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The presence of women in “male” sports is becoming more common and accepted. The reverse
situation applies to the participation of men in the “feminine” sports. In this article author analyzes
the presence of men in synchronized swimming and rhythmic gymnastics, which disciplines are
considered to be typically “feminine”. Assuming, in line with the theory of Judith Butler that sport
is one of the areas of social life which reproduce heterosexual matrix, the author examines the practices of men’ exclusion in “feminine” sports.
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WSTČP

Sport to jedna z wielu dziedzin İycia, w których obserwowaþ moİna
podziaãy pãciowe. W sporcie dotyczĈ one przede wszystkim rozgrywek
sportowych, gdzie mčİczyĮni i kobiety rywalizujĈ w obrčbie swojej wãasnej
pãci biologicznej. Obserwujemy jednak takİe podziaã wedãug kryterium
opierajĈcego sič na kulturowych wizerunkach kobiecoĤci i mčskoĤci, a wičc
podziaã na sporty „kobiece” i „mčskie”. WspóãczeĤnie obecnoĤþ kobiet w sportach „mčskich” jest coraz bardziej powszechna oraz zyskuje czčĤciowĈ, jednakİe znaczĈcĈ, aprobatč spoãecznĈ. Odwrotna sytuacja dotyczy udziaãu mčİczyzn w obszarze „kobiecych” dyscyplin sportowych. W artykule tym
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chciaãbym przyjrzeþ sič obecnoĤci mčİczyzn w dwóch dyscyplinach: pãywaniu synchronicznym oraz gimnastyce artystycznej.
Wydawaþ by sič mogão, İe pãywanie synchroniczne oraz gimnastyka artystyczna ãĈczĈ w sobie genderowe elementy mčskie (wytrzymaãoĤþ, siãa,
technika) z kobiecymi (gracja, estetyzacja ciaãa i jego ruchu). Obecnie sĈ to
jednak dyscypliny zdominowane przez kobiety i kojarzĈce sič gãównie
z kobiecoĤciĈ. W niniejszym artykule zastanowič sič nad przyczynami wykluczenia oraz spoãecznej dezaprobaty, z jakĈ spotykajĈ sič mčİczyĮni
uprawiajĈcy analizowane przeze mnie dyscypliny sportowe.
W analizie przyjmujč optykč teorii performatywnoĤci pãci Judith Butler.
Zgodnie z niĈ pãeþ jawi sič jako konstrukt spoãeczno-kulturowy, wytwór
powtarzalnych praktyk spoãecznych, które tworzĈ, moİna nawet powiedzieþ – „produkujĈ”, jednostki zgodne z binarnĈ, heteroseksualnĈ matrycĈ.
Oprócz analizy sportowego statusu obu dyscyplin, w tekĤcie znajdujĈ sič
takİe odwoãania do filmów im poĤwičconych – „Allt Flyter” („Wszystko
pãynie”) w reİyserii Månsa Herngrena oraz „Men who swim” Dylana Williamsa.

1. PâEý I JEJ PERFORMATYWNOģý

AnalizujĈc obecnoĤþ mčİczyzn w „kobiecych” sportach, przyjmujč
optykč nauki o gender. ZnaczĈcym paradygmatem w zakresie socjologicznych studiów nad pãciĈ kulturowĈ, obok funkcjonalizmu, jest paradygmat
feministyczny. Bčdzie on dla mnie szczególnie istotny dla wyjaĤniania praktyk wykluczajĈcych mčİczyzn w zakresie uprawiania przez nich „kobiecych” dyscyplin sportowych. W socjologii feministycznej pãeþ w wičkszym
stopniu wyznaczona jest przez oddziaãywania spoãeczne niİ biologiczne.
Dodatkowo czynniki te wchodzĈ ze sobĈ w interakcjč – pãeþ zdeterminowana biologiczne moİe zostaþ zmodyfikowana przez oddziaãywania Ĥrodowiskowe. To, z jakĈ pãciĈ sič identyfikujemy, jest wynikiem interakcji
naszej konstrukcji biologicznej (a wičc czynników wrodzonych, takich jak
nasza struktura hormonalna, enzymatyczna i wiele innych) oraz warunków
Ĥrodowiskowych, w jakich İyjemy (kultury naszej rodziny, naszego kraju, formy ustroju politycznego kraju, wpãywów szkoãy i KoĤcioãa oraz innych czynników). Pãeþ kulturowa powielana jest w procesie spoãecznego
uczenia sič1.
________________
1

C.M. Renzetti, D.J. Curran, Kobiety, mčİczyĮni i spoãeczeęstwo, Warszawa 2008.
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Paradygmat feministyczny poddaje krytyce, a takİe rozwija Judith Butler wraz z opracowaniem swej teorii performatywnoĤci pãci. Jej teoria jest
teoriĈ konstruktywistycznĈ, w której realnoĤþ pãci biologicznej, a takİe gender zostaje zaburzona. PãciowoĤþ ma charakter umowny. Istnienie gender
zawdzičczamy procesom p o w t a r z a n i a i o d g r y w a n i a w y o b r aİ e ę kulturowych na temat mčskoĤci i kobiecoĤci2. Gender istnieje i jest
podtrzymywany poprzez spoãeczne procesy utrwalania go, istniejĈce zarówno na poziomie mikro- („Urodziãa sič pani dziewczynkĈ”), jak i makrospoãecznym („Maãİeęstwo to zwiĈzek kobiety i mčİczyzny”). W ten sposób
tworzy sič i utrwala takİe struktura heteronormatywna, a wičc struktura
spoãeczna, w obrčbie której wszyscy z zaãoİenia uznawani sĈ za jednostki
heteroseksualne, funkcjonujĈce zgodnie z tradycyjnymi rolami pãciowymi3.
Procesy nadawania pãci zaczynajĈ sič w chwili urodzenia (choþby
w chwili, gdy lekarze oznajmiajĈ rodzicom pãeþ ich dziecka), nastčpnie
wzmacniane sĈ procesy podtrzymywania owej pãci („JesteĤ takĈ grzecznĈ
dziewczynkĈ, nie bij sič z chãopcami”, „Chãopcy nie powinni biegaþ ze
wstĈİkĈ, synku!”), dziecko natomiast je internalizuje oraz reprodukuje,
zapewniajĈc ciĈgãoĤþ gender. W ten oto sposób kulturowa pãeþ wydaje sič
kalkĈ naturalnej pãci biologicznej, wynikajĈcĈ z niej bezpoĤrednio. Butler
neguje jednak taki poglĈd. Jej zdaniem nikt nie rodzi sič mčİczyznĈ ani
kobietĈ (nikt nie rodzi sič z przypisanym do niego/niej gender), lecz pãeþ tč
uzyskuje na bazie performatywnych praktyk. Butler w zasadzie podwaİa
rozróİnienie na sex i gender. Gender jest jedynie „kulturowym instrumentem,
poprzez który naturalna sex jest konstruowana jako predyskursywna i neutralna”4. Praktyki performatywne gwarantujĈ jednak utrzymanie porzĈdku
spoãecznego. Wspomniane wypowiedzi typu „JesteĤ grzecznĈ dziewczynkĈ” narzucajĈ odbiorcy komunikatu (tu: przykãadowej dziewczynce) postčpowanie wedãug pewnego spoãecznego standardu „dziewczčcoĤci” – poprzez postčpowanie zgodnie z normĈ wskazanĈ w tego typu wypowiedzi
gwarantowane jest potwierdzenie jej toİsamoĤci i podmiotowoĤci. W ten
sposób kobiecoĤþ i mčskoĤþ nie okazujĈ sič faktami natury, nie sĈ nawet
kwestiĈ wyboru, ale „wymuszonym cytowaniem normy”5. Istnienie podmiotu (zwiĈzane z postčpowaniem wedle norm) uzaleİnione jest natomiast
od wczeĤniejszej legitymizacji owych norm (w tym przypadku norm pãcio________________
2 Brzozowska, Mãodawska, [w:] J. Mizielięska, Pãeþ. Ciaão. SeksualnoĤþ. Od feminizmu do
teorii queer, Kraków 2006.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 11.
5 Ibidem, s. 13.
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wych)6. Cytowane normy muszĈ pozostaþ ukryte po to, aby efekt procesu,
czyli ucieleĤnienie norm, mógã prawidãowo zachodziþ7.
Zdaniem Judith Butler gender jest wynikiem powtarzajĈcych sič aktów
performatywnych, a wičc przypisywania osobom cech uznanych za mčskie
bĈdĮ kobiece8. Uznanie osoby za mčskĈ lub kobiecĈ wynika z nadawania jej
takich cech przez jej/jego otoczenie spoãeczne, kierujĈce sič przekonaniem
o naturalnoĤci róİnic pãciowych zakorzenionych w biologii9.
Pãeþ wytwarzana w nieprzerwanym procesie aktów performatywnych
zostaje uznana za oczywistĈ, przyjmujemy jej istnienie za fakt, coĤ pewnego. Jednak, zdaniem Butler, to, co uwaİamy za naszĈ cechč wewnčtrznĈ,
wrodzonĈ, naturalnĈ, jest „halucynacyjnym efektem znaturalizowanych
gestów”10. Materializacja ciaãa i pãci odbywa sič przez przymusowe odtwarzanie norm. Normy te sĈ narzčdziem wãadzy, gdyİ zapewniajĈ ciĈgãoĤþ
kultury heteronormatywnej. Gdy proces odtwarzania norm pãciowych zachodzi dokãadnie i permanentnie, dochodzi do peãnego uksztaãtowania
jednostki, która postrzegana jest jako kobieta bĈdĮ mčİczyzna, gdyİ odzwierciedla ona/on kulturowy ideaã kobiecoĤci czy mčskoĤci (nawet gdy
istniejĈ drobne odchylenia od ideaãu – trudno jest go przecieİ dokãadnie
odwzorowaþ). W przeciwnym wypadku jednostka zmuszona bčdzie funkcjonowaþ poza obszarem spoãecznej akceptacji11. Bãčdne przedstawianie pãci
rodzi w otoczeniu jednostki niepokój, uruchamia system sankcji spoãecznych – jednostki nieodgrywajĈce iluzji esencji spycha sič na margines12.
Butler sprzeciwia sič poglĈdowi, İe istniejĈ tylko dwie pãcie kulturowe,
a takİe uznaniu toİsamoĤci mčskich i kobiecych za spolaryzowane, przeciwne sobie. BinarnoĤþ pãci kulturowej zakãada, iİ pãeþ kulturowa odzwierciedla odpowiadajĈcĈ jej pãeþ biologicznĈ. IstniejĈ jednak mčskie kobiety
i kobiecy mčİczyĮni, a biologia nie musi byþ naszym przeznaczeniem. Biologiczna pãeþ nie jest przyczynĈ pãci kulturowej. OkreĤlony gender moİe byþ
przypisany z góry do okreĤlonego sex. Jest to jednak poglĈd deterministyczny. Simone de Beauvoir, a takİe Judith Butler przedstawiajĈ odmienne
________________

Trawięska, Antoniewicz 2006, [w:] J. Mizielięska, op. cit.
Wstčp, [w:] J. Mizielięska, op. cit.
8 J. Butler, Uwikãani w pãeþ, Warszawa 2008.
9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 19.
11 J. Mizielięska, op. cit.
12 Proces ten opisuje równieİ Michel Foucault, który twierdzi, İe tzw. „prawda pãci”
(a wičc jej caãkowita binarnoĤþ, ciĈgãoĤþ i heteroseksualnoĤþ) jest wytworem wãadzy, regulujĈcej spójnoĤþ toİsamoĤci pãciowych. Narzucona spoãecznie heteroseksualnoĤþ wymusza wytwarzanie w czãonkach spoãeczeęstwa spolaryzowanych opozycji genderowych. ToİsamoĤci
odmienne rozwijajĈ sič poza porzĈdkiem spoãecznym i zgodnie z wczeĤniej opisanym przeze
mnie poglĈdem, sĈ nierozumiane i marginalizowane.
6
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ujčcie tej kwestii. Ich zdaniem biologiczna pãeþ nie jest przyczynĈ pãci kulturowej, zaĤ jednostki samodzielnie decydujĈ o swoim gender, jest on konstruktem zaleİnym od woli. Nie do koęca jasne jest jednak, czy caãkowicie
niezaleİnym od woli. Skoro biologia ma determinowaþ sex, gender moİe byþ
determinowany (choþby w pewnym stopniu) przez kulturč, normy i wartoĤci wystčpujĈce w jej obrčbie. Najprawdopodobniej konstruowanie swego
gender jest procesem czčĤciowo przebiegajĈcym pod naciskiem kultury, czčĤciowo zaĤ procesem zaleİnym od woli jednostki13. Dodatkowo „kulturowĈ
pãciĈ sič stajemy, lecz nigdy niĈ nie jesteĤmy”14. Dlatego teİ gender nie
jest bytem statycznym i w peãni uformowanym (zdaniem Butler nie moİna
go nawet opisaþ jako rzeczownika), lecz ciĈgle zmieniajĈcym w nas swe
oblicze.

2. SPECYFIKA PâYWANIA SYNCHRONICZNEGO

Pãywanie synchroniczne to jedna z dwóch dyscyplin uprawianych na
igrzyskach olimpijskich jedynie przez kobiety. Jest to takİe dyscyplina
wspóãczeĤnie zdominowania przez zawodniczki pãci İeęskiej. PoczĈtki tej
dyscypliny (lata osiemdziesiĈte i dziewičþdziesiĈte XIX wieku) wiĈİĈ sič
jednak ĤciĤle z mčİczyznami – to mčİczyĮni byli w niej pierwszymi zawodnikami. PoczĈtkowo byã to sport zarezerwowany dla mčİczyzn, jak niemal
wszystkie inne dyscypliny sportowe w tamtym czasie.15 Po raz pierwszy
pãywaków moİna byão zobaczyþ w Berlinie w roku 1890, kobiety zaĤ 17 lat
póĮniej16. Na igrzyskach olimpijskich w Londynie w 2012 roku do zawodów stančãy 104 pãywaczki synchroniczne – wyãĈcznie kobiety17. DrugĈ
dyscyplinĈ reprezentowanĈ wspóãczeĤnie na olimpiadzie wyãĈcznie przez
kobiety jest gimnastyka artystyczna, o której napiszč wičcej w dalszej czčĤci
artykuãu.
Pãywanie synchroniczne jest poãĈczeniem pãywania sportowego z gimnastykĈ, akrobatykĈ i baletem. Uprawianie tej dyscypliny wymaga wytrzymaãoĤci, siãy, lecz równieİ opanowania techniki w specyficznym (wodnym) Ĥrodowisku, a takİe wyczucia rytmu i poczucia estetyki. Polega na
________________

J. Butler, op. cit.
Ibidem, s. 271.
15 Pãywanie synchroniczne, 2011, http://www.poolcamp.pl/plywanie-synchroniczne/ [dostčp: 12.07.2012].
16 A. Kalinowska, Pãywanie synchronicze, http://aktywni.pl/aktualnosci/plywaniesynchro
niczne/ [dostčp: 3.05.2012].
17 Pãywanie synchroniczne, http://www.poznanazs.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=22&Itemid=21; [dostčp: 3.05.2012].
13

14
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(indywidualnym lub zespoãowym) poruszaniu sič w wodzie, tworzeniu
figur zsynchronizowanych z muzykĈ18.
MčİczyĮni-pãywacy synchroniczni wzbudzajĈ wiele kontrowersji. PrzeglĈdajĈc fora internetowe poĤwičcone sportowi, napotkaþ moİna na wiele
komentarzy dotyczĈcych zasadnoĤci udziaãu mčİczyzn w tej dyscyplinie.
Liczne sĈ takİe uwagi dotyczĈce orientacji seksualnej zawodników. Mimo
kontrowersji zwiĈzanych z kwestiĈ pãci i seksualnoĤci zawodników, w bazach naukowych dominujĈ artykuãy dotyczĈce medycznych zagadnieę
zwiĈzanych z pãywaniem (na przykãad ryzyka zachorowaę zwiĈzanego
z uprawianiem tego sportu), pedagogicznych aspektów nauczania tej dyscypliny, a takİe traktujĈce o behawioralnych analizach tej dyscypliny (na
przykãad pomiary sprawnoĤci, analiza porównawcza wyników zawodników)19. Artykuãy nie dotyczĈ jednak w gãównej mierze problematyki pãci,
która to mogãaby byþ przedmiotem badaę socjologów czy psychologów.
Równieİ polskie publikacje traktujĈ przede wszystkim o technikach, metodyce i przepisach pãywania synchronicznego20.
W zwiĈzku z brakiem danych dotyczĈcych powiĈzania problemu gender
z problematykĈ sportu, w swojej analizie pãywania synchronicznego odnoszč
sič gãównie do analizy dzieã filmowych (bčdĈcych jednak obrazami biograficznymi), starajĈc sič wyjaĤniþ problematyczne kwestie za pomocĈ zaãoİeę
teorii Judith Butler. W dalszej czčĤci artykuãu, analizujĈc status gimnastyki
artystycznej, odnoszč sič do badaę hiszpaęskich i greckich przyjmujĈcych
perspektywč gender.

3. PERFORMATYWNOģý PâCI I SPORT

Sport to jeden z obszarów İycia spoãecznego, w których majĈ miejsce
praktyki wykluczajĈce (ograniczajĈce dostčp jednostek do peãni moİliwoĤci
funkcjonowania) oraz praktyki performatywne (produkujĈce – w swym
zamyĤle – jednostki binarne pãciowo). Obecny status dyscypliny, jakĈ jest
pãywanie synchroniczne, jest statusem kobiecym. Oznacza to, İe jednostki
angaİujĈce sič w ten sport powinny mieþ ciaão i toİsamoĤþ kobiecĈ. Wtedy
wãaĤnie zostanie potwierdzona ich kobiecoĤþ, a takİe utrwalony zostanie
spoãeczny podziaã pãciowy, uprawomocniajĈcy binarnoĤþ kategorii pãciowych. Jednostki niewpasowujĈce sič w ten schemat zostajĈ skazane na
________________

Ibidem.
Wniosek z analiz 25 mičdzynarodowych baz danych w zbiorze EBSCO (866 rekordów),
a takİe WorldCat (143 rekordy), polskiego katalogu KaRo oraz stron internetowych.
20 Na przykãad J. Ciereszko, Pãywanie synchroniczne, Poznaę 1997.
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funkcjonowanie na marginesie aktywnoĤci, czyli wykluczenie z dyscypliny,
bĈdĮ na negatywne sankcje, na przykãad wyĤmianie, poniİenie czy dyskryminacjč. Praktyki wykluczajĈce mčİczyzn z tej dyscypliny sportowej
uwidaczniajĈ sič choþby w bardzo skĈpych informacjach na temat uprawiajĈcych jĈ zawodników w Internecie oraz innych mass mediach. Trudno jest
obejrzeþ wystčpy pãywaków synchronicznych na serwisie YouTube, a co
dopiero w telewizji. Powstaãy jednak filmy mówiĈce o mčİczyznach próbujĈcych swoich siã w tym sporcie.
Pierwszym z nich jest szwedzka produkcja z 2008 roku – „Allt Flyter”
(„Wszystko pãynie”) w reİyserii Månsa Herngrena. Film opowiada o grupie
przyjacióã, mčİczyzn w Ĥrednim wieku, którzy w mãodoĤci trenowali
wspólnie hokej (sport uznawany za mocno naãadowany czynnikiem mčskoĤci) i odnosili w tym sporcie sukcesy. Obecnie jednak borykajĈ sič w swoim
İyciu z wieloma problemami, mičdzy innymi bezrobociem i niskim statusem materialnym swoich rodzin. By zdobyþ trochč pieničdzy, postanawiajĈ wystĈpiþ na prywatnej luksusowej imprezie z zabawnym wystčpem,
w którym udawaþ bčdĈ pãywaczki synchroniczne taęczĈce do „Jeziora ãabčdziego”. Taki teİ wystčp nakrčcili jakiĤ czas temu na wideo jako zabawny
prezent Ĥlubny dla jednego z kolegów. Pomimo nieudanego wystčpu na
prywatnej imprezie, o którym wičcej napiszč póĮniej, bohaterowie filmu
postanowili rozwinĈþ swoje umiejčtnoĤci i trenowaþ profesjonalnie. Narazili
sič wówczas na spoãeczne sankcje. Przede wszystkim napotkali bariery
quasi-prawne (wãaĤcicielka basenu stwierdziãa, İe nie majĈ pozwolenia na
korzystanie z niego) oraz narazili sič na dyskryminacjč (nazywano ich stadem wielorybów), takİe na tle seksualnym (okreĤlenia typu: „cholerni zboczeęcy”) i toİsamoĤciowym (stosowano wobec nich okreĤlenia „grupa ciot”
i inne epitety bčdĈce aluzjami do domniemania homoseksualnoĤci). Córka
jednego z bohaterów nie mogãa równieİ zaakceptowaþ faktu, İe jej ojciec
chce byþ pãywakiem synchronicznym, przez co ograniczyãa kontakty z nim,
wstydziãa sič go i nie chciaãa mu pomóc w treningach, mimo İe sama od
dziesičciu lat pãywaãa synchronicznie.
Bohaterowie filmu nie wpisywali sič w spoãeczny wzorzec pãywaka
(a raczej pãywaczki), stĈd powinni, zdaniem otoczenia spoãecznego, z niego
zrezygnowaþ i powróciþ do wzorca dominujĈcego, oczekiwanego, na przykãad odpowiadajĈcego ich toİsamoĤci genderowej hokeisty. Taka sytuacja
byãaby sytuacjĈ oczekiwanĈ spoãecznie, mčskoĤþ mčİczyzn zostaãaby wówczas potwierdzona, a struktura binarna spoãeczeęstwa zostaãaby zreprodukowana zgodnie z oczekiwanym wzorcem heteronormatywnym.
WĈtpliwoĤci dotyczĈce zaangaİowania sič w ten sport mieli równieİ
sami mčİczyĮni. Po pierwsze, chcĈc zaakcentowaþ rywalizacyjny aspekt
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mčskoĤci w sporcie, stwierdzili, İe nie bčdĈ mieli z kim konkurowaþ, wičc
moİe nie warto w ogóle zaczynaþ. Zgodnie z zaãoİeniami teorii Butler ich
mčskoĤþ nie miaãaby wówczas szansy na uzyskanie potwierdzenia. Potwierdzenie toİsamoĤci zgodne z oczekiwaniem spoãecznym utwierdza
jednostkč w jej poczuciu spójnoĤci, odpowiednioĤci i zgodnoĤci z normami
spoãecznymi. Po drugie, mčİczyĮni ci szukali informacji mówiĈcych, İe
istniejĈ inni mčİczyĮni uprawiajĈcy ten sport. Podbudowaão ich to, iİ pionierami owej dyscypliny byli mčİczyĮni (wyglĈdajĈcy mčsko; cytujĈc jednego z bohaterów filmu: „nie jak cioty”, co dodatkowo ich wzmocnião).
Poczucie wspólnoty waİne w mčskich sportach budowali takİe poprzez
wzajemne wspieranie sič w chwilach zwĈtpienia w sukces. PoczĈtkowe
motywacje, które doprowadziãy ich do rozpoczčcia pãywania, byãy motywacjami materialnymi (szukali zarobku i chcieli powygãupiaþ sič na przyjčciach za pieniĈdze), nie zaĤ zwiĈzanymi z ich osobistymi preferencjami.
Hipotetycznie moİna zaãoİyþ, İe mčİczyznom tym ãatwiej byão sobie wówczas zracjonalizowaþ fakt funkcjonowania w kobiecej sferze aktywnoĤci
sportowej. Nastčpnie podkreĤlali (mčskĈ) chčþ bycia najlepszymi w swej
dziedzinie (chcieli na przykãad zwycičİyþ na igrzyskach), co byão takİe
próbĈ kompensacji dawnych osiĈgničþ w hokeju.
ZnaczĈce dla analizy teorii Butler jest równieİ to, İe pãywacy synchroniczni szukali potwierdzenia dla swej heteroseksualnoĤci (o czym wspomniaãem w poprzednich akapitach). ToİsamoĤþ heteroseksualna stoi w zgodzie ze spoãecznym nakazem heteronormatywnym. Domniemana choþby
homoseksualnoĤþ jest z nim sprzeczna, rodzi niepokój w jednostce, a takİe
jej otoczeniu, stĈd wymaga eliminacji. Jednostka powinna wówczas podkreĤlaþ swĈ heteroseksualnoĤþ bĈdĮ, jeĤli jest homoseksualna, ukrywaþ sič
i dobrze maskowaþ. Bycie heteroseksualnym mčİczyznĈ, zaangaİowanym
jednak w aktywnoĤþ o sprzecznym z toİsamoĤciĈ pãciowĈ statusem (pãywanie synchroniczne), uãatwia funkcjonowanie w tych niesprzyjajĈcych
warunkach spoãecznych. Dlatego teİ pãywacy czčsto podkreĤlali swojĈ toİsamoĤþ heteroseksualnĈ („cieszč sič, İe wszyscy jesteĤmy hetero” – powiadaã jeden z nich).
InteresujĈcym momentem filmu jest jedna z jego poczĈtkowych scen,
o której wspomniaãem juİ wczeĤniej, a wičc scena przyjčcia, na którym bohaterowie mieli zataęczyþ w wodzie w kobiecych strojach, by rozbawiþ
goĤci. Poniewaİ jeden z pãywaków zapomniaã kobiecego ubrania, wszyscy
zdecydowali sič wystĈpiþ w strojach mčskich. Ich wystčp straciã wówczas
cechy podobne do drag show, czyli ludycznoĤþ i parodič, a staã sič absolutnie
nieĤmieszny czy wrčcz İenujĈcy, gdyİ z zaãoİenia miaã rozbawiþ publicznoĤþ, zaĤ okazaã sič „normalnym wystčpem”. W tej samej sytuacji kobiety
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(wystčpujĈce w strojach zgodnych z ich pãciĈ biologicznĈ) odebrane zostaãyby prawdopodobnie pozytywnie. Ich aktywnoĤþ byãaby zgodna z binarnym wzorcem. Od jednostek majĈcych ciaão, wyglĈd kobiecy wymaga sič
angaİowania w aktywnoĤþ potwierdzajĈcĈ kobiecoĤþ – w tym przypadku
praktykĈ performatywnĈ byãoby pãywanie synchroniczne. Prawdopodobnie
wtedy publicznoĤþ byãaby zadowolona i nagrodziãaby je aplauzem, co
utwierdziãoby te kobiety w poczuciu ich kobiecoĤci, poczuciu İycia zgodnie
ze zinternalizowanym oczekiwaniem spoãecznym. MčİczyĮni na przyjčciu
spotkali sič natomiast z sankcjami negatywnymi (obojčtnoĤciĈ, brakiem
gratyfikacji, dziwnymi spojrzeniami), majĈcymi na celu przywrócenie ich
do zachowaę zgodnych z wzorcem binarnym i heteronormatywnym (mčİczyzna peãniĈcy aktywnoĤci mčskie, a kobieta kobiece). Jak pisze Butler21,
„zrozumiaãe” dla spoãeczeęstwa sĈ tylko te kulturowe pãcie, które zachowujĈ ciĈgãĈ i stabilnĈ relacjč pomičdzy elementem biologicznym pãci, jej elementem kulturowym, praktykĈ seksualnĈ oraz pragnieniem. NieciĈgãoĤþ
i niespójnoĤþ jest zaĤ „nieustannie zabraniana”, binarna matryca nie pozwala im w ogóle na „istnienie”, dlatego teİ uruchamiany zostaje system spoãecznych sankcji naprowadzajĈcych jednostkč na „prawidãowĈ drogč” realizacji swej pãciowoĤci i toİsamoĤci.
Sam tytuã filmu – w tãumaczeniu ze szwedzkiego oryginaãu znaczy
„Wszystko pãynie”, jednak przetãumaczony przez dystrybutora na angielski
jako „The swimmsuit issue” („Problem/kwestia stroju kĈpielowego”) –
podkreĤla performatywnĈ problematykč filmu. MčİczyĮni w stroju kobiet
sĈ z zaãoİenia Ĥmieszni i sĈ wzglčdnie akceptowani jedynie w konwencji
drag queen show, a wičc formy kabaretu. Ich wyglĈd jest niespójny, niepokojĈcy, wymaga sankcji w celu naprawy, bĈdĮ ewentualnie jest Ĥmieszny,
przez co nie jest odbierany na powaİnie i nie wymaga korekty – jest uznany
za chwilowy, sãuİĈcy tylko zabawie, a wičc bčdĈcy zdejmowalnĈ maskĈ,
pod którĈ kryje sič jednostka heteronormatywna. Brak spójnoĤci, niezgodnoĤþ w zakresie róİnych aspektów pãci (toİsamoĤþ, wyglĈd, zachowanie
i inne elementy) wydaje sič maão akceptowana, nawet gdy jest jedynie tymczasowa, o czym Ĥwiadczy maãa sympatia dla mčİczyzn-pãywaków synchronicznych, a takİe wspomnianych drag queens. Dla zachowania tych
drugich spoãeczeęstwo szuka czčsto uzasadnieę odwoãujĈcych sič do ich
seksualnoĤci, uwaİanej wówczas za efekt dziaãania czynników biologicznych, wrodzonych. Traktuje sič ich jak dewiantów seksualnych, osoby
o wrodzonej potrzebie zmiany pãci, dzički czemu ich dziaãalnoĤþ staje sič
niezaleİna od ich woli („tacy sič juİ urodzili”). Pozwala to spoãeczeęstwu
________________
21

J. Butler, op. cit., s. 69.
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na ãatwe wyjaĤnienie, skĈd bierze sič ich „problem”, czyli wystčpowanie na
scenie w stroju uznanym za kulturowo przynaleİny pãci przeciwnej. Jednostka przebierajĈca sič za kobietč moİe wówczas zostaþ uznana za rzeczywistĈ kobietč, jednak uwičzionĈ w mčskim ciele. Osoba taka w pewnym
sensie realizuje wičc oczekiwany wzorzec (kobieca toİsamoĤþ biologiczna –
kobiecy wyglĈd – kobiece zachowanie), jednak w zwiĈzku z jej chorobĈ/dewiacjĈ realizacja praktyk jest utrudniona, gdyİ posiada ona mčskie
ciaão ukryte pod kobiecĈ powierzchownoĤciĈ. Sytuacja ta prowadzi takİe,
zdaniem Butler, do „kryzysu rzeczywistoĤci kulturowej pãci”, a wičc do
sytuacji, w której trudno jest odróİniþ widowni spoãecznej, co jest rzeczywiste, a co nierzeczywiste w przedstawieniu gender22.
Innym filmem traktujĈcym o pãywakach synchronicznych (tym razem
dokumentalnym, jednak znów szwedzkiej produkcji) jest film „Men who
swim”. MčİczyĮni w nim przedstawieni sĈ równieİ, jak bohaterowie poprzedniego filmu, w Ĥrednim wieku. TraktujĈ pãywanie synchroniczne jako
odskocznič od szarej codziennoĤci oraz próbč odniesienia sukcesu w niszowej dziedzinie. Mčski wyglĈd, podkreĤlanie aspektu wspólnotowego
w ich druİynie, wsparcie rodzin to niektóre z elementów chroniĈcych ich
przez wykluczeniem. Waİne dla zawodników okazaão sič takİe, İe na
Ĥwiecie istnieje kilka mčskich druİyn, nie czuli sič wičc osamotnieni w swej
walce o akceptacjč i prawo do sukcesu.

4. OBECNOģý MČįCZYZN W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ

Z wykluczeniem spotykajĈ sič takİe chãopcy trenujĈcy gimnastykč artystycznĈ. Dyscyplina ta to jedna z konkurencji gimnastycznych polegajĈca na
wykonywaniu ukãadów ãĈczĈcych elementy taneczne, gimnastyczne i akrobatyczne. W trakcie þwiczeę wykorzystuje sič czčsto przyrzĈdy, takie jak
piãki, obrčcze, wstĈİki i skakanki. Jest to sport uprawiany gãównie przez
dziewczčta. Wymaga koordynacji, równowagi, gibkoĤci i wyczucia estetyki.
Jej poczĈtki wiĈİĈ sič z dziewičtnastowiecznĈ FrancjĈ i ideami wyraİania
siebie za pomocĈ taęca oraz ekspresji swych emocji poprzez ruch, gãoszonymi przez Jean-Georges Noverre’a, François Delsarte’a oraz Rudolfa Bodego. W tych czasach þwiczono do muzyki, starajĈc sič wyraİaþ w ten sposób wdzičk i elastycznoĤþ, zachowujĈc przy tym prawidãowĈ postawč ciaãa.
Wspóãzawodnictwo w gimnastyce artystycznej zaczčão sič w latach czterdziestych XX wieku w ZSRR, zaĤ w roku 1963 odbyãy sič pierwsze Mistrzo________________
22
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stwa ģwiata w tej dyscyplinie23. W wičkszoĤci krajów jedynie kobiety mogĈ
oficjalnie startowaþ w zawodach.
ObecnĈ sytuacjč chãopców trenujĈcych gimnastykč artystycznĈ opisujĈ
Caroline Chimot i Catherine Louveau24. Badani przez autorki chãopcy musieli stanĈþ w obliczu licznych nacisków zewnčtrznych, kierujĈcych ich ku
biegunowi kulturowej mčskoĤci. Musieli oni zbudowaþ swĈ toİsamoĤþ,
godzĈc róİne, czčsto sprzeczne ze sobĈ oczekiwania, pochodzĈce ze strony
rówieĤników, rodziny, innych sportowców, oraz starajĈc sič uwzglčdniþ
wãasne, osobiste charakterystyki. PozostajĈc w opozycji do modelu mčskiej
hegemonii w sporcie i norm spoãecznych definiujĈcych mčskoĤþ25, stajĈ
w obliczu sprzecznoĤci, napičcia. Binarny model pãciowoĤci wymusza na
nich, by byli w peãni mčscy, gdyİ tylko wtedy zostanĈ uznani za „prawdziwych mčİczyzn”, a nie za transgenderowych dewiantów.
Autorki skupiajĈ sič na tym, jak chãopcy ci ksztaãtujĈ swojĈ toİsamoĤþ.
TwierdzĈ nawet, İe zaczynajĈc trenowaþ gimnastykč, muszĈ oni przejĤþ na
nowo proces socjalizacji pãciowej, dostosowujĈc stare wzorce do nowej sytuacji, w której sĈ sportowcami trenujĈcymi w obszarze zdominowanym
przez kobiety. MuszĈ sič niejako „zresocjalizowaþ pãciowo”. Badani chãopcy
godzĈ oczekiwania pochodzĈce od obu pãci, İyjĈ, majĈc po czčĤci dwie role
pãciowe, oraz dodatkowo borykajĈ sič z napičciem wynikajĈcym z godzenia
tych ról. Chimot i Louveau uwaİajĈ, İe gimnastycy majĈ co najmniej dwie
toİsamoĤci pãciowe: pierwotnĈ (socjalizacyjnĈ, wczesnĈ) oraz wtórnĈ (zwiĈzanĈ ze sportem). Chãopcy ci jednak silnie podkreĤlajĈ swĈ odrčbnoĤþ od
kobiet – deklarujĈ, İe majĈ mčskĈ osobowoĤþ, czujĈ sič silniejsi od kobiet,
uwaİajĈ sič za typowych mčİczyzn, majĈ wpojone wzorce heteronormatywne, choþ nie dziwi ich to, İe mčİczyĮni mogĈ uprawiaþ gimnastykč,
a kobiety na przykãad boks. SwĈ mčskoĤþ podkreĤlajĈ takİe, budujĈc ukãady gimnastyczne – wybierajĈ do nich dynamiczniejszĈ muzykč, ich ukãady
skupiajĈ sič na elementach siãowych, spektakularnych, a nie estetycznych.
Zamiast taęczyþ ze wstĈİkĈ, wybierajĈ linč, którĈ okreĤlajĈ jako bardziej
mčskĈ. MčskoĤþ podkreĤlajĈ teİ poprzez uprawianie dodatkowo drugiego
sportu, na przykãad piãki noİnej, która ma status mčski, rywalizacyjny.
________________
23 J. Piotrkowska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gimnastyka_artystyczna, hasão: Gimnastyka artystyczna [dostčp: 3.10.2012].
24 C. Chimot, C. Louveau, Becoming a Man Chile Playing a Female Sport: The Construction of
Masculine Identity in Boys Doing Rhythmic Gymnastics, „International Review for the Sociology
of Sport” 2010, no. 45.
25 Ich przepis mčskoĤci odbiega od przepisu mčskoĤci tradycyjnej, sĈ takİe w mniejszoĤci – jedynie 0,13% osób uprawiajĈcych gimnastykč we Francji, skĈd pochodzĈ, to mčİczyĮni
(ibidem).
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Pomimo İe starajĈ sič oni budowaþ swĈ toİsamoĤþ zgodnie z wzorcem
mčskim, otoczenie odbiera ich jako jednostki wybiegajĈce poza binarny
i heteronormatywny wzorzec. Do sankcji, z jakimi sič spotykajĈ, zaliczyþ
moİna: odtrĈcenie przez ojców, brak wsparcia z ich strony, brak akceptacji
ze strony kolegów ze szkoãy, a nawet ze strony ojców tych kolegów26. NapotykajĈ przemoc fizycznĈ i werbalnĈ. Na co dzieę spotykajĈ sič z wyzwiskami oraz komentarzami odnoszĈcymi sič do ich sposobu poruszania.
RówieĤnicy czasem poszukujĈ w ich zachowaniu oznak kobiecoĤci, po czym
pičtnujĈ ich za to (na przykãad za wyİszy gãos). W szkole chãopcy ci sĈ kozãami ofiarnymi, a ich sytuacji nie poprawia fakt, İe odnoszĈ sukcesy
w sporcie. Straİnikami mčskoĤci pozostajĈ nie tylko ojcowie, ale takİe wujkowie – jeden z nich zachčcaã siostrzeęca do budowania masy mičĤniowej,
co pomoİe uformowaþ jego mčskoĤþ. Gimnastycy muszĈ liczyþ sič teİ
z dyskryminacjĈ na poziomie instytucjonalnym. Nie mogĈ braþ udziaãu
w narodowych i ponadnarodowych rozgrywkach. Moİliwe jest to tylko
w Hiszpanii, o czym szerzej piszĈ Irene Kamberidou, Despina Tsopani,
George Dallas i Nikolaos Patsantaras27.
Z drugiej strony chãopcy ci uzyskujĈ pozytywne wzmocnienia ze strony
koleİanek, z którymi trenujĈ. Do pracy zachčcajĈ ich takİe matki oraz trenerki, które İyczyãyby sobie wičcej trenujĈcych gimnastykč chãopców. Ostatecznie jednak wičkszoĤþ badanych chãopców (60%) na pewnym etapie İycia porzuciãa gimnastykč, mówiĈc, İe nadszedã w ich İyciu czas na „stanie
sič mčİczyznĈ”. CzčĤþ badanych okreĤla swĈ toİsamoĤþ jako queerowĈ,
czčĤþ jako mčskĈ, na pewno jednak nie reprodukujĈ oni stereotypowej
mčskoĤci.

ZAKOĘCZENIE

W moim artykule staraãem sič pokazaþ na przykãadzie marginalizacji
mčskich pãywaków synchronicznych oraz gimnastyków, İe w spoãeczeęstwie funkcjonujĈ mechanizmy regulujĈce pãciowoĤþ jego czãonków. Jednostki wybiegajĈce poza przyjčty wzorzec sĈ skazywane na negatywne
sankcje majĈce je nawróciþ „na wãaĤciwĈ drogč”. Pãywacy synchroniczni
oraz gimnastycy artystyczni, jako jednostki mieszajĈce elementy İeęskie
i mčskie, konstruujĈc swe toİsamoĤci, sĈ jakby „pomičdzy”, stĈd naleİy ich
________________
26 Ujawnia sič tu rola ojca jako osoby odpowiedzialnej za wpojenie synowi modelu mčskoĤci heteroseksualnej.
27 I. Kamberidou, D. Tsopani, D. Dallas, N. Patsantaras, A Question of Identity and Equality
in Sports: Men’s Participation in Men’s Rhythmic Gymnastics, „Nebula” 2009, no. 6.
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wyrwaþ z tego niespójnego statusu i „skierowaþ” z powrotem na wãaĤciwy
kraniec pãciowoĤci. Pomieszane kategorie pãciowe sĈ obnaİane, a nastčpnie
destabilizowane w efekcie dziaãania praktyk regulujĈcych, przywracajĈcych
obowiĈzkowĈ heteroseksualnoĤþ i jednolitoĤþ pãci. W zwiĈzku z tym pãywacy synchroniczni napotkali bariery instytucjonalne ograniczajĈce im dostčp
do rozgrywek sportowych, ostracyzm otoczenia, wyĤmiewanie. Uprawianie
gimnastyki przez nastoletnich chãopców byão dla nich równieİ bardzo kosztowne. Musieli sič oni liczyþ z wykluczeniem w obrčbie grupy rówieĤniczej,
niezrozumieniem rodziny i znajomych, przemocĈ, a takİe, podobnie jak
pãywacy synchroniczni, z barierami instytucjonalnymi dotyczĈcymi ich
uczestnictwa w rozgrywkach sportowych.
Schematy poznawcze ludzi dĈİĈ do prostoty i uporzĈdkowania. NiejednoznacznoĤþ, w tym pãciowa, dla ludzkiego funkcjonowania poznawczego jest kãopotliwa, stĈd wičkszoĤþ ludzi pragnie jĈ eliminowaþ. Najbardziej zrozumiaãe dla ludzi jest İycie wĤród osób o spójnej toİsamoĤci, a wičc
takich, których pãeþ i toİsamoĤþ spoãeczna wynika z biologicznej. Narzucona spoãecznie heteroseksualnoĤþ oraz dwubiegunowoĤþ i asymetrycznoĤþ
kategorii pãciowych jest funkcjonalna i ekonomiczna dla systemu poznawczego oraz ma znaczenie polityczne (sãuİy reprodukcji oraz wãadzy),
skazuje jednak na wykluczenie wiele jednostek, których pãeþ kulturowa nie
wypãywa bezpoĤrednio z biologicznej. Dlatego teİ tak trudno mčİczyznom
pãywaþ synchronicznie, a kobietom uprawiaþ boks, nie bčdĈc jednoczeĤnie
wykluczonymi.
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