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 Rozprawa doktorska mgr Urszuli Sawickiej stanowi kulturoznawczą analizę ciała oraz 

związanych z nim ról płciowych prezentowanych w wybranych kreskówkach. Autorka 

analizuje ciało w odniesieniu do wartości zachodniej kultury doby nowoczesności i 

współczesności, umiejętnie korzystając z semiotycznej analizy tekstu kultury. 

 Rozprawa składa się z trzech rozdziałów, poświęconych kolejno omówieniu ideału ciała 

we współczesnej kulturze Zachodu, ujęciu kreskówki jako tekstu kultury oraz analizie 

zawartości wybranych kreskówek. Te trzy zasadnicze części wzbogacono o Refleksje 

metodologiczne oraz zakończenie, prezentujące perspektywy rozwoju kreskówek. Elementy 

paratekstowe stanowią bibliografia (licząca 23 strony), filmografia (4,5 strony) oraz spis 

ilustracji i aneks, w którym zamieszczono rysunki analizowanych postaci. Całość zamyka 

streszczenie w j. polskim i angielskim.  

 We Wstępie i Refleksji metodologicznej mgr Urszula Sawicka stawia pytania badawcze, 

w których zawarła cele dysertacji: „Na ile trwałe i niezmienne są w nich [kreskówkach] pewne 

motywy i wyobrażenia [oraz role postaci] oraz jakie czynniki sprawiają, że ulegają one 

modyfikacji” (s. 6), „Czy kreskówki mogą być ujmowane w kategorii kontrkultury?” (s. 11), 

„Czy operowanie brzydotą jest zabiegiem celowym, wymierzonym w konkretne normy, 

wzorce, osoby, teksty, które funkcjonują w otaczającej nas przestrzeni?” (s. 11).  

 Autorka w sposób czytelny i przekonujący przedstawia kryteria wyboru podstawy 

materiałowej pracy, za które obrała: popularność, zasięg emisji oraz rozpoznawalność 

bohaterów amerykańskich produkcji animowanych, odwołując się do rankingów i statystyk. 



We Wstępie Doktorantka prezentuje stację Cartoon Network, którą uznaje za wyróżniającą się 

na tle innych stacji emitujących filmy animowane, przede wszystkim ze względu na 

schematyczną, „niechlujną” kreskę oraz odważną tematykę (s. 8). Wybór stacji jest więc 

nieprzypadkowy, przemyślany i umotywowany. We Wstępie zaprezentowano także skrótowy 

stan badań na temat filmu animowanego oraz kreskówek jako podtypu filmu animowanego, a 

także ciała.  

W części zatytułowanej Refleksja metodologiczna Autorka skupia się na przedstawieniu 

naukowego dyskursu poświęconego ciału i cielesności, odwołując się m. in. do prac Marcela 

Maussa, Michela Foucault, Ervinga Goffmana, Zygmunta Baumana czy Zbyszka Melosika. 

Słusznie, za Anną Łebkowską, Urszula Sawicka podkreśla, że „badanie ciała nie może 

przebiegać w oderwaniu od kultury, epoki historycznej oraz funkcjonujących w niej dyskursów 

i znaczeń przypisywanych physis” (s. 23). Autorka traktuje ciało jako „zmieniający się, wciąż 

(re)interpretowany konstrukt społeczny, kulturowy oraz jednostkowy” (s. 24), na który wpływ 

mają dyskursy społeczne i medialne. Drugim podejmowanym w tej części pracy tematem jest 

płeć kulturowa. Wskazuje Autorka na dwie perspektywy postrzegania płci kulturowej: 

esencjalistyczną (deterministyczną) i konstruktywistyczną, odwołując się głównie do 

klasycznych prac Margaret Mead i Judith Butler. Te części rozprawy pokazują oczytanie oraz 

kompetencje badawcze Doktorantki. 

Jako oddzielny, wydzielony graficznie i delimitacyjnie umieszczono tu także fragment 

zatytułowany „Ciało i płeć w mediach”, w którym Autorka przedstawia krótki przegląd badań 

na temat medialnych kreacji ciała i płci. Wydzielenie to wydaje mi się zbędne, zwłaszcza że 

poprzednie składowe tej części nie były ujmowane oddzielnie. W zakończeniu tej części 

Autorka jeszcze raz deklaruje cele i główne założenia pracy: gatunkowy obraz ciała i płci (z 

uwzględnieniem typowych dla kreskówek środków kreacji świata przedstawionego) ukazany 

w kontekście medialnego przedstawienia ciała i płci oraz kulturowych obrazów tych 

konstruktów. Autorka pisze: „W swojej pracy będę (re)konstruować obrazy ciał i płci w oparciu 

o wcześniej wskazane aspekty (religię, naukę, obyczajowość), jak również w odwołaniu do 

tekstów medialnych: reklam, obrazów prasowych, filmów oraz animacji. Dzięki temu 

chciałabym, w jak najpełniejszy sposób ukazać, jak definiowane są wcześniejsze kategorie ciała 

oraz płci, w jaki sposób ewoluują, oddziałują na odbiorców i odnoszą się do kultury” (s. 35). 

Jest to plan bardzo ambitny, do którego Autorka powraca wielokrotnie (np. na str. 112 – „można 

wskazać, jak jej [kreskówki] treść oddziałuje na sposób zachowania, postawy i nawyki 

odbiorców”, s. 113 – „jaki mają one [kreskówki] wpływ na odbiorców”), choć niemożliwy do 

zrealizowania w jednej pracy doktorskiej. Dla przykładu: by ukazać, jak medialne obrazy ciała 



i płci oddziałują na odbiorców, trzeba by wykonać bardzo złożone metodologicznie badania 

różnych grup odbiorców danego gatunku. Mimo wątpliwości dotyczących możliwości 

zbadania tego wpływu na stronach recenzowanej dysertacji, podziwiam entuzjazm i rozmach 

badawczy Doktorantki. 

Rozdział I rozprawy poświęcono zaprezentowaniu ideału pięknego ciała  we 

współczesnej kulturze Zachodu. Autorka rozpoczyna go od zdefiniowania kultury Zachodu 

oraz epoki nowoczesności (poprzez słowa kluczowe: postęp, dynamizm, indywidualizm) oraz 

współczesności (konsumpcja, przyjemność, era mechaniczna). Przedstawiając cechy kultury 

zachodniej, warto odwołać się do prac z zakresu komunikacji międzykulturowej (np. Jerzego 

Mikułowskiego Pomorskiego czy Pawła Boskiego). Na tym historycznym tle mgr Urszula 

Sawicka ukazuje poglądy na temat kanonów pięknego ciała. W tej obszernej, interesująco 

napisanej części, Autorka analizuje czynniki historyczne mające wpływ na kształtowanie się 

ideałów kobiecego i męskiego ciała. Odwołując się do różnych tekstów kultury (kultowych 

reklam, np. marki Calvin Klein, H&M, filmów, np. Tramwaj zwany pożądaniem, Titanic i in. 

oraz wizerunków modelek czy członków boysbandów), Urszula Sawicka analizuje przemiany 

ideału oraz pojęcia kobiecości i męskości. Treści tego rozdziału znacznie wykraczają poza 

standardy rozdziału teoretyczno-historycznego, dlatego sądzę, że – ze względu na walory 

analityczne – powinien być umieszczony w innej części w strukturze pracy, tuż przed 

rozdziałem III, stanowiącym analizę kreskówek. Jest on bowiem – w mojej opinii – 

bezpośrednim wprowadzeniem do analizy obrazów ciała i płci w kreskówkach. W obecnej 

strukturze rozprawy tę ciągłość tematyczno-problemową rozbija rozdział II, który w całości ma 

charakter teoretyczny, a poświęcony jest ujęciu kreskówki jako tekstu kultury, wyraźnie więc 

kontynuuje myśli zapoczątkowane w Refleksji metodologicznej.  

W rozdziale II Autorka ujmuje kreskówkę jako komunikat, który „przekazuje odbiorcy 

informacje, prezentuje (rzeczywisty lub fikcyjny) obraz świata, stanowi świadectwo wydarzeń 

z minionych epok itp.” (s. 109). Wybór takiej perspektywy badawczej oceniam – w kontekście 

tematu pracy – jako bardzo dobry, przekonujący, trafny. Myślę, że w uporządkowaniu 

kategorii, do których Autorka odwołuje się w części metodologicznej, mogłaby pomóc 

koncepcja Bogusława Skowronka (2020), który – obok funkcjonujących w ramach 

kulturoznawstwa językoznawczego pojęć: językowy obraz świata (JOS) i dyskursywny obraz 

świata (DOS) – wprowadza porządkujące kategorie: medialny obraz świata (MOS) (który de 

facto ukazuje Autorka w części pierwszej) oraz tekstowy obraz świata (TOS), który jest 

przedmiotem analizy w części trzeciej. TOS, czyli obraz ciała i płci w konkretnych tytułach 

analizuje bowiem Autorka na tle MOSu (obrazu ciała i płci w danym gatunku, ale też w innych 



gatunkach medialnych – reklamach czy filmach), a wszystkie te obrazy świata zanurzone są w 

DOS i JOS.   

W rozdziale II Autorka przyjmuje perspektywę semiotyczną, definiując tekst kultury za 

semiotykami ze szkoły tartusko-moskiewskiej (J. Łotman, B. Uspienski, W. Toporow, W. 

Iwanow itd.). W kontekście podjętego przez Doktorantkę tematu warto byłoby z pewnością 

zajrzeć do pracy Jurija Łotmana zatytułowanej Semiotyka filmu oraz opracowań z zakresu 

semiotyki kultury autorstwa Bogusława Żyłko. W tej części Autorka pisze: „Przykładem nie-

tekstu może być np. wypowiedź stanowiąca część konwersacji między członkami rodziny czy 

znajomych, niemająca jednak znaczenia dla dorobku kultury” (s. 110), za kryterium 

odróżniania tekstu od nie-tekstu przyjmując – za semiotykami rosyjskimi – doniosłe znaczenie 

dla danej wspólnoty i wpływ na jej trwanie. Czy jednak te części konwersacji rodzinnych, które 

zawierają opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie, a dotyczące przodków czy 

tradycji rodzinnych, nie mają „doniosłego znaczenia” dla tej wspólnoty – wspólnoty rodzinnej? 

I czy nie mają wpływu na jej trwanie? Są też wynikiem dorobku (kulturowego, a szczegółowiej 

– językowego czy narratologicznego) danej wspólnoty etnicznej. A zbierane w ramach 

programów historii mówionej czy archiwum społecznego – mają potencjał zasilania dorobku 

wspólnoty etnicznej czy narodowej (zob. np. przekazy dotyczące Holocaustu). Za cenną 

uważam świadomość badawczą Autorki, która wyraźnie deklaruje przyjętą pespektywę swojej 

pracy, zawężając ją do semiotyki kultury, a wykluczając perspektywę filmoznawczą (s. 112).  

W rozdziale II Doktorantka skrótowo przybliża definicje animacji, filmu animowanego 

oraz kreskówki – jako odmiany filmu animowanego. Cechy kreskówki: jednowymiarowy 

bohater, niezmienność postaci, stały układ fabularny, motyw kary i nagrody, opozycja: dobro 

– zło, działanie magii, funkcje dydaktyczne – wyraźnie wskazują na jej związki z bajką 

magiczną, dlatego warto byłoby sięgnąć do prac Władimira Proppa czy Maxa Lüthiego. 

Kreskówka nawiązuje bezpośrednio do tego archetypicznego gatunku, wpływającego na 

postawy i stereotypowy obraz świata, jest wręcz jego kontynuacją, zwłaszcza z zakresie kreacji 

bohaterów – głównie ich stereotypowych ról płciowych.  

W rozdziale 2.1 Autorka przedstawia charakterystykę kreskówki – jej funkcje i role w 

kulturze oraz zabiegi: subwersji – definiowanej jako wyraźne zakwestionowania i podważenie 

danego porządku społecznego oraz transgresji – jako potwierdzenia istnienia tychże reguł. 

Podejmuje także zagadnienia podwójnego kodowania i intertekstualności. Pisząc o 

intertekstualności, nie można pominąć prac G. Genette’a oraz H. Markiewicza i R. Nycza, 

chociaż mam świadomość wielości zagadnień teoretycznych podejmowanych przez mgr 

Urszulę Sawicką i niemożność dogłębnego zreferowania teorii wypracowanej dla każdego z 



nich. Dwa kolejne terminy definiowane w rozdziale 2.1 to komizm (tu odsyłam do hasła: 

„komizm” w jednym z najnowszych opracowań terminologicznych, a mianowicie do 

wydanego w Toruniu w 2018 roku Słownika polskiej bajki ludowej, pod red. V. Wróblewskiej, 

tam też bogata literatura na ten temat) oraz ciało – co stanowi już wprowadzenie do części 

analitycznej, więc ten fragment widziałabym już w ramach rozdziału III.  

W częściach z założenia teoretycznych mgr Urszula Sawicka podejmuje wiele 

zagadnień, terminów i teorii, które doczekały się tomów opracowań. Pokazuje to rozmach, z 

jakim działa Badacza oraz pragnienie analizy wybranego przez Nią problemu badawczego w 

szerokiej perspektywie. Jest to cenne spojrzenie, które – z racji wielości wątków teoretycznych 

– zawsze musi wywołać niedosyt. Doktorantka, zmuszona do dokonywania wyborów 

bibliograficznych i teoretycznych, wykazuje się erudycją i świadomością naukową. Podsunięte 

powyżej podpowiedzi nie mają na celu wytykania braków, a wskazanie tropów w przyszłej 

pracy badawczej Autorki.  

Rozdział III stanowi zasadniczą część rozprawy. Po przypomnieniu celów i założeń 

pracy, szczegółowej analizie poddała Autorka siedem tytułów kreskówek (każda z nich liczy 

po kilka sezonów). Moje wątpliwości budził początkowo układ części analitycznej, w której 

poszczególne kreskówki zostały przeanalizowane oddzielnie, jedna po drugiej, w porządku 

chronologicznym. Przyjmuję jednak koncepcję Autorki, która przekonująco uzasadniła, że taka 

struktura tego rozdziału ma wskazać na przemiany w ujmowaniu ról płciowych w kreskówkach 

pochodzących z różnych okresów. Mimo wszystko, gdyby Autorka w przyszłości myślała nad 

przygotowaniem pracy do druku, zachęcałabym do ujęcia problemowo-chronologicznego 

(przekrojowego), pokazującego typy męskości/kobiecości realizowane w różnych tytułach. 

Taka kategoryzacja i strukturalizacja pracy pozwoliłyby w pogłębiony sposób wykorzystać 

wiedzę i aparat pojęciowy zaprezentowane w części teoretycznej.   

W części analitycznej, podsumowując omówienie poszczególnych kreskówek, Autorka 

wielokrotnie odnosi się do stereotypu kobiety i mężczyzny. Nie ma tu odwołań do badań 

stereotypów płciowych, które warto byłoby zreferować w części teoretycznej (może kosztem 

mniej istotnych dla analizy terminów, np. intertekstualność czy komizm). Stereotypowe ujęcie 

ról płciowych jest bowiem – i dla autorów kreskówek, i dla Autorki – punktem odniesienia 

kolejno do kreowania i analizowania kreskówek.  

W podsumowaniu tej części wskazuje Autorka zmiany i tendencje w prezentacji ciała i 

ról płciowych w kreskówkach. Zalicza do nich m. in.: antyestetyzację ciała bohaterów, 

stereotypowe ujęcie postaci, ale też wyrównywanie ról płciowych (większe znaczenie postaci 

kobiecych), odejście od androcentrycznego sposobu prowadzenia narracji oraz od 



heteroseksualnego charakteru relacji kobiety i mężczyzny. Takie ujęcie ciała i związanych z 

nim ról traktuje Autorka jako przejaw kontrkultury, co brzmi przekonująco i jest w pracy dobrze 

uargumentowane.   

Z obowiązku recenzenckiego na koniec zwrócę uwagę na drobne kwestie językowe. 

Zdarzają się w pracy literówki (np. powrzechne – str. 44, kościoła (małą literą) – str. 67, 

omawiane (zamiast: omawianej) – str. 92 itp.) oraz błędy interpunkcyjne (np. przecinek między 

podmiotem a orzeczeniem). Są to jednak – jak na sporych rozmiarów rozprawę – niewielkie 

błędy językowe, które nie wpływają na pozytywną ocenę pracy.  

Podsumowując, rozprawa mgr Urszuli Sawickiej podejmuje ważny temat prezentacji 

ciała i ról płciowych w wybranym tekście kultury. Za cenne i właściwe uważam ujęcie 

kreskówki jako tekstu kultury, w którym – jak pisał Żółkiewski – jak w soczewce odbijają się 

normy, reguły i tendencje właściwe dla danej kultury w danym momencie. Ponadto, tekst 

kultury jest też modelem dla zachowań – co Autorka podkreślała w wielu miejscach rozprawy, 

wskazując na to, że kreskówka może kreować wyobrażenie na temat ról społecznych kobiet i 

mężczyzn i wpływać na zachowania dzieci w przyszłości. Rozprawa przygotowana jest z 

rozmachem badawczym, analizowany problem jest ukazywany w szerokiej perspektywie 

kulturowej i teoretycznej, a wskazane w recenzji podpowiedzi – dotyczące struktury czy 

uzupełnień – mają na celu pomoc w przygotowaniu rozprawy do ewentualnej publikacji.  

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska mgr Urszuli Sawickiej pt. Koncepcja 

ciała ludzkiego w kontekście wybranych kreskówek Cartoon Network spełnia wymagania 

określone w art. 13 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki, dlatego wnoszę o dopuszczenie mgr Urszuli Sawickiej 

do dalszych etapów przewodu doktorskiego.  

 

 


