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O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej
i pokrewieñstwa

Niniejszy esej jest prób¹ zebrania i rozwiniêcia teoretycznego wk³adu, jaki
feministyczne spojrzenie na p³eæ kulturow¹ wnios³o do rozumienia zagadnieñ p³ci
i pokrewieñstwa1. W odpowiedzi na pytanie o to, jakie propozycje do badañ nad
p³ci¹ kulturow¹ i pokrewieñstwem mo¿e wnie�æ perspektywa feministyczna, wska-
zujemy przede wszystkim, ¿e stawia ona nowe pytania, a wiêc umo¿liwia te¿ nowe
odpowiedzi.

Kiedy podejmuje siê na nowo rozwa¿ania nad dowolnym tematem, pierwszy
przynosz¹cy dobry skutek krok polega na sformu³owaniu tego, co niegdy� wyda-
wa³o siê rozpaczliwie domagaæ wyja�nienia. Antropolodzy, zainspirowani przez
ruchy kobiece koñca lat sze�ædziesi¹tych, zrobili ten krok, stawiaj¹c pytanie o to,
czy mêska dominacja jest zjawiskiem uniwersalnym i miêdzykulturowym, a je�li
tak, to dlaczego (Rosaldo i Lamphere 1974, Reiter 1975, Friedl 1975). Pytaj¹c
o wyja�nienie nierówno�ci p³ci, odrzucili rozumienie jej jako niezmiennego faktu
naturalnego i zdefiniowali j¹ jako fakt spo³eczny2. Drugi krok polega³ na podwa-
¿eniu homogeniczno�ci samych kategorii �mêskie� i �kobiece� oraz przebadaniu
ich ró¿norakich spo³ecznych znaczeñ w ró¿nych spo³eczno�ciach (Rosaldo i At-
kinson 1975, Ortner i Whitehead 1981, Strathern 1981a). Po przyznaniu, ¿e defi-
niuje siê je w poszczególnych spo³eczeñstwach odmiennie, przestano uwa¿aæ je

1 Artyku³ zosta³ napisany po konferencji, która odby³a siê w 1982 r., na temat feminizmu i teorii
pokrewieñstwa w antropologii. Chcemy podziêkowaæ Jane Atkinson, Donaldowi Donhamowi, Sherry
Ortner, Rogerowi Rouse, Davidowi Schneiderowi, Judith Shapiro, Annie Tsing i Harriet Whitehead
za pomocne komentarze i uwagi krytyczne. Artyku³ jest g³osem w dyskusji, która toczy siê w antro-
pologii feministycznej. Kole¿anki i koledzy, których komentarze i krytyka pomog³y nam w sformu-
³owaniu wywodu, nie zawsze podzielaj¹ wyra¿one w nim pogl¹dy.

2 Choæ przyznajemy, ¿e niektórzy antropolodzy kwestionowali uniwersalno�æ zachodnich kon-
cepcji p³ci kulturowej ju¿ wcze�niej, zaczynamy od ruchów kobiecych lat sze�ædziesi¹tych, ponie-
wa¿ to one przyczyni³y siê do sformu³owania argumentów omawianych w artykule.
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za aprioryczne kategorie uniwersalne, na podstawie których konstruowane s¹ kon-
kretne stosunki hierarchii p³ci. Przeciwnie: konstytuuj¹ce je procesy spo³eczne
i kulturowe zaczêto uwa¿aæ za to¿same z procesami wytwarzaj¹cymi nierówno�æ
kobiet i mê¿czyzn.

Esej ten zawiera wiêc sugestiê, ¿e nastêpnym pytaniem, które trzeba postawiæ
i na które potem nale¿y odpowiedzieæ, jest pytanie o ró¿nicê pomiêdzy mê¿czy-
znami i kobietami. Zamiast przyj¹æ za oczywiste, ¿e �mê¿czy�ni� i �kobiety� to
wynikaj¹ce z natury dwie kategorie istot ludzkich, których wzajemne stosunki
wszêdzie strukturowane s¹ przez ró¿nicê, pytamy, czy rzeczywi�cie dzieje siê tak
w ka¿dym badanym przez nas spo³eczeñstwie, a je�li tak, to jakie konkretnie pro-
cesy kulturowe i spo³eczne sprawiaj¹, ¿e mê¿czy�ni i kobiety wydaj¹ siê od siebie
odmienni. Choæ nie zaprzeczamy istnieniu biologicznych ró¿nic miêdzy kobieta-
mi i mê¿czyznami (podobnie jak istnieniu biologicznych ró¿nic w�ród mê¿czyzn
i w�ród kobiet), nasza strategia analityczna polega na podaniu w w¹tpliwo�æ uni-
wersalnych podstaw kulturowych kategorii �mêskie� i �kobiece�. Innymi s³owy,
nasze argumenty wymierzone s¹ przeciwko rozumieniu miêdzykulturowej zmien-
no�ci kategorii p³ci (gender) oraz nierówno�ci miêdzy p³ciami jako rozmaitych
przetworzeñ i rozwiniêæ jednego i tego samego faktu przyrodniczego.

Rozpoczynamy nasz szkic od krytycznego przegl¹du pewnej liczby dychoto-
mii analitycznych, które przez ostatnie dziesiêciolecie wytycza³y kierunek wiêk-
szo�ci prac na temat p³ci kulturowej, zarówno w antropologii, jak i dyscyplinach
pokrewnych; na koniec dochodzimy do wniosku, i¿ przyjmuje siê w nich, ¿e p³eæ
kulturowa zakorzeniona jest wszêdzie w jednej i tej samej ró¿nicy. Zauwa¿amy
zatem, ¿e w ten sposób dychotomie te przyjmuj¹ za pewnik to, co powinny wyja-
�niaæ. W drugiej czê�ci artyku³u omawiamy zbie¿no�ci miêdzy za³o¿eniami, na
których opieraj¹ siê wspomniane dychotomie, a tymi, które od pocz¹tku, ju¿ od
XIX w., zdominowa³y antropologiczne badania nad pokrewieñstwem. Bronimy
tezy, ¿e pola badawcze, jakimi s¹ p³eæ kulturowa i pokrewieñstwo, okre�lane s¹
przez nasze potoczne (folk) koncepcje odnosz¹ce siê do tej samej rzeczy, czyli
biologicznego faktu rozmna¿ania p³ciowego. W konsekwencji to, co zosta³o skon-
ceptualizowane jako dwa nieci¹g³e pola badawcze, stanowi jedno pole, któremu
nie uda³o siê uwolniæ od wyobra¿eñ o naturalnych ró¿nicach miêdzy lud�mi. W koñ-
cowej czê�ci eseju proponujemy wieloaspektow¹ strategiê przekroczenia dycho-
tomii i kategorii analitycznych, które w przesz³o�ci zdominowa³y badania nad
pokrewieñstwem i p³ci¹ kulturow¹. Poniewa¿ nakre�lony przez nas program ana-
lityczny wymaga badañ nad kulturowo tworzon¹ nierówno�ci¹ spo³eczn¹, zaczy-
namy od krytyki pojêcia �spo³eczeñstwo egalitarne�. Nastêpnie za� sugerujemy
analizê obejmuj¹c¹ wyja�nienie dynamicznych, kulturowych systemów znaczeñ,
za pomoc¹ których funkcjonuj¹ i ulegaj¹ przekszta³ceniu ró¿ne rodzaje historycz-
nych konkretyzacji systemów nierówno�ci.
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Zakwestionowanie dychotomii analitycznych w badaniach
nad p³ci¹ kulturow¹

Podwa¿aj¹c dychotomie analityczne, przyjrzymy siê najpierw opozycjom �na-
tura � kultura� (Ortner 1982), �domowe � publiczne� (Rosaldo 1974) oraz �repro-
dukcja � produkcja� (zob. Harris i Young 1981). Przyjêto, ¿e strukturyzuj¹ one
stosunki miêdzy kobietami i mê¿czyznami we wszystkich spo³eczno�ciach, a za-
tem mog¹ stanowiæ uniwersalne wyja�nienie nierówno�ci p³ci. Podczas gdy opo-
zycje �natura � kultura� i �domowe � publiczne� bli¿sze s¹ perspektywie struktu-
ralistów, to rozró¿nienie na reprodukcjê i produkcjê ma korzenie w podej�ciu funk-
cjonalistyczno-marksistowskim.

Nastêpnie przyjrzymy siê dychotomiom wpisanym w przyjmowan¹ implicite
ró¿nicê miêdzy �wiadomo�ci¹ kobiet i mê¿czyzn. Uczeni (na przyk³ad Rohrlich-
Leavitt, Sykes i Weatherford 1975, Weiner 1976), którzy starali siê skorygowaæ
androcentryczne skrzywienie relacji etnograficznych, nawo³uj¹c do wziêcia pod
uwagê �kobiecego punktu widzenia�, za³o¿yli istnienie ró¿nicy miêdzy mêsk¹ a ko-
biec¹ perspektyw¹ spojrzenia na stosunki spo³eczne. Wskazuj¹c, ¿e wiêkszo�æ
monografii antropologicznych odzwierciedla mêsk¹ optykê i pogl¹dy na dzia³anie
systemu, sugerowali oni zrównowa¿enie tego skrzywienia przez wprowadzenie
do naszych etnografii kobiecych wyja�nieñ instytucji kulturowych i spo³ecznych.
Sherry Ortner i Harriet Whitehead (1981) zaproponowa³y za� ostatnio co� wrêcz
przeciwnego, koncentruj¹c siê na mêskich systemach presti¿u � nie po to, by sko-
rygowaæ mêskie skrzywienie, lecz w poszukiwaniu drogi do zrozumienia kulturo-
wej konstrukcji p³ci. Autorki te ³¹czy ze wspomnianymi wcze�niej badaczami
pogl¹d, ¿e mê¿czy�ni i kobiety � jako jednolite i przeciwstawne kategorie � maj¹
odmienne pogl¹dy na funkcjonowanie systemów wzajemnych relacji.

Domowe � publiczne i natura � kultura

Wed³ug Ortner i Whitehead opozycje domowe � publiczne oraz natura � kul-
tura, ³¹cznie z rozró¿nieniem, na które wskaza³a Marilyn Strathern (1981b), miê-
dzy w³asn¹ korzy�ci¹ a dobrem publicznym s¹ pochodn¹ tej samej intuicji socjo-
logicznej: �sfera dzia³alno�ci spo³ecznej ³¹czona przewa¿nie z mê¿czyznami ota-
cza sferê ³¹czon¹ przewa¿nie z kobietami i z tego powodu przyznaje siê jej
kulturowo wy¿sz¹ warto�æ� (1981, s. 7-8). To, na któr¹ z tych skontrastowanych
par k³adzie siê nacisk, zale¿y � jak sugeruj¹ autorki � od teoretycznych zaintereso-
wañ badacza oraz zaobserwowanego podczas badañ empirycznych �idiomu� kon-
kretnej kultury; wszystkie one jednak �mog¹ byæ obecne w sposób logiczny, wszyst-
kie stanowi¹ bowiem swe wzajemne przekszta³cenia� (1981, s. 8).

Od czasu, gdy przed przesz³o dziesiêciu laty dychotomie te przedstawiono po
raz pierwszy jako wyja�nienie uniwersalnie obowi¹zuj¹cej asymetrii p³ci, zarów-
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no opozycja domowe � publiczne omówiona przez Michelle Rosaldo (1974), jak
i opozycja natura � kultura, na któr¹ wskaza³a Sherry Ortner (1982), poddane zo-
sta³y powa¿nej krytyce. Hipoteza Ortner � g³osz¹ca, ¿e symboliczne skojarzenie
ni¿ej warto�ciowanej �natury� z kobietami oraz wy¿ej warto�ciowanej, transcen-
dentnej �kultury� z mê¿czyznami stanowi podstawê powszechnego obni¿enia
warto�ci tego, co kobiece � skrytykowana zosta³a najpe³niej i w sposób najbar-
dziej przekonuj¹cy w ksi¹¿ce pod redakcj¹ Carol MacCormack i Marilyn Stra-
thern Nature, Culture, and Gender (1980). We wstêpie do tego zbioru redaktorki
stawiaj¹ pytanie o fundamentalnym znaczeniu: kiedy t³umaczenie opozycji sym-
bolicznej rodem z innej kultury na opozycjê funkcjonuj¹c¹ w naszej kulturze jest
naprawdê u¿yteczne? W sumie ze studiów zebranych w tym tomie wynika, ¿e
nasza opozycja natura � kultura nie oddaje bogactwa konfiguracji symbolicznych
znaczeñ zwi¹zanych z p³ci¹ kulturow¹, które znajdujemy u innych spo³eczno�ci.

Strathern (1980) podaje przekonuj¹cy przyk³ad opozycji miêdzy �mbo�
i �rømi� u Hagen. Nie jest ona bynajmniej homologiczna wobec opozycji natura
� kultura w naszym rozumieniu, ma odmienne znaczenie symboliczne i inne
konsekwencje spo³eczne. Si³a argumentów Strathern opiera siê zarówno na wy-
ja�nieniu przez ni¹ naszej koncepcji dychotomii natura � kultura, jak i na kon-
cepcjach Hagen. Zbyt czêsto, dyskutuj¹c o uniwersalno�ci ró¿nych rysów kultu-
ry, zaniedbywano tego rodzaju wysi³ki, niezale¿nie od tego, czy tematem dys-
kusji by³y opozycje symboliczne czy instytucje spo³eczne takie jak �ma³¿eñstwo�
i �kazirodztwo�. Innymi s³owy, w wielu wypadkach nasze b³êdne za³o¿enia co
do koncepcji innego ludu sprzê¿one s¹ z b³êdnymi za³o¿eniami o prostocie czy
homogeniczno�ci koncepcji naszej w³asnej kultury. Jak zwracaj¹ uwagê Maurice
i Jean Bloch, nie mo¿emy zak³adaæ, ¿e kategorie, którymi siê pos³ugujemy
w dyskursie naszej w³asnej kultury, dostarczaj¹ jednoznacznej i bezpo�redniej
perspektywy analitycznej (1980, s. 125).

Analiza historyczna Blochów, dotycz¹ca zmian w u¿yciu terminu �natura�
jako kategorii kwestionuj¹cej panuj¹cy porz¹dek kultury w osiemnastowiecznej
Francji (1980), ujawnia wyj¹tkowo istotny wymiar, który umyka, kiedy opozycja
natura � kultura ro�ci sobie prawo do bycia uniwersaln¹: wymiar synchroniczny
umo¿liwiaj¹cy zmianê. Podobnie jak wszystkie uniwersalne opozycje struktural-
ne tak¿e ta w sposób nieunikniony sp³aszcza dynamiczne przekszta³cenia znaczeñ
do postaci statycznej jednostajno�ci struktury. W konsekwencji zwykle uniemo¿-
liwia to obja�nienie procesów historycznych, które prowadz¹ do zmiany syste-
mów znaczeñ.

Ten brak dynamiki historycznej ³¹czy siê z kolejnym problemem, nieod³¹cz-
nie zwi¹zanym z postulatem uniwersalnego charakteru opozycji symbolicznej. Jest
to problem konceptualizacji systemów symbolicznych w taki sposób, jakby istnia-
³y one odrêbnie od dzia³añ spo³ecznych. Jedynie je�li uznajemy, ¿e systemy sym-
boliczne maj¹ strukturê niezale¿n¹ od dzia³añ spo³ecznych, mo¿emy twierdziæ, i¿
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symboliczna opozycja kategorii p³ci (gender) jest uniwersalna, nie postuluj¹c za-
razem uniwersalno�ci systemu stosunków pomiêdzy p³ciami (gender). My�lenie
takie wynika ze zbyt dychotomicznej wizji pogl¹dów i dzia³ania. Nie chodzi wiêc
o to, czy pojêcie �mbo� u Hagen pozostaje w takim samym stosunku wobec pojê-
cia �rømi� jak nasze pojêcie �kultury� wobec naszego pojêcia �natura�, lecz ra-
czej o to, czy mbo � rømi konstytuuje taki sam system stosunków spo³ecznych
u Hagen jak natura � kultura w naszym spo³eczeñstwie. Inaczej mówi¹c, pytanie,
które nale¿a³oby postawiæ, powinno brzmieæ: co powoduj¹ te opozycje w odnie-
sieniu do stosunków spo³ecznych? I odwrotnie: jak ludzie postrzegaj¹ te opozycje
w praktyce stosunków spo³ecznych?

Podczas gdy opozycja natura � kultura wykorzystuje symboliczno-strukturali-
styczn¹ perspektywê Lévi-Straussa, opozycja domowe � publiczne jest bardziej
w duchu podej�cia strukturalno-funkcjonalistycznego, które przewa¿a w badaniach
nad pokrewieñstwem. Michelle Rosaldo po raz pierwszy skonstruowa³a opozycjê
domowe � publiczne jako �podstawê ujêcia strukturalnego�, niezbêdn¹, by wyja-
�niæ powszechne uto¿samienie kobiet z ¿yciem domowym, a mê¿czyzn z ¿yciem
publicznym oraz wynikaj¹c¹ z tego uniwersaln¹ i miêdzykulturow¹ asymetriê
warto�ciowania p³ci. Pod³o¿em uto¿samienia kobiet z ¿yciem domowym jest ich
rola matek: �Dzia³alno�æ zwi¹zana z domem poch³onê³a kobiety ze wzglêdu na ich
rolê matek. Dzia³alno�æ gospodarcza i dzia³alno�æ polityczna s¹ ograniczane przez
obowi¹zki zwi¹zane z opiek¹ nad dzieckiem; emocje i uwaga kobiet maj¹ charakter
jednostkowy i partykularny, skupiaj¹ siê na dzieciach i domu� (Rosaldo 1974, s. 24).

Choæ pocz¹tkowo Rosaldo nie zarysowa³a zwi¹zku miêdzy opozycj¹ domowe
� publiczne a ró¿nic¹ dziel¹c¹ sferê domow¹ od polityczno-prawnej, do której
przez d³ugi czas odwo³ywano siê w badaniach nad pokrewieñstwem (Fortes 1958,
1969), pó�niej (1980) uzna³a istnienie tego zwi¹zku oraz ³¹cz¹cych siê z nim pro-
blemów w postaci implikacji natury teoretycznej (Yanagisako 1979). Zaczê³a po-
dzielaæ pogl¹dy Rayny Reiter (1975) na temat opozycji domowe � publiczne wi-
dzianej jako ideologiczny wytwór naszego spo³eczeñstwa oraz wiktoriañskie dzie-
dzictwo, które �ujmuje p³eæ w kategoriach dychotomii i przeciwieñstw� (Rosaldo
1980, s. 404). Jak zauwa¿a John Comaroff (1987), taka dychotomiczna wizja spo-
³eczeñstwa logicznie powi¹zana jest z tez¹ o �uniwersalnej asymetrii�, która opie-
ra siê na ortodoksyjnym wizerunku formy i tre�ci obu sfer. Argumenty przeciwko
uniwersalno�ci asymetrii p³ci i ich nierówno�ci musz¹ za� odwo³ywaæ siê do kry-
tycznej analizy tego wizerunku. Jednak¿e, jak zwracaj¹ uwagê Rapp (1979) i Co-
maroff (1987), próby tego ostatniego rodzaju obejmuj¹ ca³¹ gamê feministycz-
nych perspektyw teoretycznych.

Pomimo ¿e kategorie opozycji domowe � publiczne wykazuj¹ du¿¹ zmien-
no�æ, je�li chodzi o zawarte w nich zarówno tre�ci, jak i interpretacje, nadal podej-
muje siê wysi³ek ich ocalenia, przyjmuj¹c je za obowi¹zuj¹cy opis rzeczywisto�ci
uniwersalnej; jednak ze wzglêdu na b³êdne ko³o wpisane w sformu³owanie tej


