Nowa wrażl'iwość
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Oczywiścienie oznaczato,że zal<resy semantyczne tych terminów pokrywają się i że ich zastosowanie jest podobne. Jedna i druga kategoria wiąże się ponadto z różnymi nurtami w humanisłce i teorii literatury znanymi pod, narwą

badań genderowych (Gender studies) i badań queerowych (Queer Sniies), oba te Badania gendenurty wiązą się też z innymi obszarami problemowymi. Łączy je natomiast' po rowe, badania
pierwsze, to, że uaktywniają one talae żnaczęnia _ zł,rlaszcza kanonu literackie- queerowe
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niu wykorzystały to pierwotne znaczenie terminu, poszerzając jędnakznacznie
jego zakres semantyczny.
Za prekursorĘ badań genderowych w humanisłce uważana jest obecnie an- Początki badań
tropolożka amerykańska Margaret Mead (r 9or _I97 8),która w opublikowanej genderowych
w I 93 5 roku książce Płeć i cbarakter rll trzecb społecznościacbpierraotnych anahzo_
wała problematykę za7eżnościroli i statusu danej jednostki w społeczeństrłrie od
jej płci. Wprawdzie Mead nie posługiwała się tutaj terminem gender,niemniej
cwróc1łauwagę na najbardziej być może istotny aspekt zagadnienia- mianor BADANTA GENDERowE (Gender Studies) _ nurt inteĄscyplinarnych badań
wicie że określanie różnic charakteroroalłljających się na gruncie feminizmu
akademickiego mniej więcej od lat siedemdziesiątych, dla których podstawową
kategorią jest gander _ płeć społeczno-kulturowa, odróżniana od płci biologicznej (sex). Badania genderowe korzystają
z inspkacji w czrśniej szych chronologicznie badań kobiecych i krytyki feministycznej.Jedną z odmian tych badań jest
literacka krltyka genderowa (Gander Criticism), którd1 zadaniem jest reinterpre-

tacja literatury pod kątem występowania w dzielach literackich nacechowania
płciowego (żeńskiego i męskiego), obecnego naprzyklad w narracji, konstrukcji
ja' mówiącego' postaci iĘ)'

logicznych właściwychdanej płci ma
charakter ko n s trukcj i pojęcio-

wych wytwa r zany ch p r ZeZ sp ołeczeństwo. A Zatem _ że przypisywanie ko-

bietom i mężczyznom specyficznych

cech charakteru jest pewnego rodzaju
prakryką sPołeczną' która pociąga za
sobąwyznaczanie im konkretnych ról
w przesttzeni społecznej i kulturowej.
J eszrze inacznj mówiąc - po zyĄa i funk-

Pteć jako efekt
praktyk spotecznych

cje pełnione przezjednosĘ w społeczeństwie ne wynlkają z samych jej cech

biologicznych, lecz z określonych oczekiwań i wyobrażeń,ktire zostaly zlłitą-

zale z jej płciowością.
Mead zawarła w swojej l<siĘce takie, zdumiewająco współcześniebtzmiące,
opinie jak ta, że ,,role obu płci &ształtuje kultura'' czy że ,,płciowe zróżnicowania

Wptyw kuttury

charakteru są konstruktem społecznym''s, niemniej jednak mocne ivryruŻnie sfor- na ksztattowanie Ptci
mułowane rozróżnieniepłcibiologicznejitożsamóści społeczno-lnrlturowej

""wdzięczająteorie gende rowe raczej amerykańskieńu psychoanalitykowi RobęrtowiJ. Stollerowi (w. ryz4). Stoller właśniew ry64roku na Kongresie Psychoanalitycznym w Sztokholmie zaprezentował koncep qę gender identity jako GenderidentiĘ
indywidualnej świadomościpłciowej. Opublikowana czterylatapóźnieil<siążka = indywidualna
,'.
-'-f,n---f-'-.^
't Deoelobment
and
Gender: On the
^
'Y'l"u'
of.świadomość
ptclowa
Masculinity and Feminiry, był"'o*o..ń
jego wieloletnich badan nad przypadkami nie dającymi się jednoznacznieprryp or ządkow ać biologicznie (na pr zykład
hermafrodytyzmem) lub psychologiczQ^^'

l

prBć BIoLoGIczNA

Sex

- określony
zespól faktów anatomiczno-fi zjolog1cznych porwalających odróżnić kobiety od
mężczyzn, na ogół uzrrawany za nlt:uralny.

(sex)

Zob.M.Mead, Płeć i cbarakter,[w:] Nikt nie rodzi się kobietq,wybór,tłum., wstęp T Holówka, posł. A.Jasińska, Warszawa r98z,s. 27124.
RJ. stoller, sex and Gender: on tbe Dettelopment of Masculinity and Feminity,London
t968.

liirl

lir,r
:.:

442

.

Teorie literatury)C( wieku

ściw dziejach pr1ktyk artystycznych.Jeden i drugi termin sygnalizuje
więc tak0twieranie że otwieranie pola badań i interpretacji literatury na to'
co ło p.ń.go .""r,,
funkcjonował.;.ay"i. na marginesa.h
-ŁTi:
lń wręcz był o r7rg, po-

[::::;
"uint...ro*"ń
pł"'.*. la usuwane -_na funkcjonowanie różnicpłciowych oraz seksualnych i wsłkiego rodzaju odmienności w dyskursach literackiih i literafurze poświęconych.
Obydwa nuty mają róv,rnieżbardzo szeroki zasięg interdys.yp1i.r"-y 1 k"t
-

goriarni gender i queer z powodzeńem posfugujemy się obecnie nie
rylko na grunlnterdyscypli- cie .v/tedzy o hteratwze,lecz talźe (a nawet może
przedewszystkim) ,ra gńrrci"
narnośćantropologii,

socjologii, psychologii, pedagogiki, iiozofii,esćryki,

*rrfiy

o

,r-

atrze i filmie czy badań kulturowych. Można by nawet powie diiet,
że-r"yrtki.
te dyscypliny przeobruz\ły się na naszych oczaćh,zyskując coś, co obecnie

wa się już tal<ze,,świadomościągenderową"

nazy-

, a zdawałóby się, ekscentryc rnu

i-

Sura kłqfu "Y*:nderowionego'' (literackiego bądźWytkzr"t rki * ogol")
rowiony'' mowiła
"^drsię w dyskursach i mińo ciryle dośćditwacziićbrr^iąrei
dzi już
ruĘ1ego zdziwienia.Również quro rnĄdiie"^;-y"i.
się aktualnie

Krytyk ,'ugende-

'

na

i*

t"..b:..*e

badzo dobĘ drodze, by trwale zadomowić się zarówno *'*rćłor'"literatu-

e, j

ak i w humanistyce. Jeszcze niedawno, by być na czasie wys tatczyio _
,

bfo usĘszeć -

j& oę-

mieć ową ,,świado*ose g.''d.ro*ą" i _ bęz*glęa,, .r"
genderowa
płeć biologicznąbadaczl<l / badacza czy l<rytyczh
wu"-'dawać jej &ńud..two w pr1ktyce badawczej lub krytycznoliterackiej. Obeinie coraz częściej
movm
się, że dobrzejest ,,być gueei', a interpretując literaturę i pisząc
o nie; _ ;ak dopo-

świadomośćsto można

it

vnedziałĘ zapewne cytowana na początku tego ,ordzi^Łu,Judith a"tl.. poń"no się być,,krytycznie gued'.Postl,1atów tych rue naleĘ jednak inte1pretowaŻ
w ka-

Poprawność tegoriach
pohtycznej",bo określenieto'mocno się
"poprawności
polityczna

ło. Raczej własnie trzebimówić

o'o*y-

także_ptzynajm1iej w moim przekonaniu

W

juł zdewaluowa-

rcdzajuwrażliwościśudropotrzebnej

-

dla rozumienia literatury.

o7m rczdziale Postaram się więc odpowiedzieć na pytanie, dl^oćgo takwńna jest owa ,,nowa wrażliwość'',a więc
dlaczł,go powinrriśmy być ,*u|ni na zróż-

-

Znaczenie nicowania płciowe i seksualne, których obecnóśe odkrywa my
w uważnej lekturze
n*i1'"'o1xx"i dzieł literackich.A także _ dlaczegotakwiele
badaczćkibaóaczyhter^nryrt z-

Ut;;;t'..- samia się dńsiaj z nurtami spod znaku

ge

nder i gueer,i co właściwie zmienia za-

znawczych stosowanie tych kategorii w naszym podejściu do kultury, sztul<

czyhtefatury

Gender
^^-_^1[::

"'",:lfilJ

Termin ,,gendei' został przejęty z języka angielskiego, a konkretnie, ze słownictwa,do.tycząc.go

g'"*"tyki t go Jężyuu,* ńory- łnurĄpierwotnie po p.or*

,,rodzaj gramatyczny''o. WsPółczesne teorie spod znalan genderw nielńęl!'tm stop-

* Wspomina

się także o użyciach tego słowa w tragediach Szekspira, wystęPuje ono również
w szóstej edycjiz{Dictionary of tbe Engtish Language SamuelaJohns
roku, zgodnie zktórym właśnieahbo nazywa rodzaj gramaty_czny,albo pojawia"i"i^ris5
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wstęp T Hołówka, P'osł. A.Jasińska, Warszawa t98z, s.
27,24.
RJ' Stoller, sex and Gender: on tbi Dez:erEment of Mascurinity
and Feminity,Lond,on
t968.
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nie (transseksualizmem). Stoller zauwaŻał między innpni, że róvłnieżw sferze
danej płci mogą istnieć Pewne przemieszczenia - nie wszyscy bowiem stuprocentowo czują się mężczyznami czykobietamlZ jego badań wynikałybardzo
inspirujące i obfitujące w wielorakie konsekwencje wnioski. Mianowicie _ że tożsamośćpsychoseksualna nie jest wrodzona (biologsczna),ale nabyta (ma charakter kulturowy). I chociaż płeć biologiczna ma tendencj ę do wyznaczania spoleczno-kulturowej tozsamości, to jednak nie zawsze jej się to udaje, bo na pierwot-

ne różnice biologiczne wielki wPłyW wywierają stereotypovre (na ogół)
oczekiwania społeczne. Termin ,,gendey''miał więc w ujęciu Stollera poszetzyć
pole znaczeniowe związane z płcią o wszelkie możliwe zachowan\a, myśli,wyobrażenia, emocje itp., które mogą się
do niej odnosić, ale które wcale nie mu-

szą wywoływać skojarzeń biologicznych' Ten puŃt widzenia otworzył także nowe perspektywy przed badaniami
feministycznymi:
płeć przestano ostatecznie uważać za

ptzeznaczenie kobiety i jej ,,naturę'',
zaśwprowadzenie kategorii gender
przyniosło z€ sobą',moaiwo śćzmian,
samookreślania się czy nawet wyzt^łotenił'z.

r prtć społ,BczŃo_xur,runowł
der, ang. gender =

Q.az-

rodzĄ gtamatyczny)

-

skonstruowarry zbiór atrybutów, wzorów zachowań', vryobrażeń i oczekiwań
społecznych, a także norm związanych

z płcią biologiczn ą, wyznaczt1ący fu nkcj e

pełnione przez daląjednostkę w społeczeństwie i lnrlturzn orazj€1 status i przysługujące jej prawa. (Rozróżnienie tych
terminów zostało oficjalnie wprowadzone do dyskursu humanistycznego przez

feministkę amerykańsĘ Anne Oakley
wwydanej w ry7z rofuksiqżce Sex, Gender and Society).

To właśnieksiążka Stollera z ry68 roku przyczyniła się znacznie do kariery
genderi niektórzybadacze tę datę vznajązapoczątkowy moment zaistnienia tej
humanistyczkategorii w dyskursie humanistycznym, Zv^rłaszcza że autor Sex and Gender nie
nym
tylko opisał różnicę między tytułowymi pojęciami8,leczrównieżprecyzy1nie odStol[era różn7ł tożsamośćgenderową od roli genderowej, a zatem _ wprowadził podział
rozróżnienie na stosowany
następnie w wielu pracach feministycznych.
tożsamość
Tam
termin
,,gendei'zaczął się pojawiać na gruncie amerykańskim już na pogenderową
i rolę genderową czątku lat siedemdziesiątych. W
ry7o roku' W słynnej lsiążce pod tyrułem Saxual Politics, Kate Millett podjęła się na przykład ana7izy źródełopresji kobietl,
a przyczyrry tq opresji dostrzegała przede wszystkim w patriarchalnym systemie
determinującpn stosunki m\ędzy płciąbiologiczną i płcią społeczno-kulturową.
Wykazywała także polityczne uwarunkowania ról płciowych oraz analizowała
mechanizmy władzy wpisane w relacje mężłzyzna_kobieta. Książka ta była jedAnatiza ideo[ogii nocześniejednąz najbadziej wnikliwych anahzideologii patriarchalnej, a popatriarchalnej
cząwszy od daty jej opublikowania,wprowadzanie do dyskursu feministycznego
tozróżnienia na płeć biologiczną i płeć społeczno-kulturową stało sięjednym
Gender

w dyskursie

Cyt. za:

XX

E.Hwy'

zlsieku,

Kobieta, ciało, tłżsamość.
Teorie podmiotu v:fitozofiifeministycznej

Kraków zoo3,s. 6 t.

Zob. rozróżnienie na

s. 5, [w:]

R.

Sto17er, Sex and Gender, op. cit.

Zob. K. Millett, Sexual Politics, NewYork r97o.
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znajważniejszychzadań'feminizmu.PodobnewątkiporuszałapochodząCazte-

go samego roku Dialectic of Sex'" Shulamith Firestone. Autorka anatnowała il
róvtnieżżródła dysĘminacji kobiet, Lprzyczyn tego stanu doszukiwała sięzarówno w bioIo$cznym podziale ró1 płciowych zdeterminowanym celami protre- Podziaty
acyjnymi, jak i w innych podziałach utrwalonych kulturowo _ naprzykład w au- kulturowe
tomatycznym kojarzeniu nauk ścisłychzmężrzyznami, a humanistycznych z ko-

bietami.
Do upowszechnienia kategorii genderw dyskursie feministycznym i filozofi i feminis tyc znej w dużym stopniu p r zy czy niła się teŻ amerykań s ka feminis tka Anne Oakley, która wykorzystała obserwacje Stollera i niejako ptzeszczępiła je na grunt feminizmu. W ry7z roku w książce Sex, Gender and Society"
oakleywprowadźiapowszechnie dzisiaj stosowane rozróżnienie między ,,płci{
(sex) i ,,płcią społeczno-ku1turową'' (gender). Uściśliła
ona tal<że samą kategorię p ł c i, definiując ją jako zespół cech anatomicznych i flzjologicznych, zaś
mianem gen der określiłaukształtowa ne przez społeczeństwo zachowania, które świadcząokobiecości albo o męskości. Było to najważniejsze rozróżnienie
na wczesnym etapie rorwoju myślispod znaku gander,więcwarto je jeszcze raz
podkreślić:
- "Płeć bio1ogi cznł'(sex)_ to pewien zespół cech anatomiczno-flzjolog\cznych porwalĄących odróżnić kobiety od mężczyzn, jest ona na
ogół uznawana za natlralną;
- "Płeć sp ołeczno-kulturowa'' (gęnder) - to zbiór atrybutów,
wznrów zachowań, wyobr ńeń i oczekiwań społecznych, a talże norm zułią_
zanych z płciąbiologiczną. Jest ona na ogół uznawanvza cośskonstruowanego,lecz jednocześnieściślewyznacza funkcje pełnione przez daną jeónostkę w społeczeństwie i kulrurze, wpływa także na jej status i na przysługujące jej

0akley rozróżnienie na sex
i gender

pra'\^ra.

W konsekwencji zaczęto przyjmoI ESENCJALIZM I KONSTRUKCJONIZM

- stanowiska

pojawiające się na gruncie feminizmu akademickiego (badań
kobiecych, ktytyki feministycznej, badań genderowych, kryryki genderowej,
a także badań i kryryki gejowskołesbijskiej ię.). Nastawienie esencjalistyczne
oznacza przekonanie o istnieniu odrębnej, pierwotnej istoty kobiecości (natury
kobiecej), a w śladza tym - specfcznie
kobiecych doświadczeń i postrzegania
świata. W w1padku badań genderowych
- jest to zkolei przekonanie o istnieniu

-wać,

że płeć biologic zna (sex) jest pier-

wotna i stanowi fundamęnt dla płci
społeczno-kulturowej (ge nder), ktora

jest wobec niej wtórna

i

zostaje nad nią

nadbudowana. W tym sensie płeć bio- Esencjalizm
lo gsczna traktowana była esencj alistycz- kontra konstrukcjonizm
nie, a płeć społeczno-kulturowa _ kon-

strukcjonistycznie (uznawano

ją bo-

lł.tem za pewnęgo rodzaju konstrukcję

pojęciową i /lub dyskursywną, którą

wparua społeczeństwo). Stwierdzono
także, że płeć biologiczna jest dana

Zob. S. trirestone,Tlle Dialectic of Sex:Tlłe Casefor Feminist fułlolution,NewYork r97o.
Zob. A. Oakley, Sex, Gender and Society,Londor- t972.
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z

góry, zaśpłeć społeczno-kulturowa
w@arza się - ma charakter pewnego

procesu historycznego i kształtuje się
w wyniku określonych interakcji spo-

Sex-gender
system

łecznych.W ,g75 roku antropolożka
Gale Rubin posłuŻyłasię z kolei sformułowaniem,,sex-gender' system" w celu
opisania systemowych rclacji życia ptemiennego - reprodukcji w obrębie wspólnot plemiennych, seksualnoś c\ oraz wymiany kobiet między plemionami. Kon-

cepcja ta okazała się również bardzo
inspiruj ąca dla b adaczek feministycznych reprezentujących rozmaite dyscy-

Dinnerstein metafory..syreny"
i ,.minotaura"

pliny human\sĘczne'".
W końcu lat siedemdziesiątychwazną rolę odegraĘ talże badania psychoanality czek femi ni s tycznych D orothy
Dinnerstein ( ry 4- x 9gz) i Nancy Chodorow (wt. t944)". Badając zróżnicowanie ró1płciowych (kobiecych i męskich) wyrażone qrtuło\ilymi metaforami ,,syreny" i ,,minotaura", Dinnerstein
anahz-owńa na p rzyldad głębokie przyczyny podzińów w obszarach kulturo-

wych i społecznych na odrębne sfery

przy należne kobietom i mężczyznom.

Chodorow koncepcja reprodukowania roli
macierzyńskiej

płci biologicznej jako niepodważalnej,
pierwotnej i naturalnej podstawy płciowości (żeńskościlub męskości).Na gruncie badań gejowsko-lesbijskich uznaje się

z kolei istnienie homoseksualności (na-

tury homoseksualnej męskiej lub ko-

biecej) jako uniwersalnego i pierwotnego zespołu cech charakteryĄących oso_

by o skłonnościachhomoseksualnych.

W kazdym

z tych wypadków stanowiska
konstrukcjonis tyczne zaptzeczają obec_
nościowej pierwotnej podstawy (istory):
kobiecości/męskości,płci żeńskiej i męskiej czy homoseksualności, twierdząc,
że zatóvłno kobiecość,jak i żeńskośćlub
męskośćczy wreszcie homoseksualność
(lesbijska lub gejowska) są pewnymi kon-

struktami społeczno-kulturowymi wy_

nikająrymi z akfil nzzurania lub przypo_
rządkowania do określonej grupy. Konstrukty te pociągają za sobą repertuary
określonych gestów, zachowań, sposobów

ubierania się itp. zgodnychze społeczno_hilturowymi wzorcami określaj ącymi
normy bycia kobietą/ mężczyzną' rePre_
zentowalia płci żeńskiej / męskiej, bycia
lesbijĘ/gejeń ię. W najbardziej radykaInych ujęciach konstrukcjonistycznych
(takich jak na przyłładJudiń Butler) na_
wet płeć biologiczna jest już konstnrktem
społeczno-kulturowym.

Ksiązka The Mermaid and the Minotaur
wymierzona była przeciwko tego rodzĄu arbittńnym iozrvarstwieniom i okazała się bardzo inspirująca, zx^łłaszcza
dla feministek zainteresowanych problemaĘką zdeterminowanych kulturowo
różnicpłciowych'a. Jeszcze większy wpływ wywarła książka Nancy Chodorow
Tbe Riproduciion of Motbering pośvńęcona zagadnieniom reprodukowania roli
macierzyński ej -w szczególności stała się onabardzo interesującym źlódłeminformacji dla feministek piobu;ących obalić koncepcje tradyryjnej psychoanalizy
Women: Notes on the ,Political Economy" of sex,lw:) Tbuard an
R. R. Reiter, New York-Lond ofl r g 7 5'
men,
red.
t hropo logy of Wo
Zoi. rń^on^D. Dinnerstein , Tbe Mermaid and tbe Minotaur: Sexual Arrangements

G. Rubin, The

r3

Tiffic in

rllnand

Human Malaise, NewYork r977; N. Chodorow,The Reproduction ofMot/tering Psycboanalysis and the Sociology of Gender,Berkeley-London 1978'

Żob.,awag'na ten-temat w książce R. Putnam Tolg, Myślfeministyczna. vl/p'rozlladzenie,
tfum.J. Mikos, B. Umińska, tłlm.przejrzała M. Środa,Warszawa.2oo2,s. r86-19z. Kon..pcja Dinne.rtein zainspirowńaiakżebzdaczki opowiadające siępo'stronie idei androginicznościizacieraniasztywnych ptzyporządkowań płciowych. r+Zob.też Feminizm.
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freudowskiej i lacanowski ej przypisujących fazie edypalnej najistotniejszą rolę
w rozwoju psychoseksualnym człowieka. Chodorow największą uwagę skoncentrowała nafazie preedypalnej i tu właśniedostrzegła bardzo istotne mechanizmy
różnicowania psychoseksualnego. Poddała tym Samym gruntownej rewtzji do_
tychczasowe opisy procesu różnicowania, a więc fazyrw któĘ dziecko zaczyna Proces
postrzegać odrębnośćwłasnej juźru,azarazemokreśla granice własnego,ja''i włas- różnicowania
nego ciała. Dla tego procesu' przekonywała Chodorow, bardzo istotna jest obecnośćmatki - jako
opiekunki''- i to ona staje się dla ditecka,,innynf,
"pierwotnej

obiektem,wperspektywiektóregozachodząwszrystkiezmiany.Zpunknwtdzenia badań genderowych najistotniejsze było to, że autorka The Reproduction ofMotbering ałrróciła uwagę na tworzenie się tożsamościpłciowej dziewczynek
i chlopców, które przebiega rówcześnie z procesem różnicowania, choć oczywi_

ścieinaczej w wypadku każdej płci' Ze względu nabardzo istotny wplyw rvłivku z matĘ chłopcy określająswoją tozsamośćpłciową w sposob negatywny (de- Retacja z matką
cydujące jest tutaj bycie nie-żeńskim) i dlatego stale muszą wzmacniaćwłasne

poczucie odrębności. Stąd też w okresie preedypalnym między synem a matką
pojawiają się doznania o charakterze seksualnym, które w ogóle nie mają miejsca w relacjach między córkami a matkami. Dopiero po wejściuw fazę edypalną
chłopiec uświadamia sobie, że odmienność płciowa matki stanowi problem, a nie
chcąc dodatkowo narażać się na gniew ojca - odseparowuje się od niej emocjonalnie. Rekompensatą jest tu wzrastająca świadomośćmożliwościutożsamiania
się z mężczyznami (w szczegóIności z ojcem), a zatem także _ posiadania władzy nad kobietami. Zdaniem Nancy Chodorow, moment ten jest decydujący bowiem wtedywłaśnie rodzi się pogarda mężczyznywobec kobiety, apojńenie się tego odczucia okazuje się konieczne w ukształtowaniu się jego toźsamości.Jest to jednak talźe przyczyna póżniejszego represjonowania kobiet przez Przyczyna remężczyzn,bo owa pierwotna niejako niechęć i zatazem poczucie wyższośćizy-Presjonowania
skują dodatkowo wzmocnienie społeczne i kulturowe. GJy chodzi o'duewczYn-

ki - proces identyfikacji tozsamościowej ma natomiast charakter p ozywĄy l nLekonfliktowy: tożsamośćtworzona jest przez podobieństwo, identyfikację i po-

["r'j:T#"'

czucie ciągłości,i dlatego też Chodorow określato zjawisko mianem
,przedłużonej symbiozy" . Z tego powodu problemy kobiet z ich żeńsĄ tożsa- ,'Przedtużona
mościąpojavńająsię dopiero po upływie fazy edypaLnej, kiedy to przewagęvzy- sYmbioza"

skują wp}ywy androcentryczne _ władza męska i niesprawiedliwe dla dziewczynek podziały zdeterminowane społecznie i kulturowo usankcjonowaną hegemonią męsĘ'5. W konkluzji swojego wywodu autorka The Reproduxion of Motbering
vłykazałarównież, że owa odmienność rozwoju psychoseksualnego chłopców
i dziewczynek niesie zr sobąbardzoważne implikacje społeczne i kulturowe. Mi-

'5

Również Elaine Showalter przypisuje badaniam Chodorow bardzo istotną rolę dla rozrltoju badań feministycznych_ zob' E. Showalter, Kryt1kafeministyczna na rozdrożu,tlum.
Drugie" r9 93,nr 4/ 5/6,s.454.Zob.teżinteresujący koJ. Kalinowska-Blackwood,,,Telsty
mentarz do ptac Chodorow w: R. Putnam To ng, MyśIfeministvezna. Wprot'sadzenie,

s.

r92-r94.

E. cit.,
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krytykami w środowiskach femo że jejobserwacje Spotkały się tal<ze zwięloma
ministycznych,u,to;.d.,akwywartyistotnywpływnabadaniagenderowe,zll,lłaszcza w Stanach ZiednoczonYch'

Esenciatizm przeciw konstrukcionizmowi
gender stała się jed-

W ciągu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych kategoria
nąrnąĄ'i"1ozy*^ny.ch''*ł^"'n^*^n[Iąę'ynny'hdyskursachfeminiMi["tt' Ge'maine Greer i Gale Rostycznych (w szczegóIności w pracach K"t"

płcią

płcią biologiczną
Wkrjtc e też łaczętosię spierać o relację porrriędzy
gdy uznaje
(w
,ooł..'r-]tJ*ro*ą, t"kż. d"buto *ue,ii*^ z nich wypadku
a

Spór o reLację bin).
między ptcią

ifJi,t,'#i

;i';il;;';ji.tya*i'l

"

procesie t-łvotzenia się tożsa-

2lsr1wawazn\ejsząrolęw
niedłĘim czasie wyodiębniły się co najmniejtrzy stanołvi-

*os.i .'ioń.r.".w

kategorii gender
ska teoretyczne wypracowane w kontekście

Stanowisko
esencjatistyczn

"

-

* ;ń;; ;r#';;;. ;
tiłińiogir.y.7"ym
I"

;,o;ą'f

ub

(rwanego
nich (lajrzadszego):.esencjalistycznego
biolub nńraLsty.)"y-) - nadal uznawano płeć

śoL'i"ieniep o dważ"!' ł n ó d't"-e'

1Y1!

T1^ :

:::Tn
zesącz^-

usta^iędryi"dt*i,ata|żezaczynn7ksilniedeterminujący'anawetPf
ich funkcjonowaniu w p ruestrŁ/cni społecznej;
;ą.i " ilt' tozsamości i o
jestpierwotnąprzy-

Kompromis

-

.ro*iorroteżzaleŻnośćprzyczynową:płećbiologiczna
czyną,płeć społeczno-kulturowa - skutkiem;

*'ósl'd*giego

stanowiska przyjęto rozwięanie kompromisowe|uzna-

*p'Ązie

pierwotna' niemniej jednak płeć
konstruowaniatoŻpełni Jwiele wazniijsząfunkcję w procesie

płet'a'o1ogi'"'u j"'t

^r,ź'
ilil;.:*"

samości;

i równie slrajneStanowisko _ *;;ui_l''eciego - radykalnie konstrukcjonistycznego
_ zręzygnowano całkowicie z koncepcji uwarunkowań
konstrukcjoni"- -_
eo jak pierwsze

'tv.'n"

Baą'L"r.

h,uznając,'

się w toku sp ołeczw tworzęniu się tożsamości

łe jedynie gender,kształujący

nych interakcji, odgrywa t<o""y'""'y*ną

ro1ę

Podmiotowej

o,."t".",,i.sporywokółpierwszeństwairolipłci(biologicznej:"łq1ł.mięosiemdziesiątych do trwającej nadaldyskusji
-.j) 'p;i';;;;y śę* u,ń
d,yobo,ł^.,.,,.;"ii,ty.znym(naturalistycznym)ikonstrukcjonistycznym.

Przedstawicielkiiprzed,t"*i.i.t.opcjipierwszejopowiadalisięzauniwersalspoleczne i kulturowe
nymi, biolog icznym\, poprzed'ają$'i "1"*"}'o*ania
wobec nich gender'
n1
czynnikami płciowymi,
'pły*ń;i'"i Ęitał1ytórnego
i zwolennicy
kobiety'''z' Zw;'ęnniczp3
mocno wpłynęły zarówno tendencje

Natura kobiety za podstawę uznając,r.ri*".r"1.rą,,ń"*'9
bańro
jako podstawa stanowiska przeciwnego -.r"
gender

ktji"

niedostateczne branie pod uwagę wpĘ'wów
Zaróvłno jej,jakr Dinnerstein zarzucano m.in.

i czyrików ztóżrttcowania ku1turowe8o^r-, *r^'",_-- Ś".. P,lńrlicL Virpinie
B:'.".'-T;;"";'i#;;;;;.&.iGilligan]N"lNoddings,SaręRuddicĘVirginię

.poł".'.ry.ń

Held, Louise M. AnthonY'
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marksistowskie, jak i psychoanahtyczne,atalźe zdecydowanie antyesencjalistyczne nurty filozofii ponowoczesnej (anrłaszczawe Francji i w Stanach Zjednoczonych) oraz teorie konstrukcjonizmu społecznego _ stanowczo zaprzeczah istnie- Przeciwko

niu jakichkolwiek substancjalnych, uniwersalnych i niezmiennych cech, które substancji
i esencji
mogłyby rozstrzygnąć o przynależności człowieka do określonej płci społeczno-

-kulturowej'8.ZaIłnłestionowanie esencjalistycznychprzekonań o istnieniu uniwersalnej natury kobiety (biologicznej, substancjalnej, stałej, stanowiącej źrodłową podstawę kobiecości) i podważenie tendencji teleologicznych (dążenia do
lrzeczywistnienia owej uniwersalnej natury) przyniosło nie tylko przekonanie,
że nie ma żadnych niezmiennych i ogólnych cech tożsamościkobiecej, lecz takŻe wynikającą stąd kolejną ważnąprzesłankę. Mianowicie - że jeśliw ogóIe można mówić o jakiejś,,natuLrze kobiety'', to jest ona Zł\rsze w procesie przemian,
zawsze się staje, nigdy nie jest ostatecznie zamknięta' ma charakter przygodny
i sytuaryjny (koncepcje
w ruchu",,,podmiotu w procesie rozwoju"'o). Podmiot
"podmiotu
Zwolenniczki i zwolennicy tej perspektywy dostrzegli w niej równ\eż istotne w ruchu
aspekty terapeutyczne _ zachętę do aktywnego tworzenia własnej tożsamości,do
kreacji i twórczego doskonalenia się.
Bardzo ważnym głosem w kryryce esencjalizmu staĘ się też opinie kobiet ko- Kobiety Trzecielorowych, kobiet Tizeci.go Ś*i"t" i kobiet homoseksual nych coraz siniej zazna- go Swiata
czĄących swoją obecno śćwraz z tak rwaną ttzeciąfalą feminizmu"'. Twierdziły
one, że zarówno dyskurs feministyczny podporządkowany był wzorow\ natzl:-

conemu przez,,białą, heteroseksualną matkę reprezentującą społeczeństwo
zachodnie'', jak i sama kategoria gender została zbudowana zuwzględnieniem takiej właśnieperspektywy' Co więcej _ przekonywńy - wiele feministek nadal taki punkt widzenia podtrzymuje. Zdaniem Teresy de Lauretis, esencjalistyczna

krytyka genderowa kultywowała wręcz,,błędny uniwersalizrri'' który zacierał
istotne różnice o charakterze etnicznym' rasowym' narodowym, kulturowym,
ekonomicznym i pokoleniowym''. Pojawiły się także głosy sprzeciwu,znrłaszcza
wobec radykalnie pojmowanej kategorii ge nder, dostrz-egające niebezpieczną skrajnośćtego stanowiska, niewiele różniącą się w gruncie rzeczy od wcześniejszej
sL<rajności naturalistów. I tak na przylład _ w przekonaniu Drucilli Cornell - absolutyzacja płci społeczno-kulturowej (w rłypadku trz.eciego z wymienionych po-

wyżej Stanowisk w sporze esencjalistów z konstrukcjonistami) prowadztć może
'* W

tym gronie najczęściej wymienia sięToril Moi,Teresę de Lauretis,Julię Kristevą. Przegląd stanowisk esencjalistycznych i konstrukcjonisĘcznych znajduje się m.in. w książce
E.Hyży,Kobieta, ciało, tozsamość'..,op.cit.Zob.tęż:N.Schor,E.Weed,The Essential Diffnence,

Bloomtnglofi

|

99 4.

's

Także -

'"

go"w koncepcji Donny Haraway - zob. np. R. B tńdotti, Nonadic Subjects: Embodiment and
Sexual Dffirence in Contemporary Feminist Tlteory,NewYork t994.
*Zob. Feminizm.

"

wędrownego'' (nomadycznego), zmiennego i nie dającego się przyporuądkować żadnym z góry narzuconym normom płciowym, czy podmiotu ,,hybrydyczne-

',podmiotu

PtszeotymtakżeE.Hyzy,Kobieta,ciało,tozsamość...,o?.cit.,s.5l_53.Zob.talÓeA..Łebkowska, Gender,

op. cit.
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już tylko o problemy kobiet, leczrównież o problemy
męŻczyzn- także przecież,choć w inny sposób, zdeterminowanych rolami
płciowymi. Badania genderowe nie tyle więc Ę.'t-ją i opisują stan obecnej

gender, to nie chodzi

wiedzy na temat historii kobiet, ile

Sposobydefi- koncentrują się na sposobach definioniowania

ptci

*u''iu płci żeńskiej , a także płci mę-

skiej w historii, na konsekwencjach ta-

kiego definiowania

i

na rozmaitych
ideolo giczno -p olity czny ch aspektach
tych definicji.
Warto też zaznaczyć, że podobnie
jak w wypadku feminizmu w ogóle,

gdzie

sfer a

problematyki społeczno-

l

BADANIA MĘSKIE (Men|s Studies,Mas-

culinities studies) - nurt badań genderowych zajmujący się w szczególności specyfiĘ męskościi badaniem męskich ró1
płciowych w przestrzeń społecznej i laJturowej. Za prekursorskie uznaje się tu
r'liędzy innymi prace Elizabeth Badin-

XY tozsamośćmężc4lzn1oraz RobertaBlya ŻelaznyJan. Rzecz o rnężczyznach.

ter

Badania nad męskością(Meni Studies

oraz Masculinities Studies) rozwijały się
w Stanach Ąednoczonych od połowylat
siedemdziesiątych, znajdując się jednak
na marginesie badań kobiecych i genderowych zajmujących się żńskościąiżeńskimi rolami płciowymi. obecnie roz'łrijająstę corazbtrjniej i owocniej.
Współcześnie badania męskie nastawione są między innymi na analizowante
ptzejaw ów opresywności kultury patriarchalnej wobec mężczyzn - obalają one przekonanie o doświadczaniu represji ze strony patriarchalizmu jedynie przez kobiety, zwrucĄąc uvragę na
nesatywny wPływ stereotypów męskości(w szczególności mitu ,,prawdziwej

-polityczno-antropologiczno -kulturowej bardzo mocno łączy się z zagadnieniami specyficznie literaturoznawczymii nie sposób właściwieoddzielić
jednego zakresu problemów od drugiego, taktównież gdy chodzi o problematykę gender, wszystko to' co
męskości'') zadomowionych w kultuwchodziłoby an łłaszczaw zakres badań
ne
i działających destrukcyjnie w propsychologicznych, socjologicznych, pocesach tworzenia męskiej tożsamości
litologicznych, antropolo gicznych czy
płciowej.
szeroko rozumianej wiedzy o kulturze
(w zasadzie uwzględniającej wszystkie
wymienione aspekty), wykaĄe silne powiązania z kwestiami znajduj ącymi się
w obszarze zainteresowań historii i teorii literatury otazl<rytylł literackiej.
Wwypadku genderzvłiązl<t te Są nawet być może jeszcze s7lniĄsze, niejako z samej definicji terminu, dlatego tęż nię da się restrykryjnie oddzielić wszystkieBadania go tego' co mieści się w ramach tak zwanei genderowej krytyki literackiej
genderowe
izy ge.'dero*ych badan literackich (Gender iriłt'*),od o"roko ,oz,rmia.rycń
i genderowa
badań
genderowych. A nawet trzeba podkreślić,żeliteracka krytyka gendekrytyka
jest
literacka rowa
w znacznym stopniu zadłużona u innych typów badań, ponieważ
posługuje się ona zarówno pojęciami czykategoriami, jak i językiem wypracowanym głównie na gruncie psychologicznych i socjologicznych analiz genderowych.
Nurt badań literackich o takiej właśnienuandte - ,,krytyka genderowa'' (przeięt J, amerykańskiego Gender Criticisrn), jest również obecnie odróżniany od
wspomnianego, wcześniejszego chronologicznie nurtu literaturoznawczegoba_
dań kobiecych (Womeis Studies),atal<ze od krytyki feministycznej, choć oczywiścietrudno byłoby przeprowadzić w tym wĄędziebardzo ścisłącezurę. W wy-
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padku literackich badań genderowych (rwanychtakże często po prostu krytyką
$enderową"l) chodzi jedn ak o wyruźnie ujawniane znaki świadomościspołec z] znakiświadono-kulturowych determinacji płciowych w dyskursach uprawianych priezkry- mości.spoteczno-kulturowej
tyczh/I<rytykow i badaczki /badaczykteratury.
Na gruncie badań genderowych wyodrębniła się także odmiana
Ę.tyki literackiej zmierzająca do przeczytania na nowo telstów literackich (szcrególnieka- Czytanie kanononicznych) pod Ętem wyfrvarzaniaw nich różnicpłciowych. Najwięńzym za- n|w perspektyinteresowaniem cieszą się tutaj takie problemy, jak narzucaniebądź tłumienie wle gender
płciowościprzezkonwencje kulturowe, sposoĘ określaniapłci ptzez języl..i dyskursy, mechanizmy definiowania płci, ustanawianie pól
rozbu'ó."""ty.""y.t'
dowanych wokół żeńskich lub męskich ról płciowych iĘ.Intefesującym
wątkiem
tych analiz staje się także specyficzne nacechowanie płćiowe teksiJw Lterackich
-ich ,,upłciowienie'' (gendereĄ,wyrażające się międży innymi w ustanawianiu ,,Uptciowienie''
własnej płci przez autorĘ/autora (a także podmiot hryczny, naffatota czy po- tekstu titeracstać) w tekście literackim, w swoistym ,,negocjowaniu'"ról piciowych .'y'ń.- ki"oo
stionowaniu stereotypów ruriązanych z płcią.Istotne o|orrJąsię w tym wypadku odpowied zi na pytania, w j aki sposób autorka / aut o, piryprrrądkowńani
przez społeczeństwo do określonych płci biologicznych,""...r'o*.'1ą płcio*o
swoje teksty - czy na przylład realiĄąstereotypy zrvi
vane zdaną płcią, czy też Stereotyp płci
starająsię te stereoĘpy zmienić,jakdokonuje się owa,,negocjacja''płiiowości auNegocjacja
torskiej z potencjalnymi odbiorcami, itp.
ptciowości
R3daczl<t genderowe _ naprzylładwywodząca się z amerykańskiego dekonstrukcjonizmu BarbaraJohnson czy Gayatri Chakravorty Spivak pod*ejmują się
róvtnieżbardzo interesujących reinterpretacji dyskursów tioretycźnoti.'".ki.h

iL<rytycznych-Burząprzede wszystkim mity neutralnościi obilktywnosci literattfioznawcy,wykaĄącuzależnienie postaw badawczych i sądów interpretacyjnych od społeczno-kulturowych determinacji płci:".

W ostatnich latach badania genderowe poszerĄy dodatkowo obszar swoich
dociekań o doświadczenia wynikające z osiągnięć tych wszystkich orientacji, które zajmująsię problematyĄrożnic,taIże _ etnicznych, rasowych czy narodowościovrych, a więc problematykąszczegóInie intensyvwrie podejmowaną na gruncie badań kulturowych.Jednym z nĄważniejszych tematów stały się także za"s Tłumaczenie angielskiego ,,criticism" jako,,kryry'ka'' nie jest całkiem

ścisłe.W języku angielskim, a szczególnie w użyciu tego terminu w StanacL Zjednoczonych, mumy Lowiem
do czynienia ze znaczeniem szerszyrn - to rac zej ,hadaruakterackie'', w śkladktórych wcho-

dzi

oczyw'tście
literacka'', jedn ak nie wyłącznie, jak suge rowałoby polskie tłuma''kł'ty'ka
czenie terminu. Dlatego skłaniam slę raczej do oddawania ang.,,Gender Cri}icism" również
przez,,badania genderowe".

:" Klasycznąwtymzakresie

rozprawąjestnp.B.Johnson,GenderTheoryandtbeYaIeScbool,

[w:]'SpeakingofGender,red.E.Showalter,NewYork-London
r989.fuartorównieżpodkr. eślić,-żena gruncie pol.ski- m orientacja gend etowa przyniosła
barjzo interesujące eiekty
dla badania i interpretacji literatury arłlaszcza'* p."."ih I. Iwasiów i K. Kłosińskiej, zaś

dla genderowej teorii dramatu niezwyl<le przydatny jest pionie rsl< tom Dyskurs, postać i płeć
zls dramacieW. Balucha, M. Sugiery i
J. Zając,Ktaków zooz.

Podważenie
mitu.naturalności
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Ciało icietes-

gadnienia ciała i cielesności, które spotkały się

z tak dużąuwagą badaczek

nośći6"6".zy feministyc znychigenderowych, że obecnie można juŻ mówić o osobnym nurcie tych badań - feminizmie korporalnym'

Butl,er i feminizm korPoratnY

Wspomnianewcześniejsporydotyczącezależnościmiędzypł.ciąbio|ogiczną
i płcią kulturową powietiły ośtatecznie formułę odwiecznego konfliktu natYry
i Lultury -|o^riĄą, ptzy tym także w ftlozoftczne zagadnienia relacji między

skierowuesencjalnym i skonstruowan1łrn, pierwotry'łn i Tó:"y* czy wteszcie
,,.orrę ogólnych problemów dotyczących konstytucji podmiotu' Femi_
Butler feminizm jąc się
korporalny .'i'- korpo, alny-ptzyniósi niewątpliwi e tego rodzaju debatom bardzo interęsu-

-

jąceperspekt1vry-yślo*.,''Nurttenuwzględniabowiemzarównoefektygenjak i inspiracje
derowej tńki esencja1istycznych teorii kobiecej tożsamości,
zapodmiotowościw
płyną.e Z ponowoczesnych krytyk ttadycyjnej koncepcji
rozudualizmu
.hod.'i- dyskursie filozoficznym(tvłłaszczazalołestionowania

się'tut4 zarówno
lnspiracje mu i ciała). I znów w gronie głównych inspiratorów pojawiają

pono*o.r".ń" nuzwska*spomi.ra.r|ch jużłcześniejfilózofów ponowoczesnych - Deleuze'a,
franDerridy, Foucaolta iLacina, jaki wymienionych w rozdziale poprzednim
nurtu
ilrigaray3".
Kristevej
Cixous,
cuskich myślicielek feministyćznych \azrya
lat
się na mapie współ.ze'nego feminizmu mniej więcej od połowy
Początki:
"udo-ońu
chYialĄasycznąjtlzw
El'izabeth Giosz 6'i"*ięćdziesiątych, ki"dy to bli'ab"th Ćrosz opublikował
li obecnej l*iążk reprei"nującą korporalny punkt widzenia,'I/olatile Bodies: Tbuard a iorporeat Feminismn .i{ #onie feminiśtek am'evkański:h zułiązanychlub
,bhzonycł do tego stylu reflelłsjlwymienia się obecniE obok Grosz, takż' Ju&th
BattersĘ Donnę Haraway'
Przedstawiciet- Butbr (ur. ,95oiJ"''" Gallop, Susan Bordo, Christine
ko1poralnego jest podfeminizmu
ki nuńu
wyjścia
Youn& Viał ic.ty i innę. Punkem
Iris

miot ok&lo.ry jednocześnie rodzajowo,,,ugenderowiony''
lesny (mateńalny).

(gen dere Ą,

i płciowo-cie-

orazuczy'nieniezciała(anie
Szczle6ó1nieion^*^ni"podmiotuzabytcielesny
podmiotowości stanowi
rorurażaniaproblemaryki
do
wyjścia
, ro^^ó punktu
na gruncie filo_
tu istotną iir no*a.ję'.Ż ko1ei odwrócenie hierarchii tradyryjnie
jest już
zofi\ zac|odniej inającej prymat rozumu nad ciałem samo w sobie

Podmiot
cielesny

polemicznewstosunkudotradycyjnychry'!.|koncepcjipodmiotowości.neumyśliZachodl za sprawąwielkich filozohierarchii fów'- od Platona, poprzezKartezjuiza, do Kanta, Hegla i innych- Teorie

0dwrócenie iralr'ych cieleśnie,zadomowionycń w

feminizmu korporalr,efo nie pełnią jednak rylko fu1kcji |łytycznej wobec tych
."r::l.:,:.:,"j
UZulll _
tradyryjnych kóncepcjipodmiotowo ści,azatazem idei natury kobiecej, która we
l

3r

32
33

Na gruncie polskim najpełniejsze, jak dotąd, opracowanie zjawiska feminizmu korporalnegó stanowi książka EwyHyĄKobieta, ciało, tozsamość"',op' cit'
ułZob. Poststrukturalizm i Feminizm.
E. Grosz, Volatile Bodies:Totoard a Corporea! Feninism,Bloomington

1994'
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wsPomnianej tradycji fiIozoficznej łączonabfa właśnieprzedewszystkim z cielesnościąi zmysłowością(a więc także: brakiem racjonalno ści),iz tego powodu
w rozmaitych hierarchiach pojęciowych uznawanabyła za gorsząod natury męskiej-(któĘ zkoleiprzypisywano wszystko, co fozumowe, a więc takżr raĄonine). Przyjęcie perspektywy cielesnej pokazuje raczej,że ciało może zysl<ać moc Funkcja ciata
wyjaśn\ającąróżnice płciowe i moŻę również stać się ważnym kluczem do zrozumienia kobiecej orąz męskiej psychiki. Koncepcje korporalne
Ptzynlsząprzy
Ęm rówrueż zupełnie nowe możliwościinterpreta cji rozmńtych fenomęnów krrlturowych. Bardzo interesujące są futaj propozyi]e objaśniania świadomościw kategoriach inskrypcji i transformacji cielesnej opowierzchni"osoby, koncepcje do- lnskrypcja
tyczące ,,rzeźbienił'ciała przez siły społeczne czy perfomatywnęgo ,,w]tr.;warza- i transformacja
nił''ciałaptzez przedstawienia. Ten ostatni wątek został właśnie na:jbardziej cielesna
wnikliwiepod1ęty ptzez amerykańsĘ badaczkęJudith Butler. Butler wpisuje się
w przywołane povłyżej debaty nad pierwszeństwem płci biologicznej-czy społeczno-hrlturowej,czyni to jednak na ryle interesująco, a nawet Lulweis.';ą.o, z"
to właśnieona jest w ostatnich latach uznawana za jedną z najwńniejsryrń i ,^razem najciekawszych badaczek genderowych. Na czym więc polega wyjątkowośćjejmyślenia}
Istotny kontekst dla poglądówJudith Butler stanowią wspomniane wcześniej Koncepcje
spory esencjalistów z konstrukcjonistami.Jeśli mianowicie przyjąć za punkt wyj: Judith Butter
ściazńożenie, żs płeć biologiczna (sex)
$ako dana przez naturę) jest czymś pier-

wotnym'

a

płeć społeczno-kulturowa lgender) to wtóma rola płciowa, nadbudówa-

tamĘ i skonstruowan a przez spoleczno-kulturowe normy, oczekiwania i wyobrażenia, to wynlkaztego również obeślonazalężnośćprzyczynowo-skutkowa:
na na

płeć jest tu biologicznąprzyczyną,zaś płeć społeczno-kJturowa skutkiem.

Ęm-

czasem w koncepcji Butler zależnośćta uległa znaczącemu odwróceniu. Swoje
poglądy na ten tematwyłoŻyław wydanej w I99o roku Gender, ou51"r* _ jed- Gender Trouble
nej z najważniejszych książek, jakie powstały na gruncie badań genderowych

w ostatnich latach. od początku było jasne,żrw sPorze esencjalistów z konstrukcjonistami zajmuje ona to drugie stanowisko, i to bardzo raiykalnie w jej teorii nawet pleć biologiczna staje się tylko pewną fikcjąwytwarz^nąprrrrpirć rpr-

łeczno-kulturową.

W Gender Trouble Butler badała funkcjonowanie kategoryzacji płciowych
w dyskursach (konkretnie dyskursywne konstrukcje płciowe), zas jój
$awna teza głosiła,żenie ma żadnych biologicznych przyczyn,które moglyby tworzyć
podstawę gender, a nawet mocniej - to płeć kulturowa konstyruuje płeć biologtczną, nie odwrotnie. Thkie przestawienie tradycf nego porządku było już dysku1sowi genderowemu znane kilka lat wcześniej - podobne poglądy prezentowała bowiem Christine Delphy, zlrracając uwagę nato,że płee Liologiczna Zostata nobilitowana w dyskursie jako kategoria dzięki płci kulturowej, ponieważ
3a zob.J.Butler, Gender Trouble: Feminism and
tbe suboersion

r990.

ofldentij,New york-London

Kategoryzacje
ptciowe w dys-

kursach
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przemyślenie problematyki gender wptynęło w zasadniczy sposób na nasze tozumienie faktów biologicznych ańązanych z płcią oraz na to, jakie w tym zakresie
ustanawiamy hierarchie. Zatem od pewnego momentu wszystko, co biologiczne,
stało się biologiczne w perspektywi e gender,można więc p owiedzieć, że zależność
Ciato jako wy- przyczynowo-skutkowa została w ten sposób odwrócona:s. Butler jedn ak poszła
twór kultury jeszcze
o krok dalej,tvńerdząc,że to dyskurs społeczno-kulturowy wytwo ruył nasze upłciowione (gendereĄ ciała, a proces ten zainicjował się już na sali porodo-

wĄ_poprzezaktnazwaniadzieckadziewczynĘlubctrłopcemdokonałosięnie-

Performatywny
akt ustanowienia płci

jako przypisanie go do określonej płci, i to właśnieten moment zainicjował historię funkcjonowańa naszego ciala,jako ditewczynl<t" lub,jako chłopca''. od tej
pory tak właśniejesteśmy postrzegani. Rozrłijając dalej swoją koncepcję, Butler
odwołała się do teorii aktów m.owyJohna Langshawa Austina, a konkretnie: do
idei aktu performatyvwrego:.. ow językovły akt przłJporządkowania do określonej płci jest bowiem, jej zdaniem, jednocześnie rodzajem aktu performatywnego
(ustanawiającego niejako płeć biologiczn{, a zatem od
początku -"ńy
'"-.góniekrłrestionowaldo czynienia z konstrukcją społeczną, a nie z jaĄśpierwotną,

ną podstawą naturalną. W teorii Buder ge nder przybiera zatem ostatecznie postać
performatywu - powstaje w Wyniku stałego wykonywania i powtarzania roli płciowej, na skutek którego dopiero wtórnie staje się normą społeczną.
Płeć biologiczna nie jest więc pierwotną podstawą gender _ jest natomiast per'formatywnie
wryarŻana Przez dyskurs,ponieważ od momentu narodzini,'nadania''płci, atalźe od momentu nadania imienia (żeńskiego lub męskiego) podlegamy nieustannej presji otoczenia, byśmyzachov,rywali się jak dziewczynl<t lub
jak chłopcy - a Ptzez powtarzanie i utrwalanie się określonych zachowań defac,.Wytwarzanie /o się nimi stajemy. Butler powie wprost,że ,,wytwatzamy się" jako upłciowione
się'' tożsamości podmioty (zachowując
się na sposób żeński 1ub męski) i jednocześnie przyspoptciowej
sabiając do tego nasze ciała, które poddaj emy stylnacjr, by były prawdziwie kobiece lub prawdziwie męskie. Płeć społeczno-kulturowa jest więc taczej ,,efektern'językowego ustanowienia roli płciowej. Powstaje ona dzięki codziennym
prakrykom stylizowania ciała, które utrwalają się jako ,,inslry1rcje'' (todzaj zapisu):z - to właśnierozmaite zachowania,gesry ruchy' sposoby ubierania się itp.
powtarzane na co dzień powodują, zdaniem Butler, to,że nasze ciała stają się corazbatduej męskie lub corazbardziej kobiece.Jest to tworzenie pewnej i|uzji_
wytwavania zgodnościz osobowością narzuconąw owym początkowym geście
ptzyporządkowania do płci i nadania imienia. Istotny aspekt w myśleniuButler
Przemoc
stanowi
również kwestia ptzemocy _ to znaczy narzucania jednostce określonej
tradycyjnej
roli ptciowej płci, a najbardziej kontrowersyjny wątek jej koncepcji stanowi teza,że talże płeć

Ch.Delphy, ClosetoHorne:AMaterialistAnaĘsisofWomen\opression,red.,t}um.D.LeoLondon r984. Poglądy Delphy przypominatalÓe M. Skucha, Gender..., op. cit.
W teorii Austina performatywy byĘ to takie rodzaje wypowiedzi, któryłn przysługuje moc
nard,

37

sprawczŁ - tzn. ustanawianie pewnych stanów rzeczy |rlb s}tuacji: np. formuła Ja ciebie
chrzczę" jest jednocześnie określon)'rn działaniern za pomocą słów.
Zob. qtowany na początku tekst Judith ButJer Gra phi.
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biologiczna zostaje nam narzucona _
materializuje się ona w wyniku działania
okre ślonych n o rm ( społe czny ch,L"rt"-*y.r',
;-i;;: i;"yk #"u' p owtarzania i ,'cytowania" (citational practice),"
*ięc zapożyczańi i rt walaoia wszystkiego, co przez owe normy żostało
nam
byśmymogli być uważani

zakobietęlub mężczyzne,W
'ur".,.orr.,
,.go |ro..r., normy genderowe ulegają
materializacji w ciele,. kt ore 'vyn|ku
.rośtało"i.j"t" wytworzone w zgodzie z nimi,
a proces budowania tożsamości
okazuje s'ię po prostu naśladowńiem
płci kul-

furowej. Z uwagi na absolutną koniecznośż
iakich
nośćnacechowania ołciowe
staje

s!

s1ae-r

pr"yp"rĄił*łn(koniecz-

się zarównó*u.u.rki..., podmiotu,

Gender jako
jak i warunki'm
;
dyskursie społecznym i kulturo- warunek
""is't''ie.,i"Ź"r,".;J.a.r"Jń
- pod_
wym:8' Ostatecznie więc autorka bendermr"li,
'""
'iotu
nie istnieje żadna ,,prawdziwa" czy
normafywna tożsamośćpłciowa (a takżeTożsamość
w konsekwencji - seksualna). Pisźe
międzyinnymi:

i.ririIi;;;;;il;;;]''Y-

normatywna

r rożsar'łośćNoRMATYWN

A _ wzo-

rzec tożsamościowymający charakter

konstfuktu społeczno-kultu rowego,
czy-

Peovnego zespofu ...h,
rt y""cho*ń,
butów itp. arbitraln'ie przypisywanyćh

!

t<obtetom,

mężczyznom, osobom hetero-

sełsualn).'rn i homoseksualnyrn

(p.

tożr"-

mośćźeńska, tożsamośćmęska, tożsa-

mośćheteroseksualna, tożsamośćhomoseksualna).

Jeśli cechypłciowe i wszelkie dziaLania odnoszące się do płci, owe tóżne
sposoby,wjakie ciało ukazuje lub wytwarza swe kulturowe znaczeniar'są

performafiem, oznacza to,że nie

istnieje tożsamość,w odniesieniu do
której owe cechy i owe zachowania
|'osł być ocenione jako prawdziwe
lub fałszywe, rzeczywiste l'b ud"*une, a zatem postulat konstrukcji praw_
dziwej tożsamościpłciowej j.'t
-.zlą, aniem do ustanowienia fi
kcji: e.

P|' :?"poglądyJudiń Butler są zbytradykalne, ale niewątpliwi e przyśuntejej chęć zwrócenia"*.u.g]
,oz^^itć prrymu9r, kt9vm p.ihn*""r;esteśmy
"."
w ptzęstrzeni społecznej i kulturowej,
oraz na"'ńit
doĘczą Arbitra[ność
nierzadko kwestii bardzo osobi.tych, bo
zwięanych "trrose
z naszą płrią,r-seksual- norm
nością'Celowo wyjasłrawiają.
problemy, Butler próbuje także daćdo zrozumienia, że arbitralno.ść tych norm i
zsnłiązane Z tym narzucanie powszechnie
ca

;";;k;'.

p*.

obowiązującychwzorcórvzachowania

j.rtń."posr.dnąprryrryną5iry-i".-

wania wszystkich tych, którzy się w nich
nie mieszczą.W
ryr., aspekcie koncepcje autorki Gender TTouble łączą-się z
przemyśIeni^^i uałoyi t"ł".'.r. ia."-

tyfikujących

się

z ruttem

gueer'

Butler rozwijała te wątki w kolejnej głośnej
książce opublikowa ne1trzylatapóżniej, Bodies
Tbat Matten on tbe Discurs;i, iłń;t' ,7,sr*",Lo'ndor,-New

Y"r(;;;;.źob.

t"kż.,
ide7.,lnitacia i niEosłuszeństloo płciozoe,tłi'm.
E. Ma;ewska, ,,Przeg1ąd'ńśion*no-rłrracki" zoo3, nr r (3).
Idem' Gender Tiouble, op' cit', cy.za:
J. Kochano wsl<t, Fantaznat Zróżnicozoany, o?. cit.,
s. t34.Zob.również jego interesująry ko
mentarza. p'* n",l.' - *)*^r.iió'_rao.
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QueeĘ czyti myśtodmienności
Stowo ,,gueer"

Zmiana
znaczenia

Teoria gueer

Refteksja nad
statusem
,.innego"

Słowo g ueer, pochodzenia germańskieg o, zadomowiło się w języku angielskim
od początku było użyvvane pejoratywnie (znacĄo przede
wszystkim:,,dziwat',,,ditwaczny" lub,,podejrzany''). Wspólcześnie używane równieżw podobnych znaczeniach (także jako,,odmieniec''lub ,,cudak'')' stosowane
było też początkowo w angloamerykańskim kręgu językowym jako wulgarne
iobrłźhwęokreślenie homoseksualisqr''.Wlatach osiemdziesiątych ruch gejowski w Stanach Ąednoczonych przejĄ to określenie, modyfikując stopniowo jego wymowę tak,że począwszy od r99o roku, słowo to stalo się najpierw symbolem emancypacji lesbijek i gejów, a następnie _ pozyqwnie wartościowanym Sygnałem braku akceptacji dla tradycyjnych' przymusolilych przyporządkowań
płciowych i seksualnych.Przy okazji zmieniło się ogólne nacechowanie znzczeniowe i walotyzacja określenia - z spnbolu dewiacji stało się ono znakiem afirmacji inności seksualnej. Wreszcie _ już w ostatnim okresie - dyskurs rozbudowany wokół kategorii gueer starał się podważyć tradyryjnie uznawarre opozycje
norma - odchylenie albo centrum - margines, głosząc w zamian pluralizm tożsamości i ich oczywiste zróżnicowanie. Ostatecznie termin ,!ueei'przemieścił
się ze swojego pierwotnego kontekstu po taz kolejny _ nie tylko jużv,ryrażając
aspekt walki pohtycznej,tecz oznacza1ąc jednocześ nie rozmaite rcdzaje refleksji teor etycznej nad sposob ami konstruowania nienormaĘwnych tożs amości
seksualnych w kulturzeł'. Teoria gueer zaniechała przy tym koncentrowania się
wyłącznie na esencjalnych aspektach homoseksualności, a stała się znakiem podejściakonstrukcjonisĘcznego.Podjęła równieżrefleksję nie tyle nad tożsamością,ile nad tożsamościami seksualnymi - kładąc nacisk na wielośći równoprawnośćowych tożsamości,wśród których heteroseksualność uznana została tylko
za jednąz możIiwych.Można więc powiedzieć,że pojęcie gueer zostato w ten
sposób odzyskanea", a zarazem _ jak pisała Judith Butler - ,,zrefunkcjonowane'',

jużwXIV wieku i

i stało się ,,nośnikiem nowych, pozytyvłnych znacze(|'ns.
obecnie mamy do czynienia z jeszcze dalszą ekspansją zarówno samego terminu i pojęcia, jak i nurtu wokół niego rozbudowanego - gueer dzisiaj znaczy

bowiem już nie rylko perspektywę homoselsualną,lecz gruntowną refleksję nad
Statusem wszelkich ,,innych''' w szczególności zaśtych,którzy doświadczająrcpresji w przestrzeni społecznej i kulturowej ze wĄędu na ich nieprzystawanie
do narzuconych wzorców _ arbitralnie ustanowionych ról płciowych lub tożsamości seksualnych uznawanych za normatywne. W tym sensie hasło gueer z naruędita walki politycznej o prawa gejów i lesbijeĘ Poprzez znakrozpoznawczy
Jego odpowiednikiem może być np. polskie określenie "pedał''.
Zob'naten temat szczególnie: T BasiuĘ D. Ferens,T Sikora,Ił'stęp,|w:] odmian1 odmień-

ca.MniejszościozueorientacjeseksualneuperĘektytaiegenderrKatowice zooz,rvrłaszczas.7,
a także przywoł:yvane już prace J. Kochanowskie go, Fantazmat Zróżnicozllany, o?. cit.,

42
+3

i M. SkucĘ Gender,op. cit.
T. BasiuĘ D. Ferens,T Sikora,Wstęp,fw:) odmiany odmieńca...,o?. cit.,s.7.

l.Butler, Krytycznie Queer,

op.

cit.,s. 37.
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dyskursu teor:tycz|eg? it<rytycznego osób o orientacji
homoseksualnej (lub im
poświęconego), stało się w pewnym sensie narwą
paiadygmatyrzną _ oznaczającą refleksję nad wszeĘ odmienności
ą.To znaczne poszerzenie pola rozu,ażań
zawdzięcza teoria spod znaku gueer zniw przede*."y*Li*-ysri.i.t"pono- Oueer i myśl
uroczesnym' którzy uznali to pojęcie za jedno z kolejnych
*ygoarry.r, n^rrędi, ponowoczesna

podwaza.nntradycyjnych"piĄiihieiarchii,urilć,r'ruf.;;"{k*.stionują_

cą esencjalizm, totalizm,represyjność wzorów i
stereotypów i wszelkie porr".i
normatywności. Bycie
zo
najbardziej radykalnym

?.u|er
znaczeniubyL poj1ym
mowane jako skłonnośćdo podważenń
naweŁsamego pojęcia tożsamości,oznaczając cośnieokreślonego, stale w ruchu, zmiennego,
wińykają..go się wszelI<tm przyporządkowaniom i normomaa.

Badania queerowe lgueer Studiesl
I BADANIA GEJOWSKO-LESBIJSKIE

(Gay&Lesbian Studies) nurt badań socjologicznych, psychologicznych, antro_
pologicznych, kulrurowych oraz teore_
tycznoliteracki ch, a talźe kr}tyki literackiej, dla których punktem wyjścia stała
się opozycja hetero- i homoseksualności. Badania te koncentrowały się i koncentrują na analizach sposobów funkcjonowania osób homoseksualnych w sfeize
społecznej, a w szczególności na for-

mach i przejawach represjonowania osób
(obojga) płci nie podporządkowujących

się wzorcom heteronormafywnym.

Na

gruncie wiedzy o literaturze zaowoco_

waĘ osobną odmianą krytyki literackiej

nastawioną na analizę ukryry'ch śladów
nacechowania homoseksualnego tekstu
literackiego (w narracji, konstńkcji narratora lub postaci), a następnie

- liieratu-

ry jawnie demonstrującej przynależność

Badania queerowe, teoria (eteer The_
ory) i krytyka queerowa (eueer Criti-

cisrn) rozwtjają się od początl<llat dzie-

więćdziesiątych. Terminu,,teoria queerowa'' po raz pierwszy użyłaTheresa de
Lauretis w roku t 99 t, wiążąc wówczas
teorię tę z analizami dotyczącymi spe-

cyfiki seksualności lesbijek i gejóws.

Bez wąęieni a wcześniejsz" b"d"ńu g"-

jowsko-lesb ijsfue (Gay&Le
dies) dały podstawy

i

s

b i an

Slu_

dostatczyły mate-

riału teoriom queerow}'m' choć być możę-nie rczilnęłyby się one tak bujnie,
gdłby nie inspiracje płynące ze stiony

badań genderowych. Jakkolwiek

l<te

*rąot-

te trzy nurty: badania g"nderow,

badania gejowsko{esbijskie i badania
queerowe' tworząwspólne pole zainte-

resowań,wzajemnie się inspirując i uzu-

pełniając, to jednak warto rwrócić uwaaa Mówiło się w t1'rn
wypadku nP;-o Jo|1mo'!ci queerowej'', opatrując ją
właśniecudzysłowem, lub o tożsamości,,płiłrni;",,,mięld<iej" albo
też o ioźsimościniestabilnej Czy sytlacyjnej.Jednak niektórzy z amerykańskichieoretyków
queer aważają,że tal<lenadmierne
poszerzanie zakresu terminu jest niekorzystne,
ponieważ po*odrrp'rpor. ,o'"^yci,
czeniowe, i że termin ten powinien jednak zachorva
"n^ć zitvek ze ńiń pi.ńt ry- ło.r_
_ tzn. z zagadnieiiami
dotyczącymi grup homoseksualnych.
..
fĘ"l
' l'-'t' Lauretis, Queer Tlleory: Lesóian and Gayśexualities: An introduction, ,,difference:
AJournal of Feminist Cutturil Studies" ,99r,7..,n
3.

Badania
queerowe,
teoria i krytyka
queerowa

SeksuaIność
gejów i tesbijek
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8ę na pewne różnice w posfugiwaniu się

a_1aa1i;,oe,nag-

''"JJ.'"*i:
'

przez nie podstawowymi kategoriami.
W wypadku badań genderowych i badań queerorłych chołzi bowiem ptzede

wszystkim o przesunięcie akcentów _ te
pierwsze, jak było powiedżtane povły-

żej, koncentrują się na problematyce
różnic płciowych, drugie l<ładą raczej
nacisk na różnice seksualne. Badania
genderowe podejmują w szczególności

kwestie doq,cząceżeńskości i męskości;
badania queerowe rozumiane wąsko
-

probtemy z:vlązane z tóżnymi postaciami pożądania seksualnego. Z kolei ana_
lizy queerowe w ujęciu szerszym koncentrują się na ogólnych zagadnieniach

homoseksualną (tak z:^łanej [teratury
8e-

jowsko-lesbijskiej). Do rozwoju nuitu
ptzyczynt się wydatnie amerykański Gay
and Lesbian Liberation Movement (Ruch
W}zrłrolenia Gejów i Lesbijek) ddaŁają-

cy aktywnie od końca lat sześćdziesiątych

(szczegóInie po brutalnym ataku policji nowojorskiej na klub Stonewall Inn).

W póżnych latach siedemdziesiątych

i wczesnych osiemdziesiątych nurt ten
zacząl się łączyć z badaniami genderowymi, a od początku lat dztewięćdńesiątych- zbadaniami queerowyni, d1a któ-

rych stworqĄ. zĘeczn tistoryczne, teoretyczne metodologiczne. Obecnie część
przedstawicieli nurnr idenq{kuj e sięzba_
daniami gej owsko -lesbijskimi, przyjmując
za punkt wyjściaesencjalną homose]<sua1-

i

tożsamościoraz inności, korzystając
ność,cąśćzaśprzechodzi na sfronę queer,
w tym zalresie z inspiracji fiozoftczpodważając ideę wszelkiej znormalyuilzonych - zwłaszcza z ponowoczesnych
wanej toxamości - także homoseksualnej.
Dla rozwoju nurtu duże znaczenie miaĘ
nurtów filozofli Innego. Biorąc jednak
pod uwagę istnienie bardzo ścisłych pogĘdyJudiń Buder, Eve KosofsĘ SeĄwick i Adrienne Rich, a w szczególności
zitązków między płciowościąi seksukoncepcja podwńania normatywnej healnością (identyfikacją płciową i pożąteroseksualności obowiązującej w kulturze
daniem), widać, że od samego początZ acho du, k'ytyku lznaw ania p orządku
ku badania podejmowane w iamach
heterosełsualn ego za nattalny orv ana_
lizowanie kulturowych matryc heteroseknurtu genderowego i queerowego barsualności, określanych w ostatnich latach
dzo ściślełączyłysię ze sobą i zacho_
pogardliwie,,Hetero-Matrikserri'.
dziły na siebie (zwłasz czaw pracachJudith Butler). Zkolei gdy chodzi o badania gejowsko-lesbijski e, z których bezpośredni o wywodzą się badania queeIowe, wyraźne tóżnice daje się dostrzec przede wszystkim w przyjmowaniu
konkretnej perspektywy badawczĄ _ w piirwszym wypadku .r..r.jłirty.'r'.1,
nastawionej między innymi na określanie specyfiki kobiecej i męskiój homoseksualności, jej funkcjonowania w przestrzeni społecznej, sposobów jejprzejawiania się w dyskursach artystycznych i kulturowych oraz j1ej represjonowania, w drugim _ konstrukcjonistyczn ej, ptzyjmującej, że nie istnieją-żaine stabilne tożsamości (hetero_ czy homoseksualne), ale że sąone jedynie produktami rczmntych
praktyk społecznych i kulturowych. Dla badań gejowsko]lesbijskich podstńTl*:l::1 wąopozycjąjest
więc opozycjahomoseksual"ose - heterosekśual'ość,pod.'",
"".'"i;J"",'"fi
gdy teorie queer podważajązatówno tę opozycję, jak i istnienie samej tożsamości homoseksualnej j ako uwarunkowanej
okreśionymi obiektami p ożą4ania.
Raczej - zgodnie' z sugestiami jednego z teoretyków queer Leo ń.rr"rri.go
- próbują one pokazać, że nie istnieje jeden uniwe''"l.'y model tożsamoici
homoseksualnej, ponieważ nie ma też jednego sposób
Ęia lesbijką czy ge-
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qvttxowr, (Queer

Studies) (ang. queer = ,dziwaE' ,,dziwaczny''lub,,podejrzany") - określenie stosowane początkowo jako wulgarny i obraźliwy przydomek homoseksualisty w an-

glo-amerykańskim kręgu językowym.

oderwane od swojego pierwotnego uży-

cia określenieto stało się początkowo

s}łrnbolem emancypacji osób homoseksualnych. obecnie sygnaliĄe ono nurt ba-

dań socjologicznych, psychologicznych,
antropologicznych, kulturowych itp. oraz
badan i krytyki literackiej (badań queero_
wych i krytyk queerowej) skoncenffowany na kwestionowaniu wszelkich normatywnych tożsamościi arbitralnie ustanawianych opozycji (na ptzyldad kobieta męŻczyzna, płeć żeńska _ płeć męska, he_
teroseksualista - homoseksualista itp.).
Badania i krytyka queefowa rozwinęĘ się na gruncie badań gejowskoJesbijskich i genderowych.

jema6.Zgodnie więc z konotacjami terminu, teoria gueer stata się unikać jed-

noznacznychptzryorządkowań,batdzo

Sceptycznie odnosząc się nawet do sa-

mych pojęć,,kobiecości'',,,męskości'',
,,heteros eksu alno ści"czy,,homoseksual-

ności'' i ltznĄąc, że te pojęciowe i językowe konstrukty są źródłem rozmartych
narzucaĄych z góry prurP oruądkow ań,
a zatem w określonych okolicznościach

mogą się stać także narzędziem prze_
mocy.

Za jednego z glovrrnych prekursorów Prekursorzy
nurtul gueerlznaje się obecnie
Ponowo-

czesnego fiIozofafrancuskiego Miche(
ryz6_ry8 4), zaśwśródba_

la Foucalta

daczek

i

badaczy reprezentujących

orientację queefową najczęściej wymienia się Judith Butler, Eve Kosofsky

Sedgwick (ur. r 95o), Diane Fuss,Jona-

thana Dollimore'a i Alana Sinfielda+2.
Z kolei za jedną z najbardziej znaczących książek w kształtowani u się teor7i queer uważa się wspomni anąwcześniejGender Trouble
ludith Butler. Głównie dlatego że w pracach Butler teoretycy queerowi dostrzegli bardzo bliski ich Wysiłkom kierunek myślenia - kwestionowanie wszelkich óżsamości normatywnych.
K'ytyku olozyqi płeć biologiczna - płeć społeczno-kulturowa, przeptowadzona ptzez Butler w tej książce,bardzo dobrue nadawała się do pódważenia naj-

ważniejszej opozycji, na jakiej oparł się dyskurs k'yryki lesbijsko-gejowskie;: Dyskurs krytyki
opozycji heteroseksualności i homoseksualności. Podobnie bowiem j"t pł"e 6io- 9ejowsło-leilogiczna, płeć społeczno-kulturowa oraz tożsamośćpłciowa ,ą, zdńie- Butler, bij'ki"j
określonymi konstruktami, tak równie ż tal<lm konsiruktem jest dla niej tożsa-

mośćseksualna i związang z niąrestrykcyjne poddały prowadzące do wykluczeń i uznawania homoseksualności za cośnienormalnego. Koncepcja pórfor- Butter koncepmatywności płci - stałego procesu wyffxłarzaniasię płciowości,azaiazemciąglecja ne|9rm9p'onawianego wysiłku dostosowywania ciała do wzorców kobiecości lub mę- tywnoscl ptcl
skości,cĄi do ustanowionych arbitralnie norm _ oraz opis1rva ne ptzezButler
yt

i ,,cytowania'' tych norm odnosiły się w dużym

tik;l.e d,o P-'top.'i., jej
blematyki seksualności.Tożsamośćseksualna przyjmowaław
myśl
ko.,..p-

P3t

L.Bersani,Homos. R'epenser de l'ifuntitć,tłum.Ch' Marouby, Paris zooo_ q,t.za:J. Kochanowski, Fantazmat Zróżntcozlsany, op. cit.,s. t38.

Między innyni redaktorów tomu poświęconego nowym, nierzadko prekursorskim queerowym odczytaniom twórczości Szekspka'_ zob. Potitieal Shakespeare: Nera Essay in Cultural Materialism, red.J. Dollimore, A. Sinfield, Ithaca r9g5.

^

il*:{*";:["

;#;:;

462

Teorie literatury)O( wieku

cji również taki, to znaczy perfofmatywny' charakter, była Procesem dostosowywania Zachowań, gestów, a nawet ciała do określonej normy' a nawet po prostu
do nazwy (samego 1k1;J nazwania kogoś,,homoseksualist{). Prezentując radykalnie konstrukcjonistyczny punkt w7dzenia,Butler dowodziła też,że ścisłekalIuz1a tegoryzaąe płciowe opierają się tylko na iluzji naturalności, którą usiłują podnaturaIności triymywać.Podobne wnioski można było wyprowadzić dla problematyki selłsualności _ anlłaszczagdy chodziło o tozmaite sposoby konstruowania tozsamości

homoseksualnej w zgodzie z ustalonymi normami i za cenę podporządkowania
się olceślonym'\ł}tworzonym społecznie konstrukcjom,które uznaje sięza,;własną prawdę''łs .Wri1az z myśIąButlerdoprecyzowaniu uległa też jedla z głównych
idu grrrr sprzeciw wobec wszelkiej normaty\iizacj\ _ cry to płciowej, czy sekNiestabitność sualńejłe. Stópniowo zaczęto więc uznawać gueer za taki typ refleksji, który głotożsamości si niestabilnóść tożsamościseksualnych
- ich bycie ruchu'' i w stałych (niseksuaInych

Sedgwick
metafora szafy

Coming out

'w

gdy ostatecznie nie zakoń,czonych) procesach formowania się. Ten kierunek
myślenia kontynuowałaJudith Butler w kolejnej książce - Bodies Tbat Matters",
kiórej ostatni rozdział pod tytułem Critically Queer (Krjltycznie Queer) stał się
jednym z l<anonicznych tekstów badań queerowychs'.
Warto ńwnież rwrocićuvragę na prace Eve KosofsĘ Sedgwick, a rvłłaszcza
na jej głośnąlsiążkę Epistemotogy of tbe Closets"' Zawarta w tytule znana metafora,,szafy" obrazĄe społeczno-kulturową synrację osób homoseksualnych - jako marginalizowanych i represjonowanych, a zutem zmuszonych do ukrywania
się, milizeni a,uwiężlonych w poczuciu własnej nienormalno ści.,,Szafł' jest jednak dla KosofsĘ Sedgwick tylko punktem wyjścia _ znaczniebardziej bowiem
interesuje ją to, co .dzieje się po jej opuszczeniu, a więc w procesie ujawniania się:
tak zwanego coming out. Na zewnątrz ,,szafy" osoby,które podjęły decyzję o ujawnieniu się, wpadają w tryby tego samego Systemu dyskursywnej władzy (*y'ńne navńązańe do terminologii Foucaulta), który spowodował koniecznośćich
ukrywania się. Nie mają bowiem innego języka _ mogą mówić jedynie tym, któsą do posługiwania
rym posfuguj ą się ,,ci-na-zewnątrz", a co gofsza, zmuszofle
się ich kategoriami iptzyjmowania norm wryorzoflychprzez obcy im, a nawet

wrogi aparat wiedzy-władzy5l. Autorkę Episternology

of the Closet interesowały

jednak ryleż mechanizmy dyskursywnego osaczania,,innych'' po ich ujawnieniu
,ię, .o możliwościich wyłamywania się spod opresywnejwładzy języka.Możli_
wości te zarysowały się poptzez swego rodzaju prakryki dekonstrukcyjne doko-

48

5o

Zob. interesujący komentarz do poglądów Buder w lrsiążceJ. Kochanowskiego,Fantazmat
Zróżricozaany, op' cit.,s. l34.
Zob. też na tóntemat: J. Mizielirlska, Poza kategoriami... Kilka uuag na temat queer theory,
,,Furia Pierwszł' zooo, nr 7.

r"Zob.przypts 38.

jlż konkret-

5r

Butl"r pode;mowała tutaj ponownie kvestie performatywności _ tym razern

5z

nie w odniesieniu do zagadnień seksualności.
E. KosofsĘ SedgwicĘ E7zstenology of the Closet,Berkele5los Angeles r99o.
Koncepcja wie dzy-władzy jest tównież Foucaultowska _ Y;-zob. Badania kulturoue.

53
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nywane na obrym języku i obcych konstrukcjach pojęciorvych _ awięc dzięlavłykorzystywaniu wszelkiego rodzaju pęknięć i luk: sptzeczności,nieścisłości,wielo-

znaczności itp.

Z

tego rodzaju praktyk wyłonić się mogła dopiero szansa

Koncepcja

stworzenia własnego języka i mówienia o swoich problemach własnym głosemsa. własnego języka
Warto rownięż podkreślić,żebadania queerowe' podobnie jak badania genderowe, majązasięgmaksymalnie interdyscyplinarny i również pojawiły się wła- lnterdyscypIiściwie we wszystkich dyscyplinach humanistycznych - w tym oczyvnście taIźe narnośćbadań
queerowych
w wiedzy o literafxze, głównie w postaci tak rwanej krytyki queerowej (Queer
Criticisn). Podobnie jednak jak w wypadku krytyki literackiej spod znaku gender,takhteracka krytyka queefowawznacznym stopniu opiera się na języku i pojęciach wypracowanych na gruncie szeroko rozumianych badań queerowych,czrrpiąc stąd (zwłaszczazteor7ipsychologicznych i socjologicznych) materiał, tema-

ty do analizy, a także narzędzia analityczne. Podobnie jak teoria queer, tak
i krytyka queerowa odwołuje się zarówno do doświadczeń kryryki genderowej,
jak i krytyki lesbijsko-gejowskiej (Gay&Lesbian Criticism). Na obecnym etapie
rozrłoju krytyki queerowej można zaobserwować przede wszystkim wyraziście
rysujące się już dwa nurty anatulfieruckich, dla których cezurę stanorłri kwestia Dwa

nurty ana-

zatajenialub jawnościorientacji homoselaualnej narratora anahzowanego teks- Iiz literackich
tu literackiego. W tym zal<tęsię Ęryka queerowa czerpie najwięcej z doświadczeńl<ryty|a gejowskoJesbijskiej. Bada się więc znaki tożsamościhomoseksual- Znaki tożsamonej narratora u pisarzy takich jak na przykład oscar Wilde, Jarosław Iwaszkie- ścihomoseksu-

wicz czy Jeruy Andrzejewski. Jednak _ jak słusznie doprecyzowuje jeden
zwńniejszych przedstawicieli tego nurtu, German Ritz _ chodzi tu nie tyle o odwołania do biografii autora' ile o konstrukcję tożsamościseksualnej zapisaną
w tekście(a więc: o homoseksualne nacechowanie tekstu, a nie o homoselsu-

alnej

ahzm autora)ss . Z drugiej strony - przedmiot ęm analiz staje się również literatura jawnie manifestująca orientację homoseksualną autora: takrwanaliteratu- Literatura gera gejowska lub lesbijska (na przyl<ład Edmunda White'a, Mariana Pankowskie- jowsko-tesbijska
go, G rzegorza Musiała, Michała Witkowskiego, Bartosza Żurawieclłego

i innych). I w tym wypadku chodzi jednak raczej o ana7izę tekstowej konstrukcji tożsamościhomoseksualnej (w tym ptzede wszystkim o badania retoryki ję_
zyka gejowskiego) niż o odwołania do osobistych doświadczeń autorów. Analizy te zdają się jednak ciągle jeszcze tkwić w modelach narzuconych przezĄtykę gejowskoJesbijską, w niewielkim stopniu tylko wykorzystując inspiracje
myśliponowoczesnej i częściej poszukując manifestowania się w tekstach lite-

Znaczenie relacji wnętrze _ zewnętrze badała również inna teoretyczka queerowa Diane
Fuss. Zob. zwłaszcza tom rozpraw Pod jej redakcją: Insidłout: Lesbian Theories, Gay Thr
oria, New York t99l , otaz: Essentially Speaking Fełninisn Nature and Dfference, New York_
London t989' Zob. też krótki komentarz na temat koncepcji Fuss w pracy M. Skucha,
Gender..., op. cit.

Zob.złłłaszcztG.Ritz,Nićzo labiryncie pożqdania. Gender
?nantyzr'u

do

i

płeć zu literaturze pokkiej od ro_

postmodernizmu, tłum. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewi cz,Warszawa
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rackich znaków tożsamości płciowych i selsualnych niż tego, co je podważa. Dlateż dekonstrukcje tożsamościnormaĘrvnych w literaturź e Czy w dyskurmetaliterackich, a talże badanie śladów ,,płyn nych" czy
,,niestabi1nycir'' tożsamości w utworach literackich to być może jedna-z najbirdzle1interesujących
perspektyw, jakie rysują się obecnie przedbytyką queerową.

Dekonstrukcja tego
tożsamości sach
normatywnej

Podsumowanie

Znaczenie kategorii gender

r. Wprowadzenie do dyskursu humanisłcznego kategorii płci społeczno-kulturowej (q"ao1odegrało bardzo ważnąro!ę z co najmniej kilku powodów. Pruede wszystkim dlatego że kategońa płci (sei) ujmowała wyłącznie biologiczne aspekty życiaczłowiekai jego c.chy anatomiczne. Natomiast użycie pojęcia genderjako katego ńi analitycznej przyczynlło się do
poszerzenia naszej świadomościo wiedzę dotyczącą rozmaiq,ch atrybutów,zachowań czy róIprzypisywanych kobiecie lub mężczyźni!,a ukształtowanych ptzezkulturę oruz przez instyrucje społeczne, polityczne, normy prawne itp.

z. Dzięl< temu

tal<ze-z:nrrócono uwagę na rozmaite formy nierówności i dyszewzględu na płeć (zarcwno żeńsĘ, jak i * w następnej koLj-

Ęminacji
ności- męską).

3. Ponadto _ widzenie ptzestrzeni społeczno-kulturowej (w tym także sztllki i literatury) Poprze? kategorię gender porwoliło robacryćfunkcjonujące
w owej ptzestrzeni ideologie, określonewzorce interpretowania, utrwalone stereotypy i konwencje. Dzięki temu można było również zauważyć,
jak duż7m stopniu kulturowe zróżricowania i determinacje płciowe
wpiy:
yvająnanaszeżycie i wjaki sposób tworząspołeczne
ko-

w

bietimężczyzn.

Kwestia płci

Pteć autora /
autorki

'"*ypośt ".ga"ia

4. Genderowa kryryka literacka (Gender Criticism) postawiła przed' sobązadanie polegaj ące na przecz}rtaniu na nowo tekstów literackich (szrrególni"
kanonicznych) pod Ętem wytwarzaniaw nich ńżnicpłciowych.
5. Podejmuje się w tym wypadku szczególnie takie proLlemy,'jak narzucanie b ądźtłumienie płciowościpr zez konwencj e kulturowe, sposoby olaeślaniapłci przez języl<t i dyskursy, mechanizmy definiowania płci, tworzęnia pól semantycznych rozbudowanych wokół żeńskich lub męskich
ról płciowych itp.
6. Bada się także specyficzne nacechowanie płciowe tełstów literackich ich
e" Qe n dere Ą, wyrażające się między innymi w ustanawianiu
"upłciowieni
własnej płci ptzez autorĘ / auto ra (a także przez poimiot l7ryczny, narratora czy postać) w tekście litęrackim otaz w swoistym ,,negoijowaniu" ról
płciowych czy w krvestionowaniu stereotypów płciowych. 7. Istotne stają się w tym wypadku odpowiedzi .'" pyt".'i", * jaki sposób au/ autor przyporządkowywa ni prz-ezspołeczeństwo do ol.<reslonych płci
:"y
biologicznych nacechowują płciowo swoje teksty _ czy na przykład rćali-

){II. Genderi

gueer
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zują stereowy
Tąz?ne z daną płcią, czy też starająsię te stereotypy pokonać, w jaki sposób dokonuje się owa onegocjacja''własĘ płciowości
z potencjalnymi odbiorcami, ię.

8. Literackie badania queerowe i kyryk" queerowa kotzystają z wcześniejszych doświa dczeń b adań i kryryłi gej owiko łe sbij skiej, poiąc zony
ch z iispiracjami płynącymi zę strony badań i kryryki gendeiowej-otaz-zimpu1sami filozoficznymi 7e strony filozofii po.'o*o.ź"rnej. W tym nurcie

dań

w którym.

ba-

zew aża1ą wpły*y b adań g.j o*, ko -l.sb ij skich,
anahzuje się przejawy homoseksualności utajon ejiąót jawnie
manifestowanej w tekstach literackich. zkoleiw nowszych odmianach
gueer,inspigue

er,

p r

rowanych fiozofląponowoczes ną orazpoglądami
Judith

Buńr

_

Poszu-

kuje się raczej w htetatrJrze elementów deńnstruujących wszelkie
norma-

tywne tożsamości(płciowe lub seksualne), bada sĘ również przejavty

tozsamości,,płynnyc}i' lub,,niestabi1nych''.

