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PERFUME OPERA 
CZYLI SERIALE NA NOWY WIEK

Streszczenie: Stoimy właśnie w obliczu przejścia od nowoczesności do ponowoczesności. 
Następujące przemiany w sferze wartości i obyczajów doskonale odzwierciedlają i kreują 
zarazem seriale telewizyjne. Dawniej mieliśmy do czynienia z soap opera – bo w czasie ich 
trwania reklamowane było mydło i inne środki czyszczące, gdyż głównymi odbiorcami popular-
nych serii były panie domu. Dzisiaj serial to już nie jest soap, tylko perfume opera. Już nie chodzi 
o to, żeby było czysto, ważny jest przyjemny zapach.

Badania wykazują, że żaden inny program nie ma tak wielkiego wpływu na kształtowanie 
świadomości i postaw widzów jak seriale. Skoro tak, warto się przyjrzeć, jakie wzorce przeka-
zują, jakie style życia propagują…

Słowa kluczowe: serial, ponowoczesność, styl życia, normy.

Kiedy w latach dwudziestych ubiegłego wieku przy okazji nadawania cotygodnio-
wego słuchowiska radiowego „Amos 'n' Andy” w USA zaczęto reklamować pastę do 
zębów Pepsodent, szybko okazało się, że po każdej transmisji jej sprzedaż gwałtownie 
wzrasta. Więc jak tylko upowszechniła się telewizja, to zaczęto emitować w niej histo-
rie gromadzące przed odbiornikami panie domu skłonne kupić reklamowaną pastę, 
proszek czy mydło. Stąd nazwa gatunku – opery mydlanej (soap opera). Dziś, choć 
soap opery wciąż mają się dobrze, prym – zwłaszcza wśród młodszej, bogatszej, lepiej 
wykształconej widowni – wiodą seriale, które nazywam nie soap, a – perfume opera. 
Seriale, w których już nie chodzi o mydło i czyszczenie brudów, a o markowe perfumy 
i przyjemny zapach.

W ostatnich latach seriale przestały być rozrywką dla gospodyń domowych i sta-
ruszek, stały się obiektem mody wśród młodzieży, która ściąga swoje ulubione serie 
w Internetu i ogląda nawet po kilka odcinków naraz1. Badania wykazują, że żaden 
inny program nie ma tak wielkiego wpływu na kształtowanie świadomości i postaw wi-
dzów jak seriale. Seriale przekazują schematy reagowania, wzorce myślenia o rzeczy-
wistości, dają język do jej nazywania, w pewnym stopniu kreują naszą rzeczywistość. 
Są nie tylko mniej lub bardziej zniekształconym odbiciem otaczającego świata, ale 

1 M. Filiciak, TV czy nie-TV? Telewizja doby postsoap opera i sieci peerto-peer, [w:] Postsoap. 
Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, [red.] M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011, 
s. 237–255.
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także narzędziem propagowania określonych postaw, poglądów czy obyczajów2. Swo-
istym fenomenem jest ogromny wysyp i popularność wśród młodzieży amerykańskich 
seriali, typu „Przyjaciele”, „Gotowe na wszystko”, „Seks w wielkim mieście” i ich pol-
skich odpowiedników. Skoro tak silny jest ich wpływ na kształtowanie światopoglądu, 
warto się przyjrzeć, jakie wzorce przekazują, jakie style życie propagują, bo – można 
dziś zaryzykować twierdzenie – jacy bohaterowie kultowych seriali, taka młodzież.

*  *  *

Stoimy właśnie w obliczu przejścia od nowoczesności do ponowoczesności, od 
etyki do estetyki, od jasno określonej normy „albo to, albo to” do wolnego wyboru 
lub szybkiej decyzji „i to, i to”. Seriale telewizyjne doskonale odzwierciedlają te prze-
miany.

Porównam popularne polskie seriale ostatniego dwudziestolecia (soap operas) 
z amerykańskimi nowymi serialami (perfume operas) i ich polskimi odpowiednikami. 
Jako przykłady soap opreras wykorzystam „Klan”, „M jak miłość” i „Na Wspólnej”, 
jako perfume operas: „Seks w wielkim mieście”, „Przyjaciele”, „Gotowe na wszystko” 
oraz „Magda M.” i „Teraz albo nigdy”.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku pojawiły się w Polsce klasyczne sagi 
rodzinne: „Klan” i „M jak miłość”3. „Klan” to saga rodziny Lubiczów, „M jak miłość” 
to saga rodziny Mostowiaków. Prezentowany jest tu typ rodziny patriarchalnej, w któ-
rej dominującą rolę odgrywa mężczyzna. Pojawia się – dobrze polskim widzom znany 
choćby z serialu „Matki, żony i kochanki” – topos Matki Polki, gdzie najważniejszy 
jest element bezgranicznego poświęcenia się wyższej sprawie, w tym wypadku – pie-
lęgnowaniu domowego ogniska4. W serialach typu „Klan” i „M jak miłość” topos 
Matki Polki najpełniej realizuje najstarsze pokolenie kobiet. Maria Lubicz, Barbara 
Mostowiak czy Maria Zięba z „Na Wspólnej” to doskonałe gospodynie domowe, za-
wsze służące pomocą swym najbliższym, wiecznie zatroskane o ich los. To ilustracja 
idealnej mamy, żony i babci, czego wyrazem liczne wyróżnienia w plebiscytach na ulu-
bioną postać polskich seriali dla Teresy Lipowskiej wcielającej się w postać Barbary.

W serialach tych mamy do czynienia z rodziną tradycyjną, w której mężczyźni 
pracują, a kobiety zajmują się domem i dziećmi, i niemal wszystkie prace domowe 
wykonują same. Można by rzec: „życie jest nowelą” – telenowela jest jak życie, bo jak 

2 B. Łaciak, Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, 
Warszawa 2005.

3 W marcu 2005 roku serial „M jak miłość” osiągnął rekordową widownię 12,5 milionów 
(AGB Nielsen Media Research) i wciąż pozostaje niekwestionowanym liderem oglądalności (ok. 
8 mln widzów).

4 M. Radkiewicz, Matki, żony... feministki?! Serialowe wizerunki kobiet w kontekście polskiej 
kultury popularnej, [w:] Kobiety w kulturze popularnej, [red.] E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Poznań 
2002.
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wynika z badań CBOS-u5 na temat podziału obowiązków domowych, tak w istocie 
jest w polskich domach. Na przykład za przygotowywanie posiłków odpowiedzial-
nych jest 75 proc. kobiet i tylko 7 proc. mężczyzn, i doskonale odzwierciedlają to 
polskie seriale. Kobiety bardzo często pokazywane są w kuchni lub w czasie domo-
wych porządków. Jak tłumaczy scenarzystka Ilona Łepkowska, „serial powinien być 
wiarygodny i bliski życiu, dlatego nie mogę pokazać, jak Lucjan Mostowiak biega ze 
szmatą, a Barbara naprawia furtkę. Tego nikt by nie chciał oglądać”6. Pewnie ma rację, 
bo Polacy lubią oglądać „samo życie”, a w życiu jest tak, że to kobiety myją naczynia 
(robi to 65 proc. z nich i tylko 8 proc. mężczyzn), to kobiety sprzątają (61 proc. i tylko 
6 proc. mężczyzn), piorą i prasują (84 proc. i tylko 4–5 proc. mężczyzn). Mężczyźni 
działają poza domem: nieco więcej mężczyzn niż kobiet wyrzuca śmieci; co trzeci 
z nich załatwia sprawy urzędowe, choć robi to też co trzecia kobieta.

Ale średnie pokolenie serialowych kobiet wydaje się być nieco zagubione. One 
wciąż poszukują swego miejsca w życiu; z jednej strony chcą utrzymać domowe ciepło, 
z drugiej chciałyby się spełniać również poza domem. To jednak zwykle spotyka się 
z niechęcią męża. Grażynka z „Klanu”, mimo iż z pieniędzmi krucho, nie podejmuje 
studiów i nie wyjeżdża za granicę, bo nie chce tego Rysio. Hanka z „M jak miłość” 
z wielkim trudem przekonuje Marka, że powinna pójść na studia, a potem do pracy. 
Paweł Lubicz z „Klanu” nie chce się zgodzić, by do pracy wróciła jego żona Krystyna. 
Najbardziej niezależne są przedstawicielki najmłodszego pokolenia, jak Agnieszka 
z „Klanu” czy Kinga z „M jak miłość”. One też jednak, po niegroźnych okresach 
młodzieńczego buntu, dążą w gruncie rzeczy do rodzinnego modelu wypracowanego 
przez ich matki. Kinga i Piotr ślub wzięli jeszcze w liceum, a teraz wychowują małe 
dziecko.

Na ogół kobiety w tych serialach są mało samodzielne, a jeśli już prowadzą jakąś 
firmę, to zazwyczaj nie zakładają jej same, tylko przejmują po mężczyźnie. Monika 
z „Klanu” dziedziczy Elmed po mężu, Izabela z „Na Wspólnej” przejmuje Budmaks po 
mężu, Maria z „M jak miłość” dziedziczy przetwórnię po ojcu. I kiedy już się zdecydu-
ją na karierę, doświadczają niepowodzeń w życiu prywatnym. Brakuje w tych polskich 
serialach przedsiębiorczych kobiet, niezależnych z wyboru, a wszelkie próby wpro-
wadzenia zachowań niezgodnych ze stereotypem kończą się szybkim wybieleniem, 
bo, jak wykazują badania, polscy widzowie nie znoszą czarnych charakterów7. Gosię 
z „M jak miłość” cała Polska krytykowała za to, że niesprawiedliwie traktuje Stefana. 
Czarna owca „Klanu” Monika po okresie knucia intryg wraca ostatecznie na dobrą 
drogę. Brakuje tu pełnokrwistych typów psychicznych. Kobiety nigdy się nie buntują, 
są uprzejme i życzliwe, bo z takimi lubi utożsamiać się publiczność. Postać Alexis 
z „Dynastii” nie miałaby szans rozwinąć swych wrednych cech w polskim serialu. 
Bohaterki kobiece nakreślone w tych serialach są jednowymiarowe, skonwencjona-

5 CBOS, Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, Warszawa 2006.
6 http://film.onet.pl/0,87461,1357111,wiadomosci.html (31. 05. 2011)
7 K. Lubelska, Życie jest serialem, „Polityka” 2002, nr 51/52 (94–98).
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lizowane, oparte na stereotypach, natomiast rodzina to uświęcona tradycją, względ-
nie trwała i stabilna komórka społeczna8. Kiedy my zaczynaliśmy oglądać „Klan” 
i „M jak miłość”, w Stanach Zjednoczonych zwrócono uwagę na nowe zjawiska, jak 
wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych i masowo rosnącą liczbę wy-
kształconych, robiących spektakularne kariery kobiet, skazanych na życie w pojedyn-
kę. Socjologowie analizowali kulturę singli, małżeństwa typu DINKS (double income 
no kids – podwójny dochód, żadnych dzieci) czy LAT (living apart together – razem, 
ale w osobnych gospodarstwach). Tego typu rodziny znamionują już nadejście epoki 
ponowoczesnej, w której następuje stopniowe przejście od rodziny zbudowanej na róż-
nych zobowiązaniach wobec Boga, grupy czy partnera, do rodziny opartej na szczę-
ściu jednostek. Zmieniają się też społeczne role płci. W rodzinie nowoczesnej kobieta 
żyje w sferze prywatnej, a mężczyzna udziela się w sferze publicznej, natomiast w ro-
dzinie ponowoczesnej już nie jest tak, że mężczyzna to żywiciel rodziny, a kobieta 
to gospodyni domowa – wszystko zależy, jak się umówimy. Rodzina ponowoczesna 
oparta jest na zasadzie indywidualizmu i niezależności. Jest nietrwała, dynamiczna, 
elastyczna, stale konstruowana – to autorski projekt jednostek.

Mamy więc dziś do czynienia z wieloma różnymi formami rodziny: wspomniane 
DINKS i LAT, kohabitacja, rodziny niepełne, wielorodziny, komuny, związki homo-
seksualne… Wszystkie te zmiany na bieżąco ilustrowały seriale, z których badacze 
mogli czerpać język do objaśniania rzeczywistości. Na przykład do opisu jednego 
z alternatywnych modeli rodziny zastosowali casus Friends od serialu „Przyjaciele”, 
w którym grupa ludzi mieszka razem w jednym domu9. „Przyjaciele” to prawdziwe 
dzieci szczęścia: piękni, wiecznie młodzi, zadowoleni, na wszystko ich stać… Miesz-
kają w sześcioro na Manhattanie, przeżywają codzienne problemy, jak szukanie pracy 
czy mieszkania, zawody miłosne, ale to nie są poważne problemy, a raczej chwilo-
we niedogodności. Jak pisze Agnieszka Wiśniewska, świat „Przyjaciół” jest światem 
bezpiecznym, estetycznym, wszystko jest łatwe i przyjemne, i wszystko, co ważne, 
rozgrywa się w sferze prywatnej. „Publiczne, społeczne w Przyjaciołach nie istnieje. 
Bezrobocie nie istnieje – jest tylko chwilowym brakiem pracy, który szybko minie. 
Choroba nie istnieje – otyłość to coś, co minęło i z czego można się pośmiać. Brak 
ubezpieczenia – to tylko tymczasowe, a do tego bardzo zabawne, bo można się przy 
okazji zamienić z koleżanką miejscami. Każda z tych kwestii to tylko element prywat-
nego życia, bo liczy się tylko to, co prywatne. Przyjaciele nie potrzebują społeczeń-
stwa, nie potrzebują tego, co publiczne – mają siebie”10. Oto nowa formy rodziny, 

8 Więcej o wizerunku kobiety w serialach zob.: A. Jawor, Od kury do demona – serialowy obraz 
kobiety, [w:] Postsoap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, [red.] M. Filiciak, 
B. Giza, Warszawa 2011, s. 165–176.

9 Zob. T. Szlendak, Rodzina, [w:]  Encyklopedia socjologii, t. 3, [red.] W. Morawski i in., 
Warszawa 2000, s. 318.

10 A. Wiśniewska, Przyjaciele, czyli jak pokochać neoliberalizm i picie kawy przez cały dzień, 
[w:] Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 237.
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oparta nie na jakichś abstrakcyjnych ideach, nie na więzach krwi, a na wzajemnej 
przyjaźni, tu i teraz.

„Tradycyjnych” rodzin w „Przyjaciołach” nie ma. Rodzicie Chandlera są rozwie-
dzeni, rodzice Rachel rozwiodą się, rodzice Joego są razem, ale jego ojciec ma ko-
chankę, o której zresztą matka wie i którą akceptuje, rodzice Rossa i Moniki są razem, 
ale Ross rozwodził się już trzykrotnie. Wszystkie te rozwody są raczej powodem do 
żartów, nie są czymś nadzwyczajnym, szybko przechodzi się nad nimi do porządku 
dziennego. Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy z bohaterów marzy o założeniu 
jednak takiej „tradycyjnej” rodziny.

Podobnie jest z bohaterkami innego kultowego serialu „Seks w wielkim mieście”. 
Carrie, Samantha, Miranda, Charlotte długo broniły swej niezależności, jednak pod 
koniec serialu dążą raczej do klasycznej stabilizacji, którą zresztą każda z nich osta-
tecznie osiąga. Niemniej to właśnie dzięki temu serialowi w Ameryce przełomu wie-
ków zapanował etos singielki. W 2000 roku bohaterki serialu pojawiły się na okład-
ce magazynu „The Time” z prowokacyjnym hasłem: „Who needs a husband?” (Kto 
potrzebuje męża?). To one – (po)nowoczesne, wykształcone, świetnie zarabiające 
singielki z wielkiej metropolii – pokazały amerykańskiemu, a potem i polskiemu spo-
łeczeństwu, że „samotne panie po trzydziestce to współczesny standard, a nie histe-
ryczne, rozchwiane, niespełnione czy zdemoralizowane wariatki. Co więcej, tak po 
trzydziestce, jak i po czterdziestce, mimo ciągłych pytań – jak to możliwe, że jesteś 
sama? – czują się spełnione”11. Brak tabu, bajkowa sceneria Nowego Jorku, ekskluzyw-
ne kreacje od najdroższych projektantów i niezależność – to jest to! „Nie mam czasu 
na stałego faceta, mam stałą pracę” albo „Jeśli nie wyszłaś za mąż, cały świat jest jak 
szwedzki stół” – powiadają bohaterki12. Bez zahamowań snują pikantne opowieści 
o seksie, mężczyznach i wibratorach. Przelotne romanse, młodziutcy partnerzy, mari-
huana, aborcja – wszystko to jest na porządku dziennym.

Romanse, zdrady i rozwody to także świat przedstawiony w „Gotowych na 
wszystko”. Była modelka Gabrielle wyszła za mąż dla pieniędzy, a gdy mąż pracuje, 
ona romansuje z przystojnym ogrodnikiem. Drapieżna i wredna Edie próbuje stwo-
rzyć związek wmawiając wybrankowi, że będzie chciała mieć z nim dzieci. Gdy ten 
odkrywa podstęp i odchodzi od niej, zrozpaczona pozoruje samobójstwo, żeby do niej 
wrócił. Amerykańska pisarka Shanna Swendson13 porównuje „Gotowe na wszystko” 
do średniowiecznego moralitetu. Dodaje oczywiście, że jest to moralitet na miarę XXI 
wieku. W dobie pluralizmu, relatywizmu, „nowej dobrowolności”14 cnoty i grzechy 
nie są już tak czarno-białe. „Dziś nie oglądamy już widowisk, w ramach których Za-

11 J. Ostrowska, Seks w wielkim mieście, czyli kto potrzebuje męża?, [w:] Seriale. Przewodnik 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 91.

12 Za: A. Kyzioł, Seks na wielkim ekranie, „Polityka” 2008, nr 25 (66–68), s. 67.
13 S. Swendson, Moralitet na miarę XXI wieku, [w:] Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria 

Lane, [red.] L. Wilson i in., Gliwice 2010, s. 155–167.
14 S. M. Hoover, Religion in the Media Age, Routledge, New York 2006.
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wiść i Dobry Uczynek okładają się nawzajem na kościelnych schodach, dziś siadamy 
przed telewizorem i obserwujemy, jakie zagrożenia niosą ze sobą Impulsywność oraz 
Brak Umiaru” – pisze Swendson15, po czym analizuje każdą z postaci, przypisując im 
te nowe grzechy: Susan – Impulsywność, Bree – Perfekcjonizm, Edie – Szczerość, 
Gabrielle – Brak Umiaru, Lynette – Stres.

Bohaterki amerykańskich perfume operas wiodą bardzo barwne życie prywat-
ne, ale to zarazem kobiety sukcesu. Jak pisze Simone de Beauvoir16, tylko dzięki 
pracy kobieta przebyła dystans, który dzielił ją od mężczyzn, i tylko praca może 
zapewnić jej wolność. Gdzie więc pracują kobiety wyzwolone? Miranda z „Seksu 
wielkim mieście” to ambitna prawniczka, Carrie z tego samego serialu jest felie-
tonistką gazety „New York Star”, Charlotte pośredniczy w handlu dziełami sztu-
ki, a Samantha ma własną agencję PR. A „Gotowe na wszystko”? Warto zwrócić 
uwagę, że oryginalny tytuł serialu brzmi „Desperate Housewives” („Zdesperowane 
kury domowe”), jest on jednak w pewnym sensie przewrotny. Bo jeszcze bardziej 
zdesperowani wydają się tu być mężczyźni. Te wyjątkowo mało zaradne postacie są 
dla kobiet nie tyle partnerami, co drażniącymi, gorszymi i słabszymi przeciwnika-
mi. Jak pisze w książce poświęconej serialowi Jill Winters: „Desperacja w wydaniu 
kobiecym ma zawsze charakter przejściowy. Dotyczy konkretnych przeszkód, które 
prędzej czy później zostają pokonane. Jeżeli natomiast chodzi o mężczyzn, despe-
racja definiuje ich tożsamość. To właśnie desperacja staje się dominującą cechą 
wszystkich tych bohaterów, kiedy już poniosą porażkę w swoich dążeniach i gdy 
zniknie złudzenie ich pozycji i władzy”. I dalej: „Bohaterki są postaciami stabil-
nymi, mężczyźni się natomiast zmieniają – zmieniają się, ale się nie rozwijają. Ich 
poczucie własnej wartości jest tak słabe, że zamiast ewoluować, panowie raczej 
cofają się w rozwoju17”. „Gotowe na wszystko” to kolejny obraz, w którym kobiety 
przejmują władzę, w którym kobiety górą.

Wszystkie te zjawiska, które kilkanaście lat temu zajmowały Stany Zjedno-
czone Ameryki, dziś stają się powszechne również w Polsce, a inteligentne, piękne 
i niezależne bohaterki zza oceanu stały się wzorem dla twórców polskich seriali, ta-
kich jak „Magda M.”, „Teraz albo nigdy!” czy też „Klub szalonych dziewic”, okrzyk-
nięty polskim „Seksem w wielkim mieście”. Kobiety w nowych polskich serialach 
to już nie są przysłowiowe kury domowe, na dobre zakotwiczone w rodzinie Matki 
Polki. To światowe, niezależne, śmiałe, seksowne, ambitne indywidualistki, robiące 
kariery. Nowe kobiety żyją dla siebie, a najważniejsze są dla nich zabawa i samore-
alizacja. Widać to nawet u najstarszego pokolenia. W polskich soap operas seniorki 
mają konserwatywne poglądy i stoją na straży domowego ogniska. Zupełnie inaczej 
babcia Ewa z „Teraz albo nigdy!”, która wbrew metryce jest bardzo młoda i roz-

15 S. Swendson, dz. cyt., s. 157.
16 S. de Beauvoir, Druga Płeć, Warszawa 2003.
17 Winters J., Zagubieni chłopcy z Wisteria Lane, [w:] Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria 

Lane, [red.] L. Wilson i in., Gliwice 2010, s. 214–215.
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rywkowa. Razem z wnukiem prowadzą dom otwarty, w którym zawsze pełno jego 
byłych narzeczonych zwierzających się z perypetii miłosnych. O ile bohaterowie 
„Klanu” czy „M jak Miłość” wiodą monotonne życie domowe, nie mają specjalnych 
rozrywek ani hobby, o tyle życie nowych serialowych bohaterów kręci się wokół 
spotkań z przyjaciółmi, ekskluzywnych restauracji, podróży i dbania o formę. Re-
gularnie uprawiają jogging, chodzą na jogę albo basen. I nie jadają drugich śniadań, 
tylko lunch.

Nowe polskie bohaterki, podobnie jak ich amerykańskie koleżanki, są skupio-
ne na swoich karierach. Magda M., którą prasa okrzyknęła polską Ally McBeal, jest 
prawniczką w renomowanej kancelarii. Basia z „Teraz albo nigdy!” jest dziennikarką, 
energiczna Marta – farmaceutką, a piekielnie inteligentna Julia wróciła ze Stanów, 
gdzie pracowała jako programistka komputerowa w NASA. Żadnej z nich, rzecz ja-
sna, nawet nie przyszłoby do głowy, żeby pytać kogokolwiek, mężczyznę zwłaszcza, 
o zgodę. Nowe bohaterki to pewne siebie optymistki, które wzorem amerykańskich 
koleżanek uśmiechają się do siebie i mówią: „jesteś zdolna, wszystko możesz, uda ci 
się”. Magda M. podziwiając panoramę miasta mówi: „Wiesz, czego nauczyła mnie 
Warszawa? Żeby zawsze walczyć o siebie”. Basia z „Teraz albo nigdy!” stwierdza: „Za-
mierzam z sukcesem realizować noworoczne zobowiązanie: będę szczęśliwa!” Albo: 
„Trzeba mieć odwagę sięgać po więcej”. Ta wiara w siebie, wiara, że się uda, to samo-
zaparcie młodych indywidualistek to echo produkcji zza oceanu.

Innym echem i cechą charakterystyczną perfume operas jest beztroska, dziecięcy 
optymizm, pogoda ducha, poczucie wolności, zwiewności z jednej strony, a z drugiej 
– brak harmonii. Jest estetycznie – na wszystko bohaterów stać, mieszkają w ładnych 
mieszkaniach, pracują w wymarzonych zawodach, uprawiają ekskluzywne sporty, są 
piękni i młodzi, natomiast sfera etyki jest tak poplątana, że grzechem staje się szcze-
rość, a cnotą… – a co to takiego? A jednak bohaterowie chcieliby mieć ustabilizowane 
życie, tęsknią za „tradycyjnymi” rodzinami, ale nie mogą połączyć ponowoczesnego 
trybu życia z powrotem do tradycyjnych wartości. Są zawieszeni między pragnieniem 
harmonii szczęśliwego życia rodzinnego a potrzebą korzystania z życia, wolności, sa-
morealizowania się w przestrzeni publicznej. W tym sensie są to bohaterowie tragicz-
ni, ich sytuacja przypomina znany z tragedii antycznej konflikt tragiczny – konflikt 
niedających się pogodzić wartości. Ale to nie ma być tragedia, ma być miło i wesoło, 
stąd w nowych serialach operowanie komizmem, stosowanie parodii, paradoksu, iro-
nii...

W nowoczesności dominowało myślenie typu „albo, albo”, była jasno określona 
norma społeczna: kłamiesz – grzeszysz, zdradzasz – jesteś potępiony itd. W ponowo-
czesności mamy: „i to, i to”. Nie istnieje już norma społeczna, a indywidualne, jed-
nostkowe wybory. Już nie chodzi o to, żeby było czysto, ważne, żeby ładnie pachnieć, 
toteż przy okazji seriali dla młodzieży nie reklamuje się już mydła ani proszku do 
prania, a drogie perfumy.
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Rzeczywistość ukazana zarówno w tych serialach „tradycyjnych”, jak i w tych 
prezentujących nowe style życia, jest rzecz jasna przerysowana, przedstawiona tak, by 
była atrakcyjna dla widzów. Niemniej może stanowić inspirację do refleksji na temat 
życia realnego. Czy na przykład wolny wybór – ta jedna z cech konstytutywnych pono-
woczesności – rzeczywiście może być udziałem wszystkich nas? Czy wystarczy tylko 
chcieć odmienić swoje życie? Być może warto by zapytać, kogo na to stać? Ale to już 
temat na zupełnie inny tekst.

Literatura

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. „Sic!”, Warszawa 2000.
Beauvoir de S., Druga Płeć, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.
CBOS, Kobiety i mężczyźni o podziale obowiązków domowych, Warszawa 2006.
Filiciak M., TV czy nie-TV? Telewizja doby postsoap opera i sieci peerto-peer, [w:] Postsoap. Nowa 

generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, [red.] M. Filiciak, B. Giza, Wydawnictwo 
Naukowe „Scholar”, Warszawa 2011, s. 237–255.

Hoover S. M., Religion in the Media Age, Routledge, New York 2006.
Jawor A., Od kury do demona – serialowy obraz kobiety, [w:] Postsoap. Nowa generacja seriali tele-

wizyjnych a polska widownia, [red.] M. Filiciak, B. Giza, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 
Warszawa 2011, s. 165–176.

Kyzioł A., Seks na wielkim ekranie, „Polityka” 2008, nr 25 (66–68).
Lubelska K., Życie jest serialem, „Polityka” 2002, nr 51/52 (94–98).
Łaciak B., Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Wyd. „Trio”, 

Warszawa 2005.
Ostrowska J., Seks w wielkim mieście, czyli kto potrzebuje męża?, [w:] Seriale. Przewodnik Krytyki 

Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 86–93.
Radkiewicz M., Matki, żony... feministki?! Serialowe wizerunki kobiet w kontekście polskiej kultury 

popularnej, [w:] Kobiety w kulturze popularnej, [red.] E. Zierkiewicz, I. Kowalczyk, Wyd. 
„Konsola”, Poznań 2002.

Swendson S., Moralitet na miarę XXI wieku, [w:] Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria Lane, 
[red.] L. Wilson i in., Wyd. „Helion”, Gliwice 2010, s. 155–167.

Szlendak T., Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, [red.] W. Morawski i in., Oficyna Nauko-
wa, Warszawa 2000.

Winters J., Zagubieni chłopcy z Wisteria Lane, [w:] Gotowe na wszystko. Witamy na Wisteria Lane, 
[red.] L. Wilson i in., Wyd. „Helion”, Gliwice 2010, s. 201–215.

Wiśniewska A., Przyjaciele, czyli jak pokochać neoliberalizm i picie kawy przez cały dzień, [w:] Se-
riale. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011, s. 230–238

http://film.onet.pl/0,87461,1357111,wiadomosci.html [31. 05. 2011]
http://www.agbnielsen.pl/2005–03–06,593.html [31. 05. 2011]

Perfume opera – Series for a new century

Summary: We are experiencing a shift from solid modernity to liquid postmodernity, obvious in 
changes of lifestyles, values and moral attitudes. Television series reflect it and create it as well. 
In the past the main targetgroup of television series were housewives. There was a good opportu-
nity to advertise soap and diverse household cleaning agents. That is where the name – soap ope-
ras was derived from. Nowadays television series are not soap anymore, they evolved to perfume 
operas. Cleanliness is not the main issue anymore, essential is – a pleasant aroma.
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Recent research results give evidence, that no other television program exerts such a pro-
found effect on the audience’s concepts and attitudes as serials do. Considering this fact it seems 
worthwhile to examine the concepts they convey and the sort of lifestyle they propagate.

Key words: TV serials, postmodernism, lifestyle, behavioral standards




