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Abstrakt

Gry elektroniczne to chyba jedyne ze współczesnych mediów, które mają 
przed sobą tak dobre perspektywy rozwoju. Zmienia się nie tylko liczba 
i struktura demograficzna graczy, ale też rośnie znaczenie ekonomiczne 
branży elektronicznej rozrywki. Same gry także dojrzewają, podejmując 
tematykę, która do tej pory była zarezerwowana dla filmu czy literatury. 
Niestety, wyżej wymienione przemiany w znikomym stopniu dotyczą 
istotnej kwestii, jaką jest niezmienne, często wręcz seksistowskie, po-
dejście do kobiecości w grach wideo (zagadnienie reprezentacji i roli 
żeńskich postaci). Okazuje się jednak, że problematyczny jest nie tylko 
sposób reprezentacji żeńskich postaci w grach, ale też reakcje społeczno-
ści graczy na próby eliminacji stereotypów płciowych w ramach omawia-
nego medium (czego przykładem może być tzw. afera Gamergate). Mając 
świadomość wyżej opisanych zjawisk, postanowiłem poddać analizie 
wybrane dyskursy, jakie pojawiły się w Internecie, w odpowiedzi na: 
1) wprowadzenie nowej bohaterki do gry Borderlands 2 – Ellie; 2) ewo-
lucję wizerunku Lary Croft; 3) próbę wprowadzenia żeńskich drużyn 
do popularnej serii gier FIFA. Przeprowadzone badania netnograficzne 
to analiza komentarzy użytkowników wybranych stron internetowych 
oraz wywołanej próby graczek (wypowiedzi kobiet należały do rzadkości 
na analizowanych witrynach), będących reakcją na wymienione próby 
równouprawnienia pozycji kobiet w świecie gier wideo.
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Na współczesną mediasferę składa się kilka typów mediów. Poza trady-
cyjnymi – do których zalicza się prasę, radio i telewizję – coraz większą 
rolę odgrywają tzw. nowe media, w tym także gry elektroniczne. Tenden-
cję tę potwierdzają badania rynku, takie jak raporty Entertainment So-
ftware Association, z których możemy się dowiedzieć, że wydatki amery-
kańskich graczy na to medium wzrosły z poziomu 7 mld dol. w 2003 r. do 
15,4 mld dol. w 2014 r.1 Powyższe dane obrazują ogólnoświatową tenden-
cję. Międzynarodowa firma analityczna Newzoo prognozuje, że globalne 
przychody w tym przemyśle wzrosną z 66,3 mld dol. w 2012 r. do 86 mld 
w 2016 r.2 Dla wielu osób gry wideo są stałym elementem codziennego 
życia. W sposób pośredni potwierdzają to wyżej przytoczone analizy 
rynku, a bezpośrednich dowodów można się doszukiwać w takich bada-
niach jak Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r.3 Raport ten ukazuje 
ważną funkcję pełnioną przez gry życiu młodych Polaków (w wieku od 
10 do 14 lat), którzy przeznaczają ok. 50% wolnego czasu (średnio 1 godz. 
46 min. dziennie), a zatem więcej niż na czytanie czy zajęcia sportowe, 
na gry wideo4. Co więcej, wraz z ewolucją samego medium następowały 
zmiany w strukturze jego użytkowników. Dziś średni wiek gracza w USA 
to 35 lat, a 44% wszystkich użytkowników gier w tym kraju to kobiety5. 
Sytuacja w Europie wygląda bardzo podobnie6.

1 ESA, Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2015, s. 12, http://
bit.ly/2bfat4s [dostęp: 11.11.2015].

2 Newzoo, The Global Games Market 2013, s. 7, http://bit.ly/2bxlui9 [dostęp: 11.11.2015].
3 CBOS, Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r., Warszawa 2014, s. 8, http://bit.

ly/2bxm8wf [dostęp: 11.11.2015].
4 CBOS, op. cit., s. 8.
5 ESA, op. cit., s. 3.
6 ISFE, Videogames in Europe: Consumer Study, http://bit.ly/2bLjcgr [dostęp: 11.11.2015].
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Gry wideo stanowią ważny element życia wielu osób – bez względu 
na wiek i płeć. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu fenomenowi kul-
turowemu. W niniejszym tekście postanowiłem skupić się na zjawisku 
seksualizacji żeńskich postaci w grach wideo. W szczególności intere-
suje mnie reakcja społeczności graczy i graczek na trzy wybrane ini-
cjatywy, których celem było wzmocnienie roli kobiet w kulturze gier 
komputerowych.

Podstawowym dla tej analizy pojęciem jest seksualizacja. Dlatego w celu 
jego szerszego wyjaśnienia powołam się na definicję zaproponowaną 
przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, która pojawia się 
w raporcie na temat erotyzacji wizerunku dziewcząt. Autorzy tego opra-
cowania podają, iż o seksualizacji możemy mówić, gdy: wartość osoby 
wynika tylko z jej atrakcyjności płciowej lub zachowania, do tego stop-
nia, że wyklucza to inne cechy; osoba jest dopasowywana do normy, we-
dług której atrakcyjność fizyczna (wąsko zdefiniowana) oznacza bycie 
seksownym; osoba jest uprzedmiotowiona pod względem seksualnym, 
czyli staje się dla innych raczej przedmiotem seksualnego wykorzysta-
nia niż osobą zdolną do podejmowania niezależnych działań i decyzji; 
a także, gdy seksualność jest narzucona osobie w niewłaściwy sposób7.

Niestety, wielu tzw. mainstreamowym8 grom wideo zarzuca się re-
produkowanie stereotypów płciowych9, seksualizację postaci żeńskich10 
czy reprodukowanie nierówności płci11. Postacie żeńskie rzadko pełnią 
funkcję głównych bohaterów w grach elektronicznych12, a jeżeli już się 
pojawiają, to często wpisują się w wyobrażenie kobiet, „które prezentowa-

 7 Raport Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego na temat seksualizacji 
dziewcząt, red. L. E. Zurbriggen, przeł. E. Konofol, s. 12, http://bit.ly/2bDcfR6 [do-
stęp: 11.11.2015].

 8 Chodzi o gry „głównego nurtu”, często określane mianem AAA , które „odnosi się 
do gier powstających przy zaangażowaniu dużych nakładów finansowych, nasta-
wionych na wysoką jakość finalnego produktu i korzystających z zaawansowanych 
technologii”. Zob. AAA [hasło], [w:] Słownik gracza GryOnline.pl, http://bit.ly/2b-
fbg58 [dostęp: 11.11.2015].

 9 P. Sterczewski, Najlepsza modelka od Jarugi po Buinę, http://bit.ly/2bfaCEY [dostęp: 
11.11.2015].

10 M. Pietryka, Sprawność dziwki, czyli o płci w grach wideo, http://bit.ly/2bcu3UH 
[dostęp: 27.01.2015]; E. Lalik, Dlaczego przestałam wielbić Larę Croft, czyli kobiety 
w grach, http://bit.ly/2bxlWNw [dostęp: 11.11.2015].

11 C. Arteta, H. Khairi, J. Rabat, Playing with Women: Objectification and Victimi-
zation in Video Games, http://bit.ly/2c3a8Yp [dostęp: 11.11.2015].

12 Zob. J. Cassell, H. Jenkins, Chess for Girls? Feminism and computer games, [w:] 
From Barbie to Mortal Kombat. Gender and Computer Games, ed. by J. Cassell, 
H. Jenkins, Cambridge 2000, s. 7. 

Seksualizacja 
a kultura gier wideo
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ne są najczęściej jako obiekty potencjalnego spojrzenia męskiego”13. Taka 
perspektywa ma dostarczyć mężczyźnie przyjemność, a kobietę stawia 
w pozycji obiektu męskiego pożądania, na które składa się zbiór prefe-
rowanych estetyk (makijaż, fryzura, sylwetka, ubiór, zapach)14. Pomimo 
wyrównanych proporcji płci w grupie użytkowników gier wideo nie 
możemy mówić o równouprawnieniu płci w samych grach (szczególnie 
w tytułach typu AAA), co więcej, większość kobiecych postaci wpisuje 
się w przytoczoną wyżej definicję seksualizacji.

Jednak w branży elektronicznej rozgrywki co jakiś czas podejmuje 
się pewne wysiłki, których celem jest poprawa wyżej opisanego stanu 
rzeczy. W mojej pracy postanowiłem przyjrzeć się trzem takim próbom. 
Nie ograniczę się jedynie do ich charakterystyki, ponieważ dodatkowo 
przeanalizowałem reakcje wybranych graczy i graczek na upublicznie-
nie informacji o planowanych przekształceniach roli kobiecych postaci 
w wybranych grach wideo.

Analizę społecznego odbioru wybranych inicjatyw, których celem jest 
przełamanie męskiej dominacji w świecie gier wideo, przeprowadziłem 
na podstawie następujących doniesień prasowych:

• Oto Ellie – niezwykle sympatyczna bohaterka i zaprzeczenie tego, jak 
kobiety wyglądają w grach [Borderlands 2]15 oraz Poznajcie Ellie, czyli 
panią mechanik z Borderlands 216 – łącznie 41 przeanalizowanych 
komenatrzy użytkowników.

• Tak ma wyglądać nowa Lara Croft?17 oraz Square-Enix oficjalnie za-
powiada nową odsłonę serii Tomb Raider. Zobacz jak wygląda nowa 
Lara Croft18 – łącznie 88 komentarzy.

• Kobiece drużyny w FIFA 14? Ruszyła petycja, by tak się stało19 oraz 
W FIFA 14 sędzia dla kobiet nie zagwiżdże20 – łącznie 77 komentarzy.

Wyżej wymienione artykuły stały się przyczynkiem do dyskusji inter-
nautów, a pojawiające się w nich komentarze użytkowników wykorzy-

13 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010, s. 28.
14 Zob. ibidem.
15 P. Kamiński, Oto Ellie – niezwykle sympatyczna bohaterka i zaprzeczenie tego, jak 

kobiety wyglądają w grach [Borderlands 2], http://bit.ly/2bKajTO [dostęp: 11.11.2015].
16 Vergil, Poznajcie Ellie, czyli panią mechanik z Borderlands 2, http://bit.ly/2bKauyH 

[dostęp: 11.11.2015].
17 eJay, Tak ma wyglądać nowa Lara Croft?, http://bit.ly/2bBsJYC [dostęp: 11.11.2015].
18 Kono, Square-Enix oficjalnie zapowiada nową odsłonę serii Tomb Raider. Zobacz 

jak wygląda nowa Lara Croft, http://bit.ly/2bxmHGp [dostęp: 11.11.2015].
19 A. Bednarek, Kobiece drużyny w FIFA 14? Ruszyła petycja, by tak się stało, http://

bit.ly/2bj2JAl [dostęp: 11.11.2015].
20 M. Włodarczyk, W FIFA 14 sędzia dla kobiet nie zagwiżdże, http://bit.ly/2bsYNP2 

[dostęp: 11.11.2015].
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stałem w dokonanej analizie materiałów zastanych. Następnie przepro-
wadziłem badanie metodą ankiety internetowej. Jego celem było zebra-
nie danych, które reprezentują kobiece reakcje na wyżej wymienione 
doniesienia prasowe. W kwestionariuszu ankiety zapytałem, poprzez 
zastosowanie pytań otwartych, o następujące kwestie:

• o odczucia względem Ellie oraz chęć / brak chęci zagrania taką po-
stacią (na podstawie zamieszczonej w ankiecie ilustracji tej bohaterki);

• o ocenę ewolucji wizerunku Lary Croft (na podstawie zamieszczonej 
w ankiecie ilustracji, przedstawiającej kolejne modele Lary Croft);

• o opinię na temat żeńskich drużyn w grach z serii FIFA.
W sumie przeanalizowałem 206 komentarzy (autorstwa 176 mężczyzn 
oraz dwóch kobiet), które zostały opublikowane na sześciu polskich stro-
nach internetowych poświęconych grom elektronicznym, oraz 90 an-
kiet – wszystkie wypełnione przez kobiety. Przeprowadzenie ankiety 
było niezbędne, ponieważ okazało się, że grupa komentujących graczy 
jest zdominowana przez mężczyzn. Dobór uczestniczek miał charakter 
celowy (korzystające z gier elektronicznych kobiety w wieku od 18 do 
35 lat), nielosowy i częściowo dokonany metodą kuli śnieżnej. Podstawą 
metodologiczną przeprowadzonej analizy są zalecenia zawarte w książce 
Kathy Charmaz pt. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po ana-
lizie jakościowej21. Autorka proponuje, aby analizowane teksty umiesz-
czać w ich kontekstach. Jest to szczególnie ważne w przypadku danych 
internetowych, gdzie często tego kontekstu brakuje. W mojej analizie 
tła sytuacyjnego dostarczały artykuły, pod którymi toczyły się dysku-
sje użytkowników. Charmaz słusznie przestrzega przed możliwością 
zmiany danych podstawowych w internecie (m.in. wieku, płci, rasy itp.), 
dlatego w sposób szczególny zwracałem na to uwagę. Niestety, staran-
ność badacza nie zapewnia pewnej wiedzy o płci autora komentarza. 
W trakcie analizy materiałów zastanych i wywołanych wspierałem się  

 – nieco zmodyfikowanymi – pytaniami badawczymi zaproponowanymi 
w książce Charmaz22.

Netnograficzny (wirtualny23) charakter tego badania implikuje kontakt 
ze specyficznym rodzajem danych – wypowiedziami pisemnymi na stro-
nach internetowych. Wykorzystywany w analizowanych tekstach język 

21 Zob. K. Charmaz, Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jako-
ściowej, przeł. B. Komorowska, red. nauk. wyd. pol. K. Konecki, Warszawa 2009, 
s. 53–57.

22 Ibidem, s. 56–57.
23 Zob. D. Jemielniak, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań 

etnograficznych, „Prakseologia” 2013, nr 154, s. 98, http://bit.ly/2bfc1Lv [dostęp: 
11.11.2015].

Omówienie wyników 
badania
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jest typowy dla komunikacji zapośredniczonej przez komputer (ang. CMC  
 – computer mediated communication), która cechuje się: zapośredni-
czonym charakterem interakcji pomiędzy podmiotami, rozciągnięciem 
w czasie i przestrzeni, wielogłosowością, kaskadowością, wykorzysta-
niem zwięzłego i komunikatywnego języka, rezygnacją z poprawności 
stylistycznej czy gramatycznej, wykorzystaniem licznych skrótowców 
oraz akronimów24. Większość przeanalizowanych wypowiedzi ma cha-
rakter pojedynczych zdań lub ich równoważników. Teksty bardziej zło-
żone są w zdecydowanej mniejszości. Takie ograniczenie różnorodności 
symbolicznej i złożoności strukturalnej wypowiedzi utrudnia możli-
wość dotarcia do kontekstów ich powstania. W dłuższych opiniach wi-
dać natomiast większe zaangażowanie rozmówców. Przykładem może 
być komentarz użytkowniczki o nicku karabin_mamo (wypowiedź 
odnosząca się do omawianego w kolejnym akapicie przypadku Ellie), 
która napisała:

to jest znowu przerysowanie w druga strone, ale niech bedzie. lepsze to niz el-
fice z wywalonymi dojami w grach MMORPG. rzygac sie chce. ale cale szczescie 
nie wszedzie tak jest. to jeden z czynnikow pozwalajacy odroznic dobra gre od 
totalnej szmiry25.

Z tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że użytkowniczka ma 
świadomość istnienia zseksualizowanych postaci kobiecych w innych 
grach (tutaj podano przykład gier MMORPG – ang. Massively multiplayer 
online role-playing game, czyli sieciowych gier fabularnych) oraz wyrazi-
ła – w sposób dość dosadny, a w zasadzie wulgarny – swój sprzeciw wo-
bec takich praktyk. Dla kontrastu można przytoczyć wypowiedź gracza 
o nicku l1nk, który napisał: „ruchałbym ;)”. Jakie znaczenia kryją się za 
takim komentarzem? Co on mówi o postawie autora? Niestety, w bada-
niach netnograficznych badacz często ma do czynienia z tego rodzaju 
problemami. Jedną z możliwości ich rozwiązywania jest poszukiwanie 
odpowiedniego kontekstu wypowiedzi, co też starałem się za każdym 
razem robić, ale nie zawsze było to możliwe. Przykładowo nie wszystkie 
witryny umożliwiały dostęp do profilu komentującego.

Ellie to postać z dodatku do gry Borderlands 2 (Gearbox, 2K Games, 2012)  
 – produkcji z gatunku FPS (pierwszoosobowa strzelanina). Jak wyjaśniali 
twórcy postaci: „chcieliśmy mieć niezależną postać kobiecą, której wy-
gląd zaprzeczałby temu, jak prezentuje się większość postaci żeńskich 

24 Zob. M. Szpunar, Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] Teksty kul-
tury. Oblicza komunikacji XXI wieku, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 
2006, s. 220–222, http://bit.ly/2beuw33 [dostęp: 11.11.2015].

25 We wszystkich cytatach pochodzących z analizowanych materiałów zachowano 
oryginalną pisownię.

Ellie – nietypowa 
bohaterka
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w grach”26. Tak więc fizyczność Ellie miała stanowić realną alternatywę 
dla reprodukowanej w grach wideo cielesności żeńskich postaci, które 
z reguły wpisują się w stereotypowy model kobiecego piękna, właściwy 
dla kultury Zachodu. Atutem tej bohaterki miał być humor, niesztam-
powe zachowanie, dobre dopasowanie do uniwersum gry, a nie atrak-
cyjna powierzchowność. Można przyjąć, że kontekstem tego przykładu 
jest próba wprowadzenia do gier nowego – i alternatywnego względem 
dominującego – modelu cielesności postaci kobiecych. Jaka była reakcja 
graczy na tę propozycję?

Z analizy komentarzy wynika, że pomysł ten nie przypadł do gustu 
uczestnikom dyskusji. W zaledwie trzech wypowiedziach ujawnił się po-
zytywny stosunek komentujących (komentarz użytkowniczki karabin_
mamo został już zacytowany). Użytkownik o pseudonimie far tuess 
(z jego profilu na stronie wynika, że to 23-letni mężczyzna, użytkownik 
witryny z czteroletnim stażem, opublikował 1291 komentarzy) napisał:  

 „wygląda bardzo sympatycznie :). Pewnie do gry włoży więcej nowego 
niż większość »lachonów« :)”. Z kolei niomniom (mężczyzna, 32 lata, 
staż na stronie to cztery lata, napisał 721 komentarzy) opublikował wpis 
o następującej treści: „No i fajnie, faktycznie nie każda kobita w grach 
musi wyglądać cudnie i uroczo”. Obie wypowiedzi dobrze korespondują 
z zamierzeniem twórców, którzy położyli także nacisk na aspekt osobo-
wościowy Ellie oraz jej nieszablonowy wygląd. Obaj autorzy – poprzez 
swoje wypowiedzi – wyrazili własną gotowość do zaakceptowania alter-
natywnego modelu cielesności bohaterki, a pośrednio także świadomość 
występowania problemów z reprezentacją kobiet w grach. Fartuess uży-
wa sformułowania „większość lachonów”, przez co wyraża swoją wiedzę 
o dominującym wzorcu postaci żeńskich w grach, podobnie niomniom.

Jednocześnie negatywnie nastawieni gracze skupili się na fizycznych 
cechach modelu Ellie. Pojawiały się takie określenia jak: „gruba baba”,  

 „gruba kobieta”, „bestia”. Nie zabrakło porównań do: Matki Lęgu – to 
jeden z przeciwników w grze Dragon Age: Początek (BioWare, Electro-
nic Arts, 2009), postać wyjątkowo brzydka i gruba; KinyCzewy (wideo- 
blogerka, posiada swój kanał na portalu YouTube, na którym prezentuje 
m.in. gry wideo, osoba otyła); higienistki z „wlatcow moch” (pisownia 
oryginalna). Pojawiały się także wypowiedzi jawnie seksistowskie: „DAT 
ASS, dobra ta Ellie”, „ruchałbym ;)”, „Klepiesz w tyłek i na piątej fali 
wchodzisz :D”, „Nikt by nie ruchał?” – oczywiście są one utrzymane 
w konwencji żartu lub ironii, co potwierdzają zastosowane emotikony. 
Wyżej przytoczone przykłady wskazują na obecność głęboko zakorzenio-
nych stereotypów płciowych w analizowanej grupie osób, a także na ich 

26 P. Kamiński, op. cit.
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wyjątkowo płytkie – bo ograniczone do cech fizycznych – interpretacje 
nowej postaci.

Ciekawym zagadnieniem są nawiązania do feminizmu w takich wy-
powiedziach jak: „feministki na stos” czy „Hah, wrzeszczące feministki 
domagały się »odseksualizowania« kobiet w grach, to teraz mają boha-
terkę, która wygląda tak jak większość takich wrzeszczących feministek. 
Sprytny ruch, Gearbox [twórcy gry – przyp. D.G.] ;>”. Niektórzy użyt-
kownicy interpretowali omawianą inicjatywę jako feministyczną, cho-
ciaż w komentowanym artykule nie pojawiły się bezpośrednie nawiąza-
nia do tej ideologii. Przytoczone opinie na temat feminizmu są skrajnie 
spłycone, ale oferują pewien potencjał interpretacyjny. Możemy bowiem 
ostrożnie założyć, że autorzy niektórych komentarzy mają świadomość 
pewnych procesów emancypacyjnych w ramach branży elektronicznej 
rozrywki, ale z jakichś powodów je odrzucają. Wartym odnotowania 
jest też przejaw świadomości grupowej komentujących. Można ją od-
naleźć w krótkiej wymianie wpisów: „»[...] że gracz nigdy nie będzie jej 
żałował czy się z niej naśmiewał« [komentujący cytuje fragment arty-
kułu – przyp. D. G.] Tiaaaa, wystarczy spojrzeć na komentarze wyżej”  

 – napisał Homerowaty_Anonim, na co odpowiedział Dasio, pisząc:  
 „Cóż, najwyraźniej nie mieli pojęcia o istnieniu tej strony... I jej »czy-
telników«”. Po czym Homerowaty_Anonim zauważył jeszcze: „Przecież 
ona będzie przez każdego wyśmiewana... Panowie z 2K [wydawca gry  

 – przyp. D. G.] są chyba nie poważni”. Niestety, ta autodiagnoza graczy 
sugeruje, że widzą oni możliwość sporego sprzeciwu we własnym śro-
dowisku wobec tego rodzaju postaci. Taki wniosek znajduje potwier-
dzenie w komentarzu użytkowniczki babka_z _marsa, która – nieco 
żartobliwie – zauważyła: „A na fan-artach i tak będą ją rysować jako 
biuściastą supermodelkę :P”.

Natomiast jak postać Ellie oceniają uczestniczki ankiety? W zasadzie 
pomimo jej niepopularnego (jak na branżowe standardy) wizerunku 
spora część respondentek byłaby w stanie tę postać polubić, inaczej niż 
w przypadku komentujących mężczyzn, dla których aspekt wizualny jest 
zdecydowanie istotniejszy i dominuje w ocenie postaci. Graczki częściej 
zwracały uwagę na szczegóły modelu Ellie: tatuaż w formie serduszka czy 
naszyty na spodniach kwiatek. Co więcej, nie ograniczały się one tylko 
do oceny zewnętrznych walorów tej postaci. Próbowały opisać także 
cechy charakteru Ellie, przykładowo respondentka, która przeznacza 
ok. 10 godzin tygodniowo na gry, napisała:

Uważam, że jest osobą silną, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, chce, aby inni 
ludzie czuli przed nią respekt; przez to mało kto widzi w niej kobietę. W głębi du-
szy jednak jest sympatyczna i ma duże poczucie humoru, o czym świadczy tatuaż 
w kształcie serca oraz stokrotka na spodenkach.
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Oczywiście kobiety także krytykowały przedstawioną postać, ale ro-
biły to w zdecydowanie odmienny od mężczyzn sposób. Graczki unikały 
jednoznacznie negatywnych i wulgarnych określeń, a raczej wskazywały, 
że wizerunek Ellie jest przerysowany, a przez to aseksualny czy nieko-
biecy – co prowadziło je do konstatacji, że Ellie jest postacią wyjątkowo  

 „męską” i wygląda, „jakby miała zaraz powalić na ziemię, zdeptać i dobić 
kluczem”. To odwoływanie się do kategorii męskości nie dotyczy tylko 
i wyłącznie cech fizycznych (np. stroju mechanika), ale też cech charak-
teru Ellie, które przypisywały jej uczestniczki badania (silna, twarda, 
szorstka, brutalna, pewna siebie, niezależna). Co ciekawe, wśród kobiet, 
podobnie jak i u komentujących graczy, pojawiły się krytyczne nawiąza-
nia do feminizmu. Przykładowo jedna z respondentek (przeznacza jedną 
godzinę tygodniowo na gry) napisała o Ellie: „nie epatuje seksem, ale nie 
podoba mi się mimo to – to taka karykatura wręcz, widzę ją raczej jako 
stereotypową feministkę w wyobrażeniach facetów”. Inna uczestniczka 
badania (przeznacza 10 godzin tygodniowo na gry) napisała wprost, że 
pani mechanik jest „straszna” i nie chciałaby nią zagrać, ponieważ jest 
zbyt „feministyczna”. Widać więc, że krytyczne – ale zarazem dość ste-
reotypowe – podejście do feminizmu może cechować nie tylko graczy, 
ale także graczki.

Podsumowując ten etap analizy, można dojść do wniosku, że ste-
reotypowe podejście do kwestii cielesności wirtualnych postaci stanowi 
ogromną przeszkodę w popularyzowaniu niekonwencjonalnych rozwią-
zań. Progresywne intencje twórców gry nie odnalazły akceptacji w omó-
wionej grupie użytkowników. Nieoczywisty – w porównaniu do domi-
nującego modelu kobiecej bohaterki – wizerunek Ellie stał się podstawą 
do upublicznienia komentarzy wulgarnych, seksistowskich czy uprzed-
miotawiających w przypadku użytkowników płci męskiej, a w przypad-
ku części kobiet wywołał sprzeciw wobec przerysowanej, czy też mocno 
odbiegającej od przeciętnej, fizyczności Ellie. Zamiast znormalizować 
wygląd bohaterki, autorzy skierowali się ku skrajności. Bo podobnie jak 
ekstremalny model – unaoczniający się poprzez „mityczną” sylwetkę, 
popularnie określaną jako 90–60–90 cm – Lary Croft zaszufladkował 
tę postać jako obiekt seksualnego pożądania, tak idea stworzenia kom-
pletnie nieatrakcyjnej fizycznie postaci per se wystawiła ją na ostrą kry-
tykę. Oczywiście powyższe słowa nie powinny być odbierane jako po-
tępienie zjawiska otyłości, a raczej jako zarzut wobec twórców. Chcieli 
oni przenieść uwagę graczy z walorów fizycznych na inne aspekty bo-
haterki, ale zrobili to, bazując na modelu, w którego przypadku aspekt 
fizyczny ciągle przebija się na pierwszy plan. Dlatego też obserwatorzy, 
czyli sami gracze, także skupili się na wyglądzie Ellie i w dużej mierze 
zignorowali pozytywne przesłanie twórców.
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Lara Croft jest powszechnie uważana za ikonę popkultury. Sukces serii 
gier Tomb Raider (pierwsze wydanie: Core Design, Eidos Interactive, 1996; 
ostatnie wydanie: Crystal Dynamics, Square Enix, 2015), a także dwóch 
hollywoodzkich produkcji filmowych, zapewnił tej bohaterce rozpozna-
walność. Co prawda, przeciętny uczestnik kultury może lepiej kojarzyć tę 
postać z jej filmową odtwórczynią (Angeliną Jolie), ale w środowisku gra-
czy dominuje wizerunek budowany w kolejnych częściach serii (od 1996 r. 
pojawiło się 11 gier głównych oraz kilka pobocznych). Na przestrzeni lat, 
wraz z rozwojem możliwości technologicznych, zmieniał się wizerunek 
Lary Croft. Jednak dopiero w przedostatniej odsłonie, wydanej w 2013 r., 
twórcy postanowili zerwać z wizerunkiem ramboliny. Rambolina to żeń-
ski odpowiednik mężczyzny sukcesu, realizuje się ona w ostatnim bastio-
nie męskości: militaryzmie27. Modelowa rambolina przechwytuje wiele 
cech, które dotychczas były zarezerwowane dla mężczyzn: jest kompe-
tentna, aktywna, pewna siebie, ma nad sobą kontrolę, jest zorientowana 
na przemoc oraz świat zewnętrzny28. Pomimo tych emancypacyjnych 
cech osobowości Lara Croft przez lata była przedstawiana jako obiekt mę-
skiego pożądania, raczej wirtualny przedmiot erotycznej przyjemności 
niż niezależny podmiot w uniwersum Tomb Raidera29. W przywoływa-
nych tutaj artykułach dziennikarze po raz pierwszy informowali szerszą 
grupę graczy – przyzwyczajonych do wcześniejszych wizerunków Lary  

 – o poważnym przeprojektowaniu tej postaci. W grze Tomb Raider z 2013 r. 
doszło do rebootu całego uniwersum. Gracz przeżywa fabułę, która opo-
wiada o wczesnych etapach życia Lary Croft. Młoda, zaledwie 21-letnia, 
Lara dostaje nie tylko nową osobowość (nie jest to już silna i bezwzględ-
na rambolina, a raczej przeciętna kobieta, która musi się odnaleźć w eks-
tremalnie trudnej sytuacji), ale i odmienione ciało – można powiedzieć, 
że urea lnione. Bohaterka zyskuje nieco krągłości, proporcje jej sylwet-
ki nabierają faktycznych wymiarów, a krótkie szorty zostają zamienione 
na długie spodnie. W tym przypadku możemy więc mówić o kontekście 
redefiniowania utrwalonego schematu kobiecej cielesności w grach wi-
deo. W jaki sposób badani zareagowali na tę zmianę?

Przekształcenie wizerunku Lary Croft nie spotkało się z tak jedno-
znacznie negatywnym odbiorem, jak postać Ellie, przynajmniej w ra-
mach analizowanej grupy. Komentarze odnoszące się w sposób pozy-
tywny do metamorfozy panny Croft były w mniejszości, jednak głos tej 
części komentujących jest zauważalny. Niestety, w niektórych przypad-

27 Zob. Z. Melosik, op. cit., s. 210–211.
28 Zob. ibidem.
29 Zob. E. MacCallum-Stewart, „Take That, Bitches!” Refiguring Lara Croft in Feminist 

Game Narratives, „Game Studies” 2014, no 2.

Nowe wcielenie  
Lary Croft
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kach brak krytyki powiązany był z seksistowskimi czy paternalistyczny-
mi opiniami. Krzych Ayanami napisał: „Dobra robota mała, tak trzy-
maj :D”, „Ale lachon, must have : D” (Dawidv), „A mnie się podoba, ale 
na razie nie widziałem jeszcze cycków” (Cyber Rek in), a użytkownik 
Rock Alone: „Serio, bez zdjęcia od pasa w górę nie zamierzam zajmo-
wać stanowiska. Chociaż co tam... na pierwszy rzut oka, młody kociak 
wygląda drapieżnie :P”. Widać tu więc, że pomimo zmiany kontekstu, 
w jakim jest osadzona postać Lary Croft, nie zmienia się sposób jej po-
strzegania. Nie przestaje być ona obiektem seksualnym, który przyciąga 
zainteresowanie mężczyzn. Zmienia się co najwyżej treść przekazu, ale 
nie schemat jego interpretacji – czego zapewne życzyliby sobie autorzy 
remake’u Tomb Raidera.

Część komentujących odniosła się do nowego wizerunku Croft w spo-
sób całkowicie negatywny. W tym wypadku także dominowały odniesie-
nia do fizyczności tej postaci. Od najprostszych pytań „Gdzie są cycki?!” 
(Mister_ X) przez komentarze, w których autorzy odnosili się do nieco 
szerszej ramy interpretacyjnej: „Czy restart (kolejny) serii wyjdzie na 
zdrowie, ocenimy, jak gra wyjdzie. Teraz pytanie fanowski: jaką misecz-
kę Lara będzie miała w tej odsłonie?” (GunarDAN), a skończywszy na 
jawnie antykobiecych wypowiedziach w rodzaju: „Kobiety to brudasy ale 
żeby aż tak... Ten makijaż30 to wielka przesada” (Pan Dzikus). Widzimy 
więc, że stosunek graczy do zmiany zaproponowanej przez twórców gry 
nie jest jedynym elementem, który rzutuje na odbiór nowego wizerunku. 
Ważna jest też postawa osoby komentującej, wyrażająca się w stosunku 
do żeńskich postaci w grach, która z kolei wynika – zgodnie z interakcjo-
nizmem symbolicznym – z potencjału relacyjnego uczestnika dyskusji, 
na który składają się posiadane wyobrażenia, system znaczeń, schematy 
interpretacyjne oraz opisy ról31. Z pewnością część wypowiadających się 
graczy budowała swoje wyobrażenie i rozumienie postaci Lary Croft na 
podstawie doświadczeń z poprzednich odsłon serii. Jak trafnie ujął to 
użytkownik o pseudnimie nazary:

będą dobre cycki, będzie dobra gra :D Powiedzmy sobie szczerze ale Lare Croft 
kojarzymy głównie z wielkimi balonami :) Pamiętam jeszcze Tomb Raidera na ps1 
i te wielie pikselowate balony :D.

Tak więc reprodukowany przez wiele lat, stereotypowy i zseksualizo-
wany wizerunek Lary Croft mógł mieć wpływ na fanów tej serii, kreując 
zinternalizowane przez nich wyobrażenia i posiadane schematy inter-

30 Jest to nawiązanie do stylizacji Lary Croft. Na opublikowanych w artykule grafikach 
jej twarz jest zabłocona.

31 Zob. A. Pawłowska, Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem 
metod projekcyjnych, „Studia i Materiały” 2006, nr 1, s. 7–11, http://bit.ly/2c3dH0T 
[dostęp: 11.11.2015].
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pretacyjne. To, co przynosiło popularność tej postaci we wcześniejszych 
latach, obróciło się przeciwko twórcom gry w momencie, gdy chcieli oni 
urealnić główną bohaterkę swoich gier. Oczywiście opisywana tu me-
tamorfoza bohaterki nie jest bardzo radykalna. Widzą to także autorzy 
analizowanych wpisów. Coy2K napisał:

czym tu się podniecać ? wygląda jak ucharakteryzowana modelka, których było 
sporo i każda kolejna młodsza od poprzedniej. Rewolucja to by była gdyby miała 
kabze jak u przeciętnego amerykanina i miseczki rozmiar A.

Zapewne dla twórców – a może przede wszystkim producentów i wy-
dawcy – taka rewolucja wiązałaby się ze sporym ryzykiem biznesowym, 
co w kontekście wyżej omówionego odbioru postaci Ellie nie powinno 
nikogo dziwić. Nowy wizerunek Lary jest wciąż bardzo atrakcyjny, a jej 
uroda ponadprzeciętna, co doskonale koresponduje z rodzajem zasto-
sowanej perspektywy w grach z serii Tomb Raider. Mowa tutaj o per-
spektywie TPP (ang. third-person perspective), która pozwala na ciągłą 
obserwacje bohatera w środowisku gry. W przypadku wielu fanów może 
to być dodatkowym źródłem przyjemności, wynikającej z obserwacji 
atrakcyjnego ciała bohaterki32, co – moim zdaniem – możemy potrak-
tować jako przejaw wirtualnego voyeuryzmu.

Poruszona wyżej kwestia może wyglądać inaczej w przypadku gra-
czek, które postrzegają postać Lary Croft i jej przemianę w zdecydowa-
nie szerszym niż fizyczny kontekście. Dla nich nowy wizerunek tej bo-
haterki świadczy o jej dojrzałości i wiarygodności. Nowa Lara straciła 
swoje wyidealizowane kształty i zyskała strój, który nie odsłania dużej 
części jej ciała. Graczki zwróciły uwagę przede wszystkim na rezygna-
cję z „epatowania biustem” i odejście od stereotypowego przedstawienia 
atrakcyjnej kobiety jako „seksbomby”. Lara przeszła przemianę od „po-
staci wyglądającej bardzo »komputerowo«” przez kobietę idealną, by a na 
końcu nabrać cech kobiety realnej. Respondentki zauważają też zmiany 
o charakterze technologicznym, przykładowo zwiększenie szczegółowo-
ści postaci, lepszą jakość grafiki i tekstur. Natomiast dla pewnej części 
cały proces przemiany Lary Croft to przykład tylko i wyłącznie rozwoju 
technologicznego, a nie realna przemiana, ponieważ ciągle wpisuje się 
ona w schemat wyjątkowo atrakcyjnej kobiety – co najwyżej nieco „scho-
wano” jej fizyczne atrybuty. Taki pogląd koresponduje z przytoczonym 
wcześniej komentarzem użytkownika Coy2K. Część kobiet zwracała 
uwagę na to, że odnowiony wizerunek bohaterki zdecydowanie lepiej 
koresponduje z jej rolą i środowiskiem gry, o czym świadczy brud na 
ciele archeolog czy noszony przez nią strój (przykładowo niepraktyczne 

32 Zob. H. W. Kennedy, Lara Croft: Feminist Icon or Cyberbimbo?, „Game Studies” 
2002, no. 2.
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szorty zostały zastąpione spodniami). Wśród uczestniczek badania po-
jawiły się też głosy, że męskie gusta przestają mieć decydujące znacze-
nie dla projektantów gier, a urealniony model Lary Croft jest przejawem 
szerszych zmian społecznych i może mieć związek z dojrzewaniem od-
biorców gier – wniosek ten potwierdzają badania rynku elektronicznej 
rozrywki, które przytoczyłem na początku artykułu.

Część respondentek stwierdziła, że nowe wcielenie Lary nie jest tak 
dobre jak wcześniejsze. Badane kobiety odwoływały się do popularności 
poprzedniego wizerunku panny Croft, ale też deklarowały, że urealnio-
ny model jest mniej seksowny czy kobiecy – przez co traci swój urok. 
Pojawiły się też zarzuty, że postać straciła wyrazisty charakter. Takie 
głosy były w zdecydowanej mniejszości, jednak warto je odnotować, 
gdyż wskazują one na siłę, z jaką wpływają na nas popularne rozwiąza-
nia i długotrwale reprodukowane wzorce. Graczka, która przeznacza 22 
godziny tygodniowo na gry wideo, napisała: „Do przedostatniej prze-
miany było w porządku i Lara przypominała siebie natomiast ostatnia 
przemiana jest bez sensu gdyż bohaterka nie przypomina znanej Lary”. 
Inne respondentki nawiązywały do swoich wspomnień z dzieciństwa 
i podkreślały, że czują się związane z Larą-ramboliną, przez co nowy wi-
zerunek tej postaci wydaje im się obcy. Widzimy więc tutaj, że dla części 
uczestniczek kultury gier komputerowych nawet zseksualizowany i two-
rzony w odpowiedzi na męskie oczekiwania wizerunek nie musi być 
problematyczny, jeżeli został on wystarczająco mocno zinternalizowany.

W tym miejscu chciałbym krótko poruszyć interesującą kwestię, jaką 
jest utożsamianie się z bohaterką. Dlatego wrócę na moment do postaci 
Ellie, ponieważ w przeprowadzonym badaniu dało się zauważyć wyraźne 
różnice w podejściu respondentek do tego zagadnienia. Graczki dekla-
rowały, że trudno byłoby im utożsamiać się z Ellie. Głównie przez fakt 
przerysowania jej cech, przez co jawi się ona jako męska, karykatural-
na, nieatrakcyjna fizycznie czy nieskuteczna (ze względu na dużą wagę). 
Z kolei w przypadku Lary Croft argumenty były przeciwstawne. Część 
badanych stwierdziła, że nowy wizerunek Lary został urealniony, stał się 
mniej seksistowski. Z tego względu przeciętnej kobiecie łatwiej identyfi-
kować się z tą postacią, która wygląda „jak prawdziwa młoda dziewczy-
na, a nie jak nadmuchiwana lala”. Z wypowiedzi uczestniczek badania 
wynika, że osoby, które dystansują się od kontrolowanego bohatera, nie 
powinny mieć większego problemu z zagraniem Ellie. Inaczej ta kwestia 
wygląda w przypadku tych graczek, które próbują identyfikować się ze 
sterowanym awatarem. W takim wypadku przerysowana – i jednak do 
pewnego stopnia seksistowska – cielesność Lary Croft nie jest tak pro-
blematyczna, jak subwersywny, przełamujący branżowe (ale też domi-
nujące w całym polu produkcji popkulturowej) normy wizerunek Ellie.
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Piłka nożna to niezwykle popularna – głównie wśród mężczyzn – dyscy-
plina. Pomimo tego coraz więcej pań uprawia ten sport. W 2013 r. w in-
ternecie pojawiła się petycja, której autorka domagała się od firmy EA, 
czyli wydawcy gier z serii FIFA, wprowadzenia kobiecych drużyn do ko-
lejnej edycji gry. Niestety, pomimo zgromadzenia ponad 13 tys. podpi-
sów producent nie zdecydował się na implementację tego rozwiązania 
w grze FIFA 14 (EA Canada, EA Sports, 2013). Podjąłem się analizy tego 
doniesienia, by pokazać, że niekiedy inicjatywy zmierzające do prze-
kształcenia kultury gier komputerowych mogą mieć charakter oddol-
ny. Co więcej, ten przykład dobrze wpisuje się w kontekst wyrównywa-
nia dysproporcji pomiędzy reprezentacją obu płci w grach wideo. Nim 
przejdę do omówienia wyników tej części analizy, muszę wspomnieć 
o ważnym dla tego badania wydarzeniu, jakim było wprowadzenie 12 
kobiecych reprezentacji narodowych do FIFA 16 (EA Canada, EA Sports, 
2015) – najnowszej odsłony serii. W momencie, gdy powstawała zasad-
nicza część tego tekstu, nie było publicznie wiadomo, że twórcy zdecy-
dują się na taki krok. Jest to główny powód braku szerszego omówienia 
tej innowacji. Chciałbym jedynie zaznaczyć, że kobiece reprezentacje 
pozostają tylko dodatkiem dla głównych i najpopularniejszych trybów, 
takich jak kariera czy opcje sieciowe – w których ciągle dominują wiel-
kie kluby i znani piłkarze.

Jak gracze zareagowali na pomysł dodania kobiecych drużyn do gry 
FIFA 14? Zdecydowana większość uczestników dyskusji dewaluowała 
poziom i istotność kobiecej piłki nożnej. Użytkownicy reprezentujący 
taki pogląd najczęściej odwoływali się do własnego doświadczenia:

Już nie przesadzajmy – daleko mi do seksistowskiego podejścia większości wypo-
wiadających się tutaj, ale z tym wysokim poziomem to niezła bajka. Oglądałem 
wielokrotnie mecze olimpijskie, a także Mistrzostw Świata i często ogarniał mnie 
śmiech, z powodu obserwowanych wydarzeń. Nie dość, że takim starciom brakuje 
dynamiki i dziewczyny poruszają się jakby w zwolnionym tempie, to jeszcze bram-
karkom zupełnie brakuje podstawowej koordynacji ruchowej – piąstkują piłki które 
ledwo lecą, jakby uważały na paznokcie i wpuszczają dośrodkowania „za kołnierz”.

 – przekonywał użytkownik o pseudonimie WrednyPL. W zacytowa-
nej wypowiedzi pojawia się diagnoza komentującego, który stwierdza, 
że inni uczestnicy dyskusji reprezentują seksistowskie podejście. Rze-
czywiście tak jest, a komentarzy zrównoważonych czy pozytywnie oce-
niających inicjatywę było zaledwie kilka. Wypowiedzi o seksistowskim 
charakterze odnosiły się do fizyczności kobiet („Będą cycki będzie pom-
pa tak śpiewają wszyscy. Więc jestem na tak :D” –  lesik1998) czy ich 
pozycji społecznej („Kobiety są od gotowania, sprzątania i zapewniania 
przyjemności mężczyzną koniec kropka. +Nie ma co mówić o damskim 
sporcie tego nie da się oglądać” – KASZTAN). Pojawiały się uwłaczające 

Kobiece drużyny 
w FIFA 14
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porównania, takie jak: „Kończą im się chyba już pomysły... w 2018 pew-
nie będą psy vs koty... To ma być piłka nożna a nie cyrk” (WhiteWolfPL). 
Kilka osób zauważyło, że taki pomysł nie jest wart realizacji, ponieważ 
twórcy gry powinni skupić się na ważniejszych elementach, takich jak: 
nowe zespoły czy ligi, powiększenie liczby dostępnych opcji manager-
skich, nowe efekty graficzne. Ujawniły się też głosy, że kobietami i tak 
mało kto chciałby grać, a jeśli nawet, to jedynie przez krótki czas, trak-
tując żeńskie zespoły jako ciekawostkę, na którą twórcy gry nie powinni 
tracić czasu. Jednocześnie pojedyncze osoby argumentowały, że kobieca 
piłka nożna nie jest tak słaba, jak się sugeruje, a jeśli nawet, to nie jest to 
argument przeciw umieszczaniu żeńskich zespołów w grze. Ciekawym 
kontrargumentem jest stwierdzenie, że polska liga piłki nożnej też jest 
relatywnie słaba, a w FIF-ie pojawia się już od kilku lat. Użytkownik 
Werner słusznie zauważył, iż „W sportach w których biorą udział ko-
biety powinna być możliwość grania właśnie nimi. Nie jest to przejaw 
feminizacji branży, tylko UCZCIWE podejście do graczy-kobiet”. Nato-
miast dwie osoby przekonywały, że żeńskie drużyny w grze piłkarskiej 
de facto poszerzyłyby pole możliwych do wyboru opcji, a wybór zespo-
łu dalej należałby do gracza. Niestety, tego rodzaju głosy znalazły się 
w zdecydowanej mniejszości, a dyskusję zdominowały seksistowskie 
i dyskryminujące wypowiedzi.

Wydawać by się mogło, że opinie kobiet na temat obecności żeńskich 
drużyn w grach z serii FIFA będą w większości afirmatywne. Jednak prze-
prowadzona ankieta nie dała tak jednoznacznych wyników. Stosunkowo 
duża część respondentek wyraziła zdanie, które koresponduje z pogląda-
mi komentujących graczy. Pisały one o tym, że kobiece drużyny są zbęd-
ne i niepotrzebne, bo większość użytkowników i tak będzie grać męski-
mi zespołami, które są zdecydowanie popularniejsze i występują w nich 
największe gwiazdy. Podważały opłacalność wprowadzania takich roz-
wiązań oraz ich celowość, ponieważ nie przeszkadza im granie męski-
mi drużynami. Co więcej, w kilku przypadkach mówiły jednym głosem 
z komentującymi graczami, którzy krytykowali kobiecą piłkę nożną za 
jej, rzekomo, niski poziom i mało znaczącą rolę w świecie sportu. Do-
pełnieniem takiej postawy jest przekonanie niektórych respondentek, że 
piłka nożna oraz gry piłkarskie to domena głównie mężczyzn i z tego po-
wodu żeńskie zespoły nie powinny być wprowadzone lub mogą stać się 
podstawą nowych problemów, np. z zaprojektowaniem właściwego ba-
lansu rozgrywki i drużyn. Zaskakujący może być fakt, że wśród uczest-
niczek ankiety pojawiły się osoby o seksistowskich poglądach. Kobieta, 
która przeznacza 15 godzin tygodniowo na gry, napisała: „[...] Bo który 
gamer nie wolałby od czasu do czasu »pocieszyć« oka wspaniałymi oka-
zami płci pięknej, również grając w wirtualną piłkę nożną?”. Inna an-
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kietowana stwierdziła: „Dla mnie to bez znaczenia. Trochę »cycków« na 
ekranie nie zachęci mnie do tej gry. Myślę, że walczyć mogą o to głów-
nie feministki”. Zasadniczo aspekt męskiej dominacji, zarówno w wy-
miarze sportowym, jak i ilościowym, był dla kilku graczek wystarczają-
cym powodem, aby wyrazić niepochlebną opinię o omawianym pomyśle, 
np.: „Męska gra-mężczyźni występują. Równouprawnienie nie powin-
no dotyczyć gry takiej jak FIFA. Kobiety w FIFA są jak facet w stringach 

– niby można ale czy to fajnie wygląda?”. W wypowiedziach pojawiły się 
też odniesienia do feminizmu, jednak w negatywnym kontekście, czego 
przykładem może być ta wypowiedź: „Nie wiem czemu miałoby służyć 
dodanie babskich drużyn – wątpię czy ktokolwiek by nimi grał tak na 
poważnie. Chyba, że tylko po to, żeby je promować i uciszyć feministki. 
Jeśli tak, to dałoby radę”. Inna wypowiedź tego typu wiąże feminizm 
z możliwością pojawienia się nowych problemów (o czym wspominam 
kilka zdań wcześniej): „[...] Jednak dziwnie sobie wyobrażam granie ko-
bitkami w FIFA, nasze kochane feministki zaraz by powłaziły w kod gry 
i mówiły, że kobitki słabsze od mężczyzn”. Na ogół w grupie ankieto-
wanych graczek dominowała postawa braku większego zainteresowania 
piłką nożną, a co za tym idzie jej wirtualną wersją. Także ich wiedza 
o kobiecej odmianie tego sportu jest stereotypowa, przez co wpisuje się 
ona w hegemoniczną perspektywę mężczyzn i podtrzymuje ich uprzy-
wilejowaną pozycję w świecie sportu oraz jego wirtualnej reprezentacji.

Jednak wśród odpowiedzi graczek nie zabrakło pozytywnych od-
niesień do omawianego pomysłu. Dwie respondentki przyznały, że in-
teresują się kobiecą piłką i oczekują żeńskich drużyn w grach z serii 
FIFA. Taka postawa wiązała się głównie z przekonaniem, że coraz więcej 
pań angażuje się w ten sport i czynnie go uprawia, co powinno skłonić 
twórców gry do poszerzenia oferty właśnie o żeńskie zespoły. Co więcej, 
wprowadzenie takich drużyn byłoby sporą innowacją i poszerzeniem 
możliwości gry – część badanych zasugerowała, że takie zmiany mogą 
przypaść do gustu również męskim fanom FIF-y, a także sprawią, że 
zawartość tego tytułu będzie „sprawiedliwsza” i bardziej zróżnicowana, 
dostosowana do potrzeb obu płci. Jedynie w pojedynczych przypadkach 
pojawił się wniosek, że wprowadzenie kobiecych drużyn może pozytyw-
nie wpłynąć na damską piłkę nożną i przyczynić się do jej popularyzacji.

Wiele z przedstawionych wyżej przykładów wpisuje się w definicję sek-
sualizacji, którą przytoczyłem na początku tego tekstu. Duża część ko-
mentujących graczy, ale też kilka ankietowanych graczek, zredukowała 
swój odbiór postaci Elli i Larry Croft tylko do ich cech fizycznych. Nie-
stety, z przeprowadzonej analizy wynika, że obowiązująca w badanej gru-
pie norma atrakcyjności fizycznej oparta jest na zdominowanym przez 

Próba wstępnego 
ujęcia teoretycznego
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mężczyzn sposobie poznawania33, co nie pozostaje bez wpływu na to, 
jak kobiety postrzegają własną cielesność34. Okazuje się, że w badanych 
grupach normą jest fizyczna atrakcyjność, a wszelkie odstępstwa stają 
się przedmiotem większej lub mniejszej krytyki. W przypadku graczy 
można taką postawę tłumaczyć poprzez odwołania do zjawiska męskie-
go spojrzenia (ang. male gaze), które opiera się na relacji podporządko-
wania biernej i eksponowanej kobiety na wzrok aktywnego obserwatora- 

 -mężczyzny35. Gracze, obserwując żeńską postać w grze, mogą czerpać 
z tego przyjemność czy satysfakcję, dlatego oczekują takiego sposobu 
przedstawiania kobiecych modeli, który im to umożliwi. Ewidentnie  
Ellie nie spełnia tego wymogu, czego nie można napisać o przeprojekto-
wanej Larze Croft. Zastanawiające są natomiast oceny części badanych 
graczek. Ich krytyczne opinie o fizyczności Ellie mogą być związane ze 
stanem współczesnej kultury. Małgorzata Bogunia-Borowska zauważa:

Dzisiejszy człowiek starając się zrealizować projekt idealnego estetycznie wyglądu, 
sposobu życia, zachowania i spędzania wolnego czasu poddaje się presji kultury 
i korzysta z dostępnych możliwości przemiany36.

Presja, o której mowa, może mieć wiele źródeł. To mogą być reklamy, 
gdzie prezentuje się nienaganne ciała pięknych kobiet, reprodukowane 
w programach czy filmach stereotypy płciowe, poprawiane wizerunki 
gwiazd i ikon popkultury, obowiązujące mody (np. trend na zdrowy i ak-
tywny tryb życia) czy wspominana wcześniej dominacja męskiego spoj-
rzenia, które nieustannie dyscyplinuje wiele kobiet. O ile uaktualniona 
cielesność Lary Croft realizuje projekt estetycznego wyglądu (ewentual-
nie pozostając w pewnej sprzeczności ze starszymi i dobrze znanymi wi-
zerunkami tej postaci, co wywołuje sprzeciw części graczy i graczek), tak 
model Ellie miał go przełamać, co nie spotkało się z aprobatą badanych.

W przypadku pomysłu wprowadzenia kobiecych drużyn do gier 
z serii FIFA problemem okazała się niewiedza i wynikające z niej ste-
reotypowe podejście do żeńskiej piłki nożnej. Coś, co miało zwiększyć 
funkcjonalność gry, zostało odebrane jako marnowanie czasu i zaso-
bów (w opinii graczy) lub jako przejaw zbędnego angażowania kobiet 
w domenę męskiej aktywności (w przypadku części graczek). Dlaczego 
uczestniczki ankiety podporządkowują się męskiej dominacji i władzy? 
Odwołując się do teorii francuskiego socjologa Pierre’a Bourdieu, moż-

33 Zob. Z. Melosik, op. cit., s. 27. 
34 Zob. ibidem.
35 Zob. L. Mulvey, Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), „Screen” 1975, no. 3, 

http://bit.ly/2bj7ABo [dostęp: 11.11.2015].
36 M. Bogunia-Borowska, Ekstremalne metamorfozy – projekt idealnego człowieka 

i perfekcyjnego życia w ponowoczesnym świecie, „Kultura i Społeczeństwo” 2006, 
nr 4, s. 68.
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na stwierdzić, że wynika to z przyswojonych przez nie habitusów, które 
stanowią „system trwałych i dających się przetransportować dyspozy-
cji, ustrukturyzowanych struktur funkcjonujących jako [...] zasady gene-
rujące i organizujące praktyki oraz reprezentacje”37. Habitus wytwarza 
zbiorowe i jednostkowe praktyki, kreuje schematy interpretacyjne i spo-
sób myślenia jednostki, a przede wszystkim jest wytworem obiektywnej 
struktury, dzięki czemu może ona wpływać na zachowanie jednostek (na 
drodze subtelnych i często nieuświadomionych wpływów)38. W przypad-
ku pola sportu możemy mówić o strukturze dominacji, w której ramach 
pozycję dominujących utrzymują mężczyźni, a kobiety – zdominowa-
nych. Nieodłącznym elementem takiej relacji jest przemoc symbolicz-
na, będąca taką postacią dominacji, w której wykorzystywane kategorie 
posłuszeństwa są nie tylko wytwarzane przez grupę dominującą, ale też  

 „są stosowane przez zdominowanych nawet do postrzegania i opisu sa-
mej relacji dominacji, co sprawia, że ową relację postrzegają jako natu-
ralną”39. Wydaje się, że te z respondentek, które wyraziły się w sposób 
krytyczny o kobiecej piłce nożnej oraz żeńskich zespołach w grze FIFA 14,  
przyjmują za naturalny stan hegemonii męskiej odmiany tego sportu  

 – zarówno w świecie fizycznym, jak i wirtualnym.
Wyżej nakreślona rama teoretyczna jest użyteczna nie tylko w przy-

padku obszaru aktywności sportowej. Możną ją również zastosować 
do wyjaśnienia warunków męskiej dominacji w ramach pola produkcji 
kulturowej, w tym wytwarzania gier wideo. Zgodnie z wyżej dokonaną 
analizą na rynku elektronicznej rozrywki pozycje dominujące utrzymu-
ją mężczyźni. Przejawia się to nie tylko poprzez zseksualizowany spo-
sób prezentacji kobiet w grach (wymiar symboliczny), ale także skrajną 
dysproporcję płci wśród twórców tego medium (co stanowi właściwość 
obiektywnej struktury), czego dowodzą prowadzone badania40. Moim 
zdaniem taka sytuacja poważnie hamuje proces równouprawnienia ko-
biet w ramach kultury gier komputerowych. Jak pisał Bourdieu, zmiana 
stosunku dominacji jest możliwa jedynie poprzez radykalne przekształ-
cenie struktur, których tworem są dyspozycje41. W tym momencie zasad-
ne wydaje się pytanie o dominujących mężczyzn i ich rolę w tworzeniu 
struktur. Jest to ta grupa w polu produkcji gier komputerowych, która 

37 P. Bourdieu, Struktury. Habitus. Praktyki, przeł. L. Kopciewicz, [w:] Socjologia. 
Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Kraków 2009, s. 547.

38 Ibidem, s. 548–549. 
39 P. Bourdieu, Przemoc symboliczna, przeł. L. Kopciewicz, [w:] Socjologia…, s. 504.
40 Badanie IGDA z 2005 r. ukazało, że w branży pracowało zaledwie 11,5% kobiet, z czego 

większa część w działach marketingu i HR. Zob. IGDA, Game Developer Demographics: 
An Exploration of Workforce Diversity, 2005, http://bit.ly/2bzsKia [dostęp: 11.11.2015].

41 P. Bourdieu, Przemoc…, s. 508.
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ma przewagę wynikającą z posiadania licznego kapitału, rozumiane-
go jako „potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach między-
ludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści oso-
bom, grupom i społeczeństwom”42. Niestety, ale sam kapitał, którego 
Bourdieu wyróżnia trzy rodzaje (ekonomiczny, społeczny i kulturowy), 
umacnia występujące już nierówności w omawianym polu. Co prawda, 
kobiety stanowią niemal 50% wszystkich użytkowników gier w krajach 
rozwiniętych (co daje szansę na przekształcenia wynikające z przemian 
rynku i konieczności jego dostosowania do oczekiwań graczek), jednak 
jednocześnie męscy fani z pewnością będą (pozostając w minimalnej 
większości) oczekiwać takich konstrukcji cielesnych i roli postaci żeń-
skich, które spełnią dominujący w społeczeństwie (stereotypowy) wzór 
kobiecej fizyczności i pozwolą im na czerpanie satysfakcji z jego obser-
wacji. Tak więc wizja wzrostu ekonomicznego znaczenia kobiet wcale nie 
musi doprowadzić do zmian wspominanych struktur wpływających na 
habitusy. Aby tak się stało, należy wspierać kobiety i procesy feminizacji 
w branży elektronicznej rozrywki, mając jednak świadomość, że zwięk-
szanie liczby kobiet zatrudnionych w mniej istotnych działach (np. HR) 
niczego nie zmieni. Muszą one zdobyć kapitał symboliczny i społeczny 
w postaci umiejętności praktycznych, wiedzy, siatki kontaktów, renomy  

 – tylko w ten sposób staną się konkurencyjne względem mężczyzn, któ-
rzy ustalają warunki w omawianej branży już od momentu jej powstania, 
kreując dominujący podmiot idealny, w którym skupiają się takie cechy 
jak: męskość, biały kolor skóry i heteroseksualność43. Nie będzie to łatwe 
bez zmiany dyskursu, jaki towarzyszy dyskusjom wokół podejmowanej 
tutaj problematyki, czego negatywnym przykładem może być tzw. afera 
Gamergate z 2014 r. Wydarzenie to wstrząsnęło branżą elektronicznej 
rozrywki i zapoczątkowało ogólnoświatową dyskusję wokół seksizmu 
w świecie gier wideo.

Przedstawione rozważania mają charakter wstępny i eksploracyjny44. 
Zdaję sobie sprawę z faktu, że podejmowany przeze mnie problem wy-
maga zdecydowanie głębszych badań. Efektem mojej analizy jest, jak 
myślę, wskazanie na kilka dość nieoczywistych zjawisk. Okazuje się, 
że próby eliminacji stereotypów płciowych z kultury gier wideo mogą 

42 A. Klimczuk, Zastosowanie koncepcji kapitału społecznego w badaniach ludolo-
gicznych. Przykład branży gier komputerowych, „Homo Ludens” 2010, nr 2, s. 53, 
http://bit.ly/2bcxECd [dostęp: 11.11.2015].

43 Zob. J. Dovey, H. Kennedy, Kultura gier komputerowych, przeł. T. Macios, A. Ok-
siuta, Kraków 2011, s. 81–82.

44 E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, przeł. W. Betkiewicz [et al.], Warszawa 
2003, s. 111. 
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spotkać się z dość radykalnym sprzeciwem. O ile niechęć graczy nie jest 
przesadnie zaskakująca, o tyle dziwić może postawa niektórych ankie-
towanych, które odbierają te (jednak) emancypacyjne procesy jako zja-
wiska niekorzystne. Dlatego uważam, że należy szukać głębszych wyja-
śnień takich postaw wśród grających kobiet. Być może graczki, których 
socjalizacja medialna przebiegała w zmaskulinizowanej kulturze gier 
wideo, nie oczekują radykalnych zmian w sposobie przedstawiania ko-
biecych postaci? Może nie jest dla nich istotną kwestią to, czy będą mo-
gły częściej przeżywać wirtualne przygody jako żeński bohater? Prze-
chodząc na szerszy poziom rozważań, zwróciłbym uwagę na rolę kobiet 
w przekształcaniu pola produkcji kulturowej, której są częścią. Trze-
ba tu pamiętać nie tylko o czynniku ilościowym, który wyraża się po-
przez zwiększanie liczby kobiet zaangażowanych w produkcję gier wideo, 
ale i jakościowym – czyli posiadanych przez nie habitusach i zdolności 
przełamywania dyscyplinujących mechanizmów, jakim są często pod-
dawane. Co więcej, z przeprowadzonej analizy wynika, że najbezpiecz-
niej jest tworzyć postaci uśrednione, raczej niebudzące skrajnych reak-
cji. Przerysowanie cech fizycznych może być pozytywnie odebrane, ale 
raczej w wypadku, gdy akcentuje ono cechy powszechnie uznawane za 
atrakcyjne (nienaganna sylwetka, symetryczna twarz). Taki stan rzeczy 
z pewnością hamuje proces zwiększania różnorodności postaci w grach 
wideo – szczególnie w produkcjach AAA – i należy go oceniać negatyw-
nie. Tak więc walka ze stereotypowymi przedstawieniami kobiecych po-
staci w grach oparta będzie raczej na ewolucji (nowa Lara Croft), a nie 
radykalnym podważeniu obowiązujących norm (Ellie).
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