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Wstêp

Pomys³ przygotowania niniejszej ksi¹¿ki narodzi³ siê podczas prowadzonych
przez nas w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zajêæ dotycz¹cych
problematyki gender w antropologii spo³ecznej i kulturowej. Przygotowuj¹c pro-
gram, a potem w trakcie kolejnych spotkañ zmaga³y�my siê z problemem braku
literatury w jêzyku polskim i polskiego aparatu pojêciowego, który pozwoli³by nam
precyzyjnie dyskutowaæ o tym zagadnieniu. I my, i studenci gubili�my siê miêdzy
jêzykami, staraj¹c siê oddaæ znaczenia zawarte w omawianych tekstach. Przyczyny
tego s¹, jak s¹dzimy, dwojakie. Po pierwsze, w polskim pi�miennictwie dotycz¹cym
p³ci, jak i coraz liczniejszych przek³adach tekstów zagranicznych z tej dziedziny
panuje chaos. Choæ niew¹tpliwe jest to chaos twórczy, poszukuj¹cy, nie u³atwia on
uporz¹dkowania dyskutowanych zagadnieñ, tak wa¿nego w dydaktyce. Po drugie,
nie tylko nomenklatura genderowa okaza³a siê problemem. K³opoty mia³y�my rów-
nie¿ z terminami antropologicznymi, takimi jak agency czy personhood. Trudno�ci
te wynikaj¹ zapewne z tego, ¿e w Polsce tak zwany proces antropologizacji etnolo-
gii ci¹gle trwa. Rodzima dyscyplina � etnologia, etnografia � prze¿ywa obecnie
okres dynamicznych zmian pod wp³ywem dokonañ brytyjskiej antropologii spo-
³ecznej i amerykañskiej antropologii kulturowej. Polska etnologia nerwowo szuka
to¿samo�ci, czego wyraz znajdujemy miêdzy innymi w chaosie pojêciowym i pró-
bach jego porz¹dkowania, które czêsto ograniczaj¹ siê do umieszczania w nawia-
sach terminów angielskich (co jest ma³o pomocne z uwagi na ich czêst¹ wieloznacz-
no�æ oraz na to, ¿e polscy czytelnicy tylko w ma³ym stopniu �ledzili debaty dotycz¹-
ce koncepcji wyra¿anych przez te terminy). Jednak¿e równie¿ i w tym przypadku
jest to chaos twórczy. �wiadome trudno�ci i wielow¹tkowo�æ materii, nad któr¹
przysz³o nam pracowaæ, postanowi³y�my zmierzyæ siê z problemem jêzyka � gen-
derowego i antropologicznego. Efektem tych zmagañ jest opracowanie zawartych
w tym tomie przek³adów oraz umieszczony na koñcu s³owniczek.

Na podstawie naszych do�wiadczeñ dydaktycznych i poszukiwañ naukowych
proponujemy wybór tekstów maj¹cy na celu przybli¿enie polskim czytelnikom
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� nie tylko antropologom, ale tak¿e osobom zainteresowanym humanistyk¹ i na-
ukami spo³ecznymi � problematyki, któr¹ mo¿emy okre�liæ mianem antropologii
p³ci i seksualno�ci. Wybór ten z jednej strony obrazuje rozwój subdyscypliny, z dru-
giej pokazuje, jak owa subdyscyblina zmieni³a obraz antropologii jako takiej
� pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku bezustannie kwestiono-
wa³a kategorie analityczne uwa¿ane za oczywiste. W zwi¹zku z tym niniejsza
antologia ma podwójn¹ warto�æ dydaktyczn¹: mo¿e byæ wykorzystywana jako
podstawa prowadzenia zajêæ z antropologii p³ci1, a tak¿e bêdzie pomocna podczas
innych seminariów i wyk³adów dotycz¹cych zagadnieñ teoretycznych oraz zwi¹-
zanych z problemami spo³ecznymi, takimi jak nierówno�ci powsta³e w wyniku
globalizacji czy zawi³o�ci procesów transformacji w krajach postkolonialnych
i postsocjalistycznych.

Wybór teksów jest subiektywny, zdecydowa³y�my siê na te, które s¹, naszym
zdaniem, pomocne w dydaktyce. W�ród nich wiele to prace klasyczne, pochodz¹-
ce z ksi¹¿ek, które wyznaczy³y drogê antropologii p³ci, kilkakrotnie przedruko-
wywane i niezwykle czêsto cytowane (np. Collier i Yangisako). Ale s¹ te¿ artyku-
³y nowe, które si³¹ rzeczy nie mia³y jeszcze szans na zdobycie takiego statusu,
w wiêkszo�ci s¹ to prace po�wiêcone naszemu regionowi (Pine, Chivens).

Tom pierwszy sk³ada siê z trzech czê�ci:

1. Rodzina i pokrewieñstwo

Nie bêdzie przesad¹ stwierdzanie, ¿e genderowe studia nad rodzin¹ i pokre-
wieñstwem2 w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do odnowienia antropologicznego
zainteresowania pokrewieñstwem, jednocze�nie rewolucjonizuj¹c podej�cie do
niego. Podjêto nowe tematy i zastosowano nowe metody. Skoncentrowano siê m.in.
na badaniach nad sztucznymi technikami reprodukcyjnymi czy nad uczuciami, na
których opieraj¹ siê zwi¹zki homoseksualne (gay and lesbian kinship), oraz na
dociekaniach teoretycznych dekonstruuj¹cych centralne terminy antropologiczne,
takie jak �rodzina�. W zamieszczonym w tym zbiorze � a po raz pierwszy opubli-
kowanym w nieco innej wersji w 1981 r. � tek�cie Czy rodzina istnieje? Nowe
ujêcia antropologiczne Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo i Sylvia Yanagisako po-
kazuj¹, ¿e koncepcja Rodziny, jak¹ znamy z literatury antropologicznej, wywodzi

1 W jêzyku polskim na temat rozwoju refleksji nad p³ci¹ kulturow¹ w antropologii zob. Collier
i Yanagisako w niniejszym zbiorze, Baer 1997, Moore 2003, 2004.

2 Zarówno we wstêpie, jak i w ca³ej ksi¹¿ce u¿ywamy polskiego terminu �pokrewieñstwo� na
okre�lenie angielskiego kinship. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e angielskie kinship obejmuje te¿ to, co w jêzyku
polskim okre�la siê mianem powinowactwa. Czyli np. kinship system powinno t³umaczyæ siê jako
system pokrewieñstwa i powinowactwa, jednak z uwagi na przyjête w polskim pi�miennictwie etnolo-
gicznym zasady, jak i po prostu ze wzglêdu na wygodê pozostajemy tylko przy pokrewieñstwie.
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siê w prostej linii od silnie zakorzenionego w kulturze Zachodu podzia³u na sferê
publiczn¹ i prywatn¹ oraz kojarzenia kobiet z dzieæmi i reprodukcj¹.

Antropologiczne studia genderowe � tak¿e nad pokrewieñstwem � ukszta³towa-
³y siê w du¿ej mierze pod wp³ywem ma³o znanych polskiemu czytelnikowi dokonañ
Davida Schneidera. Jego prace (1968, 1984) podwa¿aj¹ metodologiê wcze�niejszych
studiów nad pokrewieñstwem, w oparciu o które w Stanach Zjednoczonych i w Wiel-
kiej Brytanii de facto narodzi³a siê antropologia. Schneider dowodzi, ¿e w ramach
terminologii pokrewieñstwa tzw. kategorie etic s¹ w istocie kategoriami emic, czyli
kategoriami z kultury badacza (1984). Studia Schneidera zainspirowa³y bardziej
zorientowane emicznie podej�cie do pokrewieñstwa, a w konsekwencji te¿ do p³ci
(por. Stone 2004, s. 248). Schneider pokazuje zatem, ¿e biologia jest jedynie meta-
for¹, a nie tym, co porz¹dkuje relacje miêdzyludzkie.

Wspomniany termin �rodzina� jest wiêc pojêciem emic kultury Zachodu, �uda-
j¹cym� antropologiczne pojêcie etic. Zdaniem Schneidera nale¿y mówiæ o cechach
definiuj¹cych, które okre�laj¹ pokrewieñstwo. Dowodzi on, ¿e:

ka¿d¹ kulturê rozpatruje siê jako system elementów i ich wzajemnych powi¹zañ, które
zawieraj¹ z kolei fundamentalne definicje istoty �wiata, ¿ycia i miejsca w nich cz³o-
wieka. Zamiast pytaæ, jak spo³eczeñstwo jest zorganizowane, by zapewniæ sobie ci¹-
g³o�æ w czasie, stawia siê nastêpuj¹ce pytanie: z jakich elementów jest zbudowane
spo³eczeñstwo, jak te elementy s¹ definiowane i ró¿nicowane, jak wyra¿aj¹ siê po-
przez wzajemne odniesienia. I dalej � co oznacza ten stan rzeczy i jak te znaczenia
mog¹ byæ prze³o¿one na wzory dzia³ania (Schneider 2004, s. 302).

Takie podej�cie powoduje nastêpuj¹ce przewarto�ciowanie w studiach nad pokre-
wieñstwem:

Badanie amerykañskiego systemu wiêzi rodzinnych z tego punktu widzenia zaowoco-
wa³o wynikami, które okaza³y siê odmienne od uzyskanych w odwo³aniu do klasycz-
nego funkcjonalizmu lub tradycyjnych pogl¹dów na �pokrewieñstwo i powinowac-
two� (...). W rzeczywisto�ci fundamentalnym problemem by³o to, jak definiowano
zwi¹zki rodzinne w kulturze amerykañskiej, a nie kwestia, w jaki sposób arbitralne
definicje dzieli³y materiê amerykañskiej kultury (tam¿e).

W tym duchu przebiega te¿ argumentacja Yanagisako i Collier, które zwracaj¹
uwagê na to, ¿e proces ten dotyczy zarówno pokrewieñstwa, jak i gender.

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 bio-
logicznego faktu rozmna¿ania p³ciowego. W konsekwencji to, co zosta³o skonceptu-
alizowane jako dwa nieci¹g³e pola badawcze, stanowi jedno pole, któremu nie uda³o
siê uwolniæ od wyobra¿eñ o naturalnych ró¿nicach miêdzy lud�mi (w tym tomie, s. 22).

W tym niezwykle wa¿nym i czêsto cytowanym tek�cie Yanagisako i Collier kry-
tykuj¹ nie tylko wcze�niejsze badania nad pokrewieñstwem, ale te¿ wskazuj¹ na
s³abo�ci dotychczasowych studiów nad p³ci¹, które opiera³y siê na ujêciu dycho-
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tomicznym (kultura � natura, publiczne � prywatne, produkcja � reprodukcja) i wy-
ja�nianiu tzw. uniwersalnej asymetrii miêdzy p³ciami. Dowodz¹, ¿e takie podej-
�cie oparte jest na b³êdzie podobnym do tego, który Schneider zarzuci³ studiom
nad pokrewieñstwem. Yanagisako i Collier przyjmuj¹ za³o¿enie:

nie istniej¹ �fakty� biologiczne czy materialne, które mia³yby jakie� konsekwencje
spo³eczne oraz zawiera³y same z siebie znaczenia kulturowe. Stosunek p³ciowy, ci¹¿a
i poród to fakty kulturowe, których forma, konsekwencje i znaczenia s¹ konstruowane
spo³ecznie przez poszczególne spo³eczeñstwa, podobnie jak macierzyñstwo, ojcostwo,
s¹dzenie, rz¹dzenie i rozmawianie z bogami. Podobnie nie istniej¹ �fakty� materialne,
które mo¿na by uznaæ za dane przedkulturowe. Konsekwencje i znaczenia si³y s¹ two-
rzone spo³ecznie, podobnie jak znaczenia �rodków produkcji czy bogactw, od których
zale¿y ¿ycie ludzi (w tym tomie, s. 44).

Proponuj¹, aby badaæ spo³eczeñstwo na podstawie trzech elementów: analizy kul-
turowych systemów znaczeñ, analizy systemów modeli nierówno�ci spo³ecznych
oraz analizy historycznej.

Tekst Yangisako i Collier jest te¿ wa¿ny z innego powodu. Jak s³usznie za-
uwa¿a Henrietta Moore, ich rozwa¿ania �wytyczy³y jeden ze szlaków, którym
neofoucaltowskie my�lenie wkroczy³o do antropologii. (�) opar³y siê na pogl¹-
dzie, ¿e równie¿ p³eæ, a nie tylko p³eæ kulturowa, jest konstruowana spo³ecznie,
czy raczej, ¿e niektóre jej aspekty s¹ w ten sposób konstruowane� (Moore 2004,
s. 405). Zagadnienie to zostanie rozwiniête w drugim tomie, w dziale po�wiêco-
nym seksualno�ci. W tym miejscu warto zauwa¿yæ, ¿e takie ujêcie podwa¿a za-
sadno�æ rozró¿nienia na p³eæ i gender3. Propozycja Yangisako i Collier spotka³a
siê z krytyk¹ miêdzy innymi ze strony Signe Howell i Marit Melhuus:

Je¿eli zgadzamy siê z istot¹ tej argumentacji, nie mo¿emy przyj¹æ ich ca³kowicie lu�-
nego pojmowania p³ci biologicznej. Mimo ¿e teorie prokreacji z pewno�ci¹ radykalnie
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, nie oznacza to, i¿ fizjologiczne ró¿nice pomiêdzy mê¿czyzna-
mi a kobietami nie s¹ powszechnie uznawane. Z punktu widzenia antropologii istotny
jest sposób, w jaki ten fakt s³u¿y do tworzenia znaczeñ i warto�ci (2003, s. 347).

Pomimo tych zarzutów �mia³o mo¿emy stwierdziæ, ¿e wskazówki Yanagisako i Co-
llier mog¹ okazaæ siê pomocne nie tylko dla osób zajmuj¹cych siê gender, ale dla
wszystkich paraj¹cych siê naukami spo³ecznymi i humanistyk¹.

Czê�æ po�wiêcon¹ rodzinie i pokrewieñstwu koñczy artyku³ brytyjskiej antro-
polo¿ki Frances Pine, dotycz¹cy góralskiego wesela. Od po³owy lat siedemdzie-
si¹tych XX w. Pine prowadzi badania w Polsce, pocz¹tkowo na Podhalu, potem
równie¿ w okolicach £odzi, obecnie w Lublinie. Prezentowany tu artyku³ dotyczy
roli wesela w kulturze góralskiej oraz specyfiki relacji: górale a reszta �wiata,
przed i po 1989 r. W sferze teoretycznej Pine pozostaje w zgodzie z zaleceniami

3 Szczegó³owe omówienie tego problemu zob. Moore 2004.
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Schneidera, Yanagisako i Collier. Ponadto inspiruje siê Butlerowsk¹ koncepcj¹
performatywno�ci p³ci kulturowej (Butler 1990, Moore 2004) oraz podej�ciem
Harriet Whitehead, która wi¹¿e status p³ci z prac¹ (Whitehead w t. 2 tego zbioru).

Zdaniem Pine centralnym punktem, w którym przecinaj¹ siê linie p³ci, pokre-
wieñstwa, pokoleñ oraz pracy i w którym kszta³tuje siê hierarchia, jest dom. Au-
torka pokazuje, w jaki sposób w procesie transformacji ustrojowej zmieniaj¹ siê
hierarchie oraz metafory rytualne. Dom � sedno kultury góralskiej � nadal pozo-
staje w centrum. Artyku³ Pine to doskona³a ilustracja praktycznego zastosowania
teorii omawianej w dwóch wcze�niejszych tekstach na bliskim polskiemu czytel-
nikowi przyk³adzie.

2. P³eæ kulturowa a naród, pañstwo i organizacja plemienna

Floya Anthias i Nira Yuval-Davis analizuj¹ zwi¹zki miêdzy p³ci¹, pañstwem
i ró¿norodnymi procesami etnicznymi i narodowymi. Zwracaj¹ uwagê na najistot-
niejsze sposoby uczestnictwa w nich kobiet (zob. Anthias, Yuval-Davis 1989, Yuval-
Davis 1997). Przede wszystkim s¹ odpowiedzialne za biologiczne reprodukowa-
nie narodu czy grupy etnicznej i przez ró¿ne dyskursy zachêcane lub zniechêcane
do wysi³ków na tym polu. Jednocze�nie s¹ postrzegane jako stra¿niczki granic
i czysto�ci danej grupy etnicznej czy narodowej. Kobiety odgrywaj¹ nadrzêdn¹
rolê w ideologicznym konstruowaniu tych wspólnot i przekazywaniu ich tre�ci
kulturowych, czêsto te¿ same symbolicznie je uciele�niaj¹. Szczególnie no�nym
i czêsto wystêpuj¹cym symbolem jest kobieta � matka narodu, odpowiedzialna za
jego reprodukowanie równie¿ w sensie symbolicznym i kulturowym. Ostatni¹ z wy-
mienianych form jest uczestnictwo kobiet nie tylko w konfliktach zbrojnych (udzia³
w ruchach narodowowyzwoleñczych i partyzantce czy s³u¿ba w armii), ale tak¿e
w walce politycznej, m.in. o prawa obywatelskie.

Pnina Werbner w tek�cie otwieraj¹cym tê czê�æ pos³uguje siê pojêciem �upo-
litycznionego macierzyñstwa� (autorstwa Jennifer Schirmer), by opisaæ formê
aktywnego obywatelstwa kobiet opartego na kulturowo okre�lonych obszarach
w³adzy kobiecej, prawa do w³asno�ci i odpowiedzialno�ci za losy wspólnoty. Ana-
lizuj¹c macierzyñskie ruchy spo³eczne w Europie i Stanach Zjednoczonych
w XIX w. oraz w spo³eczeñstwach postkolonialnych w wieku XX, a tak¿e opiera-
j¹c siê na w³asnych badaniach przeprowadzonych w pakistañskiej diasporze w Man-
chesterze, Werbner pokazuje sposób, w jaki upolitycznione macierzyñstwo za-
kwestionowa³o ustalone pojêcie obywatelstwa i doprowadzi³o do jego feminizacji
� to znaczy do rekonstrukcji tego pojêcia w kategoriach warto�ci kojarzonych
z kobiecymi rolami matek, opiekunek i obroñczyñ rodzin i wspólnoty.

Victoriê Anê Goddard interesuje relacja p³ci i sfery polityki. W tek�cie doty-
cz¹cym Ameryki Po³udniowej na podstawie dwóch przyk³adów analizuje procesy
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celowego up³ciawiania (gendering) dyskursu i dzia³alno�ci politycznej. Pierwszy
z nich dotyczy spontanicznego spo³ecznego sprzeciwu wobec represji ze strony
junt wojskowych w latach siedemdziesi¹tych XX w. w Chile i Argentynie i dzia-
³alno�ci powsta³ych w jego wyniku oddolnych ruchów spo³ecznych, w których
kobiety odgrywa³y decyduj¹c¹ rolê, np. Matki z Placu Majowego w walce z re¿y-
mem u¿ywa³y nie tylko macierzyñskiej symboliki, ale te¿ oficjalnie promowane-
go dyskursu macierzyñstwa. Drugi przyk³ad odnosi siê do okresu powstania ruchu
peronistycznego, rz¹dów Juana Domingo Perona oraz roli, któr¹ odegra³a w nim
Evita Perón � �wzorcowe uciele�nienie argentyñskiej kobiety� � a tak¿e bardziej
ogólnie do symbolicznej roli p³ci w zagwarantowaniu masowego spo³ecznego
poparcia dla peronizmu oraz zdefiniowania sfery polityki i miejsca, które w niej
zajmuj¹ nowi aktorzy: kobiety.

W nastêpnym tek�cie Anne Allison twierdzi, ¿e obentô � pude³ko z drugim
�niadaniem przygotowane dla japoñskiego przedszkolaka przez jego matkê � jest
osadzone w pañstwowej ideologii p³ci kulturowej. Na podstawie osobistych do-
�wiadczeñ, obserwacji uczestnicz¹cej w ¿yciu przedszkola, a tak¿e analizy czaso-
pism i ksi¹¿ek kucharskich podaj¹cych instrukcje tworzenia obentô i u¿ywaj¹c
koncepcji ideologicznych aparatów pañstwowych Luisa Althussera, autorka po-
kazuje, ¿e w³a�ciwie obentô jest no�nikiem ideologicznych znaczeñ po�rednio ste-
rowanych przez pañstwo. Japoñskie matki:

nie tylko dzia³aj¹ w ramach ideologicznego aparatu pañstwa, jakim jest japoñski system
szkolny, poczynaj¹c pó³oficjalnie od przedszkola, lecz s¹ tak¿e ideologicznym aparatem
pañstwa same dla siebie. Macierzyñstwo jest pañstwow¹ ideologi¹, dzia³aj¹c¹ w domu
i w szkole poprzez dzieci, a tak¿e przez wdrukowane w matkê prace, których wytwory
dziecko niesie z domu do szko³y, jak na przyk³ad obentô (w tym tomie, s. 167).

Kolejny tekst dotyczy Polski. Zosta³ przygotowany przez Thomasa Chivensa
specjalnie do tej antologii. Autor przeprowadzi³ badania w latach 2000-2001 w War-
szawie i okolicach w�ród policjantów, kryminologów, sêdziów oraz w kobiecych
organizacjach pozarz¹dowych. Analizuje wymianê pomiêdzy Polsk¹ a Stanami
Zjednoczonymi modeli interwencji policyjnych i wiedzy eksperckiej w zakresie
interwencji w przypadkach przemocy domowej wobec kobiet. Odwo³uj¹c siê do
Foucaultowskich terminów �rz¹domy�lno�æ� i �biopolityka�, pokazuje, jak wp³y-
waj¹ na siebie koncepcja p³ci i pañstwo. P³eæ, która z punktu widzenia interwencji
policyjnej staje siê istotn¹ kategori¹, u¿ywan¹ przez przedstawicieli lokalnych w³adz
i pañstwa, powinna byæ zdaniem Chivensa rozpatrywana na wielu wspó³zale¿-
nych poziomach. Jak zauwa¿a:

W dyskusjach dotycz¹cych tego, jak najlepiej zapewniæ bezpieczeñstwo ¿ycia ludz-
kiego w warunkach postkomunizmu, w tym wypadku pojmuje siê p³eæ jako potencjal-
ne zamkniêcie to¿samo�ci, jednoczesne �ród³o ryzyka i pomy�lno�ci. W rzeczywisto-
�ci jednak p³eæ, tak jak pañstwo, nie jest jedynie �rzecz¹�, któr¹ nale¿y odkryæ, uczy-
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niæ przedmiotem dzia³ania czy te¿ wydobyæ na �wiat³o dzienne przy pomocy etnogra-
fii. Jest ona natomiast w coraz wiêkszym stopniu kategori¹ u¿ywan¹ przez przedstawi-
cieli pañstwa (state actors) reformuj¹cych rz¹dowe sposoby interwencji, maj¹ce na
celu naprawê moralno�ci obywatelskiej, a zarazem zdolne do wytwarzania kapitali-
stycznych i demokratycznych form ¿ycia (w tym tomie, s. 185).

Zamykaj¹cy tê czê�æ tekst Melisy Llewelyn-Davis pochodzi z ksi¹¿ki Sexual
Meanings [Seksualne znaczenia] pod redakcj¹ Sherry B. Ortner i Harriet Whitehead,
jednej z najwa¿niejszych pozycji dla rozwoju refleksji nad p³ci¹ kulturow¹ w an-
tropologii. Redaktorki wprowadzaj¹ tu koncepcjê struktur presti¿u, maj¹c¹ u³a-
twiæ zrozumienie relacji pomiêdzy �naturalnymi�, obdarzonymi p³ci¹ (sex) cia³a-
mi, symbolicznymi przedstawieniami mêsko�ci i kobieco�ci a zachowaniem ko-
biet i mê¿czyzn. P³eæ kulturowa to jedna z takich struktur presti¿u, przy czym
mêskie struktury presti¿u ³¹cz¹ siê z rolami mê¿czyzn w sferze publicznej, a ko-
biece s¹ definiowane w stosunku do nich, tak wiêc kobiece struktury presti¿u wcho-
dz¹ w sk³ad mêskich.

Llewelyn-Davis rozwija tê koncepcjê na przyk³adzie wschodnioafrykañskie-
go plemienia Masajów. Autorka twierdzi, ¿e organizacja spo³eczna ze wzglêdu na
struktury wieku i p³ci okre�la relacje nie tylko miêdzy p³ciami, ale te¿ w obrêbie
jednej p³ci. Kobiety osi¹gaj¹ dojrza³o�æ spo³eczn¹ i uznaje siê je za zdolne do
ma³¿eñstwa i macierzyñstwa po przej�ciu rytualnego obrzezania. Wcze�niej dziew-
czêta masajskie wchodz¹ w kontakty seksualne z moranami � wojownikami re-
prezentuj¹cymi przej�ciowy stan, od ch³opca do mê¿czyzny. Moran, by staæ siê
w pe³ni mê¿czyzn¹, musi przej�æ nie tylko rytua³ obrzezania, ale i skomplikowany
trzyetapowy proces transformacji m³odego mê¿czyzny w starszego. Tylko wtedy
uzyska on prawa maj¹tkowe do dóbr (byd³a) i ludzi (kobiet i dzieci). Przez wykup
ma³¿eñski m¹¿ nabywa praw do ¿ony jako osoby, a tak¿e do wytworów jej pracy
i jej p³odno�ci, niezbêdnych dla materialnej produkcji i reprodukcji. Kobieca p³od-
no�æ jest postrzegana jako równie wa¿na jak mêska odwaga, kobiety jednak maj¹
podrzêdny status. Jak zauwa¿a autorka: �Kobiety nie mog¹ zostaæ moranami i uwa-
¿a siê, ¿e brakuje im mêskich cech. Do pewnego stopnia kobieco�æ jest wrêcz
pojmowana jako brak mêsko�ci� (w tym tomie, s. 218). Kategorie p³ci, a tak¿e
wieku (pokolenia) to systemy symboliczne, w ramach których nastêpuje material-
na produkcja i reprodukcja, a struktury hierarchii i presti¿u s¹ utwierdzane i pod-
trzymywane.

3. Gender w �wiecie postkolonialnym

Wiele napisano na temat zwi¹zków antropologii z kolonializmem. Dziewiêt-
nastowieczna my�l ewolucjonistyczna opiera³a siê na za³o¿eniu o wy¿szo�ci kul-
tury Zachodu nad kulturami plemiennymi i nieraz dostarcza³a uzasadnienia dzia-
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³aniom imperialnym. Funkcjonali�ci podwa¿aj¹cy te za³o¿enia i czêsto otwarcie
krytykuj¹cy porz¹dek kolonialny nie rozprawili siê jednak do koñca z tym podej-
�ciem. Trobriandczycy Malinowskiego pozbawieni s¹ historii. Tworz¹ harmonij-
n¹, niezmienn¹ strukturê, nie dotyka ich w³adza kolonialna. Co wiêcej, odbiera siê
im prawo do rozumienia w³asnej kultury: nawet najinteligentniejszy krajowiec nie
jest w stanie zauwa¿yæ tego, co widzi antropolog � mówi Malinowski. Radcliffe-
Brown, choæ krytycznie wypowiada siê o skutkach kolonizacji Andamanów, od-
biera badanym mo¿liwo�æ spontanicznego wyra¿ania emocji, wszystkie ich uczu-
cia podporz¹dkowane s¹ funkcjom spo³ecznym.

Wczesne teksty antropologiczne by³y wielokrotnie krytykowane. Prace bada-
czy takich jak Edward Said (1991) czy Talal Asad (1974, 1993) ukazuj¹ uwik³anie
antropologii w kolonializm oraz w zachodni¹ perspektywê i politykê. Said zwraca
uwagê na esencjalizuj¹cy i reifikuj¹cy charakter zachodniego spojrzenia na Orient.
W ramach dyskursu orientalistycznego ludzie Wschodu pozbawieni s¹ historii
i sprawczo�ci. Artyku³y zebrane w tomie pod redakcj¹ Asada (1974) pokazuj¹
bardziej instytucjonalne zwi¹zki antropologii z kolonializmem. Wszystkie te pra-
ce pozwoli³y naszej dyscyplinie na �wiadom¹, wewnêtrzn¹ krytykê i rewizjê pod-
stawowych pojêæ. Równie¿ i kwestia p³ci sta³a siê jednym z istotnych obszarów
analizy.

Ostatni dzia³ ksi¹¿ki rozpoczyna tekst Homy Hoodfar po�wiêcony zas³onie
noszonej przez muzu³manki. Autorka bezpo�rednio odwo³uje siê do Saida i zwra-
ca uwagê na udzia³ wyobra¿eñ dotycz¹cych p³ci w budowaniu wizji Orientu:

W XIX w. zmieni³y siê wyobra¿enia na temat muzu³mañskiego Orientu. Ich rdzeniem
nie by³ ju¿ mêski barbarzyñca, którego obraz przez wieki konstruowano podczas kru-
cjat, ale mê¿czyzna niecywilizowany i zacofany, którego mêsko�æ polega³a na z³ym
traktowaniu kobiet, g³ównie jako niewolnic seksualnych. W ten sposób przedstawie-
nia muzu³manek sta³y siê g³ównym budulcem w konstruowaniu nowego obrazu Orientu,
obrazu g³êboko zwi¹zanego z hegemoni¹ zachodniego, zw³aszcza francuskiego i bry-
tyjskiego, imperializmu (w tym tomie, s. 234).

Obraz ten wp³ywa na kobiety (i nie tylko) zarówno Wschodu, jak i Zachodu.
Hoodfar z jednej strony analizuje konsekwencje przymusowego zrzucania i na-
k³adania zas³on w dwudziestowiecznym Iranie, z drugiej przygl¹da siê obrazowi
zas³aniaj¹cej siê muzu³manki w krajach Zachodu, g³ównie w Kanadzie. Tekst ten
jest równie¿ znakomitym wprowadzeniem w nie³atw¹ debatê miêdzy feminizmem
zachodnim a ruchami kobiecymi w krajach muzu³mañskich (czy bardziej ogólnie
poza Europ¹ Zachodni¹ i Ameryk¹ Pó³nocn¹). Hoodfar ilustruje j¹ przyk³adem.
Kate Millett � amerykañska feministka, autorka s³ynnej Teorii polityki p³ciowej �
na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. pojecha³a do Iranu,
by wesprzeæ tamtejsze siostry. Hoodfar zwraca uwagê, ¿e Millett nie chcia³a ws³u-
chaæ siê w g³os sióstr, przeciwnie, w trakcie serii wyk³adów przekonywa³a je, ¿e
jej wizja feminizmu oparta na jej w³asnych do�wiadczeniach ¿yciowych i przeko-
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naniach politycznych sprawdza siê w ka¿dych warunkach kulturowych4. Proble-
matyka ta jest kluczowa w ramach debaty miêdzy feministkami z krajów �pierw-
szego� i �trzeciego� �wiata (zob. np. Basu 2000).

Podobn¹ problematykê podejmuje równie¿ pracuj¹ca na Uniwersytecie De-
lhijskim Subhadra Mitra Channa w przygotowanym specjalnie do tego tomu arty-
kule. Równie¿ w Indiach kwestia p³ci nie jest obojêtna politycznie:

�Kobieta hinduska� zosta³a stworzona w okresie kolonialnym jako dumny symbol
�hindusko�ci�, reprezentuj¹cy duchowe warto�ci Indii i zapewniaj¹cy wy¿szo�æ tego,
co hinduskie, nad tym, co �materialne� i pochodz¹ce z Zachodu (�). Jednak wraz
z up³ywem czasu, a szczególnie, gdy urbanizacja i szybki rozwój staj¹ siê znakiem
rozpoznawczym hinduskich miast, wizja �bogini� � tak skrupulatnie tworzona w cza-
sach kolonialnych � podwa¿ana jest przez coraz czêstsze akty przemocy wobec kobiet,
takie jak molestowania i gwa³ty (w tym tomie, s. 258-259).

Channa krytycznie odnosi siê do postulatu, zgodnie z którym westernizacja pod
postaci¹ zachodniej edukacji i przyjêcia zachodnich warto�ci mog³aby przyczyniæ
siê do rozwi¹zania problemów kobiet w Indiach, jak wyobra¿aj¹ to sobie zarówno
elity w tym kraju, jak i ludzie Zachodu. Autorka pokazuje, jak wprowadzanie
brytyjskich rozwi¹zañ m.in. w sferze prawa pogorszy³o sytuacjê najni¿ej sytuowa-
nych kast oraz nale¿¹cych do ró¿nych warstw spo³ecznych kobiet.

O podobnym aliansie miejscowych elit i kolonizatorów pisze Suzanne
A. Brenner. Pokazuje ona, jak na Jawie dosz³o do maria¿u elity jawajskiej z holen-
dersk¹. �Ma³¿eñstwo� owo wyda³o na �wiat ideologiê, zgodnie z któr¹ presti¿
wynika z si³y duchowej i wyrafinowanego zachowania, a nie z zamo¿no�ci. W ra-
mach tego obrazu kobiety umiejscowione s¹ ni¿ej w hierarchii, poniewa¿ to one
zajmuj¹ siê pieniêdzmi, ich zarabianiem i gospodarowaniem nimi, podczas gdy
mê¿czy�ni oddaj¹ siê praktykom ascetycznym. Obraz ten bezrefleksyjnie kopio-
wany by³, zdaniem Brenner, przez kolejne pokolenia antropologów prowadz¹cych
badania na tej wyspie. Brenner pokazuje alternatywn¹ ideologiê:

Zgodnie z alternatywn¹ wizj¹ natury mêskiej i kobiecej mê¿czyznom w przeciwieñ-
stwie do kobiet trudniej jest pohamowaæ swoje wrodzone namiêtno�ci i pragnienia
(nafsu lub hawa nafsu). Chocia¿ zarówno mê¿czy�ni, jak i kobiety podlegaj¹ czasami
przemo¿nemu wp³ywowi w³asnych pragnieñ, to w³a�nie kobiety, nie mê¿czy�ni, umiej¹
lepiej siê kontrolowaæ. Jak mo¿na by oczekiwaæ, pogl¹d ten wyra¿any jest czê�ciej
i bardziej otwarcie przez kobiety, jednak zdania tego nie podzielaj¹ wy³¹cznie kobiety,
tak¿e mê¿czy�ni czêsto wyra¿aj¹ to przekonanie lub anga¿uj¹ siê w dzia³ania je popie-
raj¹ce. Twierdzê, ¿e w zasadzie ta koncepcja natury p³ci jest podstaw¹ kluczowych ról,
które mê¿czy�ni i kobiety odgrywaj¹ w gospodarstwie domowym, i ich dzia³ania w in-
nych sferach ¿ycia spo³ecznego (w tym tomie, s. 290).

4 Wiêcej na ten temat zob. Ko�ciañska 2003.
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Tekst ten jest nie tylko interesuj¹c¹ prezentacj¹ badañ etnograficznych, ale te¿
odwa¿nie napisan¹ krytyk¹ tak zwanego mêskiego skrzywienia w antropologii.
Wpisuje siê w nurt prac, które pokazuj¹, ¿e rodzaj uzyskanych przez badaczy
danych w du¿ej mierze zale¿y od tego, z kim spotkaj¹ siê w terenie. Badacz mê¿-
czyzna, nale¿¹cy do elity w swoim kraju, szybko znajdzie wspólny jêzyk ze swo-
im miejscowym odpowiednikiem. Skrzywienie jest czêsto podwójne, dotyczy nie
tylko p³ci, ale i pozycji spo³ecznej.

Zakoñczenie

Tom drugi ksi¹¿ki Gender. Perspektywa antropologiczna nosi podtytu³ Kobie-
co�æ, mêsko�æ, seksualno�æ, a zawiera dwie czê�ci. Pierwsza � Konstruktywizm
spo³eczny: cia³o i seksualno�æ � sk³ada siê z artyku³ów, które na konkretnych przy-
k³adach pokazuj¹ sposoby zastosowania konstruktywizmu spo³ecznego na grun-
cie antropologii p³ci, a tak¿e rozprawê teoretyczn¹ polemizuj¹ca z krytyk¹ tego
podej�cia. Druga czê�æ dotyczy pojmowania mêsko�ci. W sk³ad tej sekcji wcho-
dz¹ artyku³y dotycz¹ce seksualno�ci (w tym dwa homoseksualno�ci) oraz tekst
analizuj¹cy przedstawienia mêsko�ci w futbolu i ich zwi¹zek z budowaniem
to¿samo�ci narodowej w Argentynie (por. s. 18).

Przygotowana przez nas antologia przek³adów artyku³ów z zakresu antropologii
p³ci i seksualno�ci ma na celu zapoznanie rosn¹cego grona osób zainteresowanych
t¹ tematyk¹ z tekstami uznanymi ju¿ za klasyczne dla subdyscypliny, jak równie¿
rezultatami ostatnich badañ antropologicznych. Jednocze�nie mamy nadziejê, ¿e
wybór ten nie tylko pos³u¿y jako pomoc w pracy dydaktycznej, ale równie¿ bêdzie
inspirowaæ rodzimych badaczy do poszukiwañ naukowych na tym polu.
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