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Emisja pierwszego odcinka serialu Magda M. przez stację TVN pod pewny-
mi względami była dla polskiego widza momentem przełomowym. Serial 
ten – emitowany od 6 września 2005 do 5 czerwca 2007 roku – choć opowia-
da pozornie banalną historię związku dwojga trzydziestoletnich prawników 
z Warszawy, zwraca również uwagę na ważne, nieporuszane wcześniej 
w polskich serialach problemy, takie jak przemoc domowa (i jej obecność 
niezależnie od statusu społecznego sprawcy i ofiary) oraz codzienność osób 
homoseksualnych (Sebastian, jeden z głównych bohaterów serialu i najlepszy 
przyjaciel Magdaleny Miłowicz, jest gejem). Był to też pierwszy polski serial, 
który koncentrował się na młodym pokoleniu i intencjonalnie kreował pewną 
rzeczywistość, budząc w widzach określone aspiracje, takie jak samodzielność 
w tworzeniu własnego życia, indywidualizm, praca dająca poczucie własnej 
wartości i potwierdzenie swojego statusu poprzez uczestnictwo w kulturze 
konsumpcyjnej (Bogunia-Borowska, 2012: 291).

Można zaryzykować stwierdzenie, że kręcenie seriali, w których główni 
bohaterowie są prawnikami, spodobało się stacji TVN: pięć lat po zakończeniu 
emisji Magdy M. rozpoczęła ona emisję kolejnego serialu prawniczego – Prawa 
Agaty (emisja od 4 marca 2012 do 26 maja 2015 roku). Prawo Agaty – w odróż-
nieniu od Magdy M. – było serialem proceduralnym. W każdym z odcinków 
omawiany był inny przypadek, wszystkie kończyły się na etapie mediacji 
lub w sądzie, a główna oś fabularna stanowiła niejako tło i motyw wiążący 
całą historię. Jest jednak kilka podobieństw łączących oba seriale: w obu 
główną bohaterką jest kobieta po trzydziestym roku życia; istotna dla całej 
fabuły jest relacja pomiędzy głównymi bohaterkami a męskimi postaciami 
pierwszoplanowymi, przy czym każda z tych relacji rozpoczyna się kon-
fliktem, a kończy związkiem; zarówno w Magdzie M., jak i w Prawie Agaty 
zilustrowana jest rodzina wielodzietna, choć każda z tych rodzin opiera się 
na innym wzorcu (w Magdzie M. matka nie pracuje i ma do dyspozycji pomoc 
domową, w Prawie Agaty matka jest kobietą aktywną zawodowo, a niania 
jako pomoc do opieki nad jednym z dzieci pojawia się dopiero na pewnym 
etapie rozwoju fabuły); obie bohaterki były wychowywane przez samotnego 
rodzica (Magda przez matkę, Agata przez ojca); oraz – na co szczególnie 
chciałabym zwrócić uwagę – oba seriale prezentują określone wyobrażenie 
twórców o wyższej klasie średniej, jej pracy zawodowej, aspiracjach i zwy-
czajach konsumpcyjnych, również żywieniowych. Właśnie ten ostatni aspekt 
będzie mnie szczególnie interesował.

Magda M. w kontekście 
dyskursu diety
Jak zauważa Małgorzata Bogunia-Borowska, w serialu Magda M. szczególną 
rolę odgrywa dbanie o zdrowie i sylwetkę oraz kontrolowanie diety (Bogunia-

-Borowska, 2012: 295). Już w pierwszej scenie, w której poznajemy główną 
bohaterkę, dowiadujemy się, że jest ona na diecie: na szafkach w kuchni wisi 
wyrwany z gazety artykuł Jedz mądrze, będziesz szczupła oraz rozpiska, z któ-
rej wynika, że na śniadanie główna bohaterka zje jabłko, a przez resztę dnia 
będzie piła tylko wodę. Choć Magda już na początku próbuje zignorować 
wytyczne diety i napić się kawy, niepowodzenie w jej zaparzeniu w ekspresie 
powoduje, że wraca do zaleceń z szafki.
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Wraz z rozwojem fabuły Magda jest coraz bardziej definiowana, ale również 
sama definiuje się, przez dietę, która stanowi nieodzowny element jej stylu 
życia i przyczynia się do zawierania bądź rezygnacji z niektórych znajomości 
(zwłaszcza w pierwszej serii). Szukanie pretekstów w założeniu mających 
ochronić bohaterkę przed pokusą jest charakterystyczne dla osób na diecie, 
które – jak pisze Naomi Wolf – „rezygnują z przyjemności jedzenia. Unikają 
jedzenia na mieście, ograniczając swoje życie towarzyskie i wycofują się z sytu-
acji, w których mogłyby być wodzone na pokuszenie” (Wolf, 2017: 162). Dieta 
stanowi dla Magdy również wymówkę w przypadku pojawienia się prawdzi-
wych problemów – na przykład gdy podczas kolacji z przyjaciółmi dowiaduje 
się, że do Polski wrócił po wielu latach nieobecności jej ojciec (kolacja odbywa 
się w plenerze, a głównym posiłkiem są dania z grilla), szybko ucieka ze spot-
kania, a później usprawiedliwia swoją ucieczkę, mówiąc, że i tak jest na diecie.

Odstępstwa Magdy od diety, zwłaszcza na etapie bycia singielką, powodują 
u niej, szeroko później omawiane między bohaterami, wyrzuty sumienia, stano-
wiące istotny element dyskursu diety. Zygmunt Bauman pisze: „masz obowiązek 
myśleć o swoim ciele i troszczyć się o nie, a jeśli zaniedbujesz tę powinność, 
powinieneś się wstydzić i mieć poczucie winy. Niedoskonałość twojego ciała to 
twoja wina i powód do wstydu. Pamiętaj jednak, że odkupienie grzechów leży 
w rękach samego grzesznika” (Bauman, 2006: 103). Spożywane przez Magdę 
posiłki przyczyniają się zarówno do podniesienia, jak i obniżenia jej poczucia 
własnej wartości. Magda kontroluje się i monitoruje swoje zachowania, jed-
nym słowem „ujarzmia” (Foucault, 2009: 27) swoje ciało i je „blokuje” poprzez 
spożywane posiłki i uprawiane sporty (Foucault, 2009: 27), otwierając się na 
nowe formy władzy (Foucault, 2009: 150). Reżimy, które sobie narzuciła, i jej 
relacja z własnym ciałem definiowana przez szereg czynności – dieta, bieganie, 
jazda na rowerku stacjonarnym, ćwiczenia na orbitreku czy pilates – może po-
wodować w widzu wyrzuty sumienia podobne do tych, które odczuwa Magda.

Kolejny ważny element dyskursu diety w serialu Magda M. stanowi fakt, 
że bohaterka jest na diecie zawsze wtedy, gdy jest singielką: czyli przez całą 
pierwszą serię. Później, na etapie związku z Piotrem, ten na śniadanie karmi 
ją dwoma tostami, a gdy robią wspólne zakupy, wózek w supermarkecie jest 
wypełniony po brzegi (gdy w pierwszej serii Magda robiła z przyjaciółkami 
zakupy w markecie, jako jedyna nie miała koszyka, a w rękach niosła jedynie 
wodę, sałatę i seler naciowy). Na etapie kolejnego związku, tym razem z Fi-
lipem, nowy narzeczony przynosi jej codziennie rano croissanty z czekoladą 
(co warte uwagi, kupione na stacji benzynowej i reklamowane w ramach 
product placement). Natomiast powrót do diety nazywanej przez Sebastiana 
(przyjaciela Magdy) „dietą sałatową”, spowodowany zakończeniem relacji 
zarówno z Piotrem, jak i z Filipem, jest tak istotnym elementem fabuły, że 
wymagał odnotowania w oficjalnym opisie odcinka (https://player.pl/seriale-

-online/magda-m-odcinki,7/odcinek-4,S04E04,244, dostęp: 29.11.2017). Gdy 
Magda jest singielką, skupia się na sobie i na tym, co wydaje jej się właściwe 
dla samopoczucia i ciała, gdy zaś wchodzi w związki, więcej czasu poświę-
ca budowaniu i omawianiu z otoczeniem tej relacji, odsuwając obowiązki 
zawodowe niejako na dalszy plan. Przejmuje również od swoich partnerów 
pewne nawyki żywieniowe, które – choć na pierwszy rzut oka mogą wyda-
wać się widzom „urocze” – nasuwają skojarzenia ze sceną z filmu Uciekająca 
panna młoda (1999, reż. Garry Marshall), w której bohaterka grana przez Julię 
Roberts ma kłopot z wyborem ulubionego sposobu przygotowywania jajka, 
gdyż zawsze jadła dokładnie takie jajka, jakie lubili jej partnerzy. Zwyczaje 
żywieniowe Magdy są dobrą ilustracją refleksji Jean Kilbourne:
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[ … ] na problem dominowania szczupłej sylwetki wśród 
kobiet należy spoglądać poprzez pryzmat męskiej od-
powiedzi na zagrożenie wynikające z wyzwolenia ko-
biet. Kobiety, które są na diecie, mają mniej energii, są 
aspołeczne i mają większą skłonność do zaniżania swojej 
samooceny, nie uczestniczą więc w życiu publicznym. 
(Melosik, 2010: 68)

W tym miejscu warto zauważyć, że obecność dyskursu diety w serialu Magda M.  
jest możliwa dlatego, że Magda – jako przedstawicielka wyższej klasy średniej – 
ma dostęp do nadmiaru jedzenia (Cederström, Spicer, 2016: 48). Bourdieu, 
opisując specyfikę tej grupy, podkreśla, że „klasy te przywiązują specjalną wagę 
do swego wyglądu, a tym samym przykładają się w sposób bardzo intensyw-
ny do gimnastyki, sportu par excelance ascetycznego, ponieważ ogranicza się 
on do treningów (askeis) dla treningów” (Bourdieu, 2006: 266). Co prawda 
w przypadku serialu Magda M. dieta rozumiana jako poszczenie, a co za tym 
idzie dyscyplinowanie ciała, odnosi się tylko do Magdy, jednak dla pozostałych 
bohaterów zarówno jedzenie, jak i sport są istotnymi elementami życia co-
dziennego i budowania relacji z otoczeniem. W pierwszym odcinku, w którym 
Piotr wraca do Polski po wielu latach emigracji i odnawia oraz buduje od nowa 
relacje towarzyskie, w jednym ze sklepów poznaje Mariolę i od razu zabiera ją 
na obiad na miasto. Dla podkreślenia „kumpelskości” tej relacji bohaterowie 
jedzą nad Wisłą karkówkę z grilla – posiłek, którego przecież nie tknęłaby 
Magda (serialowy wyznacznik kobiecości), a który Mariola (kumpela) je ze 
smakiem. Sportretowana w serialu wielodzietna rodzina Waligórów je zawsze 
wspólne śniadania, a często również inne posiłki, a gdy Karolina Waligóra 
zmaga się z depresją i nie bierze udziału w tym rytuale, jest to wielokrotnie 
komentowane zarówno przez jej męża, jak i dzieci. Piotr, Mariola, a później 
również Bartek (wspólnik Piotra z kancelarii) regularnie odwiedzają ściankę 
wspinaczkową, Sebastian porusza się po mieście na rowerze, a Agata, Karolina 
i Magda ćwiczą pilates.

Style jedzenia Agaty Przybysz
W odróżnieniu od Magdy, Agata – bohaterka serialu Prawo Agaty – nie jest na 
diecie ani nie uprawia żadnych sportów. Może to wynikać z dwóch powodów. 
Po pierwsze, Agata od samego początku musi stawić czoła wielu problemom, 
a większość czasu spędza w pracy (godziny przyjęć klientów kancelarii, którą 
współprowadzi, zaczynają się od 17), w związku z czym całą swoją energię 
poświęca na obowiązki zawodowe (w przypadku Agaty praca zawodowa, 
moim zdaniem, nie jest tożsama z „robieniem kariery”: Agatę poznajemy 
w momencie, gdy jej kariera dyrektorki działu prawnego w towarzystwie 
ubezpieczeniowym skończyła się ze względu na obdarzenie przez nią zbyt 
dużym zaufaniem jednego z pracowników działu). Po drugie, być może spo-
soby prezentowania nawyków żywieniowych w serialach zmieniły się od czasu 
Magdy M. na tyle, by nie definiować kobiet – bohaterek seriali – przez dyskurs 
diety. Zwłaszcza, że same style jedzenia typowe dla klasy średniej pomiędzy 
czasem emisji Magdy M. a akcją Prawa Agaty mogły po prostu ewoluować.

O ile dla Magdy jedzenie, a w szczególności dieta, było pewnym regulatorem 
życia, o tyle dla Agaty jedzenie jest dodatkiem. Bohaterka często je w biegu, 
niejako przy okazji, w kawiarniach i restauracjach, przynosi lub zamawia do 
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biura jedzenie na wynos. Tendencję do zwiększonego kupowania jedzenia 
i korzystania z restauracji kosztem samodzielnego produkowania żywności 
i domowego przygotowywania posiłków nazywam, za autorami opracowania 
Wzory jedzenia a struktura społeczna, utowarowieniem (Domański, Karpiński, 
Przybysz, Straczuk, 2015: 17). Jak podkreślają autorzy, tendencja ta skutkuje 
modernizacją stosunków społecznych i nadaje im charakter ekonomicznej 
transakcji (Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk, 2015: 18). W serialu 
odzwierciedla to fakt, że początkowo bardzo konsumpcyjnie nastawiona 
do życia Agata w ramach „przyjaźni” oddawała jednej ze swoich koleżanek 
(późniejszej wspólniczce) sprawy urzędowe, które były jej przydzielane obo-
wiązkowo, a które przeszkadzały jej w „prawdziwej” pracy w towarzystwie 
ubezpieczeniowym. Wzrost utowarowienia skutkuje również osłabieniem 
roli rodziny (Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk, 2015: 17), co widzimy, 
porównując wielodzietną rodzinę Ziębów z Prawa Agaty do wielodzietnej 
rodziny Waligórów z Magdy M. Ziębowie czasami jedzą wspólne śniada-
nia, jednak nie jest to codziennością, zaś obiady i kolacje jedzą razem tylko 
w zaplanowanych sytuacjach, takich jak przyjazd rodziców lub wizyty gości. 
Sama Agata domowe posiłki jada w wyjątkowych sytuacjach: gdy odwiedza 
ojca w Bydgoszczy i w czasie trwania związku z Maćkiem.

Sam typ domowych posiłków w serialu Prawo Agaty różni się od tych, do 
których przyzwyczaili nas twórcy Magdy M. O ile przyjaciele Magdy Miło-
wicz najchętniej spożywali przygotowane przez jej mamę pierogi i gołąbki, 
o tyle bohaterowie Prawa Agaty w domu najczęściej jedzą makarony i sałat-
ki, choć w posiłkach spożywanych w towarzystwie rodziców pojawiają się 
również kotlety schabowe, pierogi i pieczeń. Obecność śródziemnomorskiej 
kuchni, uważanej za kuchnię zdrową i elegancką, podkreśla, że akcja serialu 
rozgrywa się w środowisku wyższej klasy średniej, a powszechna dostęp-
ność produktów żywieniowych potrzebnych do jej przygotowania ilustruje 
obecność w serialu Prawo Agaty kolejnej tendencji w żywieniu – globalizacji 
(Domański, Karpiński, Przybysz, Straczuk, 2015: 20). Globalizacja w Prawie 
Agaty pojawia się również, gdy spojrzymy na jedzenie na wynos przynoszone 
do kancelarii, zazwyczaj pizzę lub chińczyka, które nie było wcześniej częste 
w polskich serialach. Dostrzegając jego obecność nie tylko w fabule seria-
lu, ale również w czołówce, uznaję, że twórcy zwracają uwagę na światowe 
trendy w pokazywaniu jedzenia w serialach obyczajowych i komediowych, 
a w przedstawianiu relacji łączących grupę przyjaciół wzorują się na tytułach 
takich jak choćby Teoria wielkiego podrywu  1. Jednak pomimo zwyczajowego 
eleganckiego przedstawiania posiłków w serialu, Agata – nieprzykładająca 
przecież zbyt dużej wagi do tego, co i gdzie je – ilością i jakością spożywa-
nego pożywienia może zadziwić zarówno widza, jak i innych bohaterów. 
W jednym z odcinków, gdy razem z Markiem (wspólnikiem) jadą do małej 
miejscowości prowadzić sprawę pracownicy molestowanej w fabryce odzieży, 
kolację jedzą w miejscowej restauracji serwującej dania kuchni polskiej. Ku 
zaskoczeniu współtowarzysza, główna bohaterka spożywa kolejno zestaw 
obiadowy składający się kotleta schabowego z ziemniakami i surówkami, 
pierogi oraz kolejny zestaw obiadowy, a jej ucztę przerywają dopiero lokalni 
chuligani, chcący dać nauczkę przyjezdnym adwokatom.

Niemniej, pomimo widocznych różnic w sposobach odżywiania się bo-
haterów omawianych przeze mnie seriali, dostrzegam kilka podobieństw 
1 Serial emitowany od 2007 roku. W Teorii wielkiego podrywu rozmowy bohaterów odbywają 

się zazwyczaj podczas posiłków, zwłaszcza w mieszkaniu Penny i Leonarda, a także 
w stołówce uniwersytetu, na którym pracują główni bohaterowie serialu. 
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w zakresie ukazywania związku jedzenia ze specyfiką damsko-męskich relacji. 
Kiedy poznajemy Agatę, jest ona w związku z Hubertem, który codziennie 
przynosi jej pączki (przypomnę, że Magda każdego dnia dostawała od Filipa 
croissanty). Gdy okazuje się, że Hubert nadużył jej zaufania i z powodu prob-
lemów z prawem zniknął, Agata zgłasza jego zaginięcie. Po kilku odcinkach 
zostaje wezwana na policję w celu zidentyfikowania nagrania z monitoringu ze 
stacji benzynowej. Po rozpoznaniu na filmie Huberta, pyta przesłuchującego 
ją policjanta, co zaginiony kupował, a gdy okazuje się, że były to dwa pączki 
i dwie kawy, z reakcji Agaty możemy wnioskować, że kupno pączków dla 
kogoś innego (przypuszczalnie kobiety) jest dla niej zdradą porównywalną do 
wyłudzenia ośmiuset tysięcy złotych, której dopuścił się jej były narzeczony. 
Kolejny partner Agaty – Maciek – karmi ją wspomnianymi już spaghetti 
i sałatkami, które samodzielnie przygotowuje. Z kolei Marek na początku 
związku przychodzi kilkukrotnie do Agaty z porcją chińczyka na wynos.

Zwyczaje żywieniowe 
w serialach TVN – kreacja 
czy odzwierciedlenie?
W tym miejscu warto zadać pytanie, czy różnice pomiędzy nawykami ży-
wieniowymi Magdy i Agaty korespondują ze zmianami nawyków Polaków 
oraz – jeśli tak – czy seriale te zmiany po prostu odzwierciedlają (na co mogą 
wskazywać przykładowo miejsca zamieszkania bohaterek: okolice placu 
Trzech Krzyży  2 w przypadku Magdy i plac Zbawiciela  3 – Agaty), czy może 
kreują nawyki żywieniowe odbiorców? W tym kontekście warto nawiązać do 
zjawiska tak zwanej mody na kulinaria i zdrowe odżywianie, którą możemy 
zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat.

Emisja pierwszego sezonu serialu Magda M. odbyła się zaledwie rok po 
premierze głośnego filmu Super Size Me, w którym Morgan Spurlock dokumen-
tuje trzydzieści dni na diecie składającej się jedynie z dań z sieci McDonald’s. 
Reżyser spożywał trzy posiłki dziennie i godził się – za każdym razem, gdy 
zaproponowała to obsługa – na zestaw powiększony. Podczas realizacji 
eksperymentu Spurlock przytył jedenaście kilogramów, spożył czternaście 
kilogramów cukru i pięć kilogramów czystego tłuszczu. Jego doświadczenie 
miało być próbą zwrócenia uwagi na problem, jakim jest rosnąca epidemia 
otyłości. Podczas kręcenia filmu Spurlock nie tylko jadł w McDonald’sie, 
ale także jeździł po całym kraju i odwiedzał miejsca żywienia zbiorowego, 
między innymi stołówki dla dzieci, w których serwowane były hamburgery 
i frytki, a do picia podawano napoje gazowane z dużą zawartością cukru 
(Talko, 2004). Film Spurlocka, szeroko komentowany na całym świecie, był 
jednym z bardziej zauważanych głosów w dyskusji na temat skutków nie-
zdrowego odżywiania. Nie dziwi więc, że w serialu, który w założeniu miał 
promować określony – zdrowy – tryb życia, jedzenie, które widz może uznać 

2 Podczas kręcenia zdjęć do serialu Magda M. na placu Trzech Krzyży znajdowały się trzy 
modne lokale: Szpilka, Szparka i Szpulka. Ostatni z nich – Szpilka – został zamknięty 
w 2016 roku. 

3 Plac Zbawiciela ze względu na liczbę lokali skierowanych do młodych przedstawicieli wyższej 
klasy średniej nazywany bywa złośliwie „placem Hipstera”. Nazwa ta była przez 
pewien czas widoczna również w mapach Google’a (https://tvnwarszawa.tvn24.pl/
informacje,news,warszawa-ma-plac-hipstera-na-mapie-google,93029.html, dostęp: 30.11.2017).
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za niezdrowe, pojawia się dosłownie kilka razy i ogranicza się do typowo 
polskiej kiełbasy lub karkówki z grilla.

Początek XXI wieku to w Polsce początek mody na zdrowe odżywianie 
i odchudzanie. Zaryzykuję stwierdzenie, że Magda M. promowaniem okre-
ślonego stylu jedzenia i aktywności fizycznej w fabule przyczyniła się do 
umacniania tej mody. Z perspektywy czasu „zdrowy” sposób odchudzania 
promowany w serialu wydaje się jednak anachroniczny, gdyż nawiązuje do 
bardziej restrykcyjnych sposobów odżywiania, kojarzonych z wyrzeczeniem. 
Dwa lata po zakończeniu emisji Magdy M. „Gazeta Wyborcza” rozpoczęła 
akcję „Polacy, odwagi!”, podczas której uczyła czytelników i czytelniczki za-
sad zdrowego odżywiania, popularyzowała sport rekreacyjny, przedstawiała 
etapy odchudzania wybranych pracowników Agory oraz wypromowała jeden 
z portali internetowych z możliwością wykupienia diety, opierający swój 
program o pięć regularnie spożywanych posiłków dziennie, w założeniu 
dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników (https://vitalia.pl/
index.php/mid/42/fid/259/odchudzanie/diety/page_id/1, dostęp: 31.01.2018). 
Akcja wpisała się tym samym w dyskurs oporu wobec restrykcyjnych diet, 
który w perspektywie rosnącej mody na jedzenie staje się nieodłącznym ele-
mentem dyskursu żywieniowego (Melosik, 2010: 56 – 57).

Początek XXI wieku to również rozwój mody na kulinaria. W 1998 roku 
TVP 2 rozpoczęła emisję programu Podróże kulinarne Roberta Makłowicza – 
jego sposób narracji o miejscach, które odwiedza, oraz o potrawach, które 
gotuje, ukształtował styl opowiadania o jedzeniu w polskiej przestrzeni 
medialnej. Rozwija się blogosfera kulinarna (powstają blogi takie jak: Moje 
wypieki, Kwestia smaku, White Plate czy Kotlet.tv, które funkcjonują do dzisiaj). 
Coraz częściej adaptowane są nowe formuły telewizyjne łączące programy 
kulinarne z programami typu talent show (Ugotowani, TVN 2010-; Kuchenne 
Rewolucje, TVN 2010-; Master Chef Polska, TVN 2012-; Top Chef, Polsat 2013-; 
Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia, Polsat 2014 – 2016). Prowadzący je kucharze 
szybko zdobywają popularność i stają się nowymi celebrytami. Zarówno 
w blogosferze, jak i w telewizji pojawiają się formaty promujące określone diety 
i sposoby odżywiania, na przykład weganizm (blogi Jadłonomia i Wegan Nerd 
czy program Zielona rewolucja Marty Dymek, Kuchnia+, 2015-) oraz uważne 
dokonywanie wyborów żywieniowych (Wiem, co jem i co kupuję, TVN Style, 
2010-). W ostatnich latach moda na kulinaria objawia się również mnogością 
magazynów kulinarnych i książek kucharskich na każdą okazję, ogromną 
popularnością fanpage’y i zamkniętych grup na Facebooku oraz warsztatów 
kulinarnych prowadzonych zarówno przez wykształconych kucharzy, jak 
i przez amatorów (osoby, które rozpoczynały swoją przygodę z kulinariami 
w blogosferze lub w programie telewizyjnym). Za rosnącą modą podążają 
również polskie oddziały światowych koncernów. W Warszawie od kilku 
lat działa Kuchnia Spotkań IKEA, czyli miejsce, które można wynająć – cał-
kowicie bezpłatnie – i urządzić w nim spotkanie połączone ze wspólnym 
gotowaniem (http://www.ikea.com/ms/pl_PL/kuchniaspotkan/, dostęp: 
31.01.2018), a swoje studia kulinarne otworzył w naszym kraju na przykład 
Whirlpool – producent sprzętu AGD.

W zaprezentowanym przeze mnie katalogu, który z pewnością nie jest 
wyczerpujący, każdy znajdzie coś dla siebie. Na Facebooku istnieją grupy do-
tyczące wegańskiego żywienia, surowej kuchni, diet i zdrowego odżywiania, 
ale też takie, które próbują odpowiedzieć na jedno z bardziej podstawowych 
pytań: co dziś na obiad? Nowością są grupy powiązane z blogami, do których 
przyjmowane są wyselekcjonowane osoby interesujące się konkretnym tematem, 
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na przykład Banda Hedonistów by Krytyka Kulinarna powiązana z blogiem 
Krytyka Kulinarna, której członkowie dzielą się wrażeniami z posiłków w re-
stauracjach oraz Kuchnie Azji – restauracje, zakupy, podróże powiązana z blo-
giem Pyza made in Poland, na której pojawiają się posty dotyczące restauracji 
i sklepów azjatyckich oraz podróży kulinarnych po Dalekim Wschodzie.

Warto też zwrócić uwagę na dającą się zaobserwować ewolucję: obecnie 
większość autorów blogów czy książek kucharskich promuje szeroko rozu-
miane zdrowe wzorce żywienia, nawet jeśli początki ich karier związane 
były z innym rodzajem kuchni. Yotam Ottolenghi po dobrze przyjętej Je-
rozolimie, w której znajdują się przepisy z wykorzystaniem mięsa, skupił się 
na wegetariańskich książkach kucharskich (Obfitość i Cała obfitość), wpisując 
się w trend mówiący o szkodliwości produktów odzwierzęcych. Jamie Oliver 
zaś, po wydaniu kilku książek z przepisami z całego świata (w tym Jamie’s 
America zawierającej treściwe, a czasami wręcz tłuste potrawy charaktery-
styczne dla kuchni amerykańskiej), zaczął promować tak zwane superfoods 
(w książkach Superfood na co dzień, Gotuj zdrowo dla całej rodziny) oraz edu-
kować dzieci i młodzież poprzez zmianę serwowanych im w szkole posił-
ków (program Jamie’s School Dinners). Brytyjski kucharz – jak powiedzieliby 
Cederström i Spicer – „przemienił jedzenie w rodzaj moralnej interwencji, 
służącej poprawie niemal każdej społecznej czy osobistej skazy” (Cederström,  
Spicer, 2016: 65).

Na polskim gruncie wśród promotorów zdrowego odżywiania można 
wskazać choćby: Martę Dymek, autorkę promującego wegańską kuchnię bloga 
Jadłonomia, a następnie dwóch książek kucharskich pod tym samym tytułem 
oraz programu Zielona rewolucja Marty Dymek (do tej pory pięć sezonów); 
Dominikę Wójciak, laureatkę programu Master Chef Polska, która w swoich 
kolejnych (po zakontraktowanej przez stację TVN) książkach kucharskich 
promuje zdrowe produkty (Warzywo. 100 sposobów na jarzynę, Sezonowe 
warzywo, Ziarno); Grzegorza Łapanowskiego, kucharza, właściciela studia 
kulinarnego Food Lab Studio, a także prezesa Fundacji Szkoła na Widelcu, 
który, podobnie jak Jamie Oliver, działa na rzecz poprawy jakości jedzenia 
w szkołach i przedszkolach (http://www.szkolanawidelcu.pl/onas/, dostęp: 
31.01.2018). Na uwagę w tym kontekście zasługuje także akcja magazynu 
kulinarnego „Kukbuk” Wstały od stołu, w której redaktorki czasopisma wal-
czyły o lepszą kondycję, korzystając niekiedy ze wsparcia profesjonalnych 
trenerów (https://www.kukbuk.com.pl/tag/wstaly-od-stolu/page/2/, dostęp: 
31.01.2018). W odpowiedzi na rosnące potrzeby dotyczące zdrowej kuchni 
również na blogach takich jak Moje wypieki i Kwestia smaku pojawiły się 
kategorie zbierające zdrowsze przepisy (choć w tych dwóch przypadkach 
autorki nie porzuciły całkowicie składników, które mogą być uznawane  
za niezdrowe lub tuczące).

Analizując aktualny dyskurs żywieniowy, zwłaszcza w perspektywie roz-
woju mody na kulinaria, warto jednocześnie zwrócić uwagę, że ma on w sobie 
sporo sprzeczności. Z jednej strony promowane są programy kulinarne, takie 
jak MasterChef, Kuchenne Rewolucje czy Top Chef, w których kucharze nie biorą 
pod uwagę kaloryczności przygotowywanych potraw. Z drugiej zaś od kilku 
lat u szczytu popularności są Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska – dwie 
najbardziej znane trenerki w Polsce – promujące swój sposób na zdrowe od-
żywianie. Choć nie używają one określenia dieta, proponując raczej „zmianę 
nawyków żywieniowych”, każda z nich ma własny portal z możliwością wy-
kupienia diety odchudzającej, a one same czasami wprost mówią o koniecz-
ności przejmowania kontroli nad własnym ciałem (Chodakowska, 2017: 12).
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W jaki sposób w gąszczu sprzecznych sygnałów dotyczących sposobów 
żywienia mają poruszać się niezależne i samodzielne bohaterki seriali obycza-
jowych, których twórcy uznają, że warto promować wśród widzów aspiracje 
prozdrowotne? Czy jak Agata Przybysz skoncentrują się na pracy, a jedzenie 
będzie dla nich tylko jednym z wielu elementów życia? Czy jak Magdalena 
Miłowicz wejdą w ścisły reżim diety? 

Podsumowanie
Choć emisje seriali Magda M. i Prawo Agaty dzieli zaledwie pięć lat, przed-
stawione w nich style życia i problemy wyższej klasy średniej są zdecydowa-
nie odmienne. W Magdzie M. dla głównej bohaterki jednym z elementów 
porządkujących życie jest dieta rozumiana jako sposób dyscyplinowania 
zarówno ciała, jak i duszy; w serialu Prawo Agaty główna bohaterka właści-
wie nie zwraca uwagi na ilość i jakość posiłków – choć zazwyczaj je sałatki 
i makarony, nie stroni od kanapek z białego pieczywa, ciastek, fast foodów 
ani typowych zestawów obiadowych składających się z kotleta, ziemnia- 
ków i surówek. 

W omawianych przeze mnie serialach style życia powiązane ze stylem 
jedzenia są prezentowane w odmienny sposób, choć zasadniczo akcja obu 
produkcji dzieje się w podobnym środowisku warszawskich prawników, właś-
cicieli i pracowników kancelarii adwokackich. Bohaterowie Magdy M. mają 
dużo czasu wolnego, który przeznaczają na uprawianie sportów, nie kupują 
jedzenia na wynos, a w restauracjach jedzą tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Bohaterowie Prawa Agaty większość czasu spędzają w kancelarii lub w sądzie, 
gdy są głodni, idą do pobliskiej kawiarni lub zamawiają jedzenie z dowozem, 
a jeśli już uprawiają sport, to głównie dlatego, że mają w tym jakiś interes: 
w jednym z odcinków Marek udaje się na towarzyski trening siatkówki dla 
adwokatów i prokuratorów, aby dowiedzieć się, który z sędziów orzekających 
w interesującej go sprawie został przekupiony.

Zdaję sobie sprawę, że nie zaprezentowałam wszystkich możliwych aspek-
tów jedzenia w omawianych przeze mnie serialach. Moją główną intencją 
było wykazanie różnic pomiędzy stylami żywienia Magdy Miłowicz i Agaty 
Przybysz oraz zasygnalizowanie najważniejszych tendencji w prezentowaniu 
wątku jedzenia w obu serialach. Przy omawianiu zwyczajów żywieniowych 
Magdy Miłowicz celowo pominęłam kwestię objadania się lodami i pop-
cornem w trudnych życiowo sytuacjach. Po przeanalizowaniu całego serialu 
stwierdziłam bowiem, że ilustracje obżarstwa są okazjonalne, pojawiają się 
właściwie tylko kilka razy i są szybko rozwiązywane przez przyjaciół; dieta, 
na której się skupiłam w niniejszym artykule, towarzyszy głównej bohaterce 
od początku właściwie do końca historii.

Po analizie roli, jaką odgrywa jedzenie w życiu i relacjach bohaterów serialu 
Magda M., chciałabym pokreślić, że obecność jedzenia jest w fabule nie tyle 
zauważalna, ile przede wszystkim znacząca. Główna bohaterka przykłada do 
jedzenia dużą wagę, jedzenie porządkuje jej życie i jest dla niej wyznacznikiem 
relacji społecznych, nawet jeśli sama nie zdaje sobie z tego sprawy. W seria-
lu Prawo Agaty jedzenie, choć także obecne w świecie przedstawionym, nie 
determinuje zwyczajów ani zachowania bohaterów i jest jedynie dodatkiem 
do opowiadanej historii, który uprawdopodabnia ją i jej bohaterów.

Sposób przedstawienia jedzenia w serialu Magda M. był jednym z czyn-
ników kreujących modę na zdrowe odżywianie, choć z perspektywy czasu 
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sposób jedzenia głównej bohaterki wydaje się anachroniczny. Serial Prawo 
Agaty raczej odzwierciedlał określone trendy żywieniowe, takie jak globa-
lizacja czy utowarowienie, jednocześnie pozwalając głównej bohaterce na 
czerpanie przyjemności z jedzenia i nie skazując jej na życie w reżimie diety. 
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