturę kryminalną, do którego emerytowany lekarz 
wojskowy pilnie stara się zastosować. Gdy w odcinku 3, „Klauny”, odwiedza 
gazetę, redaktor wpada w panikę: „Watson, czy z wami wszystko w porządku?” 
(ok. 50 min), i dodaje tytułem wyjaśnienia:

Oficer – szowinista. Bogu dziękować, żyjemy w imperium, bogu dziękować, 
mamy monarchię, i szowinizmu tu nigdy nie było i nigdy nie będzie!

Wykonuje następnie symboliczny gest: zasłania szczelnie kotary, zakrywające 
przeszklone ściany swojego kantorka. Dalszą rozmowę prowadzi ściszonym 
głosem:

Redaktor: „Oficer-szowinista. Czemu musieliście to napisać? […] Czytelnika 
to nie interesuje”.
Watson: „Ale to prawda”.
Redaktor: „Miły mój, prawda życia i prawda sztuki to absolutnie odmienne 
sprawy, a celem artysty jest ukazać wydarzenia z prawdziwego życia poprzez 
probierz jego, jakby to rzec, talentu, tak aby stworzyć i puścić w świat...”
Watson: „...bajeczkę”.
Redaktor: „Dzieło sztuki”.

Redaktor podpowiada Watsonowi, co powinno znaleźć się w idealnym opo-
wiadaniu (widzowie zauważają tu podobieństwo do historii znanej z kanonu, 
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bo tak to u  Doyle’a przeczytaliśmy) i  konkluduje: „Tylko polityki nam nie 
trzeba, jasne? Mamy osobną kolumnę na politykę”.

Watson pisze i niszczy notatki, niezadowolony z efektów (odcinek 3, ok. 
52 min.), w końcu jednak jest w stanie prawie w pełni zadowolić redaktora. 
Otrzymuje kolejną wskazówkę – w tekstach Watsona brakuje życia (odcinek 4, 
ok. 3 min). W odcinku 5, „Rytuał Musgrave’ów”, redaktor jest już zachwycony 
tekstem, który znacząco odbiega od tego, jak ukazane były zdarzenia (np. nie 
było żadnej miłosnej historii ani napisu na ścianie):

Redaktor: „Intryga, historia miłosna i  potem ten napis krwią na ścianie – 
no cudownie! Czytelnicy to lubią. Bardzo dobrze, a  Amerykanie wyśmiani 
idealnie. […] Myślę, że to ma potencjał na cały cykl. Ale czy dać wam radę? 
Poprawcie status społeczny waszych bohaterów, rozumiecie? Żeby to była hi-
storia o szlachetnych ludziach. Biedota jest dla Dickensa, nikogo to nie intere-
suje. Niech ten wasz Holmes będzie prawdziwym dżentelmenem. No i, skoro 
już robicie z niego takiego superdetektywa, niech to będzie zrobione dobrze. 
Czy mnie rozumiecie? Bo wiecie, inteligentny, zwyczajny detektyw jest nudny. 
Niech ma jakieś nadnaturalne zdolności, no nie wiem, no coś niech ma, nie 
wiem, żeby na przykład zawsze trafiał do celu”.
Watson: „Ale on nie potrafi niczego takiego w prawdziwym życiu, nie potrafi”.
Redaktor: „John, ale kogo obchodzi, co on potrafi w prawdziwym życiu?”

Wkrótce Watson staje się sławny, a pod domem na Baker Street 221b usta-
wiają się tłumy, chcące poznać Sherlocka Holmesa. Detektyw ma uzasadniony 
żal o zdradzenie jego tożsamości, a pani Hudson jest wściekła, że opisano ją 
jako „starożytną babuleńkę” („Ale nie było słowa o waszym wieku!”, oponuje 
Watson [odc. 6, ok. 9 min.]). Tekst w gazecie dociera także do Lestrade’a, który 
kpi z młodego, zahukanego Gregsona (zapominającego nawet dodać mleka do 
herbaty), opisanego przez Watsona jako równy inspektorowi policyjny wyja-
dacz. „Och, literatura, jakby to rzec – te przerysowania. Ja rozumiem, rozu-
miem” (ok. 20 min.). Dalej w tym odcinku dopytuje się jednak, czemu Watson 
nie pisze o policjantach, a jeśli już, to dlaczego ich oczernia. Życie bohaterów 
zaczyna przeplatać się z fikcją ukazaną w opowiadaniach Watsona. Gdy jedna 
z postaci pyta, gdzie Holmes i Watson znaleźli kluczyk do nakręcania jego ze-
gara, detektyw odpowiada, że poczyta o tym w kolejnym opowiadaniu (odci-
nek 6, ok. 56 min.). 

Znacząca jest scena, w której Holmes obserwuje przybywającego do Sco-
tland Yardu nadinspektora, w  luksusowym pojeździe, w  dobrze skrojonym 
ubraniu. „W twoich opowieściach, John, jeśli nadal masz zamiar je pisać... 
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opisz mnie tak jak jego”, w  deerstalkerze na głowie, w  pelerynie w  kratę na 
ramionach, szanowanego przez Lestrade’a9. 

Chwilę wcześniej Lestrade groził, że jeśli „cokolwiek wycieknie do prasy, 
nigdy nie znajdą waszych ciał” (ok. 1 godz. 24 min.). Można ubarwiać prawdę, 
ale trzeba pilnować autocenzury.

Im dalej w serial, tym bardziej „rzeczywistość” miesza się z fikcją (tym, co 
fikcyjne z perspektywy bohaterów):

Watson: „Holmes, czasem zaczynasz mówić jak...”
Holmes: „Jak jedna z twoich postaci literackich. Wiesz, szczerze mówiąc, za-
cząłem jakoś dopasowywać się do mojego literackiego odpowiednika”. (odc. 7, 
ok. 1 godz.)

Lestrade docina Holmesowi, że metody jego pracy stają się coraz to wymyśl-
niejsze pod wpływem historyjek Watsona (odc. 7, ok. 53 min.), a zostawiając 
przed spotkaniem z Moriarty’m pożegnalną wiadomość, Sherlock pisze:

Drogi Watsonie, jeśli czytasz ten list, oznacza to, że już nie żyję. Tak, tak, wiem, 
że to nadużywana technika literacka, ale podoba mi się. Oczywiście, że praw-
dopodobnie żyję, ale tak na wszelki wypadek. (odcinek 7, ok. 1 godz. 24 min.)

Fikcja i rzeczywistość zaczynają się mieszać niczym w absyntowym śnie Sher-
locka w Paryżu – gdy gros wspomnień o pierwszym spotkaniu z Irene Adler 
przedstawionych jest jako rozmyta, rozbielona sekwencja na wpół rzeczywi-
stych marzeń sennych (odc. 7).

Watson staje się popularnym pisarzem, paradoksalnie jednak nie cieszy 
go sława i poczytność (ma wydać opowiadania zebrane w tom). „Piszę wier-
sze, które nikomu poza mną się nie podobają, i opowieści, które lubią wszyscy, 
tylko nie ja” (odc. 7. ok. 38 min.). Pod koniec odcinka 7, „Ostatnia sprawa 
Holmesa”, redaktor naciska na Watsona, oczekując kolejnych tekstów, namawia 
na nowy cykl. Watson jest załamany śmiercią przyjaciela i nie chce pisać, ale 
redaktora, zainteresowanego zyskami gazety, to nie obchodzi.

9 To wpasowanie się w kanon jest, trzeba pamiętać, przewrotne. Jak przypomina Ne-
pomnyashchy (2005: 129), wizerunek detektywa nie pochodzi wyłącznie, nawet nie 
głównie, z pism Doyle’a – na przestrzeni lat był uzupełniany w  innych mediach, na 
ilustracjach czy w ekranizacjach. Słynna czapka z daszkiem wzięta jest, dla przykładu, 
z ilustracji Sidneya Pageta dla The Strand Magazine (tamże).
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W odcinku 8, ostatnim, zatytułowanym „Pies Baskervillów”, dowiadujemy 
się o istnieniu muzeum Sherlocka Holmesa, usytuowanego – jakżeby inaczej – 
na Baker Street 221b. Cała Anglia zna opowiadania o detektywie, a jednocze-
śnie panna Westbury, narzeczona jednej z ofiar, twierdzi, iż „detektywem jest 
sam Watson. Tylko, że skromny i  dlatego pisał...” (ok. 4 min.). Gdy brakuje 
Holmesa, Watson usiłuje wejść w jego rolę, bez powodzenia, aż w końcu poja-
wia się sam Holmes i chociaż na widok muzeum zauważa, „jak szybko historię 
można przeinaczyć” (ok. 36 min.), staje się taki, jakim opisywał go Watson – 
pali fajki („fajki Sherlocka Holmesa”) i pięknie gra na skrzypcach. Zwłaszcza 
ta druga umiejętność, której nie da się przecież opanować ot tak, bez wielu lat 
przygotowania10, świadczy o tym, że serial zmierza ku metalepsie, przejawowi 
„naruszania granic pomiędzy światem fikcyjnym a światem realnym”11 (Lutas 
2011: 41), gdy „świat tego, kto opowiada, i tego, o kim się opowiada – które 
w tradycyjnej narracji są od siebie wyraźnie oddzielone – mogą stać się jednym 
i tym samym” (Swoboda 2005: 188–189).

Serial jest pełen zarysowanych wyżej aluzji i odniesień politycznych i kry-
tyki społecznej, ale są w nim także miejsca puste, to, czego nie widać. W serialu 
absolutnie brak jakichkolwiek aluzji do homoerotycznej natury relacji mię-
dzy Sherlockiem Holmesem a Johnem Watsonem. Tego rodzaju queerbaiting 
(Włodarczyk 2014: 226) stanowi wprost fundament serialu BBC, występuje 
także w produkcjach Guya Ritchiego. W serialu Шерлок Холмс takich sugestii 
nie znajdziemy, można powiedzieć, że podjęto specjalne starania, aby całko-
wicie wyeliminować jakiekolwiek podejrzenia o romans między detektywem 
a emerytowanym lekarzem wojskowym.

Efekt osiągnięto stosując trzy podstawowe środki: po pierwsze, odmładza-
jąc Holmesa i postarzając Watsona, po drugie – wzmacniając rolę postaci ko-
biecych, obsadzonych jako romantyczne partnerki obu głównych bohaterów, 
i po trzecie – unikając ujęć, w których bohaterowie ukazani byliby w sytuacji 
bliskości czy intymnego kontaktu (jeśli już pojawiają się w jednym kadrze, bę-
dzie on przecięty linią wyraźnego podziału, jak np. w scenie kończącej odcinek 
„Klauny”, gdy bohaterowie stoją na tle pionowych krat ogrodzenia). Pomija-
jąc przewijający się przez kilka odcinków wątek francuskich perfum – Holmes 
ostro krytykuje Watsona za ich zakup, wyśmiewa go i nakazuje je wylać, co 
zresztą wytłumaczone jest poprzez niechęć do pamiątek po związku z Adler 
(sam takich używał) – są to najbardziej widoczne zabiegi, dzięki którym 

10 Można, oczywiście, przyjąć także, że Holmes potrafił poprawnie grać już wcześniej, 
ale po prostu tego nie robił.
11 „[T]ransgressions of the boundaries between the fictional world and the real world”.
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trudno widzowi posądzić lokatorów z  Baker Street o  wzajemne zauroczenie 
(skoro już o  Baker Street mowa, kolejnym podobnym elementem może być 
umieszczenie na stancji u pani Hudson dwóch sędziwych dam, dzięki czemu 
Watson i Holmes nie są jedynymi jej najemcami). Holmes w serialu ma 27 lat 
(według oficjalnej strony), Watson jest zdecydowanie starszy. Przede wszyst-
kim jednak, cytując tytuł tekstu z Комсомолъской Правды, „Шерлок Холмс 
курит папиросы и любит красивых женщин” (2011). Jego związek z Adler, 
która ukazana jest jako bardzo młoda, bardzo szczupła, wielkooka i  długo-
włosa nieskazitelna piękność (w tej roli Lanka Gryu), ma zdecydowanie cha-
rakter romantyczny, a Holmes bardziej niż intelektem Adler zachwyca się jej 
młodością i niepożytą energią życiową. W odcinku siódmym widzowie mogą 
wprost śledzić erotyczne dokonania tej pary – mamy do dyspozycji rozbudo-
waną scenę w hotelowym łóżku, w Paryżu, mieście konwencjonalnej miłości, 
w tym częściowo zasłonięty nagimi pośladkami Irene widok z okna na Wieżę 
Eiffla. Odmłodzona zostaje także pani Hudson. Tu zresztą widzowie wodzeni 
są za nos na równi z  Watsonem, który nie spodziewa się, że wdowa będzie 
atrakcyjną i  pewną siebie czterdziestolatką, i  mylnie bierze za właścicielkę 
jedną z sędziwych dam-lokatorek. Watson zakochuje się we wdowie Hudson 
z wzajemnością, para bierze ślub. Obserwujemy wzajemne podchody Marthy 
i Johna, w tym rozbudowaną scenę jego oświadczyn; widzimy ich w małżeń-
skim łożu nad ranem, wybitych ze snu dzwonkiem do drzwi; widzimy, jak 
dyskutują o rutynie, która wkradła się do ich życia. O ile romans Adler i Hol-
mesa jest burzliwy, trudny, gorący, to związek Watsona i Hudson opiera się na 
pragnieniu spokoju, zrozumienia, ciepła w codziennym życiu. Oba związki są 
ukazane jako zasadnicze, definiujące dla bohaterów. 

Z perspektywy tekstologicznej trudno jednoznacznie ocenić motywy ta-
kiego potraktowania relacji między Watsonem a Holmesem, nie można jed-
nak wykluczyć, że ma ono ścisły związek z obowiązującymi w Federacji Ro-
syjskiej przepisami prawnymi, regulującymi kwestie widoczności mniejszości 
LGBT+ w  mediach, jak również z  klimatem społeczno-politycznym w  tym 
zakresie (Bennetts 2014). Być może twórcy serialu zaryzykowali dostatecznie 
dużo, pokazując spaczenie Imperium, aby jeszcze dokładać prawem zakazane 
i  spotykające się z  powszechnym potępieniem homoerotyczne wątki. W  se-
rialu nie pojawiają się postacie LGBT+ (pewnym wyjątkiem wydaje się być 
patolog, pracujący w policyjnej kostnicy, ale jest on raczej reprezentacją „Wło-
cha”, uosabiającą stereotyp narodowy). Wyjaśnienie może być także całkowicie 
odmienne – chęć nowego, oryginalnego ujęcia tematu, granie konwencjami, 
odwołania do innych ekranizacji Doyle’a (chociażby serialu animowanego pro-
dukcji włosko-japońskiej, Sherlock Hound, z lat 1984–1985), czy też po prostu 
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kolejne uruchomienie euhemeryzacji poprzez dodanie elementu brakującego 
lub słabo obecnego w kanonie.

Służące euhemeryzacji zabiegi, zastosowane w serialu Шерлок Холмс, po-
wodują, iż otrzymujemy w rezultacie tekst pobudzający do refleksji, o charak-
terze rozrywkowym, ale jednak niepozbawiony pewnej istotniejszej wartości. 
Euhemeryzm funkcjonuje w nim jako środek do ukazania mechanizmów wła-
dzy – rozumianej nie tylko dosłownie, jako struktury państwa nowożytnego, ale 
także władzy ośrodków, kontrolujących uprawomocnione narracje. Doskonale 
znane opowieści są tu punktem wyjścia do postawienia pytań, odnoszących 
się bezpośrednio do sytuacji w Federacji Rosyjskiej (np. problem weteranów 
wojny w Afganistanie czy przemoc policji), ale także do ponadnarodowych, 
ogólnoludzkich problemów. Dzięki kulturze konwergencji/uczestnictwa mo-
żemy po serial sięgnąć, choć wymaga to przezwyciężenia – przezroczystych dla 
nas – barier cyfrowego podziału. 
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Seriale nowej generacji 
przykładem telewizji jakościowej?

Abstrakt:
Złoty wiek telewizji to splot specyficznych okoliczności technologicznych i przemian 
społeczno-ekonomicznych, które nastąpiły na przełomie kilkunastu ostatnich lat. Na-
rodziny telewizji kablowej i satelitarnej stworzyły selekcję widowni, pozwalając na roz-
wój nowej generacji programów skierowanych do ludzi wykształconych i zamożnych – 
skłonnych do płacenia wyższego abonamentu. Rozrywka, do niedawna traktowana 
z przymrużeniem oka, stała się inteligentnym komentarzem rzeczywistości i obiektem 
intelektualnej mody. Serial, ponieważ o  nim mowa, przeżywa swój wielki renesans. 
Jest współczesnym fenomenem kultury, o którym się nie tylko mówi, ale także coraz 
częściej pisze. Uwaga producentów skupia się też częściej na produkcjach jakościo-
wych, które posiadają swoją specyficzną charakterystykę i czynniki, które mogą zostać 
uznane za decydujące o jakości danego produktu. 

Słowa kluczowe:
jakość, telewizja, odbiorca, showrunner, nowa generacja programów

Źródeł telewizji można szukać już w wynalazkach z końca XIX wieku, a eks-
perymenty dotyczące przesyłania obrazu, których autorami byli między in-
nymi Paul Nipkow, Charles Jenkins czy też Jan Szczepanik, w istotny sposób 
przyczyniły się do sukcesu, jakim był pierwszy przekaz telewizyjny. To przeło-
mowe wydarzenie odnotowano w latach dwudziestych XX wieku, w Stanach 
Zjednoczonych. Nadawcze stacje telewizyjne pojawiły się również w ZSRR, we 
Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. 

Po II wojnie światowej nastąpił dynamiczny rozwój telewizji. Od norma-
lizacji telewizji monochromatycznej, poprzez telewizję elektroniczną i  sate-
litarną, doszliśmy do telewizji cyfrowej. Ta ostatnia stworzyła wiele nowych 
możliwości dla twórców i odbiorców. Wzrosła atrakcyjność przekazu telewi-
zyjnego, zwiększyła się również liczba dostępnych programów. Pojawiły się 
nowe serwisy i usługi oferujące różnorodne treści. Na naszych oczach naro-
dziła się telewizja interaktywna i telewizja na żądanie. Równie istotna i godna 



52

Patrycja Dziubczyńska

uwagi stała się zmiana rozumienia i  odbierania telewizji. Widz to nie tylko 
bierny odbiorca strumienia różnokolorowych obrazów docierających do niego 
za sprawą odbiornika telewizyjnego. Ma wpływ na kształt i treść informacji do 
niego docierających. Samodzielnie wybiera programy zgodnie z własnymi za-
interesowaniami i pragnieniami. To właśnie narodziny telewizji kablowej i sa-
telitarnej doprowadziły do selekcji widowni, pozwalając na rozwój nowej gene-
racji programów, w których swoje miejsce znajdują również seriale jakościowe. 

„Ocena jakości zawsze jest usytuowana w pewnym kontekście – dokony-
wana z określonej perspektywy estetycznej, politycznej lub moralnej” – pisze 
Feuer (2011: 114). Wspomniana jakość zależy więc od zbioru pewnych przeko-
nań i zajmowanej przez nich pozycji w kręgu profesjonalistów interesujących 
się określoną dziedziną nauki czy też sztuki. Zapoznając się z wieloma arty-
kułami naukowymi na temat fenomenu seriali nowej generacji (por. Filiciak, 
Giza 2011) można wyciągnąć wniosek, że omawiane produkcje są bardzo spe-
cyficzne i nadzwyczaj odważnie reagują na przemiany społeczne odpowiadając 
jednocześnie w sposób niezwykle dynamiczny na potrzeby odbiorców. Warto 
zwrócić w  tym miejscu uwagę, że wiele z  tych seriali jest określanych mia-
nem jakościowych. Jakość, jak zwróciła uwagę Jane Feuer, definiuje „wszyst-
kie produkty przez widzów określane jako dobrze zrealizowane, z ciekawym 
scenariuszem i błyskotliwie napisanymi dialogami, charakteryzujące się dba-
łością o detale (jak nieoczywista i niezbyt nachalna ścieżka dźwiękowa, nie-
konwencjonalne rozwiązania formalne i wizualne, rezygnacja z ostentacyjnych 
zbliżeń znanych z oper mydlanych)” (cyt. za: Major 2012). Taki produkt bez 
wątpienia może uzyskać miano dramatu jakościowego (quality drama), który 
zawiera w sobie „elementy narracji seryjnej” i „odwołuje się do innych niż te-
lewizja mediów”. Dramat jakościowy charakteryzuje się łamaniem konwencji 
i eksperymentowaniem z tradycyjną formułą, stawia przed odbiorcą wyzwania 
w postaci zrozumienia spiętrzonych wątków czy też zaskakuje go za sprawą 
odważnych motywów obyczajowych. Obok dramatu jakościowego pojawia 
się również pojęcie telewizji jakościowej (quality television), która nadaje pro-
gramy określane jako „bardziej wartościowe” pod względem strukturalnym 
czy też tematycznym. Sarah Cardwell podkreśla, że „programy amerykań-
skiej jakościowej telewizji z reguły są dobrze zrealizowane, charakteryzują je: 
naturalistyczna gra aktorska, obecność znanych i szanowanych aktorów, wy-
czucie wizualne, kreowane przez staranną, czasem nowatorską pracę kamery 
i  montaż, oraz stylowa ścieżka dźwiękowa, [...] a  także poczucie spójności 
stylistycznej” (Cardwell 2011: 137). Nie sposób również pominąć pojęcia tele-
wizji zjawiskowej (phenomenal television), „której oferta programowa cechuje 
się niespójnością »tematów, zagadnień i  dyskursów« w  nią włączonych oraz 
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ich »wartościami artystycznymi i  znaczeniem społecznym« czyli »kapitałem 
kulturowym«” (Lewandowska 2015: 43). Pojęcie jakości wykorzystywane było 
w początkach amerykańskiej telewizji na określenie spektakli teatralnych re-
alizowanych na żywo i poniekąd stanowiących niedościgniony wzór „jakości”. 
Jane Feuer w artykule HBO i pojęcie telewizji jakościowej przytacza kontekst 
tego pojęcia i zauważa, że twórcy seriali inspirują się zastanym bogactwem kul-
tury, jednocześnie odnosząc się do jej różnych obszarów. 

Współcześnie w  wielu kręgach artystycznych teatr czy też opera są wy-
korzystywane do umniejszania roli kina a  tym bardziej telewizji. Można by 
się oczywiście zgodzić z tymi, którzy przyjmują takie stanowisko, szczególnie 
kiedy weźmiemy pod uwagę produkcje współcześnie prezentowane w ramów-
kach, uważane za propozycje mniej jakościowe. Jednakże nie można zapomi-
nać, że są i takie dzieła, jak Obywatel Kane, Zawrót Głowy1, czy też Miasteczko 
Twin Peaks albo Sześć stóp pod ziemią. Podkreślić należy fakt, że każde środo-
wisko opiniotwórcze w zupełnie inny sposób będzie dokonywało oceny jakości 
danego programu telewizyjnego czy kinowego. Oczywiście mogą pojawić się 
wspólne czynniki decydujące o jakości danego produktu, w tym wypadku se-
rialu, i na tych czynnikach właśnie zamierzam się skupić. 

Decydując o wyborze serialu, współczesny odbiorca staje przed ogromną 
gamą różnych produkcji. Zazwyczaj sięga po to, co go interesuje. Czasami jed-
nak daje się przekonać reklamom, które potrafią być wyjątkowo kuszące. Bywa 
jednak, że po zakończeniu emisji „fantastycznego dzieła z najwyższej półki” 
widz nie wie, jakie ma mieć zdanie na temat arcydzieła, które mu się wcale 
nie podobało. Zaczyna się zastanawiać nad tym, co sprawiło, że ta produkcja 
zyskała miano „najlepszego serialu w tym sezonie”. Pomimo genialnej obsady, 
kompozytorów z najwyższej półki i historii, jakiej jeszcze na ekranach nie było, 
serial może nie spełniać oczekiwań odbiorcy i epatować zbyt dużą dawką środ-
ków wizualnych nie do końca zrozumiałych dla widza. Nie ma reguły, która 
określałaby jakość serialu. Możemy (ale nie musimy) się jedynie kierować tym, 
na co wskazują badacze i co poniekąd sprawdza się podczas analizowania róż-
nych produkcji.

W wielu tekstach źródłowych pojawiają się cechy będące wyznacznikiem 
jakości. Przełom w telewizji bywa najczęściej kojarzony ze stacją HBO, która 
to wyemitowała serial mający być filmem. Mowa tu o Rodzinie Soprano, któ-
rej odcinki mają konstrukcję filmową, a ich fabuła nie zamyka się w jednym 

1 Magazyn „Sight and Sound” wydawany przez British Film Institute, raz na dekadę 
sporządza listę 10 najlepszych filmów wszech czasów. Krytycy, wykładowcy akade-
miccy i dystrybutorzy niemal zawsze umieszczają te filmy w czołówce. 
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odcinku. Historie postaci wykraczają poza ramy pojedynczych odcinków, 
dzięki czemu widzowie są skłonni do oglądania serialu chociażby po to, aby 
dowiedzieć się, co stanie się z głównym bohaterem pod koniec sezonu. Od-
biorca ma szansę lepiej poznać bohaterów, widzi ich przemianę, identyfikuje 
się z ich problemami, smutkami i radościami, co pozwala mu śledzić ich losy 
z  zapartym tchem. Co więcej, dzięki Rodzinie Soprano widzowie otrzymali 
możliwość poznania historii dotąd nieobecnej na małym ekranie – pełnej 
brutalności i  kontrowersyjnych rozwiązań. W  telewizyjnych ramówkach nie 
było miejsca dla cotygodniowej dawki gangsterskich porachunków, krwawych 
morderstw i  wulgarnego języka, wywołujących niekiedy burzliwe dyskusje 
wśród odbiorców.

Jedną z pierwszych produkcji, w której pojawiło się miejsce dla kontrower-
syjnych rozwiązań, było dzieło Toma Fontany pod tytułem Oz – serial produk-
cji HBO z 1997 roku, opowiadający o więzieniu o zaostrzonym rygorze. Akcja 
serialu rozgrywa się między innymi w izolatkach, na oddziale eksperymental-
nym czy też w celach śmierci. W tej produkcji nie ma miejsca na tematy tabu, 
dlatego twórcy nie stronią od przedstawiania kłamstwa, przemocy fizycznej 
i psychicznej czy też gwałtów i brutalnych morderstw. Pamiętając o dziele Fon-
tany, trudno uważać powstały dwa lata później serial Davida Chase’a, Rodzina 
Soprano, za prekursora zmian, ale to właśnie ta druga produkcja zdobyła więk-
szą popularność.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Oz to serial, który, podobnie jak dzieło 
Chase’a, nie zamyka fabuły w pojedynczym odcinku. Trudno uznać tę cechę 
za wyznacznik serialu jakościowego, choć trzeba przyznać, że łączy ona wiele 
produkcji, które zyskały to miano. Inaczej jest na przykład w przypadku se-
rialu Davida Shore’a, Dr House, który swego czasu bił rekordy popularności 
i wywoływał wiele dyskusji na temat nie tylko nietypowego bohatera, ale także 
kwestii etycznych czy też stricte medycznych. Powstająca w latach 2004–2012 
produkcja, spełniająca niemalże wszystkie warunki jakościowe, swoją fabułę 
zamykała w  każdym odcinku, w  którym główny bohater kończył medyczny 
przypadek. Oczywiście życie prywatne głównych postaci nie ogranicza się do 
jednego odcinka czy też sezonu, jednakże nie to było z założenia osią serialu. 
Ostatecznie to kryterium zostało spełnione, bowiem każdy widz, który śledził 
losy bohaterów, wiedział, co było istotą produkcji. Gdyby nie ten fakt, można 
by śmiało stwierdzić, że nie każdy serial uznawany za jakościowy posiada 
wszystkie czynniki odpowiadające jakości. 

Oryginalne i niepowtarzalne tematy mogą zostać potraktowane jako ko-
lejny wyznacznik telewizji jakościowej, a  tym samym programów i  seriali, 
które ją reprezentują. Odbiorcy, doskonale znający serialowe gatunki, oczekują 
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niekonwencjonalnych pomysłów, nowych wrażeń, odmiennych emocji i nie-
stereotypowych bohaterów. Nic więc dziwnego, że scenarzyści prześcigają się 
w  pomysłach, oryginalnych historiach i  wychodzeniu naprzeciw oczekiwa-
niom widza – przecież to osoba po drugiej stronie ekranu jest najważniejsza, 
to ona płaci abonament i to ona jest w stanie poświęcić naprawdę duże kwoty 
po to, by mieć dostęp do swojego ulubionego serialu. Dotarcie do widza ma 
w tym wypadku niemałe znaczenie i choć wyrafinowana rozrywka jaką są se-
riale jakościowe wymaga płacenia wyższego abonamentu, to już w latach 90. 
była bardzo dochodowa i nadal jest, na co wskazuje może nie rosnąca liczba 
odbiorców, ale dochody z danych produkcji. Za przykład produkcji jakościo-
wych, w których nie brak kreatywnych rozwiązań, mogą posłużyć chociażby 
wcześniej wspomniane Oz i Rodzina Soprano, ale także Gra o  tron, Terapia, 
Breaking Bad czy też Mad Men.

Na tym jednak nie kończą się wyznaczniki telewizji jakości. Obok wymie-
nionych już fabuł nieograniczających się do pojedynczych odcinków, kontro-
wersyjnych tematów i  oryginalności widnieje również filmowa konstrukcja 
scenariusza. Ponownie odwołam się tutaj do Rodziny Soprano, która napisana 
została jako film i dopiero później pojawiła się pod postacią serialu. Historia 
mafijnej rodziny zmieniła telewizyjną narrację za sprawą właśnie konstrukcji 
scenariusza. Widać to między innymi w sposobie realizacji każdego odcinka, 
a także samego gatunku, bowiem wielokrotnie słyszało się o filmie gangster-
skim, ale serialu? Niekoniecznie. Zgrabna i zwarta ekspozycja to tylko pretekst 
do sprawnie rozwijającej się fabuły i dojścia do konfrontacji, w której wielo-
krotnie dochodzi do punktów zwrotnych mających swoje zakończenie w roz-
wiązaniu każdego odcinka czy też serii. Wprowadzenie widza w świat serialu 
nie jest rzeczą łatwą i wymaga od scenarzystów doświadczenia i wyczucia. Od-
biorcy powinni polubić bohatera, poznać konwencję i odnaleźć samego siebie 
w (nie)ekranowym świecie. Uruchomienie akcji i stawianie wyzwań przed po-
staciami sprawia, że odbiorca staje się ciekawy i z odcinka na odcinek chce wię-
cej. Konfrontacja ze światem, z drugim człowiekiem i w końcu z samym sobą, 
zaostrza apetyt odbiorcy i  wiąże się z  większymi oczekiwaniami na kolejne 
perypetie bohatera, kolejny odcinek, kolejny sezon. Każdy epizod powinien 
kończyć się oczywiście finałem, aby zachować filmową konstrukcję scenariu-
sza i jest to w gruncie rzeczy niemalże standardem. Jednakże o ile ciekawsze 
są produkcje, które tę konstrukcję rozciągają na całe sezony. Wszystkie wątki, 
losy bohaterów i niedopowiedzenia znajdują swój finał wraz z końcem całej se-
rii. O ileż ciekawiej rozpatruje się wszystkie sezony Dr House’a i analizuje graną 
przez Hugh Laurie postać, porównując bohatera z pierwszego odcinka pierw-
szego sezonu, którego lubi się za to, że się go nie znosi, z bohaterem, którego 
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obserwujemy na ekranie w ostatnim odcinku ostatniego sezonu? O ile bardziej 
ciekawi nas kolejny sezon, kiedy w poprzednim nie znaleźliśmy odpowiedzi 
na pytania i wybory, przed którymi stoi główny bohater? Nie tylko filmy mają 
swój początek, rozwinięcie i koniec. Ma go również serial i każdy sezon. 

Rację miała Jane Feuer, kiedy pisała o kolejnym możliwym wyznaczniku 
jakości serialu, jakim jest nieoczywista i niezbyt nachalna ścieżka dźwiękowa. 
Muzyka nie tylko buduje napięcie, komentuje wydarzenia, ale także wskazuje 
widzowi ścieżkę interpretacji. Zadaniem kompozytorów jest napisanie nie-
powtarzalnej ścieżki, której tematy muzyczne będą rozpoznawalne i  przypi-
sywane danemu serialowi czy programowi. Muzyka zintegrowana z  kontek-
stem serialu tworzy kompozycyjną całość, tworząc niekiedy dźwiękowy świat 
serialu. To ona nadaje bieg akcji, rozpoczyna i kończy poszczególne sekwencje 
kierując widza odpowiednim tropem. Nie od dziś wiadomo, że muzyka wska-
zuje na emocje bohaterów, wzmacnia je i podkreśla to, co zostało wywołane za 
sprawą wypowiedzianych kwestii czy obrazów. Max Steiner pisząc o muzyce, 
zwrócił uwagę na fakt, że powinna ona utrzymać pewien wypośrodkowany 
poziom jakości, by była odpowiednia do obrazu (Hendrykowski 2003: 58). Za 
sprawą bezpośredniego dostępu do psychiki widza, muzyka występująca w se-
rialu wciąga widza w świat fikcji, odnosi się do jego percepcji i daje wskazówki 
interpretacyjne podkreślając poszczególną scenę, daną postać i konkretny gest. 
Postrzeganie muzyki w ten właśnie sposób pomaga odbiorcy określić charak-
ter i znaczenie sceny. Pomaga mu zrozumieć bohaterów, a tym samym siebie, 
bowiem słysząc daną sekwencję muzyczną przypisuje temu, co widzi na ekra-
nie, określone cechy i odczucia.2 

Na koniec chciałabym wspomnieć jeszcze o  jednym, istotnym z  mojego 
punktu widzenia czynniku, który obok ścieżki dźwiękowej, filmowej kon-
strukcji scenariusza czy też łamiących konwencję tematów może być istotnym 
czynnikiem przy rozpatrywaniu produkcji jakościowych. Jedną z cech charak-
terystycznych produkcji jakościowych jest niewątpliwie ich autorski charakter. 
Jednakże warto zastanowić się nad tym, kto jest właściwie autorem danego se-
rialu? Czy jest to reżyser? Producent? Scenarzysta? A może osoba, która łączy 
wszystkie te funkcje? Twórca serialu, którego nazwisko pojawia się przy napi-
sach końcowych, jest osobą o wielu talentach, łączącą niekiedy o wiele więcej 
funkcji, niż te wymienione powyżej. Kontroluje prace nad serialem, budżetem 

2 W  artykule Muzyka jako element świata przedstawionego w  wybranych serialach 
telewizyjnych dokładniej opisuję funkcje muzyki i  jej wpływ na poszczególne sceny, 
a także zdolność do wprowadzania nowych kwestii do toku filmowego (zob. Dziub-
czyńska 2016).



57

Seriale nowej generacji przykładem telewizji jakościowej?

i zespołem ludzi odpowiedzialnych za poszczególne elementy produkcji. Kon-
sultuje kwestie związane ze scenariuszem, scenografią i  ścieżką dźwiękową. 
Najogólniej rzecz ujmując, odpowiada za wygląd świata przedstawionego na 
ekranie. Słowem – pilnuje, aby wszystko zostało zrealizowane na najwyższym 
poziome, dbając o detale i starając się, by serial nie korzystał z utartych sche-
matów i prezentował znacznie więcej, niż dotychczas znane produkcje o okre-
ślonej strukturze narracyjnej. Pokusić się można o  stwierdzenie, że twórcą 
i autorem w jednym jest osoba pełniąca funkcję showrunnera. Jak określił to 
Bill Prady, jeden z twórców Teorii wielkiego podrywu, jest to zarazem najlepsza 
i  najgorsza praca na świecie3. „Zawód” showrunnera, o  którym tutaj mowa, 
należy rozpatrywać indywidualnie i zależnie od tego, jaka jest dokładnie jego 
specjalizacja i poziom zaangażowania w daną produkcję. W związku z brakiem 
jednoznacznej definicji tej funkcji, należy skłaniać się do nazwy zaproponowa-
nej przez Tomasza Żaglewskiego, który w jednym ze swoich artykułów określił 
osoby, których nazwiska pojawiają się w  czołówce przy funkcji „created by” 
jako multiinstrumentalistów (Żaglewski 2012). Showrunner zręcznie operuje 
wieloma środkami, jest odpowiedzialny za stworzenie całej produkcji, wykre-
owanie bohaterów i ogólny koncept serialu. Do niego należy decyzja o ostatecz-
nej formie każdego odcinka, który pojawi się na szklanym ekranie. Oczywiście 
uzasadnione są wątpliwości co do tego, czy aby na pewno showrunner powi-
nien być uznany za twórcę danego serialu, i wystarczy sięgnąć do klasycznej 
teorii autora, by te wątpliwości się potwierdziły. Uważam jednak, że ta praca 
jest nie tylko ogromną odpowiedzialnością i  kładzie na barki showrunnera 
ogrom odmiennych niekiedy zajęć, ale pokazuje również, ile jeden człowiek 
jest w stanie stworzyć. Zaczyna od pomysłu, który przeradza się w scenariusz, 
obsadę, reżysera i  w  ostateczności serial. To funkcja dająca więcej swobody 
twórczej, bowiem nie każdy posiada na planie autorytet artystyczny i nie każdy 
może zostać uznany za autora danego produktu. Pewne jest również to, że 
każdy showrunner ma swój indywidualny styl i określony światopogląd. Fakt, 
iż dany serial, który wyszedł spod jego ręki, nie schodzi z ekranów przez długie 
miesiące, a nawet i lata, może wskazywać na to, że to właśnie on ma znacznie 
większy wpływ na odbiorców niż reżyser czy producent. Przypomnijmy, że to 
właśnie showrunner odpowiada za to, co my, widzowie oglądamy na ekranach 
telewizorów, komputerów czy tabletów. Jego istnienie i  wpływ na produkcję 
jest jedną z cech telewizji jakości. 

3 Wypowiedź pochodzi z  filmu dokumentalnego Showrunners. The Art of Running 
a TV Show, 2014, reż. Des Doyle.
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„Jakość” należy traktować jako słowo klucz, bowiem od zrozumienia tej 
kwestii zależy odczytanie danego serialu. Jest to zagadnienie po części niede-
finiowalne ze względu na swój szeroki zakres i zależność od przekonań kręgu 
specjalistów zajmujących się określoną dziedziną nauki. Jakość idzie w parze 
z wartością danego produktu i powinna być przede wszystkim rozumiana jako 
zestaw cech wyróżniających pewną grupową równorzędność. To istotne cechy 
przedmiotu, które wyróżniają go spośród innych, i nikt z nas nie da się nabrać 
na to, że wszystkie seriale są takie same i opowiadają o  tym samym. Seriale 
mogą nieść zbliżone treści, jednakże każda produkcja jest zrealizowana w inny 
sposób. Produkcje jakościowe „z reguły są dobrze zrealizowane, charaktery-
zują je naturalistyczna gra aktorska, obecność znanych i  szanowanych akto-
rów, wyczucie wizualne kreowane przez staranną, czasem nowatorską pracę 
kamery i montaż oraz stylową ścieżkę dźwiękową [...]. Ogólnie rzecz biorąc, 
istnieje spójność stylistyczna” (Cardwell 2011: 137), której brakuje wielu pre-
zentowanym nam współcześnie produkcjom. Nie zdziwi więc nikogo fakt, że 
nie każdy serial jest jakościowy i nie każdy może poszczycić się oryginalnością, 
czy też dobrą obsadą albo stylową ścieżką dźwiękową. Czynniki, które zostały 
wymienione, powinny być traktowane jako ślady prowadzące do odnalezienia 
jakości, bowiem każdy widz jest inny i każdy samodzielnie decyduje o tym co, 
kiedy i  gdzie ogląda. Przyglądanie się i  zarazem badanie widowni mogłoby 
okazać się niezwykle cennym źródłem informacji na temat jakości, bowiem 
publiczność może okazać się wyznacznikiem tego pojęcia. Jednakże jeszcze 
ciekawszym rozwiązaniem mogłoby okazać się badanie twórców, którzy korzy-
stając z wymienionych czynników, „programują” jakościowe produkcje. Wiele 
z nich odnosi ogromny sukces i ma swoją kontynuację na szklanych ekranach. 
Jak wiadomo nie od dziś, są i takie seriale, które odbijają się jedynie echem, nie 
wnosząc i nie pozostawiając po sobie więcej niż wspomnienia.
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Czy telenowela może być jakościowa? 
Telewizja, hybrydowe gatunki i niepokalane poczęcie

Abstrakt:
Artykuł jest próbą rozważenia kilku kwestii związanych z funkcjonowaniem telewizji 
jakościowej oraz telenoweli. Głównym tematem rozważań jest Jane the Virgin (2014), 
najbardziej ambitna produkcja łącząca obie formy telewizyjne. Oś eseju stanowi in-
terpretacja telenowelowej ramy serialu – z jednej strony funkcjonującej jako wiodąca 
konwencja produkcji, z drugiej – tworzywo dla parodii. Pytania dotyczą charakteru 
owego gestu. Czy telenowela może być częścią składową jakościowej hybrydy? Czy wy-
korzystanie konwencji telenoweli pozwala w ogóle na stworzenie telewizji jakościowej? 
Czy też to jednoznacznie uniemożliwia? Jakiego widza kreuje tego rodzaju telewizja? 
A wreszcie, czy pojęcie telewizji jakościowej musi zawierać preferencje estetyczne oraz 
konotować jednorodną kulturowo wizję telewizji? 

Słowa kluczowe:
serial, telenowela, telewizja jakościowa, Jane the Virgin, kultura latynoamerykańska, 
hybrydowe gatunki, parodia

Przez jednych nazywana „królową telewizji” (Nowicki 2006: 15), przez innych 
dyskredytowana jako rozrywka o nikłym potencjale intelektualnym i estetycz-
nym, telenowela nie zajęła dotąd poczesnego miejsca na mapie współczesnych 
badań nad serialem. Te bowiem, skupione dotąd na gatunkach o nieco bardziej 
jednoznacznym statusie, chętniej sięgają po seriale nawet niedocenione, ani-
żeli – jak telenowela – bijące przez kolejne lata rekordy oglądalności. Powodów 
tej nierównowagi zainteresowań widzów i badaczy upatrywać nie należy chyba 
wyłącznie w  popularnym wymiarze serii produkowanych przede wszystkim 
w  Ameryce Południowej. Nie mniejsze znaczenie zdaje się mieć genderowy 
wymiar tych produkcji, a także – założona bądź faktyczna – struktura płciowa 
widowni (Duncan 1995: 83). Od rozważań na te tematy wychodzą w  wielu 
przypadkach ci badacze i badaczki, którzy w swoich pracach ten swoisty im-
pas starają się przełamać – czy to dowartościowując same telenowele, poprzez 
eksponowanie bardziej krytycznych wymiarów tych tekstów, czy też obnażając 
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pozycję białych mężczyzn, którzy nie dostrzegają złożoności telenoweli i  jej 
znaczenia dla wspólnoty i emancypacji kobiet (Benjuli Brown 2011). Rzadziej 
w anglo- i polskojęzycznych esejach obiektem interpretacji staje się pojedyncza 
telenowela. Przyczyn upatrywać można w różnych czynnikach, jednak jeden 
z nich wydaje się kluczowy – częściej postrzega się telenowelę jako gatunek, 
konwencję czy wreszcie specyficzny tryb konstruowania relacji między bo-
haterami i ich emocjonalności, aniżeli jednostkowe losy Milagros, Isaury czy 
Juany. Rozpoznawanie konwencji i gatunku telenoweli zdaje się nie nastręczać 
widzom wielu trudności. Podobnie badacze – nawet stając w obronie tego typu 
seriali, zdają się to czynić raczej w imię pewnej klasy tekstów i towarzyszącemu 
im światopoglądowi. Zasadność takiej perspektywy wydaje się oczywista. 
Trudno byłoby pewnie z pełnym przekonaniem długotrwale analizować liczne 
telenowele, poświęcając im tyle czasu, co choćby osławionym dziełom spod 
znaku telewizji jakościowej, jak Breaking Bad czy Sześć stóp pod ziemią. Więcej 
uwagi zdają się przyciągać te seriale, które ową konwencję wykorzystują, czynią 
z niej element większej całości lub wprowadzają za pośrednictwem jednej z po-
staci – zwykle mieszkanki USA, mającej korzenie południowoamerykańskie. 

Pierwszym (i dotąd szeroko komentowanym) tego przykładem jest niewąt-
pliwie serial Ugly Betty (pol. Brzydula Betty; powstała także polska wersja pod 
tytułem BrzydUla), amerykańska wersja kolumbijskiej telenoweli Yo soy Betty, 
la fea. Doczekała się nie tylko sporego zainteresowania widzów sięgających po 
ambitniejsze produkcje, ale również zainteresowania badaczy telewizji (Gon-
zález 2010). Podobnie jak w przypadku przygód niezbyt urodziwej, ale bardzo 
uroczej Betty, także serial Jane the Virgin miał swoją poprzedniczkę w Ame-
ryce Południowej. Juana la Virgen (2002) to wenezuelski pierwowzór, który 
nie tylko stację The CW skłonił do odnowienia tej historii. Polskim widzom 
świetnie znana jest ekscentryczna wersja w rodzimym entourage’u. Poza pol-
ską Majką (2010) serial doczekał się jeszcze jednej wenezuelskiej realizacji – La 
Virgen de la Calle to produkcja ledwie rok wcześniejsza niż interesująca nas tu 
amerykańska Jane the Virgin, która premierę miała w 2014 roku. Niewątpli-
wie interesująca i owocna interpretacja, uwzględniająca szczegółowe różnice 
pomiędzy tymi realizacjami, a także wychwytująca kompleks ideologiczno-es-
tetyczny przedstawiony w każdej z nich, z racji ograniczonej objętości tego ar-
tykułu będzie musiała zaczekać na inną okazję. Dość może wspomnieć w tym 
miejscu, że najnowsza telewizyjna wersja historii współczesnego niepokala-
nego poczęcia została wybrana jako temat tego artykułu nie tylko ze względu 
na swój amerykański rodowód, ale przede wszystkim na wyraźne poszerze-
nie tematyki serialu, urozmaicenie fabuły oraz niuansowanie kwestii świato-
poglądowych, a  także śmiałe wykorzystanie estetyki i  konwencji telenoweli 
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dla własnych celów. Te powody stoją u  podstaw zainteresowania produkcją, 
a  także potrzeby rozważenia tytułowego pytania. Sam fakt zestawienia pojęć 
„telenowela” oraz „telewizja jakościowa” właśnie w przypadku Jane the Virgin 
nie musi okazać się pomysłem chybionym. 

W trzech kolejnych częściach artykułu omawiam kilka zagadnień, z któ-
rych pierwsze to problem gatunku telenoweli, jej charakteru i pozycji jej wi-
dzów. W tym kontekście bardzo istotny okaże się ich kobiecy wymiar, a także 
szanse i ograniczenia, jakie w ten sposób powstają w obrębie gatunku. Także 
w tej części rozważam serial Jane the Virgin jako telenowelę i staram się wy-
dobyć kilka istotnych aspektów, które sprawiają, że jest on – mówiąc językiem 
telewizji jakościowej – „czymś więcej”. To prowadzi nas do drugiej części, 
która przewiduje – z konieczności skrótowe – rozważenie problemu telewizji 
jakościowej. Za tym idzie postawienie pytania, czy możemy postrzegać serial 
z  Giną Rodriguez w  roli głównej, jako dzieło z  tej kategorii telewizji. Część 
trzecia jest przede wszystkim próbą łącznego rozważenia tych kategorii gatun-
kowych w odniesieniu do Jane the Virgin i powrotem do tytułowego pytania 
artykułu – „Czy telenowela może być jakościowa?”. Ostatnia część jest też miej-
scem na podsumowania i postawienie pytań dla dalszych poszukiwań w obrę-
bie tego tematu.

Charakterystyczne dla dyskursu na temat telenoweli wydaje się szerokie 
eksponowanie zasięgu i zaskakującej kariery tego gatunku. Przybiera to roz-
maite formy, jednak szczególnie warte odnotowania jest to, co można nazwać 
niekończącą się anegdotą niezwykłych danych. I  tak, w  jednej z  nielicznych 
polskich publikacji na ten temat, Paweł Nowicki pisze o międzynarodowej re-
cepcji gatunku:

Escrava Isaura (Niewolnica Isaura) w Chinach miała 450 milionów widzów, 
w Polsce zaś 28 milionów i była najlepiej oglądanym programem w latach 80. 
Niektórzy pamiętają, jak kobiety wybiegały z mokrą głową od fryzjera, aby 
zdążyć na kolejny odcinek.

Maria la del Barrio (Maria, ta z naszej dzielnicy, polski tytuł Maria z Przed-
mieścia) sparaliżowała Filipiny. W 1999 roku w Abidżanie na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej podczas ramadanu niektóre meczety postanowiły przyspieszyć 
godzinę modlitwy, aby nie stawiać wyznawców przed dylematem: obowiązek 
posługi religijnej czy wierność meksykańskiej telenoweli Marimar. Ta pro-
dukcja miała również wielki sukces w Indonezji i na Filipinach. W 1997 roku 
Thalía – aktorka, która wcieliła się w  Marimar – została przyjęta w  Manili 
z honorami zarezerwowanymi dla głowy państwa. […]
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Analitycy z Europy Środkowej i Wschodniej dziwią się, jak te „płaczliwe opo-
wieści znalazły wierną widownię w  naszym wykształconym społeczeństwie 
bez analfabetów?” […] Na Węgrzech zbierano pieniądze na operację, która 
miała przywrócić wzrok Esmeraldzie, a  na granicy bułgarsko-jugosławiań-
skiej kwitła niezwykła kontrabanda informacji. Po jednej i po drugiej stro-
nie oglądano tę samą wenezuelską telenowelę Kassandra. Ale Bułgarzy mieli 
ją z wyprzedzeniem o 10 odcinków i opowiadali za 2 dolary, co będzie dalej  
(Nowicki 2006: 16–17).

Ekspozycja popularności telenoweli wydaje się mieć za cel uzasadnienie 
nie tylko powodów zajmowania się tym gatunkiem, ale w nieco wyliczeniowej 
manierze uchwycić społeczno-kulturowy fenomen. Drugim aspektem jest eks-
pozycja bardziej złożonej proweniencji samego gatunku i podkreślenie tego, co 
eksponował także poprzedni cytat – zaburzenia relacji fikcji i rzeczywistości. 
Lisa Shaw i Stephanie Dennison piszą:

Co więcej, stało się jasne, że latynoamerykańskie telenowele nie są po prostu 
imitacjami zagranicznych modeli, ale są zakorzenione w wieloletnich trady-
cjach kulturowych, takich jak popularny teatr i folletín czy powieści w odcin-
kach publikowane w gazetach w XIX i na początku XX wieku. […] Telenowela 
jest jednoznacznie najbardziej popularnym gatunkiem telewizyjnym w Ame-
ryce Łacińskiej. W przeciwieństwie do ich amerykańskich czy brytyjskich od-
powiedników, latynoamerykańskie seriale nie trwają w nieskończoność, lecz 
mają określony koniec; zwykle emitowane są 5 czy 6 dni w  tygodniu przez 
okres od 3 do 6 miesięcy. Klasyczny wczesny przykład, często cytowany w ba-
daniach nad gatunkiem, to czarno-biała peruwiańska produkcja z 1965 roku, 
Simplemente María. Składała się z 448 odcinków i zasadniczo opowiadała hi-
storię „od biedaka do bogacza” [a rags-to-riches-tale]. Owa telenowela była 
wielkim sukcesem w swoim czasie; miała tak duży wpływ na widownię, że na 
odcinek ze ślubem Marii tłum około 10 tysięcy ludzi zebrał się na zewnętrz 
kościoła, przynosząc prezenty dla panny i pana młodych1 (Dennison, Shaw 
2005: 227–228).

Mimo jednoznacznej rozpoznawalności gatunku, warto przypomnieć jego 
podstawowe cechy, wskazujące także na odrębność wobec poniekąd podob-
nego gatunku opery mydlanej (soap opera). Poszczególne realizacje i formaty 

1 Jeżeli nie podaję w bibliografii tłumacza, wszystkie tłumaczenia tekstów anglojęzycz-
nych są własne.
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lokalne różnią się w zależności od kraju produkcji. Nie będziemy tu jednak 
wprowadzać tak szczegółowych rozróżnień, mimo że na przykład klasyfiko-
wanie typów bohaterów w wenezuelskich, brazylijskich czy meksykańskich te-
lenowelach mogłoby się okazać interesujące (Nowicki 2006: 18–31). Z punktu 
widzenia tego artykułu bardziej istotne są podstawowe kwestie. Jak pisze Paweł 
Nowicki, porównując telenowele z lat 60. do radionoweli:

Na przykład zachowano narratora, głos z  offu, który nie tylko opowiadał 
o  zdarzeniach, lecz również wiedział, o  czym myślą poszczególne postaci 
i  oceniał je. Trzeba było jednak zrezygnować z  egzotycznych scenerii, spo-
tkań z kulturami odległymi w przestrzeni, a nawet czasie czy z wielkich ka-
taklizmów tak charakterystycznych dla radionoweli. Dlatego historie przede 
wszystkim rozgrywały się we wnętrzach, opowiadały proste, codzienne hi-
storie. Dość szybko zaczęły ustalać się reguły gry obowiązujące w telenoweli. 
Stało się jasne, że niezależnie od tego, czy będzie to dramat historyczny, opo-
wieść o problemach społecznych, komedia czy kryminał, przede wszystkim 
ma być to historia miłosna. Niezbędnym elementem stał się również problem 
tożsamości. Wszystko powinno prowadzić do szczęśliwego końca, który nie 
tylko był połączeniem się pary głównych bohaterów, lecz również triumf do-
bra nad złem (Nowicki 2006: 18).

Ponadto autor wskazuje na istotność schematu „spotkanie-kłopoty-przezwy-
ciężenie” (Nowicki 2006: 18), a także istotne dla telenoweli budowanie postaci 
na zasadzie przeciwieństw. W przeciwieństwie bowiem do opery mydlanej, te-
lenowela nie trwa „w nieskończoność” – stąd konieczność wartkiego rozwoju 
akcji, wyrazistego zarysowania bohaterów. Ci są z kolei dobrzy lub źli, biedni 
lub bogaci, religijni lub rozwiąźli.

Do tej listy warto dodać kilka podstawowych czynników kształtujących 
gatunek. Telenowela lubi śmiałe puenty, wielkie gesty, melodramatyczne 
zwroty akcji i nagłe odkrycia (prawdy o bohaterze, ukrytych relacji, związków 
rodzinnych). Ponadto, co może najbardziej sprzyja parodiowaniu gatunku, 
w telenoweli chętnie sięga się do odważnych rozwiązań w zakresie budowania 
postaci i  ich relacji. Mamy więc dobrą i  złą siostrę, zaginionych bliźniaków, 
ludzi o wielu twarzach (włącznie z dosłownymi przeszczepami twarzy), pod-
mienione i wykradzione noworodki czy wreszcie podwójne życie bohatera lub 
bohaterki. Nierzadko też dostrzec można od wieków znany z literatury i dra-
matu mechanizm deus ex machina. Nie lada rolę odgrywa też zawarta w se-
rialu lub tylko opowiedziana biografia postaci – zwykle kryjąca dramatyczne 
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historie bądź też wywodząca genealogię od przodków o  równie znaczących 
i przejmujących losach. 

Nie bez znaczenia w tym układzie jest pierwszoplanowa postać (nierzadko 
tytułowa) – niemal zawsze kobieta, zwykle pochodząca z  niezbyt zamożnej 
rodziny, często religijna, przywiązana do rodzinnych wartości, podążająca 
w swoim życiu za moralnymi wyborami. Taka bohaterka, pozwalająca dużej 
części widzek na łatwe utożsamienie się bądź „empatyzowanie” z tym, co dzieje 
się na małym ekranie, pozwala na wprowadzenie bardzo istotnego wymiaru 
telenoweli. Mianowicie – przejrzysty kodeks moralny, wyraźnie określający 
dobro i zło, nierzadko czerpiący z (wprost lub pośrednio) nauki kościoła kato-
lickiego, istotnego także dla tożsamości bohaterów. Ta lista, jak również choćby 
pobieżne obserwacje dowolnej klasycznej telenoweli, wprowadza w obręb ga-
tunku, który nad problemy czy też fabułę, stawia sposób jej kreowania. Innymi 
słowy, mnogość historii i  fabuł, nawet tych najbardziej nierealnych i  fanta-
stycznych, nie odsuwa widza od sedna telenoweli – zmagań, w których stawką 
jest miłość i prawda.

Warto zauważyć, powołując się na choćby tak wyczerpującą publikację jak 
Body Parts on Planet Slum. Women and Telenovelas in Brazil autorstwa Lisy 
Beljuli Brown, wielki wpływ, jaki na życie kobiet wywiera wielogodzinne śle-
dzenie losów ulubionych bohaterek. Obok fantazji na temat rzeczywistości, 
tak szeroko krytykowanych przez badaczy niechętnych gatunkowi, autorka 
eksponuje przede wszystkim wspierającą psychikę kobiet rolę, jaką odgrywa 
telenowela, a także – wbrew popularnemu osądowi – subtelność rozróżnienia 
rzeczywistości serialowej i  własnej. „Chcę argumentować za tym, że kultura 
i wyobraźnia odgrywają kluczową rolę w psychologicznych strategiach prze-
trwania kobiet w slumsach, a także że w Brazylii jest to nierozerwalnie zwią-
zane z telenowelami”, pisze badaczka (Benjuli Brown 2011: XVIII). W dalszych 
częściach publikacji niuansując zarówno strukturę telenoweli (pokazując jak 
rozmaite, a nawet progresywne postawy reprezentują bohaterki), Brown po-
kazuje poszerzanie się zainteresowań telenoweli, jak i  powszechną oglądal-
ność tych widowisk, nieomijającą męskiej widowni (Benjuli Brown 2011: xx). 
Zarówno krytyczne postawy widzek, które analizuje, jak i wyobrażenie na te-
mat telenoweli kulminują w krótkiej formule: w telenoweli wszystko jest „jak 
w prawdziwym życiu” (Benjuli Brown 2011: 14–20). 

Wbrew powszechnym schematom, dostrzeżenie w tym poglądzie wyłącz-
nie odbiorczej naiwności i  braku krytycyzmu nie jest jedyną możliwością. 
Godne rozważenia jest także pewne przesunięcie, które się tu dokonuje. Te-
lenowela jest „jak” prawdziwe życie, co nie oznacza pełnego odwzorowania, 
a raczej – przyjęcie podobnej ramy. Czy to światopoglądowej, czy moralnej, czy 
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wreszcie uznającej życiowe cele w niej prezentowane za sobie bliskie (miłość, 
rodzina, sprawiedliwość, wiara itp.). W tym ujęciu widzowie telenoweli byliby 
nie tylko widzami świadomymi ramy kulturowych przedstawień (umownych, 
hiperbolicznych, schematycznych, skrótowych), ale też doskonale rozpoznają-
cymi kod danej konwencji. 

Tu dochodzimy do interesującej uwagi Tani Modleski, że opery mydlane, 
a  w  tym przypadku ich hiszpańskojęzyczne odpowiedniki, trenują kobiety 
nie do czytania tekstów, ale ludzi (Duncan 1995: 85). Trudno utożsamić ten 
wniosek z większością krytyki spotykającej telenowele. Niemniej jednak, idąc 
za uwagami Christine Gledhill, ujmującej telenowelę w  serię przyjętych po-
wszechnie binarnych przeciwieństw z wysokoartystycznym kinem utożsamio-
nym z męskimi przedstawieniami, należałoby powiedzieć, że to, co stawia się 
po stronie telenoweli oraz opery mydlanej, kształtuje niepozostawiającą ide-
ologicznych złudzeń listę. Mamy tu więc na przykład prywatną strefę domu 
zamiast świata publicznego, przyjemność zamiast trudności, rozmowy o uczu-
ciach zamiast decyzji, akcji i prawdziwych problemów czy konwencję zamiast 
realizmu (Gledhill 1997: 349). Wyraźna hierarchia, która wyłania się z  tych 
zestawień, jest przez badacza w  jednym z wniosków określona jako „gende-
ryzacja kina i  telewizji”, a więc przypisania kobiecości „niższym” gatunkom, 
przy jednoczesnym określaniu reszty jako uniwersalne. Kobieca telewizja jest 
tu więc, pisze badaczka, swoistą „dewiacją od normy” (Gledhill 1997: 345). 
Interesującą perspektywą wydaje się tu rozważenie tego rodzaju konwencji 
i  strategii estetyczno-ideologicznej, jaki reprezentuje telenowela, jako formy 
oporu i transgresji wobec dominującego i aprobowanego wzorca. Na rzecz ta-
kich wniosków przywołać można uwagę Cynthii Duncan, która pisze o rozma-
itych rolach, przyjmowanych przez kobiety w telenowelach, ale także o bardziej 
podstawowym zagadnieniu:

Podczas gdy niektóre opery mydlane zaspokajają potrzeby widzów z  klasy 
uprzywilejowanej, podkreślając bogactwo i luksus, w większości przypadków 
latynoska telenowela próbuje być mikrokosmosem realnego świata; włącza 
postaci z  różnymi drogami życiowymi i  socjoekonomicznymi zapleczami, 
pozwalając widzom identyfikować się z postaciami i sytuacjami, które najbar-
dziej do nich przemawiają (Duncan 1995: 83).

I dalej:

Jednym z  oczywistych sposobów, w  jaki telenowela opiera się patriarchal-
nemu porządkowi, jest jej utrzymująca się tożsamość kobiecego gatunku, 
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bez względu na to, jakiej płci osoba ją ogląda. W odróżnieniu od większo-
ści form „wysokiej kultury”, opera mydlana odzwierciedla kobiece wartości 
i nawiązuje do kobiecych spraw. […] W przeciwieństwie do tego, co dzieje 
się w głównonurtowym kinie oraz wielu dramatach telewizyjnych, męska wi-
downia nie zajmuje automatycznie uprzywilejowanej pozycji. Ponieważ ten 
gatunek kręci się wokół kobiet i koduje w tekście kobiece sposoby myślenia 
i patrzenia, opera mydlana odwraca normatywne wzorce ustalone przez tra-
dycyjne kino i  wymusza na mężczyznach przystosowanie się do kobiecych 
praktyk patrzenia. W przeciwieństwie do wielu form „wysokiej kultury”, gdzie 
kobiety rzadko mają okazję poczuć się odpowiednio i trafnie reprezentowane, 
telenowela zapewnia kreatywną przestrzeń, w której widzka może odgrywać 
aktywną rolę w wytwarzaniu znaczeń (Duncan 1995: 84–85).

Niebezpieczeństwo takiego rozumowania tkwi zapewne przede wszystkim 
w esencjalistycznej wizji kobiecości (kobiece sprawy są tego wyrazistym przy-
kładem), a także w założeniu o braku partycypacji kobiet w kinie i sztuce wy-
sokoartystycznej. Pewne uproszczenie schematu, które się tu dokonuje, eks-
ponuje jednak śmiałe strategie odbiorcze, stwarzane przez telenowele. Także 
pole, jakie pozostawia ten gatunek dla stworzenia reprezentacji życia kobiet, 
jest odważnie wykorzystywane w serialu, który jest już kilka zdystansowanych 
kroków dalej. 

To, o czym dotąd nie powiedzieliśmy, a dzięki czemu widzowie najprędzej 
rozpoznają telenowelę, to oczywiście estetyka, na którą składają się wygląd bo-
haterek i bohaterów, wnętrz i plenerów, jak i sposób kadrowania czy też mu-
zyka. Ważnym elementem strategii Jane the Virgin jest pozwolenie widzowi nie-
mal natychmiast zorientować się, do jakich tekstów kultury się odwołuje. Nie 
dotyczy to zresztą jakiegoś konkretnego utworu, raczej całej klasy telenoweli. 
Słowem, mimo że wykorzystana jest historia z wcześniejszych telenowel, głów-
nym punktem odniesienia jest sama konwencja (Hutcheon 1985: 13). Mamy tu 
bowiem złożoną z trzech pokoleń rodzinę trzech kobiet, posiadających wene-
zuelskie pochodzenie. Mamy nieco zbyt cukierkową – jak na standardy współ-
czesnej amerykańskiej telewizji – estetykę, która stroni raczej od realizmu niż 
przesady. Jest też miłość z przeszłości, nieznany ojciec i zaszczepiona głównej 
bohaterce przez babcię potrzeba zachowania dziewictwa do ślubu (z dodat-
kową metaforą zniszczonego kwiatu, którego nie da się odzyskać). Prędko też 
trafiamy do centrum telenowelowego świata – bracia bliźniacy, odnaleziony 
po latach ojciec-gwiazdor telenoweli, tajemnicze morderstwo i, wreszcie, przy-
padkowe sztuczne zapłodnienie dziewicy – Jane.
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Zarówno synopsis serialu, jak i zakres poruszanych tematów, może skła-
niać do wniosku, że – z bliżej niejasnych powodów – amerykańska stacja tele-
wizyjna zdecydowała się na produkcję anglojęzycznej (poza kwestiami babci 
głównej bohaterki) telenoweli w  nieco zmienionym formacie i  otoczeniu. 
Pierwszym elementem, który już od pierwszych odcinków może skłaniać wi-
dza do wniosku, że „coś jest nie tak”, jest głos narratora. W przeciwieństwie 
bowiem do tych znanych z pierwszych produkcji, narrator serialu w dużej mie-
rze decyduje zarówno o wydźwięku tego, co dzieje się na ekranie, jak i dodaje 
jeden z kluczowych wymiarów parodystycznych Jane the Virgin. 

Nieprzezroczysty głos latynoamerykańskiego, chętnie flirtującego z  wi-
dzem narratora (Anthony Mendez), który odgrywa dużo większą rolę niż do-
pełniania czy doprecyzowywania akcji, zmienia właściwie cały układ tej niby
-telenoweli. Po pierwsze, podsumowuje najbardziej wyraziste dla tego gatunku 
wątki, chętnie dodając komentarz „Dokładnie jak w  telenoweli, prawda?”, 
podkreślając swoje zaangażowanie w  los bohaterów (jednym kibicuje, o  in-
nych się martwi, na resztę narzeka) czy też ironizując na temat rozwoju akcji 
(szczególnie bliźnięta i ukryte prawdziwe twarze bohaterów są tu interesujące). 
Po drugie, wprowadza bardzo wyraźny element komediowy – czy to przez 
komentarze werbalne, czy napisy na ekranie. Jane the Virgin staje się dzięki 
temu nie tylko nieco zdystansowana wobec oryginalnej konwencji, ale przede 
wszystkim – wykorzystuje ją jako element komediowo-dramatyczny. Innymi 
słowy, widz może przeżywać dramaty bohaterów także dlatego, że dostrzega 
nawias konwencji, w którym się to dzieje. Wiedza uzasadnia przyjemność, pa-
rodia – wielkie emocje i patetyczne gesty. Po trzecie, narrator wprowadza także 
element krytyczny. Czy to podkreślając status ekonomiczny, pochodzenie czy 
też ideologię wyzierającą z serialu. Pełni tym samym funkcję – mimo że współ-
czującego, to jednak – wewnętrznego krytyka serialu. Pod tym względem zdaje 
się odgrywać rolę współczesnego widza telenoweli – zainteresowanego i prze-
jętego, ale mającego bardzo rozwinięty aparat krytyczny. Także wobec samej 
konwencji telewizji. 

Elementy potwierdzające przynależność Jane the Virgin do gatunku teleno-
weli można mnożyć. Do tych, które wprawdzie wykorzystują znane schematy, 
ale realizują je w  bardziej krytyczny i  społecznie aktualny sposób, zaliczyć 
można niewątpliwie status imigranckiej rodziny Jane. Nie tylko ich kolor skóry 
i  pochodzenie odgrywają tu rolę wyróżniającą. Babcia Jane, Alba, przebywa 
w USA od lat nielegalnie, co jest nie tylko źródłem lęku całej rodziny, ale także 
wpływa na rozmaite decyzje (wycofanie pozwu sądowego czy kłopoty z lecze-
niem szpitalnym) kobiet, obawiających się ujawienia tego faktu. Wątek ten po-
wraca na przestrzeni całego serialu w różnych formach – od zmieniającej się 
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z czasem historii przyjazdu babci do Stanów Zjednoczonych, przez jej głównie 
bierną znajomość angielskiego aż po starania o zieloną kartę. Rodzinna histo-
ria, jaką w dużej części stanowi ta telenowela, porusza jednak wiele wątków 
znacznie przekraczających problemy w rodzaju zmagania się z katolickim ko-
deksem moralnym i  różnymi modelami kobiecości reprezentowanymi przez 
bohaterki (ciekawym wątkiem jest wprowadzenie znanego modelu Latyno-
amerykanki-wampa w postaci matki – Xiomary; por. González 2010: 29). Za-
liczyć do nich – poza wątkiem imigracyjnym – należy sam problem przypad-
kowego sztucznego zapłodnienia. Pod tym względem problem rozegrany jest 
w sposób śmiały – wprawdzie dziewczyna decyduje się urodzić dziecko, jednak 
dochodząc do tej decyzji rozważa wszystkie opcje. 

Po oddaleniu możliwości aborcji, rozważa strategię alienowania się od 
ciąży (próbuje nawet nazywać zarodek „koktajlem”), w końcu oddania dziecka 
po porodzie biologicznemu ojcu i jego partnerce. Podobnie jak w przypadku 
ciąży, także późniejszy okres wczesnego macierzyństwa pozbawiony jest w du-
żej mierze czaru fantazji. Niespodziewana dla Jane zmiana w życiu nie jest cu-
dem, mimo że próbę wykorzystania tego niepokalanego poczęcia wykorzystują 
interesowne zakonnice. Codzienne problemy, z którymi zmaga się główna bo-
haterka, dają szerokie pole dla feministycznych rozważań zarówno samych po-
staci, jak i narratora. Tak jest też w przypadku kariery pisarskiej Jane, która na-
potyka na przeszkodę w postaci ciąży i macierzyństwa. Pragnąca pisać romanse 
(w konwencji iście telenowelowej) dziewczyna zmaga się nie tylko z własnymi 
zobowiązaniami, macierzyństwem, pracą jako kelnerka i  osobistymi drama-
tami (narzeczeństwo z policjantem Michaelem, związek z biologicznym ojcem 
Rafaelem, wraz z wszelkimi pozostałymi zmiennymi konfiguracjami). Na jej 
drodze staje karykaturalnie zarysowana feministka-tutorka. Mimo pierwszych 
wątpliwości, to ona w istocie pozwala Jane znaleźć swój własny głos. 

Wszystko to wiąże się ściśle z zasadniczym wymiarem serialu – tożsamo-
ścią Latynoamerykanek i  Latynoamerykanów w  USA. Kobieta eksploruje te 
wątki w swoich pisarskich poszukiwania z różnym powodzeniem, jednak nie 
to wydaje się zasadniczym punktem. Całość serialu z powodzeniem rozważać 
można jako afirmację tej tożsamości, jej obciążeń, historii i ograniczeń. Wraz 
z  wymiarem religijnym, ekonomicznym i  wreszcie modelami, które oferuje 
kultura amerykańska dla osób o tym statusie i pochodzeniu. Dość powiedzieć, 
że Jane the Virgin jest tutaj bezwzględną nowością na amerykańskim rynku, na 
dalszy plan odsyłając Brzydulę Betty i pojedyncze postaci w innych serialach 
(Gotowe na wszystko, Współczesna rodzina, Sposób na morderstwo) czy niezbyt 
progresywne Pokojówki z Beverly Hills. Właśnie w Jane the Virgin telenowela 
wykorzystywana jest nie tylko jako ogólna rama konwencji serialu i fabularnych 
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wątków. Poza tym, że główne bohaterki oglądają pasjami telenowele, a ojciec 
Jane jest ich gwiazdorem, telenowela staje się swoistym kulturowym pars pro 
toto kultury latynoamerykańskiej. Mimo jej ograniczeń, śmiesznostek i wiel-
kich romantycznych gestów, to dzięki niej zaznacza się odrębność rodziny 
Villanueva. Wprawdzie inne postaci (na przykład blond-rywalka Jane – Petra 
oraz jej matka) także śledzą te same produkcje, jednak to one czynią z  tego 
wielki wspólnotowy rytuał, szeroko dyskutują (Duncan 1995: 85) rozwój wy-
padków i afirmują tę kulturę oraz łączącą się z nią tożsamość. 

Uznać to trzeba – także w kontekście bieżącej sytuacji politycznej w Sta-
nach Zjednoczonych i  powracającej dyskusji na temat statusu imigrantów 
z Ameryki Południowej – za nie tylko gest tożsamościowy, ale także manife-
stacyjny. Parodia w tym układzie, jak pisała Linda Hutcheon w A Theory of Pa-
rody w odniesieniu do sztuki modernistycznej, sygnalizuje „własne pragnienie, 
by »zrefunkcjonalizować« te formy dla swoich własnych potrzeb” (Hutcheon 
1985: 4). Złożona historia rodzinna jest tu jednym z elementów owej manife-
stacji, która w pełni ujawnia się w estetycznej, fabularnej i światopoglądowej 
odrębności serialu. Czy to w zakresie budowania postaci, czy dobranych in-
tertekstów, czy wreszcie w uruchomieniu katolickiego kodeksu religijno-mo-
ralnego. Pod tym względem telenowela, jaką z jednej strony parodiuje (wielką 
rolę odrywa tu komiczna postać ojca Jane – Rogelio – telenowelowego aktora-
-megalomana, wprowadzającego skądinąd social media do serialu), a z drugiej 
strony kultywuje Jane the Virgin, jest manifestacją polityczną. Wykorzystując 
bowiem schematy tego gatunku (włącznie ze skupieniem na sferze domu czy 
kontrastem ekonomicznym pomiędzy bohaterką a  wybrankiem z  wyższych 
sfer) serial idzie wbrew nie tylko bieżącym telewizyjnym trendom, ale przede 
wszystkim przyjmuje mniejszość latynoamerykańską za swój centralny punkt 
zainteresowania i eksploracji. Nie jest to jednak tendencyjne dzieło, ale dramat 
obyczajowy przewidujący rozwój postaci (można w  tym kontekście zwrócić 
uwagę na „złą” Petrę i jej zmagania z macierzyństwem i sobą samą z drugiego 
sezonu) i poruszenie wątków stanowiących istotne problemy współczesnego 
świata.

Warto zauważyć, że wątki parodii telenoweli, sięgające czasami wręcz po-
ziomu wyrafinowanej formalistycznej gry, obecne są właściwie na każdym 
poziomie serialu i na każdym jego etapie. Pod tym względem Jane the Virgin 
jest absolutnie konsekwentna. Mimo że pojawiają się inne gatunki, jak serial 
kryminalny, serial detektywistyczny, romans czy bildungsroman, nadrzędną 
kategorią gatunkową i estetyczną jest telenowela. Jak pisała Linda Hutcheon:
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Parodia jest zatem formą imitacji, ale imitacji charakteryzującej się ironicz-
nym odwróceniem, nie zawsze kosztem parodiowanego tekstu. […] Parodia 
jest, innymi słowy, powtórzeniem z  krytycznym dystansem, które zaznacza 
raczej różnicę niż podobieństwo. W tym zakresie wykracza poza aluzyjne wa-
riacje takie jak w przypadku honkadori – techniki w japońskiej poezji dwor-
skiej, która rozbrzmiewa głosem dawnych tekstów po to, by zapożyczyć kon-
tekst i wytworzyć atmosferę […] (Hutcheon 1985: 6).

Co więcej, wydaje się, że także uwaga badaczki, że parodia nie musi za 
swój cel brać krytyki samego parodiowanego dzieła czy konwencji, ale wyko-
rzystywać akt parodii do innych celów (Hutcheon 1985: 15), znajduje odzwier-
ciedlenie w Jane the Virgin. Telenowela nie jest bowiem w efekcie tego serialu 
skompromitowana jako gatunek. Trudno sobie wyobrazić, aby entuzjastyczni 
widzowie tej produkcji (nawet dostrzegając w nim pełną parodię) z niechęcią 
odnosili się do tego gatunku. Celem parodii jest zatem co innego niż samo ob-
nażenie czy zdystansowanie się wobec telenoweli. Interpretacja, która wydaje 
się tu przekonująca, obejmowałaby przede wszystkim poruszony już wątek – 
manifestacji tożsamości i odrębności kultury latynoamerykańskiej w Stanach 
Zjednoczonych. Do czego jest jednak potrzebna parodia? Przede wszystkim 
do ukazania aktualnej pozycji. Główne bohaterki nie są stereotypowymi widz-
kami telenoweli, nie tkwią zaklęte przed telewizorem kilka godzin dziennie. 
Matka i  córka są ambitnymi kobietami rozwijającymi swoje kariery, świa-
domymi swojej cielesności, seksualności, a  także etniczności kobietami XXI 
wieku. Co istotne, wszystkie trzy kobiety, reprezentujące kolejne pokolenia La-
tynoamerykanek w USA, toczą regularne spory na powyższe tematy – bardzo 
często wprost odnoszą się do wyobrażonych ideałów, kodeksu moralnego czy 
też emancypacji kobiet.

Ważnym w  tym kontekście wątkiem jest potraktowanie przez główną 
bohaterkę własnego dziewictwa (nawet po urodzeniu dziecka) w  dorosłym 
życiu jako części własnej seksualności i cielesności. Można te wydarzenia in-
terpretować jako inkoporację normy religijnej i opresji ciała (Berger, Wenger 
1973: 667) oraz pokłosie patriarchalnego systemu rodzinnego (Schlegel 1991: 
724). W tym przypadku jednak rodzina – poza babcią – nie wymaga od Jane 
wstrzemięźliwości. Jakkolwiek mimo wszystko trudno zbagatelizować te kwe-
stie, wydaje się, że w przypadku tego serialu nacisk kładziony jest na rozwój 
cielesnej samoświadomości i negocjowanie znaczenia dziewictwa we współ-
czesności. Można by to ująć jeszcze inaczej – Jane nie jest wyznawczynią dzie-
wictwa jako czynnika decydującego o wartości kobiecości. Raczej można by 
to uznać w przypadku tej postaci za mechanizm samokontroli i podmiotowej 
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aktywności (wbrew stereotypowej bierności przypisywanej tej postawie). Kul-
tywowanie pochodzenia i  dziedziczonego kompleksu ideologicznego-religij-
nego nie jest tu więc po pierwsze bezkrytyczne (także na tym poziomie wystę-
puje walor parodystyczny), po drugie bierne, a po trzecie – ograniczające dla 
rozwoju własnej podmiotowości. Parodia telenoweli w Jane the Virgin funkcjo-
nuje jako materiał do twórczego rozwoju i przemiany, wykorzystania najbliż-
szych konwencji i wzorców do stworzenia nowej jakości.

Obok oczywistych sygnałów skierowania produkcji do widzów telewizji 
jakościowej, jak nawiązania do seriali z tej grupy (Jessica Jones czy Orange Is 
the New Black) oraz bardzo rozwinięta ironia narratora, pojawiają się te dużo 
mniej oczywiste. Paola Brembilla i Lucia Tralli podkreślają w tym kontekście 
również ową gatunkową i stylistyczną złożoność:

Efektem jest kombinacja zarówno intertekstualnych, jak i metatekstualnych 
odniesień, które krążą wokół postaci Jane, pozbawionej złudzeń, choć wciąż 
romantycznej nowoczesnej dziewczyny, zawieszonej pomiędzy ironicznym 
dystansem wobec kultury telenoweli a  zagłębieniem się w  niej (Brembilla, 
Tralli 2015: 147).

W tych kategoriach można by także opisać tożsamość kulturowo-etniczną 
Jane – mieszkanki USA, lecz zawieszonej wciąż w – już dość odległej – wene-
zuelskiej kulturze młodości babci. Warto w  tym miejscu przypomnieć skró-
towo ustalenia kilku badaczy dotyczące definicji telewizji jakościowej. David 
Bianculli pisze:

[…] poproszony o zdefiniowanie telewizji jakościowej w kontekście Stanów 
Zjednoczonych, zauważyłem, że powracają do mnie echem odczucia jednego 
z  sędziów amerykańskiego Sądu Najwyższgo, Pottera Stewarta, który przy-
znał w wydanym w 1964 roku rozstrzygnięciu, że prawdopodobnie nie potrafi 
właściwie zdefiniować hardcore’owej pornografii, „ale rozpoznaje ją, kiedy ją 
widzi”. […] [K]rytycy telewizji, żeby wykonać swoją pracę, muszą łapczywie 
wykonywać kilka zadań jednocześnie, robią notatki o  jednym serialu pod-
czas pisania o innym. […] Ale kiedy pojawia się coś wystarczająco dobrego, 
wystarczająco złożonego, wystarczająco zaskakującego albo chociaż wystar-
czająco innego, przestaję wykonywać naraz zadania i oddaję serialowi całość 
mojej uwagi. To mój odpowiednik „rozpoznaję ją, kiedy ją widzę”. W moim 
przypadku jest to: rozpoznaję to, kiedy rzucam wszystko, by to oglądać (Bian-
culli 2011: chapter 2).
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Zasadnicza myśl, która za tym stoi, daje się streścić w następujących słowach: 
kiedy oglądam telewizję jakościową, wiem, że to ona. Bianculli mówi także 
o  oczywistych przykładach tego rodzaju dzieł – określając je jako hybrydy 
gatunkowe, a także łącząc je z entuzjastycznie postrzeganą przez krytykę ka-
tegorią „wyrafinowanych tekstów” (sophisticated texts). Rzeczywiście, to, co 
pojawia się w niemal wszystkich artykułach na temat telewizji jakościowej, to 
przede wszystkim rozpoznanie pewnego „wyszukania” tych dzieł w porówna-
niu do innych seriali, a także ich gatunkowa złożoność. 

Flagowymi przykładami tego rodzaju konstrukcji są pierwsze dzieła spod 
znaku quality TV, a więc Miasteczko Twin Peaks, Sześć stóp pod ziemią oraz Ro-
dzina Soprano. Ostatni można – najkrócej – określić jako połączenie dramatu 
gangsterskiego, dramatu rodzinnego, komedii obyczajowej i dramatu psycho-
logicznego. Bardzo wyraźnie serial gra też na oczekiwaniach widowni wobec 
tych gatunków, szczególnie tak wyrazistych jak dramat gangsterski. To zresztą 
wydaje się pewną „zdolnością” dzieł z omawianej grupy. One same zdają się ce-
lować wręcz w unieważnienie dyskusji o gatunkach, w ich miejsce proponując 
określenie takiej gatunkowej hybrydy jako, po prostu, Rodziny Soprano aniżeli 
szczegółowego badania zawartości gatunkowej. Określenie „serial jakościowy” 
zdaje się więc metagatunkiem – pojęciem, które nie decyduje o konwencji czy 
typie bohaterów, ale o strategii twórczej i odbiorczej. Potrzeba definicji mimo 
to nie gaśnie i skłania zainteresowanych do takich wyznań:

Jeżeli mamy zrozumieć amerykańską telewizję jakościową jako gatunek, wów-
czas najporęczniejszą krótką definicję podał amerykański pisarz i uczestnik 
konferencji Ashley [Sayeau]: „politycznie zaangażowana, często niezależna 
telewizja, której celem jest uświadomienie w takim samym stopniu jak roz-
rywka” (Fricker 2011).

W tym kontekście pojawiają się również wątpliwości dotyczące instancji decy-
dującej o statusie seriali i wciągnięciu ich do – bądź co bądź – nobilitującego 
grona telewizji jakościowej:

[…] jakie są kryteria stosowane do definiowania jakości – gust, osobisty osąd, 
sukces komercyjny, warunki przemysłowe, walory estetyczne, zróżnicowanie 
produktu? Kto to definiuje i kto ma prawo wkraczać i oceniać, co rozumiemy 
przez jakość? Kto jest postrzegany jako jej producent, jakie są postawy tych za 
kulisami i do kogo jest to wszystko skierowane? Czy jakość oznacza to samo 
w  różnych kontekstach kulturowych, w  różnych telewizyjnych „prądach” 
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(Williams 1974)? Czy to jest, w istocie, w ogóle odpowiedni termin? (McCabe, 
Akass 2011: Wstęp).

A jednak pojęcie telewizji jakościowej wydaje się poręczne. Co więcej, rzeczy-
wiście, w pewien sposób oferuje wyobrażenie o tym, jakiego serialu możemy 
się spodziewać. Nie w zakresie tematu, estetyki czy odbiorczego targetu, ale 
pewnego rodzaju ambicji „bycia czymś więcej”, „bycia wyjątkowym” na mapie 
współczesnej telewizji. Czy jednak adekwatne jest nazywanie tego zjawiska ga-
tunkiem? Jak pisze Jane Feuer:

To, że program [Prezydencki poker – przyp. O. Sz.] pretenduje do bycia wy-
jątkowym i oryginalnym, jedynie potwierdza moją opinię, że jakościowy se-
rial dramatyczny zawsze rości sobie prawo do oryginalności w odniesieniu do 
standardów telewizji swoich czasów (Feuer 2011: 118).

Istotne wydaje się tu również pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne pomiędzy 
bardziej kompetentną kulturowo widownią oraz proponowanymi jej produk-
cjami. Można też sądzić, że pozycja społeczna wyobrażonych i rzeczywistych 
odbiorców w pewien sposób także wspiera HBO jako nie-telewizję. „Aspiro-
wanie do miana »nietelewizji« polega na twierdzeniu, że serial jest czymś in-
nym – kinem artystycznym lub modernistycznym teatrem” (Feuer 2011: 118). 

Jak pisze Sarah Cardwell, rozważając ten problem:

Programy amerykańskiej jakościowej telewizji z  reguły są dobrze zrealizo-
wane, charakteryzują je naturalistyczna gra aktorska, obecność znanych i sza-
nowanych aktorów, wyczucie wizualne, kreowane przez staranną, czasem no-
watorską pracę kamery i montaż oraz stylowa ścieżka dźwiękowa, tworzona 
przez przemyślane użycie odpowiedniej, często oryginalnej muzyki. To coś 
o  wiele więcej niż „poblask” stylu. Ogólnie rzecz biorąc, istnieje poczucie 
spójności stylistycznej, w której motywy i styl przeplatają się w ekspresywny 
i robiący wrażenie sposób. Poza tym, programy raczej podejmują „poważne” 
tematy, niż odzwierciedlają powierzchowne wydarzenia z życia wzięte; czę-
sto sugerują, że widz zostanie nagrodzony za poszukiwanie w  szczegółach 
szerszego symbolicznego lub emocjonalnego oddźwięku. Amerykańska 
jakościowa telewizja dąży również do koncentracji na teraźniejszości, po-
dejmując refleksję nad współczesnym społeczeństwem i krystalizując ją na 
nowo dzięki przywołaniu mniejszych przykładów i  drobnych przypadków 
(Cardwell 2011: 137).
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Najważniejsze spośród nich są: „odwołania do innych niż telewizja mediów, 
mimo że zawierają oczywiste elementy narracji seryjnej” (Feuer 2011: 119), 
hybrydyczność gatunkowa oraz wykorzystywanie rozmaitych rejestrów sty-
listycznych, podnoszenie tematów ważkich społecznie, ambicje filozoficzne 
i artystyczne, niejednokrotnie nawiązujące do dziedzictwa europejskiego kina 
artystycznego czy wręcz awangardowego (Feuer 2011: 118), innowacyjność 
formalna, a także nowatorskie (w zestawieniu z innymi produkcjami telewizyj-
nymi) podejście do poruszanych problemów. 

Innowacyjność formalna, o której wspominałam już w kontekście zaawan-
sowanej parodystycznej gry w Jane the Virgin, urastałaby tu do roli decydują-
cego argumentu na rzecz uznania serialu za dzieło telewizji jakościowej. Wiele 
innych czynników, jak kwestia skomplikowania estetycznego i  śmiałe roz-
wiązania wizualne czy choćby aktualność poruszanych w serialu problemów 
społecznych, także skłaniałoby do tego wniosku. Problemem pozostają tutaj 
jednak takie subtelne dane, jak zdanie o  tym, że jakościową telewizję „roz-
poznaje się, kiedy się ją widzi” lub „rozpoznaje się, kiedy rzuca się wszystko, 
żeby to oglądać” (Bianculli 2011: rozdział 2). Jakkolwiek druga z możliwości 
pozostaje w mocy, pierwsza może wydać się wątpliwa, kiedy widzi się różowo-
seledynowo-błękitną kolorystykę Jane the Virgin (kojarzoną zresztą jedno-
znacznie z kobiecością), kiedy gościnny występ zapewnia Britney Spears albo 
kiedy główna bohaterka wyobraża sobie siebie jako Milagros ze Zbuntowanego 
anioła. Możliwe, że wówczas nasze wytrenowane przez jakościową telewizję 
oko rozpoznaje, że widzi coś zgoła innego. To jednak, co wydaje się rewolucjo-
nizować w zakresie gatunków ta produkcja, to przyzwyczajenia widza telewizji 
jakościowej do – mimo wszystko – konwencji i rejestru emocjonalnego tej tele-
wizji. Jane the Virgin odchodzi w tym układzie od prostego przekonania, że to 
przede wszystkim dramat o poważnym tonie jest zdolny do tworzenia „czegoś 
więcej niż telewizja”.

W tej konfiguracji parodia i  telenowela odgrywają zasadniczą rolę roz-
bijania dominującego paradygmatu na rzecz kobiecego spojrzenia, rozmów 
o emocjach i wstrzymywania oddechu podczas pierwszego pocałunku bohate-
rów. Nie bez znaczenia jest także tożsamościowy wymiar tej produkcji – śmiało 
wykraczający poza telewizyjne standardy amerykańskiej telewizji aspirującej 
do miana wyznaczającej trendy. Telewizja The CW jest dla tego projektu eks-
centrycznym miejscem, skoro dotąd kierowała swoją ofertę niekoniecznie do 
stałych widzów HBO. Nie zmienia to jednak faktu, że telenowelowa hybryda 
gatunkowo-parodystyczna, jak można by nazwać Jane the Virgin, nie jest pod 
żadnym względem jednoznaczna – także w ramach dyskusji o telewizji jako-
ściowej. Tym bardziej wydaje się to ożywczy wątek. Dokładając ważny punkt 
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na mapie współczesnej telewizji, serial ten przede wszystkim wprowadza cie-
kawy problem – sporu estetycznego, innego wariantu emocjonalności i gende-
rowej śmiałości konstruowanej w odmiennym kluczu niż w dotychczasowych 
ramach telewizji jakościowej. Jak pisze Anna Nacher we wstępie do książki Te-
lepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji: „[…] telewizja – podobnie zresztą 
jak kultura popularna w ogóle – za sprawą specyficznych procedur tworzenia 
znaczeń w dużo większym, niż mogłoby się wydawać, stopniu jest nasycona 
wewnętrznymi konfliktami” (Nacher 2008: 15–16).

Telenowela wydaje się w tym układzie przede wszystkim nieoczekiwanym 
i  zastanawiającym sposobem na rozbicie telewizyjnego paradygmatu2. Do-
strzeżonym zresztą przez jury nagrody Emmy, pierwszy raz od 80 lat nagra-
dzającej Latynoamerykańską aktorkę (Ginę Rodriguez). Jeżeli produkcja po-
przestanie na byciu telenowelą dla widza telewizji jakościowej, nie zaś samym 
serialem jakościowym, będzie to nadal mała rewolucja. Nawet jeżeli w osta-
tecznym rozrachunku okaże się, że to pojęcie „jakościowego serialu” traci rację 
bytu w konfrontacji z takimi produkcjami.
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Dziwne losy Jane the Virgin, 
czyli wychodząc poza telenowelę

Abstrakt:
Amerykański serial Jane the Virgin, wzorowany na wenezuelskiej telenoweli, opowiada 
historię młodej dziewczyny, która wskutek pomyłki zostaje poddana sztucznej insemi-
nacji. Absurdalny punkt wyjścia, pomimo swojej telenowelowej genezy, zostaje wyko-
rzystany do przekroczenia skonwencjonalizowanego przedstawienia postaci kobiecych 
oraz formalnych ograniczeń gatunku, tworząc nowy hybrydowy produkt. Wszechwie-
dzący narrator komentujący poczynania bohaterów z  offu upolitycz nia tę prywatną 
historię, poruszając tematy takie jak reforma imigracyjna czy niesprawności systemu 
szkolnictwa wyższego. W artykule analizuję przedstawienie kobiecości w serialu i pro-
blematykę kulturowej percepcji nowych technik reprodukcyj nych oraz twierdzę, że to 
właśnie formuła telenoweli pozwala na podjęcie tematów nieobecnych dotąd w tzw. 
telewizji jakościowej.

Słowa kluczowe:
telenowela, kobiety, macierzyństwo, kultura latynoska, Jane the Virgin

„Spójrz na kwiat, który masz w ręce. Spójrz, jaki jest doskonały. A teraz go 
zgnieć” – mówi po hiszpańsku Alba Villanueva do swojej dziesięcioletniej 
wnuczki Jane, trzymającej nieskazitelnie biały kwiat. Gdy ta go zgniata i zroz-
paczona nie może rozłożyć zniszczonych płatków z powrotem, babcia komen-
tuje: „Nigdy nie możesz wrócić do tego, co było”. Wbrew pozorom kobieta nie 
udziela dziewczynce lekcji botaniki, lecz lekcji katolickiego wychowania sek-
sualnego – kwiat ma symbolizować dziewictwo. Jane ta nauka na długo za-
pada w pamięć i dziewczyna postanawia zaczekać ze współżyciem aż do ślubu. 
Wszystko jednak komplikuje się, gdy pewnego dnia wybiera się do ginekologa 
na rutynowe badanie, a roztrzęsiona lekarka przez pomyłkę poddaje ją sztucz-
nej inseminacji. Co gorsza, okazuje się, że dawcą materiału biologicznego był 
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jej żonaty szef, Rafael Solano. Tak rozpoczyna się nagradzany amerykański se-
rial Jane the Virgin (The CW, 2014–)1.

Ten absurdalny punkt wyjścia zaczerpnięty został z wenezuelskiej teleno-
weli Juana la Virgen (RCTV, 2002), która po sukcesach w kraju i za granicą do-
czekała się remake’u (Virgen de la Calle, Televén, 2013–14) oraz międzynaro-
dowych produkcji opartych na jej formacie, m.in. polskiej Majki (TVN, 2010). 
Choć oryginalna historia została zamerykanizowana, pozostało w  niej wiele 
latynoamerykańskich elementów. Marząca o  karierze pisarki 23-letnia Jane 
Gloriana Villanueva mieszka z pochodzącą z Wenezueli babcią Albą i matką 
Xiomarą w Miami, gdzie pracuje jako kelnerka w luksusowym hotelu. Miasto 
stanowi kryminalno-narkotyczne tło dla wydarzeń serialu, połączone z główną 
historią poprzez postać narzeczonego Jane, detektywa Michaela Cordero.

Czy Jane the Virgin faktycznie jednak może być uznana za telenowelę? Je-
śli tak, to zdecydowanie nie telenowelę czystą gatunkowo. Jak zauważa Emily 
Nussbaum:

Gatunek ten, niczym melodramat oraz powszechnie wyśmiewana opera my-
dlana, chętnie zwraca się ku temu, co nieracjonalne: widzowie spodziewają się 
gwałtownych emocji, absurdalnych zwrotów akcji oraz eskapistycznej przy-
jemności. Zamiast tego twórcy Jane the Virgin przyjmują bezpośrednie po-
dejście, pozwalając swym bohaterom postępować logicznie i z empatią, nawet 
w przypadku zderzenia z najbardziej absurdal nymi wydarzeniami (2014).

Nussbaum wskazuje charakterystyczną cechę serialu: zderzenie dwóch po-
rządków telewizyjnych, emocjonalnego i racjonalnego, które można odczyty-
wać jako odpowiadające telewizji gatunkowej i telewizji jakościowej, ale także 
jako różnicę między telewizją nadawaną w  ciągu dnia a  tą nadawaną w  go-
dzinach największej oglądalności. Kontekst ten w połączeniu ze złożonością 
narracyjną serialu i  jego uznaniem przez krytyków oraz publiczność (Brem-
billa, Tralli 2015: 145) sugeruje przynależność produkcji The CW do telewizji 
jakościowej. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, że Jane the Virgin w istotny 
sposób różni się od produkcji takich jak Rodzina Soprano (HBO, 1999–2007), 
Mad Men (AMC, 2007–15) czy Detektyw (HBO, 2014–), często opisywanych 
jako przykłady telewizji jakościowej. Odmienność ta nie ogranicza się tylko 

1 W  2015 serial był nominowany do Złotych Globów w  kategorii „Najlepszy serial 
komediowy lub musical”, a Gina Rodriguez zdobyła nagrodę w kategorii „Najlepsza 
aktorka w serialu komediowym lub musicalu”. Jane the Virgin został także okrzyknięty 
najlepszym programem telewizyjnym roku 2015 przez American Film Institute.
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i wyłącznie do różnicy między telewizją sieciową a kablową – chodzi bowiem 
o różnicę w doborze tematu i sposób jego opowiedzenia. Jane the Virgin sku-
pia się bowiem na prywatnym życiu kobiet, do niedawna właściwie nieobec-
nym w telewizji ja kościowej – co nie dziwi, wziąwszy pod uwagę, że od czasu 
pierwszych producenckich sukcesów HBO telewizja jakościowa nierozerwal-
nie związana jest z transgresywnymi, przede wszyst kim w zakresie ukazywania 
przemocy, treściami (McCabe, Akass 2007: 69).

Przyjmując rozróżnienie Sary Cardwell na jakościową i  dobrą telewizję 
(2011:131), twierdzę, że tym, co czyni Jane the Virgin dobrą telewizją, jest 
w równej mierze jej telenowelowe dziedzictwo, co elementy telewizji jakościo-
wej. Innymi słowy, tym, co stanowi o przełomowym charakterze serialu jest to, 
że przy zastosowaniu technik typowych dla telewizji jakościowej skupia się on 
na tematach do tej pory zarezerwowanych dla oper mydlanych czy telenowel, 
nie odrzucając ich jako zbyt trywialnych.

Betty i Jane, czyli o odmianach telenoweli
Powodem ku temu jest w dużej mierze wprowadzenie postaci wszechwiedzą-
cego narratora, który komentuje poczynania bohaterów z offu. Zabieg taki nie 
jest niczym nowym, znany jest z bajkowej i  jednocześnie mrocznej produk-
cji ABC Gdzie pachną stokrotki (2007–10) oraz z seriali komediowych: Bogaci 
bankruci (Fox, 2003–06) czy Hoży doktorzy (NBC, ABC, 2001–10). Właśnie 
tego rodzaju narzędzie Jason Mittell wymienia jako jedną ze składowych zło-
żoności narracyjnej we współczesnej telewizji, w  której narracja z  offu nie 
służy jedynie nadaniu całości emocjonalnego wydźwięku, lecz staje się raczej 
integralną częścią produkcji, poprzez wzmocnienie suspensu i  pogłębienie 
efektu komediowego (2011: 171–172). Zwłaszcza ten drugi cel jest wyraźnym 
zamierzeniem Jane the Virgin. Narrator, w  oficjalnych napisach do serialu 
podpisany jako „latynoski kochanek” („latino lover narrator”), jest pierwszą 
postacią, którą słyszymy. Szydzi on z tropów doskonale znanych widzom tele-
nowel oraz oper mydlanych, takich jak zły bliźniak czy amnezja spowodowana 
wypadkiem (które wszakże nieustannie pojawiają się w serialu). Jednocześnie 
jednak jego komentarze pozwalają na wyłączenie przez widzów krytyki wobec 
przewidywalności gatunku i skupienie się na samej historii. Samoświadomość 
serialu, spersonifikowana w  osobie narratora, wzmocniona jest poprzez grę 
pojawiającym się na ekranie tekstem, który momentami służy rozplątaniu co 
bardziej zawiłych wątków, a momentami stanowi dowcipny lub złośliwy ko-
mentarz do słów bohaterów.

Telenowelowe dziedzictwo Jane the Virgin przejawia się jednak na wielu 
poziomach, nie tylko w  czerpaniu z  bogatego repertuaru telenowelowych 
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wątków. Gatunek jest stale obecny w serialu – Jane, Xiomara i Alba namiętnie 
oglądają hiszpańskojęzyczne telenowele, a wieczorne seanse są dla nich sposo-
bem na wspólne spędzanie czasu. Tym samym amerykańskiej produkcji udaje 
się pokazać istotną wartość często lekceważonego gatunku – jak wskazują ba-
dania, dla wielu imigrantów w  Stanach oglądane wspólnie z  rodziną seriale 
stanowią bowiem nie tylko źródło rozrywki, ale także kreują pewnego rodzaju 
ciągłość kulturową z krajem pochodzenia (Barrera, Bielby 2001). Oprócz au-
totematyzmu, telenowelowe odwołania w  Jane the Virgin wprowadzają dość 
szkatułkową konstrukcję: w pierwszym sezonie serialu okazuje się, że ojcem 
Jane jest Rogelio de la Vega, meksykańsko-amerykańska gwiazda telenoweli 
The Passions of Santos, ulubionego programu kobiet z  rodziny Villanueva2. 
Dzięki postaci Rogelia, który staje się jednym z głównych bohaterów serialu, 
możemy podejrzeć świat produkcji hiszpańskojęzycznych telenowel w Miami. 
Z jednej strony zabieg daje wgląd w telewizję, szczególnie telewizję gatunkową, 
od kuchni, z  drugiej – przypomina o  istnieniu alternatywnego hiszpańsko-
języcznego obiegu kulturowego w  Stanach, wymuszonego poniekąd tym, że 
mimo tego, iż latynoska mniejszość stanowi ok. 17% populacji USA, to nadal 
pozostaje w dużej mierze nieobecna w najpopularniejszych progra mach tele-
wizyjnych (Amaya 2010: 806).

W tym kontekście nie sposób pominąć istotnego precedensu dla Jane the 
Virgin, który stanowił odnoszący wiele sukcesów serial Brzydula Betty (ABC, 
2006–10), będący adaptacją popularnej latynoamerykańskiej telenoweli, Brzy-
duli (RCN Televisión, 1999–2001)3. Grana przez Americę Ferrerę Betty była 
bodaj najbardziej znanym przykładem latynoskiej bohaterki w prime time, nie 
bez znaczenia było także to, że w produkcję serialu byli zaangażowani Laty-
nosi (producentką wykonawczą była m.in. Salma Hayek)4. O ile jednak w przy-
padku Betty jej etniczność na kładała się na brak umiejętności społecznych, 
co czyniło obie te składowe źródłem komizmu (Martinez 2015), z  Jane jest 

2 Odtwórca roli Rogelia, Jaime Camil jest bardzo popularnym aktorem meksykań skich 
telenoweli – co jest kolejnym przykładem tego, że Jane the Virgin poważnie traktuje do-
tychczasową telenowelową publiczność, próbując stworzyć pro dukt skierowany także 
do niej (Brembilla, Tralli 2015: 148).
3 Kolumbijska produkcja także doczekała się wielu międzynarodowych wersji, m.in. 
polskiej BrzydUli (TVN, 2008–09) i niemieckiej B jak Brzydula (Sat. 1, 2005–07).
4 Hector Amaya w swoim tekście o Brzyduli Betty słusznie zauważa, że zaimportowana 
z Kolumbii historia Betty poprzez dodanie do niej wątków imigracyjnych oraz zaan-
gażowanie latynoskich twórców, sama staje się imigranckim produktem (2010: 804). 
Podobnie, jak sądzę, postrzegać można Jane the Virgin.
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inaczej – dziewczyna nie jest społeczną outsiderką, a serialowe żarty nie doty-
czą jej pochodzenia.

Odtwórczyni roli Jane, Gina Rodriguez, w wywiadach i wystąpieniach pu-
blicznych wielokrotnie podkreślała to, że główną motywacją wyboru roli Jane 
było to, że wykraczała ona poza stereotypowe przedstawienia Latynosek:

Zostałam aktorką, aby zmienić moje doświadczenie dorastania. Dorastając, 
nigdy nie widziałam siebie na małym ekranie. Mam dwie starsze siostry. Jedna 
jest bankierem inwestycyjnym, a druga lekarzem i nigdy nie widziałam, żeby 
osoby takie jak my grały bankierów inwestycyjnych. I  zdałam sobie sprawę 
z tego, jakie to było dla mnie ograniczające5.

Jej komentarz wskazuje na znaczenie, jakie reprezentacja w mediach ma dla 
mniejszości etnicznych oraz na jej wpływ na aspiracje młodych ludzi pocho-
dzących z  imigracyjnego środowiska. Wypowiedź aktorki pokazuje swoiste 
misyjne zadanie postawione sobie przez twórców serialu, polegające na próbie 
zmiany medialnego dyskursu o Latynosach. Ta rola Jane the Virgin jest tym 
ciekawsza, jeśli zwróci się uwagę na debiutujące w tym samym sezonie inne 
amerykańskie produkcje, przede wszystkim Czarno to widzę (Black-ish, ABC, 
2014–), eksplorujące afroamerykańską tożsamość w formule rodzinnego sit-
comu, oraz Fresh Off the Boat (ABC, 2014–), serial o  życiu tajwańsko-ame-
rykańskiej rodziny na przedmieściach Orlando. Skupienie na rasie wszyst-
kich trzech wyświetlanych w prime time produkcji stanowi wyzwanie wobec 
„kulturowej białości” (cultural whiteness) produkowanej poprzez sitcomy fa-
milijne (Kim 2015: 381), a mnogość publicystycznych tekstów wokół każdej 
z  nich wskazuje na nośność tematu reprezentacji we współczesnej kulturze 
amerykańskiej.

Feministyczna novela?
Co być może jednak najważniejsze, telenowela wewnątrz uniwersum Jane the 
Virgin stanowi źródło powszechnie znanych bohaterom kulturowych odwo-
łań. Wśród nich pojawia się szereg postaci kobiecych, które często służą Jane 
za inspirację w pisaniu i w życiu. W trakcie procesu twórczego, wyobrażając 
sobie siebie jako bohaterkę telenoweli i romansów, Jane testuje różne kobiece 
tożsamości. Pisanie jest dla niej sposobem zapanowania nad własnym losem, 
pozwala jej wyjść z decyzyjnego impasu – owo powiązanie procesu twórczego 

5 https://www.buzzfeed.com/jarettwieselman/gina-rodriguez-latina-speech-jane-the
-virgin?utm_term=.ooXN3WmzP#.tn1beVK9D [dostęp: 17.07.2016].
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z trudnościami w podejmowaniu dotyczącymi dorosłego życia może przywo-
dzić na myśl inną serialową początkującą pisarkę, Hannę Horvath z  serialu 
Dziewczyny (HBO, 2012–2017). Porównanie to nie jest przypadkowe – oba 
seriale cechuje poniekąd feministyczny namysł nad tym, jak kulturowe wzorce 
kobiecości mogą być upodmiatawiające albo ograniczające, przy czym, para-
doksalnie, różnorodność kobiecych tożsamości jest w Jane the Virgin wyraź-
niejsza niż w Dziewczynach.

Już po urodzeniu dziecka, Jane wraca na uczelnię, by uczęszczać na zaję-
cia z kreatywnego pisania. Jej promotorka, surowa profesor Donaldson (bę-
dąca poniekąd karykaturalnym uosobieniem akademickiego feminizmu) jest 
wyraźnie niezadowolona z  tego, że Jane pragnie napisać romans, i  stawia jej 
ultimatum – zgadza się pozostać jej promotorką pod warunkiem, że proza 
Jane przejdzie test Bechdel, tzn. że (1) pojawią się tam przynajmniej dwie po-
staci kobiece, (2) które ze sobą rozmawiają, a  (3) ich rozmowa dotyczyć bę-
dzie innego tematu niż męż czyźni. Okazuje się, że formulaiczne ograniczenia 
gatunku takie go jak romans skutecznie to uniemożliwiają i  Jane staje przed 
karkołomnym zadaniem. W odcinku ukazującym pisarskie zma gania Jane, se-
rial ponownie wchodzi na metapoziom. Mimo że Jane nieustannie rozmawia 
ze swoją matką i  babcią, zazwyczaj ich rozmowy dotyczą skomplikowanych 
sytuacji uczuciowych bohaterek albo syna Jane, Mateo. Każda z  ich konwer-
sacji komentowana jest przez narratora, który po kolei odhacza wymagania 
testu Bechdel, ale za każdym razem okazuje się, że nie może spełnić wszystkich 
trzech warunków. Jest to więc komentarz dotyczący nie tyle opowiadania Jane, 
co samego serialu. Ostatecznie bohaterka tematem swojego opowiadania czyni 
relację z matką i z babcią, tym samym zdając test. Poprzez uczynienie tematem 
odcinka relacji Jane z  innymi kobietami (z rodziną oraz z promotorką), test 
zdaje także serial. Paradoksalnie okazuje się, że to właśnie intymna formuła 
telenoweli pozwala na większą reprezentacją kobiecości i ukazanie złożoności 
międzypokoleniowych relacji między kobietami. W  tym ciepłym spojrzeniu 
na nierzadko pogmatwaną relację między matką a córką, ale także na samotne 
macierzyństwo, serial przypomina klasyczną produkcję Kochane kłopoty (The 
WB, The CW, 2000–07), która w 2016 roku została wskrzeszona przez Netflix.

Niepokalane poczęcie, aborcja i panika reprodukcyjna
W równie zniuansowany sposób ukazane jest mało wiarygodny wątek re-
produkcyjny. Skonfrontowana z  wiadomością o  niespodziewanej ciąży, Jane 
początkowo rozważa aborcję. Mimo że się na nią nie decyduje (z punktu wi-
dzenia atrakcyjności fabuły byłoby to oczywiście niemożliwe rozwiązanie), jej 
wątpliwości są potraktowane poważnie i stanowią punkt wyjścia do rozmowy 
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na ten temat z  matką i  z babcią. Okazuje się także, że gdy nastoletnia Xio-
mara była w ciąży z  Jane, to właśnie Alba namawiała ją do aborcji. Poprzez 
głęboką religijną postać, która zmieniła zdanie na temat etycznej dopuszczal-
ności aborcji, serial komplikuje powiązanie katolicyzmu z postawą „pro-life”6. 
Terminacja ciąży jest ponownie rozważana przez Jane, gdy okazuje się, że płód 
może mieć wady rozwojowe i bohaterka staje przed decyzją, czy poddać się 
amniopunkcji – inwazyjnemu badaniu prenatalnemu, które może zwiększyć 
prawdopodobieństwo poronienia. Choć Jane na tym etapie pragnie dziecka, 
decyduje się na badanie, argumentując to potrzebą wiedzy i kontroli, kontroli 
nie tyle nad własnym ciałem, co nad własnym życiem. Potencjalny powrót te-
matu aborcji możliwy jest w trzecim sezonie serialu, którego emisja rozpocznie 
się w październiku 2016 – pod koniec drugiego sezonu (maj 2016) okazało się, 
że nieplanująca kolejnych dzieci Xiomara jest w niechcianej ciąży, w dodatku 
z największym rywalem Rogelio. Takie poprowadzenie fabuły serialu w dużej 
mierze familijnego byłoby rewolucyjne. Jak pokazują bowiem badania, amery-
kańska telewizja często rozwiązuje problem serialowej aborcji poprzez zabicie 
rozważającej terminację ciąży bohaterki lub przez poronienie, wzmacniając 
tym samym stygmatyzację aborcji (Sisson, Kimport 2014).

Wątek sztucznego zapłodnienia i związanych z nim perturbacji można na-
tomiast odczytywać jako przykład odzwierciedlenia niepokojów związanych 
ze wspomaganą reprodukcją, która w  widoczny sposób rozdziela rodziciel-
stwo biologiczne i społeczne. Od czasu narodzin w 1978 roku Louise Brown, 
pierwszego dziecka z in vitro (IVF), krytycy wspomaganych technik rozrodu 
wielokrotnie podkreślali jego „nienaturalność”. Choć sztuczna inseminacja nie 
wymaga technologicznego zaplecza w takim stopniu jak IVF czy surogacja ge-
stacyjna, to mimo wszystko symbo licznie rozdziela seks i rodzicielstwo, szcze-
gólnie w przypadku dziewictwa Jane.

Jane, rozważając decyzję o tym, czy donosić tę w oczywisty sposób niepla-
nowaną ciążę, początkowo decyduje się pełnić rolę surogatki dla Rafaela i jego 
żony Petry. Jej decyzja motywowana jest optymistycznym przeświadczeniem, 

6 Inny przykład ambiwalentnego podejścia do katolickiej tradycji oraz bioetyki poja-
wia się w pierwszym sezonie serialu, gdy Jane pracuje w szkole prowadzonej przez za-
konnice. Siostry zakonne początkowo są niechętne zatrudnieniu nieza mężnej ciężar-
nej kobiety, ale po poznaniu historii Jane postanawiają na niej zarobić. Tworzą stronę 
internetową poświęconą „niepokalanemu poczęciu”, gdzie opisują dziewczynę jako cu-
dotwórczynię, zdolną pomóc niepłodnym parom. Wątek ten można odczytywać jako 
komentarz na temat skuteczności katolickiego nauczania bioetycznego oraz metod 
wspomagania rozrodu takich jak naturalne planowanie rodziny i naprotechnologia.
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że państwo Solano to szczęśliwa para, kochające się małżeństwo, a  zatem 
dziecko wychowa się w pełnej rodzinie – szczególnie ten ostatni element zdaje 
się motywować Jane, która poznała swojego ojca dopiero jako dorosła kobieta. 
By mieć pewność, że ten surogacyjny projekt się uda, Jane postanawia, mimo 
wyrażenia zgody na tymczasowe zaanektowanie jej ciała przez rozwijający się 
płód, podjąć wszelkie kroki, by nie przywiązywać się do dziecka – mówi o nim 
„milkshake”. Ta znacząca poniekąd (biorąc pod uwagę genezę dziecka) nazwa 
ma na celu maksymalnie odczłowieczyć płód, jednocześnie przypominając 
Jane, że w jej życiu wcale się wiele nie zmieniło.

Jednak jeszcze w tym samym odcinku Jane przyznaje rację swojej babci, 
zauważając, że ta strategia nie działa – w  jej życiu wszystko właśnie wywró-
ciło się do góry nogami, a udawanie, że tak nie jest, nie ułatwia podejmowa-
nia kolejnych decyzji. Ta cenna konstatacja stanowi swego rodzaju zapowiedź 
późniejszej decyzji Jane o zatrzymaniu swojego, bądź co bądź, biologicznego 
dziecka. Z samozwańczej surogatki Jane staje się więc matką, realizując przy 
tym obecny w  amerykańskiej kulturze lęk dotyczący macierzyństwa zastęp-
czego – figura surogatki, która zmienia zdanie i postanawia zatrzymać dziecko, 
obecna jest od pierwszych skandali surogacyjnych w latach 80., przede wszyst-
kim od sprawy Baby M (Markens 2007: 31)7.

Warto zauważyć, jak wątek wspomaganej reprodukcji został rozegrany 
w innych wersjach serialu opartych na wenezuelskim formacie. W produkcji 
wenezuelskiej oraz polskiej każda z bohaterek ostatecznie związuje się z bio-
logicznym ojcem swego dziecka. Co więcej, główną oś fabuły stanowi właśnie 
dążenie do szczęśliwego zakończenia w postaci ostatecznego zjednoczenia bio-
logicznej rodziny. W obu przypadkach to właśnie biologia (w formie już naro-
dzonego wspólnego dziecka) legitymizuje romans (między Juaną a Mauriciem 
oraz między Majką a Michałem), a romantyczna miłość uświęca odwrócony 
porządek reprodukcyjny. W przypadku Jane the Virgin sytuacja wygląda ina-
czej. Choć trójkąt miłosny między Jane, Rafaelem oraz Michaelem jest ważną 
częścią historii dziewczyny, nie jest on jedynym elemen tem serialu8. Zamiast 
wykorzystać biologię do uzasadnienia wyższości jednego związku nad drugim, 

7 Chodzi o skandal surogacyjny, w którym surogatka, będąca także dawczynią komórki 
jajowej, zdecydowała się zatrzymać dziecko. Brak porozumienia między nią a rodzi-
cami adopcyjnymi doprowadził do pierwszej w Stanach sprawy sądowej, w której sąd 
orzekał o prawach rodzicielskich wobec dziecka urodzonego z surogacji.
8 Serial jest nadal emitowany, nie można więc definitywnie orzec, jak potoczą się dal-
sze losy jego bohaterów – jednak nie wydaje się oczywiste, by Jane miała ostatecznie 
związać się z Rafaelem.
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produkcja skupia się na przedstawieniu patchworkowej rodziny oraz trudności 
w zarządzaniu życiem rodzinnym w takiej sytuacji. Tym samym serial okazuje 
się być dużo mniej konserwatywny niż jego siostrzane produkcje. Jednocze-
śnie na pierwszy plan przed wątek roman sowy wysuwają się wyzwania stojące 
przed Jane jako młodą matką oraz jej relacje z matką i babcią, zmuszające do 
zastano wienia się nad złożonością matczynych relacji.

Matka święta i upolitycznione macierzyństwo
Namysł nad tym, co właściwie konstytuuje dobre macierzyństwo, ujawnia się 
w serialu także przy okazji tak zwanych „wojen mamusiek”, by użyć tłumacze-
nia Agnieszki Graff (2014: 116). W  jednym z odcinków pierwszej serii Jane 
zmuszona jest wysłuchać reprymendy ze strony nieznajomej matki, która nie 
może uwierzyć w to, że bohaterka nie zamierza spać razem z dzieckiem. Po-
dobne konflikty pojawiają się wokół karmienia piersią oraz wyboru wózków 
i  smoczków dla dzieci – okazuje się, że niemal każdy macierzyński wybór 
może oznaczać brak wystarczającego zaangażowania w dobro dziecka. Para-
doksalnie, mimo swojego backlashowego punktu wyjścia (Faludi 2013), serial 
ten stanowi udane przedstawienie dylematów wczesnego macierzyństwa, bę-
dących w dużej mierze konsekwencją narzucanych na kobiety wykluczających 
się standardów bycia „dobrą matką”.

Choć Jane the Virgin momentami dobrze punktuje problematyczny wpływ 
mommy wars na psychikę młodych matek, to serial podtrzymuje narrację ry-
walizacji między matkami. Jane konstruowana jest jako matka idealna, taka, 
która mimo nieplanowanej i  niechcianej ciąży, jest nieustannie zdolna do 
poświęceń dla dobra swojego syna. To kontrastuje z konstrukcją postaci Xio-
mary, która nie dorosła do postaci matki, a w późniejszych odcinkach także 
Petry – która po urodzeniu bliźniaczek traci wszelkie zainteresowanie opieką 
nad nimi. I choć w tym wypadku pojawia się wątek depresji poporodowej dla 
wyjaśnienia zachowania Petry, a  sama Jane jest postacią przejaskrawioną, to 
jednak kontrast między tymi dwiema postaciami jest silnie zary sowany, a Jane 
w istocie jawi się jako „matka święta”.

Widać tu także wyraźnie hierarchiczność relacji kobiecych, wojny mamu-
siek są bowiem ukazane jako problem międzypokoleniowy – Alba, Xiomara 
i Jane inaczej wyobrażają sobie to, jak należy wychowywać Mateo. Mimo to ro-
bią to wspólnie i właśnie ten wspólny wysiłek jest wielokrotnie ukazywany jako 
niezbędny – w  jednym z  odcinków trud opieki nad dziećmi podsumowany 
jest pojawiającym się na ekranie hashtagiem #ittakesavillage. Odwołanie do 
znanego amerykańskiego powiedzenia („Potrzeba całej wioski, by wychować 
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dziecko”) podkreśla wagę tej wspólnotowości i  jednocześnie pokazuje logi-
styczną niemożliwość zrzucenia całej opieki nad dzieckiem na matkę.

Poprzez upolitycznienie tematu macierzyństwa oraz wspomaganej re-
produkcji w  pewnym sensie serial odwołuje się do tradycji telenoweli ame-
rykańskiej, która często była bardzo zaangażowana społecznie (Dorce 2015: 
255–256). Częściowo owo zaangażowanie ukazane jest jednak nie w warstwie 
fabularnej serialu, ale właśnie na metapoziomie dzięki obecności narra tora 
oraz pojawiających się na ekranie komentarzy. Jednym z  istotnych wątków 
Jane the Virgin jest wątek imigracyjny. Alba przyjechała do Stanów z Wenezueli 
i mimo że mieszka w Miami od lat, przebywa tam nielegalnie. W momencie, 
w którym trafia do szpitala po tym, jak została zepchnięta ze schodów, okazuje 
się, że nie ma ubezpieczenia i zagrożona jest deportacją. By podkreślić powagę 
sytuacji, na ekranie pojawia się napis „Tak, to naprawdę się zdarza. Sprawdź 
to”, któremu towarzyszy hashtag #immigrationreform, osadzający historię Jane 
i jej rodziny w bieżącej sytuacji społecznopolitycznej w Stanach. Wątek ten jest 
kontynuowany w drugim sezonie, gdy Alba zaczyna starać się o legalizację po-
bytu. Prawnik, którego odwiedza, mówi wprost, że nie jest w stanie jej pomóc, 
ponieważ prawo imigracyjne zbyt często się zmienia. Jego słowom towarzyszy 
napis „Vote Vote Vote” w barwach amerykańskiej flagi, zachęcający widzów do 
głosowania.

Społeczne zaangażowanie narratora nie ogranicza się do kwestii imigracji 
oraz polityki reprodukcyjnej. W pierwszym odcinku, wyprodukowanym i wy-
emitowanym jeszcze przed decyzją Sądu Najwyższego legalizującą małżeństwa 
jednopłciowe w całym kraju (Obergefell v. Hodges, 2015), poznajemy Luisę, gi-
nekolożkę Jane – pod informacją o  jej stanie cywilnym pojawia się odsyłacz 
komentujący fakt, że jej małżeństwo jest prawnie uznane tylko w niektórych 
stanach. W podobny sposób serial punktuje wady systemu szkolnictwa – gdy 
Jane rozpoczyna asystencką pracę na uczelni i okazuje się, że w uczonej przez 
nią grupie do minują nieskorzy do nauki atleci, narrator komentuje: „Tak koń-
czy się przedkładanie sportu i datków od absolwentów nad akademicki rygor”.

Ten rodzaj dosłownego komentarza wykracza poza ramy telewizji jako-
ściowej, jeśli przyjąć, że jej istotnym wyznacznikiem jest możliwość dowolnej 
interpretacji (McCabe, Akiss 2007: 74). Jednocześnie ze względu na mnogość 
odwołań, złożo ność narracyjną i  świadomego narratora nie sposób odmó-
wić Jane the Virgin statusu telewizji jakościowej. To właśnie jednak teleno-
welowe zaplecze pozwala Jane the Virgin ustanowić nową jakość, jeśli chodzi 
o  przedstawienie niuansów międzykobiecych relacji oraz poruszenie w  em-
patyczny sposób zagadnienia imigracji. Zapośredniczenie kobiecej perspek-
tywy poprzez samoświadomą formę serialu oraz ironiczne podejście wobec 
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formulaiczności telenoweli pozwala widzom skupić się na opowiadanej w Jane 
the Virgin historii9.
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BrzydUla. Brakujący polski rozdział monografii 
TV’s Betty Goes Global

Abstrakt:
Kolumbijska telenowela Betty la fea jest międzynarodowym fenomenem. Emitowana 
była na całym świecie (w języku oryginalnym, z napisami, z dubbingiem) i doczekała 
się 20 różnych lokalnych adaptacji na wszystkich kontynentach. Aż na 20 sposobów 
można przeżyć przygody brzydkiego kaczątka, zmuszonego walczyć z ostracyzmem 
ze strony pięknych i bogatych, żeby zdobyć serce swojego księcia z bajki. W roku 2013 
został wydany zbiór artykułów na temat Betty i jej poszczególnych odsłon na świecie, 
jednak brakuje w nim rozdziału poświęconego polskiej BrzydUli.

Słowa kluczowe:
Adaptacja formatów międzynarodowych, glokalizacja, telenowela, BrzydUla

Różnorodny świat telenowel: od Niewolnicy Izaury do Betty
Telenowela jest gatunkiem telewizyjnym pochodzącym z Ameryki Łacińskiej, 
chociaż jej korzenie można odnaleźć w europejskich powieściach w odcinkach 
z  końca XIX wieku. Pierwsze takie programy były pokazywane w  telewizji 
w latach sześćdziesiątych, po długim okresie powodzenia ich wersji radiowych. 
Centralnym elementem fabuły były zawiłe związki miłosne i spory pomiędzy 
rodzinami, a  jeszcze częściej związki miłosne jeszcze bardziej zawikłane po-
przez spory między rodzinami, gdzie przeszkodami mogą być różnice klas 
społecznych lub poglądów politycznych, jak również powody wiekowe, kultu-
rowe, czy, prościej, ekonomiczne. Rozwój fabuły przewiduje zdrady, ucieczki, 
gwałtowne zaginięcia i sensacyjne wyznania – każdy zwrot akcji pojawia się 
punktualnie na końcu odcinka jako tzw. cliffhanger, żeby zwiększyć gorącz-
kowość oczekiwania widzów na następny odcinek i  zapewnić ich obecność 
przed ekranem na jego początku. Masowy sukces telenowel, szczególnie wśród 
najniższych warstw ludności, przekonał rządy krajów środkowo- i południo-
woamerykańskich do ich wykorzystania w celach edukacji i  informacji oraz 
politycznej propagandy, do upowszechniania optymistycznych wizji przyszło-
ści. Z myślą o takiej właśnie publiczności przedstawiano jawnie manichejski 
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podział świata na dobrych i złych, a także obietnicę szczęśliwego zakończenia, 
w którym dobrzy zatriumfują, a źli – poniosą klęskę. Postacie są często jedno-
wymiarowe, przypominają monolityczne karykatury, ich rys psychologiczny 
jest nieszczególnie pogłębiony, zasób słów mają prosty i  banalny, choć ton 
głosu aktorsko przerysowany – zasady estetyczne stanowią swoisty kod. Świat 
telenowel zawiera wiele historii miłosnych, których akcja toczy się w przeszło-
ści; coraz częściej, ostatnio, rozgrywają się one we współczesnym świecie i są 
okazją, żeby zmusić publiczność do zastanowienia się nad aktualnymi spo-
łecznie tematami. Cały program przewiduje około 150 odcinków, trwających 
pół godziny lub godzinę, nadawanych codziennie – rzadko zdarza się, by tele-
nowela trwała dłużej niż rok, a cały rozwój fabuły jest zaplanowany i spisany 
przed rozpoczęciem nagrywania. Tym się głównie różnią od oper mydlanych – 
o pochodzeniu północnoamerykańskim – które mogą trwać całe lata, jeśli nie 
dziesięciolecia, a  ich treść obraca się jak spirala w zależności od reakcji pu-
bliczności albo potrzeb danej stacji telewizyjnej. Każdy odcinek telenoweli jest 
napisany pod kątem już przewidywanego, oczekiwanego finału, każdy zwrot 
akcji nie zmienia, lecz układa się w już stworzoną strukturę.

Zjawisko telenoweli nie ogranicza się do Ameryki Łacińskiej; seriale te były 
i  są eksportowane na cały świat i nadawane po dodaniu dubbingu lub napi-
sów. Do europejskich widzów pierwsze takie programy trafiły na początku lat 
80. i, choć przedstawiały egzotyczne, mało znane otoczenie – a może właśnie 
dlatego – postacie takie jak niewolnica Izaura zdobyły serca włoskich (1982) 
czy też polskich (1985) kobiet, przyczyniając się do umocnienia pozycji tego 
gatunku w naszych krajach. Dopiero na początku obecnego wieku, po licznych 
eksperymentach z adaptacją formatów międzynarodowych, możemy również 
mówić o udanych rodzimych produkcjach z tego gatunku.

Produkcje różnych krajów południowoamerykańskich mają swoje cechy 
narodowe, których europejska publiczność nie była w stanie dostrzec. W po-
równaniu z meksykańskimi czy brazylijskimi, kolumbijskie telenowele okazały 
się bardziej intelektualne, czerpały z lokalnej literatury, stosowały konwencje 
teatralne. Ich główne cechy to miejskie otoczenie, żeńskie postacie o silnej oso-
bowości, pewien ironiczny dystans do swej melodramatyczności, wprowadze-
nie wątków komediowych. To właśnie w Kolumbii, pod piórem eklektycznego 
Fernanda Gaitána, rodzi się scenariusz telenoweli pod tytułem Yo soy Betty, 
la Fea, nadawanej od roku 1999 przez RCN Television. Gaitán był odpowie-
dzialny nie tylko za scenariusz, ale również za wszelkie aspekty wykonawcze, 
od castingu i zatrudnienia personelu technicznego, aż po scenografię. Mocne 
strony tej serii to bardziej realne, mniej karykaturalne postacie, pewien ukłon 
w stronę kolumbijskiej kultury, poczucie humoru. Właśnie to ostatnie okazuje 
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się elementem wyróżniającym tę telenowelę, ponieważ zazwyczaj brakuje go 
we wcześniejszych podobnych produkcjach. Humor rodzi się z przesadnie pa-
radoksalnej fabuły, nadmiernie stosowanego slapsticku, a  przede wszystkim 
z wyglądu zewnętrznego i niezdarności głównej bohaterki, Betty. 

Sama fabuła należy jednak kanonicznie do gatunku telenoweli: Beatriz 
Pinzon Solano pochodzi ze skromnej, tradycyjnej rodziny, która wiele po-
święciła, aby córka mogła ukończyć studia. W  znalezieniu stosownego, kie-
rowniczego stanowiska bohaterce przeszkadza jej brzydota, której jest świa-
doma, dlatego akceptuje skromną posadę sekretarki u  znanego producenta 
mody, gdzie prawie natychmiast zakochuje się w swoim szefie, nieuleczalnym 
kobieciarzu, narzeczonym głównej udziałowczyni spółki. Zyskawszy jego bez-
względne zaufanie tak w  sprawach służbowych, jak i  prywatnych, w  konse-
kwencji serii śmiałych operacji finansowych, Betty staje się nie ze swojej woli 
właścicielką sporego pakietu akcji przedsiębiorstwa. Z obawy, że dziewczyna 
może wykorzystać sytuację, don Armando decyduje się symulować uczuciowe 
zainteresowanie nią, ale Betty odkrywa jego nieszczere intencje i  odchodzi 
z firmy. Dopiero wtedy ma miejsce metamorfoza: znikają okulary i aparat or-
todontyczny, a nowa fryzura i bardziej nowoczesne, eleganckie kreacje prze-
kształcają brzydkie kaczątko w przepiękną dziewczynę, która poślubi swojego 
wymarzonego księcia, tym razem szczerze w niej zakochanego.

Liczne są badania naukowe dotyczące tej serii i jej zagranicznych adaptacji, 
ponieważ zawiera ona wiele interesujących wątków odwołujących się do róż-
nych aspektów: poczucia humoru, piękna i społecznych konwenansów, hierar-
chii męsko-damskiej i genderowej kobiecej świadomości, języka werbalnego 
i  niewerbalnego różnych przedstawionych grup społecznych, baśni i  mitów, 
z których wywodzi się historia Betty i które czynią ją uniwersalną.

Betty jest brzydka i niezdarna, ale prawdziwym elementem humorystycz-
nym jest wprowadzenie jej do doskonałego, błyszczącego świata stołecznej 
mody, gdzie jej brzydota jest jeszcze bardziej rażąca. Znajduje sojuszniczki 
w gronie innych pracownic nie pasujących do wizerunku firmy, zajmujących 
niższe rangą stanowiska, okazujących nowej przyjaciółce szczere uczucia i żeń-
ską solidarność. Kobiety te są mniej świadome swoich niedoskonałości i mają 
ograniczone ambicje zawodowe, a Betty staje się dla nich niekonwencjonalną 
bohaterką, wzorem do naśladowania. Nie jest głupia, wręcz przeciwnie, ale jest 
niezdarna – śmiech wywołuje nie to, co mówi, ale to, co robi, ponieważ często 
mimowolnie inicjuje akcje typu slapstick, kiedy potyka się o coś, wpada na ko-
goś, coś wypada jej z rąk. 

Upraszczając arystotelesowskie definicje, tragedia ma miejsce wtedy, gdy 
stajemy się przed konfliktem nie do rozwiązania. To główna reguła telenowel, 
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choć na samym końcu jakieś cudowne rozwiązanie jednak się znajduje. Ko-
media, natomiast, opowiada o niespodziewanych konfliktach spowodowanych 
zderzeniem przeciwstawnych elementów. A w te przeciwieństwa obfituje owoc 
pracy Gaitána: nie tylko piękno, ale i brzydota; bogactwo – ale i bieda; a także 
dom, symbol opiekuńczej rodziny – ale z drugiej strony miejsce pracy, przypo-
minające groźną dżunglę; szczerzy przyjaciele – ale i złośliwi współpracownicy; 
machismo dyrektora – ale i dominujący w świecie mody homoseksualizm.

Odwołania do mitów i baśni są łatwo rozpoznawalne: mamy do czynienia 
z metamorfozą cielesną (Brzydkie Kaczątko) i społeczną (Kopciuszek). Trans-
formacja nie zachodzi jedynie zewnętrznie, ponieważ nowa Betty nie tylko jest 
cudownie piękna, ale również pewna siebie, opanowana i samodzielna. Można 
jednak mieć wątpliwości, kto tak naprawdę zwyciężył w tym pojedynku – żeby 
zyskać akceptację, szacunek, a nawet budzić grozę w firmie Ecomoda, to ona 
musi dostosować się do wartości estetycznych jej pracowników. Jako Brzydkie 
Kaczątko nie miała tam żadnej szansy doczekać się uznania swojego umysłu, 
ani tym bardziej przekonać Armanda, żeby ją pokochał, lecz po przemianie 
w łabędzia dostaje prawo do wygłaszania swojej opinii i zdobywa serce męż-
czyzny, którego już wcześniej kochała. Bez wątpienia sama Betty cieszy się ze 
swojej przemiany, wyniku wyboru osobistego, dokonanego podczas podróży 
do Kartageny w  poszukiwaniu samej siebie, przypominającej epos podróży, 
baśń o dojrzewaniu, metaforę dorastania człowieka. 

Wyżej wspominane mity odnaleźć można w kulturach całego świata, dla-
tego opowieść o  brzydkiej Betty została ciepło przyjęta, gdziekolwiek nada-
wano telenowelę w wersji oryginalnej, po odpowiedniej przeróbce językowej 
(napisy, dubbing, voice-over). Ale następnym etapem jej podróży była sprzedaż 
tego formatu i adaptacja w około 20 różnych odmianach.

Adaptacja: zarys naukowy
Pierwsze lokalne adaptacje zagranicznych programów, czasem bez pytania 
oryginalnych twórców o zgodę, tworzono zaraz po drugiej wojnie światowej 
w radiu, po czym zjawisko to rozpowszechniło się w telewizji. Większość ka-
nałów miała wtedy zasięg krajowy, prawie nie było możliwości, żeby dwie wer-
sje tego samego programu spotkały się na jednym terytorium. Pod koniec XX 
wieku warunki nadawania telewizji zmieniły się, a adaptacja formatów mię-
dzynarodowych stała się często praktykowanym zwyczajem, regulowanym 
międzynarodowymi normami dotyczącymi praw autorskich. Sama adaptacja 
może odbywać się na różnych płaszczyznach, ponieważ do tej kategorii mo-
żemy zaliczyć również zwykły dubbing, będący przeróbką oryginalnej wersji 
w celu ułatwienia odbioru publiczności posługującej się innym językiem niż 
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na zapakowanej („canned”) taśmie. Bardziej inwazyjna adaptacja – „imperia-
listyczna”, zgodnie z  definicją Clema Robynsa (1994) to produkcja zupełnie 
nowego programu telewizyjnego na podstawie kupionego za granicą formatu, 
nadanego już z powodzeniem w innych krajach. W procesie adaptacji globalna 
koncepcja programu jest poddana silnemu procesowi lokalizacji, indygeniza-
cji, po czym przyjmuje miejscową tożsamość dla swoich nowych widzów. Po-
jęcie glokalizacji Robertsona (1994) znajduje tu jawne zastosowanie. Elemen-
tami lokalnymi są nie tylko aktorzy i ich język, lecz także każdy pokazywany 
mały detal codziennego życia danego narodu, należący również do zwyczajów 
widza, do otaczającego go środowiska. Straubhaar (1991) nazywa to „cultural 
proximity”: publiczność utożsamia się bardziej z programem, który mówi jej 
językiem i ma wspólne elementy kulturowe. Stacje telewizyjne wolą inwesto-
wać we formaty jeszcze z  innych powodów: ogranicza się ryzyko niepowo-
dzenia programu, skoro dane nt. oglądalności z innych krajów są obiecujące; 
pozwala on eksperymentować w mniej popularnych gatunkach; wyprowadza 
stację z prowincjonalizmu i podąża za międzynarodowymi trendami; utrzy-
muje procent produkcji lokalnych w ofercie programowej – chociaż ta zasada 
nie znajduje zastosowania w Polsce. Mechanizmy adaptacji formatów między-
narodowych są domeną badań Alberta Morana. 

Obrót zagranicznymi programami telewizyjnymi, nadawanymi po ob-
róbce językowej, wzmocnił się w Europie na początku lat 80., gdy w krajach 
zachodnich dobiegł końca monopol telewizji państwowych i upowszechniały 
się pierwsze stacje prywatne, komercyjne. Był to złoty okres dla dystrybuto-
rów amerykańskich filmów i seriali, które zalały nasze ramówki, wzbudzając 
niepokój w  środowisku intelektualistów – nadmierna ekspozycja na model 
amerykański zagrażała podminowaniem kulturowych tradycji Starego Konty-
nentu, przemieniając wszystkich w wiernych podwładnych imperialistycznego 
Wujka Sama. Podobne głosy krytyki były podnoszone nieco później przez 
przeciwników globalizacji, którzy wybrali znane marki, właśnie amerykańskie, 
jak McDonald’s lub Coca Cola, jako jej symbole. Czas pokazał, że dzisiejszy ob-
rót dobrami, w tym i programami telewizyjnymi, jest wielokierunkowy, a same 
Stany Zjednoczone, obecnie, kupują produkcje zagraniczne. Na początku cho-
dziło przede wszystkim o zupełnie nowe formaty, wymagające wzmocnionego 
udziału lokalnej publiczności: teleturnieje lub zawody (gotowania, śpiewu, 
przetrwania). Sprzedany produkt nie wyglądał jak nagrana taśma, ale zawierał 
zestaw instrukcji niezbędnych do tego, żeby zaadaptować konkretny pomysł 
do danego kraju. Dopiero później rozpoczęto redagowanie tak zwanej „Biblii” 
również dla filmów i seriali obyczajowych. I właśnie w tym kontekście należy 
wreszcie wprowadzić telenowelę o brzydkiej Betty, która pioniersko przyczyniła 
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się do przełamania monopolu Hollywood: jest to jeden z pierwszych nie-pół-
nocnoamerykańskich seriali, który został sprzedany i zaadaptowany na całym 
świecie, w tym i w Stanach Zjednoczonych.

Betty i jej lokalne wcielenia
Kolumbijczycy, niemający doświadczenia w  dziedzinie handlu formatami, 
polegali na doradztwie koncernów międzynarodowych (Sony, Freemantle), 
dzięki którym Betty zawędrowała najpierw do Rosji, Turcji i  Indii, potem 
do Niemiec i  innych krajów europejskich, jak również do Meksyku. Kolejna 
odsłona ze Stanów Zjednoczonych (2006) mocno odstaje od oryginału i pro-
ponuje nowy klucz do interpretacji baśni: od tego momentu, nowe adaptacje 
mają dwa wzory, z których mogą czerpać inspirację. Dwa lata później światło 
dzienne ujrzały nowe przeróbki w Polsce i Czechach, a format dotarł do Azji, 
tj. do Chin, Wietnamu, na Filipiny. Uwzględniając ostatnie dwie wersje, gru-
zińską (szczególnie podobną do amerykańskiej) i egipską, doliczyć się można 
20 oficjalnych adaptacji serii, które swoją drogą też poddawane były języko-
wej obróbce i następnie sprzedawane dalej. Żeby jednak zrozumieć niezwykłe 
rozmiary tego zjawiska, należy jeszcze doliczyć szereg powstałych na świecie 
programów naśladujących i parodiujących przygody Betty i kilka ewidentnych 
plagiatów, naruszających prawa autorskie. 

Adaptacja nie dotyczy tylko treści, ale również formy: długość odcinków, 
ich pozycjonowanie w ramówce, techniki nagrywania, kampania reklamowa. 
Jest to proces ponownej interpretacji i tworzenia, które powołuje do życia for-
maty hybrydowe zawierające elementy różnych gatunków. Ponieważ konwen-
cje stylistyczne i narracyjne nie są nakładane jedna na drugą, ale integrowane 
ze sobą, warto tu zastosować definicję „integrated formats” Kilborna (2003). 
Latynoska telenowela, jej spowolnione tempo, zbliżenia i wymiany spojrzeń, 
przesadny dramatyzm spotkała w  swojej podróży stylistykę Bollywood, tu-
recką tradycję Yeşilçam, amerykański sitcom i europejską serialowość, bardziej 
przywiązaną do rzeczywistości i o wyrafinowanym poczuciu humoru. O me-
dialnej hybrydzie piszą Mikos i Perrotta (2012), którzy to właśnie stwierdzają, 
że hybrydowy format najbardziej poddaje się dynamice lokalnej adaptacji, 
a zatem jest w stanie przyciągnąć największą i najbardziej różnorodną publicz-
ność na całym świecie.

Aby zapoznać się ze szczegółami niektórych wersji lokalnych Yo soy Betty, 
la Fea warto sięgać do monografii TV’s Betty Goes Global, pod redakcją Janet 
McCabe i Kim Akass, w której różni specjaliści przedstawiają lokalne osłony 
tej opowieści, odkrywają zastosowane mechanizmy adaptacji na podstawie 
wywiadów z producentami, snują ciekawe teorie pod kątem socjologicznym 
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czy kulturowym. Żaden z  nich nie podjął się mozolnej pracy porównania 
wszystkich wersji naraz, choćby w jednym wspólnym dla nich aspekcie, jednak 
sam czytelnik może dojść do pewnych wniosków po przeczytaniu niektórych 
z tych artykułów.

Jako swój wkład do publikacji, Michele Hilmes (s. 26–44) proponuje wła-
sny sposób kategoryzacji transnacjonalnych produkcji, na podstawie sposobu 
przejścia od jednego kontekstu do drugiego, jak również relacji pomiędzy tek-
stem a  jego autorem. Cztery kategorie wskazane przez nią noszą miana: im-
ported series, adapted series, format fiction, reality format. Do pierwszej grupy 
należą programy oryginalne, nadawane po obróbce językowej: publiczność bę-
dzie przyjmowała je jako obcy produkt, należący do innej, nie swojej, kultury. 
Kategoria format fiction, natomiast, zawiera programy typu reality: pewien po-
mysł, wyposażony w instrukcję, jak go sfinansować, wypromować, nadawać, 
jest sprzedawany od kraju do kraju, tracąc jakąkolwiek cechę autorstwa lub 
tekstu. Rzadko chodzi tu o produkty narracyjne, częściej odnosi się do roz-
rywki i teleturniejów: ponieważ uczestnicy pochodzą z kraju, gdzie nadawany 
jest program, publiczność przyjmie go jako bliski swoim kulturowym wymaga-
niom. W adapted series tradycyjne pojęcie tekstu zachowuje jednak swoje zna-
czenie, ponieważ mamy tu do czynienia z fabułą, która musi być przeniesiona 
z jednego kontekstu do drugiego. W zależności od swobody działań, którą au-
torzy wersji oryginalnej przyznają lokalnym adaptatorom, Hilmes wprowadza 
jeszcze dwie podkategorie: controlled adaptation i creative adaptation. Dla Betty 
woli jednak wprowadzić zupełnie nową kategorię, format fiction, ponieważ 
w tym przypadku zachowany jest tylko podstawowy schemat fabuły, a reszta, 
nawet sposób zakończenia baśni, rozwija się w samodzielny sposób w każdym 
kraju, dzięki lokalnym autorom, którzy nie tworzą kolejnych bladych kopii tej 
samej postaci, ale nowe, pełnowymiarowe, lokalne bohaterki.

Monografia TV’s Betty Goes Global nie zawiera rozdziału o polskiej ada-
ptacji BrzydUli, nadawanej przez TVN w  okresie 2008–2009. Według mojej 
wiedzy jedyne badanie nad tym serialem należy do Sylwii Szostak (2016), 
która jednak pisała ogólnie o  adaptacjach w  Polsce. Można jednakże odna-
leźć dużo wspólnych elementów socjologicznych, czytając jak Irena Carpen-
tier Reifová i Zdeněk Sloboda opisują czeską wersję (s. 189–205), to jest se-
rial Ošklivka Katka, nadawany przez TV Prima w  okresie 2008–2009 – oni 
dostrzegają przede wszystkim konflikt pomiędzy niedawną socjalistyczną 
przeszłością i prężną kapitalistyczną teraźniejszością, w której praca fizyczna 
zostaje przeciwstawiona umysłowej. Brzydota przeszłości znajduje odzwiercie-
dlenie w małych rzeczach, w wyposażeniu mieszkania Katki, w starej skodzie 
jej ojca, w sklepiku osiedlowym, który matka prowadzi bez wielkich ambicji 
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handlowych a tylko po to, żeby związać koniec z końcem. W brzydkim świecie 
Katki ludzie mają jednak piękne dusze, ich zachowanie jest szczere i uczciwe, 
podczas gdy w  pięknym świecie firmy KM Styl stosunki międzyludzkie ce-
chują się podstępem i brakiem skrupułów. Należy jeszcze zwrócić uwagę na 
to, że rodzina Meduna nie jest bajecznie bogata, jak wyobrażamy sobie Men-
dozów z Kolumbii, czy Meade’ów ze Stanów Zjednoczonych; należą do dobrze 
sytuowanej klasy średniej, która pewnie umiała wypłynąć na fali zmian poli-
tycznych lat 90. Katka staje się pośrednikiem między tymi oddzielonymi od 
siebie światami: świadoma swojej szpetoty, nie marzy o dostaniu się do świata 
bogatych, jednak chce tam wykazać się swoimi zawodowymi zdolnościami, 
otrzymując w ten sposób wstęp do tego świata, który chce ją odepchnąć. Jej 
przemiana inspiruje wszystkie postacie dookoła, ponieważ nagle sam Tomáš 
Meduna odkrywa swoją piękną duszę, a rodzice bohaterki przystosowują się 
do nowej rzeczywistości: „Katka działa jako medium, jako moderator umożli-
wiający przepływ. To ona pomaga każdemu ze światów wyciągać to co najlep-
sze z drugiego” (McCabe 2016: 202, tłum. A.S.). 

Chociaż można to wszystko powiedzieć również o Urszuli Cieplak, w pol-
skiej wersji dostrzegamy znaczące różnice. Po pierwsze, czeska adaptacja jest 
wierniejsza oryginałowi, podczas gdy polscy adaptatorzy mocnej wpłynęli 
na własny rozwój fabuły i na sposób nagrywania serialu. TVN zainwestował 
w lepszą scenografię i kostiumy, jak również w promowanie serii: konkretnym 
wynikiem są zaskakujące dane o oglądalności, po których autorzy brali pod 
uwagę zwiększenie liczby odcinków lub zaplanowanie kolejnego sezonu, tak 
jak już zrobiono w Rosji, Niemczech, czy Hiszpanii. W Czechach, natomiast, 
wyniki oglądalności okazały się nie spełniać oczekiwań, w wyniku czego seria 
została przyśpieszona i skrócona.

Polska Brzydula, prawdę mówiąc, już od początku nie jest aż tak odpy-
chająca: pewnie że, podobnie jak jej „siostry w szpetocie”, nosi parę za dużych 
okularów i  aparat ortodontyczny, ma krzaczaste brwi, staromodną fryzurę 
i brak jej gustu w sposobie ubierania się, ale są to wszystkie małe przeszkody, 
które można by było pokonać już w pierwszym odcinku. Jej brzydota nie jest 
groteskowa czy karykaturalna, ale razi, kiedy porównać ją z pięknością i klasą 
kobiet, z którymi przyszło jej pracować u producenta mody. Do tego trzeba 
dodać pewną niezdarność i fakt pochodzenia ze wsi, z której codziennie roz-
poczyna długą, męczącą podróż do biura w samym centrum Warszawy. Sto-
lica jest wszechobecna w tym serialu: jej parki i pomniki, restauracje i kluby 
stanowią tło dla przygód Uli i Marka, czyniąc fabułę bardzo prawdopodobną, 
realną. Wieś tym razem nie jest prostą metaforą idealnego, nie dotkniętego 
konsumeryzmem, świata – tam też można spotkać gwałtownych sąsiadów, 
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złośliwe i wścibskie osoby, oraz dużą dawkę ignorancji. Dom rodzinny, acz-
kolwiek urządzony w sposób prosty, staromodny i lekko kiczowaty jest przy-
tulnym gniazdem, w którym Ula może schronić się na zakończenie każdego 
ciężkiego dnia pracy. Czeka tam na nią rodzina, silnie związana uczuciowo, 
przysparzająca bohaterce dodatkowych powodów do zmartwień – po śmierci 
matki, to ona czuje się odpowiedzialna za ojca, młodo wyglądającego, ale ze 
słabym sercem, za brata nastolatka, przeżywającego buntowniczy okres dojrze-
wania, w końcu za małą, bezbronną siostrzyczkę. Z ich powodu nie chce przy-
jąć propozycji swojego dobrego kolegi Maćka, by rozpocząć nowe życie w An-
glii. Właśnie ten emigracyjny wątek jest specyficzny dla polskiej adaptacji, bo 
odwołuje się do zjawiska typowego nad Wisłą. Tego, że świat nie kończy się 
na polskich granicach, można doświadczyć też przy różnych innych okazjach: 
niemiecka dziennikarka modowa, rosyjski biznesman, ale przede wszystkim 
fakt, że firma, w której pracuje Ula, to polsko-włoskie joint-venture. Jeden ze 
wspólników, nieżyjący już Francesco Febo, pierwszy raz do Polski przyjechał 
służbowo, ale znalazł tu miłość; z  tego powodu narzeczona Marka i  jej zło-
wrogi brat urodzili się i dorośli we Włoszech. Jeżeli zechcemy ponownie, wraz 
z czeskimi badaczami, spróbować dostrzec odwołania do zmian ustrojowych 
w Polsce, Paulina i Aleks nie doświadczyli ich na własnej skórze, dlatego ich 
styl życia różni się od innych i z pogardą patrzą na Polaków. Nie są w stanie 
zrozumieć oczekiwań swoich pracowników, a zwłaszcza biednej dziewczyny ze 
wsi, jaką jest Urszula. W siedzibie firmy słychać włoskie słowa, wymawiane nie 
tylko przez rodzeństwo Febo, ale również przez kapryśnego, zmanierowanego 
projektanta o pseudonimie Pshemko, dla którego Włochy to stolica światowej 
mody. 

Tej ostatniej postaci warto poświęcić chwilę, by przyjrzeć się jej w aspekcie 
ikonicznym i językowym. Wbrew oczywistości, że i on, i jego często zmienia-
jący się, zniewieściali asystenci to homoseksualiści, nic na ten temat nigdy nie 
zostaje jawnie powiedziane; wszystko jest domniemane, ale nigdy nie potwier-
dzone. Wręcz przeciwnie, pod koniec serii okazuje się, że Pshemko miał kiedyś 
syna, ale opuścił go. Wątek queer, pierwszoplanowy w adaptacji amerykańskiej, 
nie jest praktycznie eksponowany przez całą fabułę, co stoi w  sprzeczności 
z realiami świata mody, w którym ona się toczy. Jest to świadomy wybór pro-
ducentów TVN, którzy nie chcieli drażnić wrażliwej katolickiej publiczności. 
Wyjątkowo zabawna scena w kolumbijskim oryginale pokazuje jak ostentacyj-
nie męski dyrektor Ecomody przegrywa zakład z projektantem, więc za karę 
musi przebrać się za drag queen i wziąć udział w imprezie w lokalu gejowskim. 
Podobna scena powtarza się w Meksyku, Czechach, Belgii i, lekko zmieniona, 
w mniej tolerancyjnych krajach, jak Rosja i Chiny, ale nie ma jej w polskiej 
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wersji. Zanim ta uwaga zostanie zinterpretowana jako zarzut swego rodzaju 
konformizmu, chciałbym podkreślić, że polscy adaptatorzy szukali rozwiązań 
komicznych nie tyle w tradycji farsy, ile raczej w grach językowych. Pshemko 
ma specyficzny, charakterystyczny dla siebie sposób zwracania się do innych, 
jak bóstwo do śmiertelników („co osoba tu robi?”), prowokujący zabawną serię 
gier słownych, która, może lepiej niż tanie, grubiańskie przebranie się za ko-
bietę, wyraża artystyczną, frywolną duszę tej postaci.

Bohaterką najlepiej ucieleśniającą siłę dowcipnego komizmu wywodzą-
cego się z gry słów jest Violetta, druga sekretarka Marka, powierniczka Pau-
liny. Jej uroda jest bezsporna, ale jej klasa i maniery są dyskusyjne. Podobnie 
jak jej inteligencja i  wykształcenie. Violetta to blondynka z  polskich dowci-
pów – piękna, ale naiwna; egoistka i materialistka, gotowa na wszystko, żeby 
tylko zrobić karierę w świecie mody i znaleźć dobrego, utrzymującego ją męża. 
Na każdym kroku przekręca język polski, deformuje przysłowia i powiedzenia, 
używa najbardziej pospolitych metafor, mieszając je ze sobą, zniekształcając 
ich znaczenie, czasami za przyczyną drobnej pomyłki, tworzy puenty, które 
stały się już kultowymi. Myli nazwiska znanych osób, źle wymawia słowa ob-
cego pochodzenia, przekręca cytaty literackie i kinowe. Każdy odcinek orygi-
nalnej, kolumbijskiej wersji telenoweli musi zawierać farsowe sceny i muszą 
w  nim występować groteskowe postacie, ale polska publiczność oczekiwała 
codziennie od swojej wersji jakiegoś romantycznego momentu między Ulą 
a Markiem, jako obietnicy szczęśliwego zakończenia, jak również szyderczych 
puent Pshemka i „skrzydlatych słów” Violetty, natychmiast powtarzanych i ko-
mentowanych na licznych forach i blogach dedykowanych temu serialowi.

BrzydUla stanowiła dla TVN pierwszą próbę nakręcenia telenoweli. Łatwo 
można zrozumieć, dlaczego producenci woleli raczej zaadaptować zagraniczny 
format niż ryzykować z całkowicie rodzimą produkcją. Wynik końcowy jest 
programem hybrydowym, posiadającym cechy telenoweli i sitcomu, jak rów-
nież rdzennie polskiego subtelnego humoru, bardziej autorskiego. Statystyki 
oglądalności pokazują, że program ten został dobrze przyjęty nie tylko przez 
klasyczną widownię telenowel, tj. kobiety w wieku powyżej 50 lat, mieszkające 
poza wielkimi miastami, o średnim wykształceniu. Choć opowiadana z punktu 
widzenia kobiety, BrzydUla pokazuje nam Warszawę, świat mody i finansów, 
ludzi sukcesu i szczyptę akcji, próbując przyciągnąć przed ekran szerszą, wiel-
komiejską, lepiej wykształconą publiczność, w tym i męską.

Pozostaje nam jeszcze zastanowić się, dlaczego ta widownia chce oglądać 
historię, dla której od samego początku pisany jest happy end. Odpowiedź 
można znaleźć w słowach Pawła Nowickiego, który już od ponad dwudziestu 
lat reżyseruje telenowele w Kolumbii: 
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[…] Ludzie wolą tańczyć przy muzyce, którą znają, oglądają te same filmy 
po kilka razy i – z przygotowanymi chusteczkami – płaczą za każdym razem. 
Satysfakcja z niespodzianki jest elitarna – dotyczy raczej „dzieł”, nie „produk-
tów”. W przypadku „produktu” to konsument wie, jak ma smakować hambur-
ger, a nie ten, który go przygotował. Podobnie z telenowelą – przewidywal-
ność jest niezbędna. To nie same odcinki zapewniają sukces telenoweli, ale to, 
co się dzieje w tzw. międzyczasie – czyli dyskusje ciotek, plotki i prognozowa-
nie, co się wydarzy. Jeżeli tego zabraknie, będzie klapa. Cabrujas, nieżyjący już 
wenezuelski scenarzysta, mówił, że nie jest ważne, co się wydarza, ale jak się 
wydarza. I to interesuje widownię… (Subbotko: 2008). 
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Między szokiem a nudą, czyli o wartości 
paradokumentów i programów typu reality show 

w ujęciu teorii krytycznej i kultury obnażania

Abstrakt:
Niesłabnąca oglądalność paradokumentów oraz programów typu reality show spra-
wia, że tego typu gatunki telewizyjne stają się przedmiotem dyskursu społecznego, jak 
i naukowego. Począwszy od Big Brothera, publiczność chętnie korzysta z możliwości 
uczestnictwa w  podglądaniu (i ocenianiu) innych bez konieczności ponoszenia ja-
kichkolwiek konsekwencji. Tło dla podejmowanych rozważań stanowią dwie koncep-
cje: teoria krytyczna przemysłu kulturalnego zapoczątkowana przez myślicieli szkoły 
frankfurckiej oraz pojęcie kultury obnażania Briana McNaira. Artykuł przybliża za-
sady, w oparciu o które tworzy się tego typu programy. Zasadnicza część opracowania 
koncentruje się na omówieniu psychologicznych i socjologicznych zachowań urucha-
mianych u widzów, jak również na wskazaniu mechanizmów zawartych w samych pro-
gramach, mających na celu przyciągnięcie widowni.

Słowa kluczowe:
reality show, paradokument, voyeryzm, kultura obnażania, teoria krytyczna, szkoła 
frankfurcka

Wprowadzenie
Wyniki badań monitoringu mediów jednoznacznie wskazują na utrzymującą 
się na stałym poziomie liczbę widzów produkcji takich jak Dlaczego ja?, Szpi-
tal czy Warsaw Shore: Ekipa z  Warszawy. W  związku z  tym warto postawić 
pytanie o wartość tego typu programów, a  także wskazać, czy mogą one coś 
wnieść do życia widzów, a jeśli tak, to co. Wydaje się, że odpowiedź na pytanie 
o powody popularności tego typu gatunków telewizyjnych leży w znanym od 
zarania dziejów mechanizmie możliwości podglądania ludzi bez ponoszenia 
jakichkolwiek konsekwencji. Z  drugiej strony, zawsze znajdą się śmiałkowie 
chętni wystawić swe poczynania na widok publiczny, liczący na zostanie sław-
nym. Należy także zastanowić się nad tym, na ile ich oglądalność wynika ze 
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świadomego wyboru telewidza, a na ile jest kwestią liczby emisji oraz czasu, 
w którym nadawany jest dany program.

Zasadniczym kontekstem dla podejmowanych rozważań jest teoria kry-
tyczna, wnosząca do dyskursu naukowego – mówiąc w sposób uproszczony – 
refleksję poświęconą krytyce kultury masowej. Pomimo upływu lat, należy 
uznać ją za cenne narzędzie analizy zjawisk społecznych także i dziś. Drugie 
tło dla podnoszonych w niniejszym artykule zagadnień stanowią kwestie ta-
kie jak intymność, obnażanie i seksualizacja sfery publicznej (m.in. w ujęciu 
Briana McNaira). Obie prezentowane teorie mogą zostać wykorzystane do ob-
jaśnienia mechanizmów funkcjonowania telewizji, będącej medium znamien-
nym dla kultury masowej oraz próby odpowiedzi na pytanie o fenomen seriali 
paradokumentalnych i programów reality show.

Teoria krytyczna, czyli o tym jakie zdania stawia się przed sztuką
Teoria krytyczna lub krytyczna teoria społeczeństwa stosowana była w odnie-
sieniu do poglądów głoszonych przez przedstawicieli tak zwanej szkoły frank-
furckiej. Choć szkoła frankfurcka po II wojnie światowej przestała istnieć, 
a  jej twórcy – nadal wyznający podobne poglądy – rozpoczęli prace na wła-
sny rachunek (Szacki 2011: 523), wciąż istnieje jednak teoria krytyczna, która 
przestała być kojarzona jako zjawisko typowo niemieckie i nie jest związana 
z żadną, konkretną instytucją.

Z racji tematyki niniejszego opracowania, warto nadmienić, że przedsta-
wiciele szkoły frankfurckiej ważną funkcję przypisywali sztuce, która wspiera 
filozofię w  przechowywaniu treści należących do dziedzictwa kulturowego. 
Frankfurtczycy upatrywali w  niej także potencjał społecznego sprzeciwu. 
Sztuka, jako jedna z niewielu dziedzin, wymyka się logice rynkowej, zacho-
wując właściwy dystans wobec rzeczywistości społecznej, stając się przy tym 
narzędziem krytyki społecznej całości. Potępia się natomiast sztukę, która 
staje się towarem i zaczyna podlegać prawom rynku (Szahaj 2008: 44). Kry-
tyka odnosi się głównie do kultury popularnej, której przeciwstawiana jest 
sztuka, rozumiana jako jej zupełne przeciwieństwo. Sztuka w  nowoczesnym 
świecie, naznaczonym kryzysem politycznym, kryzysem wartości i ogłupiającą 
kulturą masową, jest dla ludzi wybranych, którzy nie hołdują powszechnym 
potrzebom. Nowa sztuka powinna być elitarna, trudna, oparta na dysonan-
sie, nie sprawiająca przyjemności, nie dająca poczucia ulgi. Znajduje się na 
przeciwległym biegunie do kultury masowej, dlatego też z góry skazana jest na 
marginalizację w życiu społecznym. Co znamienne dla przedstawicieli szkoły 
frankfurckiej, winę za duchowe spłycenie kultury przypisują oni producentom, 
a nie konsumentom. Twórcy teorii krytycznej wyznaczają standardy krytyki 
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kultury masowej, poszukującej przyczyn miałkości intelektualnej kultury ma-
sowej oraz jej sztampowości formalnej w logice działania systemu, który każdą 
wartość czyni wartością wymienną używając kultury jako narzędzia ideolo-
gicznego oddziaływania na podporządkowanych (Szahaj 2008: 37). Machina 
produkcji działa przecież na rzecz konsumentów tylko pozornie. Techniki ma-
nipulacyjne, stosowane na rynku, dają złudzenie rozmaitości wyboru, chociaż 
tak naprawdę wszelkie różnice między opcjami stale są usuwane. Nowoczesne 
produkty wymagają jedynie uwagi automatycznej, w dużej mierze pozbawia-
jąc ich użytkowników spontaniczności i wyobraźni. Nic innego, jak tylko eko-
nomiczna racjonalność nadaje znaczenie towarom, kupowanym przez rzesze 
nieświadomych jednostek. Krytyka kultury masowej sprowadza się zatem do 
spojrzenia na nią jako na kulturę wykorzystującą słabości jednostki w niezwy-
kle złożonym i wysoce sfunkcjonalizowanym społeczeństwie, czyniącego z niej 
przypadkowy egzemplarz tego samego gatunku (Krzemieniowa 2002: 148).

Przemysł kulturalny jako wysypisko
W teorii krytycznej dużo miejsca poświęca się analizie przemysłu kultural-
nego. Jedna z głównych tez stanowi stwierdzenie, że film, radio i telewizja stały 
się obszarami, które nie muszą już dłużej udawać, że są sztuką. 

Sytuację ułatwia fakt, że w świecie kultury uczestniczą rzesze odbiorców 
i  to umożliwia jej stałą reprodukcję. Powoduje to jednak zaspokajanie stan-
dardowych potrzeb w  standardowy sposób, a  taka jedność przemysłu może 
doprowadzić do ujednolicenia również i  innych sfer życia społecznego, jak 
choćby polityki. W przemyśle kulturalnym chodzi głównie o to, aby nikt nie 
był w stanie oprzeć się jego ofercie. Służy temu wyraźne promowanie różnic, co 
ma niewiele wspólnego z rzeczywistością, bowiem okazuje się, że poszczególne 
dobra niewiele się od siebie różnią. Niemniej jednak dla każdego coś prze-
widziano (Adorno, Horkheimer 2010: 126). Konsumentów dzieli się na od-
powiednie grupy, aby dokonać klasyfikacji ich potrzeb. Przedstawianie przez 
ekspertów słabych i mocnych stron danego produktu ma jeden zasadniczy cel 
i  bynajmniej nie chodzi o  przekazanie prawdziwych informacji konsumen-
tom – zabieg ten służy tylko i wyłącznie zachowywaniu pozorów konkurencyj-
ności i potęgowaniu wrażenia wyboru. 

Zupełnie inny problem stanowi serwowanie niezmiennych (bo i  spraw-
dzonych) rodzajów gwiazd, typów muzyki, czy produkcji telewizyjnych. 
Wszystko to ma jednak sprawiać wrażenie zmienności i nowości. Wszystkie 
szczegóły są niczym innym jak tylko gotowymi kliszami, które można zastoso-
wać to tu, to tam, określonymi w pełni przez funkcję, jaka przypada im w sche-
macie (Adorno, Horkheimer 2010: 127). Motywy te pozostają żywotne, o ile 
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tylko stanowią potwierdzenie owego schematu. Co więcej, zbyt duże znaczenie 
przypisuje się obecnie efektom i  rozwiązaniom technicznym, wśród których 
giną przesłania i idee. Dziś film jest dobry, o ile widzowi uda się w nim „zato-
nąć” pozostając w skupieniu, którego nie trzeba aktualizować (a byłoby to ko-
nieczne, gdyby została odciągnięta jego uwaga). Obrazy nie zostawiają obecnie 
zbyt dużego pola dla wyobraźni, ponieważ stając twarzą w twarz z „dziełem” 
jednostka nie dość, że nie powinna analizować tego, co widzi na bieżąco, to 
jeszcze oczekuje się od niej, że wyłączy myślenie o wszystkich innych aspek-
tach swego życia. Jak się jednak okazuje, władza społeczeństwa przemysłowego 
odciska się w przyzwyczajeniach ludzi na tyle silnie, że nawet roztargnienie nie 
przeszkodzi w trwającym cały czas konsumowaniu jej wytworów. Za każdym 
produktem stoi z kolei rynek i ekonomiczne prawa, a przerwy w konsumowa-
niu mogą być kosztowne, zatem po co marnować czas. Horkheimer i Adorno 
zwracają uwagę na to, że czas pracy niewiele różni się od „czasu wolnego”, 
bowiem egzystencję jednostki napędzają stale analogiczne procesy. Również 
język przemysłu kulturalnego przenika i dotyczy obu sfer jej życia. Przemysł 
kulturalny ustala swój własny język ze składnią oraz słownikiem, nazywanym 
przez frankfurtczyków żargonem (Adorno, Horkheimer 2010: 130). Zdolność 
udawania, że jest to naturalne, traktowana jest jako niebywała umiejętność. 
Ciągłe powtarzanie reklamowych haseł przywodzi na myśl hasła totalitary-
zmu, niemniej jednak stale poszukuje się nowych dróg dotarcia do konsumen-
tów, a prym wiodą w tym oczywiście producenci, starający się zmusić każdego 
do poddania się obiegowym wzorom konsumpcji (Szahaj 2008: 42) i zmusić do 
kupna towaru. Ten z kolei, bez względu na okoliczności, ma uderzać, zaskaki-
wać, a zarazem sprawiać wrażenie swojskości, ma być lekki, ale zapadać w pa-
mięć, ma być wyrafinowany, ale prosty; chodzi o to, by zawładnąć klientem, 
uważanym za roztargnionego lub opornego (Adorno, Horkheimer 2010: 165). 
Czyż opis ten nie pasuje idealnie do programów typu reality show lub parado-
kumentów produkowanych obecnie niemalże na masową skalę?

Z drugiej strony, na dostosowywaniu do wzorów rządzących światem kon-
sumpcji traci sztuka, ponieważ przemysł kulturalny pławi się w imitacji. Wiel-
kie dzieła sztuki wnosiły coś do kultury, bo podejmowały ryzyko i negowały 
poprzedni nurt czy stan rzeczy. Sytuacja ta pozostaje jednak przeszłością, gdyż 
przemysł nie ma obecnie do zaoferowania nic nowatorskiego i, po pierwsze, 
boi się radykalnych zmian (w myśl zasady „dobre jest to, co już sprawdzone”), 
a po drugie sprawia, że wprowadzane do obrotu dzieła naśladują swoich po-
przedników, a nie z nimi polemizują. Konformizm przemysłu kulturalnego za-
dowala się, jak widać, reprodukowaniem stale tego samego, stąd i wykluczenie 
wszelkich nowości. Jednak nadal próbuje się wmówić odbiorcom, że mają do 
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czynienia z czymś zupełnie dotychczas niespotykanym. Istotą przemysłu jest 
ruch, jednak nikt nie powiedział, że jest to ruch w którąkolwiek stronę. Rytm 
mechanicznej produkcji obiecuje, że nic się nie zmieni, przez co nie powstanie 
żaden niepasujący do systemu element (Adorno, Horkheimer 2010: 136). 

Chciałabym jednak wrócić do wątku dotyczącego dzieł sztuki. Okazuje się, 
że gdy dzieło dostosuje się do aktualnego zapotrzebowania, mami ludzi, którzy 
liczyli na wyzwolenie się od zasady użyteczności. Obecnie dochodzi do ma-
sowej konsumpcji różnych tekstów kultury, które odpowiednio spreparowane 
i w przystępnej cenie zostały udostępnione wszystkim, podobnie jak publiczna 
przestrzeń. 

Przemysł kulturalny nieustannie oszukuje konsumentów tym, co stale 
im obiecuje (Adorno, Horkheimer 2010: 141). Odwlekanie uzyskania przy-
jemności w czasie powoduje wieczne niezaspokojenie. Cokolwiek oferuje się 
odbiorcy, natychmiast zostaje mu odebrane. Znaczenie przemysłu jest funda-
mentalne także i dlatego, że uciekając się do najprymitywniejszych środków 
wytwarza on takie przekazy kulturowe, które utwierdzają odbiorców w prze-
konaniu, iż stan rzeczywistości społecznej, z jakim mają do czynienia, jest je-
dynym możliwym. Zgodnie z zasadą, konsumentowi wpaja się przekonanie, że 
przemysł kulturalny może zaspokoić wszystkie potrzeby, ale z drugiej strony 
mają one być tak ustawione, by sam konsument widział siebie wyłącznie jako 
wiecznego konsumenta, jako obiekt przemysłu kulturalnego. Nie tylko wma-
wia mu się, że oszustwo jest zaspokojeniem, ale ponadto – że tak czy inaczej 
musi pogodzić się ze wszystkimi nakazami (Adorno, Horkheimer 2010: 143). 
Indywidualność jest akceptowana, o ile nie odbiega od tego, co ogólne. W prak-
tyce oznacza to jednak, że uczestnicy przemysłu zostają jej pozbawieni, każdy 
jest egzemplarzem tego samego gatunku i może zastąpić kogokolwiek innego. 
Sam człowiek nie tylko może zastępować, ale może także zostać zastąpiony, co 
wywołałoby nieprzyjemne uczucia, na które nie chce narażać go machina prze-
mysłu. Naturalnym staje się to, co powtarzalne, to, co tkwi w cyklu przemy-
słowym, podobnie jak ma to miejsce w cyklu przyrody. Każdemu gwarantuje 
się formalną wolność, ale nie ma możliwości „nie-wybierania” (Barber 2007: 
179). Wolność ogranicza się do wyboru co skonsumować, gdyż wybór między 
braniem udziału w przemyśle a byciem poza nim po prostu nie istnieje. Powra-
cając do tematu indywidualności, warto podkreślić, że przemysł obchodzi się 
z nią skutecznie jedynie dlatego, że dokonuje się w niej reprodukcja kruchości 
społeczeństwa. Tylko dzięki temu, że indywidua nie są indywiduami, a jedynie 
znamionami pewnych tendencji, możliwe jest ich dopasowanie i „przycięcie” 
do ogółu.
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Podsumowując ten wątek można pokusić się o  stwierdzenie, że kultura 
zawsze odgrywała znaczącą rolę w  neutralizacji zarówno instynktów barba-
rzyńskich, jak i rewolucyjnych. Jednak kultura uprzemysłowiona potrafi jesz-
cze więcej – dyktuje warunki, za sprawą których egzystencja w społeczeństwie 
wciąż jeszcze jest możliwa.

Kultura obnażania oraz kultura podglądactwa
Drugi z  kontekstów dla zagadnień podejmowanych w  ramach niniejszego 
artykułu stanowi kultura obnażania. Termin ten został spopularyzowany za 
sprawą książki Briana McNaira pt. Seks, demokratyzacja pożądania i  media, 
czyli kultura obnażania (McNair 2004). Owa demokratyzacja pożądania, o któ-
rej pisze autor, to: 

z jednej strony powszechny dostęp do wszystkich środków, za pomocą któ-
rych seksualność się wyraża za pośrednictwem mediów lub w  inny sposób 
[...], a z drugiej pojawienie się bardziej zróżnicowanej i pluralistycznej kultury 
seksualnej, różnej od tej, do której przyzwyczajony był tradycyjnie patriar-
chalny kapitalizm (McNair 2004: 30).

Jak wynika z lektury, McNair rozumie kulturę obnażania niejako w kontekście 
wprowadzania tego, co intymne do sfery publicznej, dyskursu publicznego. 

Niezaprzeczalnie współczesna kultura, to nie tylko kultura przesycona ero-
tyzmem, ale także kultura ekshibicjonizmu emocjonalnego i konfesyjnych pro-
gramów typu reality show. Za przesunięcie granicy między tym, co publiczne 
a prywatne odpowiada w dużej mierze rozwój mediów i nowych technologii, 
w  tym w  szczególności także olbrzymi wpływ portali społecznościowych, 
wśród których prym wiedzie Facebook.

Należy przy tym zauważyć, że szczególnie jeśli chodzi o reality show, seks 
i intymność stanowią najbardziej „chodliwy” towar w kapitalistycznym świe-
cie i najlepiej się sprzedają. Nie bez znaczenia pozostaje zależność na zasadzie 
popyt-podaż, gdyż obnażanie to odpowiedź na silną potrzebę podglądactwa 
i z pewnością nie nasiliłoby się, gdyby nie było na nie „popytu”.

Stąd już blisko do podjęcia rozważań o tym, kim są osoby gotowe na to, aby 
obnażyć przed innymi. Nie ulega wątpliwości, że na potrzeby (szczególnie re-
ality show) są one w stanie dobrowolnie poświęcić swoją tożsamość. Jak pisze 
w swym artykule Anna Golus:

Dorosłe osoby godzą się na udział w takich programach osobiście i zrzekają 
się własnego prawa do prywatności, a niekiedy także do godności, w miarę 
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świadomie i dobrowolnie. Należy podkreślić: w miarę świadomie, ponieważ – 
jak wykazują Magdalena Krzpiet i Agnieszka Ogonowska [...] – różnie z ową 
świadomością bywa. Według Ogonowskiej uczestnicy programów opartych 
na rzeczywistości (talk i reality show) nie są do końca świadomi własnych mo-
tywacji (Ogonowska, 2002: 19) a według Krzpiet (Krzpiet 2005: 45) – moty-
wacji stacji telewizyjnych i  skutków swojego wystąpienia w telewizji (Golus 
2015: 145).

Kwestia wykorzystywania aktorów budzi etyczne wątpliwości, szczególnie jeśli 
odgrywana scena odbija się szerokim echem w Sieci (jak choćby stosunek sek-
sualny na wizji z udziałem Frytki i Kena z Big Brothera, czy poczynania fikcyj-
nego bohatera, Dariusza Smyczyńskiego z Trudnych Spraw, który zdecydował 
się na romantyczną kąpiel w wannie ukochanej). 

Dodatkowo, wydaje się, że osoby te muszą mieć w sobie pewien pierwia-
stek narcyzmu. Temat ten podejmuje w swojej książce pt. Kultura cyfrowego 
narcyzmu Magdalena Szpunar (Szpunar 2016). Autorka pisze, że w kulturze 
narcyzmu, w której dominuje nieautentyczność, sztuczność, pozór i udawanie, 
wielu ludzi pragnie „autentyczności” i  doświadczenia czegoś prawdziwego. 
Odpowiedzią na tego typu potrzeby są omawiane w niniejszym artykule ga-
tunki, które zostaną dokładnie scharakteryzowane poniżej.

Recepta na paradokument
Paradokumenty, zwane inaczej docusoap, scripted doc, docureality definiowane 
są na różne sposoby, w tym m.in. jako:
• cyklicznie emitowany film telewizyjny relacjonujący dramatyczne sceny z co-
dziennej pracy jednostek straży pożarnej, policjantów, pracowników służb ra-
tunkowych; ale też innych wyróżniających się na tle innych grup zawodowych 
(docusoap);
• inscenizowany dokument kojarzący się widzom raczej z fabularyzowanym, 
ale jednak filmem opartym na faktach głównie z racji na angaż niezawodowych 
aktorów (scripted doc, docu reality) (zob. Bucknall-Hołyńska 2013: 67–68).

Analizując powyższe definicje daje się stwierdzić, że na gruncie genologii 
produkcje te nie dają się jednoznacznie ująć w istniejące dotychczas klasyfi-
kacje. Najbardziej trafnym określeniem oddającym charakter gatunku wydają 
się pojęcia docudrama (series) lub serial paradokumentalny. Docudrama to 
gatunek telewizyjny polegający na połączeniu technik dokumentalnych i  fa-
bularnych (Bucknall-Hołyńska 2013: 68). Co więcej, można powiedzieć, że se-
rial paradokumentalny stylem i formą naśladuje (czy wręcz udaje) dokument, 
ale nie prezentuje prawdziwych wydarzeń i osób, tylko oparte na scenariuszu, 
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wyreżyserowane i  zagrane przez mniej znanych aktorów (albo całkowitych 
amatorów) historie.

W toku przygotowywania artykułu można pokusić się o  stworzenie ty-
pologii paradokumentów ze względu na tematykę czy treści w  nich prezen-
towane, bowiem już dawno paradokument przestał dotykać jedynie tematyki 
pracy służb społecznych.

Obyczajowe, 
bohaterowie 
mający 
tajemnice

Medyczne O losach 
młodzieży

Miłość, 
uczucia

Kwestie 
kryminalne, 
sądy
(docu-crime / 
court show)

Trudne sprawy Szpital Szkoła Chłopaki do 
wzięcia

W-11

Dlaczego ja? Pielęgniarki Małolaty Zdrady Detektywi
Sąsiedzi Pamiętniki 

z wakacji
Malanowski 
i partnerzy

Dzień, który 
zmienił moje 
życie

Oszukane Sędzia 
Anna Maria 
Wesołowska

Ukryta prawda Sąd rodzinny
Nieprawdopo-
dobne a jednak

Biuro 
kryminalne

Tab. 1. Typologia seriali paradokumentalnych ze względu na tematykę wraz z przy-
kładami. Źródło: opracowanie własne.

Jak się okazuje, wszystkie paradokumenty posiadają pewne punkty wspólne, 
które daje się wskazać poniżej: 
• W każdym z odcinków pojawia się odrębna historia, nowi bohaterowie i ich 
życiowe problemy;
• Bohaterowie są typowi (np. pracujący student, rozwódka mająca trudności 
finansowe);
• Nadawanie pozorów autentyczności historii (imiona i nazwiska bohaterów, 
wiek, miejsce zamieszkania);
• Akcja (inscenizacja) według schematu: prezentacja postaci, pojawienie się 
problemu, popadanie w  jeszcze większe tarapaty, szczęśliwe (optymalne) 
zakończenie;
• Konstrukcja: „Pokażę, a potem opowiem, co pokazałem”;
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• Jednowątkowość;
• Amatorzy wcielający się w bohaterów;
• Lektor, wyjaśniający widzom fabułę.
• Element metafilmowy, self-TV, gdy bohater wypowiada się bezpośrednio do 
kamery zwracając się do telewidzów, np. prosząc ich, aby mu towarzyszyli.
Omawiając wymienione powyżej cechy można powiedzieć, że mają one na 
celu budowanie autentyczności. Jednocześnie każda prezentowana historia ma 
charakter zamknięty, ograniczając się do jednego odcinka.

Reality show, czyli nic do ukrycia przed widzem-podglądaczem
Reality show to z definicji typ programu telewizyjnego, w którym z reguły wy-
stępują osoby wcześniej niezwiązane zawodowo z telewizją. Ludzie ci w założe-
niu mają zachowywać się „naturalnie” przed kamerą w sztucznie zaaranżowa-
nej, niekiedy ekstremalnej sytuacji. Wiele z programów ma postać konkursu.

Podobnie jak i paradokument, reality show wywodzi się z tradycji doku-
mentalizmu, jednak jest oparte na formule widowiska (Golus 2015: 145). Co 
więcej, łączy w sobie struktury rozrywkowe z materiałem o proweniencji do-
kumentalnej (Przylipiak 2004: 193) i  stanowi kolejny stopień upubliczniania 
przez telewizję tego co prywatne, mieszania sfery prywatnej z publiczną. Wy-
różnikiem tego typu programów jest „hybrydyzacja, a więc tendencja do łącze-
nia rozmaitych formuł i modalności” (Przylipiak 2004: 193), która dotyczy nie 
tylko gatunków, lecz także kwestii autentyzmu oraz sfery prywatnej i publicz-
nej. Takie programy polegają na:

postawieniu człowieka w sytuacji kryzysowej, a następnie obserwowaniu jego 
zachowań, przy czym całość powinna być produktem przyjemnym (chociaż 
kontrowersyjnym jednocześnie) i – rzecz oczywista – odpowiednio przygoto-
wanym do sprzedaży. Możliwe są rozmaite warianty poszczególnych części tej 
definicji (Godzic 2005: 49–50).

Istotą programu jest postawienie widza w roli „podglądacza”. Z punktu widze-
nia oglądalności występuje zależność: im bardziej w programie zostanie na-
ruszona intymność uczestnika i  im drastyczniejsze sceny widz obejrzy, tym 
lepiej, bo przełoży się to na wzrost poziomu oglądalności. 

Warto mieć świadomość, że reality show rzadko bywają nadawane na 
żywo – z reguły jest to program rejestrowany i montowany. Powodem takich 
działań jest chęć zdynamizowania akcji przez producentów, jak również ustrze-
żenie potencjalnego odbiorcy przed zobaczeniem lub usłyszeniem treści, które 
łamią prawo bądź nie wpisują się bezpośrednio w  założenia programu. Jest 
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to powodem, dla których widzowie nie oglądają bohaterów, kiedy ci śpią lub 
czytają. W reality show coraz częściej bohaterowie mają zorganizowany czas, 
otrzymują do wykonania określone zadania, co ma w  efekcie wywołać jesz-
cze więcej ciekawych dla widzów sytuacji aniżeli miałoby to miejsce w przy-
padku, gdyby zostali pozostawieni sami sobie. Mają także kontakt ze światem 
zewnętrznym (wyjątkiem był Big Brother).

Siła przyciągania i 3S, czyli co ciekawi widza
Omówione powyżej elementy oraz mechanizmy użyte przy tworzeniu parado-
kumentów i programów typu reality show mają na celu przyciągnięcie i pozy-
skanie widowni. Stąd już blisko do pytania o to, co przyciąga telewidza. Często 
oglądanie paradokumentów jest po prostu rozrywką, traktowaną analogicznie 
do oglądanie komedii. Niewątpliwie, 

część osób szuka w nich historii prosto z życia, zwłaszcza o zabarwieniu skan-
dalizującym czy intymnym. Inni chcą się przejrzeć w  tych programach jak 
w lustrze. Jeszcze inni szukają pocieszenia lub rozwiązania swoich problemów. 
Nawet widzowie nastawieni do nich krytycznie mogą je oglądać wybiór-
czo, dla tzw. beki. W tym przypadku im gorszy program, tym zabawniejszy 
(Słowik 2015).

Nie bez znaczenia jest także historia – prosta, jednowątkowa, najczęściej 
z intrygą; co istotne nie trzeba śledzić losów bohaterów na bieżąco (paradoku-
menty). Dodatkowo, omawiane gatunki bazują na zasadzie tzw. 3S, oznaczają-
cych seks, skandal i sensację. Chodzi o to, aby widz został – jak mówili krytycy 
szkoły frankfurckiej – wciągnięty w oglądany program, co jest możliwe m.in. 
poprzez pragnienie doznania szoku, przy jednoczesnej chęci poznania emocji 
innych.

Paradokumenty cieszą się popularnością, gdyż niosą za sobą bliższy od-
biorcy, niewyidealizowany obraz świata, wynikający z  chęci oglądania au-
tentycznych historii ludzi z  „krwi i  kości” (z którymi widzowie mogą się 
identyfikować).

Kolejny aspekt wiąże się z  potrzebą oglądania życia innych – wpisanym 
w naturę jednostek voyeryzmem, szczególnie jeśli jest to możliwość podgląda-
nia oraz oceniania innych bez ponoszenia konsekwencji. 

Mówi się także, że część widzów wyraża potrzebę oglądania nieszczęść in-
nych po to, aby odnaleźć remedium na własne problemy.

Na popularność wpływa także dostępność programów tego typu i  stacji 
je nadających, gdyż Polsat czy TVN są dostępne w podstawowych pakietach 
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telewizyjnych. Seriale paradokumentalne w  tych pasmach emitowane są co 
najmniej dwa razy na dobę (blok poranny, zawierający powtórki i blok popo-
łudniowy, podczas którego widzowie mogą zobaczyć nowe odcinki). Ostatnim 
z komponentów przekładających się na popularność tego typu gatunków jest 
fakt, iż zarówno paradokumenty, jak i reality show to szybka, prosta, nie wy-
magająca myślenia rozrywka (także dla osób z wyższym wykształceniem).

Zmierzając ku podsumowaniu, można powiedzieć, że seriale parado-
kumentalne wypełniają dużą część ramówek stacji prywatnych, jak również 
telewizji publicznej. Stanowią odpowiedź na ekonomiczny, a być może i kul-
turowy kryzys, z pewnością jednak starają się odpowiadać na potrzeby telewi-
dzów szukających szybkiej i banalnej rozrywki w sensacyjnej i wzbudzającej 
zainteresowanie formie (Bucknall-Hołyńska 2013: 74). Warto przy tym podjąć 
refleksję na temat tego, na ile widz jest w stanie uciec od tego typu rozrywki, 
która w ujęciu myślicieli reprezentujących nurt teorii krytycznej byłaby wybo-
rem nie tyle dobrowolnym, ile koniecznym. 
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Czego uczy Szkoła? O relacjach między telenowelą 
dokumentalną a rzeczywistością

Abstrakt: 
Naszym celem jest zestawienie serialu TVN Szkoła, produkcji z gatunku scripted docu, 
z rzeczywistością polskiej szkoły oraz ukazanie walorów i mankamentów serialu na-
wiązującego do bliskich nam realiów. Podejmujemy temat wpływu serialu na wizeru-
nek polskiej szkoły w oczach zarówno samych uczniów, jak i dorosłych, oraz kwestię 
ewentualnych stereotypów utrwalanych przez wspomnianą produkcję. Przedstawiamy 
badania analizujące oglądalność serialu wśród młodzieży i  jej stosunek do niego, 
a także opinie innych nauczycieli. 

Słowa klucze:
rzeczywistość szkolna, scripted docu, stereotyp, Szkoła

Popularne ostatnimi czasy seriale, w których oglądać możemy codzienne pe-
rypetie „zwykłych ludzi”, dla medioznawców stają się źródłem informacji na 
temat socjologii telewizji, dla internetowych żartownisiów, a w szczególności 
młodzieży – źródłem licznych dowcipów, memów i  amatorskich przeróbek. 
Problemów nastręcza już sama klasyfikacja gatunkowa tego typu produkcji, 
które jedni traktują nad wyraz serio, inni zaś prześmiewczo, nie oglądając nie-
kiedy ani jednego odcinka w całości. W swoim tekście zajmiemy się serialem 
typu scripted docu, zatytułowanym Szkoła, emitowanym przez stację TVN od 
1 września 2014 roku. Jako zawodowi nauczyciele, chcielibyśmy odnieść się 
do wiarygodności fabuły oraz postaci, skomentować prezentowaną na ekra-
nie rzeczywistość i spróbować ocenić wartość programu. W ramach pracy nad 
niniejszym artykułem, pozwoliliśmy sobie również przeprowadzić badania an-
kietowe w środowisku szkolnym, mające na celu wsparcie merytoryczne na-
szego wywodu i płynących z niego wniosków.

Gatunek, który reprezentuje serial Szkoła, to hybryda serialowego tasiemca 
i dokumentalnego szablonu, realizowanego poprzez charakterystyczne dla fil-
mów non-fiction środki przekazu. Jak pisze Justyna Bucknall-Hołyńska, po-
wołując się na Małgorzatę Bogunię-Borowską, 
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[…] wykorzystanie elementów poetyki filmu dokumentalnego ma na celu 
zwiększenie autentyczności bądź uzyskanie całkowitego wrażenia prawdziwo-
ści przedstawionego obrazu świata, a tym samym zyskanie statusu istotności 
(Bucknall-Hołyńska 2013: 68). 

Producenci seriali docusoap, na fali popularności programów takich jak 
Ukryta prawda czy Trudne sprawy, w których niejednokrotnie głównymi boha-
terami są nastolatkowie wraz z ich problemami emocjonalnymi spowodowa-
nymi trudami dojrzewania, zdecydowali się wyemitować serial w całości po-
święcony młodzieżowemu środowisku, którego akcja osadzona jest w jednym 
z krakowskich zespołów szkół.

Wśród telewizyjnych programów tego typu Szkoła, podobnie jak Detek-
tywi, Szpital czy Sędzia Anna Maria Wesołowska, sytuuje się najbliżej definicji 
docusoap pozwalając widzom wniknąć w środowisko sprofesjonalizowane, do 
którego prawdopodobnie na co dzień nie mają dostępu (Bucknall-Hołyńska 
2013: 67–68), na co wskazywałyby pierwotne zamiary producentów, aby nadać 
serialowi tytuł Nauczyciele, co jednak stałoby z pewnością w sprzeczności z po-
ruszaną ostatecznie problematyką dotyczącą przecież głównie uczniów1. 

Serial Szkoła emitowany jest, nie licząc powtórek i możliwości obejrzenia 
go na platformie internetowej, od poniedziałku do piątku o  godzinie 16:00. 
Jest to pora, kiedy ludzie dorośli są najczęściej jeszcze w pracy, właśnie z niej 
wracają lub załatwiają różnego rodzaju sprawy. Ci, którzy mogą jednak zasiąść 
wtedy przed telewizorem, mają szeroką gamę programów do wyboru, włącznie 
z popularnym swego czasu, a emitowanym o podobnej porze Wspaniałym stu-
leciem2. Natomiast nastolatkowie w tym samym czasie wracają ze szkół, często 
mając jedynie chwilę wolnego czasu przed innymi zajęciami pozalekcyjnymi, 
takimi jak korepetycje, uprawianie sportu czy nauka w szkole muzycznej. Czy 
jest to więc okres, który potencjalnie chcieliby przeznaczyć na powrót do szkol-
nej rzeczywistości, zapośredniczonej na ekranie telewizora? Wydaje się to ab-
surdalne, a jednak tak właśnie się dzieje. Istnieją dwa możliwe wytłumaczenia 
tego zjawiska. Z jednej strony, dla uczniów będących w trudnych sytuacjach 
pocieszający może być fakt, że jest ktoś, kto przeżywa te same (lub może jesz-
cze poważniejsze) rozterki, a co więcej – ktoś, kogo życie mimo wszystko się 

1 Informację taką można odnaleźć na kilku portalach internetowych, na które powo- 
łał się autor hasła źródłowego na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Szkoła_ 
(serial_telewizyjny).
2 Na chwilę obecną (lipiec 2016) emisja Wspaniałego Stulecia przesunięta została na 
godzinę 18:30. Artykuł przedstawia stan rzeczy sprzed zmiany ramówki. 
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jakoś ułożyło. Jest to swojego rodzaju potrzeba wiary w happy end i baśniowe 
zakończenie, gdzie dobro wygrywa ze złem, a wszyscy żyli długo i szczęśliwie, 
co nie zawsze ma miejsce w realnym życiu. Z drugiej strony, istnieje całkiem 
spora grupa uczniów marginalizowanych przez rówieśników, niezaangażowa-
nych towarzysko, nie wyróżniających się niczym szczególnym, których omijają 
wszystkie plotki i smaczki szkolnego życia. Sami nie są zbyt odważni, by do-
konywać szalonych rzeczy, i za mało atrakcyjni, by wzbudzać zainteresowanie 
innych uczniów, o których wybrykach dowiadują się dopiero wtedy, gdy cała 
sprawa już przebrzmiała. Telewizyjna Szkoła pozwala im w bezpieczny sposób 
uczestniczyć w tym, co nie dane im jest w realnym świecie3.

Temu właśnie problemowi, co prawda nie w  kontekście analizowanego 
przez nas paradokumentu, przyglądali się liczni badacze, stwierdzając, że se-
riale tego typu pozwalają widzowi wniknąć w świat przedstawiony bez aktyw-
nego uczestnictwa w prezentowanych na ekranie wydarzeniach. Telewizyjne 
szkiełko pozwala z  bezpiecznej odległości, niejako podglądając, przeżywać 
wraz z  bohaterami historie, których nie funduje nam życie. Ten rodzaj re-
kompensaty ma wiele wspólnego ze starożytnym przeżyciem katharsis niejako 
„kosztem” bohaterów greckich tragedii (Ogonowska 2006: 224–227). Realizują 
one zatem odwieczne zapotrzebowanie na bezpieczną naukę i rozrywkę, po-
zbawioną negatywnych konsekwencji, dając jednocześnie poczucie voyeury-
stycznej przyjemności. Dostęp do tajemnej wiedzy na temat sekretów cudzego 
życia uzyskujemy podobnie jak w programach reality show w rodzaju Big Bro-
thera, (emitowanego w Polsce na licencji amerykańskiej), dzięki symulowanej 
przez telewizję obserwacji z ukrycia (Ogonowska 2006: 68–71). 

Co zatem zobaczą owi ciekawi prawdziwej szkoły podglądacze? W opisie 
serialu dostępnym na stronie internetowej Player.pl przeczytać możemy: 

Jest to serial z kategorii scripted docu, którego akcja skupiona jest na życiu 
uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. Burzliwe poszukiwanie własnej toż-
samości, potrzeba akceptacji, szukanie nowych doświadczeń, pierwsze zauro-
czenia – to właśnie ich codzienność. Wyzwania, jakie stawia przed nimi współ-
czesny świat, i problemy, z którymi się zmagają, wielokrotnie znajdują swoje 
ujście w  zachowaniu młodzieży. Negowanie autorytetów, bunt, kradzieże, 

3 Punkt odniesienia dla tej hipotezy stanowi facebookowy profil serialu, który (co 
pokazują zarówno komentarze, jak i  ilość „lajków”) cieszy się popularnością przede 
wszystkim wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych (https://www.facebook.
com/tvnszkola/). Zdają się to potwierdzać również przeprowadzone przez nas bada-
nia, których wyniki prezentujemy w dalszej części artykułu. 
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prześladowania, a nawet nieodpowiedzialne zabawy, to tylko część wątków, 
jakie zobaczymy w Szkole. Inspiracją dla scenarzystów serialu stały się praw-
dziwe historie współczesnych nastolatków (http://player.pl/seriale-online/
szkola-odcinki,2395/).

Program ten nie wymaga jednocześnie wysokich nakładów finansowych, 
a producenci nie ukrywają, że, jak w innych tego typu przypadkach, liczy się 
ilość odcinków i zaspokojenie „głodu” widza, nie zaś ich jakość. Dlatego też 
wśród odtwórców ról, szczególnie uczniów, zobaczymy praktycznie samych 
„naturszczyków”, jedynie wśród nauczycieli odnajdziemy profesjonalnych 
aktorów, na co dzień grających w  różnych teatrach. Niskobudżetowość pro-
dukcji generuje różnego rodzaju niedociągnięcia. Kluczowe dla fabuły wyda-
rzenia rozgrywają się w zaledwie kilku sąsiadujących ze sobą przestrzeniach: 
klasach, korytarzach, pokoju nauczycielskim, przede wszystkim zaś w  ra-
diowęźle, w  szkolnej toalecie, czy pod sklepikiem lub w  szatni. Akcja dzieje 
się w  prawdziwej szkole, wobec czego odcinki kręcone są podczas wakacji. 
Uczniom towarzyszy letnia aura, co sprawia wrażenie, że czas stoi w miejscu. 
Brakuje zatem naturalnych zmian pór roku, które w rzeczywistości wyznaczają 
rytm szkolnego kalendarza. Zachwianie czasoprzestrzeni występuje również 
na innych płaszczyznach. Podczas gdy w jednej części szkoły toczy się lekcja, 
w innej w najlepsze trwa przerwa, a uczniowie kilometry szkolnych korytarzy 
pokonują w mgnieniu oka. Widz, znający realia szkoły, odniesie z pewnością 
wrażenie, że w tej placówce brakuje nauczycieli. Pokój nauczycielski nawet na 
przerwie świeci pustkami. Każdego z przedmiotów uczy tylko jedna osoba i to 
na obu etapach edukacyjnych. Nie dziwi to w przypadku przedmiotów na pew-
nym etapie fakultatywnych, jak na przykład biologia, chemia czy historia, jed-
nakże zastanawiające jest, gdy w dwunastu klasach gimnazjum i tyluż w liceum 
uczy jedynie jedna polonistka czy matematyczka, co wiąże się z obowiązkiem 
przeprowadzenia przynajmniej 120 godzin lekcyjnych tygodniowo, a  prze-
kłada się to na ponad 6 etatów i  zmuszałoby jednego nauczyciela do pracy 
dosłownie 24 godziny na dobę. W obliczu takiej ilości pracy nie dziwi, że dwie 
minuty przed dzwonkiem polonistka jest w tym miejscu lekcji, w którym po-
winna być co najmniej 40 minut wcześniej. Ukazanie zajęć z ich merytorycznej 
strony z założenia nie jest bowiem istotą przedstawianych wydarzeń, stanowią 
one jedynie swoiste tło dla perypetii uczniów. Ci również mają nieograniczony 
dostęp do sal lekcyjnych, w  tym do pracowni chemicznej, w której znajdują 
się niebezpieczne substancje. Niekonsekwencją wobec szkolnej codzienności 
są również chociażby groźby dyrektora, uprzedzającego ucznia, iż negatywna 
ocena z zachowania będzie brana pod uwagę w trakcie egzaminów wstępnych 
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na studia, których od lat już nie ma. Liczne skróty i  uproszczenia mogłyby 
świadczyć o  anachronicznym i  wybiórczym postrzeganiu systemu edukacji 
przez twórców serialu, zdają się jednak być nieuniknioną konsekwencją ga-
tunku, którego swoistą cechą jest kontrastowość prezentowanych charakterów 
i wartkie tempo akcji.

Warto też zauważyć, że w tego typu programach przekaz zostaje zwielo-
krotniony poprzez informacje pojawiające się na ekranie i wprowadzoną przez 
producentów narrację o charakterze komentarza do rozgrywających się wyda-
rzeń. Głos z offu bardzo często wysuwa się na pierwszy plan i dominuje, po-
wodując wrażenie wtórności względem tego, co zostało wcześniej powiedziane 
i  zagrane przez aktorów. Przykładowo, gdy w  jednym z odcinków obserwu-
jemy rozterki licealistki, której proponuje pracę menedżer klubu ze striptizem, 
w scenie, w trakcie której dziewczyna zwierza się ze swoich wątpliwości przyja-
ciółce, usłyszeć możemy męski głos, komentujący: „[…] Dziewczyna zastana-
wia się nad propozycją mężczyzny, który oferował jej i Iwonie pracę tancerki” 
(odc. 279)4. Realizm wydarzeń zostaje zatem wzmocniony i uwiarygodniony 
przez wszechwiedzącego narratora, funkcjonującego na prawach przewodnika, 
którego słowa jednocześnie sankcjonują nawet najbardziej nieprawdopodobne 
zdarzenia. Owe didaskalia mogą służyć także streszczeniu dotychczasowej fa-
buły po to, by oglądający mógł włączyć się w akcję w każdym momencie. 

Serialowy nadrealizm przejawia się również w poruszanej przez autorów 
problematyce. Najczęściej obecnym problemem w życiu uczniów są ich re-
lacje z  rodzicami. Pokoleniową przepaść pogłębiają konflikty między matką 
i ojcem. Dzieci wychowują się w rodzinach niepełnych lub patchworkowych, 
a także w takich, w których występuje przemoc fizyczna, psychiczna, a nawet 
seksualna, często nie mają wsparcia wśród rodziców-alkoholików czy wiecznie 
nieobecnych, bo ciężko pracujących na utrzymanie domu. Los nie oszczędza 
także tych, którym niczego pod względem materialnym nie brakuje. Otoczeni 
są nadgorliwą opieką, niepozwalającą im na rozwijanie swoich pasji, zmuszeni 
podążać drogą wyznaczoną przez niezrealizowane marzenia rodziców.

Nieobserwowana przez widzów bezpośrednio, a  znana jedynie z  prowa-
dzonej przez lektora narracji, sytuacja życiowa uczniów staje się przyczyną 
wielu rozgrywających się w szkole tragedii. Wśród nich odnaleźć można za-
wody miłosne, nagminne zdrady, a  także niewłaściwe ulokowanie uczuć (w 
nauczycielach, rodzicu koleżanki czy kolegi), występujące na porządku dzien-
nym kradzieże i szantaże oraz przemoc psychiczna i fizyczna, jak i popadanie 

4 Wszystkie odcinki dostępne są na stronie Player.pl. Dla uproszczenia podajemy jedy-
nie numery odcinków w nawiasach.
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w nałogi (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Tego typu problemy, choć 
obecne w różnych szkołach, w serialu występują w znacznym zintensyfikowa-
niu. Widać to zwłaszcza w przypadku niechcianych ciąż, które stają się tema-
tem przewodnim wielu odcinków nawet w jednym sezonie. 

Warto zauważyć, że pojawiają się jednak takie scenariusze, które, jeśli 
w  ogóle miałyby mieć odzwierciedlenie w  rzeczywistości, to jedynie w  jed-
nostkowych, zindywidualizowanych przypadkach. Już w  streszczeniach po-
szczególnych odcinków udostępnionych przez dystrybutora przeczytać można 
o problemach niewielkich, urastających do rangi tragedii, jak i wydarzeniach 
tak nieprawdopodobnych, że próżno szukać ich pierwowzoru w rzeczywistości 
szkolnej: 

Przyjaciółki Melania Kruk i Maja Matysiak pokłóciły się, bo Melania popla-
miła bluzkę Mai i nie przeprosiła jej za to. Maja postanowiła, że tym razem się 
nie ugnie i nie wyciągnie pierwsza ręki do Melanii. W głębi serca ma jednak 
nadzieję, że usłyszy od przyjaciółki przeprosiny. Tymczasem Melania posta-
nawia zrobić szkolny casting na nową przyjaciółkę… (odc. 278).

Gimnazjalistka Katarzyna Przybysz zaspała i o mało nie spóźniła się do szkoły. 
Z pośpiechu zapomniała użyć dezodorantu i pod pachami zrobiły się jej plamy 
od potu. Zauważyła to jedna z dziewczyn i zaczęła wyśmiewać się z Kasi. Zło-
śliwa koleżanka chce zrobić wszystko, żeby upokorzyć dziewczynę (odc. 245).

Gimnazjalista Nikodem Gil myśli, że dzięki udziałowi w turnieju szachowym 
zdobędzie popularność wśród uczniów. Jest zawiedziony, kiedy okazuje się, 
że szachy nikogo nie interesują. Zmienia się to jednak, gdy wraz z kolegami 
z drużyny szachowej udziela telewizyjnego wywiadu. Chłopak zyskuje wresz-
cie upragnioną sławę. Nikodem przegrał jednak na turnieju szachowym swój 
mecz i jego nowi znajomi się od niego odwrócili. Nie chce się z tym pogodzić. 
Zdesperowany za wszelką cenę postanawia odzyskać ich sympatię (odc. 266).

Gimnazjalistka Julia Michalik pół roku temu miała wypadek. Wybuchająca 
petarda uszkodziła jej oko. Dziewczynka przeszła operację przeszczepu ro-
gówki. Nie wie, że dawcą rogówki był zmarły człowiek, bo rodzice ukryli to 
przed nią. Dopiero w  szkole uświadamiają jej to koledzy z  klasy, Przemek 
Malicki i Sebastian Rutecki. 13-latka nie może w to uwierzyć. Dziewczynka 
jest przerażona. Staje się też ofiarą żartów kolegów z  jej klasy. Aurelia Dra-
bik z  gimnazjalnej klasy 1b jest przekonana, że poprzedniej nocy widziała 
UFO, a kosmici chcą nawiązać z nią kontakt. Koledzy nastolatki postanawiają 
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wykorzystać naiwność dziewczyny i robią wszystko, żeby uwierzyła w przy-
lot kosmitów. Aurelia jest coraz bardziej przestraszona. Darek i Tomek wysy-
łają jej wiadomość z kosmicznym przesłaniem, potem nagrywają filmik, jak 
istoty pozaziemskie przybyły do szkoły. Dziewczynka jest przerażona, a  jej 
przyjaciółka, Róża, za wszelką cenę chce się z nimi spotkać i uratować świat. 
W końcu nastolatki decydują się na spotkanie z kosmitami. Są przekonane, że 
istoty pozaziemskie pojawią się na dachu najwyższego budynku koło szkoły 
(odc. 262).

Licealistka, chcąc zaimponować kolegom, decyduje się na zachowanie wbrew 
sobie [uczestniczy w – P.O., K.M.T.] Ranking[u] szkolnych biustów (odc. 66).

Ola Dunin-Wysocka jest nową uczennicą 1a gimnazjum. Jej ojciec jest dy-
plomatą i nastolatka wzbudza duże zainteresowanie wśród uczniów. Jednak 
dziewczyna traktuje kolegów z  dystansem i  nie chce zawiązywać nowych 
przyjaźni. Zakochany w  uczennicy Łukasz chce zdobyć dziewczynę, której 
imponują tylko arystokraci. Nastolatek zmienia w dzienniku swoje nazwisko 
na Poniatowski. Pokazuje dziewczynie zdjęcia, na których jest razem z kró-
lową brytyjską. Żeby udowodnić swoje arystokratyczne pochodzenie nasto-
latek połyka grudki srebra. Wierzy, że to pozwoli uzyskać mu błękitną krew 
(odc. 274). 

Przedstawione tutaj perypetie przywodzą na myśl komiksowe historyjki, 
zamieszczane regularnie w  kultowym swego czasu młodzieżowym czasopi-
śmie „Bravo Girl”. 

Choć uczniowie wywodzą się z różnych środowisk, ich wygląd zewnętrzny, 
starannie przemyślany przez serialowych stylistów, odpowiadający współcze-
snym trendom w  młodzieżowej modzie, kłóci się wielokrotnie z  osobowo-
ścią bohaterów oraz ich statusem społecznym i zamożnością. Idąc za ciosem, 
twórcy serialu zdecydowali się również ściśle stypizować bohaterów, nazna-
czając ich egzotycznymi imionami – próżno bowiem szukać wśród „szkolnych 
gwiazd” Jasiów i Małgoś, natomiast najciekawsze perypetie spotykają bohate-
rów o imionach: Gaja, Olimpia, Jonatan, Mieszko, Donata, Luiza, Aurelia, Lu-
cyna, Tymon, Nikodem, Oliwier, Bruno, Kornelia, Oksana, Melania, Marika. 
Trudno odmówić tym imionom wdzięku, jednak dalekie od realizmu jest stę-
żenie owej wymyślnej antroponimii, która, jak się wydaje, ma na celu stygma-
tyzację uczniów z problemami wychowawczymi i podtrzymanie krzywdzącego 
stereotypu wiążącego imię ze statusem społecznym dziecka. Jednocześnie, jak 
przystało na stereotypową młodzież, dla większości z nich liczy się wyłącznie 
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wygląd zewnętrzny i atrakcyjność. Dlatego też chłopcy chętnie biorą sterydy 
i chodzą na siłownię, zaś dziewczęta marzą o pięknej cerze, wydatnym biuście 
i szczupłej figurze, dla której są gotowe popaść w anoreksję lub zajadać się wa-
cikami kosmetycznymi. 

Co prawda uczniowie, jak my wszyscy, często mówią różne nieprzemyślane 
rzeczy, które odbiorcy z zewnętrz mogłyby wydawać się zabawne, a nawet głu-
pie. Jednak te wypowiedzi serialowej młodzieży, które powinny z założenia być 
najbardziej spontaniczne, bo wykrzyczane pod wpływem emocji, rażą swoją 
sztucznością i często wywołują po prostu efekt komiczny. 

Nie tylko uczniowie ulegają w serialu stereotypizacji, dotyka ona także po-
staci nauczycieli. Nie ma ich zbyt wielu, dlatego skupiają w sobie dużo skraj-
nych cech. Mamy zatem: wymagającą matematyczkę, która sieje postrach 
wśród uczniów, skłonnych uwierzyć nawet w  to, że zamordowała przed laty 
swoją rodzinę, cichą i empatyczną nauczycielkę biologii, która świadoma jest, 
że nie radzi sobie z młodzieżą, wykorzystującą jej dobre serce, czy przystoj-
nego wuefistę, w którym podkochują się wszystkie uczennice. Języków obcych 
uczą tam native speakerzy, którzy jednak w swoim kaleczeniu języka polskiego 
mogą wydać się groteskowi. Idealizacji podlega też wygląd nauczycielek, które 
zawsze ubrane są w eleganckie garsonki, czy żakiety, starcza im czasu na maki-
jaż, i wyglądają jakby na lekcje przyszły prosto z wizyty u fryzjera.

Kto zatem ostatecznie śledzi najpilniej zawikłane losy nastoletnich bohate-
rów? Jak słusznie zauważa Bucknall-Hołyńska: 

[l]iczną widownię tych produkcji można podzielić na dwie grupy – niewyro-
bionych biernych widzów, odbierających je na poziomie dosłownym, skupia-
jąc swą uwagę na wątku fabularnym, a więc odczytującym je jako dramaty; 
oraz wyrobionych, a często i aktywnych widzów, traktujących je jako komedie, 
satyrę na społeczeństwo (i tu ich pokrewieństwo z mockumentaries), a także 
rodzaj stymulacji do innej aktywności (Bucknall-Hołyńska 2013: 73). 

Spostrzeżenia te potwierdzają przeprowadzone przez nas wśród uczniów 
i nauczycieli trójmiejskich szkół badania, w których mieli oni wyrazić swoją 
opinię na temat serialu Szkoła. Okazuje się, że w obu grupach nie ma ani jednej 
osoby, która nigdy nie słyszałaby o tej produkcji. Większość uczniów ogląda 
serial w miarę regularnie, natomiast nauczyciele przeważnie widzieli pojedyn-
cze odcinki lub znają go ze słyszenia. W  dalszej części ankiety respondenci 
mieli określić stopień odzwierciedlenia rzeczywistości szkolnej w zakresie kre-
acji świata przedstawionego, a także postaci uczniów i nauczycieli, posługując 
się skalą od 0 do 10. W  kwestii serialowego realizmu odpowiedzi obu grup 
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były różnorodne. Jednak generalnie sytuowały się w zakresie od 0 do 5. Traf-
ność kreacji uczniowskich pozytywnie ocenili głównie nauczyciele, natomiast 
trafność kreacji nauczycielskich – uczniowie. Kolejne dwa pytania pozwalały 
ankietowanym na wyrażenie ich opinii na temat adekwatności poruszanej 
w serialu problematyki i  fenomenu popularności paradokumentu we współ-
czesnej telewizji. Nauczyciele w  większości uznali poruszane w  serialu kwe-
stie za trafne odbicie rzeczywistych problemów uczniów, czemu zdecydowanie 
sprzeciwiła się w  ankiecie pytana o  to samo młodzież. W  ostatnim pytaniu 
zaś przeważały opinie krytyczne o tego typu produkcjach, wśród których poja-
wiały się następujące odpowiedzi respondentów: „odzwierciedlają mentalność 
Polaków”, „są nierealne i ogłupiają tę część społeczeństwa, która wierzy, że tak 
wygląda prawdziwe życie”, „są naciągane”, „przedstawiają bezsensowne sytu-
acje życiowe, które nie zdarzają się ludziom”, „trochę mnie bawią, uważam, że 
odbiegają od rzeczywistości, traktuję je wyłącznie rozrywkowo”, „budzą zdzi-
wienie tym, że są aż tak popularne”, „przerażające jest to, że młodzież może 
z  tego typu seriali czerpać inspirację”. Krytycyzm respondentów wydaje się 
być w dużej mierze podyktowany ich uprzedzeniami do tego typu produkcji. 
Warto jednak podkreślić, że wiernymi widzami serialu są osoby od ankieto-
wanych przez nas młodsze, które paradokument ten śledzą z emocjonalnym 
zaangażowaniem. 

Amerykański filozof i medioznawca, Neil Postman, autor słynnej książki 
Zabawić się na śmierć, udowadnia nam jednak, że nie Wielki Brat powinien być 
tym, kogo moglibyśmy najbardziej się obawiać. Powstała w 1984, a więc w cza-
sie, w którym rozgrywa się akcja powieści George’a Orwella, książka Postmana 
napisana została w erze sprzed „telewizyjnego” Big Brothera (Postman, 2004: 
219–229). Zdaniem autora, największe zagrożenie stwarza nam nie ograni-
czenie naszej swobody i wszechobecna kontrola, a nieograniczony dostęp do 
pustej rozrywki, przejawiający się w tabloidyzacji rzeczywistości, w tym oglą-
danych seriali, które część widzów, podobnie jak czytelnicy „Faktu” czy „Su-
perexpressu”, traktuje śmiertelnie poważnie. Owa gonitwa za wyimaginowaną 
sensacją i  nadmierna fascynacja cudzym życiem może nam zafundować co 
najmniej lekką zadyszkę, jeśli nie przyprawi nas wcześniej o zawał serca. 
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Chef ’s Table, czyli po co nam serial o kucharzach?

Abstrakt:
Tematem artykułu jest refleksja nad serialem Chef ’s Table. Traktuję go pretekstowo, 
jako przykład zmian dokonujących się we współczesnej kulturze kulinarnej. Rola ku-
charza znacznie wzrosła. Sześcioodcinkowa seria dokumentalna prezentuje sylwetki 
szefów kuchni, którzy zostali docenieni m.in. przez francuski przewodnik Michelin. 
W artykule zwracam szczególną uwagę na współczesny proces traktowania gotowania 
jako procesu twórczego, zbliżonego do sztuki. Kucharz staje się artystą, a gotowa po-
trawa dziełem sztuki. Istotne jest, w jaki sposób tworzone są pewne mity wokół postaci 
szefów kuchni. Twórcy nie tylko odwołują się np. do dzieciństwa bohaterów, ale także 
posługują się efektami takimi jak slow motion czy użycie specyficznej muzyki.

Słowa kluczowe:
serial dokumentalny, Chef ’s Table, David Gelb, szef kuchni, kulinaria, kucharz

Wstęp
Telewizja przyzwyczaiła nas – widzów do seriali i filmów dokumentalnych po-
święconych życiu i twórczości osób w jakiś sposób ważnych dla naszej kultury. 
Stworzenie filmu dokumentalnego o danej osobie automatycznie ją nobilituje, 
zakładamy bowiem, że dokumenty tworzy się najczęściej w sytuacji, gdy histo-
ria jest na tyle ciekawa lub kontrowersyjna, że warto ją opowiedzieć. Powstanie 
serialu Chef ’s Table świadczy o ogromnym znaczeniu postaci kucharza. W ni-
niejszym artykule analizuję tę serię pod kątem zmieniającej się roli kucharza 
w kulturze.

Współcześnie mamy do czynienia z dynamicznymi zmianami w świecie 
kulinariów, obejmującymi również profesję kucharza. Coraz częściej szefowie 
kuchni są postrzegani podobnie jak gwiazdy filmu, muzyki czy sportu. Serial 
jak w soczewce skupia i pokazuje przemiany, które dokonują się w restaura-
cjach. Uznaję go za jeden z reprezentatywnych przykładów, na podstawie któ-
rych można zaobserwować najważniejsze czynniki kształtujące współczesną 
kulturę kulinarną.
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Zmiany
Na początek warto przyjrzeć się ewolucji zawodu kucharza, która dokonała 
się na przestrzeni lat1. Jean-Louis Flandrin, francuski historyk, zwraca uwagę 
na zmianę, jaka zaszła w  pozycji przedstawicieli tej profesji w  XVII wieku. 
Flandrin uznaje ten moment w  historii za przełomowy, twierdząc, że od tej 
chwili zauważalny jest większy prestiż zawodu kucharza. Analizując francu-
skie książki kucharskie z  okresu średniowiecza, autor zauważa, że kucharze 
mimo swojej wiedzy i umiejętności zawsze podkreślali, że należy uwzględniać 
upodobania kulinarne osób, dla których się gotuje. Gust osoby jedzącej mógł 
nawet wpływać na ostateczną wersję przepisu. Wiek XVII przynosi zmianę. 
Jak pisze Flandrin: „dobrzy kucharze występują przeciw dawnym zwyczajom, 
które zmieniały naturalny smak potraw – zbyt długiemu gotowaniu i nadmier-
nemu przyprawianiu” (Flandrin 1999: 287). Autor cytuje pracę Nicolasa de 
Bonefonsa z 1654 roku, Rozkosze wsi: „niech kapuśniak pachnie tylko kapustą, 
zupa z porów porami, z rzepy rzepą i tak samo w innych przypadkach […], to 
co powiedziałem o zupach powinno się upowszechnić i służyć za regułę odno-
szącą się do wszystkiego, co zjadamy” (Flandrin 1999: 288).

W książkach kucharskich kucharze zaznaczają, że to oni mają decydujący 
głos w kwestii menu i wiedzą najlepiej jak konkretne danie powinno smako-
wać2. Zdarzają się nawet stwierdzenia, w których obśmiewają niektóre upodo-
bania amatorów i mimo że podają sposób, jak je zaspokoić, uważają je za co 
najmniej niewłaściwe (Flandrin 1999: 308).

Zwiększeniu roli kucharza sprzyja też fakt, że w XVII i XVIII w. następuje 
rozwój gastronomii publicznej. To jednak wiek XIX przynosi restauracje luk-
susowe, w takiej formie, w jakiej znamy je dzisiaj3. Tacy szefowie kuchni jak 

1 W polskiej historii na wymienienie zasługują tacy kucharze jak Mikołaj Koza, kucharz 
na dworze Jagiełły czy Paweł Tremo, gotujący dla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Tremo był ponoć znany w całej Europie. To on odpowiadał za potrawy podczas słyn-
nych obiadów czwartkowych, wprowadzając na królewski stół potrawy lżejsze i mniej 
tłuste niż wcześniej – „wszystko wykwintne, jednak w niewielkich ilościach, aby stało 
się zadość nowej modzie kulinarnego umiaru” (Łozińscy 2013: 122).
2 W Polsce już w wieku XVIII kucharze potrafili dobitnie dać do zrozumienia, że to ich 
zdanie jest najważniejsze: „Niechżeby mu nie dodano czego podług jego woli, z umy-
słu zepsuł potrawę udając, iż nie miał zadosyć ingredyjencyj, których do takiego smaku 
potrzebował” (Kitowicz 1951: 438).
3 Jak pisze Fernand Braudel w pracy Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV- 
-XVIII wiek. Struktury codzienności, „przed XV czy XVI wiekiem nie było w Europie 
prawdziwego luksusu żywnościowego ani wyrafinowanej kuchni” (Braudel 1992: 160).
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Marie-Antoine Carême czy August Escoffier wpłynęli na zwiększenie roli ku-
charzy. Na to jak pozycja szefa kuchni wygląda obecnie wpłynęło wiele czyn-
ników. Alain Drouard zwraca uwagę na współzależność trzech grup: kucharzy, 
nowych mediów i nowej klienteli4 („the chefs and cooks, as they rose up the 
social ladder, the new media and a new clientele”; Drouard 2007: 293), i pod-
kreśla, że po drugiej wojnie światowej coraz więcej szefów zaczęło odchodzić 
od roli pracownika i służącego, zakładając własne restauracje. Nie można też 
pominąć powstawania mediów poświęconych kulinariom, a także ukonstytu-
owania się grupy restauracyjnych gości określanych mianem foodies.

Serial
Serial jest odpowiedzią, ale i wyrazem zjawisk, zachodzących we współczesnej 
kulturze. Kucharz stał się osobą na tyle ważną, że mógł powstać serial doku-
mentalny poświęcony tej profesji. Chef ’s Table opowiada bowiem nie o proce-
sie gotowania i jedzenia albo produktach spożywczych, ale o samych szefach 
kuchni. Są oni podnoszeni do rangi artystów, wyjątkowych osobowości, któ-
rych historię warto poznać. Chef ’s Table prezentuje sylwetki najważniejszych 
współczesnych szefów kuchni. Pierwszy sezon serialu dostępny był na platfor-
mie Netflix w 2015 roku, drugi pod koniec maja 2016 roku, natomiast trzeci 
na początku września 2016 roku. W artykule skupię się na sezonie pierwszym.

Każdy z  sześciu odcinków serialu poświęcony jest jednemu kucharzowi. 
Mamy więc kolejno zaprezentowane sylwetki Massimo Bottury (Osteria Fran-
cescana), Dana Barbera (Blue Hill), Francisa Mallmana (Los Fuegos), Niki 
Nakayamy (n/naka), Bena Shewry’ego (Attica) i Magnusa Nilssona (Faviken). 
Producentem i reżyserem serialu jest David Gelb, znany z filmu dokumental-
nego Jiro śni o sushi, poświęconego postaci japońskiego mistrza sushi.

Tytuł serialu jest symptomatyczny. Chef ’s table to stolik szefa, czyli ten 
znajdujący się na tyle blisko kuchni, by odwiedzający mógł bez problemu śle-
dzić czynności wykonywane przez kucharzy. To miejsce zarezerwowane dla 
wyjątkowych gości. Serial ma sprawić, że widz poczuje się właśnie jak taki 
wyjątkowy gość, wpuszczony do świata szefa kuchni. Odbiorca ma możliwość 
podejrzeć pracę kucharza „od kuchni”, a nie tylko, jak to zwykle bywa w re-
stauracjach, doświadczyć jej efektów. Serial pokazuje pracę kucharza widzianą 
oczami szefów kuchni – to oni opowiadają o swojej wizji, tym, czym się kierują 
w swojej działalności.

4 Wprawdzie autor dokonuje analizy w  kontekście kultury francuskiej, ale można 
stwierdzić, że podobny model odnajdujemy i w innych krajach europejskich.
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Warto zaznaczyć, że wszystkie lokale bohaterów serialu to restauracje 
w klasycznej formie – z obsługą kelnerską, pełnymi nakryciami stołu, rozbu-
dowanym menu. Kucharze prezentowani w serialu wpisują się w nurt nowo-
czesnej kuchni europejskiej, inspirowanej francuską nouvelle cuisine5.

Schemat każdego odcinka jest podobny. Na początku otrzymujemy przed-
stawioną w skrócie filozofię gotowania danego kucharza, która jest motywem 
przewodnim odcinka i  której podporządkowana jest narracja. Reżyser nie 
stroni od licznych odwołań do dzieciństwa bohaterów, ich pochodzenia i sytu-
acji rodzinnej. W kilku przypadkach, które szerzej opiszę w dalszej części ar-
tykułu, zdarzenia z okresu dzieciństwa zostają wykorzystane do pokazania ich 
wpływu na obecną działalność i osobowość kucharzy. Po nakreśleniu wstępnej 
sylwetki bohatera odcinka, reżyser przechodzi do pokazania praktycznej strony 
filozofii gotowania. Obserwujemy pracę kucharzy w  restauracyjnych kuch-
niach, nierzadko także w przestrzeni domowej. Jednym z założeń wstępnych 
badań terenowych, które prowadziłam, było pokazanie różnicy (za Claude’em 
Lévi-Straussem) pomiędzy endokuchnią (domową) i  egzokuchnią (restaura-
cyjną). Lévi-Strauss pisze: „»Gotowane« należy również najczęściej do kuchni, 
którą można by nazwać »endo-kuchnią«, stosowaną do wewnętrznego użytku 
i przeznaczoną dla małej zamkniętej grupy, podczas gdy »pieczone« należy do 
»egzo-kuchni«, a więc takiej, którą częstuje się gości” (Lévi-Strauss 1972: 74). 
Trudno dzisiaj mówić o różnicy wynikającej z obróbki serwowanych potraw, 
ale opozycja stworzoną przez antropologa można zastosować właśnie m.in. do 
przestrzeni. Rzeczywiście, co zdaje się potwierdzać analiza serialu, przestrze-
nie restauracyjna i  domowa są całkowicie odrębne dla osób niepracujących 
zawodowo jako kucharze. Dla kucharzy przestrzeń restauracyjna jest często 
czymś więcej niż tylko miejscem pracy, staje się niemal drugim domem, w któ-
rym spędzają czas i jadają także bliscy osoby gotującej. Te dwie, wydawałoby 
się opozycyjne, przestrzenie wielokrotnie łączą się i  przenikają – widzimy 
wiele scen, w których kucharze gotują również w domowych kuchniach, z dru-
giej strony przestrzeń restauracyjna często staje się przestrzenią zbliżoną do 

5 W 1973 roku twórcy znanego przewodnika kulinarnego, Henri Gault i Christian Mil-
lau, opublikowali listę dziesięciu wyznaczników „nowej kuchni”: potrawy miały być 
lekkie, a  smaku nie powinny dominować ciężkie sosy. Kucharze mieli skupić się na 
produkcie i jego wysokiej jakości. Najważniejsze postulaty dotyczą samego podejścia 
kucharzy do gotowania. Powinni oni cechować się kreatywnością, by nie ograniczać się 
do znanych połączeń smakowych, ale wymyślać nowe i stale zaskakiwać gości. Do tego 
w „nowej kuchni” kluczowy jest aspekt estetyczny potrawy: „the design of the plate and 
the appearance of the dish” (Drouard 2007: 295).
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domowej, zarówno poprzez rodzinną atmosferę panującą w restauracyjnej za-
łodze, jak i faktyczną obecność rodziny, której członkowie nierzadko są rów-
nież pracownikami, jak zarządzająca restauracją żona Massimo Bottury.

Życie prywatne bohaterów jest istotnym elementem każdego odcinka. Re-
lacje rodzinne to kwestia bardzo ważna dla szefów kuchni, którzy wielokrotnie 
w serialu podkreślają, że ich praca jest niezwykle absorbująca i nie pozostawia 
wiele czasu na życie rodzinne. Każdy odcinek kończy przegląd dań stworzo-
nych przez szefa kuchni.

Kucharz = artysta
Kucharze przedstawiani są w serialu jako osoby o szczególnych zdolnościach. 
Podstawową analogią do procesu gotowania staje się proces twórczy. Szefowie 
kuchni są postrzegani jako artyści, podnoszeni do rangi geniuszy, a gotowanie 
jawi się jako sztuka zarezerwowana dla wybitnych osób i wymagająca absolut-
nego i całkowitego poświęcenia (nawet kosztem życia prywatnego). Szczególną 
funkcję ma też sama restauracja, która traktowana jest jak przestrzeń podobna 
galerii sztuki. System serwowania dań również sprzyja takiemu postrzeganiu 
restauracji – w przedstawianych w serialu lokalach główną formą jedzenia są 
kolacje degustacyjne. Z badań Isabelle de Solier wynika, że nawet osoby uzna-
wane za foodies, czyli entuzjastów jedzenia, chodzą do luksusowych restauracji 
raz na kilka miesięcy. De Solier twierdzi, że na co dzień skupiają się na goto-
waniu wysokojakościowych posiłków w domu, a wyjście do restauracji trak-
tują jako coś wyjątkowego. Z drugiej strony, sporadyczność wizyt w lokalach 
sprawia, że przyjemność podczas takiej wizyty jest dużo większa, niż gdyby 
ktoś chodził do niej codziennie – autorka nazywa to „strategią maksymalizacji 
przyjemności”(de Solier 2013: 18). Również badania Alana Warde’a i Lydii Mar-
tens potwierdzają to stanowisko w odniesieniu do ludzi nie będących foodies: 
„wiele osób przyznawało, że jedząc poza domem, mają skłonność do jedzenia 
ponad miarę i więcej niż zwykle. Było to jednak akceptowane, jako że jedzenie 
poza domem stanowiło niemal dla wszystkich specjalne wydarzenie” (Warde, 
Martens 2008: 373). Dlatego kolacje degustacyjne, będące pokazem umiejęt-
ności szefa kuchni, są popularną formą serwowania posiłków w luksusowych 
lokalach. Zjedzenie kilkudziesięciu malutkich porcji różnych dań ma pozwolić 
gościom restauracji poznać filozofię gotowania i osobowość szefa. Kolacje de-
gustacyjne sprawiają, że restauracja, niczym muzeum, ma dawać możliwość 
zapoznania się z twórczością danego artysty. Dania przygotowywane przez sze-
fów kuchni są uznawane za dzieła sztuki. Symptomatyczną sceną jest ta, w któ-
rej Niki Nakayama przygotowuje jedno ze swoich dań. Kobieta używa łyżki jak 
pędzla, tworząc malownicze zawijasy, które są pokazywane widzowi od dołu, 
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dzięki czemu doskonale widzimy nie tylko samo danie, ale i twarz skupionej 
szefowej kuchni. Końcowe dzieło przypomina swoim wyglądem obraz malar-
ski. Poszczególne elementy zostały dopracowane z niesłychaną precyzją i mają 
cieszyć wszystkie zmysły. Zgodnie bowiem z dewizą bohaterów serialu Chef ’s 
Table, jedzenie ma być całościowym doświadczeniem6. Jednym z najważniej-
szych pozostaje jednak zmysł wzroku. Nierzadko ma on znaczenie decydujące 
przy wyborze i ocenie potrawy, a „spożycie może się wyczerpać w samym tylko 
spojrzeniu” (Barthes 2000: 166). Jedzenie ma stanowić intelektualną przy-
jemność o charakterze nie tylko zmysłowym, ale i  intelektualnym. W filmie 
Foodies. The Culinary Jet Set jeden z bohaterów, krytyk kulinarny, mówi, że 
restauracyjne jedzenie nie musi być nawet smaczne, wystarczy, żeby było cie-
kawe. Ma bowiem skłaniać do refleksji, a nie schlebiać kulinarnym gustom.

Istotna dla całościowej wymowy serialu jest także scena, w  której Niki 
Nakayama opowiada o  swojej pracy w  lokalu serwującym sushi. Mówi, że 
w  przypadku sushi niewiele można zmienić w  samym daniu, chodzi raczej 
o jak najlepsze powtarzanie pewnego wzoru. Nakayama podkreśla, że przygo-
towywanie sushi było bardziej pracą (ang. work) niż pokazem kreatywności. 
Tym samym kobieta stawia w opozycji gotowanie traktowane jako rzemiosło 
i gotowanie jako sztukę.

Powracającym w  serialu motywem jest niemożność pełnego twórczego 
rozwoju w  pracy w  lokalu, który nie należy do danego szefa kuchni. Każdy 
z kucharzy opowiada o tym, że podstaw technicznych przyrządzania potraw 
uczył się od kucharskiego mistrza, osoby, która przekazała młodemu adeptowi 
sztuki kulinarnej niezbędne do pracy w kuchni umiejętności i wiedzę. Jest to 
zawsze nauka przez doświadczenie – obserwowanie czynności wykonywanych 
przez bardziej wykwalifikowanych kucharzy i próby ich powtórzenia. Jednak 
większość bohaterów serialu przyznaje, że prawdziwym rozpoczęciem ich 
kariery kulinarnej było stworzenie własnej restauracji. Jednym z czynników, 
które przyczyniły się do wzrostu znaczenia kucharzy we współczesnej kulturze, 
jest zmiana modelu prowadzenia restauracji. Coraz częściej właściciel lokalu 
jest jednocześnie szefem kuchni i sprawuje również funkcje menedżera. Mówi 
się o kuchni autorskiej, w której kucharz ma wolną rękę w kwestii menu, nie 
musi uzgadniać go z właścicielem lokalu, a dania sygnuje swoim nazwiskiem. 
Kucharze odchodzą od kopiowania, naśladowania mistrzów i  wykorzystują 
własne pomysły. Co ciekawe, aspekt finansowy zostaje właściwie pominięty 

6 Anna Wieczorkiewicz w  Apetycie turysty stwierdza: „To nieprawda, że w  restaura-
cjach sprzedaje się posiłki, a w biurach podróży wycieczki; oba rodzaje instytucji ofe-
rują całościowe doznania” (Wieczorkiewicz 2008: 293).
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przez twórców serialu. Powodem może być założenie, że cel finansowy nie jest 
dla szefów najważniejszy. Założenie własnej restauracji dla wielu było przed-
sięwzięciem pochłaniającym oszczędności życia. Jednak twórcy zdają się suge-
rować, że to po prostu kolejne poświęcenie dla sztuki kulinarnej, które zaowo-
cowało finalnie sukcesem.

W tym kontekście pojawia się problem związany z napięciem między tra-
dycją a nowoczesnością. Szefowie kuchni nie chcą zrywać z tradycją, są świa-
domi, jak wielki potencjał się w niej kryje. Dokonują jednak twórczej interpre-
tacji i serwują tradycyjne dania w nowoczesnej odsłonie. Słowo „interpretacja” 
w wypowiedziach bohaterów jest obecne wyjątkowo często. To kolejny sygnał, 
że do opisu procesu gotowania używa się określeń zarezerwowanych dotąd dla 
sfery sztuki, a tym samym przygotowywanie potraw jest traktowane jak sztuka 
właśnie. Własna interpretacja sprawia, że dania tradycyjne, będące inspiracją, 
przyrządzane i podawane są w zupełnie innej formie. Magnus Nilsson w jed-
nej ze scen mówi: „Moje zadanie polega na utrzymywaniu oryginału przy ży-
ciu w sposób, który ludzie rzeczywiście są w stanie zrozumieć”. Z kolei Niki 
Nakayama odwołuje się w swoim gotowaniu do kaiseki, czyli posiłku, podczas 
którego serwuje się konkretne dania w ściśle określonej kolejności. O Massimo 
Botturze mówi się natomiast, że wręcz wynalazł na nowo (ang. reinvent) kuch-
nię Modeny.

Mity dzieciństwa
Oprócz odwołania do tradycji regionu lub kraju, kucharze czerpią inspiracje 
z czasów dzieciństwa, które jest w serialu mitologizowane, pokazywane w kon-
wencji baśni. Zwykle, kiedy bohaterowie wspominają ten etap życia, sceny 
pokazywane są w  zwolnionym tempie, towarzyszy im nostalgiczna muzyka. 
Dzieciństwo prezentowane jest jako okres kształtujący, można doszukać się 
tu echa psychoanalitycznego poglądu, jakoby okres dziecięcy wpływał na całe 
dorosłe życie. Chyba najlepiej widoczne jest to w przypadku Niki Nakayamy, 
która przedstawia swoje dzieciństwo jako ciągłą rywalizację z bratem. To on 
był zawsze w pozycji uprzywilejowanej, nie tyle ze względu na swoje umiejęt-
ności, ile płeć. Nakayama uważa, że poprzez prowadzenie własnej restaura-
cji udowodniła nie tylko rodzinie, ale i całemu gastronomicznemu światu, że 
kobieta może być szefem kuchni. Wspomina jednak, że dziecięca rywalizacja 
znalazła swoje echo również w  życiu dorosłym – wielokrotnie spotykała się 
z dyskryminacją ze strony mężczyzn.

Z drugiej strony dzieciństwo inspiruje kucharzy także bardziej bezpośred-
nio. Ben Shewry opowiada o tym, jak będąc małym chłopcem niemal utonął. 
Było to dla niego ważne doświadczenie, które zainspirowało go do stworzenia 
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dania m.in. z wodorostów. Shewry chciał, by każdy jedzący mógł doznać uczu-
cia zanurzenia w oceanie, smak miał przypominać doznanie wypełnienia wodą 
nosa i ust.

Massimo Bottura również przywołuje (w przeciwieństwie do Shewry’ego, 
radosne) wspomnienie z dzieciństwa, w którym upatruje źródła swojej kuli-
narnej pasji. Opowiada:

Kiedy wchodzę do kuchni, widzę świat z innej perspektywy, jak wtedy, 
gdy byłem dzieciakiem. Byłem urwisem i często wbiegałem do kuchni 
i chowałem się pod stół, na którym babcia wałkowała ciasto na ma-
karon. Często broniła mnie przed moim starszym bratem za pomocą 
matterello, czyli wałka. Świat widziany spod stołu wydaje się inny. 
I właśnie to robimy codziennie w Osterii: przetwarzamy naszą pasję, 
nasze wspomnienia na jadalne kąski (Vines 2014)7. 

Wspomnienia stają się zatem tworzywem, na których kanwie tworzy się dania.

Jedzenie jako komunikat
Jedzenie natomiast jest komunikatem, wiadomością (kucharze wprost mó-
wią o „message”), którą restauracyjny gość ma odczytać. W serialu jest scena, 
w której kelner opowiada gościom o daniu, wyjaśnia skąd pochodzą składniki. 
Nierzadko kelnerzy nie tylko opisują potrawę, ale także udzielają instrukcji, 
w jaki sposób należy ją zjeść. Kucharze podkreślają, że zasadnicze znaczenie 
ma dla nich wolność i  możliwość wyrażania siebie. W  serialu pojawiają się 
następujące określenia: „mój własny sposób”, „mój własny język”, „jej własna 
ścieżka”, „jej serce w jedzeniu”, „wkładać duszę w potrawy”, „mój własny głos 
w gotowaniu”. Indywidualne podejście i kreatywność to najważniejsze warto-
ści8, opisywane nie tylko przez szefów kuchni, ale i osoby związane z branżą 
kulinarną czy restauracyjnych gości. Jak pisze Luce Giard, gotowanie to „jedna 
z rzadkich przyjemności wytwarzania czegoś osobiście, kształtowania kawałka 
rzeczywistości, zaznawania radości demiurgicznej miniaturyzacji, zapewnia-
jąc sobie jednocześnie uznanie tych, którzy będą go spożywać” (Giard 2011: 
145). Prowadzenie własnej restauracji zakłada wychodzenie poza schemat, 

7 http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-19/osteria-francescana-is-a-de-
cadent-reinvention-of-italian-eating 1 [dostęp: 02.08.2016].
8 Co ciekawe, podczas badań, które prowadziłam na temat zmieniającej się roli kucha-
rza, na pytanie o najważniejszą cechę osoby gotującej, najczęściej padającą i  zwykle 
pierwszą odpowiedzią była właśnie kreatywność i nowatorstwo.
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niepowtarzanie utartych wzorów. Po uzyskaniu podstawowej wiedzy, kucharz 
powinien eksperymentować i kierować się własną twórczą inwencją. Jak mówi 
nauczycielka jednego z szefów, traktując swoje słowa jako komplement: „On 
nie czyta książek kucharskich. On tworzy”. Dania mają być wyrazem filozofii 
gotowania. Każdy szef kuchni pokazywany jest przez pryzmat wartości, które 
są dla niego w  gotowaniu najważniejsze. Przykładowo, odcinek poświęcony 
Danowi Barberowi skupia się na podkreślaniu związków szefa kuchni z  na-
turą. Barber hołduje filozofii określanej jako „from field to fork”, prowadzi 
własne gospodarstwo, tym samym wpisując się w trend samowystarczalności 
restauracji.

Do znaczenia samych produktów, z których przygotowywane są dania, od-
wołują się w zasadzie wszyscy bohaterowie serialu. Kładą nacisk na jakość pro-
duktu, a także obróbkę, która pozwala wydobyć jego zalety, podkreślić smak. 
Kucharze w swoich daniach łączą lokalne tradycje z ogólnoświatowymi tren-
dami, uwidaczniającymi się w sposobie przygotowania elementów potraw, ale 
i sposobie układania ich na talerzu.

Jak to robią twórcy serialu?
Sposób przedstawiania jedzenia w  serialu przypomina telewizyjną reklamę. 
Poszczególne elementy opadają na talerz w zwolnionym tempie, sosy apetycz-
nie się rozpryskują, kucharze, aby nie naruszyć misternych konstrukcji, na-
kładają jedzenie specjalnymi pęsetami. To doskonały przykład tzw. food porn. 
Samo patrzenie na jedzenie ma dostarczać przyjemności, ma sprawić, że wi-
dzowi cieknie ślinka.

Warto zwrócić uwagę, że talerz ma być indywidualnym dziełem sztuki. 
Wystarczy spojrzeć na kompozycje tworzone przez szefów – talerze oglądane 
z  góry wyglądają jak abstrakcyjne obrazy. Dokonuje się proces estetyzacji, 
który „oznacza, że coś, co jest nie-estetyczne, czynimy czymś estetycznym czy 
pojmujemy jako coś estetycznego” (Welsch 2005: 119). Mamy tu do czynie-
nia z pewnym paradoksem. Przecież każdy talerz wynoszony z restauracyjnej 
kuchni musi wyglądać zupełnie tak samo. Przestrzeganie kuchennych standar-
dów jest jednym z najistotniejszych zadań kucharzy. W ramach prowadzonych 
przez siebie badań rozmawiałam również z profesjonalnymi szefami kuchni. 
Podkreślali, że kreatywność ma znaczenie głównie na etapie wymyślania po-
trawy, natomiast podczas codziennej pracy w kuchni liczy się powtarzalność 
i rzemieślnicza precyzja w odtwarzaniu wciąż tego samego wzoru. Jednocze-
śnie każdy gość ma mieć poczucie wyjątkowości – talerz został przygotowany 
specjalnie dla niego przez szefa kuchni, to dzieło sztuki stworzone przez arty-
stę, niosące ze sobą komunikat dla odwiedzającego restaurację. 
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Wydaje się, że podstawowym filmowym zabiegiem stosowanym w serialu 
jest użycie efektu slow motion9. Czynności wykonywane przez szefów poka-
zane są w zbliżeniach, a spowolnieniu towarzyszy albo głos z offu (najczęściej 
głównego bohatera odcinka lub osoby mu bliskiej), albo muzyka klasyczna. 
Tego typu zabieg filmowy pełni kilka zadań. Podstawową funkcją jest stworze-
nie swego rodzaju magicznej, baśniowej otoczki towarzyszącej prezentowaniu 
bohaterów. Z jednej strony, tak jak wspominałam wcześniej, kucharze trakto-
wani są jak artyści, a ich dania jak dzieła sztuki. Z drugiej jednak strony slow 
motion przedstawia proces gotowania jako alchemiczną przemianę, a towarzy-
szące mu bulgoczące garnki i skwierczące patelnie jako elementy dokonującej 
się tajemniczej transformacji. Kucharze to mistrzowie ceremonii posiadający 
wyjątkową wiedzę, niedostępną dla innych. Kuchnia jest natomiast miejscem 
twórczych poszukiwań, swoistym laboratorium, w którym dokonuje się eks-
perymentów ze smakiem, Slow motion pozwala twórcom na uwidocznienie 
precyzji zarówno podczas gotowania, jak i układania potraw na talerzach. To 
poetyka, która powoduje odrealnienie pokazywanych sytuacji, a tym samym 
przenosi widza w świat wyidealizowany, w którym nie ma miejsca na pomyłki 
czy nietrafione decyzje (jeśli nawet twórcy akcentują problemy, z którymi bo-
rykali się bohaterowie, okazuje się, że potrafią przekuć je w sukces i traktować 
jako motywację, coś, co ukształtowało ich jako ludzi i kucharzy).

Kolejną funkcją jest wytworzenie nastroju podniosłości, co ma potęgować 
wrażenie, że oglądamy sztukę kulinarną z najwyższej półki. Efekt slow motion 
wyraża, ale i wzmacnia wartość działalności szefów kuchni.

Inną funkcją slow motion jest także przywoływanie wspomnień. Zwolnie-
nie ma na celu zaznaczyć, że mamy do czynienia z przeszłością (mimo czę-
stego użycia slow motion, pozostaje czytelne, które sceny są odwołaniem do 
wspomnień, a które są poetycką rzeczywistością). Przykładowo, gdy Massimo 

9 Twórcy tak upodobali sobie slow motion, że dla wielu osób jest to jeden z głównych 
argumentów do krytyki serialu. W artykule „Chef ’s Table” Season Two: The Good, the 
Bad, and the Binge-Worthy How does Netflix’s hit docu-series fare in its second season?, 
Joshua David Stein na specjalnie przygotowanej skali ocenia, w którym odcinku efektu 
slow motion było najwięcej, a tym samym wydawał się bardziej rozwlekły, a w którym 
było go najmniej. Por.: http://www.eater.com/2016/5/27/11794150/chefs-table-season
-two-netflix-review [dostęp: 05.08.2016]. Z kolei na kanale FoodBeast możemy obej-
rzeć stylizowany na odcinek Chef ’s Table film o przygotowywaniu … kanapki z masłem 
orzechowym i dżemem. Ta parodia pod tytułem Jeff ’s Table ma podkreślić i obśmiać 
absurdalne i nieuzasadnione według twórców filmiku nadużywanie slow motion. Por.: 
https://www.youtube.com/watch?v=uqPaxsJnkT0 [dostęp: 30.08.2016]. 
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Bottura opowiada o babci, która przygotowywała makaron, twórcy pokazują 
w  zbliżeniu proces wyrabiania ciasta i  podrzucania gotowych klusek. Efekt 
slow motion wykorzystywany jest w każdym odcinku.

Dla odbioru całości serialu kluczowe są również początek i koniec każdego 
odcinka. Czołówka zapowiada, czego możemy się spodziewać i determinuje 
perspektywę odbioru. Muzyka klasyczna towarzyszy pokazowi kadrów z luk-
susowych restauracji – otwarcie epizodu składa się z krótkich ujęć m.in. kelne-
rów serwujących jedzenie czy kucharzy układających dania na talerzach. Widz 
od razu wie, że serial będzie opowiadał o tzw. „kuchni wysokiej”. Muzyka ma 
wprowadzić osobę oglądającą serial w podniosły nastrój. Końcówka odcinka 
stanowi klamrę z czołówką. Przegląd dań danego szefa kuchni, któremu rów-
nież towarzyszą dźwięki muzyki klasycznej, jest podsumowaniem, kropką nad 
„i” i jednocześnie niejako ostatecznym zawładnięciem wyobraźnią widza.

Kontrowersje
Mimo wielu pozytywnych opinii na temat serialu, warto na koniec wspomnieć 
o kontrowersjach, które budzi. Jedną z najczęściej podejmowanych kwestii jest 
problem płci. W pierwszym sezonie tylko jeden odcinek poświęcony jest sze-
fowi kuchni – kobiecie. Luce Giard w pracy Gotować twierdzi, że kobiety przy-
należą do strefy domowej, prywatnej, a  ich gotowanie jest mniej nastawione 
na pokaz, a bardziej na zaspokojenie potrzeb domowników (Giard 2011: 145). 
W przeciwieństwie do gotowania mężczyzn, którzy zwykle gotują w restaura-
cjach, w strefie publicznej, a ich działanie ma być widowiskowe i obliczone na 
spektakularny efekt smakowy i wizualny. W gastronomicznym świecie mówi 
się o postępującym równouprawnieniu, coraz więcej szefów kuchni to kobiety. 
Znajduje to swój wyraz także w naszym języku. Nie używamy terminu „ku-
charka”, który jest uznawany za nacechowany negatywnie i wartościowany gorzej 
niż termin „kucharz”. Zamiast tego, stosujemy angielski termin chef, który po-
zwala uciec od podkreślenia, jakiej płci jest osoba, do której to słowo się odnosi.

Ponadto pierwszemu sezonowi serialu zarzucano skupienie się tylko i wy-
łącznie na Europie i Ameryce Północnej oraz Południowej. W sezonie drugim 
rozszerzono zakres geograficzny o Azję, natomiast sezon trzeci w całości po-
święcony jest kucharzom z Francji.

Oczywiście, wybór szefów kuchni jest subiektywną decyzją twórców, któ-
rzy kierują się m.in. uznaniem dla szefów, wyrażanym na przykład poprzez 
system gwiazdek francuskiego przewodnika Michelina. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że w serialu próżno szukać opinii „zwykłych” gości, osób, które nie są 
zawodowo związane z gastronomią lub nie są bliskimi kucharzy.
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Podsumowanie
Serial Chef ’s Table jak w soczewce skupia przemiany, jakim współcześnie pod-
lega zawód szefa kuchni. Analiza serialu pozwala zaobserwować, w jaki spo-
sób media kierują wyobraźnią widza. Szefowie kuchni to artyści, dla których 
gotowanie jest sztuką. Serial pokazuje nam pracę w kuchni z perspektywy ku-
charzy. Pomija niemal zupełnie perspektywę restauracyjnych gości. To temat, 
który warto byłoby pogłębić w przyszłych badaniach. Chef ’s Table jest z pew-
nością tworem wyjątkowym na serialowym rynku. Dokument przynosi odpo-
wiedź na pytanie, w jaki sposób widzimy dzisiaj szefów kuchni i jak oni widzą 
samych siebie. I, trzeba przyznać, jest to odpowiedź wyraźna i jednoznaczna.
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Detektyw na tropie... własnych demonów. 
Współczesne brytyjskie seriale kryminalne

Abstrakt:
Brytyjskie seriale kryminalne z roku na rok odchodzą od formy procedurali, kładąc 
większy nacisk na emocje niż na tok prowadzonego śledztwa. Nie chodzi więc już 
w nich o  to, by w godzinnej projekcji, podążając za głównym bohaterem, rozwikłać 
daną sprawę. Dochodzenie bowiem jest często tak dalece skomplikowane, a nawet nie-
dorzeczne (Luther), że nie sposób go zakończyć ani w obrębie jednego odcinka, ani 
nawet serii (Upadek). Najistotniejsze wydaje się obecnie to, by poznać i zrozumieć mo-
tywy postępowania postaci (detektywa, ale i mordercy, a nawet ofiary): to one wydają 
się dziś najbardziej intrygujące i przerażające, zarówno dla widza, jak i bohaterów.

Słowa kluczowe:
serial kryminalny, detektyw, psychologia postaci, Luther, Upadek, River

Jednym z najbardziej eksponowanych dziś gatunków literackich czy filmowych 
jest w kulturze brytyjskiej kryminał1. Brytyjskie seriale kryminalne mają bo-
gatą tradycję i  są znane w świecie. Od początku też przedstawiały śledczego 
(głównie mężczyznę) jako postać wyjątkową, inną, dziwaczną, często wręcz 
aspołeczną, o wielu wadach, jak choćby nałogi. Ekstremalnym przykładem ta-
kiej postaci wydaje się być dr Edward „Fitz” Fitzgerald. To pochodzący z nie-
zwykle cenionego na Wyspach serialu Cracker (ITV, 1993–2006) genialny 
i  błyskotliwy psycholog kryminalny, a  zarazem alkoholik, palacz, hazardzi-
sta, otyły łakomczuch, irytujący ekscentryk. Wraz jednak z rozwojem seriali 
nowej generacji przedstawiających głównego bohatera jako postać ambiwa-
lentną moralnie, przechodzącą kryzysy i załamania psychiczne, a nawet cho-
roby (Rodzina Soprano, Homeland, Dexter), zmienił się i wciąż zmienia por-
tret detektywa w wielu brytyjskich kryminałach ostatnich lat. Śledczy już nie 
tylko zmaga się ze swoim nieprzystosowaniem, nałogami, ale i psychicznymi 

1 Mark Lawson, 2010, Conventions in TV crime drama, „The Guardian”, www.theguard-
ian.com/tv-and-radio/2010/jan/21/crime-drama-on-tv [dostęp: 15.07.2016].
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problemami. Są one na tyle poważne, że to psychice protagonisty, ale też – co 
ciekawe – zabójcy czy ofiary, podporządkowany jest sposób prowadzenia nar-
racji oraz ogląd przedstawianej rzeczywistości. Tak rozbudowana konstrukcja 
bohaterów sprawia, że wybrane współczesne brytyjskie produkcje należą do 
podgatunku zwanego inverted detective story (howcatchem), od czasów Co-
lumbo (NBC, 1968–2003) rzadko realizowanego2. Nie chodzi w nich już o to, 
co stanowi istotę opowieści kryminalnych (detective story), czyli rozwiązanie 
zagadki, kto zabił (whodunit), ani nawet o to, w jaki sposób i z jakiego powodu, 
a  już najmniej o zachowanie logicznej konstrukcji kryminalnej fabuły, która 
dostarczała widzowi rozrywki intelektualnej przy śledzeniu misternie stworzo-
nej zagadki. Obecnie tę policyjną łamigłówkę zastępują zawiłości psycholo-
giczne. Największą niewiadomą bowiem pozostaje to, co dzieje się w głowie 
człowieka uwikłanego w zbrodnię. Nowe tendencje, będące też odpowiedzią 
na zmianę stylu życia, powodują powoli krystalizowanie się nowego podga-
tunku – psychologicznego serialu kryminalnego (psychological crime drama 
television series). Wątek sensacyjny jest w nim często pretekstem do ukazania 
psychologicznych, obyczajowych, społecznych, a nawet filozoficznych prawd3. 

Luther (BBC One, 2010–2015), stworzony przez Neila Crossa, to jeden 
z  najwybitniejszych i  najbardziej popularnych tytułów brytyjskich ostatnich 
lat. Wpisuje się w estetykę neoseriali, ale też w tradycję brytyjskiego kryminału, 
w myśl której detektyw wspomniany jest już w tytule (River, Sherlock, Inspector 
Morse, Lewis, Poirot, Inspector George Gently, DCI Banks, Rebus, The Inspector 
Lynley Mysteries i wiele innych). Tym razem jednak czołowa postać pełni tak 
ważną funkcję, że wpływa na gatunek, fabułę czy sposób prowadzenia narracji. 
Stanowi centralną oś serialu i absorbuje niemal całą uwagę widza swoją osobo-
wością, powierzchownością oraz pełnym traum życiem4. 

2 Neil Cross, 2010, Introducing Luther – with love to Detective Columbo, „BBC Tv Blog”, 
http://www.bbc.co.uk/blogs/tv/2010/04/introducing-luther-with-love-t.shtml [dostęp: 
14.07.2016].
3 Tematy społeczne (emigracja, korupcja) czy filozoficzne (obecność zła, moralności 
i  miłości we współczesnym świecie) występujące w  omawianych serialach zostaną 
w tym artykule pominięte.
4 Takie opinie powtarzają się w wielu recenzjach, m.in. Adama Siennicy, 2013, Naj-
cięższa próba Johna Luthera, „Na Ekranie”, http://naekranie.pl/recenzje/najciezsza
-proba-johna-luthera [dostęp: 15.07.2016], czy Łukasza Adamskiego, 2013, „Luther 3” 
Czy to koniec mroków duszy detektywa?, „W Polityce”, http://wpolityce.pl/kultura/
249088-luther-3-czy-to-koniec-mrokow-duszy-detektywa-nasza-recenzja dostęp: 
15.07.2016].
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Inspektor John Luther (grany przez Idrisa Elbę, znanego z  roli „Strin-
ger” Bella w Prawie ulicy, HBO, 2002–2008) pracuje dla Metropolitan Police 
Service w Serial Crime Unit w Londynie. Znany jest w środowisku z poświę-
cenia dla pracy i wybitnego talentu do rozwiązywania policyjnych spraw. Ge-
nialny sposób rozumowania Luthera objawia się na poszczególnych etapach 
prowadzenia śledztwa i jest typowy dla kryminałów, ale nieprzedstawiony czy 
nieprzybliżony widzowi tak jak w przypadku bardziej znanego w świecie Sher-
locka (BBC, 2010–). Dzieje się tak głównie dlatego, że to niezależny indywi-
dualista, polegający jedynie na sobie, próbujący rozwiązać wszystkie sprawy 
samodzielnie. Tym bardziej, że stają się one dla niego na tyle poważne i na tyle 
osobiste, że, by się z nimi uporać, zdarza mu się ominąć procedury czy sięgnąć 
po niedozwolone metody działania, takie jak: groźby, pułapki, porwania, ukry-
wanie zwłok. A to sprawia, że nie może się nimi podzielić ze współpracującym 
z nim podwładnym Justinem Ripleyem. Luther ceni i lubi Ripleya, szczególnie 
za jego czystość moralną, ale ich partnerstwo, zwłaszcza na początku, polega 
głównie na wydawaniu przez inspektora poleceń, a wszelkie próby poznania 
i zrozumienia szefa przez młodszego aspiranta natrafiają na ścianę milczenia. 

Luther: Więc musimy odbyć tę rozmowę?
Ripley: Jaką rozmowę?
Luther: Byłem chory, wyzdrowiałem, jestem z powrotem etc?5.

Nie oznacza to jednak, że Luther nie potrzebuje wsparcia, wręcz przeciwnie. 
Odnajduje je jednak w Alice Morgan – genialnej pod względem umysłowym 
socjopatce i  morderczyni o  narcystycznym usposobieniu, postrzeganej jako 
Joker i Catwoman w jednym6 czy Hannibal Lecter w spódnicy7, pojawiającej 
się, jak Ripley, w pierwszym odcinku serialu. To z ich wielokontekstowego dys-
kursu prowadzonego przez wszystkie sezony, intelektualnych, filozoficznych 
i emocjonalnych gier rodzi się przyjaźń, fascynacja oraz partnerstwo w prowa-
dzonych sprawach. Dobrze obrazuje to cytat:

5 Wszystkie cytaty w artykule pochodzą z seriali. Tłumaczenie własne.
6 Brian Truitt, 2013, Ruth Wilson makes „Luther” character a seductive psycho, „USA 
Today”, http://www.usatoday.com/story/life/tv/2013/09/06/ruth-wilson-idris-elba-lu-
ther-tv-series/2774783/ [dostęp: 15.07.2016].
7 Stuart Heritage, 2015, Luther – review: still an incredibly stupid programme – but 
that’s always been its appeal, „The Guardian”, http://www.theguardian.com/tv-and-ra-
dio/2015/dec/16/luther-review-special-idris-elba [dostęp: 28.04.2016].
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Luther: Brak dowodów włamania.
Morgan: Ale brak dowodu nie jest dowodem braku.
Luther: Wiem. Robię tutaj przeskok. To taki mały przeskok. Bardziej uskok.
Morgan: Czy ty mnie pytasz o to, czy nienawidziłam swoich rodziców?
Luther: Jeśli chodzi o tamten czas, tak.
Morgan: Czy zrobili ze mnie świra? Tak. Czy ich nienawidziłam? Oczywiście. 
Czy ich zabiłam? Nie.
Luther: Czy możesz to udowodnić?
Morgan: Nie mogę udowodnić zaprzeczenia.
Luther: Niewinność to zaprzeczenie. To brak winy.

Alice jest w stanie zrobić dla Luthera dosłownie wszystko (wybawia go z opre-
sji, ratuje życie, pomaga wniknąć w najbardziej wyrafinowane umysły zabój-
ców) i to ona wydaje się być właściwym kompanem bohatera, jego alter ego, 
ale też odbiciem ciemnej strony. Czyni bowiem to, do czego on nie może się 
posunąć.

Dzięki licznym konfrontacjom z  Alice, a  także innymi bohaterami, mo-
żemy wywnioskować, że John Luther kieruje się w  prowadzonym śledztwie 
przede wszystkim rozumowaniem intuicyjnym opartym na empirii (cały czas 
odwołuje się do wcześniejszych prywatnych i zawodowych doświadczeń, a ma 
ich sporo), dzięki czemu może przewidzieć następstwo zdarzeń i im ewentu-
alnie zapobiec. Ta intuicyjna wiedza poparta jest oczywiście logicznym rozu-
mowaniem, głównie dedukcyjnym, pomagającym mu przechytrzyć ściganych. 
Dodatkowo stosuje behawioryzm jako metodę w tworzeniu portretu psycho-
logicznego zbrodniarza, dochodzi do prawdy po jego zachowaniu, gestach, 
mimice, przyjmowanej postawie, odruchach, a szczególnie nawykach, a także 
przestrzeni, w której się znajduje. Toczy psychologiczne pojedynki ze zbrod-
niarzami. Przypomina myśliwego tropiącego niebezpieczną zwierzynę lub 
drapieżnika, przy czym, w przeciwieństwie do wielu detektywów, raz się staje 
jednym, a raz drugim, a więc ścigającym jak i ściganym. Świetnie obrazuje to 
scena z czwartego sezonu, w której protagonista podąża za niezwykle groźnym 
seryjnym zabójcą, a  po drodze unieszkodliwia nasłanych na niego płatnych 
morderców. Polowanie to tym bardziej okrutne, że on nienawidzi broni pal-
nej i często musi ubrudzić ręce. A Luther jest tak mściwy jak przestępcy, któ-
rych ściga, i tak mroczny jak czyny, za które próbuje ukarać8. A nawet bardziej, 

8 Seth Abramson, 2013, John Luther and the New Face of Evil, „Indie Wire”, http://
www.indiewire.com/2013/08/john-luther-and-the-new-face-of-evil-133683 [dostęp: 
9.07.2016].
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bo niemal zawsze potrafi złapać zbrodniarza (wszak jego nazwisko znaczy 
„sławny w boju”9). Zaraz po przybyciu na miejsce zbrodni jest w stanie wejść 
w  rolę oprawcy, myśleć jego kategoriami, zrozumieć motywy postępowania, 
tok myślenia i działania. Ciekawe, ale też logiczne wydaje się to, że najokrut-
niejsze zbrodnie popełniane w Londynie mogą być rozwiązane jedynie przez 
człowieka z psychiką skomplikowaną tak jak u ściganych przestępców. 

Praca zawsze była dla komisarza najważniejsza (jak dla wielu detektywów), 
bez wątpienia uznać można go za pracoholika, jednak tu wydaje się czymś 
więcej – służbą, a nawet misją do wypełnienia. Luther uważa, że musi bronić 
zmarłych, bo oni sami już nie są w stanie tego zrobić. Ponadto chce uchronić 
kolejne potencjalne ofiary seryjnych morderców. On stoi na straży Londynu 
jak Batman (postawna postura, szary płaszcz jako kostium, a nie tylko atrybut 
detektywa10, spoglądanie na miasto z wysokości, Londyn-Gotham). Jednak ta 
misja wydaje się dla niego jednocześnie błogosławieństwem i przekleństwem. 
Powoduje problemy osobiste (choć – co ciekawe – zasłania się pracą przed pry-
watnymi kłopotami), stopniowo niszczy życie. Zło, z którym się zmaga na co 
dzień w pracy Luther, jest niewyobrażalne. To zakrojone na szeroką skalę, naj-
częściej seryjne przykłady pedofilii, kanibalizmu, sadyzmu, zabójstw, gwałtów 
etc. Morderstwa są tu niezwykle brutalne, a często też patologicznie wyrafino-
wane, niemal artystowskie, podobnie jak w Hannibalu (NBC, 2013–2015), De-
tektywie (HBO, 2014–) czy Utopii (Channel, 4 2013–), z tą różnicą, że kamera 
nie przygląda się im długo i z należytym zainteresowaniem jak dziełom sztuki, 
które owe zabójstwa przypominają (wymienione seriale generalnie cechują się 
wysublimowaną estetyką comic book noir, szerokim zakresem tonalnym11). To 
tylko krótkie, następujące po sobie szybko ujęcia oddające klaustrofobizm sy-
tuacji, ciasną pułapkę zdarzeń, w którą zaplątany jest Luther, a także jego cha-
otyczne życie. Co ciekawe, mimo najwyższego okrucieństwa przestawianego 

9 Imię, w tym przypadku w funkcji nazwiska, nadawane chłopcom szczególnie z ro-
dzin protestanckich od XVI w. na cześć niemieckiego reformatora religijnego Marcina 
Lutra (oryg. Martin Luther).
10 Chris Wilson, 2013, Eight of the finest reasons why Volvo-driving, moody b****** Lu-
ther helps make BBC favourite TV’s slickest crime drama, „Mirror”, http://www.mirror.
co.uk/tv/tv-previews/luther-how-bbc-cop-makes-2018461 [dostęp: 14.07.2016].
11 W  serialu Luther będzie to dominacja szarości w  kreowanej przestrzeni miasta 
i wnętrz, a także ubiorze bohatera, podkreślająca dosłowny i metaforyczny brud, po-
nurość, melancholię. Zob. Paul Mullins, 2013, Grime and Place in Luther’s London, 
„Archeology and Material Culture”, https://paulmullins.wordpress.com/2013/09/24/
grime-and-place-in-luthers-london [dostęp 28. 07.2016].
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na ekranie, widz (przypuszczalnie) nie zapamiętuje jednak kryminalnych 
spraw. Skoncentrowany jest na protagoniście, który – w przeciwieństwie do wi-
dza – nigdy ich nie zapomina, co więcej, one powodują w jego psychice traumy, 
rodzą demony, z którymi detektyw stopniowo przestaje sobie radzić. A stąd 
już blisko do psychologicznego thrillera, a dalej od kryminału czy policyjnego 
procedurala, za jakiego miałby Luther uchodzić (niezamknięcie sprawy w ob-
rębie odcinka, szybkie i częste zmiany w życiu prywatnym głównego bohatera, 
wymóg zaangażowanego odbioru).

Psychologiczny wymiar serialu pogłębia wymykająca się ze stereotypu 
śledczego postać Johna Luthera. Ten niezwykle silny, postawny, wysporto-
wany (obecność hantli w  domu i  biurze), nieposiadający żadnych nałogów 
mężczyzna chce być bohaterem, bronić londyńczyków przed zmorami tego 
świata. Prowadzi śledztwo – wydawałoby się kluczowe w  proceduralu, ale 
przede wszystkim musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami przeszło-
ści: kompleksami z dzieciństwa, nierozwiązanymi lub niedobrze rozwiązanymi 
sprawami, śmiercią ukochanej żony, zdradą i odejściem przyjaciela, partnera; 
a ponadto lękami, słabościami i namiętnościami, które okazują się trudniejsze 
do pokonania niż policyjne sprawy. Warto zauważyć, że fabuła nie rozwija się 
tak jak w  większości seriali kryminalnych wraz z  kolejnymi tropami (ślady, 
dowody, świadkowie, badania etc.). Podporządkowana jest głównej postaci, 
psychicznym uwarunkowaniom jej działań, temu, jak się w danej chwili czuje. 
Śledztwo nie postępuje, kiedy nie ma Luthera albo kiedy jest w  złym stanie 
psychicznym. 

Przymus walki z samym sobą dyktuje też chęć utrzymania pracy. Ona jest 
dla niego wszystkim, o czym pisałam wyżej. John Luther bez odznaki byłby 
jedynie złamanym człowiekiem bez celu, sensu życia (być może też związana 
z pracą adrenalina to jego jedyne uzależnienie). Tymczasem bohater ten oka-
zuje się zbyt wrażliwym na krzywdę, emocjonalnym, empatycznym człowie-
kiem, który przechodzi wielokrotnie załamania nerwowe, depresje, zmaga się 
z  nieprzepracowanymi traumami, namiętnościami, uczuciami, których nie 
może poskromić. Poświęca swoje zdrowie psychiczne, by być bardzo dobrym 
w tym, co robi, a robi to dlatego, że wyżej ceni bezpieczeństwo i dobre samo-
poczucie innych niż własne12. 

Potwierdza to również umiejscowienie bohatera w  przestrzeni przedsta-
wionego świata. Luther niemal cały czas znajduje się na krawędzi. To naczelna 

12 Seth Abramson, 2013, John Luther and the New Face of Evil, „Indie Wire”, http://
www.indiewire.com/2013/08/john-luther-and-the-new-face-of-evil-133683 [dostęp: 
9.07.2016].
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metafora serialu i, wydaje się, klucz do jego odczytania. Usytuowanie na skraju, 
granicy będzie więc dotyczyło: prawa (które, szczególnie w pierwszym sezonie, 
nagina, przekracza), zdrowego rozsądku (ataki furii), uczuć (relacja z Alice czy 
Eve), małżeństwa („próbna separacja”), przestrzeni (domek na wybrzeżu, kon-
templacja na dachach wieżowców, spotkania z Alice na mostach) oraz życia 
(myśli i próby samobójcze, znajdowanie się na celowniku czy w polu rażenia, 
bycie jednocześnie ścigającym i ściganym).

Rozbudowana psychologicznie struktura postaci Johna Luthera rozsadza 
ramy procedurala, jakim jest ten serial. Dowodzi również, że to tak naprawdę 
dramat psychologiczny ukryty pod detektywistycznym płaszczem i to zdecy-
dowanie bardziej niż inne kryminalne opowieści zasłonięte maską wymienio-
nych na wstępie tytułowych śledczych, a  osobowość, przyjmowana postawa 
i sposób działania Luthera wpływa na strukturę całej narracji13. 

Innym, ciekawym przypadkiem, w którym postać detektywa, ale i tym ra-
zem tropionego przez wszystkie sezony mordercy, zaskarbia całą uwagę widza, 
jest Upadek (The Fall, BBC Two i RTÉ One, 2013–) Allana Cubitta. Owa pro-
dukcja dzięki tak zaprezentowanym bohaterom wymyka się z ram kryminal-
nych podgatunków, gra z nimi, a także ukazuje nowe tendencje we współcze-
snym brytyjskim serialu detektywistycznym. 

Przede wszystkim, co niemal rewolucyjne w tradycji gatunku, bohaterka – 
ceniona na Wyspach nadinspektor Stella Gibson (znana głównie z serialu Z Ar-
chiwum X Gillian Anderson) z londyńskiej policji zostaje zaproszona do Bel-
fastu, by zweryfikować i doprowadzić do końca śledztwo. Śledztwo tym razem 
jednak mocno konwencjonalne, bo dotyczące molestowania, przetrzymywa-
nia, torturowania i zabijania młodych atrakcyjnych kobiet. Co jednak bardzo 
istotne, niekonwencjonalnie przedstawionych, gdyż poznajemy je bliżej, mają 
one swoją osobowość, w przeciwieństwie do wielu innych seriali kryminalnych 
(dlatego też morderca będzie dążył do ich dehumanizacji, a twórca do ich perso-
nalizacji14). Nie dość zatem, że to kobieta okazuje się tą, która ma doprowadzić 
do zamknięcia sprawy, że jest też przybyszem z Anglii, a więc z zewnątrz, spoza 

13 Seth Abramson, 2013, John Luther and the New Face of Evil, „IndieWire”, http://
www.indiewire.com/2013/08/john-luther-and-the-new-face-of-evil-133683 [dostęp: 
9.07.2016].
14 Allan Cubitt, 2013, „The Fall”’s writer Allan Cubitt on women and violence in TV 
drama, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/jun/07/the- 
fall-allan-cubitt-women-violence [dostęp: 19.07.2016].
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świata, w którym popełniono zbrodnię (jak Alec Hardy z Broadchurch15), to 
jeszcze niemal nikt nie podważa jej obecności ani autorytetu16, gdy na każdym 
kroku eksponuje kobiecocentryczny punkt widzenia (Major 2014: 222). Nawet 
więcej, pojawia się właściwe oddanie i posłuszeństwo (wstawanie na wejście, 
natychmiastowe wykonywanie poleceń etc.). Wydaje się, że płeć nadinspektor 
nie ma znaczenia, jeśli chodzi o kwestie dyskryminacyjne, bo takich brak, a ma 
znaczenie, jeśli chodzi o czerpanie profitów z bycia kobietą w zmaskulinizo-
wanym środowisku. Bohaterka bowiem nie tylko nie ukrywa swojej kobieco-
ści, lecz jeszcze ją eksponuje i to bardzo, co przeczy wszystkim dotychczaso-
wym stereotypom i konwencjom. Kobiecość, ale też sprawa aparycji, a przede 
wszystkim – jak u Luthera – charyzmatycznej osobowości sprawia, że wszyscy 
chcą jej służyć i  to jak najlepiej. Ona potrafi inspirować ludzi do działania, 
a tym samym sprawiania jej przyjemności17. 

Stella Gibson okazuje się wyjątkowa pod wieloma względami. Wskazuje 
na to już znaczenie jej imienia – stella („gwiazda”). Jest pewną siebie singielką, 
świadomą swojej seksualności, niezależności i siły. Podobnie jak John Luther 
śledztwo prowadzi samotnie, wydając jedynie polecenia, a kryminalna intryga 
podporządkowana zostaje jej logice i  intuicji. Tym, co wyróżnia ją na tle in-
nych, dotychczasowych kobiecych detektywów, jest z pewnością wygląd oraz 
osobowość wyemancypowanej gwiazdy, co świetnie podkreśla podpatrująca 
ją kamera. Nienaganne fale na jej blond włosach, eleganckie, wysmakowane 
i perfekcyjnie dopasowane ubranie (nieskazitelnie czyste i odprasowane białe 
koszule i kosztowne czarne garnitury, fantazyjne płaszcze, jedwabne szlafroki) 
to cechy przykuwające wzrok osób z  jej otoczenia. Jest perfekcjonistką, co 
wyraża się nie tylko w jej wyglądzie, ale i podejściu do pracy, przygotowaniu, 
stanie gotowości, jasności umysłu (ponoszą ją emocje tylko w wyniku popeł-
nianych błędów w tropieniu przestępcy). Z drugiej strony, jak wiele gwiazd, 
jest chłodną, zdystansowaną do świata i ludzi osobą, wyzwoloną biseksualistką 
lubiącą przygodny, niezobowiązujący seks, zamieszkującą ekskluzywne hotele.

15 To odwrócenie sytuacji z równie cenionego na Wyspach serialu Broadchurch, w któ-
rym sprawę morderstwa chłopca, a tym samym awans, dostaje detektyw Alec Hardy 
zamiast planowanej na to stanowisko inspektor Ellie Miller.
16 Amy Sullivan, 2015, „The Fall”: The Most Feminist Show on Television, „The Atlantic”, 
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/01/the-fall-the-most-femi-
nist-show-on-television/384751 [dostęp: 18.07.2016].
17 Mandi Bierly, 2015, „The Fall” Postmortem: Creator Allan Cubitt’s Deep Dive Into 
Season 2, „Yahoo!”, https://www.yahoo.com/tv/bp/-the-fall--creator-answers-burning-
questions-163018628.html [dostęp: 18.07.2016]. 
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Stella Gibson posiada też wiele cech i  zachowań stereotypowo męskich. 
Jest odważna i bezpośrednia, świadoma swojej seksualności. Niejednokrotnie 
wkracza na miejsce zbrodni nieubezpieczona, potrafi obezwładnić mężczy-
znę jednym uderzeniem, zdarza jej się spać w biurze, uprawia seks z kolegami 
z pracy; traktuje kochanków instrumentalnie, naiwnie wierząc, że nie wpływa 
to na jej pracę (podanie adresu przystojnemu policjantowi zauważonemu przez 
okno samochodu w  celu bynajmniej nie zawodowym może się kojarzyć ze 
wskazaniem nowej nałożnicy przez króla18). Te, może nie tyle męskie, ile przy-
pisywane mężczyznom cechy19 to znów jednak gra z konwencją. Stella Gibson 
nie poświęca swojego prywatnego życia dla pracy – tak jak robi to Luther – 
chociaż jest singielką, daleko jej do samotnej postaci detektywa. Nie posiada 
nałogów, podobnie jak wcześniej przedstawiony protagonista, i dba o kondycję 
fizyczną, codziennie pływając20.

To jedna z  najbardziej feministycznych bohaterek, detektywów małego 
ekranu21. Broni kobiet na każdym kroku, identyfikuje się i solidaryzuje z nimi 
(wykorzystywanie swego ciała i ubioru22 w walce o równouprawnienie i spra-
wiedliwość), na nich polega (niemal wszyscy jej powiernicy to kobiety). Co 
nie bez znaczenia, tropi mordercę uprzedmiotawiającego kobiety, ale przede 
wszystkim prowadzi otwartą wojnę płci w  zdominowanym przez mężczyzn 
środowisku i  szerzej – patriarchalnym świecie. Wyraźnie to widać w  jej sta-
nowczo wyrażanym światopoglądzie sprzeciwiającym się m.in. seksizmowi 

18 Amy Sullivan, 2015, „The Fall”: The Most Feminist Show on Television, „The Atlantic”, 
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/01/the-fall-the-most-femi-
nist-show-on-television/384751 [dostęp: 18.07.2016].
19 Tim Stanley, 2014, „The Fall”: feminist, anti-men and sadly accurate, http://www.
telegraph.co.uk/culture/tvandradio/11303562/The-Fall-feminist-anti-men-and-sadly-
accurate.html [dostęp: 18.07.2016].
20 Z racji tego, że nadkomisarz Gibson znajduje się przez cały serial w obcym dla sie-
bie środowisku, niewiele wiemy o  jej życiu prywatnym (mieszkaniu, rodzinie, życiu 
towarzyskim). Poza tym konwencja filmu zakłada, że wiedzę o bohaterach zdobywamy 
stopniowo poprzez ich działania i wybory, jakie podejmują.
21 Amy Sullivan, 2015, „The Fall”: The Most Feminist Show on Television, „The Atlantic”, 
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/01/the-fall-the-most-femi-
nist-show-on-television/384751 [dostęp: 18.07.2016].
22 Pojawienie się na konferencji prasowej z pomalowanymi na czerwono paznokciami 
jako sygnał dla zabójcy, że jest na jego tropie; włożenie czerwonej, wydekoltowanej 
i opiętej bluzki na przesłuchanie jako manifestacja kobiecej solidarności i siły.
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i  szowinizmowi23, jak szukanie winy w  ofierze gwałtu, dzielenie kobiet na 
„dziwki i anioły” 24 czy traktowanie zabójstw jak spraw do rozwiązania25, które 
dla nadkomisarz są efektem nieustannej przemocy wobec kobiet, wzbudzają 
smutek i rozpacz, a przede wszystkim zasługują na poznanie oraz współczucie. 

Tak jak postać Stelli Gibson przeformułowuje konwencję gatunku, przed-
stawiając jako głównego detektywa wyzwoloną kobietę o  powierzchowności 
i zachowaniu gwiazdy głoszącej przy każdej okazji feministyczne poglądy, tak 
rozbudowana na skalę nadkomisarz postać mordercy Paula Spectora (Jamie 
Dornan znany z głównej roli w filmie Pięćdziesiąt twarzy Greya, reż. Sam Tay-
lor-Johnson, USA 2015) rozsadza ramy jakiegokolwiek kryminału, a  przede 
wszystkim najbliższego mu inverted crime drama series, a już na pewno proce-
durala, za którego mógłby być uważany26. Nie tylko bowiem wiemy, kto zabija, 
jak to robi, ale i powoli, wraz z kolejnymi odcinkami, dlaczego. A dzieje się 
tak, gdyż wszystko ukazane jest z punktu widzenia mordercy (subiektywizm 
i wojeryzm kamery). Zatem akcent serialu z przestępczego wątku przesuwa się 
na relacje z pozoru odległych od siebie bohaterów. 

Te dwie, niemal równorzędnie rozpisane role, wpływają na prowadzoną 
z dwóch perspektyw filmową narrację oraz kompozycję, która staje się dwu-
dzielna i pod wieloma względami paralelna. Świadczy o tym choćby następu-
jąca po sobie w montażu równoległym nagość ciała martwego i żywego pod-
czas seksualnego aktu, przygotowywanie zwłok do badania vs. kąpiel dziecka 
(Major 2014: 222; Krawczyk-Łaskarzewska 2016: 64), zlewająca się w  jedno 

23 Stella Gibson: „Mężczyzna pieprzy kobietę. Podmiot: mężczyzna, czasownik: pie-
przy, przedmiot: kobietę. To jest w  porządku. Kobieta pieprzy mężczyznę. Kobieta: 
podmiot, mężczyzna: przedmiot. To jest dla ciebie niezbyt komfortowe, prawda?”.
24 Podkreśla to wymowna scena prośby o usunięcie słowa „niewinna” przy konstru-
owaniu notatki prasowej o ofierze: „Nie określajmy ich [ofiar – przyp. J.B.-H.] jako nie-
winnych. Co jeśli on [morderca – przyp. J.B.-H.] zabije prostytutkę następnym razem 
albo pijaną kobietę wracającą do domu późnym wieczorem w  krótkiej spódniczce? 
Czy będą one w jakiś sposób mniej niewinne, a w związku z tym mniej zasługujące 
na uwagę? Winne? Media uwielbiają dzielić kobiety na dziewice i  kusicielki, anioły 
i dziwki. Nie zachęcajmy ich do tego”.
25 Madeleine Davies, 2015, Woman, Subject: „The Fall” Is The Feminist Show We’ve Been 
Wanting, „The Muse”, http://themuse.jezebel.com/woman-subject-the-fall-is-the-fem-
inist-crime-show-wev-1680979443 [dostęp: 18.07.2016].
26 Tim Stanley, 2014, „The Fall”: feminist, anti-men and sadly accurate, http://www.
telegraph.co.uk/culture/tvandradio/11303562/The-Fall-feminist-anti-men-and-sadly-
accurate.html [dostęp: 18.07.2016].



145

Detektyw na tropie... własnych demonów. Współczesne brytyjskie seriale kryminalne

w  finałowej scenie przesłuchania. Do tego momentu bohaterowie nigdy nie 
występują razem na ekranie, a jedynie ukazywani są naprzemiennie, gdy kro-
czą po swoich śladach, nawzajem na siebie polują, prowadzą psychologiczną 
grę, co rodzi suspens. Stella Gibson gardzi Spectorem, który ma obsesję na 
jej punkcie, chociaż bliżej mu do nienawiści niż do uwielbienia (być może 
przypomina mu matkę). Dla niej nie ma nic fascynującego w  odbywanych 
z ofiarami rytuałach czy przywoływanej, najczęściej nietzscheańskiej, filozo-
fii racjonalizującej zło. Dla niej jest on uosobieniem ciągnącej się od wieków 
męskiej władzy i samowoli w różnych jej przejawach, od podkradania bielizny 
po tortury i mordy. Świetnie obrazuje to cytat z filmu będący parafrazą słów 
Margaret Atwood:

Kobieta, nie pamiętam kto, zapytała raz przyjaciela, dlaczego mężczyźni czują 
się zagrożeni przez kobiety. Odpowiedział, że obawiają się, że kobieta może się 
z nich śmiać. Kiedy zapytała grupę kobiet, dlaczego one czują się zagrożone 
przez mężczyzn, odpowiedziały: „Boimy się, że mogą nas zabić”. On (Paul 
Spector – przyp. J.B.-H.) może cię fascynować. Ja gardzę nim każdą cząstką 
siebie.

Trzeba jednak przyznać, że paralelne zestawienia scen w  montażu rów-
noległym pozornie wskazywałyby na podobieństwa bohaterów. To niezwykle 
inteligentni, przebiegli, wygadani, zimni i  skomplikowani (szczególnie jeśli 
chodzi o pragnienia) indywidualiści. Oboje są drapieżnikami polującymi na 
swoje ofiary27. Oboje noszą nieprzepracowane traumy z dzieciństwa rzutujące 
na ich obecne życie (według Spectora to problem z rodzicem objawiający się 
nienawiścią do płci przeciwnej). Więcej ich jednak różni. Antagonista używa 
siły fizycznej, by zyskać autorytet w  świecie i  tak już zdominowanym przez 
mężczyzn, gdy tymczasem Stella Gibson próbuje zbudować swój autorytet 
w środowisku przeciwnym kobietom, środowisku, które ją obserwuje ze stra-
chem i pożądaniem28. 

Paul Spector to postać rozdwojona psychicznie – psycholog specjalizujący 
się, paradoksalnie, w  leczeniu traum po stracie, kochający ojciec dwóch có-
rek i, z perspektywy żony, przykładny mąż, ale też socjopata o nekrofilitycznej 
osobowości. Upaja się on nie tyle mordowaniem (to kosztuje go zawsze sporo 

27 Tim Stanley, 2014, „The Fall”: feminist, anti-men and sadly accurate, http://www.
telegraph.co.uk/culture/tvandradio/11303562/The-Fall-feminist-anti-men-and-sadly-
accurate.html [dostęp: 18.07.2016].
28 Tamże. 
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wysiłku), ile widokiem nagich ciał swoich ofiar, odpowiednio przygotowanych 
(mycie zwłok, malowanie paznokci, przekształcanie ich w manekiny), ale i na-
ruszanych (w pewnym stopniu gwałconych), a także sadyzmem w najdrobniej-
szej postaci (często bagatelizowane oznaki męskich przejawów agresji29, takie 
jak: głuche telefony, naruszanie prywatnej przestrzeni, zostawianie niepożąda-
nych śladów swojej obecności etc.). 

To też mizogin i fetyszysta wpisujący się w podejmowany w serialu wątek 
feministyczny. Przystojny, tajemniczy, pociągający morderca wybiera na swe 
ofiary jedynie piękne kobiety reprezentujące określony typ – około trzydzie-
stoletniej, spełnionej zawodowo, szczupłej i  pięknej brunetki przypominają-
cej jego wcześniejszą niewierną kochankę. Podgląda je, po czym łapie i  za-
bija, następnie z czułością i spokojem rozpoczyna cały rytuał ich przemiany, 
upiększenia, by na koniec odczuwać euforię z obcowania z zabranymi im ar-
tefaktami, jego trofeami (Krawczyk-Łaskarzewska 2016: 59). Ta wyestetyzo-
wana ekranowa przemoc, wielokrotnie zresztą krytykowana30, łamie kolejne 
stereotypy, z którymi Upadek się rozprawia – bezuczuciowego mordercy-po-
twora i  zbrodni jako działania w afekcie, dającego upust niepohamowanym, 
chorym popędom, lub ekspresji władzy i  kontroli, w ujęciu feministek, ta-
kich jak Andrea Dworkin, zwracająca uwagę, że to najbardziej oczywista re-
prezentacja patriarchalnego porządku świata31. Serial wpisuje się także, pod 
względem estetyki, szczególnie prezentacji scen i miejsca zbrodni (glamorising 
violence32) w mocno wyrafinowane obrazy dramatów jakościowych, takich jak  

29 Allan Cubitt, 2013, „The Fall”’s writer Allan Cubitt on women and violence in TV 
drama, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/jun/07/the- 
fall-allan-cubitt-women-violence [dostęp: 19.07.2016].
30 Amy Sullivan, 2015, „The Fall”: The Most Feminist Show on Television, „The Atlantic”, 
http://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/01/the-fall-the-most-femi-
nist-show-on-television/384751 [dostęp: 18.07.2016].
31 Allan Cubitt, 2013, „The Fall”’s writer Allan Cubitt on women and violence in TV 
drama, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2013/jun/07/the- 
fall-allan-cubitt-women-violence [dostęp: 19.07.2016].
32 Ginny Dougary, 2014, Does „The Fall” glamorise violence? Gillian Anderson and 
writer Allan Cubitt defend their thriller, „Radio Times”, http://www.radio times.com/
news/2014-11-13/does-the-fall-glamorise-violence-gillian-anderson-and-writer-al-
lan-cubitt-defend-their-thriller [dostęp 20.07.2016], Lindy McDowell, 2014 The Fall: 
Glamorisation is the real problem, „Belfast Telegraph”, http://www.belfasttelegraph.
co.uk/opinion/columnists/lindy-mcdowell/the-fall-glamorisation-is-the-real-prob-
lem-30640500.html [dostęp: 20.07.2016], i wiele innych.
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analizowany wcześniej Luther, czy wspomniane wyżej produkcje amerykań-
skie, ale – wbrew ładunkowi ideologicznemu czy filozoficznego kryjącemu 
się za każdą zbrodnią w umyśle zbrodniarza, tu kompromituje je bezlitośnie. 
Spector przypomina stereotypowego socjopatę, którego działania można 
zracjonalizować, poznając kolejne etapy śledztwa odkrywającego jego prze-
szłość, a  ta wydaje się wręcz karykaturalnie wyolbrzymiona. Dowiadujemy 
się bowiem, że Paul jest sierotą po matce samobójczyni i  ojcu odsiadują-
cym wyrok za morderstwo, wychowywanym w  ośrodku, w  którym ksiądz 
molestował chłopców (jemu, jak twierdzi, udało się uniknąć zbliżenia dzięki 
niemyciu się). To jednak nie wszystko. Tak jak wielu innym antagonistom, 
tak i jemu wydaje się, że posiada nadludzką moc i prawo do odbierania ży-
cia. Według Stelli Gibson jest on jedynie uzależniony od adrenaliny towarzy-
szącej poczuciu władzy nad niewinnymi kobietami, którym Spector powoli 
zabiera życie, a które mogą, ale nie muszą, przypominać mu matkę. I więcej, 
robi to, co wielu mężczyzn by chciało, ale nie jest na tyle odważnych i na tyle 
szalonych33. 

Ostatnim współczesnym serialem kryminalnym wpisującym się w nowe 
trendy, a dalekim od gatunkowych konwencji, jest jak dotychczas sześciood-
cinkowy River (BBC One, 2015–) wykreowany przez Abi Morgan. Tytułowy 
inspektor z Metropolitan Police Service w Londynie (w tej roli Szwed Stellan 
Skarsgård) to z pozoru typowy, wręcz szablonowy detektyw: doświadczony, 
samotny, nieco staromodny, żyjący głównie pracą, angażujący się w nią nie-
mal całkowicie. Jednak już po kilku minutach pierwszego odcinka orientu-
jemy się, że nie do końca. Prowadzi on bowiem śledztwo w sprawie zabójstwa 
policyjnej, a tak naprawdę i sercowej partnerki, ale przede wszystkim zmaga 
się ze swoimi demonami, psychicznymi problemami. Problemami na tyle 
poważnymi, że wpływającymi na kryminalną intrygę, a tym samym zaburza-
jącymi schemat whodunit. Okazuje się bowiem szybko, że nie ma większego 
znaczenia, kto zabił Stevie, czyli Jackie Stevenson (Nicola Walker – znana 
z głównej roli w innym współczesnym kryminale, Unforgotten, ITV 2015–). 
Ciekawsze i ważniejsze wydaje się to, co się dzieje w głowie detektywa oraz 
kim tak naprawdę była Stevie (przez większość czasu obserwujemy ją uka-
zaną z perspektywy Rivera, a więc do pewnego stopnia wyidealizowaną) i co 
takiego zrobiła, że ktoś chciał ją zabić. Widać w tym uderzające podobień-
stwo do wspomnianego Broadchurch czy wcześniejszego The Killing (DR1, 

33 Tim Stanley, 2014, „The Fall”: feminist, anti-men and sadly accurate, „The Telegraph”, 
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/11303562/The-Fall-feminist-anti-
men-and-sadly-accurate.html [dostęp: 18.07.2016]. 
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2007–2012), w których taka transakcentacja sprawia, że dana produkcja staje 
się mniej klasycznym serialem kryminalnym, a bardziej dramatem o stracie 
i przeżywanej żałobie. Podejmowana w niej próba dojścia do prawdy, znale-
zienia winnego, przesłania dręczące od początku pytanie o tożsamość ofiary, 
o to kim była, że spotkała ją tragedia Ponadto, po śmierci osoby o tak roz-
budowanej osobowości, ale także innych, bliskich jej osób, niemożliwe staje 
się przywrócenie wcześniejszego porządku, co również składa się na istotę 
kryminału.

Wyjątkowość postaci Johna Rivera polega jednak na tym, że rozmawia ze 
zmarłymi, widzi ich, wchodzi w  interakcje (szarpaniny, nadmierna gestyku-
lacja, krzyki). Emocje, jakie temu towarzyszą, dominują nad rzeczywistością, 
w której rozgrywa się sensacyjna intryga, a są one tym większe, że główny bo-
hater balansuje na granicy ułudy i rzeczywistości, życia i śmierci. To nie jest 
więc tylko słyszenie głosów czy mówienie do siebie, które przydarza się wielu, 
dobrze funkcjonującym na co dzień ludziom. Takie zachowania charaktery-
zują szczególnie osoby ze schizofrenią, dlatego inspektor pozostaje pod opieką 
psychologa. Jednak wydaje się, że poza tymi relacjami oraz przeżywaną żałobą, 
wszystko z bohaterem jest w porządku. Świetnie obrazuje to postawa jego part-
nera – Iry Kinga, który za każdym razem ze spokojem czeka, aż River zakoń-
czy „rozmowę”, pomaga mu wrócić do rzeczywistości, a co najważniejsze, wie-
rzy, że duchy zmarłych w jakimś sensie istnieją i mogą pomóc w rozwiązaniu 
śledztwa. Podobnie jest z innymi bohaterami, przełożoną i psycholog, a także 
widzem, który zawierza jego intuicji i nie odmawia mu profesjonalizmu. Sam 
bohater w pewnym momencie wyznaje:

Nie, nigdy nie byłem formalnie zdiagnozowany. Tak, jestem świadom, że to 
naruszenie policyjnego protokołu. A kiedy ostatnio rozmawiałem z przyjacie-
lem? Nie mam żadnego. Jedyny, którego mam... miałem, nie żyje, więc... je-
stem dobrym policjantem. Na tym świecie musisz umieć przytakiwać i śmiać 
się, i wypić piwo, i zapytać: „Jak ci minął dzień?”. Na tym świecie nikt nie może 
być inny lub dziwny, czy pokiereszowany.

Wprowadzenie do gatunku postaci fantastycznych, zarówno dawnych ofiar 
i zabójców (w tym postaci historycznej, seryjnego mordercy Thomasa Crea- 
ma, podającego się za Kubę Rozpruwacza), jak i tych uśmierconych w trakcie 
obecnie prowadzonego śledztwa, których River nazywa „manifestacjami”  – 
to rzadko spotykany zabieg zawężający perspektywę oglądu rzeczywisto-
ści (kamera wręcz znajduje się w  oku bohatera) niezbędnej przecież w  tro-
pieniu kryminalnej zagadki. Ten skrajny subiektywizm wprowadza element 
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surrealistyczny i sprawia, że to umysł detektywa staje się tak naprawdę sceną 
zbrodni34. 

Czas spotkań detektywa ze zjawami jest czasem przestoju, zastanowienia. 
Wytrąca go z biegu wydarzeń, ale dostarcza informacji o sobie i innych. Dla-
tego popada on co chwila w odmienne stany: smutku, euforii, przerażenia etc. 
To duchy są prawdziwymi partnerami w śledztwie, nie tyle pomagają mu zna-
leźć zabójcę Stevie, ile pozwalają zrozumieć motywy jej postępowania, wejść 
w psychikę. A im bardziej River się do niej zbliża, im bardziej ją poznaje, tym 
mniej wie, kim ona była, a właściwie, jak dla niego, kim ciągle jest.

Wybrane współczesne brytyjskie seriale wydają się nowatorskie pod wie-
loma względami. Najbardziej widoczne zmiany zachodzą w obrębie gatunku, 
jakim jest kryminał. Z  jednej strony więc analizowane tytuły grają z  bogatą 
tradycją literacką i filmową, z drugiej stanowią odpowiedź na amerykańskie 
dramaty jakościowe. Przedstawiony w nich natomiast dominujący portret de-
tektywa (ale też mordercy oraz ofiary) o niezwykle złożonej psychice i  spo-
sobie działania odzwierciedla zachodzące stale zmiany społeczno-obyczajowe 
i kulturowe. Przyczynia się tym samym do popularyzacji podgatunku, jakim 
jest psychological crime drama television series: podgatunek o tyle ciekawy, że 
traktujący kryminalną intrygę jako pretekst do ukazania złożoności psychiki 
człowieka i współczesnych problemów. 
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Miasteczko Twin Peaks jako kryminał metafizyczny

Abstrakt:
Twin Peaks stanowi hybrydę kilku krańcowo różnych stylistyk, ale jedna z nich od-
grywa kluczową rolę i wydaje się strukturyzować całą prezentowaną widzowi narrację. 
Nadużywanie klucza postmodernistycznego może prowadzić do niesłusznej margina-
lizacji kwestii gatunkowych. Tymczasem analiza podstawowych wyznaczników narra-
cji kryminalnej (zwłaszcza w literaturze) w zestawieniu ze szczegółową interpretacją 
wątku detektywistycznego w produkcji ABC uruchamia świeże, inspirujące odczytanie 
serialu jako kryminału metafizycznego. Referat uwzględnia problem zbrodni, metod 
przeprowadzonego w diegezie śledztwa, a także kreacji postaci detektywa i jego anta-
gonistów. Wykazane zaadaptowanie, przekształcenie, a wreszcie odwrócenie narracji 
kryminalnej odsłania konsekwencje takiego zabiegu dla wykreowanej przez Twin Peaks 
wizji zła, człowieka i świata.

Słowa kluczowe:
kryminał, detektyw, strategie narracyjne, Twin Peaks

Krytycy i badacze zajmujący się Twin Peaks niemal odruchowo sięgają w swo-
ich komentarzach po klucz postmodernistyczny. Obok prac Jima Collinsa 
(Collins 1992) i Janine Matthees (Matthees 2005) warto wspomnieć chociażby 
Postmodernism and Television: Speaking of Twin Peaks – ośmioosobowy dia-
log kulturoznawców, który poświęca szczególną uwagę kwestiom ironicznego 
dystansu, rozproszonego podmiotu oraz obecnej w serialu intertekstualności 
(Reeves 1995). Nie da się ukryć, że Twin Peaks próbuje być na przemian kinem 
i operą mydlaną, i że produkcja Lyncha i Frosta przypomina zlepek kilku od-
rębnych gatunków – telenoweli, kryminału, horroru, sitcomu, westernu, filmu 
noir, a nawet reklamy. Jednocześnie pomimo tego, że serial stanowi hybrydę 
krańcowo różnych stylistyk, jedna z  nich wydaje się strukturyzować całość 
prezentowanej widzowi narracji. Klucz postmodernistyczny, nawet jeśli trafny, 
przyczynia się do umniejszenia problemów gatunkowości, a  przecież domi-
nujący wątek nie bez powodu przybiera postać klasycznej, detektywistycznej 
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zagadki. Pozostaje więc nieco przekornie zapytać o konsekwencje takiego za-
biegu dla proponowanej przez Twin Peaks wizji zła, człowieka i świata.

Typowa zagadka i niekonwencjonalne śledztwo
Zgodnie z założeniami gatunku, serialową historię otwiera morderstwo, które 
według teoretyków kryminału „służy jako dźwignia, […] swojego rodzaju 
otwieracz do konserw” (Heissenbüttel 1973: 61). Podobnie jak w powieści kry-
minalnej, gdzie „w pierwszym rozdziale pojawia się trup” (Siewierski 1979: 36), 
po paru minutach pilota następuje konfrontacja ze świeżo wyłonionym, owi-
niętym w plastik1 ciałem Laury. Kiedy funkcjonariusz Andy kieruje na maka-
bryczne znalezisko nieodzowne flesze, widz może z dużym prawdopodobień-
stwem przewidzieć, dokąd będzie zmierzała ledwie naszkicowana narracja. 
Przedstawiona zbrodnia jawi się jako jaskrawa anomalia zaburzająca idylliczną, 
amerykańską utopię. Twin Peaks to małe, bliskie naturze miasteczko, które na 
pierwszy rzut oka wydaje się wolne od przeżartej przez korupcję cywilizacji. 
Jak podkreśla agent Cooper, „morderstwo nie jest tutaj kolejnym nieciekawym 
wydarzeniem”, ale czymś, co wzrusza każdego mężczyznę, kobietę i  dziecko 
w najbliższej okolicy (04)2.

Po przyjeździe agentów FBI rozpoczyna się konwencjonalne, zgodne 
z  pryncypiami literatury detektywistycznej śledztwo. Pierwszymi podejrza-
nymi zostają osoby z najbliższego otoczenia dziewczyny – Bobby i James. Fi-
gury władzy gromadzą materiał dowodowy, odbywają się przesłuchania po-
dejrzanych i  świadków. Przyjaciele zamordowanej – James, Donna, a  nawet 
Audrey – prowadzą prywatne wycieczki śladami Laury, usiłując na własną 
rękę zlokalizować przyczynę jej śmierci. Pod paznokciem ofiary Cooper znaj-
duje wyciętą literę R, co łączy sprawę z popełnionym przed rokiem morder-
stwem. Przedmioty takie jak naszyjnik Laury, jej pamiętnik(i) czy klucz do 
tajnej skrytki funkcjonują jako materialne znaki, które mają uspójnić narra-
cję na temat owianego tajemnicą życia nastolatki. Mówiąc językiem teorety-
ków kryminału, mają one „zrekonstruować nieopowiedziane” (Heissenbüttel 
1973: 49) i pomóc w „zastąpieniu porządku wydarzeń porządkiem odkrycia” 
(Caillois 1967: 169). Duch zmarłej wydaje się stale czuwać nad prowadzonym 

1 Słowa Pete’a,  jakimi zawiadomił szeryfa Trumana o zgonie – „She’s dead, wrapped 
in plastic” – dały początek nie tylko intrydze kryminalnej, ale i nazwie popularnego 
fanzinu (Wrapped in Plastic).
2 W niniejszym artykule przyjęłam konsekwentną numerację odcinków od 01. (pilot) 
do 30. (zamknięcie serii). Cytaty z serialu, podobnie jak z zagranicznych prac, zostaną 
podane w moim tłumaczeniu.
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śledztwem. Kamera obsesyjnie powraca do jej uśmiechniętego, niewinnego 
zdjęcia, słyszymy jej głos na kasetach pozostawionych doktorowi Jacobyi oglą-
damy ją w ruchu dzięki taśmie wideo nagranej kilka dni przed śmiercią (a także 
za pośrednictwem Maddy, jej bliźniaczo podobnej kuzynki, która zjawia się 
w Twin Peaks w kilka dni po całym wydarzeniu).

Wkrótce po przyjeździe Dale Cooper ustanawia swój mocny, oparty na 
błyskotliwej dedukcji autorytet – szybko wiąże morderstwo ze sprawą Teresy 
Banks, a oglądając zachowaną kasetę wideo dostrzega w źrenicach Laury odbi-
cie motoru, co pozwala skierować podejrzenia na Jamesa. Z kolei drugi agent 
FBI, Albert, opóźnia pogrzeb Laury przedłużając sekcję zwłok i zachowuje się 
jak nieludzka, nieczuła na podstawowe wartości maszyna do zbierania dowo-
dów. Standardowa procedura, mająca służyć wyjaśnieniu sprawy, zostaje uka-
zana jako niezgodna z ludzką wrażliwością.

Dalsze śledztwo zaczyna coraz mniej przypominać metody znane z opo-
wiadań o Dupinie czy Holmesie. Przełom ma miejsce już w trzecim odcinku, 
kiedy to Cooper organizuje nietypowe wyjście w plener i prezentuje pracowni-
kom biura szeryfa swoją tybetańską metodę wyciągania wniosków. Po naszki-
cowaniu snu, który przydarzył się mu trzy lata wcześniej, Cooper (bez niczyjego 
sprzeciwu) bierze do ręki kamień i  rozpoczyna nietypowy pokaz. Ponieważ 
Laura zanotowała w swoim pamiętniku, że obawia się spotkania z enigmatycz-
nym „J”, agent wypisuje na tablicy wszystkie osoby, jakie spotkały się z Laurą 
w dniu jej śmierci i – skupiając się na ich związkach z ofiarą – poświęca każdej 
z nich jeden rzut kamieniem w stojącą dalej butelkę. Skoncentrowana postawa 
Coopera, zachowana przez niego powaga i zyskana akceptacja lokalnych władz 
nie odstają zbytnio od tradycyjnych detektywistycznych konwencji, ale sam 
wydźwięk wykonywanych działań i niecodzienny scenariusz metody śledczej 
wkraczają już w nadnaturalny obszar, zazwyczaj nieprzystający do kompeten-
cji detektywa. Jedynie Truman, który w pewnym momencie przerywa seans 
i nieśmiało pyta – „Coop, powiedz mi, czy pomysł na to wszystko naprawdę 
przyszedł we śnie?” (03), wprowadza ulotny przebłysk racjonalności, jednak 
chwilę potem szeryf powraca na swoje miejsce i  grzecznie kontynuuje pod-
jęty wcześniej rytuał. Od tej chwili serial swobodnie sięga po środki jawnie 
magiczne. Triumf analityczności, wywalczony w  literaturze detektywistycz-
nej przez Edgara Allana Poego, zostaje zastąpiony nie tylko przez czerpanie 
z tybetańskich metod współpracy z własną intuicją, ale i przez jasnowidztwo, 
sny i mgliste wizje. Zaufanie do tego typu środków jest jednocześnie otwar-
cie rzuconym wyzwaniem dla sztywnych teorii Van Dine’a czy Knoxa, które 
zgodnie wyrugowały z kryminału niejasne przeczucia czy najmniejsze nawet 
przejawy metafizyki. Przeprowadzony seans nie przechodzi jednak bez echa, 
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ale prowadzi prosto do postaci Leo Johnsona, który – do tej pory zupełnie nie-
powiązany z Laurą – okazuje się poważnym przestępcą.

Ostateczne odcięcie widza od symbiozy z bohaterami pokroju Herkulesa 
Poirota ma miejsce niedługo potem, a mianowicie podczas snu Coopera. Po-
jawiają się w nim postaci MIKE’a i BOBa, które okazują się później kluczowe 
dla rozwiązania zagadki, a także enigmatyczna przestrzeń Czerwonego Pokoju, 
gdzie rezydują roztańczony karzeł i starszy sobowtór samej Laury. Jednoręki 
MIKE wygłasza niezrozumiały wiersz, a nieskoordynowane ruchy i bełkotliwe 
słowa eleganckiego karła wymykają się jakiejkolwiek logice – mimo to detek-
tyw wsłuchuje się w nie z najwyższą uwagą i zainteresowaniem. W Czerwo-
nym Pokoju zdania brzmią jak wypowiadane od tyłu3, a sam porządek śledz-
twa obraca się do góry nogami. Cooper przekracza granice między życiem 
a śmiercią – ofiara szeptem zdradza mu imię swojego mordercy (wyłonienie go 
z podświadomości zajmie potem agentowi sporo czasu). Jak zauważa Martha 
Nochimson, „[…] racjonalny język i czynności ledwie istnieją w Czerwonym 
Pokoju. Tam mówi ciało” (Nochimson 1995: 151). Pląsy karła i jego wyraźne 
upodobanie do muzyki mogą zostać skojarzone z ekstazą tańca Lelanda Pal-
mera, zabójcy własnej córki. Sama Laura jest przedstawiona jako „pełna sekre-
tów” (03), co znajduje uzasadnienie w jej podwójnym życiu łagodnej, dobro-
wolnej wolontariuszki i znarkotyzowanej prostytutki. Zaraz po przebudzeniu 
Cooper z fascynacją dzieli się swoimi odkryciami z szeryfem, a przy tym oznaj-
mia, że jego zadanie to „złamać kod, wyjaśnić przestępstwo” (04).

Chociaż jego metody śledcze obejmują wskazówki z  innych światów, jak 
klasyczny detektyw używa ich do rozszyfrowania przyziemnego morderstwa 
i  skupia się na dążeniu do namacalnej prawdy. Sposób dochodzenia, choć 
początkowo jedynie mnoży kolejne pytania, okazuje się ostatecznie jedynym 
skutecznym. Sama natura popełnionego przestępstwa wykracza bowiem poza 
to, co łatwo poznawalne – zbrodnia odbyła się przecież z woli nawiedzającego 
ludzi złego ducha, BOBa. Działająca w Twin Peaks sekretna grupa Bookhouse 
Boys, do której należą Truman, Hawk czy Wielki Ed, nie próbuje wcale zwal-
czać tajnych organizacji przestępczych, a nieokiełznane moce, błąkające się po 
okolicznych lasach; brakuje jej jednak odpowiednich narzędzi. Niekonwencjo-
nalne metody pomagają Cooperowi dotrzeć do tajemnic, którym racjonalna 
dedukcja czy fizyczna siła nie dałyby rady.

Pierwszy odcinek drugiego sezonu zmienia praktycznie każdą postać i od-
wraca każdą linię fabularną. Cały rzetelnie zgromadzony materiał dowodowy 

3 Efekt uzyskano poprzez zarejestrowanie głosów mówiących od tyłu aktorów 
i odwrócenie nagrania.
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okazuje się bezużyteczny; testy wykazują, że krew mordercy nie należy do żad-
nego z dotychczasowych podejrzanych. Leo, Ben czy Jacques Renault zostają 
przyćmieni przez dwie męskie energie z innego wymiaru – BOBa i Olbrzyma. 
Morderstwo, akt czysto fizyczny, przenosi się w wymiar duchowy, w którym 
ani wyzbyta zaangażowania, zdystansowana logika, ani zręczność i mocne pię-
ści nie mogą przynieść odpowiedzi na wszystkie pytania.

Cooper nie jest jedynym bohaterem balansującym na granicy światów. Po-
maga mu w tym między innymi Kobieta z Pieńkiem, której rady, mimo pier-
wotnej nieprzychylności agenta, zostają włączone w tok śledztwa. Kilka postaci 
doświadcza wizji, w tym matka Laury, Sarah. Major Briggs, człowiek najwyż-
szego rozsądku, uczestniczy w  tajnym projekcie rządowym i  traktuje istoty 
pozaziemskie zupełnie poważnie. Władze zdają sobie sprawę z niewytłuma-
czalnych zjawisk, jakie mają miejsce w ich miasteczku, dlatego nie utrudniają 
Cooperowi jego dochodzenia. Tylko jeden raz Truman straci cierpliwość do 
metod agenta („mam już dość bełkotu... snów, wizji, karłów, olbrzymów, Ty-
betu i reszty hokus-pokus” [16]) i zabrzmi wtedy jak świeżo zmartwychwstały, 
przeciwny literackiej metafizyce członek Detection Club.

Z czasem, kiedy nadciągająca z innych wymiarów pomoc stopniowo przy-
bliża do rozwiązania tajemnicy, widz zaczyna ufać nadprzyrodzonym wska-
zówkom. Na pozór nieuporządkowane rozumowanie zostaje paradoksalnie 
ujęte w ramy logicznego wywodu. W odcinku 9. ranny Cooper przeżywa wizję, 
w której Olbrzym daje mu garść cennych podpowiedzi. Zjawa zabiera agentowi 
obrączkę, zaznaczając, że zwróci mu ją dopiero po ich rozszyfrowaniu. Cenne 
rady znajdują odzwierciedlenie w śledztwie – zagadkowa „śmiejąca się torba” 
to po prostu worek na zwłoki, zdanie „sowy nie są tym, czym się wydają” odnosi 
się do zła panującego w lasach Twin Peaks, a jednoręki Phillip Gerard bez zaży-
cia lekarstw przemienia się w MIKE’a i wyczuwa obecność BOBa, czyli „wska-
zuje bez chemikaliów”(09). Lista sytuacji, w których wskazówki z zaświatów 
lub kosmosu posuwają do przodu zderacjonalizowane śledztwo, jest znacznie 
dłuższa. Owo przenikanie się dwóch rzeczywistości i wyraźny wpływ zjawisk 
nadnaturalnych na stan dochodzenia sprawia, że wiara widzów w „prawdzi-
wość” magicznych krain zostaje silnie umocniona (por. Matthees 2005: 108). 
Wreszcie nawet Albert, najbardziej racjonalna figura przedstawiona w serialu, 
pokłada nadzieję w ekscentrycznych metodach Coopera.

Żeby dobrze objaśniać symbole, Dale potrzebuje boskich wskazówek. Tak 
jak Sherlock Holmes, jest on czytelnikiem znaków i  musi sam rozwikływać 
wszystkie podpowiedzi, jednak bez interwencji karła i  Olbrzyma nie byłby 
w stanie utrzymać się na dobrej ścieżce. Jak zauważa Rhonda Wilcox, obrzeża 
Twin Peaks przypominają „ciemne lasy Dantego, w  których łatwo możemy 
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zgubić drogę” (Wilcox 2005: 212). Żeby przetrwać w owym gąszczu znaczeń, 
potrzeba odpowiedniego przewodnika. Dostrzega to (od nieco innej strony) 
także Scott Pollard, który pisze, że Olbrzym jest dla Coopera tym samym, czym 
Atena dla Odyseusza (Pollard 1993: 301).

W 17. odcinku (dzięki uwadze podstarzałego boya hotelowego) detektyw 
przypomina sobie imię, które zdradziła mu we śnie Laura, przez co otrzymuje 
na powrót obrączkę – materialny dowód rozwiązanej zagadki. Tuż przedtem 
mówi:

W pościgu za zabójcą Laury korzystałem z wytycznych FBI, technik deduk-
cyjnych, metody tybetańskiej, instynktu i  szczęścia, jednak teraz potrzebuję 
czegoś nowego… co z braku lepszego słowa nazwiemy… magią. (17)

Dopiero po zaangażowaniu w śledztwo metafizyki może ono zostać doprowa-
dzone do końca, a  rzeczywiste znaki (ekstatyczne tańce Lelanda, jego gwał-
towne osiwienie, litery tworzące szczątkowy podpis demona) układają się 
w sensowną całość.

Twin Peaks jest kryminałem metafizycznym, a przez to kryminałem nie-
typowym, balansującym na granicy gatunku. Cooper widzi nie tylko to, co 
materialne, ale też moce pod powierzchnią, dzięki czemu „staje się bezkon-
kurencyjnym połączeniem detektywa i wizjonera” (Pollard 1993: 301). W dal-
szej części serialu, kiedy wątek zabójstwa Laury zostaje zastąpiony tematem 
Czarnej i Białej Chaty i rozgrywką z Windomem Earle’em, agent wciąż trzyma 
się swoich metod. Jego przewaga nad kolegami po fachu polega na tym, że 
kieruje się intuicją, a  więc tą samą motywacją, która dyskwalifikowała śled-
czych w „złotym wieku” powieści detektywistycznej. Jak powie mu Jednoręki 
Mężczyzna:

Masz wszystkie wskazówki, jakich potrzebujesz. Odpowiedzi nie ma tutaj, 
mój przyjacielu. Wskazuje na czoło. Odpowiedź jest tutaj. Dotyka piersi Co-
opera. (17)

To właśnie ta subwersja, pogoń za wskazówkami przy jednoczesnym zaufa-
niu dla uczuć i  metafizyki, czyni serial tak podobnym i  niepodobnym do 
kryminału.

Ewolucja postaci detektywa
Cooper to wędrowiec, przybysz z zewnątrz, który w Twin Peaks znajduje swój 
dom. Agent wyróżnia się silną empatią dla otoczenia – wyjątkowo wrażliwy na 
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smaki i zapachy, wychwytuje unikalną woń sosnowego lasu, gloryfikuje miej-
scową kawę czy zwykły kawałek wiśniowego ciasta. Przykłada do podobnych 
detali wagę równie dużą, jak do spraw dotyczących śledztwa. Zadaniem Coo- 
pera jest ustalenie na nowo granic, w obrębie których będzie można chronić 
dobro. To, co agent „chce wykreślić, nie jest morderstwem czy morderstwami, 
ale uniwersalnym złem” (Pollard 1993: 299). Im sprawniej Cooper naprawi 
szkody wyrządzone na powierzchni, tym lepiej obroni się przed mocami pod 
powierzchnią; redukcję zła przeprowadza zatem przez rozpowszechnianie do-
bra. Kiedy pomaga umierającemu Lelandowi iść w stronę światła, udowadnia, 
że wierzy w pozytywne moce skryte w każdym człowieku. Zgodnie z postula-
tem Raymonda Chandlera, czołowego pisarza czarnych kryminałów, Dale to 
„najlepszy człowiek w swoim świecie i dość dobry dla każdego świata” (Chan-
dler 1983: 328). Moralność detektywa to ideologiczny sen prostych, binarnych 
podziałów na czarne i białe (które wśród mieszkańców Twin Peaks funkcjo-
nują tylko pozornie). Ponadto Cooper jest agentem FBI, więc jego praca polega 
na wkraczaniu do akcji, kiedy dochodzi do naruszenia stanowych granic. Owe 
granice można jednak rozpatrywać znacznie szerzej: w przypadku Dale’a doty-
czą one również podziałów między opisanymi wyżej, przeciwstawnymi sobie 
mocami, a także barier pomiędzy światem rzeczywistym a nadprzyrodzonym. 
„W sercu dochodzenia tkwi magia przekraczania granic” (Nochimson 1995: 
148), a w każdym z tych przypadków detektyw pozostaje najlepszym istnieją-
cym specjalistą. Stała obecność takich „granicznych sytuacji” jest zaznaczona 
w sugestywnym, uparcie powracającym w czołówce ujęciu, które przedstawia 
leżący na skraju klifu hotel Great Northern.

Cooper to postać barwna i oryginalna, spełniająca wymogi ekscentrycz-
ności przynależne powieściowym i  ekranowym detektywom. Oprócz tego, 
że sprawia wrażenie głównego bohatera Twin Peaks, odgrywa także rolę dy-
żurnego narratora. Efekt ten wywołuje regularne nagrywanie wiadomości dla 
Diane (nigdy nie pokazanej w  serialu, bezpostaciowej sekretarki Coopera), 
dzięki czemu w obrębie serialu zostaje wydzielona osobna, bezpośrednia nar-
racja4. Obejmuje ona między innymi szczegółowe sprawozdanie z przebiegu 
śledztwa, ale i  mniej istotne informacje z  zakresu działań detektywa (jego 
uczucia, plany, błahe zajęcia).

4 Por. Matthees 2005: 105–109. Autorka zauważa wielość wewnętrznych narracji 
zanurzonych w  Twin Peaks i  wydziela wśród nich narracje nazwane i  realistyczne 
(pamiętniki Laury, kasety, nagrania wideo, taśmy dla Diane, serial Invitation to Love) 
oraz narracje nadnaturalne (sny i wizje).
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Oddzielnej uwagi wymaga duet Coopera i Trumana: ich wzajemna, zhie-
rarchizowana współpraca przywodzi na myśl kolaborację znaną z  utworów 
Doyle’a. Serial sam podsuwa takie skojarzenie, kiedy szeryf oznajmia, że po-
winien zacząć studiować medycynę, bo „zaczyna się czuć trochę jak doktor 
Watson” (odc. 02). Para składająca się z  ekscentrycznego mistrza dedukcji 
i  nieco staroświeckiego, podziwiającego go pomocnika, jest przepisaniem 
pewnego znanego schematu, jednak w tym przypadku to agent FBI (właśnie 
dzięki wspomnianym nagraniom dla Diane) wchodzi w rolę swojego własnego 
kronikarza.

Catherine Nickerson odnotowała w  swoim szkicu, że podobnie „jak 
wszyscy heroiczni detektywi, Cooper jest niezmordowanym poszukiwaczem 
prawdy” (Nickerson 1993: 271), i przyrównała jego postawę do bohatera po-
wieści Hammetta, który nawet po zawieszeniu w swoich prawach wciąż konty-
nuuje podjętą wcześniej pracę. Co typowe dla śledczych w kryminale policyj-
nym, Dale jest gotów odrzucić krępujące go zasady w imię wyższej moralności, 
np. gdy nalega na szybszy pogrzeb Laury, czy kiedy organizuje odbicie Audrey 
z  Jednookiego Jacka. Jednocześnie rozgranicza on słuszne wykroczenie od 
zwykłej swawoli, odmawiając nastolatce nielegalnego romansu. Zazwyczaj nie 
odczuwa lęku – groźnie ranny, nie dopuszcza do umysłu strachu, ale poddaje 
się chwili i otwiera się na działanie wizji. Owo podejście mocno kontrastuje 
z paniką, jaka ogarnia detektywa podczas wizyty w Czarnej Chacie i jaka ściąga 
na niego ostateczną porażkę.

W pierwszym sezonie to Cooper bada tajemnice innych, sam pozostając 
poza wszelkim badaniem, jak gdyby nie miał własnych sekretów. Drugi se-
zon całkowicie odwraca ten schemat: zamiast na historii młodej Palmer, widz 
skupia się właśnie na przeszłości agenta. Nickerson twierdzi, że „mając bar-
dziej lub mniej rozwiązaną tajemnicę morderstwa Laury, serial musi znaleźć 
nowy obiekt śledztwa” (1993: 272), którym okazuje się być sam Cooper. Stop-
niowo wychodzą na jaw krwawe wydarzenia w Pittsburghu, a nad miastecz-
kiem zawisa cień zemsty Windoma Earle’a. Takie zrestartowanie akcji to „dość 
poważne zamieszanie w  strukturze powieści detektywistycznej” (Nickerson 
1993: 273). Przeszłość detektywa to kontekst do zrozumienia ostatnich od-
cinków, w których dobrotliwy Dale porzuca zdystansowane stanowisko i staje 
się pełnoprawnym bohaterem przedstawianej narracji. Obarczony ciężkimi 
doświadczeniami, przypomina nieco „twardych, ale czułych” (Dolan 1995: 
49) detektywów z czarnych kryminałów. Sam wątek kryminalny, dominujący 
w pierwszej części serialu jako mniej lub bardziej tradycyjne śledztwo, ulega 
zdeformowanemu podwojeniu i  przekształca się w  historię potyczki genial-
nych detektywów.
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Wkrótce po zdemaskowaniu Lelanda Cooper, podejrzany o  handel nar-
kotykami, zostaje pozbawiony odznaki. Chociaż agent jest niewinny, coraz 
częściej powraca motyw jego domniemanego przestępstwa. Jean Renault 
tuż przed śmiercią zwraca się do niego słowami: „Zanim przyjechałeś, Twin 
Peaks było prostym miejscem. […] może to ty przyniosłeś ze sobą ten kosz-
mar”  (21). Te drobne sygnały, że detektyw potrafi zdziałać więcej złego, niż 
dobrego, w kontekście ostatniego odcinka wcale nie brzmią aż tak niedorzecz-
nie. Detektyw nie jest gotów na ostateczną próbę, jaką musi przejść w Czarnej 
Chacie5 – chcąc uratować ukochaną (postać wyrugowaną z klasycznej powieści 
detektywistycznej) zawiera faustowski pakt z  samym diabłem i zostaje prze-
jęty przez zło. Tym samym ponownie dochodzi do odwrócenia narracyjnego 
porządku: Cooper staje się potworem, którego już raz udało mu się pokonać. 
Detektyw pozostawia tajemnicę bardziej umocnioną, niż rozwiązaną, a  do-
datkowo (dosłownie) zamieszkuje ona w nim samym. Takie zakończenie jest 
nieetyczne wobec tradycyjnej struktury kryminału, bo zwiastuje destrukcję 
figury zaufania, która była odpowiedzialna za zaprowadzenie ładu. „Lekarza 
społecznego” (Kański 1972: 142), jak określał rolę detektywa Edward Kański, 
zżera śmiertelna choroba.

Strategie kreacji antagonistów
Społeczeństwo potrzebuje kogoś, kto zdemaskuje przestępcę i  uwolni je od 
poczucia odpowiedzialności. Winny w kryminale powinien być bliski, a jed-
nocześnie odległy. Według Willy’ego Haasa postać mordercy wymaga ściśle 
geometrycznego ulokowania – dokładnie w środku, między pierwszym a dru-
gim planem świata przedstawionego (Haas 1973: 83). Dzięki temu nieposzla-
kowany, zacny człowiek może zostać zdemaskowany jako skończony łajdak. 
Tak też dzieje się z Lelandem. Ojciec Laury jest tym, który płacze po niej naj-
głośniej, a także tym, który mocno angażuje się w śledztwo. Wprawdzie widz 
otrzymuje kilka symbolicznych wskazówek (wizualny screw joke z  zaciętą 
trumną, obsesyjne całowanie zdjęcia córki, ekstatyczne tańce), jednak te nieja-
sne ostrzeżenia można równie dobrze wytłumaczyć rozchwianiem emocjonal-
nym po śmierci najbliższej osoby. Decydujące alibi i rodzaj moralnej gwaran-
cji stanowią dla Lelanda ważne znajomości i jego wysoka pozycja społeczna. 
Kiedy okazuje się, że to właśnie on popełnił szereg morderstw, odpowiedzial-
ność za całe zło zostaje z  niego momentalnie zrzucona. Tak naprawdę był 

5 Por. Nochimson 1993: 157. Kiedy karzeł ostrzega Coopera słowami „wrong way” 
(w tłum. „zła droga”/„niewłaściwy sposób”), ten bierze wskazówkę zbyt dosłownie 
i – sparaliżowany strachem – błąka się pomiędzy czerwonymi kotarami.
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niewinny, bo działał nieświadomie i pod kontrolą silniejszych od siebie mocy. 
Widać to w scenie morderstwa Maddy, kiedy jako BOB pożąda ciała dziew-
czyny, a jako Leland zanosi się płaczem. Przed samą śmiercią wyznaje swoje 
grzechy i błaga o przebaczenie. Owo oczyszczenie, szczera skrucha i późniejsza 
droga ku światłu mają poważne konsekwencje dla pewnej szerszej, propono-
wanej przez Twin Peaks wizji świata. Fakt, że zbrodniarz był jedynie sterowany 
przez demona uświadamia, że jego historia mogła się przydarzyć każdemu in-
nemu, a więc także każdemu z nas. Przypisanie winy nadnaturalnym mocom 
oznacza, że kazirodztwo i morderstwo nie rodzą się w człowieku, ale przycho-
dzą do niego z zewnątrz. To zrzucałoby odpowiedzialność za całe zło na barki 
niewidzialnych energii, wobec których ludzie pozostają zupełnie bezbronni. 
Wynika z  tego rodzaj wygody, który prześwieca przez słowa Coopera, skie-
rowane do szeryfa: „Wolałbyś uwierzyć, że BOB działał przez Lelanda, czy że 
człowiek mógł zgwałcić i zamordować swoją własną córkę?”(17).

Śledztwo teoretycznie zostaje ukończone, trup mordercy leży w  celi, ale 
specyficzne, dynamiczne ujęcie z  zastosowaniem podczerwieni sugeruje wi-
dzowi, że BOB opuścił martwe ciało i wyruszył w poszukiwaniu kolejnej ofiary. 
Świat nie zostaje przywrócony do poprzedniego porządku, a tajemnica jedynie 
nieskończenie się poszerza. Zmaltretowane ciało Lelanda, jak wcześniej Laury, 
przywraca dochodzenie do punktu wyjścia. W  nowym śledztwie mordercą 
okazuje się być nadprzyrodzony, nieokiełznany byt, a miejsce empirycznie do-
świadczalnego, namacalnego antagonisty zajmuje Windom Earle, który pra-
gnie śmierci Dale’a za jego dawny grzech cudzołóstwa.

Rozgrywający się w serialu pojedynek dwóch genialnych detektywów jest 
powtórzeniem literackiego starcia Holmesa i Moriarty’ego – „geniusza, filozofa 
i abstrakcyjnego myśliciela” (Czubaj 2010: 154) w jednym. W Twin Peaks owa 
gra przyjmuje dosłowną formę pojedynku szachowego6, w którym pionkami 
są żywi ludzie. Windom jest szaleńcem i maniakalnym mordercą, ale szachowa 
rzeź, jaką prowadzi, opiera się w dużej mierze właśnie na logice. Jak pisał Je-
rzy Siewierski, „maniakalnego mordercę można wytropić, osaczyć i ująć, ale 
trudno stoczyć z nim intelektualny pojedynek, co jest podstawowym obowiąz-
kiem powieściowego detektywa” (Siewierski 1979: 50). Poważne zaburzenia 
psychiczne nie odbierają jednak Earle’owi sprawności logicznego myślenia. Po-
nadto ani on, ani Cooper nie osiągają w swoim starciu decydującej przewagi. 

6 Co ciekawe, popkultura z właściwą sobie gracją zatoczyła potężne koło – blisko 20 lat 
później w filmie Gra cieni (2011) można było podziwiać szachową rozgrywkę Holmesa 
i Moriarty’ego.
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Podczas gdy w opowiadaniu Doyle’a walczący przeciwnicy giną w otchłani wo-
dospadu, w Twin Peaks obydwaj detektywi zostają pokonani przez BOBa.

Unde malum?
Zło w  Twin Peaks funkcjonuje na dwóch poziomach: lokalnym, czyli po-
wierzchniowym (handel narkotykami, Jednooki Jack, brutalny Leo Johnson), 
i  kosmicznym, które stanowi zagrożenie dla całego świata (BOB, niegdyś 
MIKE). W tym pozornie spokojnym, idyllicznym miasteczku żaden dom nie 
jest wolny od sekretów. Nuty kryminalne, kłamstwa i  intrygi można odna-
leźć w rodzinie Palmerów, Horne’ów czy Martellów, a nawet u dobrotliwych 
Haywardów. Tak naprawdę każdy jest czemuś winny i – w pewien sposób – 
każdy jest splamiony krwią Laury, co zresztą z ochotą wykrzykuje na pogrze-
bie dziewczyny jej były chłopak, Bobby. Wszyscy bohaterowie Twin Peaks są 
w pewien sposób „dotknięci przez zło” (Jakubowska 2006: 171), a miasteczko 
kumuluje w sobie nienaganną rzeczywistość społeczną i mroczny świat ma-
sochistycznych przyjemności. Taki sposób kształtowania przestrzeni wpisuje 
się w tradycję czarnego kryminału, w którym świat przedstawiony jest do cna 
przeżarty przez korupcję, przepełniony negatywnymi postaciami i brudną ero-
tyką. W Twin Peaks, podobnie jak w hard-boiled fiction, nikt nie może czuć się 
bezpieczny.

BOB, najwyższe ukazane wcielenie destrukcyjnej mocy, okazuje się toż-
samy z  dobrym ojcem rodziny. Ostatecznie serial rezygnuje z  wizji indywi-
dualnego podmiotu zbrodni na rzecz nieludzkiego, kosmicznego zła. Jest ono 
jednocześnie wszechobecne, istniejące poza czasem, jak i ulokowane w kon-
kretnym rejonie geograficznym, gdzieś w podmiejskich lasach. MIKE i BOB, 
najgroźniejsze wyobrażalne byty, zyskują banalne, pospolite imiona pierwszych 
podejrzanych, Mike’a i Bobby’ego. Jak zauważa Slavoj Žižek, zło u Lyncha jest 
„całkowicie zapośredniczone, urefleksyjnione, skomponowane z absurdalnych 
klisz” (Žižek 2007: 232–233), a w Czerwonym Pokoju zamiast prawdy czeka 
jedynie ostateczne, fantazmatyczne kłamstwo. Sprzeczne sygnały, jakie otrzy-
muje tam Cooper i znacząca, dwukolorowa posadzka pozwalają przypuszczać, 
że Czarna i Biała Chata tworzą jedno, chaotyczne miejsce, w którym zachodzi 
nieustanna fuzja złego i dobrego. Nawet, jeśli detektyw zyskuje przewodników 
z innego wymiaru, pochodzą oni ze świata, którego zasłona jest tak samo żało-
śnie rozdarta, jak owa rzeczywistość, ku której kierują swoje rady (por. Pollard 
1993: 297).

Pytając o zbrodnię i  jej motywy pytamy jednocześnie o pochodzenie zła 
i naturę otaczającej nas rzeczywistości. Owo Lynchowskie ujęcie, jeśli czytać je 
jako ostateczny, dotkliwy triumf złych mocy, ma mocno wstrząsnąć odbiorcą, 
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który zdążył już przywyknąć do czegoś zupełnie przeciwnego. Wykorzystu-
jąc strukturę kryminalną (jako tę z zasady dążącą do narracyjnego zamknię-
cia i przywrócenia naruszonego porządku), serial kieruje ją przeciwko własnej 
istocie i pozostawia w widzu uczucie chaosu i zagubienia. O ile w powieści kry-
minalnej metafizyka nie miała prawa bytu, w powieści gotyckiej, z której czer-
pano motywy, „ostateczna klęska zła była wpisana w  prawa modelu rzeczy-
wistości, co potwierdzała […] ingerencja sił nadprzyrodzonych” (Kokot 1999: 
15). W Twin Peaks dzieje się dokładnie na odwrót, a co gorsza ów przeskok 
następuje dokładnie wtedy, kiedy według obranego modelu narracji powinna 
przyjść kolej na karę. Historie z udziałem detektywów miały być ukojeniem dla 
rzeczywistego, chaotycznego świata i wprowadzać proste podziały – na zło za-
wsze czekała kara, na dobro – nagroda. Willy Haas, który wydzielał w świecie 
kryminału płaszczyznę nieba, piekła i czyśćca, posunął się nawet do wniosku, 
że powieść kryminalna to „namiastka religii – wzbudza ufność w boski ład, 
w boską sprawiedliwość” (1973: 89). Jeśli główny wątek Twin Peaks bazuje na 
wzorcach detektywistycznych, jakiej religii będzie on namiastką? Sielankowy 
wstęp prowadzi przecież prosto w  szpony piekła. BOB odnosi zwycięstwo, 
a Cooper zostaje pokonany; nie wiemy nawet, czy udało mu się uratować uko-
chaną. Serial kończy się udręczonym pytaniem: „Co z Annie?” (30), które – 
maniakalnie powtarzane przez opętanego agenta – całkowicie traci swoje zna-
czenie. Język obnaża swoją konwencjonalność, słowa stają się puste. Wygrało 
zło, jakim jest chaos. Zamiast katharsis widz otrzymuje jedynie niepewność 
i strach – „to, z czym jest zostawiony, to uczucie posiadanego szczęścia, które 
zostało mu odebrane” (Reeves 1995: 194).

Uparte obstawanie przy stwierdzeniu, że Twin Peaks to tylko i wyłącznie 
kryminał, byłoby oczywistym nadużyciem. Co więcej, przekształcenie wyj-
ściowej struktury detektywistycznej jest tu na tyle duże, że bardziej opera-
tywnym określeniem mógłby się okazać „antykryminał”. Według klasyfikacji 
Stanko Lasića forma ta wykorzystuje kryminalną linię kompozycyjną jedynie 
jako pretekst dla rozwinięcia innych płaszczyzn opowieści (Lasić 1976: 134). 
Wydaje się, że tym właśnie jest Twin Peaks – wiodący wątek stanowi bazę dla 
zbudowania pewnej chaotycznej, postmodernistycznej wizji świata. Cooper, 
choć otrzymuje boskie wskazówki i odznacza się niespotykaną wrażliwością 
na detal, nie potrafi dokonać właściwej hierarchizacji faktów. W pilocie serialu 
detektyw uzupełnia streszczenie dochodzenia dla Diane o informację, że oto 
trzyma w ręce małe pudełko czekoladowych króliczków. Jeżeli paczka słodyczy 
zostanie postawiona na równi z morderstwem, błahe wymiesza się z istotnym, 
a  świat nigdy nie uzyska spójnego sensu. Rzeczywistość, w której nie wyna-
leziono żadnego antidotum na zło i w której figura porządku zostaje pożarta 
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przez nieład, to rzeczywistość chaotyczna, nie dająca się zrozumieć, a tym bar-
dziej objaśnić.

Bibliografia:
Caillois Roger, 1967, Odpowiedzialność i styl, tłum. Jan Błoński, Warszawa.
Chandler Raymond, 1983, Mówi Chandler, tłum. Ewa Budrewicz, Warszawa.
Collins Jim, 1992, „Twin Peaks” and Postmodernism, w: Channels of Discourse, Reas-

sembled, red. Robert C. Allen, Chapel Hill, s. 327–353.
Czubaj Mariusz, 2010, Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako świadec-

two antropologiczne, Gdańsk.
Dolan Marc, 1995, The Peaks and Valleys of Serial Creativity: What Happened to/on 

„Twin Peaks”, w: Full of Secrets: Critical Approaches to „Twin Peaks”, red. David 
Lavery, Detroit, s. 30–50.

Haas Willy 1973, Teologia powieści kryminalnej, tłum. Włodzimierz Bialik, „Teksty”, 
numer 6, s. 83–90.

Heissenbüttel Helmut, 1973, Reguły gry powieści kryminalnej, tłum. Włodzimierz 
Bialik, „Teksty”, numer 6, s. 44–62.

Jakubowska Małgorzata, 2006, Żeglowanie po filmie, Kraków.
Kański Edward, 1972, Próba teorii powieści kryminalnej, „Prace Wrocławskiego Towa-

rzystwa Naukowego”, seria A, numer 153, Wrocław, s. 125–149.
Kokot Joanna, 1999, Kronikarz z Baker Street. Strategie narracyjne w utworach 

Arthura Conan Doyle’a o Sherlocku Holmesie, Olsztyn.
Lasić Stanko, 1976, Poetyka powieści kryminalnej. Próba analizy strukturalnej, tłum. 

Magdalena Petryńska, Warszawa.
Matthees Janine, 2005, „She’s filled with secrets”: Hidden Worlds, Embedded Narrati-

ves and Character Doubling in „Twin Peaks”, w: Narrative Strategies in Television 
Series, red. Gaby Allrath, Marion Gymnich, Gordonsville, s. 99–113.

Nickerson Catherine, 1993, Serial Detection and Serial Killers in „Twin Peaks”, „Lite-
rature/Film Quarterly”, numer 21, s. 271–276.

Nochimson Martha P., 1995, Desire Under the Douglas Firs: Entering the Body of Re-
ality in „Twin Peaks”, w: Full of Secrets: Critical Approaches to „Twin Peaks”, red. 
David Lavery, Detroit, s. 144–159.

Pollard Scott, 1993, Cooper, Details, and the Patriotic Mission of „Twin Peaks”, „Litera-
ture/Film Quarterly”, numer 21, s. 296–304.

Reeves Jimmie L. i inni, 1995, Postmodernism and Television: Speaking of „Twin 
Peaks”, w: Full of Secrets: Critical Approaches to „Twin Peaks”, red. David Lavery, 
Detroit, s. 173–195.

Siewierski Jerzy, 1979, Powieść kryminalna, Warszawa.



165

Miasteczko Twin Peaks jako kryminał metafizyczny

Wilcox Rhonda, 2005, Unreal TV, w: Thinking Outside the Box. A Contemporary 
Television Genre Reader, red. Gary R. Edgerton, Brian G. Rose, Lexington, 
s. 201–225.

Žižek Slavoj, 2007, David Lynch albo sztuka śmiesznej wzniosłości, tłum. Kuba 
Mikurda, w: tegoż, Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch, 
Warszawa, s. 213–242.



166

Elżbieta Pietluch
Uniwersytet Opolski

Intersemiotyczne odniesienia do serialu 
Miasteczko Twin Peaks w trylogii kryminalnej 

Miasteczko Palokaski J.K. Johansson

Abstrakt:
W niniejszym artykule wyodrębniono trzy zasadnicze sfery przemysłu kultury, których 
główny cel jest ukierunkowany na kultywowanie pamięci o  Miasteczku Twin Peaks 
wśród przeszło dwupokoleniowego środowiska fanów. Wpisane w powyższy porządek 
intersemiotyczne nawiązania do serialu stworzonego przez Davida Lyncha i  Marka 
Frosta pojawiają się zarówno w wysoko artystycznych tekstach kultury, jak i w litera-
turze popularnej. W  fińskiej trylogii kryminalnej Miasteczko Palokaski, sygnowanej 
pseudonimem J.K. Johansson, pojawiają się liczne aluzje fabularne do wspomnianego 
serialu sprzed dwudziestu pięciu lat (psychologiczna konstrukcja głównej postaci, kry-
zys autorytetów wychowawczych). Wśród cech odróżniających kreację literacką od 
serialowego pierwowzoru wymienić można odrysowanie specyfiki fińskiego kolorytu 
lokalnego w prowincjonalnym wydaniu oraz ukazanie problemów dorastającej mło-
dzieży przez pryzmat uzależnienia od mediów społecznościowych.

Słowa kluczowe:
Miasteczko Twin Peaks, Miasteczko Palokaski, intersemiotyzm, fandom, prosumentyzm

Za dogodny punkt wyjścia do rozważań nad różnymi aspektami fenomenu 
Miasteczka Twin Peaks przyjmę moment kulminacyjny ostatniego odcinka 
serialu, wyemitowanego niespełna ćwierć wieku temu. Przywołując po tro-
sze fabułę, przypomnieć trzeba, że Dale Cooper w pogoni za porwaną przez 
Windoma Earle’a, świeżo upieczoną miss Twin Peaks, czyli Annie, trafia do 
znanego z onirycznych wizji czerwonego pokoju. Kolor powiewających mię-
dzy dwunastoma platanami zasłon zdaje się podkreślać infernalność przedsta-
wienia. Przekroczenie progu – obrosłej lokalnymi mitami kosmogonicznymi 
i symbolizującej siedlisko pierwotnego zła – Czarnej Chaty to pretekst do ko-
munikacji ze zmultiplikowaną wspólnotą zmarłych bohaterów, a  także gale-
rią postaci fantastycznych, będących pośrednikami Coopera w  kontakcie ze 
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światem nadzmysłowym. Laura Palmer wypowiedziała wówczas profetyczną 
kwestię: „Do zobaczenia za dwadzieścia pięć lat”. Tymczasem okazuje się, że 
odroczona obietnica ponownego spotkania ma szansę spełnić się już wkrótce.

Bardzo oszczędny w wizualne środki wyrazu artystycznego zwiastun trze-
ciego sezonu cieszy się obecnie ogromną oglądalnością na kanale YouTube ku 
uciesze wystawionych na długotrwałą próbę cierpliwości widzów. Kilka wąt-
ków z drugiego sezonu domaga się rozwinięcia bądź zakończenia; nawet po-
bieżny rzut oka dowodzi, że materiału do dalszej eksploatacji jest aż nadto. 
W nawiązaniu do ostatniego odcinka warto chociażby wskazać na niespodzie-
waną metamorfozę agenta Coopera, który ze względu na wysoki poziom udu-
chowienia i wrażliwości został zainfekowany demonicznym bytem, upersoni-
fikowanym przez Boba. O nagłym przeobrażeniu bohatera świadczy lustrzane 
odbicie w Great Northern Hotel, na pękniętej tafli pojawia się bowiem nowe al-
ter ego Coopera – upiorny Bob, który reaguje nadmiernym wręcz ożywieniem 
na wieść o leżącej w szpitalu Annie. Podobnie rzecz się ma z kontynuacją losów 
miejscowej femme fatale – Audrey Horne, ponieważ widz nie otrzymał jed-
noznacznych sygnałów o  jej ewentualnej śmierci wskutek detonacji ładunku 
w  sejfie. Ciągłe zainteresowanie poza tym mogą wzbudzać dalsze perypetie 
drugoplanowych par serialowych – sekretarki Lucy Moran i zastępcy szeryfa – 
Andy’ego Brennana, Eda Hurleya i Normy Jennings czy Donny Hayward i Ja-
mesa Hurleya. 

Substytutów, które służą podtrzymywaniu, a  zarazem pogłębianiu iluzo-
rycznego kontaktu dwupokoleniowej społeczności fanów ze światem przedsta-
wionym, można wymienić bez liku. W związku z tym pokuszę się o wyróżnie-
nie trzech zasadniczych sfer przemysłu kultury nastawionego na długotrwałe 
utrwalenie Twin Peaks w świadomości odbiorców: artefakty, protezy, odnośniki. 

Wśród artefaktów dostępnych w sprzedaży na oficjalnej stronie interneto-
wej serialu można wyodrębnić, między innymi, klasyczne gadżety tj. t-shirty, 
torby płócienne, kubki opatrzone wyszukaną grafiką i cytatami, postery oraz 
poduszki. Nie brakuje również bardziej finezyjnych gadżetów, których głów-
nym zadaniem jest imitacja charakterystycznych rekwizytów z  planu zdję-
ciowego: brelok do kluczy z  napisem Great Northern Hotel, przepołowiony 
wisiorek w  kształcie serca czy dyktafon Coopera z  odpowiednio przystoso-
waną wtyczką do urządzeń mobilnych1. Natomiast cosplaying czy zakorze-
nione w kulturze amerykańskiej zwyczaje halloweenowe umożliwiają fanom 

1 Stale poszerzająca się gama produktów przeznaczonych do sprzedaży jest dostępna 
na oficjalnej stronie internetowej serialu: http://welcometotwinpeaks.com/shop/ [do-
stęp: 29.07.2016].
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identyfikację z  bohaterami za pośrednictwem gamy kostiumów i  dodatków. 
Co więcej, hiszpańska marka Titis Clothing dwa lata temu wypuściła ko-
lekcję ubrań dyskretnie inspirowanych odzieżą noszoną przez bohaterki 
serialu2. W tym obszarze fandomu ujawnia się ponadto specyficzne sprzężenie 
zwrotne – twórcza działalność fanów i ich zaangażowanie okazują się pomocne 
przy tworzeniu designerskich materiałów promocyjnych, ponieważ unikatowe 
grafiki sprzyjają niejako odświeżeniu wizualnej przaśności spetryfikowanych 
przedstawień z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. 

Protezami nazywam wszelkie teksty kultury podporządkowane idei uzu-
pełnienia stanu wiedzy zarówno na temat biografii serialowych bohaterów, jak 
i topografii miasteczka o statusie fikcjonalnym. W pierwszej kolejności należy 
wymienić film Twin Peaks: Ogniu, krocz za mną (1992) – długometrażowy 
prequel, który w trybie linearnym ukazuje pełne sprzeczności życie jasnowło-
sej licealistki, zanim zginęła z rąk własnego ojca. Funkcję kompensacyjną pełni 
także napisany przez Jennifer Lynch Sekretny dziennik Laury Palmer, wnoszący 
dodatkowo odleglejsze czasowo retrospekcje. Anglojęzyczny czytelnik ma rów-
nież do dyspozycji sfabrykowaną autobiografię agenta Coopera i bedeker po 
Twin Peaks3. A jeśli już mowa o praktykach turystyki ponowoczesnej, to warto 
odnotować, że usytuowane w pobliżu Seattle niepozorne miasto North Bend 
przyciągnęło uwagę autorów bloga TropiMY. Blogerzy samodzielnie wytyczyli 
wycieczkową trasę, aby skonfrontować własne wyobrażenia o ukazanych w se-
rialu miejscach z rzeczywistością. Niemniej jednak z zapisków blogerów jasno 
wynika, że niegdysiejsze miejsce akcji serialu Marka Frosta i Davida Lyncha 
nie wykorzystuje w pełni niekwestionowanego potencjału popularności, mimo 
że w Twede’s Cafe faktycznie można złożyć zamówienie na placek z wiśniami 
(cherry pie) lub cholernie dobrą kawę (damn good coffee), bo taki właśnie zapis 
(upamiętniający kulinarny zachwyt Coopera) wciąż figuruje na karcie menu4.

Mianem odnośników określam wszelkie odnotowane aluzje fabularno-sty-
listyczne do genius loci amerykańskiej prowincji, której niepokojące piękno 
zauroczyło przybywającego w  tamte strony agenta FBI. Jest to rodzaj party-
cypacji twórczej najwyższej próby, gdyż prosumencki styl życia sprawia, że 

2 http://welcometotwinpeaks.com/inspiration/titisclothing-twin-peaks-clothing/ [do-
stęp: 29.07.2016].
3 Zob. Scott Frost, 1991, The Autobiography of FBI Special Agent Dale Cooper: My Life, 
My Tapes, Sydney; Scott Knicklebine, 1990, Welcome to Twin Peaks: A Complete Guide 
to Who’s Who and What’s What, Toronto. 
4 Autorzy zamieścili na blogu obszerną relację oraz dokumentację fotograficzną z od-
bytej podróży: http://www.tropimy.com/twin-peaks/ [dostęp: 01.05.2016].
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jednostki z konsumentów przeobrażają się w producentów – projektują i mo-
dyfikują treści kulturowe zgodnie z własnymi upodobaniami (Szul 2013: 348). 
Podążając tym interakcyjnym tropem, nie sposób nie zauważyć, że transloka-
cji i trawestacji wątków, motywów, elementów scenograficznych oraz cytatów 
należy dopatrywać się w serialach (Przystanek Alaska), kreskówkach (Scooby 
Doo, Simpsonowie), muzyce popularnej (Bastille, Sky Ferreira), nie pomijając 
w tym sążnistym wykazie komiksów i gier komputerowych (Silent Hill, Alan 
Wake)5. Inspiracje mogą równie dobrze przybrać bardzo daleki zasięg, kiedy 
świadomie wprowadzone paralele zdominują przekaz spektaklu teatralnego 
(Diabeł w reżyserii Radosława Rychcika) lub utworu literackiego (interesująca 
mnie trylogia kryminalna o  miasteczku Palokaski autorstwa anonimowych 
twórców zebranych pod pseudonimem J.K. Johansson6). 

W tych okolicznościach intersemiotyczność, jak słusznie konstatuje Stani-
sław Balbus, jest całkiem poręcznym synonimem komparatystyki międzyar-
tystycznej, wysuwając na pierwszy plan zainteresowanie wpływami, zależno-
ściami, recepcją, filiacją, analogiami i  kontrastami, które zarazem stanowią 
rdzeń komparatystyki kulturowej (Balbus 2004: 14–15). W sukurs temu zało-
żeniu przychodzą rozważania Seweryny Wysłouch, jako że uczona stawia prze-
konującą tezę, że badaczowi korespondencji sztuk więcej możliwości oferuje 
kategoria intersemiotycznego przekładu, nastawionego na ukazanie dynamiki 
transformacji tekstu docelowego poprzez wniesienie nowej jakości do systemu 
kultury, w przeciwieństwie do ekfrazy ukierunkowanej jedynie na badanie re-
lacji wobec oryginału (Wysłouch 2009: 63). 

Godną uwagi strategią, która towarzyszyła medialnej promocji fińskiej 
trylogii poświęconej miasteczku Palokaski, było, bez wątpienia, wprzęgnięcie 
w ten proces retoryki obrazu. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż nietypowe wy-
korzystanie środków audiowizualnych jest już w pewien sposób obwarowanym 
semantycznie gestem, co z kolei należałoby odczytywać jako ukłon w kierunku 
serialowego pierwowzoru. Innymi słowy, trailery powstałe na potrzeby pre-
miery trójksięgu w  Niemczech, Holandii, Polsce operują kliszami o  ważkiej 

5 Nivea Serrao, 2015, 11 ‘Twin Peaks’-inspired pop-culture references worth checking 
out, „The Community”, http://community.ew.com/2015/04/10/11-twin-peaks-inspi-
red-pop-culture-references [dostęp: 02.05.2016].
6 J.K. Johansson, 2014, Miasteczko Palokaski 1. Laura, tłum. Anna Buncler, Kraków; 
J.K. Johansson, 2015, Miasteczko Palokaski 2. Noora, tłum. Maria Hanhinen, Kraków; 
J.K. Johansson, 2016, Miasteczko Palokaski 3. Venla, tłum. Sebastian Musielak, Kraków. 
Wszystkie cytaty podaję za wskazanymi wydaniami. Numery stron, poprzedzone ini-
cjałem imienia/tytułu, zamieszczam w nawiasie po cytowanym tekście.
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wymowie. Dwa przykłady stanowią nieporadną próbę naśladowania filmowego 
warsztatu Lyncha. Chodzi o rekonstrukcję specyficznego nastroju, który – zda-
niem Chrisa Rodleya – wiąże się z  utratą intelektualnej pewności, spotęgo-
waną dezorientacją oraz zagubieniem w  mroku, zaś przebłyski te prowadzą 
nieuchronnie do silnych przeżyć i emocjonalnych drgnień. Źródłem wizyjnej 
niesamowitości jest to, co zaskakujące, kuriozalne, czy groteskowe, powodując 
liczne przekształcenia „swojskiego” w „obce” w oparciu o poczucie braku oswo-
jenia z czymś, co było dotychczas bliskie i znajome (Rodley 1999: 8–9). 

Animacja niemiecka to kolaż nawiązujący głównie do konwencji ogłosze-
nia o zaginięciu, skoro lakoniczny komunikat dotyczy właśnie szesnastoletniej 
Laury, którą ostatni raz widziano na plaży w Palokaski7. W poszukiwania na-
stolatki zaangażowano całą lokalną społeczność, a niepewność dotycząca jej 
losów zwiastuje problemy i konflikty. Po krótkim wprowadzeniu pojawia się 
cytat z  fińskiej prasy, którego zadaniem jest rzucenie snopu światła na wy-
znaczniki gatunkowe projektu prozatorskiego Johansson: „mroczny thriller 
psychologiczny, wciągający dramat w  dobie Internetu”. Slajdy informacyjne 
zestawiono ze wzbudzającymi grozę landszaftami, tworzącymi równocześnie 
swoisty tryptyk okładkowy w niemieckiej serii wydawniczej. Największe po-
dobieństwo z  kadrami zarejestrowanymi chociażby w  czołówce Miasteczka 
Twin Peaks wykazuje szata graficzna drugiej części trylogii, nad którą imienny 
patronat objęła Noora. W opinii Marii Pudełek zdjęcia przedstawiające sma-
gane wiatrem wierzchołki drzew wespół z panoramicznymi ujęciami lasu we 
mgle dopełniają atmosferę niepokoju8. W serialu obrazy te funkcjonują jako 
złowróżbny suspens, między innymi, przed sceną zamordowania Maddy Fer-
guson i  przed tajemniczym zniknięciem Majora Briggsa. W  fińskiej trylogii 
jest zgoła inaczej, podpowiedzi dostarczają zaś luźne obserwacje Mii Pohja-
virty: „las, zgodnie z właściwym Finom fanatycznym romantyzmem, to ostoja 
upragnionej ciszy i  spokoju” (L 116). Statycznemu, surowemu krajobrazowi 
Północy przeciwstawić należy enigmatyczną atmosferę opustoszałej sali lek-
cyjnej i gorączkowość pościgu policyjnego przez wielkomiejskie ulice, bo taką 
optykę odbiorczą zdaje się narzucać potencjalnemu czytelnikowi holender-
ski trailer9. Odstępstwo od pierwotnego kontekstu porównawczego prowadzi 

7 http://www.suhrkamp.de/mediathek/j_k_johansson_palokaski-trilogie_buchtra-
iler_941.html [dostęp: 29.07.2016].
8 Maria Pudełek, 2008, „Miasteczko Twin Peaks” – opowieść mityczna, „ArtPapier”, 
http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=56&artykul=1247 [dostęp: 
04.05.2016].
9 https://www.youtube.com/watch?v=zs8q5jIymgM [dostęp: 29.07.2016].
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wobec tego do przesunięcia środka ciężkości, akcentując przeto sensacyjny wa-
lor reklamowanej lektury. 

Spójna kompozycyjnie propozycja polskiego wydawcy ma w zamyśle twór-
czym obfitować w  elementy psychodeliczne10. Monotonna narracja lektora, 
osadzona na tle prostej linii melodycznej, przeplata się z wielokrotnym dźwię-
kiem spustu migawki i kakofonią podniesionych wrzasków. Istotną rolę w tej 
kreacji odgrywają leśno-górska sceneria i przemykająca w oddali, zamazana 
postać jasnowłosej dziewczyny, której obecność przywołuje bezpośrednie aso-
cjacje z Laurą Palmer. Ogromne znaczenie w tej analizie porównawczej odegra 
bohaterka pierwszej części trylogii – Laura Andersson. Nieprzypadkowe imię 
postaci, wokół której ogniskuje się uwaga pozostałych, to szczególny odsyłacz. 
Fińska Laura, podobnie zresztą jak jej serialowy analogon, odznaczała się wy-
razistą osobowością, była osobą lubianą zarówno przez nauczycieli, jak i i przez 
szkolne koleżanki i kolegów. 

Jeśli dana postać w  świecie przedstawionym jest praktycznie nieobecna, 
to najczęściej symbolicznymi ekwiwalentami jej istnienia pozostają fotografie, 
nagrania, notatki. Warto zatem sięgnąć pamięcią do, zgromadzonych licznie 
w  odcinku pilotażowym, portretów córki Sary i Lelanda Palmerów. Zdjęcie 
Laury znajduje się w salonie rodzinnego domu oraz we wnętrzu szkolnej ga-
bloty ze sportowymi trofeami. W piątym odcinku Cooper znajduje w maga-
zynie dla mężczyzn (Flesh World) roznegliżowane fotografie licealistki, które 
nie licują z  wizerunkiem grzecznej dziewczyny z  dobrego domu. Skrajnie 
różne zdjęcia dowodzą dualizmu życia obu bohaterek, jako że pracująca nie-
gdyś jako policjantka szkolny pedagog Miia, trafia na wyuzdaną fotografię za-
ginionej Laury w mieszkaniu jej nauczyciela gry na fortepianie. Co się tyczy 
Twin Peaks, już na samym początku bez trudu zidentyfikowano znalezione 
w okolicach tartaku Packardów zwłoki młodej kobiety w foliowym worku, zaś 
w Palokaski właściwym zawiązaniem akcji jest zgłoszenie zaginięcia nastolatki, 
która tradycyjnie świętowała pożegnanie lata na plaży z grupą uczniów. Toteż 
na portalach społecznościowych i na łamach internetowych serwisów infor-
macyjnych opublikowano portret dziewczyny z  nadzieją, że ktoś wskaże jej 
obecne miejsce pobytu:

Tikka niechętnie otworzył Facebooka i wpisał wyrazy „zaginiona” i „Laura” 
w okienku wyszukiwarki. Natychmiast wyskoczyło zdjęcie, na którym jasno-
włosa dziewczyna niby niewinnie uśmiechała się do aparatu, ale w wyrazie 

10 http://www.wydawnictwoliterackie.pl/ksiazka/2777/Laura---JK-Johansson [dostęp: 
29.07.2016].
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jej twarzy można było wyczytać też jakąś chytrość. Jej niebieskie oczy były 
chłodne jak lód, a zarazem gorzały jakimś dziwnym blaskiem. (…) Dziewczyna 
wyglądała na tak porządną, jak to tylko możliwe, ale pokazywała to w  taki 
sposób, w jaki zwykle robią to najpopularniejsze dziewczyny w szkole. Skry-
wają w sobie taką siłę, odwagę i tajemniczość, że ich ujawnienie skazałoby je 
na społeczną banicję (L 69).

Z opisu wyłania się niemal łudzące podobieństwo do odtwórczyni jednej 
z głównych ról w serialu – Sheryl Lee. Tworzenie portretu literackiego pozwala 
narratorowi w  łatwy sposób snuć przypuszczenia na temat związku fizjono-
mii z domniemanym charakterem postaci. Oprócz tego uderzająco podobną 
strategią okazuje się zastosowanie figury sobowtóra. Venla, której życiorys 
poznajemy w  trzeciej części trylogii, zniknęła, nie pozostawiwszy żadnego 
śladu, w 1988 roku. Ponieważ mamy do czynienia z diagnozą społeczeństwa 
ponowoczesnego, zachowującego wprawdzie cechy hermetycznej wspólnoty, 
to warto podkreślić znaczenie kontekstu medialnego. Na Facebooku anoni-
mowi użytkownicy, korzystając z możliwości dodawania komentarzy pod wy-
darzeniem, prześcigają się w domysłach, gdzie przebywa obecnie Laura i co ją 
skłoniło do ucieczki. Roi się prócz tego od niepochlebnych uwag na temat jej 
ekscesów seksualnych i eksperymentów z kokainą. 

Gigantyczna fala nienawiści pod adresem szkolnego psychologa skłania 
podwładnych komisarza Korhonena do podjęcia śledztwa tym tropem, gdyż 
silny nacisk mediów nakazuje jak najszybciej zgłosić kandydata na kozła ofiar-
nego. Nagonce sprzyjają dwa artykuły z  użyciem technik manipulacyjnych, 
opublikowane w  lokalnej prasie. Klątwa Palokaski wnosi zestawienie podo-
bieństw sytuacyjnych w sprawie zagadkowego zniknięcia dziewczyn na prze-
strzeni dwóch dekad, żeby tylko wzniecić zainteresowanie mieszkańców Pa-
lokaski. Drugi artykuł sugeruje natomiast aktywność seryjnego mordercy, 
który wybierał potencjalne ofiary według znanego sobie klucza. Wytypowano 
w związku z tym mężczyznę, który pozostawał w bliskich relacjach zarówno 
z Venlą, jak i Laurą. W pierwszym wypadku chodzi jednak o więzi rodzinne, 
a  w  drugim o  profesjonalny kontakt na linii terapeuta-pacjentka. Psycholog 
Nikke znał sekrety swoich podopiecznych, uczestnicząc na prawach towarzy-
skich w organizowanych przez nich spotkaniach. On jako pierwszy dowiaduje 
się o amatorskim nagraniu pornograficznym, w którym wystąpiła Laura, oraz 
o jej perwersyjnych fantazjach seksualnych. 

Nawiązując do konkluzji analizującego skandynawską odmianę krymi- 
nału Mariusza Czubaja, należy naświetlić powracające w  tego typu pisar-
stwie istotne zagadnienie, a mianowicie – klęskę modelu pedagogicznego na 
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wszystkich szczeblach, począwszy od życia rodzinnego, a zakończywszy na re-
lacjach społecznych (Czubaj 2010: 319–321). Na marginesie warto dodać, że 
problematyka ta intensywnie uobecnia się w fabule drugiego tomu, gdzie brak 
kontroli rodzicielskiej nad internetową działalnością córki, mowa o prowadze-
niu „lajfstajlowego” bloga pod przybranym imieniem, ostatecznie doprowadza 
do śmierci dziecka. Trudno odeprzeć wrażenie, jakoby autorzy fińskiego trój-
księgu kryminalnego co rusz wymierzali ostrze zakamuflowanej krytyki wo-
bec interaktywnych środków masowego przekazu, w  których zrezygnowano 
z funkcji informacyjnej na rzecz nadinterpretacji zdarzeń i to w najgorszym, 
bo tabloidowym wydaniu. Newralgicznych tematów do dyskusji nie brakuje 
nawet w telewizji śniadaniowej po to tylko, aby wstrząsnąć opinią publiczną. 

Wracając do interesującego nas serialu, zwłaszcza do drugiego odcinka, 
zatytułowanego Zen, czyli sztuka łapania mordercy, uchwycić można wyraźnie 
irracjonalne zapędy Coopera w  typowaniu mordercy. Natrafiwszy na frapu-
jący wpis w pamiętniku Laury, „Denerwuję się przed spotkaniem z J.”, nakazał 
wypisać na tablicy listę ewentualnych zabójców: James Hurley, Josie Packard, 
Jerry Horne, Norma Jennings, Shelly Johnson, Lawrence Jacoby, Jednooki Jack 
(kasyno) i Leo Johnson. Przy odczytywaniu przez Lucy każdej pozycji, Cooper 
z pewnej odległości celuje kamieniem w butelkę, zaś szkło rozbija się dopiero 
przy wymienieniu personaliów ekscentrycznego psychiatry. Bieg zdarzeń po-
kazuje, że podejrzenia co do tożsamości zabójcy Laury podzielają również jej 
kuzynka i  najbliżsi przyjaciele, uciekając się wówczas do intrygi w  celu od-
nalezienia w mieszkaniu doktora brakującej kasety z 23 lutego. Aby sprawie-
dliwości stało się zadość, w  siódmym odcinku ojciec zamordowanej pobił 
w afekcie do nieprzytomności Jacoby’ego, a później rozprawił się z Jacques’em 
Renault i  wyrokiem sądu uniknął kary za to przewinienie. Konkludując, 
wstępne obarczenie winą terapeutów za śmierć dziewcząt przemawia za postu-
lowanym przez antropologa kultury kryzysem autorytetów, brakiem zaufania 
jeśli idzie o specjalistów, obcych ludzi, którzy najpewniej wykorzystują swoją 
pozycję do działań sprzecznych z etyką zawodową.

Mimo że Miia wzdryga się na wspomnienie telewizyjnych topielców, remi-
niscencje rodem z serialu będą wyartykułowane przy wydobyciu ciała fińskiej 
Laury z  morza. Oględnie rzecz ujmując, malarskość inicjalnego fragmentu 
drugiego tomu nie jest utrzymana w  turpistycznej albo naturalistycznej sty-
listyce, jednakże to przedstawienie post mortem trudno nazwać oczywistym 
odniesieniem do chociażby motywu tonącej Ofelii lub syreny z andersenow-
skiej baśni:
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Wchodząc na pomost, zaczął rozmyślać o  syrenach morskich. Jak pięknie 
ich włosy unoszą się w rytmie fal jak syreny nurkują, goniąc się ze śmiechem 
wśród wodorostów na dnie morza. (…) W otwartym worku na zwłoki leżała 
kobieta z  twarzą zwróconą ku czarnemu niebu. Poczuł napływającą skądś 
chłodną pewność, że na pomoście spoczywa zaginiona w  połowie sierpnia 
Laura Anderson, choć trudno było doszukać się podobieństwa pomiędzy 
sinoszarym, obrzmiałym ciałem i tą śliczną młodą kobietą, która już od ty-
godni, łagodnie uśmiechnięta, spoglądała ze stron popołudniówek. Tyle dni 
w ciepłym morzu pod koniec lata zrobiło swoje i nie sposób już było stwier-
dzić, czy w chwili śmierci na jej twarzy malowało się przerażenie, czy próżna 
nadzieja. W pamięci rodziców Laura pozostanie niewinną dziewczynką z fo-
tografii z konfirmacji, a dla przyjaciół zgrabną selfie z Instagramu. No i dobrze 
(N 6).

Emocjonalnie zaangażowany w przebieg śledztwa stróż prawa nie może po-
godzić się z finalnym powodem zamknięcia dochodzenia, nie wierząc w sa-
mobójczą śmierć licealistki. Mordercą okaże się trener personalny, kulturysta 
z siłowni, którego nastolatka przez długi czas szantażowała w celu wyłudzenia 
dodatkowych pieniędzy ze sprzedaży komórek jajowych. Nielegalny proceder 
powiązany ze zorganizowaną przestępczością na skalę europejską polegał na 
poborze materiału od eugenicznie wyselekcjonowanych dawczyń w piwnicznej 
klinice miejscowej krezuski. Symbolem uczestnictwa w tych – umownie zwa-
nych szlachetnymi – praktykach zarobkowania został srebrny wisiorek z anio-
łem, noszony przez wszystkie martwe dziewczyny. Co interesujące, ścianę po-
koju Laury Palmer zdobi dewocyjny obraz przedstawiający anioła stróża, który 
czuwa nad dziećmi podczas posiłku. W dniu swojej śmierci bohaterka zauważa 
na obrazie osamotnione dzieci bez skrzydlatego opiekuna. Ten niemal niezau-
ważalny acz obrazoburczy trik stanowi niejako zapowiedź chaosu w świecie ze-
wnętrznym, w którym nie zatriumfuje dobro, skoro niepojęte zło zagnieździło 
się już w domu – przestrzeni antropologicznie człowiekowi najbliższej.

Reasumując, Wydawnictwo Literackie nader chętnie posługuje się uku-
tym przez Tammiego Kustannusa określeniem „fińskie Twin Peaks”. Z jednej 
strony ten brzemienny w fabularnych skutkach chwyt, zapowiedziany na blu-
rbie pierwszego tomu, wydaje się starannie przemyślanym działaniem mar-
ketingowym, skoro przywodzi na myśl skojarzenia z darzonym uwielbieniem 
serialem, z  drugiej zaś strony ambiwalencji recepcyjnej dostarcza postawa 
ukrywających się pod pseudonimem fińskich twórców scenariuszy filmowych 
i telewizyjnych. Nie zamierzają oni wykreować marki z dzielonych z autorką cy-
klu o Harrym Potterze inicjałów w połączeniu z – popularnym w Skandynawii, 
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krajach Beneluksu i Stanach Zjednoczonych – nazwiskiem. Ewentualne wąt-
pliwości, że zespołem pisarzy kierują powszechne pobudki zdobycia sławy 
i rozgłosu, rozwiewa wywiad, który przeprowadziła z nimi Magdalena Smęder. 
Wspomniany wcześniej Kustannus, odpowiedzialny za kontakty wydawnicze 
i sprzedaż praw autorskich do tłumaczenia, wyznał wprost, że tożsamość pi-
szących pod pseudonimem w dalszym ciągu nie została ujawniona w obawie, 
że ucierpi na tym ich pozycja społeczna bądź praca w przypadku powiązania 
ciągu nazwisk z powstałą serią kryminalną11. Finowie nie wyznaczyli sobie by-
najmniej ambitnego zamiaru dorównania lub prześcignięcia niepowtarzalnej 
wizji twórczego duetu – Frosta i Lyncha. Za zasadne można więc przyjąć sta-
nowisko, iż twórczość literacka o charakterze anonimowym – dzięki wyraźnie 
zamanifestowanym nawiązaniom do cieszącego się niesłabnącą popularnością 
serialu – sprzyja nie tylko renesansowi zainteresowania tym tekstem kultury, 
lecz dowodzi także nieustannej atrakcyjności jego oddziaływania na inne 
teksty kultury. 
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Królestwo a Miasteczko Twin Peaks – o podobieństwie 
strukturalnym seriali von Triera i Lyncha

Abstrakt:
Królestwo Larsa von Triera i Miasteczko Twin Peaks Davida Lyncha, jedne z najbardziej 
niejednoznacznych i intrygujących telewizyjnych tytułów, zawsze były ze są sobą ze-
stawiane – powstały w podobnym czasie (na początku lat 90.) i oba wymykały się kla-
syfikacjom gatunkowym. W celu porównania obu seriali, posłużę się analizą struktur 
narracyjnych zastosowaną przez Umberto Eco do zbadania fenomenu Jamesa Bonda 
w eseju Narrative Structures in Fleming. Dla obu seriali wskażę zarówno pary przeci-
wieństw (oppositions) charakterów i wartości, jak i wyróżnię charakterystyczne „sy-
tuacje w grze”, które tworzą schemat obu seriali. Pragnę tym sposobem przedstawić 
podobieństwo strukturalne tych nowatorskich produkcji. 

Słowa kluczowe:
Miasteczko Twin Peaks, Królestwo, Lars von Trier, Umberto Eco, struktura narracyjna

Wprowadzenie
Miasteczko Twin Peaks Davida Lyncha i  Królestwo Larsa von Triera to dwie 
serialowe produkcje z lat 90., które zyskały miano kultowych. Jednak nie jest 
to jedyny powód, dla którego można (a być może należy) porównać oba tytuły. 
Seriale te były ze sobą wielokrotnie zestawiane ze względu na obecny w nich 
eklektyzm gatunkowy czy przenikanie światów realnego i nadprzyrodzonego. 
Warto w tym miejscu przytoczyć fragmenty niektórych recenzji, które ukazały 
się na łamach prasy wraz z pojawieniem się Królestwa (Królestwo jest młod-
szym „rodzeństwem” Miasteczka… – pierwszy sezon powstał w  1994 roku, 
drugi w  1997, Miasteczko Twin Peaks zaś zostało wyprodukowane w  latach 
1990–1991): 

Film duńskiego reżysera Larsa Triera, pierwszy od czasu Europy, jest luna-
tyczną, przypominającą Miasteczko Twin Peaks mieszanką czarnej mydlanej 
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komedii z horrorem – filmem, który może się stać kultowym dla widzów lu-
biących emocje (Derek Elley, Variety, 26 września 1994)1.

[…] To surrealistyczna wizja, komiczna i przerażająca jednocześnie, w której 
występują elementy metafizyczne i naturalistyczne, niekoniecznie się równo-
ważąc, gdzie nauka i przesąd są śmiertelnymi wrogami. Królestwo II sytuuje 
się pomiędzy Ostrym dyżurem a Miasteczkiem Twin Peaks (Andrea Chase, The 
Kingdom II, „Movie Magazine International”, 27 maja 1998)2.

Podobne zdanie wyrażali polscy krytycy. Mikołaj Halicki pisał o Królestwie: 

[…] Surrealistyczny horror w stylu Miasteczka Twin Peaks sąsiaduje z telewi-
zyjną soap-operą, do czego Trier radośnie się przyznaje, (…) a na upartego 
znaleźć można byłoby odniesienia, jeśli nie dosłowne cytaty, z różnych innych 
filmów. W najmniejszym stopniu nie podważa to oryginalności, mamy prze-
cież do czynienia z postmodernistyczną zabawą (...) (Halicki 1999: 44).

Z kolei zdaniem Wojciecha Orlińskiego: 

Tak jak było w  przypadku Miasteczka Twin Peaks Davida Lyncha, serial 
Triera opowiada o sprawach wykraczających daleko poza jego fabułę. Lynch 
w swoim fikcyjnym miasteczku stworzył metafizyczną metaforę dobra o zła. 
Dla Triera z kolei tytułowy szpital to odzwierciedlenie cywilizacji – gmachu 
pozornie potężnego, rozsadzanego jednak od środka przez ludzkie ambicje, 
namiętności i  niezdrowe żądze. W  Królestwie, jak w  krzywym zwierciadle, 
odbija się współczesne społeczeństwo – duńskie czy równie dobrze polskie 
– pełne wyalienowanych instytucji żyjących swoim własnym życiem, w całko-
witym oderwaniu od celów, dla jakich je kiedyś stworzono (Orliński 1999: 14).

W końcu sam twórca, zapytany w wywiadzie o inspiracje do wyprodukowania 
„Królestwa”, przyznał, że istnieje pokrewieństwo między jego serialem a dzie-
łem Davida Lyncha (Gocek 1999: 23).

Królestwo Królestwa
Duńska produkcja nie podbiła globalnego rynku w takim stopniu jak, dosyć 
amerykanocentryczne, Miasteczko Twin Peaks. Królestwo i  jego bohaterowie 

1 http://film.onet.pl/wiadomosci/prasa-o-krolestwie-i-i-ii/6ssn3 [dostęp: 25.07.2016].
2 Tamże.
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nie są powszechnie rozpoznawalni tak jak Laura Palmer czy Agent Cooper, 
stąd analiza obu seriali wymaga moim zdaniem krótkiego przedstawienia „eu-
ropejskiego Miasteczka Twin Peaks”.

Serial Królestwo (org. Riget) powstał w wytwórni Zentropa założonej przez 
Larsa von Triera oraz Petera Jensena w 1992 roku. Ostatecznie złożyły się na 
niego dwa sezony (w pierwotnym zamyśle serial miał składać się z trzech se-
zonów, oficjalnym powodem zakończenia produkcji była śmierć Ernsta-Hugo 
Järegårda, który wcielał się w postać Stiga G. Helmera). Pierwszy sezon po-
wstał w 1994 roku i obejmował cztery odcinki (polskie tytuły): I Łapiduchy, 
II Przyjdź królestwo Twoje, III Obce ciało, IV Żywe trupy. Drugi sezon, z 1997 
roku, to epizody: I Mors in Tabula, II Wędrowne ptaki, III Gargantua, IV Pan-
demonium. Oba sezony należy rozpatrywać jako spójną całość. Błędne jest 
natomiast utożsamianie Królestwa ze Szpitalem Królestwo (ang. Kingdom Ho-
spital), czyli amerykańską wersją Królestwa na podstawie scenariusza Stephena 
Kinga, opracowanego na potrzeby amerykańskiej telewizji.

Akcja Królestwa I i Królestwa II rozgrywa się w tytułowym Królestwie, re-
alnie istniejącym szpitalu w Kopenhadze, zbudowanym na dawnych mokra-
dłach. Zdjęcia do serialu kręcono w autentycznym budynku szpitala – ponu-
rym, wielopiętrowym, betonowym gmachu.

Na fabułę składa się kilka wątków toczących się wokół głównych bohate-
rów. Pierwszy z nich dotyczy neurochirurga Stiga G. Helmera, który przepro-
wadził nieudaną operację mózgu małej dziewczynki, Mony, i próbuje zniszczyć 
wszelkie dowody przeciwko niemu (w tym raport z narkozy, którą sporządziła 
anestezjolog Rigmor Mortensen, zakochana w  cynicznym lekarzu). Helmer 
przyłącza się także do tajemniczego stowarzyszenia (przypominającego wol-
nomularstwo), które spotyka się w podziemiach szpitala i tam odprawia swoje 
rytuały (w tym także groteskowy rytuał inicjacyjny, któremu poddany jest 
Helmer).

Drugi wątek to problemy ordynatora oddziału neurochirurgii, Einara Mo-
esgaarda, związane z nieudaną operacją przeprowadzą przez Helmera, jak rów-
nież kontrolą Ministerstwa Zdrowia, które bardzo krytycznie ocenia to, co się 
dzieje w szpitalu. Między innymi jest to działanie profesora Bondo, fanatyka 
nauki, który poddaje się operacji wszczepienia sobie chorej wątroby zmarłego 
pacjenta po to, by jego własne ciało posłużyło do badań medycznych.

Kolejny wątek związany jest ze starszą panią, Drusse, pacjentką stale po-
wracającą do szpitala. Pani Drusse posiada zdolności parapsychologiczne 
i  jako medium potrafi kontaktować się ze zmarłymi, dlatego w  szpitalu od-
czuwa obecność ducha pewnej dziewczynki. Kobieta stawia sobie za cel rozwi-
kłanie zagadki śmierci dziecka. W trakcie prowadzonego przez siebie śledztwa 



180

Anna Dwojnych

odkrywa, że duch należał do Mary, która zmarła w 1919 roku, stając się ofiarą 
eksperymentów medycznych swojego ojca, doktora Åge Krügera. Krüger chciał 
zamordować córkę, ponieważ była jego nieślubnym dzieckiem. W  trakcie 
mrocznych poszukiwań, Pani Drusse znajduje na terenie szpitala zakonserwo-
wane w formalinie ciało dziewczynki i decyduje się dokonać jego pochówku.

Ostatni wątek serialu, kluczowy dla metafizycznych rozważań o  całości 
utworu, jest związany z potomkiem Judith i Krügera, Braciszkiem. W pierw-
szym sezonie Królestwa lekarz stażysta, Jørgen Krogshøj, bardzo się niepokoi, 
ponieważ ciąża jego ukochanej Judith (ciąża z poprzedniego związku) ma nie-
pokojący przebieg – rozwija się nadnaturalnie szybko. Krogshøj podejrzewa, 
że z ciążą dzieje się coś niedobrego. W rzeczach osobistych Judith, znajduje 
zdjęcie ojca dziecka. Odkrywa, że jest nim Krüger, doktor i morderca sprzed 
półwiecza. Krüger jest w tej historii uosobieniem zła, demonem, dlatego jego 
dziecko z Judith (które pojawia się w drugiej część Królestwa) jest makabrycz-
nie zdeformowane (Braciszek, jak nazywany jest w polskim tłumaczeniu, rodzi 
się jako istota z niemowlęcym korpusem i głową dorosłego mężczyzny, swo-
jego ojca Krügera).

W obu sezonach Królestwa fabuła przerywana jest scenami, w  których 
dzieci (chłopiec i  dziewczynka) cierpiący na Zespół Downa, pomywacze ze 
szpitalnej kuchni, komentują kolejne zwroty akcji. Są niczym chór w tragedii 
greckiej, posiadają wiedzę niedostępną pozostałym bohaterom. W jednej sce-
nie chłopiec mówi: „Wszystko zaczyna się od głupoty, ale kończy się czymś 
złym”. Podobnych sentencji jest w serialu dużo więcej. Wydaje się, że to właśnie 
oni, zamknięci w podziemiach szpitala, odizolowani od knutych w jego mu-
rach intryg, a także grzechów i grzeszków jego personelu, jako jedyni potrafią 
dokonać oceny tego, co tam naprawdę ma miejsce.

Narzędzie analizy 
Umberto Eco w eseju Narrative Structures in Fleming (który ukazał się mię-
dzy innymi w książce współautorstwa Eco, The Bond Affair) analizuje powieść 
o najsłynniejszym agencie, odkrywając struktury narracyjne stosowane przez 
Iana Fleminga w jego powieściach (i przyczyniające się, zdaniem Eco, do suk-
cesu serii jako utworu kryminalnego, posiadającego przewidywalny schemat).

Eco (1979: 146) wyróżnia pięć poziomów analizy historii o Jamesie Bon-
dzie: opozycje postaci i wartości, sytuacja w grze i intryga jako partia szachów3, 

3 Tłum. za Joanną Ugniewską, por. Umberto Eco, 1996, Struktury narracyjne u Fle-
minga, [w:] tegoż, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna między retoryka 
a ideologią, przeł. Joanna Ugniewska, Warszawa, s. 204–205.
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ideologia manichejska, techniki literackie, literatura jako kolaż. Cały wywód 
Eco prowadzi do przedstawienia opowieści o Bondzie jako produktu kultury 
masowej, a tym samym utworu, który mógł odnieść spektakularny sukces. Ze 
wskazanych przez Eco poziomów analizy, uniwersalne wydają się trzy pierw-
sze: opozycje postaci i wartości, manicheizm (wyrażony w powyższych opo-
zycjach) oraz schematy fabularne, pozwalające analizować zarówno utwory 
literackie, jak i filmowe (w przeciwieństwie do pozostałych, które odnoszą się 
do Bonda jako stricte dzieła literackiego). Eco wyróżnia dla powieści Fleminga 
czternaście par opozycji: Bond-M, Bond-Villain, Villain-Woman, Woman- 
-Bond, Free World-Soviet Union, Great Britain-Non-Anglo-Saxon Countries, 
Duty-Sacrifice, Cupidity-Ideals, Love-Death, Chance-Planning, Luxury- 
-Discomfort, Excess-Moderation, Perversion-Innocence, Loyality-Disloyality 
(tamże: 147), z których cztery przeciwstawiają sobie cztery charaktery według 
różnych kombinacji, pozostałe zaś tworzą opozycje wartości, rozmaicie ucie-
leśniane przez cztery podstawowe charaktery (Eco 1996: 188). Zdaniem Eco: 

Powieści Fleminga skonstruowane są na podstawie szeregu stałych opozy-
cji pozwalających na ograniczoną liczbę zamian i  interakcji. Pary te tworzą 
inwarianty, wokół których powstają pary drugorzędne, będące w  kolejnych 
powieściach wariantami (…) Składają się z elementów „nieokreślonych”, lecz 
„prostych”, tj. bezpośrednich i uniwersalnych (tamże: 188). 

Autor wskazuje dziewięć (A-I) powtarzających się „sytuacji w  grze” (tamże: 
204), z których wszystkie tomy przygód Jamesa Bonda są zbudowane niczym 
z klocków, różniących się jedynie konfiguracją – „różne pary opozycji jawią się 
jako elementy ars combinatoria o bardzo prostych zasadach” (Eco 1996: 203). 
Poprzez „grę” Eco rozumie w tym miejscu całą powieść Fleminga: „Zważywszy 
na zasady kombinacji par przeciwników, cykl poświęcony Bondowi jawi się 
jako sekwencja »posunięć« zgodnych z kodem, podporządkowana ustalonemu 
schematowi” (Eco 1996: 205).

Schemat ten jest następujący:
A. M wykonuje ruch i daje zlecenie Bondowi 
B. Czarny Charakter wykonuje ruch i pojawia się przed Bondem, ewentualnie 
jako postać zastępcza 
C. Bond wykonuje pierwszy ruch i daje pierwszego mata Czarnemu Charakte-
rowi – albo Czarny Charakter daje pierwszego mata Bondowi 
D. Kobieta wykonuje ruch i pojawia się przed Bondem 
E. Bond podporządkowuje sobie Kobietę: zostaje jej kochankiem albo zaczyna 
ją uwodzić 
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F. Czarny Charakter więzi Bonda (z Kobietą albo bez, lub też każde oddzielnie) 
G. Czarny Charakter torturuje Bonda (czasami również Kobietę) 
H. Bond pokonuje Czarny Charakter (zabija go albo zabija jego zastępcę, albo 
też jest obecny przy jego zabiciu) 
I. Bond rekonwalescent przeżywa romans z  Kobietą, którą następnie utraci 
(tamże).

Dla Eco wszystkie powieści o  Agencie 007 są złożone z  tych samych 
puzzli – następujących sekwencji zdarzeń (Eco 1996: 205). Schemat pozostaje 
niezmienny o tyle, że wszystkie elementy są obecne w każdej powieści, jednak 
kolejność występowania elementów nie musi być zawsze taka sama (tamże). 
Większość powieści o Bondzie, np. pierwszy tom jego przygód (Doktor No) 
bazuje na schemacie ABCDEFGHI, ale już dla Goldfinger właściwy byłby sche-
mat BCDEACDFGDHEHI (tamże). 

Przedstawiony schemat sytuacji dla historii o Bondzie związany jest z wy-
stępującymi w powieści Fleminga parami opozycji. Istotne jest podkreślenie, 
że wskazane elementy fabuły mogą się nieco różnić w zależności od części (Eco 
podaje przykład tortur, które czasem polegają na bezpośrednim zadawaniu 
cierpień bohaterowi, a czasem na doprowadzeniu do bardzo niebezpiecznych 
sytuacji, jak pościg). Podobnie rzecz ma się z sytuacjami pobocznymi, które 
wzbogacają akcję, ale nie zmieniają zasadniczego schematu (Bond 1996: 207).

Co ważne, zarówno opozycje postaci i  wartości, jak i  „sytuacje w  grze”, 
mogą znaleźć zastosowanie do bardziej niejednoznacznych, złożonych utwo-
rów niż utwory kultury popularnej (do których również zaliczał się cykl powie-
ści o Jamesie Bondzie). W przypadku utworów wielowątkowych i dopuszczają-
cych wielość interpretacji (jak Miasteczko Twin Peaks i Królestwo) analiza jest 
znacznie trudniejsza, a jej wyniki mogą być kontrowersyjne. Propozycja Eco 
wydaje się jednak na tyle interesującym rozwiązaniem, że warto spróbować 
wykorzystać ją do spojrzenia na jedne z ciekawszych serialowych produkcji lat 
dziewięćdziesiątych. W dalszej części artykułu, wzorując się na metodzie przy-
jętej przez Eco, postaram się wyróżnić pary opozycji i rozwiązania fabularne, 
składające się na schemat obu seriali.

Królestwo a Twin Peaks – opozycje charakterów i wartości

1. Dobro/zło
Pierwszą para opozycji wartości, które możemy śledzić w obu serialach, jest 
dobro i  zło. Oba tytuły w  dużej mierze dotyczą walki między siłami dobra 
i zła. W Królestwie jednoznacznymi reprezentantami dobra (rozumianego tu 
jako uczciwość, życzliwość, dobrotliwość, jasne intencje) jest pani Drusse oraz 
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duchy, które pozwalają rozwikłać zagadkę śmierci Mary. Bohaterem jedno-
znacznie negatywnym będzie Krüger – morderca swojego dziecka i wyracho-
wany lekarz. Interesującym przykładem starcia dwóch sił jest postać Braciszka, 
dziecka Krügera i skromnej, ciepłej lekarki Judith. Braciszek stanowi pole walki 
dobra i zła. Demoniczność Braciszka wyraża się w jego przerażającej fizjono-
mii (korpus niemowlęcia z głową dorosłego mężczyzny, który rośnie w przera-
żającym tempie). Jednocześnie Braciszek jest wrażliwą i niewinną (sic!) istotą, 
jednak będąc w części Krügerem, zagraża Królestwu.

W Miasteczku Twin Peaks reprezentantem dobra jest agent FBI Dale Co-
oper, próbujący rozwikłać zagadkę śmierci Laury Palmer. Jest jednym z nie-
licznych bohaterów pozbawionych wstydliwych tajemnic i podwójnego życia, 
w przeciwieństwie do mieszkańców Twin Peaks. Uosobieniem zła byliby z ko-
lei Windom Earle, dawny współpracownik Agenta Coopera w FBI, zarazem 
genialny i okrutny. Drugim wcieleniem zła jest Bob, tajemnicza postać odraża-
jącego mężczyzny, demona, który opętuje mieszkańców Twin Peaks i pod ich 
postacią dokonuje zbrodni (takich, jak morderstwo Laury Palmer rękami jej 
ojca, Lelanda Palmera).

2. Wymiar znany/wymiar „obcy”
Wyraźną parą opozycji dla obu produkcji są dwa wymiary rzeczywistości – 
wymiar znany, codzienny, można powiedzieć: ludzki (znany większości boha-
terów, a także widzom), jak i wymiar ‘obcy’, który bohaterowie poznają w trak-
cie wydarzeń, przekraczając granice między dwoma wymiarami. W Królestwie 
przykładem pierwszego wymiaru jest szpital, dla pacjentów będący zwykłą 
placówka, jakich wiele. Wymiarem obcym są szpitalne podziemia, w których 
pojawiają się elementy nadprzyrodzone (na przykład spoczywa tam głowa Zła, 
która odnosi się do Zła trawiącego szpital). Innym obcym wymiarem jest Swe-
denborgiańska przestrzeń (nazwa nawiązuje do filozofii Emanuela Sweden-
borga), będąca pomostem między światem żywych i zmarłych.

W Miasteczku Twin Peaks obcy wymiar stanowi Czarna Chata, będąca 
miejscem pobytu Boba, Giganta i Mężczyzny z Innego Miejsca.

3. Ludzie/zjawy
Z istnieniem dwóch wymiarów rzeczywistości wiążą się dwa typy bohaterów – 
ludzie i  zjawy. W  Królestwie przedstawicielami homo sapiens jest personel 
szpitala (Stig Helmer, Judith, Rigmor), pacjenci (pani Drusse), a także minister 
zdrowia czy adwokat Helmera. Do świata zjaw należy duch Mary nawiedzający 
szpital oraz inne duchy pomagające pani Drusse rozwikłać zagadkę. Krügera 
poznajemy w  dwóch postaciach – człowieka (lekarza) i  demona (kochanek 
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Judith i  ojciec ich dziecka). Niejednoznaczny status ontologiczny ma Braci-
szek – pół człowiek/pół demon.

W Miasteczku Twin Peaks „ludzcy” bohaterowie to mieszkańcy miasteczka – 
m.in. rodzina Palmerów, rodzina Horne’ów, rodzina Haywardów czy rodzina 
Hurleyów; jak również osoby spoza miasteczka (np. Thomas Eckhardt, partner 
biznesowy Andrew Packarda w Hongkonkgu). Z kolei Czarna Chata to miejsce 
zamieszkiwane przez zjawy – Boba, Giganta (wysokiego, eleganckiego mężczy-
znę), Mężczyznę z Innego Miejsca (karzeł w czerwonym garniturze) czy Mike’a 
(istota będąca w ciele medium Phillipa Gerarda).

4. Zwyczajny/inny
Kolejne rozróżnienie bohaterów można przeprowadzić kierując się kryterium 
inności. W  Królestwie bohaterowie, którzy są „inni”, to dzieci cierpiące na 
Zespół Downa. Komentują one zwroty akcji, posiadając wiedzę niedostępną 
„zwyczajnym” bohaterom. W Miasteczku Twin Peaks „innymi” są wymienione 
już zjawy, choćby Olbrzym czy Mężczyzna z Innego Miejsca, ale także za „inną” 
można uznać Nadine Hurley, jednooką panią domu z zaburzeniami psychicz-
nymi i nadludzką siłą, czy Panią z pieńkiem – mistyczkę i wdowę. 

Postać innych jest charakterystyczna dla twórczości von Triera. Duński 
reżyser wzorując się na swym mistrzu Carlu Theodorze Dreyerze (por. Szcze-
pański 2002: 215), wielokrotnie przypisywał mądrość lub niezwykłe zdolności 
osobom chorym, szalonym, odrzuconym przez społeczeństwo. Dowiódł tego 
w  filmie Przełamując fale, gdzie Bess, odrzucona przez religijną wspólnotę 
mistyczka, zdaje się być bliżej Boga niż ortodoksyjna wspólnota. Podobnie 
w filmie Idioci, stanowiącym apoteozę niepełnosprawności intelektualnej jako 
drogi do autentycznej i nieskrępowanej wolności. Lars von Trier powiedział, 
że pomysł na film Idioci wywiódł ze stwierdzenia Rudolfa Steinera, że „mon-
goloidzi są zesłani z niebios”, i to samo pokazuje w Królestwie waloryzując nie-
pełnosprawność dzieci. Podsumowując, zarówno Miasteczko Twin Peaks, jak 
i Królestwo zdają się przekonywać widzów, że osoby upośledzone, dzieci i sza-
leńcy mają lepszy, pełniejszy ogląd rzeczywistości. 

5. Racjonalizm/irracjonalizm
Kolejną cechą łączącą oba seriale jest postępowanie racjonalne i irracjonalne. 
W  Królestwie do świata racjonalizmu należą zabiegi medyczne czy badania. 
Irracjonalne są natomiast spotkania elit lekarskich w  podziemiach szpitala, 
przypominające spotkania loży masońskiej. Równie irracjonalne jest śledz-
two prowadzone przez panią Drusse z  pomocą dobrych duchów. W  Mia-
steczku Twin Peaks z kolei, racjonalne byłoby postępowanie policjantów z FBI, 
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nieracjonalne zaś – śledztwo Coopera, oparte na znakach otrzymywanych we 
śnie od zjaw, czy wskazówek tajemniczej Pani z  pieńkiem. W  obu serialach 
mamy do czynienia z  jednej strony z  postępowaniem zgodnym z  przyjętą 
metodyką medyczną czy policyjną i racjonalnym podejściem do wyjaśniania 
świata, z drugiej – z próbami rozwiązania problemów przy pomocy irracjonal-
nych, niekonwencjonalnych środków, jak pomoc duchów i demonów.

6. Życie zakulisowe vs. życie pozorowane
Charakterystycznym elementem obu seriali jest zilustrowanie rozbieżności 
między życiem rozgrywającym się za kulisami (w  tajemnicy przed czujnym 
okiem pacjentów w  Królestwie lub w  ukryciu przed sąsiadami i  Cooperem 
w  Miasteczku Twin Peaks), a  pozorem poprawnych stosunków społecznych. 
W  Królestwie personel medyczny zostaje przedstawiony jako ludzie jedynie 
pozornie poważni, kompetentni i  ratujący chorych. Jednak pod płaszczem 
profesjonalizmu kryją się lekarze zajęci przede wszystkim własnymi sprawami 
i interesami – Stig Helmer próbuje „wybielić się” z przeprowadzenia nieudanej 
operacji, pielęgniarze piją na zapleczu, lekarze uczestniczą w groteskowych ry-
tuałach odprawianych w  podziemiach szpitala. Utrzymywany dla pacjentów 
pozór zaangażowania w  pracę, jest stale naruszany. Tym samym Królestwo 
przypomina parodię seriali medycznych, które z reguły nie ujawniają tzw. dru-
giego dna szpitalnej codzienności (przynajmniej nie w tak ironiczny sposób, 
jak to czyni Lars von Trier).

Miasteczko Twin Peaks pozornie jest wzorem cnót, spokoju i serdecznych 
relacji międzyludzkich, jednak z czasem okazuje się, że jego mieszkańcy mają 
swoje mroczne, niechlubne sekrety – zdrady, romanse, rodzinne konflikty 
i oszustwa. Symbolem hipokryzji mieszkańców Twin Peaks jest postać Laury 
Palmer – niewinnej uczennicy liceum, która okazuje się być zaangażowana 
w liczne romanse z mieszkańcami Twin Peaks.

7. Niewinny i zepsuty
Konsekwencją funkcjonowania dwóch stron życia społecznego jest dychoto-
mia: „niewinny” i  „zepsuty”. Niewinnymi bohaterami Królestwa są (co cie-
kawe) głównie kobiety: Mary, Mona, Judith, pani Drusse. Bohater zdemora-
lizowany to zdecydowanie cyniczny Stig Helmer, który jest w  stanie zrobić 
wszystko, by ukryć popełniony błąd medyczny. Reszta bohaterów (Bondo czy 
Krogshøj) są bardziej niejednoznaczni. W przypadku Miasteczka Twin Peaks 
cnotę niewinności reprezentuje Madeleine Ferguson, kuzynka Laury, bliźnia-
czo do niej podobna. Sama Laura z kolei łączy w sobie przeciwstawne cechy. 
Urocza, krucha i  dziewczęca Laura okazuje się kobietą wiodącą podwójne 
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życie. Zdradzała swojego chłopaka, kapitana drużyny futbolowej, Bobbiego 
Briggsa z motocyklistą Jamesem Hurleyem, prostytuowała się oraz była uza-
leżniona od kokainy. 

8. Elity vs. „zwykli” obywatele
Najmniej oczywistą, ale równie interesującą opozycją wartości przedstawioną 
w Królestwie i Miasteczku Twin Peaks jest ta wywodząca się z różnic klasowych 
między bohaterami, dzieląca społeczność na elity oraz zwyczajnych obywa-
teli. W Królestwie do elit należą lekarze, w tym ich bezduszny przedstawiciel, 
Stig Helmer, traktujący z wyższością pacjentów. W jednym z odcinków Hel-
mer mówi: „Lekarze i pacjenci w jednej windzie, to bardzo niemiłe”. Z kolei 
o  nieudanej operacji na Monie, opowiada jej matce: „[…] ta smarkula nie 
była pierwsza”. Zwyczajną obywatelką jest pani Drusse czy Mona i jej matka. 
W Miasteczku Twin Peaks przedstawicielem elity jest niewątpliwie Benjamin 
Horne, jeden z najbogatszych mieszkańców miasteczka, a także Leland Palmer 
(prawnik) czy William Hayward (lekarz). Przedstawicielami klasy niższej jest 
rodzina Johnsonów, a  więc Shelly (kelnerka w  miejscowym barze) i  jej mąż 
Leo, kierowca ciężarówki i  handlarz narkotykami, znęcający się nad żoną. 
W ukazywaniu różnic klasowych występuje istotna różnica między reżyserami 
– o ile Lars Trier wydaje się sprzyjać grupom pozbawionym przywilejów klasy 
wyższej i wykpiwać te drugie, o tyle Lynch stara się pokazać, że wszyscy ludzie, 
bez względu na status społeczny, mogą być źli, zepsuci i grzeszni.

Królestwo i Miasteczko Twin Peaks – „sytuacje w grze”
Jak zostało wspomniane w  poprzedniej części artykułu, powtarzalne sytu-
acje tworzące schemat utworu zwykle mają związek z opozycjami wartości 
i charakterów. 

1. Dobro stacza walkę ze złem
Głównym motywem charakteryzującym oba seriale jest walka dobra ze złem. 
W Królestwie walka ze złem jest dwuznaczna o tyle, o ile zło wiąże się z posta-
cią Braciszka na pół ludzkiego, na pół demonicznego. Za walkę ze złem można 
uznać już same narodziny Braciszka. Sceną walki obu sił jest próba unicestwie-
nia Braciszka. Ponieważ to on ściąga nieszczęście na Królestwo i prowadzi do 
jego zagłady, matka Braciszka, Judith, ostatecznie zostaje zmuszona do zabicia 
własnego dziecka. W Miasteczku Twin Peaks walka ze złem odbywa się między 
innymi poprzez konfrontację Coopera z Earle’em i z Bobem pod koniec dru-
giego sezonu serialu.
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2. Ktoś porusza się między wymiarami
Walka dobra ze złem w obu tytułach związana jest z przemieszczaniem się mię-
dzy dwoma wymiarami. W Królestwie przejście do obcego wymiaru następuje 
przez zejście do podziemi szpitala lub seanse spirytystyczne. W  Miasteczku 
Twin Peaks, przekroczenie wymiarów odbywa się poprzez wejście do Czarnej 
Chaty.

3. Ktoś próbuje rozwikłać tajemnicę morderstwa
W obu serialach pojawia się motyw tajemniczego zabójstwa. W Królestwie jest 
to śmierć Mary, której duch nawiedza szpitalne korytarze, w Miasteczku Twin 
Peaks – zabójstwo Laury Palmer. W Królestwie śledztwa na własną rękę po-
dejmuje się pani Drusse, w Miasteczku Twin Peaks – zagadkę śmierci Laury 
Palmer rozwiązuje pracujący dla FBI agent Dale Cooper.

4. Inny udziela wskazówek w  celu rozwikłania zagadki lub interpretuje 
rzeczywistość 
Bohaterom obu seriali w  rozwikłaniu zagadek pomagają istoty nadprzyro-
dzone albo inni. W Królestwie Pani Drusse prowadzi seans spirytystyczny i ko-
rzysta z pomocy duchów, które pomagają jej wpaść na trop śmierci Mony. Bieg 
zdarzeń interpretują natomiast dzieci z zespołem Downa, komentując zwroty 
akcji lakonicznymi wypowiedziami („dziewczynka ukazała się starszej pani”), 
dzieląc się filozoficznymi, zagadkowymi refleksjami nad zdarzeniami („Gdy 
jest smutno, płaczą dzieci. Gdy jest żałoba, płaczą dorośli. Ale co się dzieje, 
gdy płacze budynek?”), czy objaśniając zwroty akcji („Co robi starsza pani? – 
Chce znaleźć dziewczynkę”). Podobnie w Miasteczku Twin Peaks rola nadprzy-
rodzonych istot w rozwikłaniu zagadki jest niezastąpiona, a jej świadectwem 
są wskazówki dawane przez Olbrzyma: „człowiek w śmiejącej się torbie”, „bez 
chemikaliów on wskazuje”, czy pamiętne: „sowy nie są tym, czym się wydają”.

5. Ktoś próbuje racjonalizować rzeczywistość 
W opozycji do współpracy z  siłami nadprzyrodzonymi stoją próby racjona-
lizowania rzeczywistości. W  Królestwie odpowiada im niezachwiana wiara 
personelu medycznego w moc nauki, którą staje się dla nich religią. Nabożny 
stosunek do nauki ilustruje groteskowe postępowanie profesora Bondo, który 
każe wszczepić sobie zmienioną chorobowo wątrobę zmarłego pacjenta, by 
moc badać nowotwór postępujący już w  jego własnym ciele. W  przypadku 
Miasteczka Twin Peaks racjonalizowaniem rzeczywistości zajmują się pracow-
nicy FBI, którzy nie dopuszczają wpływu sił nadprzyrodzonych na tajemnicze 
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zjawiska w miasteczku, a zachowanie Lelanda Palmera definiują jako popad-
nięcie w obłęd.

6. Dorosły mężczyzna znęca się nad dzieckiem
Punktem wspólnym obu tytułom jest przemoc dorosłego mężczyzny wobec 
dziecka. W Królestwie w tej roli występuje Krüger, który więził swoją kilkulet-
nią córkę i poddawał ją eksperymentom medycznym. W Miasteczku Twin Pe-
aks oprawcą jest Bob, który molestował nastoletnią Laurę oraz jej ojca, Lelanda 
Palmera, gdy ten był jeszcze dzieckiem.

7. Ktoś komuś wyznaje miłość
W obu serialach obecny jest wątek romantyczny, dlatego kilkakrotnie widzimy 
w nich sceny miłosnych wyznań. Takie wyznania czyni w Królestwie Rigmor 
Helmerowi oraz Krogshøj Judith. W Miasteczku Twin Peaks relacje o podtek-
ście erotycznym ma kilka par, np. Cooper i Audrey, Packard (właścicielka tar-
taku) i szeryf Truman.

Postmodernizm
Przedstawiona przeze mnie analiza w żadnym stopniu nie wyczerpuje zagad-
nienia zastosowania analizy Eco do porównaniu Królestwa i Miasteczka Twin 
Peaks. Traktuję ją raczej jako próbę nakreślenia problemu, jakim jest podo-
bieństwo dwóch postmodernistycznych tytułów i propozycję metodologiczną 
dokonania tego rodzaju analiz. Mówiąc o  podobieństwie Królestwa i  Mia-
steczka Twin Peaks nie wolno nie wspomnieć o ich postmodernistycznym cha-
rakterze. Arkadiusz Lewicki w  pracy Sztuczne światy postmodernizmu w  fil-
mie fabularnym (2007: 68) charakteryzuje paradygmaty dominujące w sztuce 
współczesnej – realizm, modernizm oraz postmodernizm. Różnice między pa-
radygmatami porządkuje według kryteriów takich jak: forma przekazu, domi-
nanta interpretacyjna, dominujący typ świata, dominanta w modelu komuni-
kacyjnym, model kultury, dominujący sposób oglądu rzeczywistości, stosunek 
do tradycji, wartości. Istotne w kontekście moich rozważań jest kryterium do-
minującego sposobu oglądu rzeczywistości. Lewicki dowodzi, że w realizmie 
przeważał racjonalizm, w  modernizmie irracjonalizm, zaś postmodernizm 
cechuje równoprawne połączenie tych perspektyw (tamże). Jak stwierdza au-
tor, w „wytworach artystycznych może to przyjmować postać bądź zrównania 
dwóch sposobów oglądu rzeczywistości, bądź też wewnętrznej niekoherent-
ności świata przedstawionego” (tamże: 76). Lewicki podkreśla w tym punkcie, 
że realizmu nie należy rozumieć jako mimetycznego przedstawienia rzeczywi-
stości, lecz jako przedstawianie światów wewnętrznie koherentnych (tamże). 



189

Królestwo a Miasteczko Twin Peaks – o podobieństwie strukturalnym seriali...

Racjonalizm przypisany realizmowi miałby wiązać się z  uporządkowaniem 
przyczynowo-skutkowym. Jako przykład racjonalizmu, Lewicki podaje opo-
wieści o wampirach, w których transformacja w wampira następuje na skutek 
ukąszenia innego wampira, irracjonalna jest z kolei przemiana kafkowskiego 
Gregora Samsy w robaka, ponieważ przemiana ta nie znajduje uzasadnienia 
w świecie przedstawionym utworu (tamże).

W świetle tych ustaleń, postmodernizm jest systemem, w którym w pozor-
nie racjonalne historie wkradają się elementy irracjonalne, np. pobitemu prze-
stępcy ujawnia się wróżka, jak w Dzikości serca Davida Lyncha (tamże). Zatem: 
„To, co wcześniej było od siebie wyraźnie oddzielone, teraz zostaje zrównane, 
na jednakowych prawach włączone w obręb fikcyjnej rzeczywistości” (tamże). 

Zarówno w Królestwie, jak i w Miasteczku Twin Peaks rzeczywistość mie-
sza się z fikcją. W Królestwie to np. objawianie ducha Mary w szpitalnej win-
dzie czy pobyt śmiertelnie potrąconej Pani Drusse w poczekalni do królestwa 
śmierci, w Miasteczku Twin Peaks – pobyt Dale’a Coopera w Czarnej Chacie. 
W obu tytułach elementy magiczne i realistyczne są równoprawne, a wyklu-
czające się w konwencji realizmu światy istnieją równolegle do siebie i nie za-
skakują bohaterów (przynajmniej nie w takim stopniu, jakiego można by się 
było spodziewać).

Typową cechą utworu postmodernistycznego, która łączy obie produk-
cje, jest trudność jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej. Królestwo bywało 
określane jako: horror, dramat obyczajowy, melodramat, serial medyczny, tra-
gikomedia satyryczna, paranoiczna opera mydlana, makabryczna komedia, 
parodia seriali medycznych, soap opera. Podobnie Miasteczko Twin Peaks nie-
łatwo przypisać do konkretnego gatunku filmowego, jako serial na pograniczu 
horroru, dramatu, kryminału, thrillera czy soap opera. W obu serialach, ist-
nych „dzieciach postmodernizmu”, mieszają się różne porządki: sztuka niska 
i sztuka wysoka, powaga i zgrywa, racjonalizm i irracjonalizm, groza i grote-
ska. O postmodernistycznym charakterze Królestwa Anita Piotrowska, redak-
torka publikacji Szukając Triera, pisze: „Film ten może być zaledwie sprawnie 
złożoną postmodernistyczną hybrydą, która prezentuje się efektownie, ale daje 
się czytać jedynie »w kawałkach«, bo jako całość nic nie znaczy” (Piotrowska 
2000: 49). 

Zakończenie. Próba bilansu
W poniższym tekście starałam się wykazać, że Królestwo i  Miasteczko Twin 
Peaks są utworami podobnymi, wykorzystującymi te same schematy fabularne 
i pary opozycji. Porównywanie i analizowanie tych właśnie utworów wydaje mi 
się istotne z kilku względów. Po pierwsze, zarówno Miasteczko Twin Peaks, jak 
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i Królestwo są bardzo ważnymi tekstami kultury, które śmiało można nazwać 
mianem kultowych. Jak już wspomniałam na początku artykułu, Królestwo nie 
zakorzeniło się w kulturze globalnej tak, jak Miasteczko Twin Peaks – najwy-
raźniej siła duńskiej kinematografii, w starciu z amerykańską, okazała się nie-
wystarczająca. Niewątpliwie jednak Królestwo odgrywa kulturotwórczą rolę, 
zwłaszcza w Skandynawii. Przykładem jest inscenizacja Królestwa w spektaklu 
dyplomowym studentów PWST Filia we Wrocławiu4 (co ciekawe, twórczość 
von Triera jest lubiana przez adeptów sztuki teatralnej, o czym może świadczyć 
premiera Dogville w wykonaniu PWST Kraków podczas 34. Festiwalu Szkół 
Teatralnych w Łodzi w 2016 roku). 

Miasteczko Twin Peaks doczekało się zarówno licznych gadżetów inspi-
rowanych serialem (koszulek5, toreb6, kubków7), odwołań w popkulturze (re-
klamy, komiksy, gry, filmy i  teksty piosenek), odwołań w  kulturze wysokiej 
(warto przypomnieć tu wiersz Marcina Świetlickiego pt. Casablanca), czy na-
wet wskazówek, jak wykonać makijaż, by wyglądać jak serialowa Audrey czy 
Shelly8. Niewątpliwie amerykański serial wywarł ogromny wpływ nie tylko na 
kulturę amerykańską, ale też globalną.

Drugim powodem, dla którego warto wrócić do produkcji z  przełomu 
wieku, jest zapowiedź powstania trzeciej serii Miasteczka Twin Peaks. Pierwsza 
wzmianka o kontynuacji pojawiła się jako wpis na Twitterze samych twórców 
serialu – Davida Lyncha i Marka Frosta. Premiera miała odbyć się w 2016 roku, 
dwadzieścia pięć lat po premierze serialu, co miało nawiązywać do wypowie-
dzianego przez Laurę Palmer zdania „zobaczymy się za 25 lat”. Jednak z po-
wodu braku porozumienia Davida Lyncha z telewizją Showtime w kwestii ho-
norarium, reżyser chciał zrezygnować z pracy nad serialem. Wtedy zbuntowali 
się fani i obsada serialu. Ci drudzy zaczęli akcję „Twin Peaks bez Lyncha jest 
jak…”, umieszczając w Sieci nagranie, w którym porównują nieobecność Da-
vida Lyncha z brakiem atrybutu odgrywanej przez siebie postaci, np. „Dziew-
czyna bez tajemnicy” mówiła Sheryl Lee, odtwórczyni roli Laury Palmer (Ad 
2016). Prośby osiągnęły skutek – w  chwili, gdy piszę te słowa, wiadomo, że 
Miasteczko Twin Peaks w reżyserii Davida Lyncha wróci na ekrany telewizyjne 
wiosną 2017 roku.

4 http://www.pwst.wroc.pl/krolestwo [dostęp: 25.07.2016].
5 http://welcometotwinpeaks.com/tag/t-shirt/ [dostęp: 25.07.2016].
6 http://www.redbubble.com/shop/twin+peaks+tote-bags [dostęp: 25.07.2016].
7 http://www.cafepress.co.uk/+twinpeakstv+mugs [dostęp: 25.07.2016].
8 http://www.bustle.com/articles/76835-recreate-twin-peaks-beauty-looks-because
-these-women-were-90s-superstars [dostęp: 25.07.2016].
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Wreszcie ostatnim powodem, dla którego zdecydowałam się podjąć temat, 
są mniej lub bardziej bezpośrednie nawiązania do stylistyki Twin Peaks i Kró-
lestwa. Mam tu na myśli między innymi kontrowersyjny, głośny brytyjski serial 
Utopia (2013–2014), którego przewodnie zapytanie „Gdzie jest Jessica Hyde?” 
krytycy łączyli ze słynnym „Kto zabił Laurę Palmer?”. Można przypuszczać, że 
wśród tzw. seriali jakościowych będzie przybywać tych, które będą narracyjnie 
i estetycznie odwoływać się do tradycji zapoczątkowanej przez obrazy Lyncha 
i von Triera. Tym samym interesujące poznawczo i cenne dla badań tekstów 
kultury wydaje się odkrycie schematu, którym kierowali się twórcy wymienio-
nych produkcji.
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Drugą część monogra�ii Seriale w kontekście kulturowym wypełniają teksty na temat 
hybrydyczności serialowych gatunków, ich intertekstualnego wymiaru oraz strategii ich 
przekształcania, które wprawdzie bardzo utrudniają klasy�ikowanie poszczególnych 
form i podgatunków, lecz zarazem dają możliwość gruntownego uwspółcześnienia 
i rekontekstualizacji fabuł, wątków i postaci. Lawirując między realizmem 
i fantastycznością, baśniowością i racjonalnością, popkulturową konwencją 
i ekscentrycznym eksperymentem, schematami proceduralności i pogłębioną 
charakterystyką motywacji serialowych protagonistów, telewizyjne produkcje oferują 
zatem nowe życie znanym, nieraz irytująco przewidywalnym opowieściom. Autorzy 
zebranych w tomie artykułów próbują zde�iniować parametry tzw. telewizji jakościowej 
i usytuować ją względem okrzepłych, lecz niezbyt poważanych gatunków, takich jak 
fantasy, horror czy telenowela, a także paradokument i reality TV. Trzy teksty kończące tom 
koncentrują się na wybranych aspektach Miasteczka Twin Peaks, pokazując, jak 
skomplikowane mogą być intertekstualne zapożyczenia i gatunkowe odpryski 
w przypadku serialu, który nie gościł w ramówce stacji ABC zbyt długo, a mimo to przez 
następne ćwierćwiecze wywierał ogromny wpływ na telewizję i kulturę w wymiarze 
globalnym. Lynchowska opera mydlana skłania również do re�leksji nad mnogością 
i trafnością ujęć teoretycznych, które można byłoby zastosować analizując ikoniczny serial, 
i przypomina, że gatunkowa hybrydyczność (wraz z jej narastającą złożonością) 
staje się dobrym pretekstem, a czasami niemal jedynym powodem, by przystąpić do 
konsumpcji kolejnego nowego serialu, być może w nadziei, że i on doczeka się kiedyś 
wskrzeszenia i nobilitacji.


