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Przeci!tny Polak ze swoim codziennym "yciem coraz bardziej opanowuje produkcje 
telewizyjne. Ale kim w#a$ciwie jest przeci!tny Polak? Zale"y, na którym kanale.

Zwyk!y cz!owiek show

ILUSTRACJA MIROS!AW GRY"
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MARTA MAZU!

Na wiarygodny obraz zwyk!e-
go cz!owieka pracuj" sztaby 
specjalistów, którzy po cichu 
przyznaj": z #ycia 38 mln Po-
laków czerpi" na bogato, ale 

Polak realny i ten wykreowany przez 
programy to cz$sto dwie zupe!nie ró#-
ne osoby.

Twórcy i!tworzywo
Telewizyjne #ycie zwyk!ego Polaka 

rozpoczyna si$ najcz$%ciej od scenariu-
sza. Do%wiadczony Scenarzysta, weteran 
bran#y filmowo-telewizyjnej, z ponad 
20-letnim sta#em pracy dla najwa#-
niejszych polskich kana!ów, z rozrzew-
nieniem wspomina pocz"tki w do%& 
specyficznej zawodowej niszy – przy 
pisaniu paradokumentów.

Czyli historii, do których scenariu-
sze napisa!o samo #ycie – tak ch$tnie 
mówi" o paradokumentach dyrektorzy 
telewizyjnych stacji podczas prezenta-
cji ramówek, ale wed!ug Scenarzysty 
(na co dzie' pracuj"cego w du#ym sce-
nariopisarskim zespole) prawda, nieste-
ty, jest taka, #e to nie #ycie, ale m.in. jego 
zespó! je pisze, a na dodatek wszystkie te 
historie na pocz"tku przyje#d#a!y do nas 
z Niemiec.

Pocz"tkowe sezony „W11” (pierw-
szy w polskiej telewizji paradokument 
kryminalny), „Trudnych spraw” oraz 
„Ukrytej prawdy” mia !y oryginalne 
scenariusze po niemiecku. Bra!o si$ 
germanistów – wspomina Scenarzysta 
– którzy je t!umaczyli, a potem siedzia-
!o si$ i zmienia!o wszystkich Helmutów 
na Janów, Müllerów na Kowalskich, Ber-
lin na Warszaw$ – i gotowe.

Sa ma t re%&  pa radok u menta l ne-
go scenariusza jest do%& specyficzna. 
Je%li w historii pojawiaj" si$ emocje, 
to spektakularne: „Zdradzi!a% mnie, ty 
dziwko!”, musi wykrzycze& zdradzony. 
Do tego trzykrotne t!umaczenie zawi!o-
%ci fabu!y – najpierw przez lektora, któ-
ry zapowiada scen$, potem w dialogu, 
a na koniec jeszcze w tzw. setce, kiedy 
bohater sam komentuje, co si$ wydarzy-
!o przed chwil".

Po to, by widz (pij"cy porann" kaw$, 
rozw ieszaj"cy pranie a lbo podaj"-
cy obiad dzieciom) na pewno dobrze 
wszystko zrozumia!. No i niewa#ne, czy 
to paradokument kryminalny, czy oby-
czajowy, (ród!a ludzkich historii do ko-
lejnych odcinków zawsze s" podobne 
– wycinek z tabloidu, news z portalu 
informacyjnego albo historia z kroni-
ki kryminalnej.

Jak przyznaje Scenarzysta, wszystko 
oczywi%cie odpowiednio podkr$cone 
nieograniczon" wyobra(ni" autora da-
nego odcinka. A autorzy s" tak ró#norod-
ni jak same paradokumenty. W zespole 
Scenarzysty s" prawnicy, lekarze, dzien-
nikarze, profesjonalny muzyk, a nawet 
czynny zawodowo policjant. Wszyscy 
pisz" pod pseudonimami.

Jak mówi Scenarzysta, albo si$ parado-
kumenty kocha, albo nienawidzi. Polacy 
zdecydowanie je pokochali. Ogl"dalno-
%ci do dzi% s" milionowe, nie mówi"c 
o kultowym statusie niektórych cytatów 
(„Mi$sny je#, mi$sny je#, ty go zjesz, ty go 
zjesz” – „Pami$tniki z wakacji”, Polsat). 
Stacje wci"# zg!aszaj" zapotrzebowanie 
na nowe produkcje, teraz ju# rdzen-
nie polskie.

Na wszystkich kana!ach jest ich obec-
nie kilkadziesi"t. Po kilkunastu latach 
paradokumenta lnych do%w iadcze' 
Scenarzysta musi przyzna&: mniej liczy 
si$ to, co si$ w scenariuszu pisze, o wiele 
bardziej liczy si$ dla kogo, czyli konkret-
nej stacji oraz jej widowni.

Damy i!wie"niaczki
Na pocz"tek TVN. To ta stacja jako 

pierwsza w Polsce dostrzeg!a telewizyj-
ny potencja! #ywota zwyk!ego cz!owieka. 
Dr Marcin Sanakiewicz, medioznawca 
z UMCS w Lublinie, profil stacji okre-
%li!by jako skierowany do m!odszych, 
zamo#niejszych oraz z wi$kszych miast, 
ale jednocze%nie otwarty na prostego 
cz!owieka, którego ze wzgl$du na po-
prawno%& polityczn" nale#y akceptowa& 
takim, jaki jest, cho& powinno si$ go rów-
nie# motywowa& do lepszego #ycia.

Wystarczy spojrze& na to, co kana! pro-
ponuje w najnowszej ramówce na jesie' 
2020 – kolejna edycja rekrutacji w%ród 
!adnych ludzi do mi$dzynarodowej ka-
riery modela lub modelki, wyci"ganie 
z patologii zagubionych nastolatek i szko-
lenie ich na damy, a do tego nowo%&, czyli 
reality show, w którym uprzywilejowane 
rodziny pomagaj" tym nieuprzywilejo-
wanym, a g!ówny przekaz g!osi, #e s" 
takie same. No i oczywi%cie najd!u#ej 
utrzymuj"cy si$ na polskiej antenie pa-
radokument, czyli „Ukryta prawda”. Ro-
manse, choroby, coming outy, problemy 
w pracy, czyli dla ka#dego co%, co prze-
#y! we w!asnym #yciu, a je%li nie we w!a-
snym, to chocia# w zas!yszanym.

Scenarzysta profil TVN nazwa!by nie-
co inaczej: pseudo-high-life. Na podsta-
wie swoich do%wiadcze' mo#e z pew-
no%ci" stwierdzi&, #e ze wszystkich 
polskich stacji ta jest najbardziej przy-
chylna umieszczaniu w scenariuszach 
g!ównych postaci kobiecych oraz cudzo-
ziemców, cho& nie da si$ ukry&, Ukrainki 

w „Ukrytej prawdzie” wci"# najcz$%ciej 
l"duj" w rolach sprz"taczek. Na trud-
ne tematy stacja otwiera!a si$ stopnio-
wo – jeszcze kilka lat temu Scenarzysta 
mia! problemy, by przepchn"& odcinek 
o ujawniaj"cym si$ geju. Dzi% to ju# nie 
k!opot, cho& niektóre kwestie wci"# sta-
nowi" tabu, np. Ko%ció!. Je%li wi$c jest 
odcinek o ksi$dzu oskar#onym o pedofi-
li$, to na ko'cu okazuje si$, #e oskar#enie 
by!o fa!szywe.

Poza tym – jak zdradza Producentka, 
w bran#y od kilkunastu lat, pracuj"-
ca przy paradokumentach oraz reality 
show dla ró#nych kana!ów – wiele roz-
wi"za' zastosowanych w serialu wynika 
z konkretnych za!o#e'. Np. nie mo#na 
przedstawia& w z!ym %wietle mniejszo-
%ci etnicznych ani religijnych. Z!o musi 
zosta& ukarane, ale nie mo#na pi$tnowa& 
cz!owieka – je%li wi$c wiele lat temu kto% 
pope!ni! przest$pstwo, ale jako bohater 
jest dobry, to w ko'cu sam zg!asza si$ 
na policj$. No i najwa#niejsze (równie# 
dla innych telewizyjnych produkcji) 
– bohaterowie i ich problemy maj" by& 
tacy jak widownia programu.

Dlatego – jak zdradza Producentka 
– np. w s!ynnym paradokumencie „S$-
dzia Anna Maria Weso!owska” oskar#eni 
pojawiaj"cy si$ na sali s"dowej musieli 
mie& na koncie kontrowersyjne sprawy 
i by& kontrowersyjni z wygl"du, najlepiej 
mie& tatua#e albo dredy, cho& jednocze-
%nie nale#a!o ociepla& ich wizerunek.

Z kolei w przypadku „Ukrytej prawdy” 
(g!ówna widownia w przedziale 16–49) 
pomimo jej wielkomiejsko%ci – wszystkie 
odcinki kr$cone s" w Warszawie i wszy-
scy bohaterowie tu mieszkaj" – twórcy 
staraj" si$, aby historie by!y jak najbar-
dziej ró#norodne, czasem konserwatyw-
ne, czasem post$powe, i #eby pojawia! si$ 
w nich zarówno bogaty prawnik z apar-
tamentowca, jak i budowlaniec z domku 
na przedmie%ciach. Cho& – jak zdradza 
Producentka – ci mniej uprzywilejowani 
bohaterowie czasem bywaj" dla kierow-
nictwa niezrozumiali. Nie zapomni, jak 
jeden z jej szefów uzna! kiedy% odcinek 
za niewiarygodny, bo bohaterka wyjmo-
wa!a ubrania z szafy w du#ym pokoju. 
Nie móg! uwierzy&, #e nie wszyscy ludzie 
maj" garderoby.

Rolnicy i!kuracjusze
Telewizja Polska – jak mówi dr Marcin 

Sanakiewicz – profil ma nakierowany 
na widza 50+, raczej z ni#szym wykszta!-
ceniem, ze wsi i ma!ych miast. A zatem 
w najnowszej ramówce ju# po raz siód-
my w g!ównych rolach rolnicy szuka-
j"cy #ony oraz – dla równowagi – jed-
na rolniczka szukaj"ca m$#a. Oprócz 
nich prym wiod" emeryci z uroczego 
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„Uzdrowiska” – co odcinek sanato-
rium odwiedzaj! nowi sympatyczni 
kuracjusze (aktorzy amatorzy) z w"a#ci-
wymi dla dojrza"ego wieku problemami, 
takimi jak nadwaga, wstyd przed seksem 
albo reumatoidalne zapalenie stawów. 
A ju$ od pa%dziernika zapowiadany hit, 
paradokument „Kasta” o ludziach po-
krzywdzonych przez niesprawiedliwe 
wyroki s&dziów.

Tu znów Scenarzysta ma swoje okre-
#lenie – dla niego profil TVP to misyjny 
dydaktyzm, dodatkowo w ostatnich 
latach pod silnym wp"y wem bie$!-
cej polityki.

Misyjno#' i dydaktyzm – jak wspomi-
na – obecne tu by"y od zawsze. W latach 
2000, gdy Scenarzysta przez chwil& dla 
TVP pracowa", w sprawie ka$dej pro-
dukcji, nawet rozrywkowej, trzeba by"o 

pisa' pisma do Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z t"umaczeniem, jakie dany 
program niesie warto#ci.

I podobnie by"o te$ potem, w 2013 r., 
przy pracy nad pierwszym w historii 
telewizji publicznej paradokumencie 
o problemach szkolnej m"odzie$y, czy-
li „Szkole $ycia”. Niby wszystko wprost 
– narkotyki, sponsoring, niechciane 
ci!$e – ale na ko(cu ka$dego odcinka 
musia" i tak obowi!zkowo pojawi' si& 
psycholog, który obja#nia" przedsta-
wione wcze#niej nastoletnie problemy. 
Mimo prza#nej realizacji sam pomys" 
na paradokument by" jednak trafiony. 
Rok pó%niej z identyczn! produkcj! ru-
szy" TVN („Szko"a”), a potem tak$e Polsat 
(„Ma"olaty”).

A teraz? Zwyk"y cz"owiek, bohater TVP, 
zdecydowanie si& zestarza". A do tego 
pewne kwestie w jego $yciu nie maj! 
prawa istnie'. W odcinku „Uzdrowiska” 
opowiadaj!cym o problemach z seksem 
pary kuracjuszy podczas zwierze( u wi-
zytuj!cej sanatorium edukatorki sek-
sualnej m!$ w ko(cu wydusza z siebie, 
$e mia"by ochot& si& kocha', tylko troch& 
inaczej. Jak? Edukatorka nie dopytuje, 
wi&c widz si& nie dowie.

W TVP ma si& pojawi' nowy parado-
kument, którego g"ównym tematem b&-
dzie mi"o#'. Jednak nie ka$dy jej przejaw 
mo$e by' widzom TVP pokazany. Jednej 
z firm producenckich, która do TVP wy-
s"a"a swoje propozycje odcinków, ofert& 
odrzucono. Powód? W ich scenariuszach 
znalaz" si& motyw aborcji, a tak$e w!tek 
$ony i matki, która anga$uje si& w romans. 
Promocja takich zachowa(, jak inicjacja 
romansu przez $on& i matk& – nieoficjal-
nie dowiedzia"a si& firma – nie wchodzi 
w gr&. Kobieta mog"aby ewentualnie zo-
sta' uwiedziona.

Gliniarze i!S"oiki
No i w ko(cu Polsat – zdaniem dr. Mar- 

cina Sanakiewicza wci!$ w rozkroku 
mi&dzy TVP a TVN – chce si& czym# 
w yró$nia', a wi&c najch&tniej idzie 

I tylko czasem – jak przyznaje Sce-
narzysta – pojawi si& odgórny wymóg 
od stacji. A to product placement z Mi-
nisterstwa Zdrowia, aby poruszy' w od-
cinku problem depresji, a to placement 
komercyjny. No i zdarza si& te$, $e stacja 
musi wzi!' pod uwag& zdanie samego 
zwyk"ego cz"owieka, ale tego po drugiej 
stronie ekranu, czyli telewidza.

Bo czasem widz wcale nie znosi do-
brze wizerunku, który zosta" stworzony 
na jego obraz i podobie(stwo. Taki los 
– jak opowiada Scenarzysta – spotka" 
paradokument „S"oiki”. Po kilkudzie-
si&ciu odcinkach uto$samiaj!cy si& 
z bohaterami widzowie poczuli si& ura-
$eni, $e jako przyjezdni do Warszawy s! 
przedstawiani w sposób prze#miewczy. 
Paradokument musia" znikn!'.

Z podobnego typu problemem bo-
rykaj! si& te$ specjali#ci od castingów 
poszukuj!cy naturszczyków (w bran$y 
elegancko nazywa si& ich odtwórcami) 
do ról zwyk"ych Polaków w paradoku-
mentach. Jak mówi! pracownicy agen-
cji aktorskiej STARS, jednej z najwi&k-
szych w Polsce, maj!cej w swojej bazie 
287 tys. epizodystów, nie ka$dy zwyk"y 
Polak do roli zwyk"ego Polaka si& nada-
je. Szczególnie role tzw. kontrowersyjne, 
a takich w Polsacie jest du$o, s! trudne 
do obsadzenia. Ma"o kto chce by' pe-
dofilem albo zbocze(cem, ale i role geja 
czy zdradzonej $ony nie s! dla wielu zbyt 
poci!gaj!ce. Co najcz&#ciej przeszkadza 
odtwórcom? Ich prawdziwe $ycie. A kon-
kretnie to, jak po takiej roli byliby po-
strzegani przez znajomych lub rodzin&. 
Jak podczas castingu w agencji STARS 
stwierdzi" jeden z kandydatów, ch&tny 
do rozpocz&cia $ycia paradokumental-
nego, mo$e zagra' ka$dego: morderc&, 
bandyt&, z"odzieja, tylko geja nie zagra. 
Nie tak go wychowano.

l
Co par& lat pojawiaj! si& stwierdzenia, 

$e lada chwila koniec z paradokumen-
tami, $e telewizja powinna postawi' 
na bardziej profesjonalne produkcje 
z zawodowcami. Dr Marcin Sanakiewicz 
nie przewiduje jednak, aby w najbli$-
szym czasie zwykli ludzie i ich zwyczajne 
$ycie mieli znikn!' z anteny. – Od kiedy 
cz!owiek sta! si" jednocze#nie bohaterem 
przekazu oraz jego widzem, telewizja 
wpad!a w pu!apk". Przy s!abn$cej roli in-
stytucji i autorytetów musi si" coraz bar-
dziej zwraca% w stron" prawdziwego &ycia 
i prawdziwych ludzi, bo tylko w ten sposób 
mo&e by% wiarygodna. Tu jednak pojawia 
si" problem. Bo coraz trudniej oddzieli% 
to, jak rzeczywisto#% wygl$da naprawd", 
od tego, jak chcieliby j$ widzie% nadaw-
cy telewizyjni.

MARTA MAZU!
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stworzony na jego obraz 
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paradokumentu „S"oiki” 
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s' przedstawiani 

w prze(miewczy#sposób. 

w skandal oraz kontrowersj&. Mi"osne 
ocieranie si& wytatuowanych trenerów 
personalnych i instagramerek zamkni&-
tych w luksusowym domu na wyspie 
mi"o#ci, a do tego du$o policyjnych po-
#cigów, zagadek kryminalnych, k"ótni, 
zdrad i rodzinnych sekretów, zawartych 
w najliczniejszej ze wszystkich stacji ko-
lekcji paradokumentów.

Ludzie z bran$y przyznaj!, $e je#li cho-
dzi o swobod& twórcz!, Polsat to prawdzi-
wy raj. Bo we%mie wszystko, a najch&tniej 
kontrowersje, których styl niektórzy okre-
#liliby jako prza#no-wiejski. To dla Polsatu 
napisa" odcinki z udzia"em swoich ulubio-
nych bohaterów: glazurnika z prowincji, 
którego oszukuje i wyzyskuje ma"$e(stwo 
z Warszawy („S"oiki”, paradokument o lo-
sach prowincjuszy, którzy rozpoczynaj! 
nowe $ycie w stolicy), cyckarza – oszusta 
w przebraniu policjanta, który pod pre-
tekstem rewizji lubi obmacywa' kobiety 
(„Gliniarze”, paradokument o policjan-
tach pracuj!cych na terenie Warszawy 
i okolic) czy futrzaka – ojca rodziny, który 
ukrywa swój fetysz i po kryjomu przebiera 
si& za pluszowe zwierz!tko („Sekrety ro-
dziny”, paradokument o zaskakuj!cych 
faktach z $ycia polskich rodzin).


