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ABSTRACT. Brzuszkiewicz Anna, „To nie jest sport dla kobiet” – analiza dyskursu wykluczajĈcego na
przykãadzie wyĤcigów Formuãy 1 [“It’s not a sport for women” – an analysis of the discourse of exclusion based on the example of Formula One racing] edited by H. Jakubowska – „Czãowiek i Spoãeczeęstwo”, vol. XXXVI, iss. 1, Poznaę 2013, pp. 129-143. Adam Mickiewicz University Press. ISBN
978-83-232-2671-0. ISSN 0239-3271.
Article concerns the issue of women’s exclusion from the motor sports, which happens through
language practices. The fastest car racing series – Formula 1 remains a male-dominated sport. One
of the reasons for this dominance certainty results from the awareness and social stereotypes. Excluding discourse is shaped and reproduces in the statements which can be found, for example, on
the websites dedicated to the Formula 1. Conducted discourse analysis allows to show the methods
of reasoning to justify a point of view, in accordance with which the F1 racing is not a sport for
women. Secondly, it defines the image of the women who compete or aspire to drive in races of this
type. Thirdly, it determines the way in which, from the perspective of woman driver, gender determines the presence in Formula 1.
Anna Brzuszkiewicz, absolwentka socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WSTČP

Sport, podobnie jak wiele dziedzin İycia, jest obszarem, w którym toczy
sič dyskurs pãciowy. PatrzĈc na sport przez pryzmat pãci, moİna mičdzy
innymi bez trudu wskazaþ dyscypliny zdominowane przez mčİczyzn, czego przykãadem sĈ sporty samochodowe. Zarówno zawodnikami, jak i kibicami wyĤcigów sĈ gãównie mčİczyĮni, co przyczynia sič do postrzegania tej
dyscypliny jako typowo mčskiej. Co wičcej, samochód, rywalizacja i ryzyko,
jako gãówne atrybuty sportów motorowych, sĈ tradycyjnie zarezerwowane
dla mčİczyzn. Tym samym ksztaãtuje sič dyskurs wykluczajĈcy kobiety ze
sportów samochodowych, który moİna najkrócej wyraziþ stwierdzeniem:
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„To nie jest sport dla kobiet”. W niniejszym artykule zostaã podjčty problem
obecnoĤci kobiet w sportach samochodowych, a konkretnie w wyĤcigach
Formuãy 1. Na podstawie treĤci artykuãów z portali internetowych oraz
wpisów zamieszczanych na internetowych forach przeprowadzona zostaãa
analiza dyskursu. Miaãa ona na celu wskazanie sposobów i Ĥrodków, za
pomocĈ których ksztaãtuje sič wizerunek kobiet w sporcie zdominowanym
przez mčİczyzn.
Dyskurs i analiza dyskursu to pojčcia, które we wspóãczesnych naukach
spoãecznych stajĈ sič coraz powszechniejsze. Dyskurs jest rozmaicie definiowany. R. Wodak, wyjaĤniajĈc to pojčcie, pisze, İe moİe byþ ono rozumiane jako „dziaãanie jčzykowe w komunikacji pisemnej, wizualnej bĈdĮ
ustnej, werbalnej bĈdĮ niewerbalnej, podejmowane przez aktorów spoãecznych w konkretnym otoczeniu, okreĤlonym przez reguãy, normy i konwencje spoãeczne”1. Jednym z gãównych celów teorii dyskursu jest odkrywanie
reguã i konwencji, które wytwarzajĈ znaczenia w konkretnych kontekstach.
Stara sič ona tworzyþ interpretacje i wyjaĤnienia zdarzeę i praktyk, analizujĈc to, w jaki sposób dokonuje sič proces wytwarzania znaczenia przez siãy
polityczne i aktorów spoãecznych. Analiza dyskursu staje sič takİe przydatnym narzčdziem w analizie zjawisk i procesów zachodzĈcych w Ĥwiecie
sportu. Pozwala ona mičdzy innymi dostrzec sposoby ksztaãtowania i podtrzymywania istniejĈcego w sporcie podziaãu ze wzglčdu na pãeþ. W przypadku sportów samochodowych moİemy mówiþ o dyskursie wykluczajĈcym kobiety z uczestnictwa w zawodach.
Analiza zostaãa przeprowadzona w maju 2012 roku i wykorzystano
w niej dziesičþ portali internetowych, na których ukazaãy sič informacje
dotyczĈce obecnoĤci kobiet w F1. TreĤci stanowiĈ opublikowane artykuãy
oraz komentarze do artykuãów. Strony internetowe zostaãy wybrane ze
wzglčdu na kolejnoĤþ wyĤwietleę w przeglĈdarce Google hasãa „kobieta
w F1” oraz treĤþ artykuãów, które wyraİaãy stosunek do obecnoĤci lub chčci
startu kobiet w wyĤcigach. Cytaty zostaãy przytoczone w oryginalnej pisowni. Pytania, które stanowiãy punkt wyjĤcia w analizie, sĈ nastčpujĈce:
• Dlaczego wyĤcigi samochodowe F1 nie sĈ sportem dla kobiet? (sposoby argumentacji)
• Jaki jest wizerunek kobiet, które startujĈ/dĈİĈ do startowania w wyĤcigach F1?
• W jaki sposób pãeþ warunkuje obecnoĤþ w F1? (perspektywa zawodniczki)
________________
1 R. Wodak, Wstčp: Badania nad dyskursem – waİne pojčcia i terminy, [w:] JakoĤciowa analiza
dyskursu w naukach spoãecznych, red. R. Wodak, M. Krzyİanowski, Warszawa 2011, s. 16.
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Dodatkowym elementem analizy jest zbiór komentarzy na temat wypadku, w jakim uczestniczyãa Maria de Villota w lipcu 2012 roku. Zawodniczka podczas testów w Wielkiej Brytanii wypadãa z trasy i uderzyãa
w pojazd stojĈcy obok toru, co spowodowaão powaİne obraİenia zagraİajĈce jej İyciu. Autorzy licznych komentarzy do artykuãów opisujĈcych wypadek wykorzystywali to zdarzenie do uzasadnienia tezy, İe Formuãa 1 nie
jest sportem dla kobiet. Analizy tych treĤci dokonano w sierpniu 2012 roku.

1. HISTORIA KOBIET W FORMULE 1

Formuãa 1 jest dyscyplinĈ sportu obejmujĈcĈ cykl najbardziej prestiİowych wyĤcigów samochodowych, odbywajĈcych sič corocznie, poczĈwszy
od 1950 roku. WyĤcigi nazywane sĈ takİe mianem Grand Prix, zaĤ oficjalnym skrótem nazwy jest F1. Tego rodzaju zawody zostaãy zapoczĈtkowane
w Europie, a dzisiaj sĈ organizowane takİe w obu Amerykach, Afryce, Azji
i Australii. W kaİdym sezonie odbywa sič kilkanaĤcie wyĤcigów (Grand
Prix) na zbudowanych specjalnie torach lub na wydzielonych torach ulicznych2. Formuãa 1 jest sportem, w którym nie ma podziaãu na kategorič mčskĈ i İeęskĈ. Z formalnego punktu widzenia w Grand Prix mogĈ zatem
startowaþ zarówno mčİczyĮni, jak i kobiety. Z pewnoĤciĈ wiĈİe sič to ze
specyfikĈ tego sportu, w którym sukces zaleİy nie tylko od umiejčtnoĤci
kierowcy, ale teİ w duİej mierze od moİliwoĤci samochodu. Bez wzglčdu
na formalnĈ moİliwoĤþ sportowej koegzystencji, F1 byãa i nadal pozostaje
sportem silnie zmaskulinizowanym. Mčska dominacja w sportach samochodowych jest podtrzymywana przez stereotypy pãciowe, które sytuujĈ
kobiety w opozycji do tego „mčskiego Ĥwiata”. Samochód funkcjonuje
w powszechnej wyobraĮni jako podstawowy atrybut mčskoĤci. Od mčİczyzn wymaga sič tego, by byli dobrymi kierowcami, w przeciwieęstwie do
kobiet, które nie tylko nie muszĈ, ale takİe, wedãug stereotypowego wizerunku, nigdy nie nauczĈ sič prawidãowej jazdy3. Te stereotypy znajdujĈ
swoje odzwierciedlenie równieİ w Formule 1. O dominacji mčİczyzn Ĥwiadczy fakt, İe w caãej historii tego sportu w wyĤcigach braão udziaã jedynie
pičþ kobiet.

________________

Formuãa 1, http://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1 [dostčp: 25.05.2012].
P. Gindrich, Samochód i jego znaczenie w İyciu czãowieka. Rozwaİania w kontekĤcie nie tylko
nieprzystosowania, http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/car.htm [dostčp: 8.08.2012].
2
3
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Kobiety w Formule 1
Nazwisko

Kraj
pochodzenia

Sezony

Zespoãy

Zgãoszenia
(starty)

Zdobyte
punkty

Maria Teresa
de Filippis

Wãochy

1958-1959

Maserati,
Behra-Porsche

5 (3)

0

Lella
Lombardi

Wãochy

1974-1976

March,
RAM,
Williams

17 (12)

0,5

Divina Galica

Wielka
Brytania

1976, 1978

Surtees,
Hesketh

3 (0)

–

Desire Wilson

Republika
Poãudniowej
Afryki

1979

Williams

1 (0)

–

Giovanna
Amati

Wãochy

1992

Brabham

3 (0)

–

ĭródão: Opracowanie wãasne na podstawie List of female Formula One drivers4.

Samochodowa pasja pierwszej kobiety w F1 – Marii Teresy de Filippis –
zaczčãa sič z chwilĈ, gdy jej bracia zaãoİyli sič, İe nie bčdzie w stanie szybko
prowadziþ auta. Dzički treningom wkrótce udowodniãa im, İe nie mieli
racji. Dobra postawa w zawodach wyĤcigowych wzbudziãa zainteresowanie
zawodniczkĈ ze strony zespoãu Maserati. W wieku 31 lat po raz pierwszy
wystartowaãa w wyĤcigu z cyklu Formuãy 1 w Grand Prix Belgii w 1958
roku. De Filippis deklaruje, İe zapadã jej w pamičci tylko jeden przejaw
seksizmu, kiedy to dyrektor wyĤcigu podczas Grand Prix Francji odmówiã
jej startu, twierdzĈc, İe jedynym kaskiem, jaki kobiety powinny mieþ na
gãowie, jest ten, który zakãadajĈ u fryzjera5.
Lella Lombardi, a wãaĤciwie Maria Grazia Lombardi, od najmãodszych
lat wykazywaãa sič odwagĈ i chčciĈ rywalizacji i doskonaliãa sportowe
umiejčtnoĤci w piãce rčcznej. Plotka gãosi, İe Lella po raz pierwszy zapragnčãa siĈĤþ za kierownicĈ auta wyĤcigowego, bčdĈc pod wraİeniem szybkoĤci i sprawnoĤci, z jakĈ przetransportowano jĈ do szpitala, gdy doznaãa
kontuzji. Przygoda z wyĤcigami zaczčãa sič przypadkiem, gdy poznaãa kierowcč wyĤcigowego. Z czasem zostaãa pilotem, a póĮniej kierowcĈ. Pierwszy raz zakwalifikowaãa sič do Grand Prix w Kyalami w 1975 roku. Rok
________________
4 List of female Formula One drivers, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_female_
Formula_One_drivers [dostčp: 25.05.2012].
5 The Henry Ford, http://www.thehenryford.org/exhibits/racing/wiwc/bios/trailblazers/
MariaTeresadeFilippis.pdf [dostčp: 10.07.2012].
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póĮniej, jako jedyna kobieta w historii, zdobyãa punkty w Grand Prix Hiszpanii6.
Divina Galica, podobnie jak Lombardi, zaczynaãa od innego sportu niİ
wyĤcigi. Trzykrotnie reprezentowaãa WielkĈ Brytanič na zimowych igrzyskach w narciarstwie. Przygodč ze sportem motorowym zaczčãa od goĤcinnego wystčpu na torze Oulton Park, startujĈc nastčpnie w kartingu i Formule 2. Dobra postawa zawodniczki zaowocowaãa zgãoszeniem do startu
w Grand Prix Wielkiej Brytanii, jednak ostatecznie Galica nie zakwalifikowaãa sič do wyĤcigu. W kolejnych latach kontynuowaãa wystčpy w Shellsport F1, przeksztaãconej póĮniej w Aurora F1 Series7.
Desire Wilson pasjč wyĤcigów przejčãa po ojcu, startujĈcym z sukcesami
w wyĤcigach motocyklowych. Swoje umiejčtnoĤci rozwijaãa poprzez starty
w zawodach od najmãodszych kategorii wiekowych. W wieku 19 lat, w Mistrzostwach Formuãy Vee zajčãa czwarte miejsce, a po dwóch latach zawalczyãa o uznanie w Ĥwiecie Formuãy 1, wygrywajĈc Mistrzostwa Forda
w Poãudniowej Afryce. Wilson nie podbiãa Ĥwiata F1, ale osiĈgaãa sukcesy
w innych wyĤcigach na Ĥwiecie8.
Giovanna Amati byãa dotĈd ostatniĈ kobietĈ zgãoszonĈ do wyĤcigów F1.
W 1992 roku próbowaãa zakwalifikowaþ sič do Grand Prix RPA, Meksyku
i Brazylii, co jednak za kaİdym razem koęczyão sič niepowodzeniem. Amati
startowaãa w Formule 3, Formule 3000, Porsche Supercup i Ferrari Challenge9.
W sezonie 2012 dwa zespoãy – Marussia i Williams – zatrudniãy kobiety
w roli kierowców testowych. Pierwszy z nich podpisaã kontrakt z HiszpankĈ MariĈ de Villota, a drugi z BrytyjkĈ Susie Wolff. To wydarzenie byão
szeroko komentowane na portalach internetowych zwiĈzanych z tematykĈ
sportów samochodowych, dlatego analiza dotyczy w szczególnoĤci informacji z nim zwiĈzanych.
2. DLACZEGO WYģCIGI SAMOCHODOWE F1
NIE Sć SPORTEM DLA KOBIET? SPOSOBY ARGUMENTACJI

W analizowanych tekstach pojawiajĈ sič róİnorodne wypowiedzi, które
moİna uznaþ za argumenty przemawiajĈce za tym, İe F1 nie jest sportem
dla kobiet. Zostaãy one skategoryzowane w kilku typach.
________________
6 The Henry Ford, http://www.thehenryford.org/exhibits/racing/wiwc/bios/trailblazers/
LellaLombardi.pdf [dostčp: 5.09.2012].
7 Divina Galica, http://pl.wikipedia.org/wiki/Divina_Galica [dostčp: 11.09.2012].
8 The Henry Ford, http://www.thehenryford.org/exhibits/racing/wiwc/bios/modern/
DesireWilson.pdf [dostčp: 5.09.2012].
9 Giovanna Amati, http://pl.wikipedia.org/wiki/Giovanna_Amati [dostčp: 11.09.2012].
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Pierwszym, najczčĤciej pojawiajĈcym sič argumentem jest ten, który
moİna nazwaþ potocznym okreĤleniem „nie, bo nie”. Zarówno autorzy
artykuãów, jak i komentarzy jasno formuãujĈ krytycznĈ opinič o wystčpach
kobiet w wyĤcigach, ale jej uzasadnienie jest szczĈtkowe bĈdĮ nie ma go
wcale.
Przykãadem takiej wypowiedzi jest komentarz GoĤcia odwiedzajĈcego
portal sportfan.pl, który wyraİa opinič, İe: „f1 to raczej dla facetów, nie
widzi mi sie kobieta w formule he”10. Podobny sposób formuãowania myĤli
prezentuje ULTR93: „Mimo, İe kobieta bardzo urokliwa to nie zmienia faktu, İe nie preferujč by kobiety jeĮdziãy w F1. Tak samo jak nie podoba mi sič
piãka noİna w wykonaniu kobiet oraz skoki narciarskie”. Chwilč póĮniej
kontynuuje: „uwaİam, İe kobiety nie nadajĈ sič do takich sportów jak F1,
piãka noİna, skoki narciarskie, boks, KSW itd. To typowe mčskie dziedziny
sportu”11. belzebub na tym samym forum wpisuje sič w powyİsze poglĈdy,
dodajĈc uwagi na temat przyczyn pojawienia sič kobiet w zespoãach wyĤcigowych i przysãowie polskie: „F1 powinna pozostaþ tylko dla nas, czyli
dla facetów. Ale cóİ, jako İe teraz dla czčĤci teamów liczy sič bardziej
kasa niİ umiejčtnoĤci, wičc prčdzej czy póĮniej musiaão do takiej sytuacji
dojĤþ. A poza tym nie na darmo jest powiedzenie, İe tam «gdzie diabeã nie
moİe, tam babč poĤlč» :-)”12. ģwičty natomiast pisze: „Eee tam. Uwazam,
ze F1 to sport dla facetów, a kobiety mogĈ tam przyniesc tylko jedno –
problemy”13.
Powyİsze wypowiedzi, mimo İe nie stanowiĈ wyczerpujĈcych uzasadnieę dla wykluczania kobiet z F1, pokazujĈ silne usankcjonowanie
istniejĈcego w tym sporcie porzĈdku, polegajĈcego na dominacji mčİczyzn. Autorom wypowiedzi w oczywisty sposób kobiety „nie pasujĈ” do
tego Ĥrodowiska. SĈ zamkničci na moİliwoĤþ startów kobiet, postrzegajĈc
F1 jako sport mčski.
Waİnym sposobem argumentacji jest teİ uzasadnianie, İe F1 nie jest dla
kobiet, gdyİ kobiety nie dorównujĈ mčİczyznom w tej dziedzinie. Komentarze stanowiĈce egzemplifikacjč argumentu, iİ kobietom brakuje cech niezbčdnych do bycia kierowcĈ wyĤcigowym najwyİszej klasy, sĈ nastčpujĈce:
„Ta, baba w F1, co jeszcze? Nie znam takiej która byãaby lepsza od zawo________________
10 Miaãa byþ pierwszĈ kobietĈ w F1. Juİ nie chce! PadajĈ mocne sãowa, http://www.
sportfan.pl/artykul/17728/miala-byc-pierwsza-kobieta-w-f1-juz-nie-chce-padaja-mocne-slowa
[dostčp: 26.05.2012].
11 Maria de Villota testerem Marussia F1, http://www.formula1.pl/F1_news-13140-Maria_
de_Villota_testerem_Marussia_F1.html [dostčp: 26.05.2012].
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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dowego kierowcy, niestety, do takich sportów konieczny jest testosteron
i dobra kontrola adrenaliny a u kobiet niestety z tym kiepsko”14. Inny uİytkownik twierdzi, İe „kobieta nigdy nie umiala, nie umie i nie bedzie umiala
jezdzic”15. Tego rodzaju argumenty uwidaczniajĈ stereotypowe postrzeganie kobiet w kwestii umiejčtnoĤci prowadzenia samochodu. Trudno jest
uznaþ za zasadne stwierdzenie, İe kobieta nie dorówna mčİczyĮnie w wyĤcigach, gdyİ u kobiet „jest kiepsko z kontrolĈ adrenaliny”.
W komentarzach utwierdzany jest tradycyjny podziaã ról na kobiece
i mčskie oraz niechčþ do wãĈczenia kobiet we wspólne zawody obu pãci.
belzebub pisze: „kobiety po prostu nie dorównujĈ wičkszoĤci facetów na
tym polu. ZresztĈ zobacz w sporcie w zasadzie nie ma rozgrywek mieszanych, osobne sĈ dla mčİczyzn osobne dla kobiet, nie ma sprawy niech
stworzĈ dla siebie wãasnĈ serič wyĤcigowĈ i niech w niej jeİdİĈ do woli.
Jestem tradycjonalistĈ i takie mam poglĈdy. Nie mniej dziĤ jest dzieę kobiet, wičc dla uszanowania ich Ĥwičta nie bčdč dziĤ dalej rozpisywaã sič
w tej kwestii”16.
Inny rodzaj argumentów stanowiĈ wypowiedzi szczególnie ironiczne,
oparte na stereotypowym i seksistowskim postrzeganiu kobiet. TakĈ wypowiedziĈ jest na przykãad komentarz uİytkownika champ, który w przekorny sposób odnosi sič do udziaãu kobiet w F1: „Kobiety w F1 sĈ bardzo
potrzebne i absolutnie nie do zastĈpienia (pod warunkiem ze majĈ dãugie
nogi i krótkie spódniczki)”17.
Argumenty przeciwko wystčpom kobiet sĈ takİe zwiĈzane z kwestiĈ
marketingu. Przykãadem tego jest wypowiedĮ szefa Formuãy 2, którĈ przytacza Polka jeİdİĈca w F2, Natalia Kowalska: „Duİo póĮniej, szef caãej
Formuãy 2 otwarcie powiedziaã mi, İe nie bčdč jeĮdziþ w pewnym miejscu,
nie dlatego, İe nie mogč czy potrafič jeĮdziþ, ale dlatego, İe jestem kobietĈ.
JeĤli dziewczyna bčdzie wygrywaãa z mčİczyznami w serii, to istnieje
prawdopodobieęstwo, İe wielu mčİczyzn nie przyjdzie na zawody. Jego
uzasadnienie, jak twierdziã miaão czysto biznesowy charakter. Z mojego
punktu widzenia to byão İaãosne!”18.
________________

Kobieta w F1!, http://www.autokrata.pl/artykul/kobieta-w-f1-13182 [dostčp: 26.05.2012].
Ibidem.
16 Maria de Villota testerem Marussia F1, http://www.formula1.pl/F1_news-13140-Maria_
de_Villota_testerem_Marussia_F1.html [dostčp: 26.05.2012].
17 De Villota: Chcč byþ pierwszĈ kobietĈ w F1 od 20 lat, http://www.f1.v10.pl/
De,Villota,Chce,byc,pierwsza,kobieta,w,F1,od,20,lat,66266.html [dostčp: 26.05.2012].
18 Formuãa 1 i kobiety. Natalia Kowalska bčdzie nastčpna?, http://menstream.pl/wiadomosci-sport/formula-1-i-kobiety-natalia-kowalska-bedzie-nastepna,0,1046760.html [dostčp:
26.05.2012].
14

15
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3. JAKI JEST WIZERUNEK KOBIET, KTÓRE STARTUJć/Dćįć
DO STARTOWANIA W WYģCIGACH FORMUâY 1?

W analizie dyskursu o obecnoĤci kobiet w wyĤcigach F1 ujčto takİe sposób ksztaãtowania ich wizerunku. To, jak prezentowane sĈ zawodniczki,
w jaki sposób sič o nich mówi, wiĈİe sič z podtrzymywaniem statusu F1
jako sportu dla mčİczyzn. W artykuãach daje sič wyróİniþ kilka podstawowych tendencji.
Pierwsza z nich, a jednoczeĤnie dominujĈca, to zwracanie uwagi na wyglĈd zawodniczki. W artykule Pierwsza kobieta w F1? Danica Patrick, która
staraãa sič o udziaã w wyĤcigach, jest okreĤlana w sposób, który podkreĤla
jej wyglĈd fizyczny: „Amerykaęska pičknoĤþ Danica Patrick”19. Uroda,
a nie umiejčtnoĤci sportowe, jest teİ szczególnie eksponowana w przypadku Susie Wolff, która w tym roku zostaãa kierowcĈ testowym w zespole
Williams, co komentuje sič nastčpujĈco: „WyglĈda na to, İe w tym sezonie,
pomimo zastosowania paskudnie wyglĈdajĈcych nosów bolidów, Formuãa 1
bčdzie odrobinč ãadniejsza”20. Uroda zawodniczki ma teİ znaczenie marketingowe: „Susie moİe przyciĈgnĈþ swojĈ urodĈ takİe potencjalnych sponsorów”21. W jednym z artykuãów przytacza sič teİ wypowiedĮ szefa F1 Bernie
Ecclestone’a, który równieİ postrzega Wolff przede wszystkim przez pryzmat wyglĈdu fizycznego: „Jeİeli Susie jest tak szybka w samochodzie jak
pičknie wyglĈda poza nim, bčdzie ogromnym wsparciem dla zespoãu. Poza
tym jest bardzo inteligentna”22.
Uroda zawodniczek jest teİ czčsto komentowana przez osoby czytajĈce
artykuãy. Bartosz Pokrzywięski, autor artykuãu Susie Wolff – druga kobieta
w Formule 1, po wyjaĤnieniach zwiĈzanych z pewnym bãčdem w tekĤcie,
wraca, jak sič wydaje, do najwaİniejszego dla niego wĈtku, pytajĈc odwiedzajĈcych: „Jak podoba sič Wam uroda Susie?”23. W innym artykule Ian
Brown temat moİliwoĤci wystčpu kobiety w wyĤcigach F1 komentuje po
prostu: „Fajna dupeczka :D”24. Na stronie sportfan.pl informacje o Patrick
sĈ przez jednego z odwiedzajĈcych opatrzone komentarzem: „Przeciez ona
________________
19 Pierwsza kobieta w F1?, http://www.ultrasport.pl/pierwsza_kobieta_w_f1,artykul,4156.
html [dostčp: 26.05.2012].
20 Susie Wolff – druga kobieta w F1!, http://autokult.pl/2012/04/13/susie-wolff-drugakobieta-w-formule-1 [dostčp: 26.05.2012].
21 Ibidem.
22 Kolejna kobieta w F1, http://moto.pl/MotoPL/1,88571,11533322,Kolejna_kobieta_w_F1.
html [dostčp: 26.05.2012].
23 Susie Wolff – druga kobieta w F1!, http://autokult.pl/2012/04/13/susie-wolff-drugakobieta-w-formule-1 [dostčp: 26.05.2012].
24 Kolejna kobieta w F1, http://moto.pl/MotoPL/1,88571,11533322,Kolejna_kobieta_w_F1.
html [dostčp: 26.05.2012].
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jest brzydka…”25. Vartan dodaje uwagč, zgodnie z którĈ zawodniczka w F1
jest przede wszystkim obiektem seksualnym: „Good info. Teraz jeszcze
tylko prosimy o wymianč koszulek po wyĤcigu. Chociaİ polewanie szampanem tej pani teİ moİe byþ cool :)”26.
Drugi rodzaj tworzenia wizerunku kobiet w F1 to poddawanie w wĈtpliwoĤþ ich umiejčtnoĤci sportowych i szukanie pozasportowych wytãumaczeę dla angaİowania kobiet w sport samochodowy. Zajčcie przez Patrick
piĈtego miejsca w kwalifikacjach do jednego z wyĤcigów zostaão na przykãad nazwane „sensacyjnym”27. PiszĈc o Susie Wolff, sugeruje sič natomiast, İe jej powoãanie do zespoãu byão moİliwe dzički rodzinnym koneksjom: „Kãamstwem byãoby, gdybym napisaã, İe zespóã wyãoniã jĈ z grona
wielu kandydatów czy kandydatek. Susie jest İonĈ jednego z udziaãowców
zespoãu, niejakiego Toto Wolffa”28. Podobnie jest w przypadku komentarzy
na forum. Na temat artykuãu Kobieta w F1! GoĤþ pisze: „Wszysko po znajomoĤci w tym przypadku «po rodzinie». I wszystko jasne!”29. Nie ma tu
mowy o umiejčtnoĤciach wymienionych kobiet, jest natomiast przekonanie
o wyãĈcznie marketingowej funkcji ich obecnoĤci w Ĥwiecie Formuãy 1.
Funkcjč tč podkreĤla mičdzy innymi DanielAquariusCollapse: „Jej zadanie, to
zapewne wypromowanie Williamsa i wtedy byþ moİe przyjdzie dodatkowy pieniĈdz”30. Gdzie indziej komentujĈcy pak4 zauwaİa: „Ale Williams
jest w mediach – o to chodzi przede wszystkim. JeĤli okaİe sič zdolna, to
bčdzie dodatkowy atut”31. Zarówno koncentracja na urodzie zawodniczek,
jak i sugerowanie, İe wszelkie sukcesy zawdzičczajĈ koneksjom, stanowiĈ
przykãady stosowania dyskursu uniewaİniajĈcego wobec kobiet. Poprzez
ich uİycie przenosi sič uwagč ze sfery sportowej na sferč pozasportowĈ,
pomniejszajĈc i uniewaİniajĈc znaczenie kobiet jako sportowców.
SpoĤród wszystkich argumentów postanowiãam wyróİniþ jeszcze te
szczególnie ironiczne, stereotypowe i seksistowskie komentarze ksztaãtujĈce
wizerunek zawodniczek uprawiajĈcych sporty samochodowe. W odpowiedzi na artykuã mówiĈcy, İe Maria de Villota doãĈczyãa do zespoãu Williamsa,
________________

Formuãa 1, http://pl.wikipedia.org/wiki/Formu%C5%82a_1 [dostčp: 25.05.2012].
Kobieta w F1! Maria de VIllota w Marussia F1, http://www.wykop.pl/link/1068655/
kobieta-w-f1-maria-de-villota-w-marussia-f1/ [dostčp: 26.05.2012].
27 Pierwsza kobieta w F1?, http://www.ultrasport.pl/pierwsza_kobieta_w_f1,artykul,4156.
html [dostčp: 26.05.2012].
28 Susie Wolff – druga kobieta w F1!, http://autokult.pl/2012/04/13/susie-wolff-drugakobieta-w-formule-1 [dostčp: 26.05.2012].
29 Kobieta w F1!, http://www.autokrata.pl/artykul/kobieta-w-f1-13182 [dostčp: 26.05.2012].
30 Susie Wolff – druga kobieta w F1!, http://autokult.pl/2012/04/13/susie-wolff-drugakobieta-w-formule-1 [dostčp: 26.05.2012].
31 Kolejna kobieta w F1, http://moto.pl/MotoPL/1,88571,11533322,Kolejna_kobieta_w_
F1.html [dostčp: 26.05.2012].
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uİytkownik armata obawia sič: „zeby tylko wiedziala w ktora strone jest na
prawo”32. mc_toaleta przypomina teİ tradycyjnĈ rolč kobiety jako gospodyni
domowej: „Kurde ale musi mieþ duza kuchnie, skoro moİe po niej jeĮdziþ
bolidem”33. Kolejny przykãad tego rodzaju daje ukradãem_ksiezyc: „Trudno
bčdzie jej reklamowaþ maszynki do golenia. Chociaİ moİe reklamowaþ
maszynki do miejsc intymnych dla kobiet :P”34. Zwieęczeniem wizerunku
zawodniczek sportów samochodowych niech bčdzie wypowiedĮ GoĤcia
w artykule na portalu sportfan.pl. Autor komentarza odpowiada na informacjč innego uİytkownika, który przypomina o postaci Natalii Kowalskiej,
starajĈcej sič o udziaã w Formule 1: „kowalska w f1 ??? buhahahahaha, chyba w wyĤcigach İelazek po deskach do prasowania co najwyİej”35.

4. PâEý W FORMULE 1 Z PERSPEKTYWY ZAWODNICZKI

Wypowiedzi Natalii Kowalskiej, Polki, która w sezonie 2010 startowaãa
w wyĤcigach Formuãy 2, pozwoliãy na ukazanie roli pãci w wyĤcigach samochodowych najszybszych kategorii. WãĈczenie do analizy tej nowej perspektywy pokazuje swoiste zderzenie dwóch Ĥwiatów.
W rozmowie z zawodniczkĈ dziennikarz docieka, czy istniejĈ róİnice
mičdzy kierowcĈ wyĤcigowym pãci İeęskiej a kierowcĈ pãci mčskiej. Natalia
Kowalska, odwoãujĈc sič do wãasnych doĤwiadczeę, wskazuje na brak róİnic mičdzy pãciami w sportach motorowych: „Nie ma róİnicy, oboje czeka
taki sam intensywny trening. Moİe nawet kobiety majĈ ten trening cičİszy.
Od 4. roku İycia jestem przygotowywana do bycia kierowcĈ wyĤcigowym.
Wiem, İe muszč byþ sprawna. Do przeciĈİeę przyzwyczaiãam sič – to kwestia przygotowania. Zdarzaão mi sič na zawodach kartingowych braþ udziaã
w czterech peãnodystansowych wyĤcigach dziennie, wygrywaþ je i obserwowaþ, jak mčİczyĮni majĈ kãopoty z ukoęczeniem choþby jednego startu.
To nie kwestia pãci, ale wydolnoĤci”36.
W innym wywiadzie zawodniczka odnosi sič do sugestii, jakoby istniaãy
róİnice w technice jazdy kobiet i mčİczyzn: „Co do techniki, to mogč
________________
32 Kobieta w F1! Maria de VIllota w Marussia F1, http://www.wykop.pl/link/1068655/
kobieta-w-f1-maria-de-villota-w-marussia-f1/ [dostčp: 26.05.2012].
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Miaãa byþ pierwszĈ kobietĈ w F1. Juİ nie chce! PadajĈ mocne sãowa, http://www.
sportfan.pl/artykul/17728/miala-byc-pierwsza-kobieta-w-f1-juz-nie-chce-padaja-mocne-slowa
[dostčp: 26.05.2012].
36 Wierzč, İe w Formule 1 bčdzie jeĮdziþ kobieta, http://www.motoryzacja.autogielda.pl/
?3835,,wierze__ze_w_formule_1_bedzie_jezdzic_kobieta.html [dostčp: 26.05.2012].
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daþ przykãad wielu zawodników – mčİczyzn, którzy mieli gorsze wyniki,
a w przeciwieęstwie do kobiet przechodzili do F1 i ciĈgle tam sĈ. To chyba
nie jest ta kwestia”37.
Kowalska zdaje sič wičc zaprzeczaþ argumentom i opiniom, które zostaãy przytoczone na poczĈtku analizy. Odnosi sič takİe do barier, jakie stawiane sĈ kobietom na ich drodze do F1: „Jeszcze kilka lat temu byãam gotowa powiedzieþ, İe szanse sĈ wyrównane. Teraz, po doĤwiadczeniach
w tym sporcie powiem, İe mčİczyznom jest duİo ãatwiej. Seksizm jest tutaj
bardzo powaİnym problemem, pomimo İe mamy XXI wiek. Trudno jest
tĈ barierč przeskoczyþ. Jest bardzo wiele utalentowanych kobiet, które
dochodziãy do bardzo wysokiego poziomu w wyĤcigach bolidów, a dalej
nie mogãy sič przebiþ. Nie potrafič powiedzieþ dlaczego, ale niewiele jest
chčtnych aby sponsorowaþ kobietč”38. Kowalska doĤwiadczyãa przejawów
seksizmu na wãasnej skórze, o czym wspomina w wywiadzie: „Wielokrotnie byãam poszturchiwana poza torem, a podczas zawodów nie raz byãam
spychana z torów. Kiedy wystčpowaãam jeszcze w kategorii gokartów,
jako dwunastolatka, po wyĤcigu podszedã do mnie chãopak i potocznie
mówiĈc walnĈã mnie z gãówki w nos – tylko dlatego, İe wygraãam z nim
w czasówce”39.
Z jednej strony wyniki i doĤwiadczenia sportowe Natalii Kowalskiej zaprzeczajĈ wczeĤniejszym argumentom o tym, İe F1 nie jest sportem dla
kobiet, jednak z drugiej – trudnoĤci i bariery, na które napotyka i które dostrzega, pokazujĈ, İe F1 jest sportem silnie zmaskulinizowanym, gdzie kobiety spotykajĈ sič z róİnego rodzaju praktykami wykluczajĈcymi.

5. WYPADEK MARII DE VILLOTA
JAKO ARGUMENT SPRZYJAJćCY UTRWALANIU SIČ
DYSKURSU WYKLUCZAJćCEGO

Zdarzenie z lipca 2012 roku, w którym Maria de Villota ulegãa wypadkowi podczas testowania bolidu, staão sič dla wielu komentujĈcych argumentem potwierdzajĈcym tezč wykluczajĈcĈ kobiety z zawodów F1. Wystarczy przywoãaþ przykãadowe wypowiedzi: „TO dobitnie pokazuje İe to
________________
37 Formuãa 1 i kobiety. Natalia Kowalska bčdzie nastčpna?, http://menstream.pl/wiadomoscisport/formula-1-i-kobiety-natalia-kowalska-bedzie-nastepna,0,1046760.html [dostčp: 26.05.2012].
38 Ibidem.
39 Ibidem.
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nie jest sport dla kobiet”40, oraz: „tak sič koęczy jak baba próbuje byþ facetem !!!!!”41. Juİ pierwsze pobieİne zapoznanie sič z wypowiedziami z forum
wykazaão, İe komentujĈcy drwili z zawodniczki, a gãčbsza analiza komentarzy pozwoliãa dodatkowo wyróİniþ charakterystyczne cechy tych wypowiedzi.
Pierwszy typ wypowiedzi zostaã wyróİniony ze wzglčdu na odwoãywanie sič do stereotypowego podziaãu na role kobiece i mčskie. KomentujĈcy wyraĮnie podkreĤlali, İe kobieta powinna skupiþ sič na wypeãnianiu
obowiĈzków domowych, przez co wyraİali poparcie dla tradycyjnego podziaãu. rufus w reakcji na wiadomoĤþ o wypadku zastanawiaã sič, jak de
Villota wjechaãa do kuchni, a Stefan pisaã, İe „jakby nie wychodziãa z kuchni nic by sič nie staão”42. Wypowiedzi wykluczajĈce kobietč ze Ĥwiata Formuãy 1 przybieraãy postaþ narzucania jej roli gospodyni domowej. Przykãad
takiej wypowiedzi daje skl, który sugeruje: „niech sič lepiej za struganie
kartofli wezmie a nie za maszyny 600 konne”43. Podobnie myĤli bert, piszĈc,
„Niech sič wezmie za testowanie maszyny do szycia, albo nowej patelni!!!”44. W ten tok myĤlenia wpisuje sič przeĤmiewczy komentarz shizoukams, który przy okazji powoãuje sič na przykãad z wãasnego İycia:
„aJa!mojej babie za kólkiem siadac NIE POZWALAM, sam równieİ nie
pcham sič do czynnoĤci które jej wychodzĈ najlepiej, jak sprzĈtanie, gotowanie, zmywanie naczyę, pranie, czy zajmowanie sič ogrodem;niech ma! […]
Kiedy widzč jĈ jak zwinnie grabi, wynosi Ĥmieci to aİ mi sič serce kraje…doprawdy;za to nikt mi nie powie İe z nogĈ o numerze 38 moİna wcisnĈþ jakis pedaã w samochodzie, do trzeba trzeba mieþ solidnĈ i cičİkĈ nogč-jak facet!”45.
CechĈ charakterystycznĈ wypowiedzi byão takİe wyjĈtkowo wrogie nastawienie do poszkodowanej. KomentujĈcy nie wyraİali wspóãczucia dla
zawodniczki, wrčcz przeciwnie, İyczyli jej jak najgorzej. Moİna odnieĤþ
wraİenie, İe cieszyli sič z wypadku, który dostarcza argumentów dla ich
poglĈdu. Artykuã, w którym zostaãa podana informacja o tym, iİ konse________________
40 Formuãa 1 – powaİny wypadek Marii de Villota, http://f1.interia.pl/informacje/newsformula-1-powazny-wypadek-marii-de-villota,nId,620400 [dostčp: 20.08.2012].
41 F1. Kierowca testowy Marussi Maria de Villota ulegãa powaİnemu wypadkowi na torze. Jej stan
jest stabilny, http://www.sport.pl/F1/1,96296,12062396,F1__Kierowca_testowy_Marussi_Maria_
de_Villota_ulegla.html?v=1&obxx=12062396#opinions [dostčp: 20.07.2012].
42 Formuãa 1 – powaİny wypadek Marii de Villota, http://f1.interia.pl/informacje/newsformula-1-powazny-wypadek-marii-de-villota,nId,620400 [dostčp: 20.08.2012].
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 F1. Kierowca testowy Marussi Maria de Villota ulegãa powaİnemu wypadkowi na torze. Jej stan
jest stabilny, http://www.sport.pl/F1/1,96296,12062396,F1__Kierowca_testowy_Marussi_Maria_
de_Villota_ulegla.html?v=1&obxx=12062396#opinions [dostčp: 20.07.2012].
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kwencjĈ wypadku byãa utrata oka, zostaã skomentowany przez Misiu
w nastčpujĈcy sposób: „Dobrze jej tak jeszcze drugie powinna straciþ BABY
w domu powinny siedzieþ dzieci wychowywaþ i obiady dla pracujĈcych
mčİów gotowaþ”46. Tak samo brutalny jest wpis uİytkownika Michaã Biaãek
vel Karol Wojtyãa, który stwierdza, jak gdyby nigdy nic: „niech ginie, nikt jej
nie kazaã wychodziþ z kuchni”47. Tego rodzaju wypowiedzi nie tylko stanowiĈ przykãad w analizie dyskursu wykluczajĈcego kobiety ze sportów
samochodowych, ale sĈ teİ bolesnym przejawem speãniania przez Internet
funkcji wentyla agresji i wrogoĤci.

ZAKOĘCZENIE

PodsumowujĈc problem podjčty w niniejszym artykule, naleİy potwierdziþ obecnoĤþ w dyskursie przekonania o tym, İe wyĤcigi samochodowe Formuãy 1 nie sĈ sportem dla kobiet. Obszar analizy zwiĈzany ze
sposobami argumentacji wskazuje na niski poziom akceptacji dla obecnoĤci
kobiet w Ĥrodowisku F1. Krytyka tej obecnoĤci czčsto jest sãabo uzasadniona, wydaje sič, jakby wynikaãa po prostu z usankcjonowanego, istniejĈcego
od lat porzĈdku pãci. Uzasadnienia zaĤ oparte sĈ gãównie na przeĤwiadczeniu o mniejszych umiejčtnoĤciach kobiet w porównaniu z mčİczyznami
uprawiajĈcymi ten sport. PojawiajĈ sič takİe argumenty „marketingowe”,
mówiĈce o tym, İe zwycičstwa kobiet przyciĈgnĈ na tory mniej widzów.
Wszystkie argumenty przepeãnione sĈ ironiĈ, seksizmem i stereotypowym
postrzeganiem kobiet w zakresie peãnionych ról spoãecznych. Podobne cechy majĈ wypowiedzi mówiĈce o wizerunku kobiet w sportach samochodowych. NajwaİniejszĈ jego cechĈ zdaje sič byþ wyglĈd zawodniczek. Ich
uroda jest przedmiotem szczególnego zainteresowania nie tylko dla autorów artykuãów czy anonimowych zazwyczaj komentujĈcych, ale równieİ
dla tak znaczĈcych postaci, jak Bernie Ecclestone. W obu przypadkach tego
typu zainteresowanie moİe wynikaþ z chčci uatrakcyjnienia i przyciĈgničcia jak najwičkszej liczby odbiorców – zarówno portali internetowych, jak
i widzów Formuãy 1. Smutnym wnioskiem jest równieİ fakt, İe wypadek
Marii de Villota z lipca 2012 roku staã sič dla wielu komentujĈcych argumentem uzasadniajĈcym ograniczanie kobietom dostčpu do startów w wyĤcigach. TreĤci komentarzy pokazujĈ, iİ wiele osób opowiada sič za trady________________
46 Formuãa 1 – powaİny wypadek Marii de Villota, http://f1.interia.pl/informacje/newsformula-1-powazny-wypadek-marii-de-villota,nId,620400 [dostčp: 20.08.2012].
47 Maria de Villota w wypadku na torze straciãa oko, http://sport.dziennik.pl/f1/
artykuly/396835,formula-1-maria-de-villota-stracila-oko.html [dostčp: 20.08.2012].
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cyjnym podziaãem ról pãciowych. Podziaã ten sprawia, İe udziaã kobiet
w zawodach, w szczególnoĤci w sportach motorowych, stanowi dla wielu
sytuacjč niezwykãĈ i nienaturalnĈ. Hierarchia pãci jest w omawianym dyskursie bardzo widoczna. Media utrzymujĈ i wzmacniajĈ istniejĈcy porzĈdek, ale teİ go tworzĈ. Wszystko to utrudnia kobietom zaistnienie na równych prawach w tym „mčskim” sporcie. Natalia Kowalska startujĈca w F2,
w przytoczonym wczeĤniej wywiadzie, powiedziaãa mičdzy innymi: „Powszechnie uwaİa sič, İe wyĤcigi bolidami to najtrudniejszy sport samochodowy. Dyscyplina jest postrzegana jako mčska, ale ja jestem po to, by ten
stereotyp przeãamaþ”48. Pomimo tych zapewnieę wydaje sič jednak, İe
trudno jej bčdzie ten cel osiĈgnĈþ.
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