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CZâOWIEK I SPOâECZEĘSTWO T. XXXVI – Z. 1 – 2013

Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mčİczyzn. Dzieje spoãeczne
w perspektywie gender, red. D. Kaãwa, T. Pudãocki, Paęstwowa Wyİsza Szkoãa Wschodnioeuropejska, PrzemyĤl 2007, ss. 200.
Pomimo wzrostu zainteresowania dziejami wzorców kulturowych dotyczĈcych pãci
oraz historycznymi uwarunkowaniami relacji mičdzypãciowych, temat ten do dziĤ pozostaje w niewielkim zaledwie stopniu zbadany. Obecne w naszym İyciu codziennym
stereotypy pãci kulturowych, wzorce mčskoĤci i kobiecoĤci, czčsto postrzegane sĈ jako
podlegajĈce rewolucji, nie zaĤ – ewolucji. Przeciwstawianie sobie cech uznawanych za
tradycyjnie mčskie lub kobiece cechom „nowej mčskoĤci” lub „nowej kobiecoĤci” idzie
w parze z przeĤwiadczeniem, İe tradycyjnie definiowane role pãciowe sĈ odwieczne. Ich
pradawnoĤþ wyjaĤniana jest najczčĤciej za pomocĈ argumentów ewolucjonistycznych
lub teologicznych, a wszelkie odstčpstwa od nich traktowane sĈ jako zmiana o charakterze radykalnym. PoglĈdy takie wyraİajĈ zarówno osoby gloryfikujĈce tradycjonalistyczny podziaã ról spoãecznych na mčskie i kobiece, jak i osoby podziaã ten krytykujĈce.
Tymczasem zmiany we wzorcach kulturowych dotyczĈcych pãci sĈ zjawiskiem powszechnym w dziejach zachodniego krčgu kulturowego. ZaleİĈ one w znaczniej mierze
od procesów spoãecznych odnoszĈcych sič do zmian w podziale i organizacji pracy,
z postčpem technicznym, sytuacjĈ demograficznĈ itd.
RóİnorodnoĤþ cech zawartych w tych dwóch wzorcach pãci – „tradycyjnym” i „nowoczesnym” – ãĈczy sič przede wszystkim z dãugĈ historiĈ zwiĈzanych z nimi stosunków spoãecznych, a takİe z ich zmiennoĤciĈ i pãynnoĤciĈ, które czčsto podwaİajĈ sens
wyodrčbniania wzorców pãci czy teİ dzielenia ich na dwa opozycyjne wzglčdem siebie
rodzaje. AnalizujĈc tak skomplikowany system znaczeę, moİemy tylko próbowaþ poznaþ jego Įródãa, opierajĈc sič na badaniach i teoriach naukowych oraz przekazach historycznych. Musimy mieþ ĤwiadomoĤþ, İe czčĤþ jego elementów pozostanie, nawet dla
najbardziej dokãadnego badacza, ukryta. Nie zwalnia to jednak z podejmowania prób
naukowego spojrzenia na tč kwestič. MčskoĤþ i kobiecoĤþ, równieİ w İyciu codziennym
wielu czãonków spoãeczeęstwa, staãa sič przedmiotem rozwaİaę i coraz dalej idĈcych
(re)interpretacji.
Pracč zbiorowĈ pod redakcjĈ Dobrochny Kaãwy i Tomasza Pudãockiego moİna potraktowaþ jako próbč zwrócenia uwagi na zmiennoĤþ wzorców kulturowych pãci wãaĤnie w perspektywie historycznej. Autorzy nie dostarczajĈ czytelnikom propozycji teoretycznego ani metodologicznego ujčcia zagadnienia, prezentujĈ jednak liczne przykãady
róİnorodnoĤci wzorców kulturowych w róİnych epokach i miejscach. W tym kontekĤcie
wieloĤþ perspektyw, jakie prezentujĈ nam autorzy tej interdyscyplinarnej ksiĈİki, jest
zdecydowanĈ zaletĈ.
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Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mčİczyzn. Dzieje spoãeczne w perspektywie gender to wybiórczy co prawda, ale bardzo ciekawy przeglĈd kwestii zwiĈzanych z pãciĈ
kulturowĈ od poczĈtku XVIII wieku do czasów wspóãczesnych. KsiĈİka stanowi efekt
konferencji naukowej „Alternatywy historyczne. Dzieje zwyczajnych kobiet – dzieje
zwyczajnych mčİczyzn”, która odbyãa sič w PrzemyĤlu w 2005 roku. Tom pokonferencyjny wydano dwa lata póĮniej. Czas, jaki upãynĈã od tego wydarzenia, pozwala wysnuþ
wniosek, İe ksiĈİka nie odbiãa sič gãoĤnym echem w studiach nad pãciĈ kulturowĈ.
Tymczasem, ze wzglčdu na róİnorodnoĤþ opisywanych zjawisk, stanowi ona ciekawy
wkãad w naukowĈ refleksjč nad wzorcami pãci.
Pierwsze rozdziaãy publikacji poĤwičcone sĈ studium przypadków konkretnych
osób, których İycie i sposób, w jaki postrzegali je wspóãczeĤni, przedstawiono wãaĤnie
w perspektywie norm i praktyk spoãecznych zwiĈzanych z pãciĈ. Izabela Mucha prezentuje czytelnikowi biografič Lucyny ýwierczakiewiczowej, przez jednych postrzeganej
jako herod-baba, dla innych bčdĈcej apoteozĈ cech typowo kobiecych, dzički jej umiejčtnoĤciom kulinarnym, gospodarskim i – wreszcie – trosce o innych, przede wszystkich
mãodych warszawiaków zaangaİowanych w ruchy niepodlegãoĤciowe poãowy XIX
wieku. Tomasz D. Mames przedstawia historič KoĤcioãa mariawickiego i jego zaãoİycielki, Marii Franciszki Kozãowskiej, analizujĈc motywy feministyczne w stworzonej
przez niĈ i jej nastčpców doktrynie religijnej, a takİe opór Ĥrodowisk rzymskokatolickich
wobec nich. Tomasz Pudãocki omawia dziaãalnoĤþ spoãecznĈ Marii Bielawskiej na tle
stosunków politycznych i towarzyskich mičdzywojennego PrzemyĤla. Te trzy teksty,
które moİna uznaþ za typowo biograficzne (we wstčpnie do ksiĈİki takie podejĤcie
prezentuje równieİ redaktorka tomu), stanowiĈ ciekawe studia przypadku wpãywu
wzorców i stereotypów dotyczĈcych pãci na İycie konkretnych jednostek ludzkich. Trzy
opisane w nich wybitne kobiety swoim zachowaniem – czčsto nieintencjonalnie – wpãywaãy na zmianč wzorców i stereotypów. Porównanie warunków spoãecznych, w jakich
to czyniãy, pozwala na refleksjč nad zmianami wzorców kobiecoĤci na przestrzeni dziejów w róİnych obszarach İycia spoãecznego – politycznym, spoãecznikowskim, kulturalno-edukacyjnym i religijnym. Podobny cel przyĤwieca niezwykle ciekawemu studium
autorstwa Eweliny Szpak, poĤwičconemu wzorcom kulturowym kobiecoĤci, jakie obowiĈzywaãy pracownice Paęstwowych Gospodarstw Rolnych w latach 1945-1975. Autorka zwičĮle i wyczerpujĈco przedstawiãa zaleİnoĤci pomičdzy pochodzeniem pracownic
i zajmowanym przez nie stanowiskiem pracy a wzorcami, w odniesieniu do których ich
kobiecoĤþ byãa oceniana. Okazuje sič, İe zmiennoĤþ wzorców zaleİaãa nie tyle od upãywu czasu, ile od zmian spoãeczno-gospodarczych, które wraz z nim nastčpowaãy. I tak,
zajmowanie przez kobiety coraz wičkszej liczby stanowisk cieszĈcych sič stosunkowo
wysokim prestiİem zmniejszaão siãč oddziaãywania wzorów najbardziej konserwatywnych. Z drugiej strony w Ĥrodowisku wiejskim Paęstwowych Gospodarstw Rolnych
swoje zastosowanie znajdowaã pochodzĈcy z miasta wzorzec „İony przy mčİu”, zgodnie z którym brak jakiegokolwiek udziaãu kobiety w pracy zawodowej w gospodarstwie
traktowany byã jako wyznacznik pozycji spoãecznej rodziny oraz pozycji zawodowej
i finansowej mčİa.
Kolejnym aspektem kulturowych wzorców pãci poruszanym w omawianej publikacji jest wzorzec homoseksualizmu, analizowany znów na konkretnych przykãadach –
Oscara Wilde’a (przez Arkadiusza Wičcha) i Narcyzy įmichowskiej (przez Mirosãawa
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Bregina). Tč samĈ tematykč porusza w Ĥwietnym eseju Jacek Kochanowski, zastanawiajĈcy sič nad znaczeniem osiĈgničþ szkoãy Annales we wspóãczesnej perspektywie patrzenia na ludzkĈ seksualnoĤþ jako zjawisko spoãeczne.
RóİnorodnoĤþ ocen pojedynczych osób dokonywanych przez im wspóãczesnych
oraz próba rozliczenia ich dorobku przez kolejne pokolenia zaleİy w znacznej mierze od
stopnia, w jakim dana osoba speãnia wymogi kulturowego wzorca pãciowego. Ocena
taka – pozytywna, neutralna bĈdĮ negatywna – jest wičc w znacznej mierze uwarunkowana stereotypami. Ta oczywista, wydawaãoby sič, konstatacja w kolejnych rozdziaãach
Historii zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mčİczyzn konfrontowana jest – niekiedy prawdopodobnie bez zamierzonego wpãywu autorów – z konkretnymi przykãadami z İycia
spoãecznego. To chyba najbardziej wyraĮny i ãatwy do uchwycenia walor opisywanej
pracy.
Nieco problematyczny jest tytuã ksiĈİki, której znacznĈ czčĤþ stanowiĈ refleksje nad
İyciem osób uznanych powszechnie za niezwykãe, ponadprzecičtne, wyróİniajĈce sič na
tle innych. Motyw ten pojawia sič zresztĈ w poszczególnych opracowaniach, choþby
w rozdziale Mirosãawa Bregina o Narcyzie įmichowskiej, który na biografič swojej
bohaterki próbuje spojrzeþ przez pryzmat teorii queer. Choþ niektórzy autorzy odwoãujĈ
sič do „zwykãych kobiet i mčİczyzn” lub apelujĈ o bardziej egalitarystycznĈ perspektywč oglĈdu zjawisk zwiĈzanych z pãciĈ kulturowĈ, to jednak duİa czčĤþ tekstów zamieszczonych w tomie nie dotyczy wcale ludzi okreĤlanych potocznie mianem „zwykãych”. Trudno zaliczyþ do nich Oscara Wilde’a, Narcyzč įmichowskĈ, Katherine
Hepburn czy Marič Franciszkč KozãowskĈ. Nawet te rozdziaãy, które poĤwičcone zostaãy osobom znanym tylko w wymiarze lokalnym (Lucyna ýwierczakiewiczowa, Maria
Bielawska), zawierajĈ opisy skupiajĈce sič na ich cechach niezwykãych, wyróİniajĈcych
od reszty spoãecznoĤci. Opracowania poĤwičcone İyciu „zwyczajnych” osób to z pewnoĤciĈ: analiza wzorców kobiecoĤci pracownic PGR-ówdokonana przez Ewelinč Szpak,
szkic historii İeęskiego ruchu harcerskiego w Galicji autorstwa Ireny Kozimali oraz
refleksja Rafaãa Kura nad róİnicami mičdzy samobójstwami kobiet i mčİczyzn. Do tej
grupy naleİy dodaþ opisany wyİej tekst Jacka Kochanowskiego. Zupeãnie inny charakter ma rozdziaã Agnieszki Kluby o wzorcach pãci prezentowanych w „Wysokich Obcasach”– niezwykle ciekawy, skupiony jednak na bohaterkach i autorkach artykuãów
w cotygodniowym dodatku do „Gazety Wyborczej”, a nie na jego czytelnikach. Na osobach uznanych za wyjĈtkowe skupiajĈ sič równieİ: Joanna Komperda w tekĤcie poĤwičconym İyciu mieszkaęców i goĤci domu twórców paryskiej „Kultury” w Maisons-Laffitte oraz Marcin Stasiak w opracowaniu dotyczĈcym polskiej fotografii w prasie
sportowej (w latach 1949-1956), która uwieczniaãa przede wszystkim osoby o modelowych cechach fizycznych (i – w domyĤle – równieİ psychicznych).
Mimo İe materiaãy poĤwičcone zwykãym kobietom i mčİczyznom sĈ w tomie obecne, szkoda, iİ nie zebrano ich wspólnie w jednej jego czčĤci, a samego tytuãu nieco nie
zmieniono. Sposób, w jaki uãoİono kolejne rozdziaãy, wydaje sič nieuporzĈdkowany,
chociaİ moİna je byão uszeregowaþ na wiele róİnych sposobów – wedãug tematyki,
zainteresowania osobami „zwykãymi” bĈdĮ „niezwykãymi” lub teİ wedãug okresu historycznego, którego dotyczĈ. Jak wspomnieliĤmy na poczĈtku, ksiĈİka obejmuje bardzo
wielu okresów z przeszãoĤci europejskiej cywilizacji, a takİe wielu róİnych kultur. Ciekawe teksty, choþ oscylujĈce wokóã kilku gãównych tematów, sprawiajĈ jednak wraİenie
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nieco wyrwanych z kontekstu. Redaktorzy przyjčli bowiem, jak twierdzi we wstčpie do
tomu Dobrochna Kaãwa, İe opracowania reprezentujĈ „etapy rozwoju badaę humanistycznych z wykorzystaniem kategorii pãci” (s. 4), i dlatego podzielili je na dwie czčĤci –
jednĈ odnoszĈcĈ sič do wzorców kobiecoĤci oraz roli kobiety w polskim spoãeczeęstwie,
drugĈ poĤwičconĈ poszukiwaniu „metod badania i opisu spoãecznego i kulturowego
porzĈdku pãci” (s. 5). NiewĈtpliwie na zawartoĤþ tomu Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mčİczyzn. Dzieje spoãeczne w perspektywie gender moİna patrzeþ w ten sposób.
Powoduje to jednak ukrycie gãównego waloru wszystkich tekstów, jakim jest zwrócenie
uwagi czytelnika na historycznĈ zmianč wzorców kulturowych pãci.
KsiĈİkč pod redakcjĈ Dobrochny Kaãwy i Tomasza Pudãockiego naleİy bowiem
jednoznacznie wpisaþ w kontekst wciĈİ prowadzonej na polu naukowym dyskusji na
temat zmiennoĤci pãci kulturowej na przestrzeni dziejów oraz zmiennoĤci wzajemnych
relacji wãadzy pomičdzy pãciami. Poszczególne gãosy w tej dyskusji sĈ juİ od dawna
wyraĮnie sãyszalne – najlepszym przykãadem sĈ tu Sandra Lipsitz Bem i jej analiza rozwoju androcentryzmu we wspóãczesnej kulturze, sičgajĈca czasów staroİytnych, czy teİ
Michel Foucault i jego niedokoęczona, opierajĈca sič bardziej na rolach spoãecznych niİ
wzorach kulturowych, refleksja w Historii seksualnoĤci. Dyskusja ta toczy sič jednak bardzo czčsto na poziomie ogólnym – próbuje sič Ĥledziþ zmiany wystčpujĈce w bardzo
szerokiej perspektywie czasowej. ZaletĈ tekstów zebranych w omawianym tomie jest
wãaĤnie ich wĈski zakres tematyczny, skupienie sič na wybranym aspekcie danego zjawiska lub teİ na wybranej osobie. Pozwala to na dokonanie niemal fotograficznej analizy dziejów spoãecznych w perspektywie pãci kulturowej – na uchwycenie pewnych
zjawisk w stosunkowo krótkim okresie, ale za to w bardzo konkretnym Ĥrodowisku
i o bardzo wyraĮnie sprecyzowanych uwarunkowaniach zewnčtrznych, a przy tym
niemal kaİdy rozdziaã doãĈczony do recenzowanej publikacji mógãby posãuİyþ jako
przykãad w debacie o charakterze bardziej ogólnym. MyĤlč, İe we wspóãczesnych studiach nad pãciĈ kulturowĈ – silnie teoretyzowanych, stosujĈcych czčsto eksperyment
myĤlowy lub zmianč perspektywy jako metody analityczne – krótkie i konkretne opisy
przypadków osadzone w empirii (niekoniecznie rozumianej w sposób iloĤciowy) sĈ
szczególnie cenne.
âukasz Skoczylas

M. Czubaj, J. Drozda, J. Myszkorowski, Postfutbol. Antropologia piãki noİnej,
Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdaęsk 2012, ss. 288.
ObserwujĈc relacje medialne z wydarzeę sportowych, moİna odnieĤþ wraİenie, İe
jedynym sportem, który ludzie chcĈ uprawiaþ i oglĈdaþ, jest piãka noİna. Chociaİ nie
zmieniãa sič wiele – nadal jest to prosta i czytelna gra, z obowiĈzujĈcymi od dawna
przepisami – to zmienião sič jej postrzeganie. Z rozrywki dla amatorów (archeofutbol)
przeksztaãciãa sič w postfutbol – widowisko i zjawisko kulturowe, w którym jak w soczewce ogniskujĈ sič dylematy wspóãczesnego Ĥwiata: globalizacja, trybalizm i nacjona-

