WPROWADZENIE

Problematyka pãci w sporcie nie staãa sič do tej pory obszarem zainteresowaę polskich badaczy reprezentujĈcych nauki spoãeczne. Moİna co
prawda znaleĮþ propozycje dotyczĈce sportu kobiet1, jednak niemal wszystkie z nich koncentrujĈ sič na kwestiach zwiĈzanych ze zdrowiem zawodniczek, sposobem ich trenowania, dymorfizmie pãciowym itp. Brakuje, poza
kilkoma wyjĈtkami, analizy spoãeczno-kulturowego kontekstu sportu z punktu widzenia pãci. RównoczeĤnie istniejĈce publikacje, na co zwraca uwagč
m.in. Renata Wãoch (w niniejszym tomie), wpisujĈ sič w tradycyjne postrzeganie pãci i umacniajĈ istniejĈcy porzĈdek pãciowy. Ostatnie dwa-trzy
lata przyniosãy znaczĈcy wzrost zainteresowania problematykĈ sportu
wĤród przedstawicieli nauk spoãecznych, o czym ĤwiadczĈ zarówno konferencje, jak i publikacje, jednak naleİy to, moim zdaniem, traktowaþ jako
pewien „efekt uboczny” Euro 2012 i trudno obecnie przesĈdzaþ, na ile dãugotrwaãy. Co wičcej, wičkszoĤþ inicjatyw naukowych dotyczyãa piãki noİnej, rozpatrywanej przede wszystkim z mčskiego punktu widzenia, zaĤ
problematyka sportu kobiet pozostaãa zmarginalizowana.
Z drugiej strony próİno szukaþ opracowaę odnoszĈcych sič do sportu
w publikacjach, które moİna zaklasyfikowaþ do gender (czy queer) studies.
Jednym z nielicznych wyjĈtków jest publikacja Kalejdoskop genderowy pod
redakcjĈ K. Slany, B. Kowalskiej oraz M. ģlusarczyk2, w której jeden z rozdziaãów poĤwičcony jest problematyce kobiet w sporcie. Trudno jednak zrozumieþ, dlaczego rozdziaã ten nosi tytuã „Kobiety w nowych rolach”, sugerujĈcy, İe dotĈd kobiety nie uprawiaãy sportu, a nie po prostu „Kobiety
w sporcie”. Uzasadnieniem dla tego ignorowania sportu moİe byþ uznawanie go za marginalny obszar İycia spoãecznego, sferč, w której zawieszone zostajĈ codzienne reguãy, rodzaj enklawy. DoĤþ popularny wydaje sič
takİe poglĈd uznajĈcy sport za sferč rozrywkowĈ, maão powaİnĈ, „zabawč”
________________
1 Zob. np. Sport w İyciu kobiety, red. Z. įukowska, Bytom 1995; T. Socha, Sport kobiet. Historia. Teoria. Praktyka, Warszawa 2002; Sport kobiet w Polsce – staę badaę, red. J. Bergier,
T. Socha, Warszawa 2009.
2 Kraków 2011.
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dla mčİczyzn. Z pewnoĤciĈ wielu czytelników pamičta krytyczne wypowiedzi Magdaleny ģrody i Kazimiery Szczuki dotyczĈce Euro 2012, dziaãania
ukraięskiej grupy aktywistek „Femen” czy manifestacje „Chleba zamiast
igrzysk” odbywajĈce sič podczas tych mistrzostw. Polskim feministkom nie
jest „po drodze” ze sportem, uznajĈ jĈ za sferč „mčskĈ”, którĈ kobiety nie sĈ
zainteresowane, przeciwstawiajĈc je „kobiecym” sprawom zwiĈzanym
z macierzyęstwem czy edukacjĈ. Paradoksalnie, o czym pisaãam w jednym
ze swoich artykuãów3, umacniajĈ one w ten sposób tradycyjny podziaã na
sfery „kobiece” i „mčskie”, ignorujĈc jednoczeĤnie zarówno kobiety zainteresowane sportem (kibicki), jak i kobiety uprawiajĈce sport, w tym piãkč
noİnĈ. I choþ inne obszary zdominowane przez mčİczyzn, takie jak polityka czy gospodarka, sĈ przedmiotem ich uwagi, to sport wãaĤnie przez swój
„mčski” charakter zostaje odrzucony. Jednak ze wzglčdu na znaczenie kulturowe i ekonomiczne odgrywa on istotnĈ rolč w reprodukowaniu i kwestionowaniu porzĈdku pãciowego, co juİ dawno zostaão dostrzeİone przez
europejskich i amerykaęskich badaczy.
Najogólniej moİna powiedzieþ, İe badania dotyczĈce pãci i relacji
pãciowych w sporcie koncentrujĈ sič na dwóch kwestiach: (1) sporcie jako
polu (re)konstruowania kobiecoĤci i mčskoĤci oraz (2) dyskryminacji kobiet
w sporcie. Badania te opierajĈ sič najczčĤciej na jednym z dwóch paradygmatów. Pierwszym z nich sĈ studia kulturowe, a drugim feminizm, choþ, co
naleİy zaznaczyþ, ich rozdzielenie jest czčsto sztuczne. CharakteryzujĈc
najkrócej studia kulturowe zajmujĈce sič sportem, moİna stwierdziþ, iİ
skupiajĈ sič one na analizach relacji dominacji i podporzĈdkowania w kontekĤcie pãci, rasy oraz klasy. W centrum ich zainteresowania znajdujĈ sič
takie zagadnienia, jak mčska dominacja, ciaão jako narzčdzie doĤwiadczania
i komunikowania, homospoãecznoĤþ i heteronormatywnoĤþ. Waİne miejsce
w hierarchii problemów zajmujĈ takİe analizy medialnych reprezentacji
sportu oraz relacje pomičdzy mediami, sportem i wãadzĈ. WĤród waİnych
autorów tego nurtu warto wskazaþ: Jennifer Hargreaves, Ann Hall, Michaela Messnera i Donalda Sabo. Drugim paradygmatem najwaİniejszym
z punktu widzenia pãci, reprezentowanym m.in. przez Susan Birrell, Margaret Duncan czy Helen Lenskyj, jest feminizm. Nurt ten poczĈtkowo koncentrowaã sič na tematyce równouprawnienia kobiet w sporcie i nierównoĤci
w wymiarze instytucjonalnym, a stopniowo przesuwaã swoje zainteresowanie w kierunku zagadnieę wãadzy oraz reprodukowania i kwestionowania relacji pãciowych w sporcie i poprzez sport. Kategoria pãci, podobnie jak
________________
3 H. Jakubowska, Kobiety i „kobiecoĤþ” w dyskursie o Euro 2012, „Czas Kultury” 2012, nr 1,
s. 34-46.
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w innych obszarach feministycznych analiz, coraz czčĤciej ãĈczona byãa
z kategoriĈ rasy, klasy, etnicznoĤci czy seksualnoĤci i orientacji seksualnej.
Tego typu analizy nie sĈ wãaĤciwie obecne w publikacjach polskich autorów i tym samym nie odnoszĈ sič do polskiego sportu. Tymczasem jest on
obszarem zainteresowania wielu Polaków, zajmuje znaczĈce miejsce we
wszystkich mediach, a wydarzenia sportowe, na przykãad mecze piãkarskie
czy skoki narciarskie, bijĈ rekordy oglĈdalnoĤci. Miejsce sportu w mediach
czy – szerzej – w kulturze nie pozwala zatem ignorowaþ go jako sfery, która
w znaczĈcy sposób ksztaãtuje wizerunki kobiecoĤci i mčskoĤci. Specyfika
sportu w zestawieniu z innymi sferami İycia spoãecznego polega na tym, İe
jest on jednym z nielicznych obszarów, gdzie rozdzielenie kobiet i mčİczyzn (zasada osobnego rozgrywania zawodów przez kaİdĈ z pãci) jest
uznawane za rzecz oczywistĈ i „naturalnĈ” i nie jest w zasadzie kwestionowane. Zasada „odrčbny, lecz równy” czčsto jednak w praktyce oznacza
„odrčbny i drugiej kategorii”4. Tym samym sport przyczynia sič nie tylko
do umacniania wzorców kobiecoĤci i mčskoĤci, ale równoczeĤnie reprodukuje porzĈdek pãci.
Prezentowany tom skãada sič z dziewičciu artykuãów i jest podzielony
na trzy czčĤci. Na pierwszĈ z nich, „Historyczne i wspóãczesne uwarunkowania sportu kobiet”, skãadajĈ sič trzy artykuãy. Nameeta Mathur z Saginaw Valley State University, autorka pierwszego opracowania, zatytuãowanego Women’s physical culture in Poland from the late 19th century until the
collapse of communism, przedstawia rozwój kultury fizycznej kobiet w Polsce
od koęca XIX wieku do upadku komunizmu; w jej opinii byã on ksztaãtowany przez dwie gãówne siãy – nacjonalizm oraz feminizm. Tekst oparty
jest w duİej mierze na analizie prasy, ale czytelnik znajdzie w nim równieİ
liczne odwoãania do literatury z minionych lat. AutorkĈ artykuãu Gender and
sport – empirical data and theoretical considerations jest Gertrud Pfister z Uniwersytetu Kopenhaskiego – jedna z najwaİniejszych europejskich badaczek
problematyki pãci w sporcie, autorka wielu publikacji i badaę dotyczĈcych
tej problematyki. Przedstawia ona statystyki dotyczĈce fizycznej aktywnoĤci w róİnych krajach europejskich, koncentrujĈc sič na róİnicach pãciowych. W drugiej czčĤci swojego opracowania, majĈcej bardziej teoretyczny
charakter, prezentuje koncepcje mogĈce wyjaĤniþ upãciowione sportowe
habitusy i praktyki. Artykuã zamykajĈcy tč czčĤþ, Sport kobiet w Polsce: zaproszenie do diagnozy autorstwa Renaty Wãoch, omawia wyniki wstčpnego eksploracyjnego badania jakoĤciowego dotyczĈcego sportu kobiet w Polsce.
________________
4

M. Messner, Taking the field: women, men and sports, Minneapolis 2002, s. 59.

10

Wprowadzenie

O ile poprzedni tekst odnosiã sič do sportu amatorskiego (rekreacyjnego),
o tyle ten traktuje o sporcie profesjonalnym. Szczególnie waİne sĈ dostrzeİone bariery zwiĈzane z rozwojem sportu kobiet w Polsce oraz wnioski
wskazujĈce na koniecznoĤþ przeprowadzania dalszych badaę zwiĈzanych
z tym obszarem.
Media i finanse to dwa aspekty, które majĈ zasadnicze znaczenie dla
wspóãczesnego sportu i dlatego oba staãy sič tematami artykuãów zawartych w drugiej czčĤci tomu – „Róİnice pãci w kontekĤcie komercjalizacji
i medializacji sportu”. Zygmunt WaĤkowski w opracowaniu Wykorzystanie
sportowców w promocji przedsičbiorstwa ze wzglčdu na ich atrakcyjnoĤþ marketingowĈ analizuje rozmaite uwarunkowania tejİe atrakcyjnoĤci oraz proces
podejmowania decyzji o zaangaİowaniu sportowców do promocji. OdwoãujĈc sič do wybranych przykãadów z ostatnich lat, autor pokazuje, İe pãeþ
jest jednym z waİnych, aczkolwiek niekoniecznie decydujĈcym, kryteriów
wyboru. Kolejny tekst, Obecne czy nieobecne? O kobiecym sporcie w mediach
napisany przez Justynč Kramarczyk, Maãgorzatč Gnieciak oraz Justynč Kiİuk, analizuje, na co wskazuje jego tytuã, przekaz medialny. Autorki, odwoãujĈc sič zarówno do wãasnych publikacji, jak i innych badaę, omawiajĈ
róİne formy marginalizowania kobiet w medialnym Ĥwiecie sportu.
CzčĤþ trzecia, „Na straİy granic pãci w sporcie – praktyki i dyskursy”,
skãada sič z czterech artykuãów. Pierwszy z nich, Pãciowe porzĈdki – granice
pãci w sporcie wedãug koncepcji Mary Douglas, jest mojego autorstwa. OdwoãujĈc sič w nim do koncepcji przywoãanej w tytule badaczki, analizujč, jakiego
rodzaju praktyki sĈ podejmowane w sporcie dla zachowania „czystoĤci”
granic pãci. Wskazujč równieİ, korzystajĈc z pojčcia „abjectu” Julii Kristevej, rodzaje kobiecych ciaã, które mogĈ stanowiþ zagroİenie dla tych granic, oraz sposoby radzenia sobie z tymi „anomaliami”. W kolejnym opracowaniu, „To nie jest sport dla kobiet” – analiza dyskursu wykluczajĈcego na
przykãadzie wyĤcigów Formuãy 1, Anna Brzuszkiewicz prezentuje, na podstawie
analizy forów internetowych oraz artykuãów prasowych, dyskurs wykluczajĈcy kobiety ze sportów motorowych. Autorka, po krótkim przedstawieniu
historii kobiet w Formule 1, koncentruje sič na argumentacji uzasadniajĈcej
nieobecnoĤþ kobiet w tych wyĤcigach oraz postrzeganym wizerunku nielicznych zawodniczek, a takİe przedstawia ich punkt widzenia. Trzeci
z tekstów w tej czčĤci, Praktyki performatywne a dyskurs wykluczajĈcy na przykãadzie pãywania synchronicznego oraz gimnastyki uprawianej przez mčİczyzn
autorstwa Mikoãaja Jucewicza, równieİ prezentuje dyskurs wykluczajĈcy,
który tym razem odnosi sič do udziaãu mčİczyzn w tzw. kobiecych sportach, za jakie uznaje sič pãywanie synchroniczne i gimnastykč artystycznĈ.
NiewĈtpliwĈ zaletĈ tego opracowania jest oparcie sič na koncepcji pãci per-
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formatywnej Judith Butler. W ostatnim artykule zatytuãowanym Sporty wirtualne jako forma zniesienia granic pãciowych Michaã Wierzbicki stawia pytanie,
czy i na ile w, zyskujĈcych coraz wičkszĈ popularnoĤþ, sportach wirtualnych moİliwe jest zniesienie granic pãci. Autor pokazuje takie praktyki,
które umoİliwiajĈ wspólnĈ sportowĈ rywalizacjč kobiet i mčİczyzn, ale
jednoczeĤnie zwraca uwagč na bariery, z jakimi spotykajĈ sič kobiety w tej
sferze.
Tom zamykajĈ recenzje trzech ksiĈİek swĈ tematykĈ zbliİonych do
problematyki poruszanej przez autorów niniejszego tomu.
Jak wspomniaãam na poczĈtku, brakuje polskich publikacji z zakresu
nauk spoãecznych, które analizujĈ sport z perspektywy pãci spoãeczno-kulturowej i porzĈdku pãci. Od kilku lat staram sič wypeãniaþ tč lukč, równieİ poprzez prowadzenie zajčþ „Pãeþ i sport” w Instytucie Socjologii UAM.
Mam nadziejč, İe prezentowany tom – w caãoĤci poĤwičcony problematyce
pãci w sporcie – zwróci uwagč na to zarówno waİne, jak i niezwykle ciekawe pole spoãecznych analiz.
Na zakoęczenie chciaãabym podzičkowaþ wszystkich autorom za przygotowanie artykuãów, recenzentom za İyczliwe, a gdy trzeba – krytyczne,
spojrzenie oraz studentom socjologii UAM za ciekawe i inspirujĈce dyskusje podczas zajčþ.
Honorata Jakubowska

