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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-
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lizmy, rasizm, machismo, medialna kreacja rzeczywistoĤci, kult ciaãa i wyglĈdu, wreszcie
konsumpcja (biznes, marketing, wizerunek). IstotĈ postfutbolu sĈ liczne zwiĈzki i sprzčİenia pomičdzy tymi obszarami.
Ten fenomen starajĈ sič objaĤniþ w ksiĈİce Postfutbol. Antropologia piãki noİnej Mariusz Czubaj, Jacek Drozda i Jakub Myszkorowski. W oĤmiu rozdziaãach autorzy poruszajĈ najwaİniejsze, ich zdaniem, problemy kulturowe powstajĈce na styku piãki noİnej
(mecz, stadion, gracze, kibice) i otoczenia (transmisja, media, reklama, korporacje, przemysã).
W pierwszym rozdziale mamy okazjč sičgnĈþ do poczĈtków futbolu, by skonstatowaþ, İe kopanie piãki to nie piãka noİna. Autorzy pokazujĈ, İe dopiero kodyfikacja reguã
gry w piãkč pozwoliãa na skanalizowanie agresji spoãecznej rodzĈcej sič w wyniku industrializacji. Nie dziwi wičc, iİ piãka noİna powstaãa w Wielkiej Brytanii, najbardziej
wówczas (wiek XIX) rozwiničtym gospodarczo paęstwie Ĥwiata, przesiĈkničtym ponadto (imperium) duchem regulations. Dzički temu moİna byão powiedzieþ, İe futbol to gra
dİentelmenów (przepisy), w którĈ grajĈ „chuligani” (rozrywka dla klasy robotniczej).
Sport, w którym agresja jest niezbčdnym atrybutem, daje moİliwoĤþ natychmiastowego
jej rozãadowania (stadion jako arena). Moİna wičc sič zastanawiaþ, dlaczego futbol bčdĈcy sposobem na rozãadowanie agresji tyle jej budzi poza stadionem i na ile jest to wina
piãki, a na ile uczestników widowiska – szkoda, İe autorzy nie zgãčbili tego tematu.
W dalszej czčĤci rozdziaãu opisujĈ mit budowania toİsamoĤci zwycičzców, porównujĈc sytuacjč „niezwycičİonej” Anglii, która zawsze majĈc ĤwietnĈ druİynč, „nigdy”
(z wyjĈtkiem Mģ w 1966 roku) nie odnosi sukcesów, poniewaİ przeszkadzajĈ jej: pech
i okolicznoĤci zewnčtrzne, i Polski, gdzie najpierw podbijamy bčbenka i pompujemy
balon sukcesu (co jest przejawem wiary, a nie analizy), zaĤ póĮniej mówimy o zwycičskich remisach i moralnych zwycičstwach, konkludujĈc: „nic sič nie staão” i „bylibyĤmy
najlepsi, gdyby…”.
Dwa nastčpne rozdziaãy przedstawiajĈ futbol traktowany jako widowisko i opowieĤþ, a takİe – siãĈ rzeczy – jego zwiĈzki z mediami. Jak mówiĈ autorzy, „Ĥwiat postfutbolu bez telewizji nie istnieje” (s. 85). Jednakİe popularnoĤþ piãki noİnej jako widowiska powoduje, İe to media zapoĤredniczajĈ jĈ do przekazywania treĤci równieİ spoza
futbolu, co z kolei stwarza im (gãównie telewizji) moİliwoĤþ prowadzenia narracji
i kreowania rzeczywistoĤci. Poniewaİ mecz jest widowiskiem, które przyciĈga i skupia
uwagč, przekaz medialny trwa juİ nie 90 minut, ale okoão 3 godziny. Z jednej strony
pozwala to na wypeãnienie czasu emisji, z drugiej – analizy ekspertów „ustawiajĈ” percepcjč kibica/widza. Niestety autorzy pomijajĈ rodzĈce sič w kontekĤcie kreowanej
przez media rzeczywistoĤci pytania o twórcč narracji i o to, czy kibic/widz tworzy wãasny, indywidualny odbiór widowiska, czy teİ jest on zabarwiony eksperckoĤciĈ?
Telewizja odgrywa w postfutbolu rolč superarbitra (aczkolwiek bez prawa decyzji).
PodkreĤlajĈc ten fakt, autorzy zwracajĈ uwagč na niechčþ wãadz piãkarskich do wykorzystywania jej technicznych moİliwoĤci – nagrywania i odtwarzania dowolnego fragmentu gry. Zamiast stosowania, w imič sportu i czystoĤci gry, powtórek, by stworzyþ
szansč zmiany decyzji, wprowadza sič aİ pičciu sčdziów, którzy w wielu wypadkach
nie potrafiĈ zauwaİyþ kluczowych dla meczu sytuacji: spalonego, faulu w polu karnym
czy zdobytej prawidãowo bramki. Czyİby niechčþ do powtórek podyktowana byãa innymi niİ „czynnik ludzki”, przywiĈzanie do tradycji lub niekoęczĈce sič spory wzglč-
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dami (na przykãad interesami klubów, sponsorów, mniejszĈ moİliwoĤciĈ „ustawienia”
meczu)? Niestety w publikacji brak zarówno postawionego w takim kontekĤcie pytania,
jak i rozwaİenia konsekwencji takich dziaãaę.
Telewizja, zapoĤredniczajĈc piãkč noİnĈ, staãa sič wedãug McLuhanowskiej metafory
przekazem, czego konsekwencjĈ jest zmiana narracji. Futbol bčdĈcy opowieĤciĈ o dĈİeniach, zmaganiach, zwycičstwie i klčsce zostaã mediatyzowany na miarč hollywoodzkiego
filmu, koncertu rockowego czy innego eventu (s. 99), a przez to odarty z bajkowoĤci. Nie
moİna zgodziþ sič z twierdzeniem autorów, İe „…piãka noİna jest […] dyscyplinĈ
«zimnĈ», wewnčtrznie zbornĈ, oszczčdnĈ w Ĥrodki ekspresji i kombinatorykč akcji,
skĈdinĈd znakomicie komponujĈcĈ sič z transmisjĈ telewizyjnĈ…” (s. 98). To raczej
zimny Ĥrodek przekazu (wedãug typologii McLuhana), jakim jest telewizja, pozbawiã
futbol magii wyobraİeę i przemieniã herosów w zwykãych ludzi.
Piãka noİna jednoczyãa BettelheimowskĈ cudownoĤþ baĤni i globalnĈ wioskč McLuhana (w znaczeniu wspólnych opowieĤci, a nie skracania dystansu). Postfutbol, przez
technologie medialne pozwalajĈce publicznoĤci na gãčboki (İeby nie powiedzieþ wojerystyczny) wglĈd w aktorów widowiska i totalnoĤþ multimedialnĈ sprawiajĈcĈ, İe pojawiajĈ sič miliony fanów i „znawców” futbolu, którzy mogĈ byþ w kontakcie ze swoimi
idolami 24 godziny na dobč, jest tej magii pozbawiony. Zatraca sič gdzieĤ pewnego
rodzaju realizm magiczny piãki noİnej, nie ma juİ İadnej tajemnicy, wszystko jest realistyczne, widoczne i wiadome. Ale postfutbolowi – jak sič wydaje – to nie przeszkadza.
Moİna zapytaþ: skoro futbol ma sič tak dobrze, to dlaczego jest z nim tak Įle, i jeİeli jest
metaforĈ kultury, co nam to o niej samej mówi? Jakie sĈ kryteria dobra i zãa?
Nastčpne pytanie zadawane przez autorów dotyczy wspólnoty klubowej. Tymczasem czčsto czãonkowie klubu nie tworzĈ, jak chce Ferdinand Tönnies, wspólnoty (Gemeinschaft), tylko zrzeszenie (Gesellschaft), dla którego trzeba dopiero wykreowaþ mit i otoczkč
(nasz, ale nie do koęca). Co zrobiþ, by z tworzonej niekiedy ad hoc (transfery powodujĈce
brak w podstawowej jedenastce piãkarzy pochodzĈcych z kraju, w którym klub dziaãa)
zbieraniny powstaão „my” – druİyna (pierĤcienia?)? Jak ze zbiorowoĤci (narracje indywidualne) stworzyþ wspólnotč z wãasnĈ wspólnĈ narracjĈ, by zachowujĈc Tönniesowskie kategorie, przemieniþ Gesellschaft w Gemeinschaft?
Skoro futbol wyrasta z kultury i jest jednĈ z form jej emanacji, to zawodników,
szczególnie reprezentacji, ãĈczy jeszcze narodowoĤþ, jčzyk, podwórko, otoczenie kulturowe, w jakim rozgrywajĈ mecze etc., i powinno byþ ãatwo stworzyþ druİynč (Gemeinchaft). Ale i tutaj ze wspólnotowoĤciĈ nie jest dobrze. Pamičtamy niesnaski w reprezentacji Francji podczas Mģ w RPA (rok 2012) oraz w polskiej druİynie w czasie ME
w Polsce i na Ukrainie (rok 2012); pomimo sloganu reklamowego na Euro 2012 „wszyscy
jesteĤmy jednĈ druİynĈ” skierowanego do wszystkich Polaków, paradoksalnie okazaão
sič, İe najmniej druİynĈ byãa reprezentacja w piãce noİnej.
Kolejne dwa rozdziaãy dotyczĈ cielesnoĤci kibica i piãkarza powiĈzanej z seksualnoĤciĈ, pãciĈ, kultem ciaãa i wizerunkiem. Najciekawsze jest tu ciaão kibica rozpatrywane
jako ciaão kolektywne zajmujĈce pewnĈ przestrzeę, a takİe czynniki sprzyjajĈce tej kolektywnoĤci. To dajĈce poczucie siãy bycie w kolektywie powoduje równieİ niechciane
przez niekibiców zachowania. OpisujĈc podziaã kibiców na pikników, ultrasów i chuliganów, autorzy stwierdzajĈ, iİ podziaã ten jest wadliwy, a nawet nieprawdziwy (na
pewno nie dotyczy wszystkich kibiców i nie jest rozãĈczny), nie tãumaczĈ jednak, dla-
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czego ten podziaã funkcjonuje i dlaczego wãaĤnie piãka noİna tworzy takie grupy. To, İe
one przenikajĈ sič wzajemnie (na przykãad chuligani i ultrasi), jest w gruncie rzeczy
mniej istotne od ich destrukcyjnych zachowaę.
Waİnym elementem ciaãa kibica jest nagoĤþ, która ma symbolizowaþ, iİ nie mamy
nic do ukrycia, jesteĤmy wãaĤnie tutaj i wãaĤnie teraz, jesteĤmy czyĤci i silni („w nagoĤci
siãa”?). To okazja do zamanifestowania plemiennoĤci, okazania tajemnych znaków przynaleİnoĤci do plemienia – tatuaİy, które przywodzĈ na myĤl zgoãa inne grupy i rodzĈ
pytanie: czy to bandyterka kibicuje, czy teİ kibice zajmujĈ sič bandyterkĈ.
Jeszcze waİniejszĈ sprawĈ poruszanĈ przez autorów jest przemoc – czynnik bazowy
percepcji kibica/widza. Z jednej strony mamy do czynienia ze zjawiskiem osobowym
agresji per se, którĈ wĤród dyscyplin sportowych najbardziej wyzwala piãka noİna,
z drugiej zaĤ – autorzy, starajĈc sič wyjaĤniþ zjawisko przemocy w futbolu, odwoãujĈ sič
do oczekiwania konfrontacji fizycznej, mediatyzacji, wãadzy i tãumaczĈ, İe przemoc
w piãce jest odpowiedziĈ na zapotrzebowanie spoãeczne i rzĈdzĈ niĈ mechanizmy patriarchalnego zarzĈdzania agresjĈ (hierarchia) i wãadzy systemu.
Wydaje sič, iİ wyjaĤnianie zjawiska przemocy w futbolu w kategoriach li tylko systemowych jest niewystarczajĈce. Aczkolwiek automatyczne ãĈczenie przemocy wyãĈcznie z chuliganami teİ jest zawčİeniem problemu, to jednak synonimiczne skojarzenia:
kibol = chuligan, agresja, przemoc, swoisty etos kibolstwa (na przykãad regulamin ustawek), plemiennoĤþ – nie pojawiãy sič znikĈd. Kaİdy sport to rywalizacja, gdzie jakaĤ
doza agresji jest wrčcz niezbčdna (chociaİby „sportowa” zãoĤþ), ale nie kaİdy jest rozpatrywany w kategoriach przemocy (w ogóle, a nie tylko fizycznej utoİsamianej z chuliganem) – dlaczego wičc wãaĤciwie tylko piãka noİna (mimo İe sĈ bardziej brutalne dyscypliny, choþby piãka rčczna, hokej, rugby, futbol amerykaęski) tworzy takie grupy (kibole,
ultrasi, chuligani) i wyzwala takĈ agresjč? Czy nie jest tak, İe przemoc stanowi poİywkč
dla mediów (Litar, prezes „Wiary Lecha”, opluã kibickč, „zadyma” na stadionie), których obecnoĤþ jest z kolei poİĈdana przez kluby, stĈd ich wspóãpraca z kibolami (przykãadowo, Lech Poznaę zamawiaã catering w firmie tegoİ Litara)? Moİe rozwiĈzaniem
okazaãaby sič nie przemiana kibiców, tylko inni kibice (wzrost cen biletów)?
Kolejne pytanie, jakie powstaje w zwiĈzku z ciaãem, to jego utowarowienie – zarówno ciaãa kibica, jak i piãkarza. Kibic epatuje nagoĤciĈ, ale jednoczeĤnie chce zamanifestowaþ przynaleİnoĤþ do barw klubowych – stĈd popyt na szaliki, ubiory zwiĈzane ze
sportem w ogóle, a z piãkĈ noİnĈ i klubem w szczególnoĤci (przywiĈzanie do kibicowskiego stylu). To prowadzi do pytania, czy moİna z kibica zrobiþ klienta. TraktujĈc futbol jak przedsičwzičcie biznesowe, moİna na nie odpowiedzieþ w ten sposób: „najpierw
kibic, póĮniej klient – nie staãby sič klientem przemysãu futbolowego, gdyby nie byã
kibicem”. Problemem pozostaje odpowiedĮ na pytanie, czy kibol jest (poİĈdanym)
klientem.
Osobnym zagadnieniem jest ciaão piãkarza, które poprzez profesjonalizacjč uprawiania sportu staje sič nie tylko maszynĈ do gry, ale równieİ ma byþ fizycznie doskonaãe, co objawia sič takİe w byciu samcem alfa, dla którego przewodnim motywem postčpowania jest zdobywanie, nieokazywanie sãaboĤci, nieprzywiĈzywanie wagi do wãasnej
urody, a jednoczeĤnie bycie bardziej atrakcyjnym, przede wszystkim seksualnie, od
innych mčİczyzn.
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Sport jest spektaklem peãnym reklam i transmisji medialnych (telewizyjnych), gdzie
obowiĈzujĈce motto brzmi „show must go on”, dlatego kãadziemy nacisk na pičkno
ciaãa, co w poãĈczeniu z coraz wičkszĈ rolĈ wizualizacji moİe prowadziþ do przewagi
spektaklu nad rywalizacjĈ. Ciaão piãkarza ulegão przeksztaãceniom, które z jednej strony
pozwalajĈ zachowaþ tradycyjnĈ pozycjč mčİczyzny: zdobywcy, wãadcy, uwodziciela,
a z drugiej dopuszczajĈ zachowania metroseksualne – okazywanie emocji czy dbaãoĤþ
o wyglĈd. Jednakİe wedãug stereotypu w zorganizowanym i pokazywanym mčskim
sporcie obowiĈzuje zasada „chãopaki nie pãaczĈ”, zaĤ prawdziwy sport jest tylko dla
prawdziwych mčİczyzn. Dlatego zachowania niemieszczĈce sič w kanonie macho (na
przykãad okazywanie uczuþ, empatia, wspóãczucie, zainteresowanie ciaãem) nie sĈ tolerowane (jako niemčskie odebrano pokazanie w reklamie przez Davida Beckhama ciaãa
jako obiektu estetycznego, a nie narzčdzia do odnoszenia sukcesów).
Sport, a szczególnie piãka noİna, odgrywa w İyciu mčİczyzn znaczĈcĈ rolč przede
wszystkim jako obszar budowania wičzi z innymi mčİczyznami, dlatego nie ma w nim
miejsca dla kobiet. Postulowana równoĤþ szans niewiele zmieniãa jeİeli chodzi o genderowy wizerunek kobiety – zarówno kibicki, jak i zawodniczki – oraz rolč i miejsce kobiet
w sporcie. ZatoczyliĤmy koão i wróciliĤmy do punktu wyjĤcia – i d e a l n e g o c i a ã a.
DominujĈcy styl myĤlenia o kobietach w piãce noİnej podkreĤla ich wizualnĈ atrakcyjnoĤþ, pičkny wyglĈd, natomiast osiĈgničcie sukcesu nie jest wymagane, aczkolwiek mile
widziane. Kobiety, wypeãniajĈc konwencjonalne role pãciowe, powinny poİĈdaþ sportowców, postrzeganych przez nie jako pičkne i pončtne ciaãa. Mčskie gwiazdy sportu
prezentuje sič jako zdobywców kobiet, te natomiast jako peãniĈce standardowe funkcje
İon i kochanek, zazwyczaj bardzo atrakcyjnych.
Media zajmujĈce sič sportem pokazujĈ przede wszystkim mčİczyzn (90% materiaãów) w sposób wyczerpujĈcy i merytoryczny, natomiast kobiety otrzymujĈ komunikat,
İe ich celem jest dostosowywanie sič do obecnie istniejĈcego wzorca atrakcyjnoĤci seksualnej. Stanowi to interesujĈce odzwierciedlenie poİĈdanych ról pãciowych: kobiety sĈ
modelkami i dziewczynami do towarzystwa, ale nie samodzielnymi zwycičzcami.
W kontekĤcie powyİszych rozwaİaę sãowa autorów: „Nieprawdziwe byãoby teİ
stwierdzenie, İe jakakolwiek forma szykan symbolicznych doznawanych przez kobiety
wynika z samej dyscypliny sportu” muszĈ budziþ sprzeciw. Sami autorzy, mimo İe
w rozdziaãach poĤwičconych ciaãu poruszajĈ sprawy pãci i kulturowej, i biologicznej,
zarówno w kontekĤcie kibicowania, jak i uprawiania sportu przez kobiety, to poza stereotyp: kobieta – atrakcyjnie wyglĈdajĈcy dodatek i obiekt seksualnego poİĈdania nie
wychodzĈ, przyznajĈc, İe nie bčdĈ szerzej tego tematu omawiaþ, co paradoksalnie
utrwala slogan: „piãka noİna jest dla facetów”.
Kolejnym tematem poruszanym przez autorów jest samo widowisko i jego rozrywkowo-rytualna otoczka, w której swe szczegóãowo zaplanowane role odgrywajĈ postfutbolowi aktorzy. Kaİdy mecz ma swój wãasny, odrčbny przebieg. Jest traktowany jak
uroczystoĤþ, wydarzenie wyjčte niejako z rzeczywistoĤci, gdzie czas sič zatrzymuje, by
pozwoliþ rzeszom fanów, organizatorów, sponsorów na Ĥwičtowanie (i przy okazji zaãatwianie interesów oraz nakrčcanie machiny biznesu futbolowego). Magič chwil, do których jednakİe trwajĈ nieustanne przygotowania, potčguje heterotopicznoĤþ stadionów –
obiektów autonomicznych, wielofunkcyjnych, tylko w niewielkim stopniu zwiĈzanych
z realnĈ lokalizacjĈ. Wspóãczesne stadiony, zarzĈdzane de facto przez ponadnarodowe
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organizacje piãkarskie wymykajĈce sič jakimkolwiek organom kontrolnym, to Ritzerowskie ĤwiĈtynie konsumpcji, gdzie kaİdy aktor zaangaİowany w Ĥwiat futbolu znajdzie
miejsce dla siebie (trybuny z meksykaęskĈ falĈ i reİyserowanym dopingiem dla kibiców,
ekskluzywne loİe dla sponsorów i interesariuszy). Konsumowanie to takİe radoĤþ –
Ĥwičto piãkarskie, mecz, ma byþ apoteozĈ szczčĤcia, swoistĈ utopiĈ, bez problemów
i pčkničþ, które zakãócaãyby celebracjč. Dlatego teİ z widocznĈ niechčciĈ wãodarze Ĥwiatowej piãki podchodzĈ do ewidentnie negatywnych zjawisk, takich jak rasizm czy kãopoty zdrowotne piãkarzy. Z tego teatru moİna jednak zostaþ wykluczonym, czego przykãadem sĈ konflikty na linii piãkarze – fani, skutkujĈce zorganizowanymi protestami
przeciwko wystčpom danego zawodnika w klubie. Czubaj, Drozda i Myszkorowski,
odwoãujĈc sič do liminalnoĤci we wspólnotach opisywanej przez Victora Turnera, pokazujĈ sytuacje, w których piãkarzy podlegajĈcych (znaczĈce jest równieİ to, İe piãkarz,
zwãaszcza na najwyİszym poziomie, nie dokonuje przejĤcia sam, ale jest jego przedmiotem) transferom mičdzyklubowym traktuje sič jak zdrajców albo element niepoİĈdany
o niewãaĤciwym pochodzeniu (przejĤcia z wrogiego klubu). Z drugiej strony przywiĈzanie do klubu, bčdĈce równieİ wyrazem „performatywnoĤci wpisanej w ciaão jednostki”
(s. 206), moİe przechodziþ takİe w sferč symboliki tegoİ, gdy numer przypisany danemu zawodnikowi, który byã znaczĈcĈ postaciĈ w historii druİyny, jest dla niego zarezerwowany „na zawsze”.
Piãkarz przypisany do klubu jest równieİ jednym z jego towarów. Kapitaã futbolowy –
medialnie nagãaĤniane przejĤcia zawodników, trenerów i menadİerów, najwičksze
i najsilniejsze kluby jako wizytówki globalnych biznesmanów1, produkty piãkarskie
i kibicowskie wytwarzane przez przemysã klubowy, wreszcie dziaãalnoĤþ pozastadionowa osób uwikãanych w futbol (beckhamizacja futbolu, kontrakty reklamowe etc.) – to
obecnie ogromny, samonapčdzajĈcy sič mechanizm, w którym idea sportu i boiskowej
rywalizacji ulega odsuničciu na dalszy plan. KwestiĈ najbardziej interesujĈcĈ w kontekĤcie piãkarskiego biznesu sĈ dziaãajĈce na zasadzie korporacji wielkie, historyczne, „galaktyczne” kluby sportowe, które zarówno podtrzymujĈ mit wspólnotowy, prawie İe
rodzinny i peãen honoru (zwiĈzany od ponad 24 lat z Manchesterem United menadİer
Alex Ferguson, szczytne idee UNICEF-u promowane przez Barcč, wciĈİ „niezwycičİony” mimo ciĈgãych poraİek w najwaİniejszych rozgrywkach Real), jak i sĈ prčİenie
dziaãajĈcymi przedsičbiorstwami, gdzie piãkarze to pracownicy, których gãównym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwaę klientów, czyli kibiców (dyscyplina wewnĈtrzklubowa, niedopuszczalnoĤþ pewnych, zwãaszcza nacechowanych emocjonalnie
zachowaę).
W ostatnim rozdziale omówione zostaãy globalne i lokalne wymiary postfutbolu.
Autorzy zwracajĈ uwagč na zwičkszajĈcy sič zasičg oddziaãywania przekazów i samej
idei tej dyscypliny, wzajemne powiĈzanie ekonomiczne, moc zarzĈdzania emocjami,
które wytwarza piãkarski mikro(makro?)kosmos. Chyba nikt juİ nie ma wĈtpliwoĤci, İe
futbol opanowaã caãy Ĥwiat, a jednĈ z podstaw tej ekspansji jest jego doskonaãe wpasowanie sič w wymogi kultury wzrokocentrycznej („nieoglĈdany nie istnieje” – s. 248).
Takİe sfera finansowa bezsprzecznie dowodzi, İe piãka noİna to fenomen globalny.
________________
1 Co ciekawe, nierzadko tonĈce w dãugach i przynoszĈce raczej straty, mimo olbrzymich
nakãadów finansowych i obrotów zwiĈzanych z prowadzeniem biznesu okoãopiãkarskiego.
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Koszulki, piãki, caãy sprzčt sportowy wytwarzany jest w fabrykach globalnych korporacji umiejscowionych najczčĤciej w krajach tzw. Trzeciego ģwiata, co sprawia, iİ sĈ one
wciĈgane w mičdzynarodowy biznes piãkarski. Nie sĈ to jednak zasady partnerskiej
inkorporacji, ale wynik obniİania kosztów wytwarzania i pracy, co lokuje dostarczycieli
dóbr, bez których futbol nie mógãby istnieþ, na pozycji caãkowicie podlegãej. DrugĈ stronĈ medalu jest glokalnoĤþ futbolu, wyraİajĈca sič w tym, İe nie wszystkie mechanizmy
globalizacji zafunkcjonujĈ w ten sam sposób w róİnych warunkach (piãka noİna ma
róİne odcienie i wymiary w róİnych warunkach kulturowych). Autorzy skupiajĈ sič tu
takİe na trybalizmie i plemiennoĤci, jakie zwiĈzane sĈ ze zjawiskami futbolowymi, radykalnych ruchach kibicowskich, politycznym uwikãaniu, kwestiach etnicznych (przykãad mniejszoĤci asyryjskiej w Szwecji), aktywizmie sportowym i pozasportowym, jaki
rodzi zaangaİowanie w futbol. Pytaniem otwartym, choþ Czubaj, Drozda i Myszkorowski skãaniajĈ sič jednak ku odpowiedzi negatywnej, pozostaje to, czy w postfutbolu jest
jeszcze miejsce na „czysty sport”, w którym do gry wystarczy tylko kawaãek murawy,
gdzie „piãka jest okrĈgãa, a bramki sĈ dwie”.
Postfutbol. Antropologia piãki noİnej jest Ĥwietnym przykãadem wieloaspektowej analizy zãoİonego zjawiska kulturowego przenikajĈcego wiele sfer İycia spoãeczeęstw globalnych. įywy jčzyk (w koęcu „piãka w grze”) i mnogoĤþ przykãadów obrazujĈcych
poruszane problemy istniejĈce w ramach Ĥwiata futbolu sprawiajĈ, İe czytelnik z ãatwoĤciĈ podĈİa za tokiem myĤlenia autorów. Zakrojona na szerokĈ skalč opowieĤþ o wspóãczesnej piãce noİnej kaİe sič zastanowiþ, czy postfutbol nie jest idealnym ucieleĤnieniem
niemalİe wszystkich fenomenów kultury (po)nowoczesnoĤci.
Anna Datko

Kobiety, gender i globalny rozwój, red. N. Visvanathan, L. Duggan, N. Wiegersma, L. Nisonoff, Polska Akcja Humanitarna, wyd. II, Warszawa 2012,
ss. 551.

Monumentalna objčtoĤþ, imponujĈca przekrojowoĤþ tematyczna, setki aktualnych
danych – to niewĈtpliwie trzy podstawowe cechy tomu Kobiety, gender i globalny rozwój.
Ta ponad pičciusetstronicowa publikacja pod redakcjĈ naukowczyę i ekspertek, twórczyę
amerykaęskich grup dyskusyjnych „Kobiety a rozwój”, jest juİ drugim wydaniem, aktualizujĈcym kwestie poruszone po raz pierwszy w roku 1997. Jak same przyznaãy, ksiĈİka
nie ma stanowiþ konkurencji dla wielu specjalistycznych opracowaę, ale ma byþ bazĈ,
uĤwiadamiajĈcĈ studentom i osobom niezajmujĈcym sič na co dzieę naukĈ istotnoĤþ perspektywy gender w zakresie analizy rozwoju gospodarczego w ujčciu globalnym.
Na publikacjč skãada sič pičþ logicznie wydzielonych dziaãów. W pierwszym z nich
dokonano wprowadzenia czytelniczek i czytelników w zagadnienie, przez ukazanie
historii globalnych dziaãaę pomocowych aİ do przeãomowego momentu powstania
feministycznej ekonomii politycznej, która – zacytujmy Marič Riley – „podwaİa dominujĈcy model neoliberalny podkreĤlajĈcy znaczenie gospodarki rynkowej wraz ze wzro-

