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The article, based largely on own research and experience, describes the subject of the gender division within real life sport activities and indicates that console/computer games could be a tool than
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and the possibility of their removal may affect the boundaries of gender in the “real” sport.
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WSTČP

Rywalizacja w sporcie jest podzielona ze wzglčdu na pãeþ. Nie istniejĈ
damsko-mčskie druİyny piãkarskie, kobiety nie walczĈ przeciwko mčİczyznom w boksie, w biegach sĈ odrčbne kategorie dla kobiet i mčİczyzn. NajczčĤciej przytaczanym argumentem na korzyĤþ tego podziaãu jest odmienna
budowa ciaãa kobiecego i mčskiego bčdĈca przeszkodĈ w stworzeniu równych szans sportowcom. Nie jest przedmiotem tego artykuãu ukazanie, ile
w tym stwierdzeniu jest prawdy. Chciaãbym jednak zwróciþ uwagč, İe
w wyniku tego podziaãu kobiety tracĈ na pãaszczyĮnie komercjalizacji
uprawianego przez nie sportu. Istnieje zaledwie kilka dyscyplin, w których
kobiety sĈ traktowane przez media z wičkszĈ uwagĈ niİ mčİczyĮni (na
________________
1
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przykãad pãywanie synchroniczne, balet). Komercjalizacja danej dyscypliny
sportowej jest istotna, poniewaİ przez wpãywy z transmisji telewizyjnych
jest ona w stanie przyciĈgnĈþ uwagč sponsorów, a tym samym zwičkszyþ
dofinansowanie sportów.
Gry wideo (konsolowe/komputerowe) sĈ narzčdziem, dzički któremu
pojawia sič szansa na zniwelowanie granic pãciowych w sporcie. Dzički
grom moİemy przenieĤþ swoje „ja” w Ĥwiat rzeczywistoĤci wirtualnej, w której zostajĈ zniesione granice pãciowe. W Ĥwiecie gry wcielamy sič w rolč
postaci (awatara) narzuconej nam przez jej twórców lub teİ kreujĈc wãasnĈ
postaþ, nadajĈc jej pãeþ, warunki fizyczne, umiejčtnoĤci (zaleİne od rodzaju
gry) czy cechy charakteru. Dostajemy narzčdzie, dzički któremu nie musimy sič martwiþ o wãasnĈ osobč pod wzglčdem fizycznym. JesteĤmy
w stanie zmierzyþ sič w wirtualnym pojedynku na Ĥmierþ i İycie, wziĈþ
udziaã w cyfrowej wojnie czy teİ wejĤþ na najwyİszy wodospad i oddaþ
skok do zbiornika wypeãnionego wodĈ. Przy İadnej z wymienionych czynnoĤci nie wyrzĈdzimy sobie krzywdy cielesnej (przynajmniej obecnie).
W przedstawionym ujčciu pojawia sič szansa dla kobiet na równĈ rywalizacjč z mčİczyznami. W swojej pracy chciaãbym przytoczyþ przykãady
takiej rywalizacji i pokazaþ, w jaki sposób w grach, które bãčdnie mogĈ byþ
kojarzone wyãĈcznie z mčİczyznami, radzĈ sobie kobiety.

1. KRÓTKA HISTORIA POWSTANIA SPORTÓW WIRTUALNYCH

Cyfrowym odpowiednikiem zawodów sportowych odbywajĈcych sič
w tzw. realu sĈ sporty wirtualne (znane równieİ jako sporty elektroniczne).
CharakterystycznĈ cechĈ zawodów wirtualnych jest ich powszechnoĤþ.
Sportowcem biorĈcym udziaã w zawodach moİe byþ kaİdy wãaĤciciel konsoli do gier lub komputera osobistego2. Niezbčdne jest równieİ posiadanie
konkretnej gry, z wykorzystaniem której sĈ organizowane zawody.
Do roku 1998, kiedy miaãa swojĈ premierč konsola Dreamcast, zawody
wykorzystujĈce konsole do gier odbywaãy sič wyãĈcznie przy uİyciu trybu
wieloosobowego offline – bez dostčpu do sieci. Zawodnicy (bčdč ich dalej
nazywaã zamiennie graczami) spotykali sič w jednym dniu, w danym miejscu, o konkretnej godzinie, aby wziĈþ udziaã w zawodach. Rywalizowali
formuãĈ nazywanĈ przeze mnie „face to face” (siedzĈc obok siebie, korzystajĈc z tej samej konsoli). Turniej trwaã zazwyczaj jeden dzieę, w wyjĈtko________________
2 Obecnie pomijam wszelkiego rodzaju tablety i telefony zwiĈzane z grami, na których
nie sĈ organizowane zawody wirtualne.
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wych przypadkach byã organizowany turniej dwudniowy (w drugim dniu
najczčĤciej przeprowadzane byãy finaãy). Do najpopularniejszych zawodów
w naszym kraju zaliczyþ moİna turnieje organizowane w grze Pro Evolution
Soccer (gatunek – piãka noİna) rozgrywanych na konsoli PlayStation 2,
a takİe turnieje w serie Tekken i Soul Calibur (obie z gatunku bijatyk) rozgrywane równieİ na wyİej wymienionej konsoli.
W przypadku komputerów osobistych sposób rozgrywki wieloosobowej wyglĈdaã nieco inaczej. Od samego poczĈtku wprowadzenia na rynek
gier wykorzystujĈcych grafikč 3D istniaãa moİliwoĤþ rywalizacji przy wykorzystaniu poãĈczeę LAN (komputery poãĈczone w jednĈ sieþ).
Przeãom nastĈpiã po wprowadzeniu do gier trybu wieloosobowego –
online. Dzički wykorzystaniu sieci bezprzewodowej moİliwe byão rywalizowanie mičdzy graczami oddalonymi od siebie o setki kilometrów. Gracze
z Japonii mogli rywalizowaþ z graczami mieszkajĈcymi w Stanach Zjednoczonych. Do pierwszych najpopularniejszych gier wykorzystujĈcych sieþ
bezprzewodowĈ naleİaãy pozycje Quake III Arena oraz Counter-Strike (modyfikacja gry Half-Life 2 – obie produkcje z gatunku strzelanin).
Dzisiaj oba tryby wieloosobowe (offline i online) majĈ swoich zwolenników. Jednak widoczne tendencje naszego rynku wskazujĈ na coraz wičkszy wzrost popularnoĤci turniejów organizowanych w trybie online. PopularnoĤþ portali internetowych, takich jak esports.pl3 (w Polsce) czy ESL4
(w Polsce i na Ĥwiecie), jasno wskazuje, w jakim kierunku najprawdopodobniej bčdĈ sič rozwijaãy dalsze Ĥcieİki sportów wirtualnych. Potwierdzeniem tych sãów jest aktualna charakterystyka turniejów organizowanych
lokalnie – offline, które coraz czčĤciej stanowiĈ jedynie formč marketingowego dodatku do promocji gry, odbywajĈcego sič zazwyczaj wyãĈcznie
w czasie zbliİonym do premiery konkretnego tytuãu. Jako miãoĤnik turniejów wirtualnych, zauwaİam coraz mniejsze zainteresowane tego typu wydarzeniami wĤród graczy zawodowców (osób regularnie przygotowujĈcych
sič i startujĈcych w zawodach opartych na ich ulubionej grze-dyscyplinie).
Obecne turnieje czčĤciej skupiajĈ graczy okazjonalnych, którzy pojawiajĈ sič
na przykãad z powodu organizacji danego wydarzenia w ich rodzinnym
mieĤcie. Z pewnoĤciĈ przydatna byãaby gãčbsza analiza owego spadku zainteresowania turniejami offline, chociaİby na podstawie przeprowadzonych
badaę. Dla mnie, jako socjologa, jest to ciekawy punkt do przyszãoĤciowej
analizy.

________________
3
4

http://www.esports.pl/
Skrót od: Electronic Sports League; http://www.esl.eu/pl/.
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Przedstawienie owego zarysu historycznego sportów wirtualnych byão
konieczne, by móc uchwyciþ specyficzny poziom dostčpnoĤci owych zawodów i ich ogólnĈ powszechnoĤþ. Gracz sportowiec w grach konsolowych/komputerowych nie musi mieþ tčİyzny fizycznej, ogromnej siãy czy
muskulatury (nie oznacza to, İe gracze takiej sylwetki nie posiadajĈ). Ponadto nie musi wyjeİdİaþ na zgrupowania swojego zespoãu ani mieþ osobistego trenera czy teİ opieki menadİerskiej. Gracz jest i trenerem, i menadİerem dla samego siebie – zamiast wyjazdów na zgrupowania moİe
trenowaþ swojĈ dyscyplinč, pozostajĈc w domu. Obecnie podczas korzystania z gier bardziej cenne okazujĈ sič zdolnoĤci manualne, refleks oraz umiejčtnoĤþ szybkiego odnalezienia sič w mechanice danej gry. Gracze zawodowcy muszĈ byþ równieİ przygotowani na wzmoİony wysiãek psychiczny.
Powinni uzbroiþ sič w ogromnĈ iloĤþ wolnego czasu, byþ odporni na stres,
mieþ stalowe nerwy, byþ cierpliwymi, a takİe mieþ dobrĈ pamičþ (uczenie
sič skomplikowanych sekwencji ciosów w grach z gatunku bijatyk). WyjĈtek stanowiĈ gry, które wykorzystujĈ kontrolery ruchowe. Jednak obecnie
zawody tego typu nie sĈ organizowane.
Owa uniwersalnoĤþ gier stanowi o jej specyfice. W Ĥwiecie zdominowanym przez sporty podzielone ze wzglčdu na pãeþ wyãania sič interesujĈce
narzčdzie, które jest w stanie zniwelowaþ bariery pãciowe w sporcie.

2. SPORTY WIRTUALNE – SZANSE I MOįLIWOģCI
ZNIESIENIA GRANIC PâCIOWYCH

W sporcie realnym zawody sĈ organizowane z podziaãem na pãeþ – pod
uwagč bierze sič róİnice warunków fizycznych kobiet i mčİczyzn. Róİnice
te w naturalny sposób wpãywajĈ na siãč i szybkoĤþ sportowców, co ma
ogromne przeãoİenie na finalne osiĈgi. W grze wirtualnej podziaã ten zostaje zniesiony. Gracz (zawodnik) wciela sič we wspomnianego wczeĤniej
awatara – postaþ wirtualnĈ, którĈ steruje. Dzički temu kobieta i mčİczyzna
przenoszĈ sič w rzeczywistoĤþ wirtualnĈ, w której mogĈ rywalizowaþ jak
równy z równym i majĈ identyczne szanse. Nie ma znaczenia siãa gracza
czy jego postura. Najwaİniejsza jest umiejčtnoĤþ operowania kontrolowanym awatarem.
Drugim istotnym czynnikiem umoİliwiajĈcym przedstawicielom obojga
pãci rywalizacjč mičdzy sobĈ jest brak jakichkolwiek organizacji narzucajĈcych podziaã pãciowy. IdĈc dalej, na zawodach elektronicznych nie ma równieİ podziaãu ze wzglčdu na wiek osób grajĈcych. OsobiĤcie spotkaãem sič
z wieloma przypadkami, kiedy osoba niepeãnoletnia rywalizowaãa z osobĈ
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dorosãĈ. Widziaãem równieİ sytuacje, w których kobiety byãy w pewnym
sensie wyróİniane za udziaã w turniejach. Owa gratyfikacja z jednej strony
mogãa wskazaþ na podkreĤlenie pewnej umownej granicy pãciowej w zawodach wirtualnych, natomiast z drugiej – byãa sposobem mobilizowania
kobiet do udziaãu w nastčpnych rozgrywkach.
BiorĈc pod uwagč powyİsze przykãady, mamy zarys obrazu, w którym
kobiety mogĈ bez wičkszych przeszkód rywalizowaþ z mčİczyznami. Dodatkowym interesujĈcym aspektem jest moİliwoĤþ wspóãzawodnictwa
z mčİczyznami w jednym zespole, co jest zjawiskiem bardzo rzadkim
w sporcie realnym. Na palcach jednej rčki moİna zliczyþ sporty, w których
kobieta i mčİczyzna ze sobĈ wspóãzawodniczĈ. Natomiast w Ĥwiecie wirtualnym juİ obecnie majĈ miejsce druİyny „mieszane”. Przykãady udziaãu
kobiet w druİynach „mčskich” przytoczč w dalszej czčĤci artykuãu.

3. NAJPOPULARNIEJSZE SPORTY „REALNE” I WIRTUALNE

KolejnĈ interesujĈcĈ specyfikĈ sportów wirtualnych jest podziaã na gatunki (w moim artykule swoisty odpowiednik dyscyplin sportowych).
W sporcie „realnym” moİemy wyróİniþ piãkč noİnĈ, siatkówkč, lekkoatletykč i sztuki walki, jako jedne z najczčĤciej uprawianych sportów. Natomiast w przypadku gier wideo podziaã ten jest zdecydowanie inny. Pojawia
sič tu problem wynikajĈcy z uogólnienia gatunku gier sportowych, w konsekwencji czego na przykãad piãka noİna, siatkówka czy lekkoatletyka sĈ
traktowane jako jeden gatunek – gry sportowe.
W marcu 2012 roku przeprowadziãem badanie, w którym wzičão udziaã
946 graczy konsolowych z Polski, udzielajĈcych sič na forach internetowych
zwiĈzanych z grami5. Zapytaãem moich respondentów mičdzy innymi
o ulubiony gatunek gier. SpoĤród przygotowanej kafeterii odpowiedzi
moİna byão wybraþ dowolnĈ liczbč ulubionych gatunków gier. Na gry
sportowe, w przedstawionym wyİej rozumieniu, wskazaão 25% badanych.
Najpopularniejszym gatunkiem gier okazaãy sič gry akcji (66%) i strzelaniny
(61%)6. Drugi z wymienionych gatunków jest równieİ dominujĈcĈ i najpopularniejszĈ dyscyplinĈ turniejowĈ. Zaraz po nich znajdujĈ sič gry o tema________________
5 Badanie przeprowadziãem za pomocĈ ankiety internetowej, którĈ opublikowaãem na
26 polskich forach o tematyce gier konsolowych. Ankieta byãa dostčpna w Internecie przez
tydzieę i zostaãa wypeãniona przez 946 osób.
6 M. Wierzbicki, Profil polskiego gracza konsolowego – wyniki ankiety, 2012, http://graczemod-dziecka.blogspot.com/2012/03/profil-polskiego-gracza-konsolowego.html [dostčp: 28.05.
2012].
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tyce piãki noİnej oraz bijatyk. Ze wzglčdu na popularnoĤþ poszczególnych
gatunków swojĈ analizč rozpocznč od gier w kategorii strzelanin.

4. CHWYý KARABIN W DâOĘ I WYRUSZ, BY WALCZYý! –
KRÓTKI OPIS KOBIET GRAJćCYCH W GRY
Z GATUNKU STRZELANIN

Ponad rok temu na Oficjalnym Forum PlayStation utworzyãem klan o nazwie OFPS7 dla osób grajĈcych w Killzone 3 (gatunek strzelanin), w celu
umoİliwienia sobie oraz innym polskim uİytkownikom forum wspólnego
grania przez Internet. Z biegiem czasu owa inicjatywa spotkaãa sič z bardzo
duİym zainteresowaniem. Do dzisiaj liczba czãonków klanu wielokrotnie
sičgaãa stu, co zmuszaão do koniecznoĤci usuwania nieaktywnych uİytkowników8.
W klanie pojawiãy sič elementy hierarchii – wyãonili sič dowódcy, stratedzy oraz osoby czynnie zaangaİowane w rozwój klanu. WĤród osób bčdĈcych w klanie pojawiãy sič równieİ kobiety. Co ciekawe, pomimo militarnego charakteru gry, zostaãy one bez przeszkód zaakceptowane przez
tzw. „starĈ gwardič graczy”9 i, wbrew stereotypom, byãy odbierane z szacunkiem i naleİytĈ powagĈ.
W grze Killzone 3, w trybie wieloosobowym, wystčpuje 5 klas specjalizacji na polu walki: inİynier, taktyk, medyk, infiltrator oraz strzelec wyborowy. Jedna z kobiet okazaãa sič specjalistkĈ w klasie medyków. Byãa na tyle
dobrym graczem, İe gdy oĤmioosobowy oddziaã10 w danej potyczce potrzebowaã medyków, jĈ wybieraã w pierwszej kolejnoĤci.
Druga kobieta w klanie peãniãa rolč taktyka. Ta rola byãa jednĈ z najbardziej odpowiedzialnych klas postaci, poniewaİ umoİliwiaãa odblokowywanie punktów respawn11. W póĮniejszym czasie przyznano jej miano jednego
z dowódców. Pojawiã sič jednak podziaã na osoby podporzĈdkowujĈce sič jej
rozkazom (wičksza czčĤþ „starej gwardii”) oraz osoby bagatelizujĈce jej status
(zazwyczaj byli to nowi gracze). Na jej przykãadzie wyãania sič równieİ pewna
________________

Skrót od: „Oficjalne Forum PlayStation”.
Dane z 28 maja 2012 roku.
9 Gracze bčdĈcy w klanie od samego poczĈtku.
10 W grze Killzone 3 w jednym oddziale moİe znaleĮþ sič do 8 graczy, natomiast w jednej
frakcji (druİynie) – do 12 graczy.
11 Strategiczny punkt na mapie, w którym gracz odradza sič na poczĈtku rozgrywki lub
po Ĥmierci swojego awatara. Od zdobytych i utrzymywanych punktów respawn w grze Killzone 3 czčsto zaleİaã ostateczny wynik rozgrywki. Bez nich bardzo cičİko byão wygrywaþ
misje.
7

8
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specyfika osób grajĈcych. Otóİ, wielu graczy-mčİczyzn cechuje sič swego
rodzaju dystansem wobec grajĈcej pãci przeciwnej. Byþ moİe jest to spowodowane róİnicĈ osiĈgničþ sportowych pomičdzy obiema pãciami w kategorii danego sportu. MčİczyĮni dalej twierdzĈ, İe nawet w rzeczywistoĤci
wirtualnej bčdĈ osiĈgali lepsze ogólne wyniki w danej grze (zawodach) niİ
kobiety. Co jednak istotne, swój profil PSN12 zawodniczka dzieliãa ze swoim
partnerem. Dochodzião do sytuacji, w której wymieniali sič podczas grania
i bez wãĈczonego zestawu sãuchawkowego oddziaã nie byã w stanie wskazaþ jednoznacznie, kto obecnie kieruje grĈ. Jej grč okreĤliãbym mianem „gry
zawodowej”. Potrafiãa dowodziþ oddziaãem, przejmowaþ strategiczne cele,
szczyciãa sič wysokĈ celnoĤciĈ i nieraz byãa wyİej w podsumowujĈcym
kaİdĈ bitwč rankingu niİ inni koledzy z klanu.
Kobiety w omawianej grze wojennej zapisaãy sič w ĤwiadomoĤci reszty
klanowiczów bardzo pozytywnie ze wzglčdu na swoje umiejčtnoĤci (okreĤlane przeze mnie jako obycie z grĈ). Jedna z nich gra do dzisiaj w klanie
OFPS, jednak wraz z czčĤciĈ uİytkowników juİ w innej grze – Battlefield 3
(gatunek strzelanin)13.

5. PIâKA NOįNA OCZAMI KOBIETY – SZERSZA PERSPEKTYWA?

Zanim zdecydowaãem sič na utworzenie klanu OFPS w grze Killzone 3,
miaãem okazjč zainicjowaþ powstanie reprezentacji Polski OFPS w grze
FIFA (piãka noİna). Przez okres dwóch lat w skãadzie druİyny byli sami
mčİczyĮni, natomiast w 2012 roku do naszej kadry doãĈczyãa kobieta. Od
poczĈtku istnienia reprezentacji peãniãem funkcjč kapitana zespoãu oraz
gãównego stratega. Zaskoczeniem byãa dla mnie konstruktywna krytyka ze
strony nowej zawodniczki, na jakĈ pozwoliãa sobie po zagraniu z nami
pierwszego meczu. Zwróciãa uwagč na zauwaİalny brak zaufania w grze
wzglčdem innych osób z naszego zespoãu, zbyt duİy nacisk kãadziony na
indywidualnoĤþ poszczególnych osób oraz czčste, zbyt szablonowe zagrania. WczeĤniej İadna nowa osoba (byli to sami mčİczyĮni) nie odwaİyãa sič
w taki sposób przedstawiþ swojego zdania po rozegraniu pierwszej wspólnej rozgrywki. W grze samej zawodniczki byãy widoczne jeszcze pewne
braki techniczne (obycie z grĈ) w stosunku do reszty druİyny, jednak byão
to dla mnie zrozumiaãe, zwaİywszy na fakt czčstszego rozgrywania ze sobĈ
meczów przez mčİczyzn. W jej stylu gry daão sič natomiast zauwaİyþ chčþ
________________
12 Internetowy profil gracza wykorzystywany mičdzy innymi do korzystania z gier wieloosobowych w trybie online.
13 Dane z 28 maja 2012 roku.
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wspóãpracy, udokumentowanĈ czčstymi próbami konstruowania akcji, co
z kolei rzadziej czynili mčİczyĮni.
Nasza reprezentantka wzičãa udziaã w organizowanych wspólnych zawodach LOFPS14. Byãa to druga edycja turnieju. Na 15 uİytkowników, którzy wzičli udziaã w lidze i dotrwali do koęca turnieju, zajčãa 15. miejsce.
OsiĈgničty wynik skãadaãbym jednak na karb, wspomnianych juİ wczeĤniej, pewnych braków w obyciu z grĈ. Ich wyeliminowanie jest niezbčdne,
by móc rywalizowaþ z graczami zawodowcami. Istotne jest jednak to, İe
udaão jej sič pokonaþ kilku graczy z wyİszych miejsc w koęcowej tabeli,
a mecze przeciwko niej byãy w wičkszoĤci okreĤlane mianem tych „trudniejszych”15.
Muszč jednak przyznaþ, İe kobiet w grach piãkarskich nie spotkaãem
zbyt wiele. Byþ moİe powodem tego jest utrudniona weryfikacja pãci, poniewaİ w profilu gracza nie ma tego typu informacji. W tej sytuacji moİna
jedynie wysãaþ do drugiej osoby wiadomoĤþ z pytaniem, co w Ĥwiecie wirtualnym nie jest na ogóã stosowane, gdyİ pãeþ nie ma wpãywu na rozgrywkč, a pytanie moİe zostaþ Įle odebrane przez drugĈ osobč. Byþ moİe wielu
kobietom w Ĥwiecie wirtualnej piãki noİnej, zdominowanym przez mčİczyzn, trudno jest zaprezentowaþ swoje moİliwoĤci. Jednym z powodów
mogĈ byþ stereotypy dotyczĈce wiedzy kobiet na temat piãki noİnej, a takİe
obawa przed kompromitacjĈ, która wpãywa na rezygnacjč z udziaãu w takich rozgrywkach.

6. SPORTY WIRTUALNE FORMć ZNIESIENIA GRANIC PâCIOWYCH?
PRZESZKODY

Sport wirtualny, jak unaoczniãy powyİsze opisy, daje moİliwoĤþ zniesienia granic (podziaãu) pãci, które istniejĈ w sporcie realnym. Przykãady
rywalizacji kobiet w dziedzinie elektronicznego sportu moİna by mnoİyþ.
Jednym z nich jest scena kobieca w grze Counter-Strike16. Kobiety pojawiaãy
sič równieİ na turniejach w Pro Evolution Soccer oraz gier z gatunku bijatyk,
chociaİ – co warte ponownego podkreĤlenia – stanowiãy pojedyncze przypadki w przewaİajĈcym gronie mčİczyzn.
________________

Skrót od: „Liga Oficjalnego Forum PlayStation”.
Opisowe relacje z meczów moİna przeczytaþ w tekĤcie LOFPS 2 – Wyniki meczów znajdujĈcym sič na Oficjalnym Forum PlayStation, http://www.community.eu.playstation.com/
t5/FIFA/LOFPS-2-Wyniki-mecz%C3%B3w/m-p/15428415/message-uid/15428415#U15428415
[dostčp: 28.05.2012].
16 M. WĈİ, Counter-Strike nie tylko dla mčİczyzn – wywiad, 2007, http://www.valhalla.pl/
tekst154-Counter-Strike-nie-tylko-dla-mezczyzn.html [dostčp: 28.05.2012].
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Jednak obecnie istnieje kilka czynników, które mogĈ utrudniaþ zniesienie granic pãci w wirtualnym sporcie. Przede wszystkim jest to liczba grajĈcych kobiet. Tutaj ponownie przytoczč rezultaty swoich badaę. Jak pokazaãy wyniki ankiety, spoĤród 946 osób biorĈcych udziaã w badaniu zaledwie
5% stanowiãy kobiety17, przy czym naleİĈ one do grona osób czynnie udzielajĈcych sič na forach zwiĈzanych z grami. Moim zdaniem istnieje najwičksze prawdopodobieęstwo, İe to wãaĤnie z tej grupy wyãoniĈ sič gracze biorĈcy udziaã w turniejach wirtualnych. Natomiast liczba kobiet w tej grupie
jest na tyle maãa, İe obecnie „dwie kobiety w Killzone 3” oraz „jedna kobieta
w FIFA” nie sĈ w stanie przeãamaþ dominacji mčİczyzn w Ĥwiecie sportów
wirtualnych, dlatego ciĈgle pozostajĈ one na marginesie (celowe uproszczenie). Jednak z drugiej strony ich zaangaİowanie i umiejčtnoĤci ukazujĈ
moİliwoĤci zniesienia podziaãu w wyniku dalszej popularyzacji wĤród kobiet sportów wirtualnych. Byþ moİe kobietom potrzebna jest dodatkowa
zachčta czy teİ wskazanie, İe w Ĥwiecie wirtualnym majĈ równe szanse
w rywalizacji z mčİczyznami. Z pewnoĤciĈ korzystna nie tylko dla kobiet,
ale i dla mčİczyzn, byãaby wičksza mediatyzacja wydarzeę sportowych
odbywajĈcych sič w Ĥwiecie wirtualnym. Przydatne okazaãyby sič relacje
z turniejów, kalendarz nadchodzĈcych wydarzeę sportowych, nagãaĤnianie
wydarzeę wirtualnych (na przykãad w szkoãach), wičcej turniejów ogólnopolskich (ze wskazaniem na turnieje o tytuã Mistrza Polski w danej grze)
oraz mičdzynarodowych. Zainteresowanie mediów podnosi prestiİ wszelkich zawodów i w jeszcze wičkszym stopniu zachčca do próbowania swoich siã na arenie rywalizacji.
DrugĈ przeszkodĈ jest interfejs gry. W wymienionych przeze mnie tytuãach gier nie wystčpowaãy grywalne18 postacie kobiet. Nie wpãywa to w sposób zdecydowany na zmianč wizerunku kobiety w grach, poniewaİ w wičkszoĤci z nich osoby uczestniczĈce nie majĈ bezpoĤredniego wglĈdu w to,
z osobĈ jakiej pãci grajĈ19. W niektórych grach co prawda pojawia sič moİliwoĤþ wyboru pãci, ale zazwyczaj na ten element nie jest kãadziony szczególnie duİy nacisk. Przez to sam wybór pãci nie wiĈİe sič z wieloma róİnicami w odbiorze postaci z gry przez osoby grajĈce. W grze sieciowej
________________

M. Wierzbicki, Profil polskiego gracza konsolowego…
OkreĤlenie „grywalne” wskazuje na moİliwoĤþ kierowania postaciĈ w grze. Celowo
nie uİywam sformuãowania „zmiany interfejsu gry” ze wzglčdu na ryzyko moİliwoĤci podtrzymywania stereotypów zwiĈzanych z pãciĈ (np. kolor róİowy tãa dla kobiet, kolor niebieski
tãa dla mčİczyzn itp.).
19 Stwierdzenie pãci drugiej osoby grajĈcej w trybie online jest moİliwe jedynie przy wykorzystaniu zestawu do komunikowania sič – mikrofonu i sãuchawek, ale niekiedy i to nie jest
wystarczajĈce, jeĤli wziĈþ pod uwagč chociaİby fakt, İe nie kaİdy gracz musi korzystaþ
z owego urzĈdzenia.
17
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DC Universe czy popularnej aplikacji spoãecznoĤciowej, jakĈ jest PlayStation
Home, dostčpnej z poziomu konsoli PlayStation 3, istnieje moİliwoĤþ stworzenia postaci zarówno pãci İeęskiej, jak i mčskiej. Dzički moİliwoĤci wyboru pãci mamy stycznoĤþ ze zjawiskiem nazywanym przeze mnie „specyfikĈ
pãci wirtualnej”, czyli moİliwoĤciĈ zmiany pãci w sieci w kaİdej chwili.
W wyniku tego mechanizmu powstaje wiele nieporozumieę, gdyİ istnieje
grono mčİczyzn, którzy przebierajĈ swoje wirtualne postacie za kobiety.
Jest ciekawym wĈtkiem do dalszych analiz, dlaczego mčİczyĮni w Ĥwiecie
wirtualnym lubiĈ zmieniaþ swojĈ pãeþ.
Sposobem radzenia sobie z opisywanym zjawiskiem, podtrzymujĈcym
moİliwoĤþ odróİnienia pãci, byãaby aplikacja zainstalowana w konsolach do
gier oraz komputerach osobistych, która przy pierwszym uruchomieniu
sprzčtu dawaãaby moİliwoĤþ wyboru pãci dla wãasnego profilu. Wybór ten
musiaãby byþ jednorazowy i niezmienialny – mogãoby to wpãynĈþ na
zmniejszenie zjawiska manipulowania pãciĈ, choþ oczywiĤcie z pewnoĤciĈ
nie wyeliminowaãoby go kompletnie. Owa aplikacja mogãaby zostaþ wykorzystana przez producentów gier do przystosowania moİliwoĤci kreowania
postaci pod wzglčdem wybranej pãci. Takowe zapotrzebowanie zgãosiãa
14-letnia kanadyjka, miãoĤniczka hokeja, która napisaãa list do twórców gier
z serii NHL o udostčpnienie moİliwoĤci wyboru pãci w kreatorze postaci.
Jak napisaãa: „Sama stworzyãam postaþ w edytorze, ale niestety musiaã byþ
to mčİczyzna. Szkoda, İe nie dano mi prawa wyboru”20. Kolejnym wyrazistym przykãadem na zapotrzebowanie modeli postaci kobiecych w grach
sportowych jest stworzona przez Fernandč Schabarum petycja nawoãujĈca
do tego, aby w najnowszej odsãonie gry z serii FIFA zostaãy udostčpnione
piãkarki21. W momencie powstawania tego artykuãu petycjč podpisaão ponad 9 tysičcy osób. Liczba ta z dnia na dzieę roĤnie, a docelowo autorka
pragnie uzyskaþ 20 tysičcy podpisów. Bardzo dobrym materiaãem do analizy, ukazujĈcym liczbč kobiet zainteresowanych poruszonym tematem, sĈ
komentarze pozostawione przez osoby popierajĈce petycjč. Praktycznie
wszystkie pisane sĈ w jednym tonie, mówiĈcym o moİliwoĤci przystosowania gry piãkarskiej do równego odbioru przez obie pãci.
Dlaczego gry sĈ zazwyczaj produkowane z myĤlĈ o mčİczyznach? Czy
jest to spowodowane mimo wszystko widocznym, wičkszym zainteresowaniem mčİczyzn grami? UznajĈc tč hipotezč za prawdziwĈ, moİna zadaþ
________________

M. Mazur, Dziewczyny w grach dla mčİczyzn, „PSX Extreme” 2011, nr 170.
F. Schabarum, Tell EA Sports to Include Female Characters on Their Soccer Games – petycja,
2013, https://www.change.org/petitions/tell-ea-sports-to-include-female-characters-on-theirsoccer-games [dostčp: 18.04.2013].
20
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pytanie, czy tworzenie gier w taki sposób ma wpãyw na czčstotliwoĤþ sičgania po gry przez kobiety.
TrzeciĈ przeszkodĈ jest sama postawa/nastawienie graczy pãci mčskiej.
W artykule Moniki Pawlikowskiej-Biaãobrzewskiej zatytuãowanym Trochč
kultury!22 zostaãy przedstawione przykãady patologicznych zachowaę grajĈcych mčİczyzn wobec kobiet. W wičkszoĤci byãy to niecenzuralne oraz nasycone stereotypami treĤci wysyãane w formie prywatnych wiadomoĤci lub
komunikowane bezpoĤrednio podczas rozmowy. Sposobem na poradzenie
sobie ze wspomnianym zachowaniem graczy mogãoby byþ na przykãad
wprowadzenie wičkszych kar za popeãnienie takich wykroczeę. Zablokowanie profilu wydaje sič jednĈ ze skuteczniejszych metod. Na zupeãnie inny
pomysã wpadli natomiast przywoãani w artykule zaãoİyciele witryny fatuglyorslutty.com. Na owej stronie moİemy zobaczyþ zdjčcia treĤci wysãanych wiadomoĤci z widocznym profilem gracza, który dokonaã bluĮnierstwa. Takie dziaãanie ma na celu zminimalizowanie poczucia bezkarnoĤci
wĤród graczy niestroniĈcych od wulgaryzmów kierowanych pod adresem
innych osób grajĈcych.

ZAKOĘCZENIE

Sporty wirtualne sĈ w stanie zniwelowaþ granice pomičdzy pãciami.
Kobiety oraz mčİczyĮni mogĈ walczyþ „bark w bark” w tym samym klanie
oraz wspóãzawodniczyþ w jednej druİynie piãkarskiej – w „realnej”, profesjonalnej piãce noİnej jest to obecnie nie do pomyĤlenia. Ciekawym przykãadem sĈ równieİ gry z gatunku bijatyk, gdzie przeciwko sobie mogĈ wystĈpiþ zawodnicy odmiennej pãci, poniewaİ ich warunki fizyczne nie sĈ
brane pod uwagč. Jednak w dalszym stopniu konieczna jest nieprzerwana
inicjatywa ze strony samych kobiet, a wičc wykazywanie przez nie chčci
i zaangaİowania, ale równieİ ze strony mčİczyzn – przez okazywanie tolerancji i chčci wspóãzawodnictwa z pãciĈ przeciwnĈ. Kolejnym potrzebnym
dziaãaniem jest przystosowanie edytora postaci pod wzglčdem kobiet przez
producentów gier. Czy omawiane zniesienie granic mogãoby mieþ jakieĤ
odzwierciedlenie w podziale na pãeþ podkreĤlanym w sportach „realnych”?
W jaki sposób popularyzacja zawodów wirtualnych z wykorzystaniem kontrolerów ruchowych wpãynčãaby na postrzeganie obecnych granic pãciowych? Sporty wirtualne sĈ nowym, interesujĈcym zjawiskiem, które zmienia
moİliwoĤci postrzegania obecnego „realnego” sportu. SĈ równieİ szansĈ
________________
22

M. Pawlikowska-Biaãobrzewska, Trochč kultury!, „PSX Extreme” 2012, nr 175.

170

Michaã Wierzbicki

dla wielu jednostek na osiĈgničcie poczucia sukcesu, mogĈcego nie byþ
dostčpnym w „realnym” sporcie. Gry wideo (jak wskazaãem na poczĈtku
artykuãu, jest to ãĈczne sformuãowanie uİywane przeze mnie do jednoznacznego nazwania gier komputerowych i konsolowych) sĈ narzčdziem,
dzički któremu kobiety oraz mčİczyĮni mogĈ wspóãzawodniczyþ na identycznych zasadach oraz przetestowaþ swój refleks, zmysã taktyczny czy
zdolnoĤci manualne. Ostatecznie sĈ szansĈ na zmienienie perspektywy postrzegania rywalizacji osób o róİnej pãci, a to moİe mieþ wpãyw na odmienne od obecnego postrzeganie róİnic pãci w sporcie.
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