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Podstawowym przedmiotem badań prowadzonych w tej pracy jest kreskówka. 

Dysertacja stanowi próbę wyjaśnienia widocznej i postępującej brzydoty, groteskowości i 

abstrakcyjności postaci występujących w produkcjach tego gatunku. Uczynienie takiego 

założenia myślą przewodnią pracy, stanowi wynik inspiracji badaniami kreskówek 

prowadzonymi przez Annę Czarną, która jako jedną z przyczyn intensyfikacji brzydoty w 

nich występującej, podała opór społeczeństwa wobec procesu estetyzacji rzeczywistości i 

przymusu ,,bycia atrakcyjnym” we współczesnej kulturze
1
. Chcąc rozwinąć tę myśl, wykazać 

jej adekwatność i aktualność, badania zawarte w pracy skupiły się na ciele – jego statusie i 

cechom mającym stanowić o fizycznym pięknie oraz sposobach jego ukazywania w 

produkcjach animowanych. Celem prowadzonych rozważań jest sprawdzenie, czy kreskówki, 

które w wielu przypadkach zaprzeczając temu, co społecznie uznawane jest za atrakcyjne i 

miłe dla oka, można traktować jako kontrkulturę – świadomą formę oporu wobec 

dominującego porządku – normom, wartościom oraz zasadom panującym w danej kulturze.  

Rozważania dotyczące ciała zostały poszerzone o wątek płci kulturowej, a więc 

poświęcone temu, jakie obowiązki, role oraz status przypisuje się w zachodnim kręgu 

kulturowym kobiecie oraz mężczyźnie. W analizach kreskówek kwestia ta została zbadana 

poprzez obserwację i interpretację zachowań oraz pozycji bohaterów w strukturze danej 

produkcji. W tym wypadku, podobnie jak w przy badaniu wizerunków postaci, uwaga została 

skupiona na tym, czy sposób ukazywania ról płciowych w produkcjach animowanych powiela 

czy przełamuje społecznie funkcjonujące stereotypy męskości i kobiecości. 

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozważania w nich zawarte poprzedzone są 

wprowadzeniem oraz refleksją metodologiczną. Dysertacja zawiera również zakończenie, 
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aneks (który zawiera materiały ikonograficzne uzupełniające część analityczną) oraz 

bibliografię. 

We wstępie został zaprezentowany cel pracy, główne pytania badawcze oraz 

motywacje podjęcia problematyki atrakcyjności ciała oraz gatunku kreskówki. Oprócz tego 

dokonany w nim został przegląd prac, które poświęcone zostały kreskówce jako osobnemu 

zagadnieniu, jak również tych tekstów, które skupione są na tematyce filmu animowanego – a 

kwestia kluczowego dla tej pracy gatunku pojawia się w nich jako jeden z wątków. Wobec 

zaprezentowanego zestawienia przedstawione zostały główne założenia względem badania 

kreskówek, a więc hipoteza pracy oraz pierwsze pytania badawcze. Praca skupiona jest wokół 

treści wybranych produkcji stacji Cartoon Network, z uwzględnieniem tego, jak prezentowani 

są w nich kobiety, mężczyźni, dziewczynki oraz chłopcy. Wobec zauważalnego i 

postępującego wzrostu elementów antyestetycznych (brzydkich, budzących wstręt, niesmak, 

strach), występujących w tych produkcjach, celem pracy jest wykazanie, czy takie obrazy 

mogą stanowić odpowiedź na panujący we współczesnej kulturze obowiązek wzmożonej 

troski o ciało i wygląd zewnętrzny. Rozważania skupione w dysertacji skupiają się zatem 

przede wszystkim na kategorii ciała, ale również tym, jakie funkcje, role oraz status zajmują 

w strukturze danej kreskówki postaci kobiece i męskie.  

Refleksja dotycząca kreskówki (przy jednoczesnym sporym dorobku prac 

poświęconych filmowi animowanemu) jest rzadko podejmowana w polskim dyskursie 

naukowym, co może stanowić wynik myślenia o niej w kategoriach infantylnego, mało 

wartościowego tekstu dla dzieci, ale również ograniczonego dostępu do tych produkcji w 

momencie, gdy tworzone były najsłynniejsze amerykańskie serie filmów animowanych (tzw. 

,,złota era animacji”). W latach, gdy powstawały i prężnie działały największe amerykańskie 

wytwórnie filmów animowanych, w Polsce panował ustrój komunistyczny, który ograniczał 

dostęp ludności do zachodnich dóbr kultury. Intencją podjęcia tematyki kreskówek była chęć 

uzupełnienia poświęconej jej narracji oraz wskazanie na to, że pojawiające się w ostatnich 

latach w Polsce artykuły jej poświęcone, mogą zaświadczać o wartości zarówno samego 

przedmiotu badań, jak i dyskusji wokół niego prowadzonych.  

We wstępie zostaje również wyjaśniona motywacja zainteresowania problematyką 

ciała. Konieczność zgłębienia tego tematu wynika niejako z głównego założenia pracy, 

jednakże niezaprzeczalnie jest to temat żywy, aktualny i szeroko dyskutowany w polskim i 

zagranicznym dyskursie naukowym.  

W następującej po wprowadzeniu refleksji metodologicznej przedstawione zostały 

różne spojrzenia i sposoby ujęcia kluczowej dla tej pracy kategorii ciała, m.in. koncepcje 
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Michela Foucaulta, Erwinga Goffmana, Zbyszko Melosika, Anny Łebkowskiej i Zygmunta 

Baumana. Zaprezentowany w tej części przegląd stanowisk stanowi nie tylko wykaz 

różnorodnych podejść do badań ciała w dyskursie humanistycznym, ale też uwypukla on 

kwestie, na które należy zwrócić uwagę w procesie analizy tej kategorii. Narrację 

przeglądową przyjmuje także część poświęcona płci. Zostaje w niej wprowadzony podział na 

płeć biologiczną i kulturową (gender). Wobec ostatniej z tych kategorii zaprezentowane 

zostały główne stanowiska definiujące role społeczne kobiet i mężczyzn, m.in.: podejście 

esencjalistyczne (deterministyczne) oraz konstruktywistyczne. Ich dokładna charakterystyka 

ma miejsce we fragmentach dotyczących pojęcia kobiecości oraz męskości. W części 

metodologicznej natomiast, podobnie jak to miało miejsce w przypadku pojęcia ciała, 

dokonany został przegląd badawczy, zawierający różne podejścia do sposobu definiowania i 

badania kategorii płci kulturowej. Wśród zaprezentowanych w tej części koncepcji znajdują 

się m.in. refleksje: Judith Butler i Margaret Mead.  

Osobny wątek został poświęcony sposobom analizowania przedstawień ciała oraz ról 

płciowych w mediach. Podjęcie tego tematu wynikało ze specyfiki pracy, która skupia się na 

kreskówkach, a więc treściach medialnych. Oprócz tego, przy (re)konstruowaniu ideału 

atrakcyjnej sylwetki kobiecej oraz męskiej brane były pod uwagę ich medialne obrazy, często 

służące dla odbiorców za wzorzec idealnego wizerunku. Dlatego też dla ich zanalizowania, 

konieczne było zbudowanie odpowiedniej perspektywy – takiej, która uwzględnia nie tylko 

sam obraz, ale i odwołuje się do specyfiki gatunku lub tekstu medialnego, w ramach którego 

dane przedstawienie funkcjonuje. Całość podjętych w tym fragmencie pracy rozważań służy 

zbudowaniu perspektywy wobec ujmowania i sposobu badania kluczowych dla pracy 

kategorii: ciała, płci oraz kreskówki.  

Pierwszy rozdział dysertacji przyjmuje charakter teoretyczny i dotyczy pojęcia 

idealnego ciała kobiet oraz mężczyzn we współczesnej kulturze zachodniej. We wstępie do 

zawartych w nim rozważań zdefiniowane zostały istotne dla pracy pojęcia: piękna, kanonu, 

kultury zachodniej, epoki nowoczesności i współczesności. Tym samym ustanowiony został 

zakres znaczeniowy tych pojęć przyjęty na potrzeby pracy oraz kontekst prowadzonych 

rozważań w postaci zachodniej kultury doby nowoczesności i współczesności.  

Kolejna część pierwszego rozdziału przyjmuje charakter historyczno-problemowy. Jej 

celem jest ukazanie przemian, które dokonały się w myśleniu o ciele oraz jego traktowaniu w 

okresie od XVII do XX wieku. Tak zakrojony przedział czasowy nie jest przypadkowy – 

stanowi okres, który bezpośrednio poprzedza czasy, na których skupione są zasadnicze 

rozważania tej pracy, a więc wiek XX i XXI. Ukazanie wcześniejszych zmian, które zaszły w 
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podejściu do cielesności i definiowaniu piękna ludzkiej fizyczności, ma za zadanie sprzyjać 

lepszemu zrozumieniu aktualnego kształtu kanonu piękna, jak również pokazać proces 

formowania się i wprowadzania czynności oraz stylu życia, które dla współczesnych pokoleń 

są już czymś naturalnym i oczywistym. Mowa tutaj chociażby o noszeniu ubrań 

odsłaniających większe partie ciała: ramiona, kolana, brzuch czy zmianie stosunku do 

higieny.  

 Dalsze fragmenty rozdziału dotyczą już epoki nowoczesności i współczesności oraz 

skupiają się bezpośrednio na przemianach w obrębie kanonu pięknego ciała kobiety oraz 

mężczyzny. Rozważania zawarte w tych fragmentach ukazują, jak w przeciągu XX i na 

początku XXI wieku zmieniało się wyobrażenie na temat idealnego wizerunku kobiet i 

mężczyzn, kto w owym czasie uchodzi(ł) za ikonę piękna oraz jakie czynniki wpłynęły na 

zmiany w definiowaniu piękna ciała obu płci. Znaczna część uwagi została poświęcona 

obrazom medialnym, które ukazują i promują wzorce pożądanego wizerunku, a więc na 

przykład: przekazom reklamowym, filmowym oraz prasowym. W obecnej, medialnej epoce, 

wywierają one bowiem znaczący wpływ na odbiorców – również w zakresie traktowania i 

myślenia o swoim ciele. 

 Rozważania dotyczące urody zostały poszerzone o wątki płci kulturowej. Dbałość o 

wizerunek (zwłaszcza w przypadku kobiet) była bowiem przez długi czas (i często jest nadal) 

zdeterminowana przez płeć. Utrzymując wcześniej obrany, chronologiczny porządek narracji, 

zaprezentowane zostają przemiany, które dokonały się w definiowaniu ,,bycia kobietą” i 

,,bycia mężczyzną” na przestrzeni wieków – ze szczególnym uwzględnieniem XX i XXI 

stulecia. Dywagacje te mają na celu rozwinięcie zasygnalizowanych we wstępie stanowisk: 

esencjalizmu i konstruktywizmu oraz sposobu, w jaki odnoszą się one do roli, obowiązków 

oraz statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie zachodnim. 

 Rozdział drugi stanowi teoretyczną refleksję na temat gatunku kreskówki. W 

pierwszej jego części zostały zdefiniowane pojęcia procesu animacji, filmu animowanego 

oraz kreskówki. Umotywowane zostaje również to, dlaczego w pracy jest używany właśnie 

ostatni z wymienionych terminów. W tym fragmencie została również zaprezentowana 

perspektywa traktowania i badania kreskówki, mianowicie ujmowanie i analizowanie jej jako 

tekstu kultury – a nie np. gatunku filmowego. Przyjęcie takiej perspektywy oznacza 

rozpatrywanie jej w kategoriach wytworu społeczeństwa, który spełniać ma określone 

funkcje. Choć gatunek ten nie jest istotny dla trwania tradycji danej wspólnoty (co zakłada 

definicja tekstu kultury), to może on jednak wpływać na zmiany w obrębie kultury np. 

zachowania, nawyki, czy sposób myślenia odbiorców. 
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 W dalszej części rozdziału rozważania zostają zawężone i sprecyzowane tylko do 

kreskówki jako odrębnego gatunku. Ich celem jest dokładne jej zanalizowanie poprzez 

wskazanie charakterystycznych dla niej elementów oraz mechanizmów. Omówione zostają 

m.in. pojawiające się w nich: komizm, transgresje, intertekstualność oraz podwójne 

kodowanie. Osobny wątek poświęcony jest temu, jak w kreskówkach funkcjonuje kategoria 

ciała. Uwaga zostaje zwrócona na to, jakim prawom podlega fizyczność bohaterów w 

produkcjach animowanych (a więc jakie możliwości zyskują oni w tamtejszym, fikcyjnym 

świecie) oraz czy w ich wypadku uprawnione jest mówienie tylko o nierealnych, stworzonych 

przez animatora postaciach, w żaden sposób nie nawiązujących do realnie istniejących osób. 

Podjęty został również wątek tego, jak w kreskówkach ukazywana jest atrakcyjność 

bohaterów, a występowanie jakich elementów podkreślać ma ich brzydotę.  

Ta część pracy staje się nie tylko pogłębioną refleksją nad kreskówką – jej strukturą, 

funkcjami, charakterystycznymi elementami, ale także zbiorem pojęć, które znajdują 

zastosowanie w dalszej części rozważań. 

 Rozdział trzeci stanowi analityczną część pracy. Zostały w nim zanalizowane wybrane 

kreskówki stacji Cartoon Network, m.in. Laboratorium Dextera, Pora na przygodę!, Johnny 

Bravo, Atomówki oraz Młodzi Tytani. Produkcje te zostały zbadane pod kątem tego, jak 

przedstawiono w nich wizerunki kobiet, mężczyzn, dziewczynek oraz chłopców. Celem 

analiz było sprawdzenie adekwatności i aktualności postawionej we wstępie hipotezy, która 

próbuje wyjaśnić postępującą brzydotę animowanych postaci, traktując zdeformowane i 

abstrakcyjne wizerunki bohaterów kreskówek jako formę kontrkultury wobec społecznego 

,,reżimu pięknego” ciała. Pytania, które w tym kontekście stawiane są względem 

analizowanych produkcji dotyczą również tego, na ile wspomniana modyfikacja ciał może 

wynikać z samej formuły kreskówki jako tekstu o charakterze (przeważnie) humorystycznym 

i rozrywkowym oraz tego, czy kategoria oporu znajduje zastosowanie także wobec 

funkcjonujących w kulturze stereotypowych ujęć kobiecości i męskości. 

 Do analizy zostały wybrane te produkcje emitowane na kanale Cartoon Network, które 

cieszą się niesłabnącą popularnością. Za jej mierniki uznane zostały rankingi najchętniej 

oglądanych kreskówek tworzone przez internautów oraz wielość komentarzy poświęconych 

konkretnym tytułom na forach dyskusyjnych w Sieci. Badanie produkcji, które powstały na 

początku działania stacji, jak również nowszych propozycji, stanowiło z kolei zabieg, który w 

założeniu miał wykazać zmiany, które na przestrzeni czasu zaszły w ich szacie graficznej, a w 

szczególności w sposobie kreowania ludzkich bohaterów i ich roli w danej historii. Badania 

zawarte w tym rozdziale zostały dodatkowo wzbogacone o refleksję na temat sposobów 
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konstruowania rzeczywistości, w której funkcjonują bohaterowie kreskówek. Celem tego było 

otrzymanie jak najpełniejszego obrazu ,,realiów” kreskówki i wobec niego skonstruowanie 

odpowiedzi na główne pytania badawcze. 

 Zakończenie pracy przyjmuje charakter perspektywiczny – stanowi próbę wykazania 

możliwych dróg estetycznego i fabularnego rozwoju kreskówek. W tym kontekście 

szczególna uwaga została poświęcona temu, w jakich aspektach zmienił się (i może zmienić) 

sposób prezentowania ciał oraz ról płciowych bohaterów produkcji animowanych. 

Rozważania skupiają się przede wszystkim wokół produkcji Cartoon Network, ale zawierają 

także odniesienia do realizacji stworzonych przez inne amerykańskie studia: m.in. Studia 

Walta Disneya czy Warner Brothers.  

W tej części pracy uwaga została zwrócona na to, jak popularne obecnie techniki 

tworzenia filmów animowanych (m.in. łączenie różnych stylów graficznych w obrębie jednej 

produkcji) wpływają na sposób prezentowania i wrażenia odbioru wizerunku postaci. W tym 

kontekście omówione zostało wykorzystanie techniki 3D w produkcjach animowanych, 

wprowadzanie do nich elementów stylu anime czy praktyka uosabiania zabawek i czynienia z 

nich głównych bohaterów produkcji. W oparciu o badania przeprowadzone w pracy, jak 

również wobec obserwacji aktualnie pojawiających się realizacji, poruszona została także 

kwestia tego, jaką rolę odgrywają w nich bohaterki kobiece, a jakie postaci męskie i czy w 

tym zakresie widoczne są jakieś zmiany na rzecz wyrównania ról i statusu obu płci w 

fabułach najnowszych produkcji. Oprócz tego, podjęte zostały wątki dotyczące samej 

tematyki kreskówek, przede wszystkim: kwestii rasy, tożsamości seksualnej oraz przemocy. 

Analogicznie jak to miało miejsce przy wcześniej poruszanych zagadnieniach, zaakcentowane 

zostało w szczególności to, jakie zmiany można zauważyć w tych obszarach w fabułach 

współczesnych kreskówek.  

 Rozważania dotyczące przyszłości interesującego mnie w tej pracy gatunku skupiają 

się nie tylko na treści, ale i uwzględniają obecny sposób ich transmisji, odbywający się 

poprzez różne medialne nośniki. Poszerzenie kanałów dystrybucji produkcji animowanych o 

nowe media (internet, smartphony) idzie niewątpliwie w parze z prężnym rozwojem i 

poszerzającym się dostępem społeczeństwa do technologii. Pytania o przyszłość kreskówek 

dotyczą zatem nie tylko kwestii związanych z rozwojem sztuki animacji, ale również tego, co 

dzieje się aktualnie w życiu społecznym.  

 Całość pracy wieńczy aneks, w którym zaprezentowane zostały ilustracje omawianych 

w pracy bohaterów kreskówek. Po wykazie ilustracji umieszczona została część 

bibliograficzna. Składa się ona z kilku części: wykazu literatury (polskiej oraz 
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anglojęzycznej), źródeł internetowych (artykułów, wywiadów, rankingów oglądalności, 

informacji z forów internetowych) oraz listy odcinków tych produkcji, które zostały 

przytoczone w rozważaniach zawartych w pracy.  

 W niniejszej dysertacji kreskówki zostały zanalizowane z perspektywy 

kulturoznawczej z uwzględnieniem w nich przede wszystkim sposobu ukazywania wyglądu 

postaci oraz ich zachowania w kontekście ról płciowych. W pracy podkreśleniu uległo 

istnienie relacji pomiędzy kreskówką (jako wytworem społeczeństwa) a kulturą, do której się 

ona odnosi. Wybrane przykłady produkcji animowanych zbadane zostały w odniesieniu do 

tego, co dzieje się w życiu społecznym. W szczególności dotyczyło to stosunku do ciała, 

sposobu definiowania jego atrakcyjności oraz tego, jakie wartości uznawane są za pożądane w 

wizerunku kobiet oraz mężczyzn.  

Spoglądając zarówno na kanony pięknego ciała, jak również na kreskówki z 

perspektywy czasu, uzasadnione staje się twierdzenie, że jest to praca o wybranych aspektach 

i tekstach kultury. Przyjmuje przy tym strukturę otwartą – co oznacza, że pomimo iż daje 

odpowiedzi na postawione w badaniach pytania, to nie zamyka możliwości dyskusji nad 

samym gatunkiem kreskówki czy problematyką ciała – są to kategorie, które wciąż ewoluują, 

przez co nieustannie tworzą się nowe, interesujące, warte zgłębienia zagadnienia i obszary 

badań.  

  

Słowa kluczowe: kreskówka, Cartoon Network, ciało, piękno, płeć 

 

 

 

 


