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The article, referring to the concept of Mary Douglas, presents various practices undertaken in the
sports world to maintain the “purity” of gender boundaries. The first part focuses on the concept of
gender boundaries and the embodiment of these boundaries. Then, the concept of Mary Douglas
and the possibility of its application for the analysis of gender order in sport is presented. The main
part of the article presents the different types of sportswomen’s bodies, which can be perceived as
abject (J. Kristeva), dangerous for the existing order and describes practices to deal with these abnormal bodies and restore the “purity” of the sports system.
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1. GRANICE PâCI

Zainteresowanie problematykĈ granic ma w naukach spoãecznych dãugĈ
historič. Pojčcie granicy, jak zauwaİa J. Kaczmarek1, przyjmuje dwa podstawowe znaczenia w refleksji socjologicznej. Po pierwsze, granica jest tym,
co dzieli róİne grupy spoãeczne czy kultury, po drugie, granica pozwala
okreĤliþ toİsamoĤþ wãasnej grupy, odróİniþ jĈ od innych grup spoãecznych
i zintegrowaþ.
Istnienie granic prowadzi zatem do podziaãu na „my” – „oni”, swoi –
obcy czy nasze – cudze. M. Lamont i V. Molnár2, dokonujĈc przeglĈdu lite________________
1 J. Kaczmarek, Gubin i Guben – miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sĈsiedztwa, Poznaę 2012, s. 64.
2 M. Lamont, V. Molnár, The Study of Boundaries in the Social Sciences, „Annual Review of
Sociology” 2002, vol. 28, s. 169.
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ratury, wyróİniajĈ cztery obszary (od skali mikro do skali makro), w których wspóãczeĤnie podejmowany jest w obrčbie nauk spoãecznych problem
granic: (1) spoãeczna i zbiorowa toİsamoĤþ, (2) nierównoĤci o charakterze:
klasowym, etnicznym, rasowym, pãciowym oraz seksualnym, (3) zróİnicowanie zawodowe, a takİe róİnice w obrčbie wiedzy i nauki, (4) wspólnoty,
narodowe toİsamoĤci i granice przestrzenne.
Te same autorki za uİyteczne uwaİajĈ rozróİnienie granic symbolicznych
i spoãecznych. Pierwsze z nich sĈ rozumiane jako konceptualne róİnice, których aktorzy spoãeczni uİywajĈ w celu kategoryzowania przedmiotów, ludzi
czy praktyk. Spoãeczne granice sĈ natomiast zobiektywizowanymi przejawami spoãecznych róİnic, które manifestujĈ sič w nierównym dostčpie do
zasobów, w ich nierównej dystrybucji oraz zróİnicowanych spoãecznych
szansach3. Rozróİnienie to nie wydaje sič do koęca klarowne, trudno bowiem sobie wyobraziþ symboliczne, które nie jest spoãeczne. Moİna natomiast zaproponowaþ takie ujčcie, w którym zakãadamy, İe konceptualne
dychotomie (pojčcia) zostajĈ wyraİone poprzez znaki, które wprowadzajĈ
rzeczywiste róİnice pomičdzy kategoriami jednostek, a niektóre z tych róİnic stajĈ sič Įródãami nierównoĤci.
W wielu teoretycznych koncepcjach kluczowe jest wãaĤnie owo przeksztaãcanie sič róİnicy w nierównoĤþ spoãecznĈ. Róİnica, przyjmujĈca najczčĤciej postaþ dychotomii, nie jest neutralna, lecz wiĈİe sič z hierarchizowaniem, z relacjĈ podporzĈdkowania i dominacji4. Ten sposób myĤlenia
przyjmuje sič mičdzy innymi w koncepcjach i badaniach z zakresu gender
studies, gdzie zauwaİa sič, İe dychotomiczne kategorie odgrywajĈ istotnĈ
rolč w definiowaniu kobiet jako „innych”, co przekãada sič na róİne formy
ich symbolicznego czy spoãecznego wykluczania.
Z punktu widzenia tego artykuãu zasadnicze jest zdefiniowanie granic
pãci. Granice moİna, jak juİ wskazywaãam wczeĤniej, rozumieþ dwojako. Po
pierwsze, jako granice mičdzy dwoma obszarami, rzeczami, stanami.
To rozumienie jest zwiĈzane przede wszystkim z relacjami mičdzy nimi. Po
drugie, na granice moİna spojrzeþ jakby „od wewnĈtrz” jednego obszaru,
rzeczy, stanu, skupiajĈc sič na pytaniu o jego toİsamoĤþ i o to, co juİ nim
nie jest. PrzenoszĈc to na myĤlenie o pãci, w pierwszym znaczeniu granica
pãci odnosiãaby sič do relacji mičdzy kobietami i mčİczyznami, w drugim
oznaczaãaby zaĤ definiowanie tego, co kobiece, i tego, co mčskie. Oba te
________________

Ibidem, s. 168.
Z. Bauman, WieloznacznoĤþ nowoczesna. NowoczesnoĤþ wieloznaczna, Warszawa 1995;
Z. Melosik, Róİnica jako (kon)tekst pedagogiczny: ponowoczesne kontrowersje, [w:] Pamičþ. Miejsce.
ObecnoĤþ. Wspóãczesne refleksje nad kulturĈ i ich implikacje pedagogiczne, red. J. Hudzik, J. Mizięska, Lublin 1997.
3
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wymiary sĈ rzecz jasna ze sobĈ powiĈzane. Zdecydowaãam sič na uİycie
szerszego pojčcia „granic pãci”, a nie „granicy mičdzy pãciami”, bo wãaĤnie
sposób definiowania pãci, wyznaczania ich granic, bardziej mnie interesuje.
Ponadto takie ujčcie tematu zostawia pole na wszystko, co nienormatywne,
co byþ moİe umknčãoby uwadze, gdyby skupiþ sič na „granicy mičdzy
pãciami”.
To wãaĤnie granice pãci bčdĈ mnie interesowaþ w prezentowanym artykule, a obszarem, w którym bčdĈ one analizowane, jest profesjonalny sport.
BazujĈc na koncepcji Mary Douglas5, a przede wszystkim na zaproponowanej przez autorkč opozycji „czystoĤþ – brud”, chciaãabym przedstawiþ
róİnego rodzaju praktyki stosowane w profesjonalnym sporcie, których
celem jest zachowanie pãciowej „czystoĤci” owego systemu.

2. UCIELEģNIONE RÓįNICE PâCI

Zarówno Douglas6, jak i inni autorzy7 uznajĈ pãeþ za jednĈ z najwaİniejszych dychotomicznych kategorii porzĈdkujĈcych otaczajĈcĈ nas rzeczywistoĤþ. W konsekwencji podziaã pãciowy jest jednym z podstawowych podziaãów spoãecznych istniejĈcych w kaİdej kulturze, co uwidacznia sič
poprzez istnienie zróİnicowania pãci w waİnych dla danej spoãecznoĤci czy
kultury instytucjach. W Ĥwiecie sportu upãciowione ciaão odgrywa zasadniczĈ rolč, i to nie tylko z punktu widzenia predyspozycji fizycznych, ale takİe poprzez prezentowane wizerunki. To ono jest podstawĈ i uzasadnieniem
dla dokonywanych podziaãów i wykluczeę. RównoczeĤnie jednak staje sič
Įródãem ich kwestionowania.
Róİnice (w tym róİnice pãciowe) – przyjmujĈce najczčĤciej postaþ dychotomii – przewaİnie nie sĈ, jak juİ wspomniaãam, neutralne, lecz wiĈİĈ
sič z hierarchizowaniem, z relacjĈ podporzĈdkowania i dominacji. Praktyki
dotyczĈce tworzenia róİnic/granic nie sĈ nigdy przypadkowe, ale sĈ wykalkulowanymi podziaãami stworzonymi po to, İeby uprzywilejowaþ jedne
ciaãa wzglčdem drugich8. Kobiece ciaão, nie tylko w sporcie, choþ tu – ze
wzglčdu na dominacjč mčskich norm i wartoĤci – szczególnie, jest postrzegane poprzez brak, wskazanie róİnic w stosunku do ciaãa mčskiego. Ciaão
staje sič podstawĈ wykluczenia, co uwidacznia sič, zdaniem I. Young,
________________

M. Douglas, CzystoĤþ i zmaza, Warszawa 2007 (wyd. I – 1966).
Ibidem.
7 Zob. np. P. Bourdieu, Mčska dominacja, Warszawa 2004.
8 S.R. McCullough, Body Like a Rocket: Performing Technologies of Naturalization, „Third
Space” 2010, vol. 9, iss. 2: Gender, sport and the Olympics, s. 4.
5

6
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w postawach seksizmu, homofobii czy rasizmu. W kaİdym przypadku
przymioty ciaãa: pãeþ, seksualnoĤþ czy kolor skóry, sĈ powodem odrzucenia,
a takİe, wedãug Young, obrzydzenia, co wzmacnia hegemoniczne, ucieleĤnione toİsamoĤci, budowane w opozycji do (ciaãa) „Innego”9. Grupa dominujĈca, definiujĈc podporzĈdkowane grupy jako róİne, „inne”, zamyka,
wičzi je w ich ciaãach. DominujĈcy dyskurs definiuje „innych” poprzez charakterystyki ciaãa, które opisuje jako brzydkie, brudne, skaİone czy chore10.
W sporcie kobiece ciaãa sĈ definiowane jako sãabsze, wolniejsze, mniej
sprawne. Te ucieleĤnione róİnice stajĈ sič podstawĈ dla odmiennego traktowania kobiet i mčİczyzn, a tym samym przeksztaãcajĈ sič w pãciowe nierównoĤci. Róİnica mičdzy kobiecym a mčskim nie jest zatem neutralna, lecz
tworzy zhierarchizowany porzĈdek pãciowy w sporcie.

3. „CZYSTOģý” VS. „BRUD”

Mary Douglas jest autorkĈ jednej z klasycznych juİ dzisiaj koncepcji,
która traktuje problematykč granic i róİnic jako narzčdzie klasyfikowania
i porzĈdkowania otaczajĈcej nas rzeczywistoĤci. Autorka w swoich rozwaİaniach posãuguje sič opozycjĈ „czystoĤþ – brud”, która – moim zdaniem –
znakomicie odnosi sič do strategii zwiĈzanych z (re)konstruowaniem granic
pãci w sporcie. Idee Douglas skãaniajĈ nas do pytania o to, jak wyglĈda istniejĈcy w danym systemie porzĈdek, w jaki sposób jest on tworzony i podtrzymywany oraz co jest postrzegane jako zagroİenie dla systemu i w konsekwencji kontrolowane lub eliminowane.
Opozycja „czystoĤþ – brud” jest jednĈ z wielu spolaryzowanych kategorii, takich jak dobro – zão, zdrowie – choroba, pičkno – brzydota, które, poprzez tworzenie jasno ustalonych granic, przyczyniajĈ sič do prawidãowego
funkcjonowania spoãeczeęstwa. Dychotomiczne kategorie porzĈdkujĈce
system sĈ w duİej mierze budowane w odniesieniu do ciaãa. Dla Douglas
ciaão jest metaforĈ spoãecznej organizacji i dezorganizacji, symbolem spoãeczeęstwa:
„Symbolika ludzkiego ciaãa jest jeszcze bardziej bezpoĤrednia. Ciaão jest modelem,
który moİe symbolizowaþ kaİdy system ograniczony. Jego granice mogĈ symbolizowaþ wszelkie zagroİone lub niepewne granice. Ciaão jest strukturĈ zãoİonĈ. Funk________________
9 I. Young, Abjection and Oppression: Dynamics of Unconscious Racism, Sexism and Homophobia, wykãad wygãoszony w ramach Society of Phenomenology and Existential Philosophy Meetings, Northwestern University, Evanston, IL 1988, za: J. Butler, Uwikãani w pãeþ,
Warszawa 2008, s. 242.
10 Por. I. Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton 1990, s. 123.
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cje jego róİnych czčĤci i wzajemne relacje dostarczajĈ Įródãa symboli innych zãoİonych struktur”11.

Jak sãusznie zauwaİa Butler12, interpretujĈc Douglas, „w jej analizach
granice ciaãa stajĈ sič granicami tego, co spoãeczne”, i dalej dodaje: „jeĤli
ujĈþ jej poglĈdy z perspektywy strukturalistycznej, granice ciaãa moİna
pojmowaþ jako granice tego, co jest spoãecznie hegemoniczne”. Oznacza to,
İe granice ciaãa nie odnoszĈ sič do jego materialnoĤci czy teİ „naturalnoĤci”,
lecz sĈ zawsze tworzone kulturowo. OkreĤlajĈ zatem dopuszczalne czy preferowane predyspozycje, wizerunki i potrzeby ciaãa.
Kluczowa dla koncepcji Douglas kategoria „czystoĤþ” oznacza porzĈdek, zbiór uporzĈdkowanych relacji. „Brud”, przeciwieęstwo „czystoĤci”,
jest natomiast rozumiany jako „zaburzenie porzĈdku […] wykroczenie
przeciw porzĈdkowi”, coĤ „nie na swoim miejscu”13. Tak jak na poziomie
ciaãa odrzucane sĈ te substancje, które przekraczajĈ jego granice i naznaczajĈ jednostkč jako „brudnĈ” (krew, Ĥlina, mocz, pot), do czego nawiĈzywaþ
bčdzie Kristeva, tak na poziomie spoãeczeęstwa odrzucane sĈ te elementy,
które zakãócajĈ jasno wyznaczone granice, sytuujĈ sič pomičdzy wyraĮnie
zakreĤlonymi obszarami, na obrzeİach granic. Wszystko, co wykracza poza
jasno okreĤlone granice, jest bowiem Įródãem niepokoju czy strachu. Jak
pisze sama Douglas14, „nasze zachowania zwiĈzane z nieczystoĤciĈ wyraİajĈ reakcjč odrzucenia wszystkich przedmiotów lub myĤli mogĈcych zakãóciþ
lub naruszyþ klasyfikacje, do których jesteĤmy przywiĈzani”.
Rozwiničciem tej koncepcji, które równieİ okazuje sič przydatnym narzčdziem analizowania granic pãci w sporcie, jest pojčcie „abjectu” (wymiotu), którego uİywa, nawiĈzujĈc do twórczoĤci Mary Douglas i opozycji
„czystoĤþ – brud”, Julia Kristeva. Zauwaİa ona, co jest wyraĮnym nawiĈzaniem do Douglas, İe:
„We wstrčcie przejawia sič jeden z owych gwaãtownych i mrocznych buntów bytu
przeciw temu, co mu zagraİa i co, jak sič zdaje, nadchodzi z zewnĈtrz lub rozsadza
od wewnĈtrz, narzucone obok tego, co dopuszczalne, tolerowane, moİliwe do pomyĤlenia”15,

dalej zaĤ pisze:
________________
11 Ibidem, s. 149 i n. Posãugujč sič polskim tãumaczeniem ksiĈİki Douglas z 2007 roku,
z którego pochodzĈ wszystkie cytaty.
12 J. Butler, op. cit., s. 238 i n.
13 M. Douglas, CzystoĤþ…, s. 46.
14 Ibidem, s. 77.
15 J. Kristeva, Potčga obrzydzenia. Esej o wstrčcie, Kraków 2007, s. 7.
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„nie brak czystoĤci czy zdrowia sprawia, İe coĤ sič staje wstrčtne; wstrčtne jest to, co
zaburza toİsamoĤþ, system, ãad. Co nie przestrzega granic, miejsc, zasad. Pewne
pomičdzy, dwuznaczne, mieszane”16.

„Brud” wiĈİe sič zatem ĤciĤle z kategoriĈ granicy i jest tym, co podwaİa
istniejĈce granice, a tym samym stanowi ryzyko dla podmiotu. Wedãug
Kristevej nieustannie dĈİymy do podtrzymania granicy mičdzy podmiotem
a przedmiotem, mičdzy podmiotem a Ĥwiatem zewnčtrznym. Proces ten
odnosi sič w gãównej mierze do ciaãa i polega na utrzymywaniu jego szczególnych granic oraz odrzucaniu tego, co moİe zagroziþ jego „gãadkiemu”
wizerunkowi. Nie jest to jednak moİliwe, bowiem nie da sič wyznaczyþ
wyraĮnych granic ludzkiego ciaãa. Tym, co to uniemoİliwia, jest wãaĤnie
„abject”. âzy, ekskrementy, martwe ciaãa, skóra sĈ obszarem mičdzy ja
i nie-ja (mičdzy subject i object), sĈ czymĤ, czego nie moİna caãkowicie odsunĈþ, odseparowaþ, co stanowi czčĤþ czãowieka, ale jednoczeĤnie wzbudza
jego wstrčt17.
Pojčcie „abjectu” jest szeroko wykorzystane w sztuce i jej analizach, natomiast stosunkowo rzadko obecne w rozwaİaniach socjologicznych. Tymczasem moİna je odnieĤþ równieİ do systemu czy porzĈdku spoãecznego
i tego, co zaburza jego wewnčtrzne i zewnčtrzne granice. „Abject” moİe
byþ bowiem rozumiany jako coĤ, co nie mieĤci sič w istniejĈcych dychotomiach i co w rezultacie burzy istniejĈcych porzĈdek.

4. CIAâO KOBIECE JAKO ZAGROįENIE

Douglas18 stawia tezč, İe „kontrola nad ciaãem jest wyrazem mechanizmów kontroli spoãecznej”. Praktyki sãuİĈce utrzymaniu porzĈdku pãciowego w sporcie koncentrujĈ sič na kobiecym ciele. Pãcie, na co zwracajĈ
uwagč i Douglas, i Kristeva, sĈ postrzegane jako Įródão zagroİenia albo dla
siebie nawzajem, albo czčĤciej – kobiety stanowiĈ takie zagroİenie dla mčİczyzn. Wedãug pierwszej z wymienionych autorek poglĈdy na temat tych
zagroİeę, odnoszĈcych sič najczčĤciej do sfery seksualnej, naleİy interpretowaþ jako „odzwierciedlenie hierarchii lub symetrii stosowanych w szeroko pojčtym systemie spoãecznym”19. W tym sensie realizuje sič pierwsze ze
wspomnianych na wstčpie rozumienie granic – granica jako to, co dzieli,
ustanawia relacje spoãeczne.
________________

Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 7 i n.; zob. teİ H. Jakubowska, Socjologia ciaãa, Poznaę 2009.
18 M. Douglas, Symbole naturalne, Kraków 2004, s. 116.
19 M. Douglas, CzystoĤþ…, s. 47.
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Mčska dominacja w sporcie budowana jest poprzez charakterystykč ciaãa i jego przymioty, takie jak wielkoĤþ, siãa czy szybkoĤþ. Zakãada sič, İe te
cielesne predyspozycje wynikajĈ z fizjologicznych róİnic mičdzy kobietami
a mčİczyznami. To zatem „naturalna”, ucieleĤniona róİnica jest podstawĈ
hierarchicznego porzĈdku pãci. Zagroİeniem dla niego moİe byþ zatem
ciaão kobiece, które upodabnia sič do ciaãa mčskiego albo staje sič od niego
lepsze. Róİnicowanie odnoszĈce sič do ciaãa dotyczy bowiem zarówno jego
wizerunków, jak i jego, przekãadajĈcych sič na sportowe wyniki, predyspozycji. Z tego punktu widzenia moİna, moim zdaniem, wskazaþ pičþ rodzajów kobiecych ciaã, które mogĈ byþ uznane za rodzaj „abjectu”, zagroİenia
dla istniejĈcego porzĈdku pãciowego. SĈ nimi:
(1) ciaão silne, sprawne, szybkie, bo pokazuje, İe kobieta moİe fizycznie
byþ równie dobra jak (lepsza niİ) mčİczyzna;
(2) ciaão niewpisujĈce sič w tradycyjne wizerunki, bo kwestionuje podziaã: ciaão „kobiece” vs. „mčskie”;
(3) ciaão trudne do zdefiniowania, bo pokazuje, İe podziaã kobiece – mčskie nie jest oczywisty ani wyczerpujĈcy;
(4) ciaão stechnologizowane, bo ulepsza „naturalne” ciaãa i moİe, przynajmniej potencjalnie, zmniejszaþ czy rozmywaþ róİnice pãci;
(5) ciaão nieheteroseksualne, bo nie wpisuje sič w obowiĈzujĈcĈ w sporcie heteronormatywnoĤþ.
Przy tak zidentyfikowanych zagroİeniach moİna wskazaþ na praktyki
majĈce na celu utrzymanie „czystoĤci”/porzĈdku w sportowym Ĥwiecie
i radzenie sobie z ciaãami „zabrudzajĈcymi” ten porzĈdek. Historia sportu
oraz jego dzisiejsze funkcjonowanie pokazuje, İe niemal wszystkie z nich
znajdujĈ swoje uprawomocnienie w dyskursie „natury” i „naturalnego” ciaãa.
Te, uİywajĈc okreĤlenia S.R. McCullough20, „technologie naturalizacji” pozwalajĈ utrzymaþ granicč i róİnicč pãci oraz mčskĈ dominacjč w sporcie.

5. UPRAWOMOCNIENIE PODZIAâU PâCIOWEGO
W „NATURALNYCH” RÓįNICACH

Odwoãania do „kobiecej natury” pojawiãy sič juİ w czasie, gdy instytucjonalizowaã sič wspóãczesny sport. Powszechny wówczas mit kobiecej
wraİliwoĤci (sãaboĤci) sprawiaã, İe kobiety postrzegano jako nienadajĈce sič
do sportowej rywalizacji. Równie czčsto odwoãywano sič do rzekomych
________________
20

S.R. McCullough, op. cit.
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zagroİeę, jakie sport moİe mieþ dla kobiecego zdrowia, zwãaszcza dla
zdrowia reprodukcyjnego. Obecnie kobiety uprawiajĈ juİ niemal wszystkie
dyscypliny sportu, ale warto zauwaİyþ, iİ dostčp do niektórych z nich wywalczyãy sobie dopiero w XXI wieku, zaĤ odwoãania do kobiecej sãaboĤci
i zagroİeę dla funkcji macierzyęskich sĈ ciĈgle obecne w sportowym dyskursie21.
Zasada osobnego rozgrywania zawodów przez kaİdĈ z pãci jest jednĈ
z gãównych reguã organizujĈcych sportowĈ rywalizacjč, a jednoczeĤnie
praktykĈ sãuİĈcĈ utrzymaniu granic pãci. Uzasadnieniem dla niej jest uznanie istnienia dwóch pãci, które majĈ odmienne, wãaĤciwie dla siebie predyspozycje fizjologiczne, przekãadajĈce sič na wyniki w sportowej rywalizacji.
Zakãada sič przy tym, İe róİnice w osiĈgničciach sportowych sĈ na tyle
duİe, iİ wspólne rozgrywanie zawodów byãoby niesprawiedliwie dla kobiet, bo skazywaãoby je na poraİkč. Wprowadzenie takiego podziaãu nie
dopuszcza (najczčĤciej) do bezpoĤredniej rywalizacji kobiet i mčİczyzn.
I choþ na podstawie wyników w wičkszoĤci dyscyplin sportowych (np.
biegi, pãywanie) moİna przypuszczaþ, İe wspólna rywalizacja uniemoİliwiãaby kobietom osiĈgničcie sportowego sukcesu, to jednak, w przynajmniej
czčĤci dyscyplin (np. strzelectwo czy ãucznictwo), jak sič wydaje, kobiety
mogãyby rywalizowaþ „ramič w ramič” z mčİczyznami. Utrzymywanie
zasady osobnej rywalizacji umacnia wraİenie, iİ kobiety sĈ generalnie sãabsze od mčİczyzn, tymczasem – co pokazuje na przykãad maraton – kobiety
osiĈgajĈ co prawda gorsze wyniki, ale nie od wszystkich mčİczyzn, a jedynie od czčĤci z nich, a tym samym sĈ sportowo lepsze od innych.
Z zasadĈ osobnego rozgrywania zawodów przez kobiety i mčİczyzn
zwiĈzane sĈ takİe czčsto odmienne reguãy. W wielu konkurencjach, na
przykãad lekkoatletycznych, kobiety uİywajĈ lİejszego sprzčtu, w wielu, na
przykãad w biegach narciarskich, majĈ do pokonania krótsze dystanse. Uzasadnieniem dla róİnic w wykorzystywanym sprzčcie sportowym (krótsze
narty, niİsze pãotki, lİejsze bobsleje, niİej zawieszona siatka) sĈ przede
wszystkim statystyczne róİnice w parametrach fizycznych kobiet i mčİczyzn – wadze i wzroĤcie oraz w innych „naturalnych” predyspozycjach
kobiet i mčİczyzn. Moİna wičc uznaþ, İe zróİnicowane reguãy, uznajĈce
ucieleĤnione róİnice, zapewniajĈ równoĤþ pãci w sportowej rywalizacji.
Z drugiej jednak strony to pãciowe zróİnicowanie zasad moİna uznaþ za
czynnik reprodukujĈcy nierównoĤci pãciowe, bowiem kreuje i podtrzymuje
ono mit kobiecej „naturalnej” sãaboĤci. Tworzy sič wraİenie, iİ kobieta nie
________________
21 Na ten temat zob. H. Jakubowska, Sport z perspektywy pãci. Dyskusje o nierównoĤci, toİsamoĤci i odkrytym/ukrytym ciele, [w:] Sport w sztuce / Sport in Art, red. M. Kozioã, D. Piekarska,
M.A. Potocka, Kraków 2012, s. 80-95.
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jest w stanie przebiec, przejĤþ czy przepãynĈþ tak dãugiego dystansu jak
mčİczyzna. Co wičcej, niemoİliwe staje sič równieİ porównanie sportowych osiĈgničþ kobiet i mčİczyzn. Praktyki te moİna zatem odczytaþ jako
radzenie sobie z zagroİeniem, jakim jest coraz sprawniejsze i lepsze w sportowej rywalizacji ciaão kobiece.

6. UCIELEģNIANIE NIENORMATYWNEJ KOBIECOģCI

Drugim rodzajem „abjectu” – ciaãa zakãócajĈcego istniejĈcy porzĈdek –
sĈ te ciaãa, które nie wpisujĈ sič w obowiĈzujĈce wizerunki kobiecoĤci. Medialny charakter dzisiejszego sportu sprawia, İe problem granicy mičdzy
„naturalnym” i „nienaturalnym”, a takİe kobiecym i mčskim, rozgrywa sič
nie tylko wewnĈtrz ciaãa, ale równieİ na jego powierzchni, w wymiarze
wizualnym. Na wpãyw znaczenia telewizji dla (nie)widzialnoĤci (nie)normatywnych ciaã zwraca uwagč mičdzy innymi M. Schneider22, piszĈc:
„w miejscach, w których uprawia sič sport, nie pojawiajĈ sič juİ obojnacy,
transwestyci i sportsmenki o ekstremalnym obrazie ciaãa […] telewizja zamknčãa odchyleniom optycznym drogč do widzialnoĤci”. Z tego punktu
widzenia testy pãci byãy nie tylko narzčdziem majĈcym zapewniþ uczciwĈ
rywalizacjč, ale teİ narzčdziem wzmacniajĈcych heteronormatywnĈ kobiecoĤþ23. W wielu przypadkach podstawĈ kwestionowania pãci zawodniczki
nie byãy jedynie osiĈgane przez niĈ rezultaty, których „naturalne” kobiety –
w opinii czãonków federacji i komitetów sportowych – nie sĈ w stanie uzyskaþ, ale takİe – niewpisujĈcy sič w kulturowe ideaãy kobiecoĤci – wyglĈd.
Tak byão na olimpiadzie w 1936 roku, której jednĈ z bohaterek byãa Stanisãawa Walasiewicz, to samo miaão miejsce w okresie „zimnej wojny”, a takİe w roku 2009 w przypadku Caster Semenyi. Wspomniane zawodniczki
ucieleĤniaãy, po pierwsze, poprzez swój wyglĈd, a po drugie, poprzez osiĈgane rezultaty, dwa rodzaje zagroİenia dla istniejĈcego porzĈdku pãci, co
wymagaão podjčcia okreĤlonych praktyk go przywracajĈcych, takich jak
testy pãci.
Innym sposobem radzenia sobie z cielesnoĤciĈ, która zakãóca „naturalny” porzĈdek pãci, jest uİywanie etykiety „lesbijki”. Choþ zawodniczki
________________
22 M. Schneider, Erotyka sportu telewizyjnego. Uwagi na temat liturgii heroizmu na co dzieę,
[w:] Media. Eros. Przemoc. Sport w czasach popkultury, wybór, wstčp i opracowanie A. GwódĮ,
Kraków 2003, s. 89.
23 Na temat testów pãci zob. np. K. Chrostowski, Pãeþ a sport, „Sport Wyczynowy” 2005,
nr 3-4, s. 61-66; D. MyĤliwy, Kobiety na igrzyskach olimpijskich, [w:] Kalejdoskop genderowy.
W drodze do poznania pãci spoãeczno-kulturowej w Polsce, red. K. Slany, B. Kowalska, M. ģlusarczyk, Kraków 2011.

122

Honorata Jakubowska

uprawiajĈce tzw. mčskie dyscypliny sportu sĈ na niĈ nieco czčĤciej naraİone, to jednak gãównym kryterium wydaje sič – niewpisujĈcy sič w normy
hegemonicznej/heteronormatywnej kobiecoĤci – wyglĈd. Jak pisze Griffin24,
„etykieta lesbijki jest uİywana, İeby zdefiniowaþ granice akceptowalnego
kobiecego zachowania w patriarchalnej kulturze. Kiedy kobieta jest nazywana lesbijkĈ, ona wie, İe jest objčta zakazem wstčpu”. W tym znaczeniu
etykieta ta jest jednym ze sposobów sprzeciwu wobec wkraczania kobiet
do, najpierw Ĥwiata sportu w ogóle, a potem do tzw. bastionów mčskoĤci,
na przykãad piãki noİnej. RównoczeĤnie jednak etykieta ta wyznacza dopuszczalne granice wizerunku kobiecego sportowego ciaãa.

7. CIAâO NA GRANICY

Wspomniane wczeĤniej Caster Semenya czy Stanisãawa Walasiewicz
ucieleĤniajĈ równieİ trzeci rodzaj zagroİenia dla porzĈdku pãci w sporcie,
jakim jest ciaão trudne do zdefiniowania. Ciaãa, które ãatwo nie wpisujĈ sič
w podziaã na kobiece i mčskie – ciaãa interseksualne, jak i transseksualne –
stanowiĈ zagroİenie dla binarnego porzĈdku pãci. SĈ nim równieİ te ciaãa
kobiet, które ze wzglčdu na swojĈ „nienaturalnoĤþ” („nietypowoĤþ”) mogĈ
zdobyþ fizycznĈ przewagč i to nie tylko nad innymi kobietami, ale równieİ
nad mčİczyznami. Dla utrzymania porzĈdku pãci tworzy sič rozmaite
przepisy, które definiujĈ, kto jest kobietĈ, jak miaão to miejsce w przypadku
testów pãci, lub kto moİe startowaþ w rywalizacji kobiet, co czyniĈ przepisy
dotyczĈce hiperandrogenizmu25, bčdĈce – moim zdaniem – do pewnego
stopnia kontynuacjĈ wczeĤniejszych praktyk. Kontrolowanie poziomu androgenu i zwiĈzane z tym kwestionowanie pãci niektórych zawodniczek nie
jest niczym innym jak kontrolowaniem „obszarów granicznych”.
Równieİ regulacje dotyczĈce moİliwoĤci udziaãu w sportowych zawodach osób transseksualnych bardzo wyraĮnie pokazujĈ, İe w sporcie nie ma
miejsca dla osób sytuujĈcych sič „pomičdzy” pãciami. Osoby, które dokonaãy zmiany pãci przed okresem dojrzewania mogĈ braþ udziaã w sportowych
zawodach. W przypadku sportowców, którzy takiej zmiany dokonali po
okresie dojrzewania, muszĈ zostaþ speãnione dodatkowe warunki: (1) caãkowite chirurgiczne usuničcie zarówno gonad, jak i zewnčtrznych narzĈdów pãciowych; (2) prawne uznanie i zatwierdzenie przez odpowiednie
wãadze zmiany pãci, (3) odpowiednio dãugie stosowanie hormonalnej terapii
________________
24 P. Griffin, Changing the Game: Homophobia, Sexism, and Lesbians in Sport, „Quest” 1992,
vol. 44, no. 2, s. 252.
25 Zob. H. Jakubowska, Sport z perspektywy pãci…, s. 87 i n.
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w celu zminimalizowania „zaleİnych od pãci korzyĤci w zawodach sportowych”. Eksperci zakãadajĈ takİe, iİ udziaã w zawodach moİe nastĈpiþ nie
wczeĤniej niİ dwa lata po usuničciu gonad26. Organizacje sportowe dajĈ
sobie zatem prawo do decydowania, kto jest, a kto nie, i od jakiego momentu, przedstawicielem danej pãci. Takie podejĤcie przyczynia sič do wykluczenia ze sportu tych wszystkich osób, które znajdujĈ sič pomičdzy kobiecoĤciĈ a mčskoĤciĈ. To, co wykracza poza „naturalnoĤþ” (rozumianĈ tu
równieİ jako „normalnoĤþ”), postrzegane jest jako zagroİenie dla istniejĈcego porzĈdku i jako takie jest w róİny sposób eliminowane bĈdĮ obãaskawiane. Warto zwróciþ jednak uwagč, İe tego rodzaju przepisy stosuje sič
wyãĈcznie w odniesieniu do kobiet i poziomu posiadanych przez nich hormonów. Podobnych badaę nie stosuje sič wobec mčİczyzn ani pod kĈtem
innych cech definiujĈcych kobiecoĤþ i mčskoĤþ ciaãa.
8. KOBIETA – TECHNOLOGIA – CYBORG

Kolejnym rodzajem zagroİenia dla istniejĈcego w sporcie porzĈdku pãci
jest ciaão stechnologizowane. Moİna powiedzieþ, İe w pewnym sensie stanowi ono poãĈczenie poprzednich typów ciaã, gdyİ jest sprawne i silne,
czčsto nie mieĤci sič w granicach tradycyjnie rozumianej kobiecoĤci, a takİe
jest trudne do zdefiniowania, bo zakãóca podziaã na „naturalne” vs. „nienaturalne” czy „ludzkie” vs. „nie-ludzkie”.
UcieleĤnieniem sportowego kobiecego ciaãa, które wywoãuje niepokój,
jest kulturystka. Ciaãa kulturystek stawiajĈ pytania o granicč mičdzy „kobiecym” i „mčskim”, kwestionujĈ postrzeganie kobiecego ciaãa jako pasywnego i sãabego. PokazujĈ one równieİ, İe budowanie róİnicy pãci nie moİe
sič opieraþ jedynie na „naturalnym” ciele, bowiem zarówno ciaãa kobiet, jak
i mčİczyzn kulturystów sĈ ciaãami „wyrobionymi”, takimi, nad którymi sič
pracuje. Konieczne zatem – z punktu widzenia wãadz sportowych – jest
wprowadzenie rozwiĈzaę, które bčdĈ sãuİyþ odbudowywaniu i utrzymywaniu granicy mičdzy „kobiecym” a „mčskim”. Do takich rozwiĈzaę naleİy wyeliminowanie z kulturystycznych zawodów kobiet niektórych, uwaİanych za najbardziej „niekobiece”, póz, a takİe zezwolenie na stosowanie
implantów piersi (które sĈ jedynymi dozwolonymi implantami). Kulturystka moİe zatem „sztucznie” modyfikowaþ swoje ciaão, o ile sãuİy to kreowaniu jej kobiecoĤci.
O tym, jak niepokojĈca z punktu widzenia granic pãci moİe byþ rozwiničta muskulatura u kobiet, Ĥwiadczy równieİ przykãad Marit Bjoergen.
________________
26 IAAF Policy on Gender Verification, 2006. Dokument w wersji elektronicznej jest dostčpny na stronie: www.iaaf.org [dostčp: 2.02.2013].
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Zawodniczka ta stosuje leki na astmč, co wywoãuje dyskusjč w sportowym
Ĥwiecie, a zwãaszcza w Polsce, gdyİ jest ona bezpoĤredniĈ rywalkĈ odnoszĈcej sukcesy w biegach narciarskich „naszej” Justyny Kowalczyk. Prawdziwe poruszenie wywoãaão jednak pojawianie sič Marit Bjoergen na imprezie, gdzie odbieraãa nagrodč dla najlepszej zawodniczki norweskiej
w 2011 roku w plebiscycie telewizji NRK w sukni, która odsãoniãa jej bardzo
rozbudowanĈ muskulaturč. JednĈ z opcji, którĈ „podpowiada” nam wyszukiwarka Google przy wpisywaniu nazwiska narciarki, jest „Marit Bjoergen biceps”, wszystkie wyĤwietlone na pierwszej stronie zdjčcia pokazujĈ
zawodniczkč w tej wãaĤnie kreacji, a wiele stron internetowych odsyãa do
dowcipów o Bjoergen, których w wičkszoĤci nie wypada przytaczaþ. Moİna
jednak przywoãaþ dwa tytuãy prasowe, które odzwierciedlajĈ doĤþ powszechnĈ reakcjč na wizerunek zawodniczki: „Bjoergen wywoãaãa skandal
swoim bicepsem” oraz „A fe! Aleİ ona ma bicepsy”. Po odkryciu swojego
ciaãa Norweİka przestaãa byþ zawodniczkĈ, która osiĈga sukcesy, zwycičİczyniĈ edycji Pucharu ģwiata w sezonie 2011/2012, a staãa sič osobĈ, juİ nie
kobietĈ, z „koszmarnymi” bicepsami, „cyborgiem”, który wygraã – jak
uwaİa wielu, stosujĈc nielegalny doping – z polskĈ zawodniczkĈ27.
Muskulatura – uzyskiwana dzički treningowi czy nielegalnym Ĥrodkom –
odbiera kobiecie jej kobiecoĤþ. Zupeãnie inaczej dzieje sič natomiast w przypadku mčİczyzn. Rozwiničta muskulatura, mičĤnie, bicepsy nie tylko nie
odejmujĈ mčskoĤci, ale jej dodajĈ. Mčİczyzna staje sič wičkszy, silniejszy,
„twardszy”, supermčski28. Przykãadem sĈ nie tylko kulturyĤci, tzw. siãacze
czy zawodnicy sportów walki, ale takİe bohaterowie komiksów i filmów,
jak Conan, Terminator czy Superman. PoãĈczenie technologii z „naturalnym” ciaãem sprawia, İe mčİczyzna staje sič bardziej mčski, natomiast kobieta – zbyt mčska.
9. CIAâO NIEHETEROSEKSUALNE

Kobiece ciaão nieheteroseksualne równieİ jest traktowane jako zagroİenie dla granic pãci w sporcie. Jednym z waİniejszym elementów tworzenia
wizerunku mčskoĤci jest bowiem utrzymywanie seksualnych relacji z ko________________
27 Fakt, İe Marit Bjoergen stanowi bezpoĤrednie sportowe „zagroİenie” dla Justyny Kowalczyk, ma niewĈtpliwie wpãyw na jej odbiór wĤród polskiej publicznoĤci. Jej wyglĈd zostaã
inaczej oceniony przez norweskich kibiców. Kontekst narodowy, a w przypadku innych
zawodniczek, na przykãad Caster Semenyi czy sióstr Williams – kontekst rasowy, ma równieİ
znaczenie dla postrzegania granic pãci i akceptacji róİnych wizerunków kobiecoĤci.
28 Mam tu na myĤli przede wszystkim sylwetkč, budowč, zatem te aspekty, które sĈ upubliczniane. InnĈ sprawĈ pozostaje wpãyw stosowanych Ĥrodków na potencjč i pãodnoĤþ mčİczyzn.
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bietami, zdobywanie kobiet, podporzĈdkowywanie ich sobie. Ta forma
hierarchicznej relacji mičdzy mčİczyznami a kobietami nie jest moİliwa
w przypadku lesbijek, które – z tego punktu widzenia – stanowiĈ grupč
niezaleİnĈ od mčİczyzn. Homoseksualne ciaão kobiece jest traktowane jako
zagroİenie, jednak nie tylko ze wzglčdu na orientacjč seksualnĈ, ale równieİ stereotypowo przypisywany mu wizerunek. NajczčĤciej uwaİa sič, İe
sĈ to osoby posiadajĈce „mčskie” cechy, tj. rozbudowanĈ sylwetkč, mičĤnie
czy teİ krótkie wãosy. Lesbijki sĈ teİ czčsto kojarzone z tzw. mčskimi sportami, na przykãad z piãkĈ noİnĈ. Etykiety „lesbijski” uİywa sič zatem gãównie tam, gdzie kobiety zacierajĈ, poprzez swój wizerunek, ale i sportowe
wybory, granice mičdzy „kobiecym” i „mčskim”.
Warto jednak zauwaİyþ, İe ciaão nieheteroseksualne jest równieİ, a moİe nawet w wičkszym stopniu, zagroİeniem, gdy dotyczy mčİczyzny sportowca. MčskoĤþ w sporcie jest bowiem silnie powiĈzana z heteroseksualnoĤciĈ, dominacjĈ nad kobietami i ich uprzedmiotawianiem. Homoseksualni
mčİczyĮni sĈ przedmiotem drwin, a okreĤlenia „pedaã”, „ciota” sĈ jednĈ
z najczčĤciej stosowanych etykiet w stosunku do tych zawodników, których
wyglĈd czy gra nie wpisujĈ sič w dominujĈce wzorce mčskoĤci. Z krytycznymi czy przeĤmiewczymi reakcjami spotykajĈ sič czčsto takİe ci mčİczyĮni, którzy decydujĈ sič na uprawianie tzw. kobiecych dyscyplin, tj. pãywania synchronicznego czy gimnastyki artystycznej29. Co wičcej, sĈ to dyscypliny, w których dla mčİczyzn nie organizuje sič imprez najwyİszej rangi.
Niewpuszczanie mčİczyzn do „kobiecych” sportów moİna uznaþ za jednĈ
z praktyk uszczelniajĈcych granice mičdzy kobiecym a mčskim. Mčİczyzna
taęczĈcy w basenie czy z szarfĈ na macie stanowiãby bowiem zagroİenie
dla wizerunku „prawdziwego” mčİczyzny/sportowca.

ZAKOĘCZENIE

Sport jest jednym z obszarów, gdzie istniejĈ bardzo wyraĮnie wyznaczone granice pãci i równoczeĤnie – w przeciwieęstwie do innych sfer İycia –
do wyjĈtków naleİĈ te sytuacje, gdy sič je likwiduje. Istnienie tych granic
wydaje sič o tyle sãuszne, İe zapewnia rozgrywanie rywalizacji wedãug
zasady uczciwoĤci czy sprawiedliwoĤci, rozdzielajĈc tych, których fizyczne
predyspozycje „z natury” sič róİniĈ. JednoczeĤnie jednak istnienie tych
granic ustala hierarchicznĈ relacjč mičdzy „mčskoĤciĈ” a „kobiecoĤciĈ”,
________________
29 Zob. artykuã Mikoãaja Jucewicza Praktyki performatywne a dyskurs wykluczajĈcy na przykãadzie pãywania synchronicznego oraz gimnastyki uprawianej przez mčİczyzn, zamieszczony
w niniejszym tomie.
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definiujĈc równoczeĤnie obie te kategorie. Oba pojčcia definiowane sĈ
w opozycji do siebie, a podejmowane praktyki sãuİĈ utrzymaniu tej dychotomii.
Naleİy jednak zaznaczyþ, İe straİnikami granic pãci w sporcie nie sĈ jedynie mčİczyĮni, ale równieİ same kobiety. Jednak inne motywacje kierujĈ
kaİdĈ z pãci. MčİczyĮni broniĈ sič przed tym, co „kobiece”, bo to zagraİa
ich definicji mčskoĤci, a przede wszystkim podtrzymujĈ swojĈ „ucieleĤnionĈ” dominacjč. Zawodniczkom jednak równieİ zaleİy na utrzymaniu granic pãci, bowiem daje im to wičksze szanse na zwycičstwo w sportowej rywalizacji. W historii sportu kobiet byão przynajmniej kilka nagãoĤnionych
medialnie przypadków, w których zawodniczki nie stančãy po stronie kobiet, których pãeþ zostaãa zakwestionowana, lecz przeciwko nim30. Wydaje
sič jednak, iİ w przypadku kobiet gãównĈ podstawĈ dla zachowania granic/definicji kobiecoĤci jest szansa na sportowy sukces, a nie kwestionowanie wizerunku jako takiego czy przymiotów ciaãa, choþ zagadnienie to
wymagaãoby pogãčbionej analizy. PatrzĈc z mčskiej perspektywy, te zawodniczki w niewielkim stopniu zagraİajĈ im w sensie sportowym, ale
kwestionujĈ obowiĈzujĈce definicje kobiecoĤci zarówno w odniesieniu do
cech fizycznych, jak i wyglĈdu, na przykãad przeĤwiadczenie, İe kobiety sĈ
drobnej budowy i sĈ sãabe fizycznie.
Historia sportu, rozpatrywana z perspektywy pãci, jest historiĈ przepuszczalnoĤci i nieprzepuszczalnoĤci. Jak zauwaİa J. Butler, „kaİda nieuregulowana przepuszczalnoĤþ stanowi moment nieczysty i niebezpieczny”31,
stĈd kaİdy system wprowadza okreĤlone reguãy przepuszczalnoĤci. PoczĈtkowo dopuszczenie kobiet do sportu wiĈzaão sič z ograniczeniem ich
udziaãu w sportowej rywalizacji do „kobiecych” dyscyplin. Szersze otwarcie sič sportu na kobiety, od lat szeĤþdziesiĈtych XX wieku, niosão za sobĈ
wprowadzenie testów pãci wykluczajĈcych z rywalizacji te zawodniczki,
które nie wpisywaãy sič w definicjč kobiecoĤci. Zatem kaİdy przypadek
przepuszczalnoĤci systemu rodzi nowe reguãy nieprzepuszczalnoĤci, które
________________
30 Na przykãad gdy w tenisie kobiet pojawiãa sič Renee Richards (transseksualistka, która
zmieniãa pãeþ z mčskiej na kobiecĈ), dwie brytyjskie zawodniczki, Lesley Charles i Glynis
Coles, przyjechaãy na turniej w 1977 roku w koszulkach z napisem „I Am a Real Woman”
(J. Pilgrim, D.E. Martin, W. Binder, Far from the Finish Line: Transsexualism and Athletic Competition, „The Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal” 2003, vol. XIII
(Winter), s. 532). W 2009 roku przynajmniej kilka zawodniczek wyrazião swojĈ dezaprobatč
dla wspólnego startu z pochodzĈcĈ z RPA Caster Semenya. Z krytycznym nastawieniem
rywalek spotykaãy sič równieİ swego czasu te tenisistki, które swojĈ budowĈ ciaãa i siãĈ
wykraczaãy poza tradycyjnie postrzeganĈ kobiecoĤþ, jak np. Amelie Mauresmo czy siostry
Williams.
31 J. Butler, op. cit., s. 240.
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pilnujĈ granic mičdzy kobiecym a mčskim. Koncepcja Mary Douglas i uİyta
przez tč autorkč opozycja „czystoĤþ vs. brud” pozwalajĈ opisaþ te nieustajĈce „pãciowe porzĈdkowanie” Ĥwiata sportu.
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