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Program „Chłopaki do wzięcia” jako przykład
utrwalania negatywnych stereotypów ludności
wiejskiej. Transmisja patologii społecznych w telewizji2
Upokarzani chcą oglądać innych upokarzanych, aby lepiej znieść swe własne upokorzenie.
A. Szahaj3

ABSTRAKT
Przyciąganie uwagi widzów stanowi prymarną zasadę funkcjonowania telewizji. Wykorzystywanie
patologicznych treści, które przekraczają granice systemu normatywnego na ekranie, stało się nową
praktyką medialną i strategią służącą do podniesienia oglądalności. Przykładem takiej produkcji są
„Chłopaki do wzięcia”, program określony mianem „dokumentalny”, którego bohaterami są
mężczyźni i kobiety z polskich wsi i małych miast, którzy poszukują miłości. Autor podejmuje próbę
analizy „rzeczywistości” przedstawionej w programie „Chłopaki do wzięcia” za pomocą analizy
zawartości, która stanowi punkt wyjścia do analizy reprezentacji społecznych. Sięga po kategorie
teoretyczne, dotyczące nowych praktyk medialnych: kulturę upokarzania, teorię victim show,
stereotypy oraz voyeuryzm medialny. Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania medialnych
obrazów i określonych interpretacji rzeczywistości w programie „Chłopaki do wzięcia”, które są
związane z problemem badawczym, czyli pogłębieniem negatywnego wizerunku mieszkańców wsi
oraz transmisją patologii społecznej do telewizji.
SŁOWA KLUCZOWE: victim show, kultura upokarzania, patologia medialna, telewizja, stereotypy
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Wprowadzenie
Ekspozycja zachowań patologicznych staje się coraz powszechniejsza
w produkcjach telewizyjnych, tworząc tym samym nowe tematy medialne, a także
praktyki komunikacyjne. Świadome przekraczanie granic systemu normatywnego
przez niektóre stacje telewizyjne stało się nowym narzędziem służącym do
podniesienia oglądalności, przyciągnięcia odbiorców i reklamodawców. Standardy
te zostały włączone do logiki mediów i są podbudowane przede wszystkim
ekonomicznymi regułami działania rynku i nastawieniem na zysk w sektorze
mediów. Na uwagę zasługuje jednak rosnąca popularność produkcji określonych
nazwą „dokumentalne”. Poprzez fabrykowanie przedstawianych widzom obrazów
i uwypuklanie zachowań charakterystycznych dla społecznych dewiacji, niektóre
audycje telewizyjne przyczyniają się do poszerzenia granicy przyzwolenia na tego
typu zachowania w dyskursie medialnym. Jednym z powyżej opisanych przypadków
jest program „Chłopaki do wzięcia”.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie negatywnego wizerunku mieszkańców
wsi oraz przedstawienie transmisji patologii społecznych do telewizji w programie
„Chłopaki do wzięcia”. Wybór ten umotywowany jest ogromną popularnością tej
produkcji – w 2018 roku emisja premierowych i powtórkowych odcinków
dwukrotnie przewyższała średnie wyniki oglądalności stacji.Transmisję programu
w Polsacie Play śledziło natomiast 1,05 mln widzów4. Średnia widownia na
przestrzeni lat oraz udziały w polskim rynku telewizyjnym z rozróżnieniem na grupy
odbiorców zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1. Oglądalność programu „Chłopaki do wzięcia” w latach 2012‐2018

Źródło:
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐
2019/, dostęp: 17.05.2021

4

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
(17.05.2021).
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„Chłopaki do wzięcia”swoim tytułem nawiązują do filmu Janusza Kondratiuka.
„Dziewczyny do wzięcia”5. Film ten pokazuje jeden dzień z życia pochodzących ze
wsi kobiet, które jadą do Warszawy i próbują tam nie tylko się zabawić, ale także
znaleźć miłość swojego życia. Bohaterki nie odnajdują się w miejskim środowisku
i nie rozumieją głównych społecznych kodów. Rydlewski określa, iż
„film Kondratiuka, choć uznawany jest często za komedię, ukazuje smutną rzeczywistość Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, ludzkie bolączki i pragnienie odmiany swego losu, którego bohaterowie, ze
względu na niski kapitał społeczny oraz niesprzyjające okoliczności, nie potrafią zmienić. Podobna
wymowa towarzyszy programowi «Chłopaki do wzięcia», który choć traktowany jest jako program
rozrywkowy, ma swoje drugie dno”6.
Program „Chłopaki do wzięcia”,w reżyserii Ireny i Jerzego Morawskich, od 9 lat
przedstawia losy samotnych mężczyzn (w nowych sezonach również kobiet)
pochodzących z polskich wsi i małych miast, którzy mają problem ze znalezieniem
miłości. Oficjalny opis programu brzmi:
Młodzi mieszkańcy małych miasteczek i wsi poszukują partnerek na całe życie. Są w trudnej sytuacji,
bo większość dziewczyn, które znali ze szkół, wyjechały do pracy do większych miast. One już nie wrócą,
zostały «miastowe». Chłopcy zostali sami, pracują dorywczo, «bez zarejestrowania». W soboty
i niedziele spotykają się przed sklepami na wsiach, krążą po rynku małego miasteczka lub wystają na
dworcach autobusowych. Prowincjonalna Polska utkana jest z biedy, nudy i beznadziei7.

Od 7 października 2012 roku do 27 czerwca 2021 roku powstało 19 sezonów, na
które składają się 252 odcinki. Pojedynczy epizod nie przekracza 30 minut.
Pojęcia: „odcinek” oraz „epizod” będą używane przez autora synonimicznie. Czas
emisji premierowych odcinków przypada zawsze na niedzielne godziny
popołudniowe. Twórcy określają program kategorią „dokumentalny”8.
Narracja cyklu wyraźnie sugeruje, iż osoby pochodzące z okolic wiejskich mają
trudności w znalezieniu partnerów. Problemy te spowodowane są uwypuklonymi
w programie czynnikami: biedą, pochodzeniem wiejskim, brakiem wykształcenia,
a także niezaradnością bohaterów. Program ukazuje codzienność, z jaką zmagają
się mężczyźni, bezwzględnie penetruje ich prywatne światy i towarzyszy
w poszukiwaniu wybranek bądź wybranków. Wystawia również na widok
publiczny ich intymność oraz niepowodzenia życiowe. Rydlewski stwierdza,
iż wyraźnie widać, że bohaterowie nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości
społecznej i nie znają kodów kulturowych, którymi posługuje się telewizja.
Producent programu, Jerzy Morawski, komentuje:
Bardzo nas cieszy fenomen popularności naszego cyklu. To pokazuje, że nasza praca ma sens. Siłą
«Chłopaków do wzięcia» jest to, że pokazuje on losy autentycznych osób. Nasi bohaterowie nie są
5
Czarno‐biały film obyczajowy w reżyserii Janusza Kondriatuka powstały w 1972 r.
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=124445, (17.05.2021).
6
Rydlewski, M., Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia. Victim show jako nowy gatunek medialny,„Studia
i Perspektywy Medioznawcze”, 2019, nr 1, s. 115.
7
https://www.ipla.tv/wideo/serial/Chlopaki‐do‐wziecia/5001784, dostęp: 28.04.2021.
8
https://www.ipla.tv/wideo/serial/Chlopaki‐do‐wziecia/5001784, dostęp: 28.04.2021.
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aktorami, tylko przedstawiają oni swoje własne życie, które zwykle nie jest usłane różami. Ważną
cechą tego projektu jest to, że posiada on cechy telenoweli – każdego z bohaterów widzowie mogą
śledzić przez wiele odcinków. «Chłopaki do wzięcia» to jednak nie tylko losy mężczyzn, którzy szukają
swojej drugiej połówki. Dzięki temu programowi widz poznaje również obraz współczesnej polskiej
prowincji, a także problemy i wyzwania mieszkańców tych rejonów9.

Morawski przedstawia mocne strony „Chłopaków do wzięcia”, wymieniając
autentyzm programu, strukturę przypominającą telenowelę oraz przedstawianie
wizerunku i problemów „współczesnej” wsi. Aspekty te posłużą dalszym
rozważaniom autora. Szczególnie interesujące jest ostatnie zdanie wypowiedzi
producenta, ponieważ pokazuje mocne przekonanie (wręcz dumę) względem
„nadzwyczajnej” idei produkcji Polsatu Play. Reżyser informuje także
o uczestnikach „Chłopaków do wzięcia”:
Robią to dla własnej przyjemności, oraz po to aby dzięki niemu (programowi – przyp. WK) znaleźć lub
pochwalić się swoją drugą połówką. Jednak jeśli nasza ekipa widzi, że którychś z naszych bohaterów
jest bardzo ubogi, to otrzymuje on małą pomoc w postaci np. zakupu żywności, czy węgla na opał10.

Tym samym Morawski odsłonił zasady logiki funkcjonowania programu
i pojawienie się dość wyraźnej nieścisłości finansowej względem osób
pochodzących (najczęściej) ze wsi, które sprzedają swój wizerunek mediom i nie
otrzymują za to stosownego wynagrodzenia. Co więcej, ostatnie zdanie świadczy
o tym, że sztab produkcyjny ma świadomość złych warunków i ubóstwa,
a pomimo tego pokazuje to szerszej widowni.
Istotne w rozważaniach na temat transmisji patologii społecznych oraz
utrzymywania negatywnych stereotypów w programie „Chłopaki do wzięcia” jest
wyjście od operacjonalizacji terminów: dewiacja oraz patologia społeczna. Adam
Podgórecki stwierdził, iż patologia społeczna jawi się jako
„ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego
czy też rodzaj struktury, który pozostaje w zasadniczej, niedającej się pogodzić sprzeczności
ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane11. Socjolog
Jerzy Kwaśniewski zachowaniami dewiacyjnymi jednostek określił natomiast specyficzną ich
cechę, wyrażającą się w tym, że dane zachowanie jest w jakimś stopniu odmiennie różne od
jakiegoś wzorca czy normy zachowania”12.

Autor artykułu uważa za niezbędne wyjście od teoretycznych terminów
socjologicznych oraz psychologicznych. Wybór ten jest umotywowany faktem,
iż transmisja zachowań patologicznych w telewizji jest mocno skorelowana ze
9
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.04.2021.
10
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.04.2021.
11
Podgórecki, A., Patologia życia społecznego. Zjawiska prawne w opinii publicznej, Warszawa, 1969, s. 24.
12
Kwaśniewski, J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Wydawnictwo UW, Warszawa, 1983, s. 9.
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zjawiskami powstałymi na podłożu socjologii oraz psychologii. Zestawienie teorii
kultury upokarzania, koncepcji victim show oraz stereotypów pozwoli tym samym
na bardziej klarowne zobrazowanie transmisji patologii społecznych do telewizji
i utrzymywanie stereotypów negatywnych w programie „Chłopaki do wzięcia”.
Zabieg ten posłuży także głębszej penetracji badanego materiału i tym samym
pozwoli na poszerzenie naukowego zakresu analizy.

Kultura upokarzania jako fundament victim show
Za ramę teoretyczną dla rozważań nad transmisją patologii społecznych do
telewizji oraz popularności programu „Chłopaki do wzięcia”autor wybrał
zaproponowaną przez Andrzeja Szahaja koncepcję kultury upokarzania. Ma ona
swoje źródło w teorii społeczeństwa spektaklu skonstruowanej przez Guya
Deborda. Francuski socjolog i filozof powstanie tej specyficznej formy zbiorowości
połączył z kapitalistyczną ewolucją, która zmieniła niemal każdy aspekt życia
codziennego w towar. Ekwiwalentem tradycyjnego „mieć” stało się widowisko,
spektakl i obraz, jako produkty masowej kultury. Debord uwypukla „widzialność”
jako najbardziej pożądaną cechę społeczeństwa spektaklu13.
Postępujący kapitalizm wykształcił w społeczeństwie ideał człowieka
biznesmana bądź bizneswoman, których cechuje indywidualizm oraz osiągnięcia
materialne. Urosły one do miary wartości, swoistego miernika sukcesu i szczęścia
w świecie nowoczesnym. Osoby, które nie wpisują się w standardy nurtu
neokapitalistycznego są marginalizowane przez „społeczeństwo powszechnego
handlu”. Według Szahaja obserwatorzy czerpią satysfakcję z oglądania jednostek,
którym nie udaje się osiągnąć wspomnianych wyżej sukcesów na określonych
płaszczyznach i którzy poprzez upokorzenie publiczne (na przykład na ekranie)
piętnowani są za swoje marzenia14.
Szahaj konstatuje, że programy telewizyjne, które polegają na zdobyciu przez
uczestników uznania publiczności oraz jurorów, są desperacką próbą zdobycia
społecznego awansu przez członków upośledzonych społecznie grup, w których
inne sposoby awansu zostały zablokowane. Jednostki te najczęściej są oceniane
przez osoby, które należą do uprzywilejowanych społecznie grup. Całe zdarzenie
jawi się w optyce badacza jako domniemane odbicie społecznych stosunków
typowych dla społeczeństwa nieegalitarnego, w którym wyraźnie zarysowane są
podziały klasowe, a dominacja uprzywilejowanej klasy jest jednoznaczna
i niedyskusyjna.
13
Szahaj A., Kultura upokarzania, wersja cyfrowa: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/888/A.
%20Szahaj%2C%20Kultura%20upokarzania.pdf?sequ ence=1, dostęp: 10.06.2021.
14
Ibidem, s. 2‐6.
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Opisując dokładnie specyfikę i naturę programów rozrywkowych, Szahaj
stwierdza wprost, iż przedstawiciele dominującej klasy jawnie poniżają jednostki
pochodzące z klas niższych, które aspirują do awansu społecznego. Zachowania
mające na celu znieważenie i niesławę ukazują prawdę klasowego społeczeństwa,
które traktuje nierówności oraz upokorzenia jako aspekt naturalny, zwykły, niemal
wpisany w funkcjonowanie współczesnej zbiorowości. Akty te obnażają naturę
współczesnego modelu społecznego, w którym rządzi metafora świata jako areny
bezwzględnej konkurencji, gdzie
przegrany znosi upokorzenia i porażki,
a zwycięzca zdobywa sławę, pieniądze i uwagę społeczeństwa określaną jako
widoczność medialną. Kolejnym przekonaniem jest fakt, że każda jednostka jest
autorem swojego życia i dlatego nie powinna skarżyć się na własny los, albowiem
w obliczu porażki sama jest sobie winna. Nierówności w tym ujęciu są traktowane
jako normalne, bowiem ludzie w przekonaniu są z natury nierówni15.
Osoby wychowane na powyżej opisanym zestawie wartości społeczeństwa
klasowego najczęściej znoszą upokorzenia w życiu prywatnym i w pracy,
a szczególnie w korporacjach, które kierują się neoliberalną logiką: „zysk ponad
ludzi”. W optyce badawczej Szahaja oglądają oni w telewizji publicznej upokarzanie
innych osób i odczuwają z tego powodu przyjemność.
„Zwalniani bezwzględnie z pracy i poszukujący jej rozpaczliwie, wystawiający siebie na sprzedaż, jak
towar i jak towar w sklepie układani na różnych półkach przez head hunterów, czerpią wątpliwą
satysfakcję z oglądania innych, którym się nie udaje i którzy za swe marzenia karani są publicznym
upokorzeniem. Upokarzani chcą oglądać innych upokarzanych, aby lepiej znieść swe własne
upokorzenie”16.

Ta psychologiczna zależność obserwowania zachowań znieważających, które
skutkują rozprężeniem napięcia i pojawieniem się uczucia przyjemności u widzów,
pozostaje w wyraźnej sprzeczności co do naturalnych uczuć (współczucia oraz
empatii) w sytuacjach publicznego poniżania innych jednostek.
Kulturę upokarzania polski filozof porównuje do niewidocznego kleju, który
wiąże społeczeństwo nierównych klas.
„Może on zastygać w twardą skorupę jedynie tam, gdzie uważa się nierówność za znak społecznego
zdrowia, a zatem tam, gdzie istnieją ci, którzy mają «naturalne» prawo do upokarzania i ci, którzy
« w naturalny sposób» muszą te upokorzenia znosić”17.

Badacz konstatuje, iż popularne programy telewizyjne i obecne w nich wzory
zachowania są niejako zwierciadłem kondycji społeczeństwa i ideologii, która
15

Szahaj A., Kultura upokarzania, wersja cyfrowa: https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/888/A.
%20Szahaj%2C%20Kultura%20upokarzania.pdf?sequ ence=1, dostęp: 10.06.2021.
16
Ibidem, s. 7.
17
Ibidem, s. 6.
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w nim dominuje. Uwypuklone zostają również wartości, które zmieniły się przez
pryzmat społeczeństwa klasowego – im bardziej nierówne społeczeństwo, tym
więcej w jego kulturze masowej skłonności do upokarzania i agresji, a tym mniej
zaufania i chęci współpracy. Społeczeństwo polskie według polskiego filozofa należy
do najbardziej rozwarstwionych narodowości w Europie i tym samym jest
szczególnie narażone na inwazję kultury upokarzania. Powodu eskalacji tego
zjawiska badacz upatruje nie tylko w faktycznym braku kompetencji u osób, które
prezentują się publicznie, ale przede wszystkim w biedzie, wykluczeniu społecznym,
a także w różnicach (np. seksualnych)18.
Istotne z perspektywy rozwoju kultury upokarzania jest, w ocenie autora
artykułu, odwołanie do nowego gatunku medialnego nazwanego victim show.
Pojęcie to zostało wprowadzone przez Michała Rydlewskiego do określenia
programów telewizyjnych, w których twórcy bezwzględnie wykorzystują osoby
nierzadko bezradne i bezsilne wobec rzeczywistości19. Określenie to powstało pod
wpływem inspiracji terminem autorstwa Briana Winstona – vittim documentary.
Victim show jest zestawieniem dwóch angielskich słów – victim (oznaczającego
ofiarę) oraz show, czyli uwidocznienia czegoś, wystawienia na ekspozycję w celach
rozrywkowych. Rydlewski konstatuje, iż kluczowe dla tego gatunku jest ujęcie
socjologiczne oraz ekonomiczne, a konkretnie jego powiązanie z klasowym
zróżnicowaniem społeczeństwa polskiego podobne jak u Szahaja. Rolą victim show
jest w tym ujęciu możliwość obserwowania „egzotycznego” świata jednostek
pochodzących z „peryferii” świata konsumpcji przez osoby z klasy wyższej bądź
średniej. Określenie „egzotyczny” ma w tym przypadku wydźwięk pejoratywny,
bowiem obejmuje osoby mniej wykształcone, biedne, wyglądające gorzej oraz
posiadające problemy ekonomiczne, które stają się dla odbiorców atrakcyjne ze
względu na marginalny charakter bądź odstępstwa od społecznej normy.
To właśnie jednostki, które w danej dziedzinie życia są „słabsze” niż inne, są
„gwiazdami” programów victim show. Twórcy przedstawiają je jako bezsilne wobec
przytłaczającej rzeczywistości i bezradne życiowo.
Rydlewski stwierdza, iż bardzo często sama narracja obecna w emitowanej
produkcji wini te osoby za określony stan rzeczy (np. biedę) oraz indywidualizuje
przyczyny ich życiowych niepowodzeń. Twórcy nie zwracają bowiem uwagi na
okoliczności, na które osoby te nie miały wpływu w życiu (np. sytuacja ekonomiczna
rodziców, choroby czy miejsce urodzenia). Badacz uwypukla również problem
wizerunkowy związany z procesem postprodukcji. Victims, czyli osoby
napiętnowane przez telewizję, nie mogą w szczególny sposób zarządzać, wpływać,
kontrolować formy ich przedstawiania przez twórców ani odbioru przez publikę.
18

Ibidem, s. 7‐8.
Rydlewski M., Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia. Victim show jako nowy gatunek medialny, „Studia
i Perspektywy Medioznawcze”, 2019, nr 1, s. 115.
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W pewnym sensie są jak marionetki, za których sznurki pociągają twórcy programu.
Indywidualizacja narracji ma określoną rolę, którą jest utrzymywanie dobrego
samopoczucia klasowo wyżej usytuowanej publiczności. Rydlewski stwierdza,
iż „producenci i twórcy victim show lubują się w wyszukiwaniu ofiar,
to jest wszystkich tych, którzy z jakichś względów potrzebują pomocy, oraz —
co najważniejsze — bezwzględnie ich wykorzystują dla swoich celów, zupełnie nie
licząc się z tym, że mają do czynienia z ludzi oczekującymi pewnej formy pomocy” 20.
Bohaterowie prezentowani na ekranie są, w ujęciu Rydlewskiego, jedynie
pretekstem do wywołania śmiechu czy zabawienia publiczności21.
Warto w tym kontekście przywołać kategorię homo videns, zaproponowaną
przed laty przez włoskiego politologa Giovanniego Sartoriego. W jego krytyce
telewizja i dostarczane za jej pośrednictwem przekazy przede wszystkim mają
charakter czysto rozrywkowy, a nawet pozwalają widzom na odpoczynek przed
ekranem. Badacz konstatuje, iż człowiek jako zwierzę zdolne do zabawy
i kochające zabawę (homo ludens) jest obecnie w wysokim stopniu zaspokojony,
bowiem telewizja jawi się w jego percepcji jako spektakl, miejsce zabawy. Tym
samym telewizja fabrykuje obrazy, które niszczą wielkie idee za sprawą
entertainmentu, osłabiając zdolność myślenia abstrakcyjnego i wraz z nią zdolność
rozumienia i analizowania przedstawianych zdarzeń. Metaforą takiego człowieka
jest homo videns (człowiek stale obserwujący). W ujęciu Sartoriego nadmiar
widzenia oraz mnogość przedstawianych obrazów przytłacza odbiorców, którzy są
przebodźcowani. Z tego względu abstrakcyjne myślenie zostaje wyeliminowane na
rzecz szybkich, zabawnych przekazów, które nie wymagają zastanowienia czy
analizy22. W opinii autora artykułu, teoria Sartoriego będzie bardzo pomocna przy
analizie logiki programu, kierując wyznacznikami i motywacją post‐telewizji.

Stereotypy
W analizie programu „Chłopaki do wzięcia” pomocna będzie także inna
kategoria teoretyczna – stereotyp. Autor odwołuje się do definicji Krzysztofa
Mudynia zamieszczonej w Encyklopedii socjologii:
„Stereotyp w rozumieniu nauk społecznych to 1) system uproszczonych przekonań (wyobrażeń,
oczekiwań), 2) o wyraźnych konotacjach emocjonalnych i oceniających, 3) podzielanych przez
członków grupy lub społeczności, 4) wyrażanych w komunikacji symbolicznej, werbalnej
i niewerbalnej, 5) czerpanych raczej z wtórnych przekazów społecznych niż opartych na bezpośrednim
doświadczaniu, 6) dotyczących dostatecznie ważnych dla tej społeczności klasy obiektów, 7)
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Ibidem, s. 107‐108.
Ibidem, s. 107‐108.
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Sartori G., Homo videns: telewizja i postmyślenie, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, s. 21.
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ujmowanych w sposób globalny, 8) cechujących się sztywnością i odpornością na zmiany mimo
informacji, które ich nie potwierdzają, 9) pełniących bowiem ważne funkcje adaptacyjne o charakterze
socjobiologicznym i psychologicznym23.

Wojciszke określa natomiast, iż „stereotyp to schemat reprezentujący grupę lub
rodzaj osób wyodrębnionych z uwagi na jakąś łatwo zauważalną cechę określającą
ich społeczną tożsamość, jak płeć, rasa, narodowość, religia, pochodzenie
społeczne, zawód”24. Konstrukt ten charakteryzuje się nadmiernym uproszczeniem,
trwałością oraz nadogólnością (generalizacją). Stanowi także element kultury
określonej zbiorowości i nie jest podatny na zmiany pod wpływem informacji
sprzecznych z określonym uprzednio schematem. Stereotypy są zatem
zbiorem przekonań i sądów dotyczących określonej kategorii osób. Większość
tych schematów myślowych, ale również skłonności do dyskryminacji
i uprzedzeń, jest przyswajana przez człowieka z jego społecznego otoczenia już od
najmłodszych lat. Wojciszke konstatuje, iż
„zjawiska tego rodzaju przekonują, że stereotypy i uprzedzenia mają charakter społeczny nie tylko
w tym sensie, że dotyczą obiektów społecznych (ludzi, grup), ale że są społecznymi konstrukcjami –
wytworami pewnego konsensusu co do tego, jacy są członkowie różnych grup i kategorii społecznych.
W tym sensie stereotypy pełnią funkcję depozytu i przekaźnika wiedzy społecznej o różnych grupach
grupach i rodzajach osób”25.

Stereotypy oraz uprzedzenia są postrzegane jako schematy użyteczne
i funkcjonalne ze społecznego punktu widzenia, bowiem usprawiedliwiają ustalony
w zbiorowości porządek oraz umożliwiają wykorzystywanie wiedzy innych
jednostek służącej do interpretacji ram rzeczywistości. Stereotypy
z perspektywy funkcjonowania społeczeństwa charakteryzują się jednak najczęściej
jako schematy dysfunkcjonalne, które mogą wykształcać w jednostkach silne
uprzedzenia nacechowane negatywnie. Przyczyniają się bowiem do pogłębienia
stereotypizacji, czyli sprowadzania kogoś albo czegoś do stereotypu, ale także do
zaostrzania społecznych konfliktów, marginalizowania osób postrzeganych jako
„inne”, ksenofobii, homofobii oraz niesprawiedliwego traktowania osób i grup,
którym społeczeństwo przypisało negatywne cechy bądź role26.

Metodyka artykułu
Główną ideą niniejszego artykułu jest próba wskazania medialnych obrazów
i określonych interpretacji rzeczywistościw programie „Chłopaki do wzięcia”, które
23
Mudyń K., Stereotyp // Frieske et al. 2002 [w:] K. W. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki,
M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, s. 119‐123.
24
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii społecznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009, s. 76.
25
Ibidem, 76‐78.
26
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi: zarys psychologii … op. cit., s. 100.
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są związanez problemem badawczym, czyli pogłębieniem negatywnego wizerunku
mieszkańców wsi oraz transmisją patologii społecznej do telewizji. Określenia
„medialne obrazy” oraz „określone interpretacje rzeczywistości” autor rozumie
jako kadry, ujęcia kamery, komentarze narratora oraz wypowiedzi
bohaterów, które zostają montowane w każdym odcinku w sposób celowy oraz
nieprzypadkowy. Stanowią one jednostki analizy w przeprowadzonym badaniu.
Na potrzeby tak skonstruowanego celu badawczego poczynione zostały
rozważania oparte na najwęższym z trzech ujęć perspektyw mediatyzacji
wyróżnionych przez Małgorzatę Molędę‐Zdziech. Autor podjął próbę analizy
pewnych wycinków rzeczywistości, studiów przypadków, które można określić jako
mediatyzację wizerunku osób pochodzących ze wsi, mediatyzację prywatności oraz
mediatyzację zachowań dewiacyjnych27.

1.

Perspektywy mediatyzacji wg Małgorzaty Molędy‐Zdziech
Może wytyczać
2. Może dotyczyć
3. Badania pewnych
i stanowić
pewnych wybranych
wycinków
samodzielną
perspektyw (np.
rzeczywistości,
koncepcję badawczą
mediatyzacji
studiów przypadków.
(np. mediatyzacja
społeczeństwa, języka,
jako koncept
konsumpcji etc.).
analityczny).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Molęda‐Zdziech, M., Czas celebrytów. Mediatyzacja życia
publicznego, Engram, 2013, s. 35.

Badanie zostało skonstruowane jako realizacja wstępnej koncepcji w celu
rozpoznania wybranych metod, narzędzi oraz teorii, które mogą posłużyć do analizy
tej samej lub pokrewnej tematyki. Materiał badawczy stanowiły odcinki programu
„Chłopaki do wzięcia” dostępne na platformie Ipla.tv (z wyłączeniem
8 i 9 serii, niedostępnych internetowo). Przy doborze próby badawczej autor
kierował się średnią liczbą premierowych odcinków przypadających na określony
sezon – 12. Analizie zostało więc poddanych 12 epizodów wybranych za pomocą
próby losowej z wykorzystaniem internetowego generatora liczb losowych.
Autor podzielił badanie na dwa etapy: ilościowy oraz jakościowy. Metodami
badawczymi, które zostały wykorzystane do analizy wymienionych wycinków
rzeczywistości w programie „Chłopaki do wzięcia”, były: klasyczna analiza
zawartości (etap ilościowy) oraz analiza reprezentacji społecznej (etap jakościowy).
Na potrzeby badania został skonstruowany klucz kategoryzacyjny, który stał się
narzędziem dla pierwszej metodyki. Składa się on z 30 szczegółowych pytań
27

Molęda‐Zdziech M., Czas celebrytów. Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Engram, Warszawa
2013, s. 35.
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odnoszących się do: określonych zachowań bohaterów (np. języka, jakim się
posługują, codziennych czynności), aspektu dewiacji społecznych(np. nadużywania
alkoholu, bezrobocia, kryminalnych aspektów, seksu) oraz celowości ruchów
i zbliżeń kamery (logiki medialnej). Dane ilościowe uzyskane dzięki tej metodzie
pozwoliły, w ocenie autora, na określenie, które aspekty codziennego życia
bohaterów programu „Chłopaki do wzięcia” pojawiają się najczęściej, ile razy
w scenach pojawiają się odwołania do patologii społecznej oraz jak często kamera
rejestruje prywatność. Autor kierował się w konstrukcji klucza kategoryzacyjnego
podejściem indukcyjnym, które zakłada dodawanie nowych kategorii do
stworzonego klucza w trakcie postępu empirycznych prac i rozwoju wiedzy badacza
w zakresie analizowanej problematyki28.
Analiza zawartości stanowi dla badacza punkt wyjścia do etapu jakościowego,
na który składa się warstwa słowna (językowa) oraz warstwa wizualna
(symboliczna) programu „Chłopaki do wzięcia”. Autor posłuży się krytyczną analizą
reprezentacji społecznej Moscoviciego29, która pozwoli włączyć do schematu
analizy język, jakim posługują się bohaterowie, komentarze lektora oraz określone
reprezentacje mieszkańców wsi (aspekt religii, stereotypy związane z płcią,
miejscem zamieszkania, obyczaje wiejskie, kulturę osobistą). Jako że analiza
reprezentacji integruje werbalne i niewerbalne elementy, badacz skupi się w niej
także na składniku pozajęzykowym zapośredniczonym przez telewizję, czyli na
kadrach i obrazach przedstawionych na ekranie. Narzędziami analizy będzie zaś
zakotwiczenie emocjonalne i tematyczne, obiektyfikacja oraz zakotwiczenie
w antynomii. Autor, kierując się złożoną formą teorii Moscoviciego, podzielił analizę
reprezentacji społecznych na 2 warstwy: warstwę językową oraz pozajęzykowe
obrazy rzeczywistości wyrażone w logice programu (ujęciach kamery). Badacz
wykorzystał triangulację metodologiczną, aby w dokładniejszy sposób zobrazować
logikę programu „Chłopaki do wzięcia”.

Warstwa językowa w programie „Chłopaki do wzięcia”
Na warstwę językową programu składają się wypowiedzi bohaterów oraz lektor
(narrator) dodany w postprodukcji. Analiza zawartości pozwoliła na kategoryzację
wypowiedzi bohaterów oraz lektora, tym samym pokazując stopień nasycenia
programu czynnikami mogącymi utrzymywać negatywne stereotypy ludności
wiejskiej w warstwie językowej. Jednostką analizy była scena, którą badacz rozumie
jako zbiór ujęć, w których kotwiczy jedna osoba (bohater). Przeanalizowanych
28

Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych‐refleksje metodologiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, s. 99.
29
Moscovici S., The Phenomenon of Social Reprezentations. Red. Farr, S. Moscovici. Social Reprezentations,
Cambridge University Press, Cambridge 1984.
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zostało 12 odcinków wybranych doborem losowym30. Stworzony klucz
kategoryzacyjny pozwolił na uwypuklenie tendencji językowych pojawiających się
w „Chłopakach do wzięcia”. W każdym analizowanym odcinku bohaterowie używali
gwary wiejskiej, dialektu bądź regionalizmów. Autor zauważył także, iż niemal każda
osoba ma wyraźny problem z wymową, wynikający prawdopodobnie z zaniedbań
logopedycznych, wrodzonych wad wymowy bądź niedbałości wyrażania się. Analiza
zawartości pozwoliła na dokładne zapisanie wypowiedzi bohaterów i tym samym
stała się wyjściem do poznania językowych obrazów świata postaci
przedstawionych w programie „Chłopaki do wzięcia” oraz zastosowania narzędzi
charakterystycznych dla analizy reprezentacji społecznych. Autor wybrał
najbardziej charakterystyczne i istotne ze względów językowych fragmenty zapisu
wypowiedzi:








Szukam kobiety dla mego domu i dla mnie.
Jeśli bym pragnął tylko dla seksu, wiadomo, tirówki, agencje towarzyskie. Znalazłby się ten
grosz na to. Jadłoby się ten chleb z margaryną. Chleb z herbatą… I też by było dobrze.
Wiesz jak się dziecko pojawi na ten świat, to nie będzie srania po krzakach. Tylko trzeba będzie
zawinąć rękawy, jak to się mówi. I nawet na trzy zmiany zapierdalać, żeby to wszystko
utrzymać.
Dziecko kcesz prowadzić na biedniejszą stronę?
Przestań pić, przestań palić i w ciągu miesiąca już masz.
Nie jestem alkoholikiem, ja jestem smakoszem.
Ja mówiłem, że ja sielegancko ubieram, że jah nie jest żadnych łachmetą ani żadnym pijakiem,
czy jakimś tam gołodupcem. Ja nie bedeczekoł. Lata lecą a w kroku nic31.

Fragmenty te i inne posłużą jako materiał do analizy reprezentacji społecznych
Moscoviciego z wykorzystaniem narzędzi takich jak zakotwiczenie tematyczne,
przez metafory oraz zakotwiczenie w antynomii. Moscovici wykorzystuje pojęcie
tematu/motywu, aby uchwycić podstawowe, ogólne wzorce myślenia i prymarne
idee danej społeczności, które we współdziałaniu ze specyficznym kontekstem
generują i strukturyzują nowe reprezentacje społeczne32. Autor w oparciu
o warstwę językową programu, kierując się zakotwiczeniem tematycznym, wysnuł
kilka tematów (thema), które mają formę przekonań, kategorii bądź wymiaru
symbolicznego. Prymarnym tematem, który najczęściej pojawia się w warstwie
językowej analizowanych odcinków „Chłopaków do wzięcia” jest szukanie partnerki
bądź partnera. Pojęcie miłości zostaje jednak w wielu scenach przełamane
językowo przez seksualizację, podmiotowość czy zaspokojenie społecznych
oczekiwań (Ja nie będę czekoł. Lata lecą, a w kroku nic). Bohaterowie bardzo często
30

Analizie zostały poddane odcinki: 1, 26, 35, 36, 54, 60, 69, 73, 119, 138, 155, 204.
Autor zachował oryginalną pisownię zgodną z tym, jak mówią bohaterowie.
32
Zbróg, P., Zbróg, Z., Językowe I pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym,
„Respectus Philologicus", 31(36), 2017, s. 70‐81.
31
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planowali też dziecko, nie mając jeszcze partnerki. W analizowanych odcinkach
„Chłopaków do wzięcia” pojawia się wyraźny motyw biedy jako nieodłącznego
elementu wpisanego w codzienność wsi i małych miast, która bardzo często jest
spersonifikowana i stanowi problem, przeszkodę w znalezieniu miłości. Temu
czynnikowi bohaterowie przypisują sprawczość na drodze niepowodzeń miłosnych
i to ona stanowi fatum.
Kolejnym tematem, który w programie przybrał formę przekonania, jest
utożsamianie faktu znalezienia partnera/partnerki z życiowym sukcesem oraz istotą
życia (np. Może mi się w życiu uda i nie będę sam). Warstwa językowa „Chłopaków
do wzięcia” pokazuje, że rodzina uważana jest za wysoką wartość
w społeczeństwie, toteż bohaterowie czują się wykluczani ze struktur grup
społecznych z tego względu, że są sami. Kobiety bardzo często stają się
uprzedmiotowione w warstwie językowej. W wielu scenach bohaterowie
wypowiadają się o kobietach, wymieniając atuty, jakie powinna mieć
i oczekiwania, które musi spełnić. Większość wymagań odnosi się do zarządzania
gospodarstwem i wykonywania czynności domowych (Może kiedyś będzie ta
kucharka, jeśli nie, to będę musiał na tych zupkach żyć), toteż kobieta pojawia się
w kategorii „kury domowej”.
Niemal w każdym analizowanym odcinku pojawiała się także dość mocna
seksualizacja kobiet (Ja nie będę czekoł. Lata leco, a w kroku nic). Nawet
w czołówce jeden z bohaterów, Bandziorek, mówiąc o wymarzonej kobiecie, mówi:
No ideał dziewćiny to, żeby była ładna, zgrabna. Tu (wskazuje na biodra)
i tu (wskazuje na klatkę piersiową). Kwestia seksualna odgrywa w programie
olbrzymią rolę. W jednym odcinku bohater bez skrępowania opowiada
o szczegółach przygód seksualnych z młodszą partnerką (Naoglądała się widać
filmów pornograficznych i późnij pokazuje swoje roli). Dość często pojawia się także
temat prostytutek: (…) ja takich dziewczyn na telefon to mam trochę.
Do mnie se zadzwonią, umówić się, jak to się mówi, na ten seks. Warstwa językowa
pokazuje także mocne powiązanie kobiet z miastem i olbrzymimi wymaganiami.
Jeden z bohaterów stwierdza, iż wszystkie kobiety z jego wsi wyjechały do miasta
i to dlatego ma problem w znalezieniu partnerki (U mnie na wsi jest obecnie
8 kawalerów, na którego przypada zero dziewćin).
Bandziorek mówi nawet: chciałbym poznać dziewczynę z mieszkaniem i jak
najszybciej się z tego domu wyrwać, spakował się i z miło chęcio stąd poszedł.Co
ciekawe, w zakotwiczaniu tematycznym bardzo często pojawia się kwestia biur
matrymonialnych, jako „wyjścia” z trudnych sytuacji związkowych i jedynej drogi do
znalezienia partnera bądź partnerki.
Często poruszany jest także temat problemów z pracą. Kierując się warstwą
językową, analizowanych bohaterów można skategoryzować na tych, którzy
posiadają pracę fizyczną (głównie na budowach), na polu w gospodarstwie rolnym
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bądź bezrobotnych, co stanowi o reprezentacji społecznej i profilowaniu osób
pochodzenia wiejskiego w analizowanych odcinkach programu „Chłopaki do
wzięcia”.
Szczególna rola w programie jest przypisana lektorowi, który komentuje
i opiniuje przedstawioną na ekranie „rzeczywistość”. Autor niniejszego artykułu
wybrał kilka fragmentów wypowiedzi narratora w celu zobrazowania jego
charakteru:






Kilkanaście już lat zamieszcza w prasie anonse matrymonialne. Każdej minuty usiłuje pozbyć
się dręczących go wspomnień, ale one zjawiają się wciąż na nowo. Tak samo jak każdego dnia
pojawiają się w kurniku jajka.
I choć wszystko jak dotąd wskazuje na to, że prędzej wybudują kilka domów w okolicy niż
znajdą kandydatki na żony, to jednak nie pozostają w poszukiwaniu i plany mają rozległe.
Treścią życia pana Jacka stało się pisanie ogłoszeń matrymonialnych oraz czekanie na miłość,
czekanie na nadzieję i czekanie na bratnią duszę, z którą zje smaczny rosół z kaczki, którą sam
oskubie.
Od kilku miesięcy Jaruś jest stałym bywalcem Warszawy, nie zwiedza, nie upaja się jej pięknem
ani nie podziwia zwierząt w zoo. Jaruś ma jeden cel – biuro matrymonialne w centrum.
U trzech wspaniałych nie iskrzy ani miłość, ani ognisko.

Powyższe fragmenty pokazują tendencje językowe lektora oraz zakotwiczenie
przez metafory. Opiniowaniu i komentowaniu „rzeczywistości” programu bardzo
często towarzyszą piosenki disco‐polo, co, zdaniem autora, dodatkowo wpływa na
słowa narratora i tym samym nabierają one ironicznego, niepoważnego
i żartobliwego charakteru. Powyższe przykłady pokazują, że lektor bardzo często
opowiada o intymnych szczegółach życia głównych bohaterów (np. przeszłości
kryminalnej czy problemach związkowych i ekonomicznych), którym towarzyszą
metafory bądź ironiczne dopowiedzenia. „Metafory czynią rzeczy i zjawiska
zrozumiałymi. Kotwiczenie zjawisk społecznych w metaforach może służyć celom
informacyjnym”33. Niemniej w niektórych wypowiedziach lektora porównania
stanowią niejako groteskowe zobrazowanie osobistych problemów, które
pozbawione są informacyjnego wymiaru, a wręcz służą rozrywce. Szczególnie
widoczne jest to w pierwszym przykładzie, gdzie pojawianie się dręczących
wspomnień u głównego bohatera zostało porównane do pojawiania się jajek
w kurniku.
Posługując się zakotwiczeniem w antynomii w odniesieniu do języka bohaterów
i lektora „Chłopaków do wzięcia”, można opisać wyraźne napięcia
w reprezentacji społecznej osób pochodzących z małych miasteczek i wsi, co
pozostaje w zgodności z teorią victim show. W warstwie językowej programu
33

Zbróg, P., Zbróg, Z., Językowe I pozajęzykowe nośniki reprezentacji społecznych w dyskursie publicznym.
Respectus Philologicus, 31(36), 2017, s. 77.
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widoczna jest wyraźna polaryzacja na poziomie ekonomicznym „biedni – bogaci”.
Osoby biedne są utożsamiane w programie z osobami pochodzącymi ze wsi.
Niektórzy bohaterowie sami mówią o sobie: jestem biedny chłopak ze wsi,
natomiast osoby bogate są identyfikowane z miastem. Widoczna jest także
antynomia „wieś – miasto”, jako źródło dysproporcji, konfliktu i napięcia.
Najtrafniej obrazuje to wypowiedź Bandziorka, który w mieście widzi szansę na
lepsze życie. Wyraźna polaryzacja występuje także w samej warstwie słownej
i wyrażaniu się. Wypowiedzi lektora mają poprawną składnię, są odczytywane
wyraźnie i powoli zgodnie z dykcją spikera telewizyjnego. Natomiast wypowiedzi
bohaterów „Chłopaków do wzięcia” bardzo często są nieskładne, chaotyczne, pełne
błędów fonetycznych, słów nawiązujących do gwary wiejskiej oraz neologizmów (Ja
mówiłem, że ja sielegancko ubieram, że jah nie jest żadnych łachmetą ani żadnym
pijakiem, czy jakimś tam gołodupcem), co stanowi rozróżnienie względem
poprawnej polszczyzny. Wyjątkiem w analizowanych odcinkach była postać Alexa,
osoby transseksualnej, która dokonała w programie swoistego comming outu.
Ujęcia kamery, muzyka oraz warstwa językowa nie przedstawiały bohatera
w dobrym świetle, a wręcz ośmieszały go.
Na szczególną uwagę pod względem językowym zasługuje czołówka
„Chłopaków do wzięcia”, do której co sezon dodawane są nowe fragmenty (wycinki)
z programu. Niemniej jednak stałym elementem są słowa narratora: Nie lubią słowa
singiel, uważają je za zbyt wyszukane jak na ich miarę. Wolą swojskie kawaler.
Kawalerowie do wzięcia ‐ z porozrzucanych po wsiach i małych miasteczkach tysięcy
samotnych, to oni chcąc wyrwać się z kleszczy dokuczliwej samotności, opowiadają
o swych pragnieniach, w których królują one. Opis jest tendencyjny i już
od początku pokazuje, jaką logiką kieruje się program i jak profiluje mężczyzn
pochodzących z obszarów wiejskich. Początek wypowiedzi lektora: zbyt
wyszukane jak na ich miarę, w opinii autora, jest wyraźnie stygmatyzujący
dla osób pochodzących ze wsi i małych miast, ponieważ godzi
w ich status społeczny i inteligencję. Ironia, hiperbole, prześmiewcze powiedzenia
i zestawianie intymnych szczegółów z nietrafionymi metaforami – to najczęściej
spotykane zabiegi językowe w programie.

Pozajęzykowe obrazy rzeczywistości
Warstwa językowa,będąca nośnikiem zwerbalizowanej rzeczywistości, to tylko
jeden ze składników teorii reprezentacji społecznych. W dyskursie społecznym
i medialnym tak samo istotny jest pozajęzykowy, niewerbalny wymiar, który
odwołuje się do świata symboli, obrazów oraz praktyk społecznych. Tym samym
analizie zostały poddane pozajęzykowe obrazy rzeczywistości w programie
„Chłopaki do wzięcia”. Autor posłuży się obiektyfikacją, aby pogłębić rozważania
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nad aspektami wizualnymi.
„Obiektyfikacja sprawia, że „nieznane” staje się „znane” poprzez przekształcenie
go w coś konkretnego, coś, co możemy dostrzec i doświadczyć naszymi
zmysłami”34. Stanowi więc niejako materializację idei, które są abstrakcyjne
oraz
przedstawia
kwestie
niewyrażalne
jako
konkretne
zjawiska
w świecie fizycznym. Ujęcia kamery w programie „Chłopaki do wzięcia”, a tym
samym „rzeczywistość” produkcji, stanowią szczególnie ważny aspekt w analizie
reprezentacji społecznych ze względu na celowość i tendencyjność scen
przedstawiających osoby pochodzące ze wsi i małych miast. Analiza zawartości
pozwoliła na uwypuklenie i kategoryzację ujęć, które były powtarzalne oraz
umożliwiła wnikliwą penetrację obrazkowych reprezentacji „rzeczywistości”
programu.
„Rzeczywistość” wykreowana przez program to najbardziej interesujący,
w opinii autora, zabieg medialny. Najliczniejszymi pozajęzykowymi motywami
widocznymi w „Chłopakach do wzięcia” były: bieda, praca na roli, problemy
z nałogiem, eksponowanie intymności oraz prywatności. Zjawiska te posiadają
wymiar abstrakcyjny, a więc zostały zinterpretowane przez produkcję i pokazane
w formie obrazów i symboli. Kamera stosowała liczne przybliżenia na otoczenie
bohaterów w trakcie filmowania, bądź w trakcie mówienia (tzw. setki). Zoom stał
się tendencyjnym narzędziem, dzięki któremu widz może zobaczyć każdy, nawet
najmniejszy szczegół w otoczeniu bohaterów. Najczęściej detale pokazane na
ekranie nawiązywały do obiektyfikacji biedy. Kamera szczególnie pokazywała
zaniedbane pokoje, poobdzierane tapety, brudne ściany, zniszczone stoły,
starodawne piece kaflowe bądź metalowe, przestarzałe meblościanki, zniszczone
łóżka, stare wykładziny czy brak toalety. Wielu z analizowanych bohaterów nie
miało w domu telewizora. Większość osób poruszała się na co dzień rowerem bądź
skuterem. Tylko jeden analizowany bohater posiadał samochód. Kamera bez
skrupułów pokazywała wszystkie te szczegóły mieszkania, mimo że nie wyglądały
one reprezentatywnie. W 12 analizowanych odcinkach pojawiły się tylko
2 miejsca, które były schludne i zadbane. Zbliżenia kamery dotyczyły także
fizjonomii bohaterów, toteż bardzo często na ekranie dominowały ujęcia brudnych
paznokci,
zaniedbanych
włosów,
problematycznej
cery,
uszkodzeń
w uzębieniu oraz zniszczonych ubrań.
W analizowanych odcinkach „Chłopaków do wzięcia” pojawiało się wiele
charakterystycznych scen, które wyraźnie nawiązywały do utrzymywania
negatywnych stereotypów względem ludności wiejskiej i transmisji patologii
społecznych do przestrzeni medialnej. Kamera zawsze towarzyszyła bohaterom
w codziennych aktywnościach, co można bez wahania porównać do reality show.
34

Ibidem, s. 77.
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Na szczególną uwagę zasługują jednak ujęcia przekraczające, w opinii autora,
społeczne normy, takie jak filmowanie pod prysznicem, w więzieniu, w łóżku,     
w kuchni czy w czasie spożywania posiłków. Widoczna jest więc całkowita
penetracja prywatności w produkcji oraz obiektyfikacja intymności.
Obiektyfikacja problemów z nałogiem przejawiała się częstym eksponowaniem
alkoholu i papierosów w ujęciach. Wielu bohaterów miało problemz używkami,
co było widoczne w wymiarze językowym, niemniej jednak dużo częściej
nawiązanie do nałogu pojawiało się w wymiarze pozajęzykowym, wizualnym.
Kamera bardzo często pokazywała postaci,które piją alkohol i palą papierosy,
bez komentarza lektora ani bohatera, jakby stanowiło naturalny rytuał
codziennego życia osób pochodzących ze wsi bądź z małych miast. Bardzo
rzadko widać było markę używki.
Gospodarstwa rolne oraz realia polskich wsi i małych miast są szczególnie
istotną, telewizyjną reprezentacją „rzeczywistości” w „Chłopakach do wzięcia”,
która została uwypuklona w każdym z analizowanych odcinków. Widz towarzyszy
bohaterom w codziennych obowiązkach takich jak rąbanie drewna, zbieranie
jajek, oporządzanie krów i trzody chlewnej, oranie pola, siew i innych.                
W ujęciach tych widoczna jest obiektyfikacja pracy na roli, która jest
wymagająca i czasochłonna. Niemniej jednak tak samo jak domy, gospodarstwa
rolne bardzo często były zaniedbane. Realia polskich wsi w wymiarze
pozajęzykowym zostały dość wyraźnie powiązane z symbolami biedy, ciężkiej  
pracy, problemami związkowymi, finansowymi, a nawet patologią społeczną,
bowiem trzech bohaterów miało przeszłość kryminalną. Kamera pokazywała
zaniedbane miejsca, kapliczki przy drogach, święte obrazy w domu, pamiątki
rodzinne, zniszczone przystanki autobusowe, studnie, ciągniki rozwożące kompost
czy kamienne drogi. Stosowała także liczne zbliżenia na ubiór, poplamione
koszulki i spodnie, gumiaki, tym samym tworząc pewnego rodzaju „standard”,
określony obraz wsi i osób pochodzących ze wsi z konkretną interpretacją.

Podsumowanie
Program „Chłopaki do wzięcia” co roku gromadzi przed ekranami telewizorów
miliony widzów. Radosław Sławiński, dyrektor Polsatu Play mówi, iż „Jest to
najchętniej oglądany program w historii kanałów tematycznyw Polsce”35. Analiza
zawartości, a następnie analiza reprezentacji społecznych pozwoliła autorowi na
zrozumienie logiki produkcji Polsatu, spisanie obserwacji oraz wysnucie wniosków.

35

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/chlopaki‐do‐wziecia‐hitem‐polsatu‐play‐nowa‐edycja‐wiosna‐2019,
dostęp: 28.07.2021
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W zrozumieniu struktur „Chłopaków do wzięcia” szczególnie pomocne były
podejścia teoretyczne: victim show Michała Rydlewskiego oraz kultura upokarzania
Andrzeja Szahaja. Głównymi bohaterami programu zostały osoby, które nie
wpisują się w standardy nurtu neokapitalistycznego, a więc niejako stanowiące
grupę zmarginalizowaną. Rydlewski w koncepcji victim show mówi
o wykorzystaniu w produkcjach tego typu jednostek bezsilnych i bezradnych wobec
rzeczywistości, co znajduje potwierdzenie w obserwacjach autora. Bohaterami
„Chłopaków do wzięcia” były najczęściej osoby bezrobotne, które mają
trudności na wielu polach: ekonomicznym, kryminalnym, emocjonalnym
i psychicznym. Nawet sam tytuł umniejsza bohaterom i infantylizuje mężczyzn –
„Chłopaki do wzięcia”, a nie „Mężczyźni do wzięcia”. W każdym odcinku widoczne
było utrzymywanie negatywnych stereotypów ludności pochodzącej ze wsi
w warstwie językowej (niepoprawna składnia, gwara wiejska, niespotykana logika
wypowiadania się, problemy natury logopedycznej) oraz wizualnej (np. złe warunki
mieszkalne, zaniedbany wygląd, ubytki w uzębieniu). Rolą victim show jest
pokazanie realiów wsi jako świata egzotycznego, w którym żyją jednostki
pochodzące z peryferii świata konsumpcji. W analizowanych odcinkach tylko
dwóch bohaterów szczególnie dbało o swój wygląd fizyczny i mieszkało
w zadbanych miejscach. W 12 analizowanych odcinkach wybranych przez dobór
losowy pojawiło się natomiast 18 bohaterów.
Odwołując się do słów Rydlewskiego, bohaterowie są w pewnym sensie niczym
nieświadome logiki programu marionetki, za których sznurki pociągają twórcy.
Z tego też względu uczestników można nazwać mianem ofiar (victims), które zostały
niejako
wykorzystane
przez
produkcję
„Chłopaków
do
wzięcia”,
co dodatkowo potwierdza fakt, że nie dostają za uczestnictwo żadnego
wynagrodzenia i nie mają wglądu do postprodukcji. Analiza zawartości oraz analiza
reprezentacji społecznych w połączeniu z analizą oglądalności programu pozwoliły
autorowi wnioskować, iż widzowie „Chłopaków do wzięcia” prawdopodobnie
czerpią satysfakcję z oglądania jednostek, które są upokarzane na ekranie i którym
nie udaje się osiągać sukcesów na płaszczyźnie emocjonalnej
i ekonomicznej. Odwołuje się to także do teorii Sartoriego i człowieka jako jednostki
„stale”obserwującej (homo videns), co wiąże się z dominacją rozrywki nadwyższymi
wartościami. „Chłopaki do wzięcia” jawią się w tym ujęciu jako spektakl
wykreowany po to, żeby zabawiać publikę, traktując upokorzenie jako naturalny
element klasowego społeczeństwa. Fenomen ogromnej oglądalności produkcji
Polsatu można także podbudować słowami Szahaja: Upokarzani chcą oglądać
innych upokarzanych, aby lepiej znieść swoje własne upokarzanie, toteż program
nabiera niejako wymiaru terapeutycznego powiązanego z teorią voyeuryzmu
medialnego.
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Z obserwacji autora wynika, iż program bezwzględnie penetruje prywatne.
światy bohaterów, a kamera towarzyszy niemal każdej ich aktywności, nawet
myciu się. Ujęcia są natomiast bardzo tendencyjne, skupiają się i uwypuklają
najmniejsze detale, które odstają od społecznej normy (np. brudne paznokcie,
skrajnie zaniedbany dom czy ubytki w uzębieniu). Obrazy te mogą, zdaniem autora,
pogłębiać stereotypy dotyczące jednostek
pochodzących ze wsi.
W „Chłopakach do wzięcia” wyraźnie ukazana jest także transmisja patologicznych
i dewiacyjnych zachowań bohaterów, takich jak konflikt z prawem, świadome
łamanie prawa, alkoholizm, uzależnienie od używek, używanie wulgaryzmów czy
przemoc w stosunku do ludzi. Najwyraźniej widoczne było to u trzech
analizowanych bohaterów. Program natomiast dwukrotnie ukazywał realia
więzienne w trakcie analizy 12 odcinków z puli 252. Wnioskować więc można,
iż program „Chłopaki do wzięcia” przyczynia się do transmisji patologii społecznych
do telewizji. Kierując się koncepcją Szahaja, można stwierdzić,
iż mamy do czynienia z jawnym i celowym poniżaniem jednostek pochodzących
z niższych sfer, które ujawniają naturę współczesnego modelu społecznego
z charakterystyczną metaforą świata jako areny bezwzględnej konkurencji.
Ciekawą obserwacją jest również warstwa muzyczna. Program bowiem kładzie
szczególny nacisk na muzykę disco polo. W każdym odcinku wykorzystywane były
piosenki z tego gatunku jako „tło” wypowiedzi lektora, bądź jako „przejście” do
historii kolejnego bohatera. Muzyka disco polo, która jest często utożsamiana
z kiczem i kulturą niską, w przedstawianej „rzeczywistości” telewizyjnej może,
w ujęciu autora, wpływać na utrzymywanie negatywnego stereotypu osób
pochodzących ze wsi i małych miast.
Społeczeństwo polskie, w ujęciu Szahaja, jest szczególnie narażone na inwazję
kultury upokarzania, co znajduje odzwierciedlenie w popularnej produkcji
„Chłopaki do wzięcia”. Program ten przedstawia wyłącznie wycinki wiejskiej
i małomiasteczkowej rzeczywistości. Sam opis programu (Prowincjonalna Polska
utkana jest z biedy, nudy i beznadziei) profiluje to, jak produkcja interpretuje obrazy
przedstawiane w programie. Analiza zawartości i analiza reprezentacji społecznej
pozwoliła na wyklarowanie wniosku, iż narracja i ujęcia kamery są szczególnie
tendencyjne oraz mogą być piętnujące wobec przedstawianych na ekranie
osób.Bohaterowie najczęściej byli ośmieszani przez dobór ujęć, kreację medialną
bądź wypowiedzi lektora (Kilkanaście już lat zamieszcza w prasie anonse
matrymonialne. Każdej minuty usiłuje pozbyć się dręczących go wspomnień, ale one
zjawiają się wciąż na nowo. Tak samo jak każdego dnia pojawiają się
w kurniku jajka). Przedstawione przez produkcję obrazy mogą także stygmatyzować
osoby pochodzące ze wsi. Wnioskować więc można, iż program nie funkcjonuje
zgodnie z założeniami przedstawionymi przez producenta, Jerzego Morawskiego,
który mówił, iż Dzięki temu programowi widz poznaje również obraz współczesnej
polskiej prowincji, a także problemy i wyzwania mieszkańców tych rejonów. Widz
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poznaje tylko wycinek obrazu współczesnej polskiej prowincji, który jest w dodatku
zinterpretowany przez sztab produkcyjny i wyrażony określonymi symulakrami.
„Chłopaki do wzięcia” to produkcja, która przedstawia problemy i wyzwania
mieszkańców wsi i małych miast w ujęciu żartobliwym i humorystycznym, co łączy
się z koncepcją kultury upokarzania i victim show. Tym samym program może
utwierdzać negatywny stereotyp osób pochodzących ze wsi, jako mniej
wykształconych, życiowo nieporadnych, skrajnie biednych, dewiacyjnych oraz ze
skłonnościami do używek i łamania prawa. Celowość i tendencyjność względem
przedstawianych obrazów „rzeczywistości” wsi oraz celowy dobór scen przez zespół
produkcyjny w programie „Chłopaki do wzięcia” ukazują tylko wycinki
rzeczywistości, fragmenty realiów wsi, skrajne przypadki, które są generalizowane.
Tym samym mogą wzmacniać bądź utrwalać negatywne stereotypy, przyczyniając
się do wzmocnienia społecznych antagonizmów.
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"Chłopaki do Wzięcia" as an Example of a Programme that Perpetuates Negative Stereotypes of
the Rural Population. Transmission of Social Pathologies on Television
Summary
Attracting viewers' attention is the primordial principle of television. The use of pathological content
that crosses the boundaries of the normative system on screen has become a new media practice and
a strategy for increasing viewership. A good example of such a production is ''Chłopaki do wzięcia”, a
programme described as a ‘documentary’, the protagonists of which are the inhabitants of Polish
small towns and villages, men and women who are looking for love. The author attempts to analyse
the 'reality' presented in the aforementioned show by using content analysis, which is the starting
point for the further investigation of social representations. He uses theoretical categories concerning
new media practices: shame culture, victim show concept, stereotypes and media voyeurism. Thus
the article attempts to identify media images and specific interpretations of reality in the programme
"Chłopaki do wzięcia", which are related to the research problem, i.e. the deepening of the negative
image of rural inhabitants and the transmission of social pathology to television.
Keywords: victim show, humiliation culture, media pathology, television, stereotypes
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