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Katarzyna Szkaradnik

–
komiks o Garfieldzie i utopia 

wartym 

scharakteryzowania oraz

machinalnie – – adresy WWW, bez których przejrzenia nie 

y elektronicznej, „wypróbowanej” prognozy pogody, portalu 

* * *

powszechnemu 

vide

jego w

rysunku obok1)

Garfi

maskotkach, grach, zabawkach, kostiumach 

dla dzieci, nowym serialu2 oraz kolejnych 

filmach z brzuchatym kocurem w roli 

(takich jak plastikowy telefon stacjonarny w 
3

1

S. J. Gould, Niewczesny pogrzeb Darwina
Kancewicz-Hoffman, Warszawa 1991).
2 Garfield i przyjaciele serial emitowany od 2008 r. 
stworzono
3 Moles, 
psychologii kiczu -212. Przy okazji warto 

brukowych (por. J. -17).

Ewolucja jedynego w swoim rodzaju przedstawiciela 
gatunku Felis catus
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– najbardziej bezbronnych) przedstawicieli 
4

kt – jako istoty przynajmniej od czasu do czasu spragnione lekkiej 

azylu od gorzkich konfrontacji 5.

owej kultury, , dlaczego 

wiel

kultura popularna nie stanowi 

a jej odbiorcy nie lecz zbiorem jednostek 

gustu, cenionych wa

kontekstu, lokalizacji etc.6

owymi adaptacjami, a wreszcie dlaczego 

przewrotnym poczuciu humoru –

7

wielu o
8.

sekwe

(kadrów)9 telizowane 

4 Na temat alnym, 
. np.: J. Komiks w kulturze ikonicznej…, jw., s. 22-25.

5 Por. np.: „
odbiorców

M. 
Krajewski, Kultury kultury popularnej
6 Por. np.: D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej
7 Por. J. Fiske, 
8 Por.: „

Studia kulturowe 
i badania kultury popularnej. Teorie i metody -14).
9 , rysunek i tekst 

znak graficzny –
(por. K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985, s. 22).
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iorców10. Jak wiadomo, comic strips
11

wówczas rysunku satyrycznego (cartoon

–

co do swych 

Satyra n

sui generis ealizowany. 

Toeplitza: 

„Komiks, akceptowany entuz

12. 

Medium jakich zna

kultura popularna –

10

bohaterów, gest Poetyka komiksu. Warstwa 
-43).

11 ( : 

komiksów. Odbiorcami cartoons
humorystycznego wykrzy cartoons
bawienie odbiorców wszelkimi sposobami, ich ograniczeniem –

cartoons
wykorzystanie w nich – antropomorficznie potraktowanych –

12 K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu..., jw., s. 6.
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13. Aczkolwiek 

par excellence

konsumpcyjny

stanowi jedzenie. 

Jon: [z entuzjazmem] - Wstawaj, 

Garfield! Ranny ptaszek dostaje 

robaka! [idiom] 

gestem mentora] -

bekonu. [16.03.1993]14

Fa

prawdzie 

ie pracuje zarobkowo15. Uosabia przeto, 

napraw – dnych tam, gdzie przebywa Garfield). Po drugie, jakkolwiek Jon 

– oto kolejne 

jedynie dla Jona –

dostrzec obraz 16, do 

m komiksie nieraz 

Jon: [staje w - Kocur

Garfield: - Tfu! [30.08.1991]

13 Por. M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, jw., s. 43-60.
14 komponentu 
wizualnego
komentarzy w nawiasach kwadratowych. 
15

16 Por. np. Z. Melosik, , Kraków 2010.

Garfielda...

http://garfield.org.pl
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„typowych” obywateli USA: chodzi o wysokokaloryczne junk food, jak pizza, lazanie czy donuts

Garfield: - ego 

Jon: -

-

gros

[Garfield do mysiej dziury]. Jon: -

Garfield: - Niewiele. Mam chipsa, ale dip jest zdecydowanie za daleko. [3.09.2002]

zwanego przez Anglosasów couch potato

w tyg

ipokryzji mediów, 

–

: -

Garfield: -

– de 

facto

: -
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Jon: -

Garfield: - Och, 

nam codzienne 

lektroniczne (np. Jon z 

wirtualnej komunikacji (np. kocur zamiast -maile), a nawet 

Jon: [przy laptopie] - -

mail od majonezu. 

] - „Jon Arbuckle i m

– –

Mysz: -

Garfield: -

Mysz: - tylu rzeczy!...

Garfield: - [13.06.2002]

Jon: -

Garfield: -

[W

Garfield: - Telewizyjna ruletka. [30.12.1986]

n –

–

olem milionów – niczym Garfield. 

: „Ech… Dzisiaj jest o 2,3% nudniej 
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” [13.07.1995].

nie dzieje, w niektórych nie ma nawet fundamentalnego dla komiksów ruchu –

ad hoc

owszem, z rozlen

roboczych i wolnych weekendów

Aczkolwiek w komiksie rekompensuje to wyra

który

diet is „die” with a „t”

Jon: - jakby nigdy nic

Garfield: - Muuu! [6.03.1996]

Arbuckle’a generalnie -kelnera, w czym – –

innym 

czytamy:

Jon: [z palce -

Garfield: -

Jon: -

Garfield: - [4.01.2010]

pragnienie, by móc nie ma

–
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zobow

z jednej 

strony bawi (jego racja przeciw wszystkim), z drugiej stanowi fantazmat nie do urzeczywistnienia 

Jon: –

-

okropnym stanie, do Garfielda

Garfield: - Dlaczego [22.10.2000]

alter ego iepowtarzalnego JA”). 

-

oraz zaniedbania domu (op

Jon: [zza kadru] - Odkurzanie nie jest takie trudne! 

Garfield: -

Jon: -

–

–

sza 17; 

–

Jon: -

Garfield: - Zdefiniuj „drobniutkie”. [4.09.2006]

17 tu – w komiksach z lat 80. 
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Na

natury –

cie uczucia:

przez 

au 18

bricolage

swoisty folklor.

wizerunku z

19. Prawdziwie jednak 

-czytelników. Dyskusje takie 

programowa zostaj 20.

Adres polskiej witryny, gdzie znajdziemy nie tylko wszystkie paski komiksów z Garfieldem, ale i 

18 K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu..., jw., s. 145.
19 Por. K. T. Toeplitz, Sztuka komiksu…, jw., s. 136. O wadze i rodzajach liternictwa, przedstawiania onomatopej i innych 
konwencjach komiksowych (np. speed lines) – por. B. Kurc, Opowiadanie obrazem – komiks -55.
20 J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej…, jw., s. 119.
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Jon: [do Liz] -

Garfield [do Liz] - Na razie! [3.05.2010]

20. Smok_93

;)
19. For

18. Breix8
Ew. "Zatem papa/na razie"?
17. Gadzinisko

16. Croc
;)

15. Gadzinisko
Cytacik: "The X-Men come back to life more than Jesus""
14. adamklimowski

-Mana ;)
13. mruczek
Breix8 chodzilo mi o to ze 27 lat temu byl pierwszy pasek jak sie spotkali
12. Gadzinisko

u 
wieczór.

11. foszczu

10. korczian
;) :)

9. Zozol3000
e kurczaka :-) A Garfield z 

:-)
8. puki

;) :) ;)
7. Breix8
[link] - chyba 60 ;) [To link do strony w Wikipedii, z której

do , por. komentarz nr 13]
6. Smok_93

jak Liz ;]
5. Zozol3000
Jon Liz? On, taki nieporadny? :-) Chyba ona jemu... :P
4. magusia333
Pewnie Jon sie Liz oswiadczy na tej kolacji :-) ^^
3. Inuyashka

-
2. Croc

- P.S. 
"Zjedli kolacje" -
1. Okashu

rzesze jego wielbic

,

wiele osób – z 



Strona | 11

21. Na 

idiomy22

– administrator zatwierdza 

23

czasowa (dla 
24). 

M

uniesienie25

perspektywy –

i realiami:

mainstreamu (…)

obszarze kultury z jednoczesn

z przekazami, nabywania kompetencji kulturowych, (…) umownego charakteru kultury (…), 

[czemu] towarzyszy i, który dotyczy twórców i odbiorców26.

21 W. Jakubowski, [w:] Kultura 
popularna: konteksty teoretyczne i -kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik i Z. Melosik, Kraków 2010, s. 51.
22 Na temat znaczenia tekstami kultury popularnej zob. np.: J. Fiske, 

, jw., s. 110-118.
23 Bohaterow – por. K. T. Toeplitz, 
Sztuka komiksu..., jw., s. 104-105.
24 . –

25 Por. np.: D. Wadowski, [w:] 
, red. B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 55.

26

telewizyjnego [w:] , red. J. Drozdowicz i M. 
Bernasiewicz, Kraków 2010, s. 165.
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– – pozostaje dla fanów 

zez fanów27

28. 

27 K
kreatywnym wykorzystaniu mediów oraz t

tu 
) – po kilku godzinach od przedstawien

dla mnie ów pasek .
28 Por. np. Z. Melosik, Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika [w:] Kultura popularna: konteksty…, jw., s. 10-11.

- Doktor Wilson…
Liz: - Tak?
Sekretarka: -
Liz: - Och, nie!
Sekretarka: -

15. John
;)

14.
;-)

13. John
-interpretacji? ;)

12.
:)

Banjo Paterson (1864- "buszu" (ang. bush poet) [...] (pl.wikipedia.org)

11. adatiel
"MS Irma –

(Japonia) w latach 1999-
10. adatiel

:-)
9. Zozol3000

8. PZet

7. Peja
:)

6.

5. Kylo_EL

4.

prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3. Ania

:blink:
2. Okashu

1. migelito91
- Doktor Wilson... - Tak? - opak stoi w poczekalni z banjo. - O, nie! -
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29.

Z 

30. Na takim stymulowaniu 

31

obieg32 -shircie rozmaite 

rysy charakterystyczne Garfielda: albo jego lenistwo (podpis: busy doin’ 

nothin

rysunek obok –

heterogen

29 J. Fiske, , jw., s. 130-131.
30 [w:] Kultura popularna: konteksty…, jw., 
s. 36-37.
31 do pobrania na iPada.
32
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[K]ultura ponowoczesna (…)

(…)

odmiennymi i konkurencyjnymi przekazami (…)33. 

Wydaj egzemplifikuje

–

jest nie tylko dawanie jednostkom powodów do zadowolenia czy satysfakcji (…), lecz 

34.

–

sjom Garfield 

35

–

–

– w rezultacie uprzedmiotawia36.

ontrolowanej 

–

33 Por. W. J. Burszta, W. Kuligowski, , Warszawa 2005, s. 233-234.
34 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, jw., s. 36-37.
35 Cyt. za: Z. Melosik, Kultura popularna, walka o znaczenia i pedagogika [w:] Kultura popularna: konteksty…, jw., s. 18.
36 M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, jw., s. 84.
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ko

Jon: -

Garfield: [zdenerwowany - …Czemu dostarczenie pizzy 

zajmuje dwie godziny. [26.11.2002]

mnóstwo osób:

- milionów dolarów! [Garfield z hukiem zatrzaskuje drzwi]. 

Jon: -

Garfield: [poirytowany] - Na pewno nie dostawca pizzy. [16.03.2002]

–

Jon: -

Garfield: -

[20.02.2003]

–

self-

made man) oraz mito

cool –

* * *

-
Garfield ma idealne proporcje? dla 

…
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, w 

Garfield

oczy a nogi

rozmiarów adidasy (

miska chipsów i pilot do telewizora. „Spoko lajcik” –

? 

jak ja: , cokolwiek zapragniesz, 

tylko ”. Rzecz jasna, to i 

eskapizm. Ale zarazem protest wobec , 

iem sukcesu. Tym 

Fiske’a –

modnego teoretyka kultury popularnej – ona sama stanowi Oto, jak go rozumie:

37. 

Chodzi o 

symbolicznej. Garfieldowi natomiast o to, 

nia nawet w obliczu bezgranicznej 

uparcie pojawi

–

„nic”

–

. 

[Pierwszy obrazek – -

[Drugi obrazek – cisza, Garfield zdumiony i zawiedziony]. 

[Trzeci obrazek –

- [15.09.2003]

������
37 J. Fiske, , jw., s. 28.
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