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Wprowadzenie
Badania nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹, które zwyk³o siê
okrelaæ mianem gender studies, wywo³uj¹ w ostatnim czasie niezwykle o¿ywion¹ dyskusjê. Jest w niej obecnych wiele g³osów krytycznych, które z jednej
strony podwa¿aj¹ naukowy status gender studies, a z drugiej strony wskazuj¹
i przestrzegaj¹  co czyni przede wszystkim Koció³ rzymskokatolicki1  przed
zgubnymi dla tkanki spo³ecznej skutkami tez stawianych przez badaczy genderowych. Wród dzisiejszych krytyków gender studies na polu badawczym
i popularnonaukowym sztandarow¹ postaci¹ wydaje siê byæ niemiecka socjoAdres/Adresse/Anschrift: ks. dr Zdzis³aw Kieliszek, Katedra Filozofii i Antropologii, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, zdzislawkieliszek@onet.pl.
1 Wyrazista w tej materii jest wypowied Benedykta XVI z 19 stycznia 2013 r., któr¹ us³yszeli
cz³onkowie Papieskiej Rady Cor Unum: Dlatego Koció³ potwierdza swoje wielkie »tak« wobec godnoci i piêkna ma³¿eñstwa jako wyrazu wiernego i p³odnego przymierza mê¿czyzny i kobiety, a jego »nie«
wobec filozofii takich jak filozofia gender uzasadnione jest faktem, ¿e wzajemne dope³nianie siê mêskoci
i kobiecoci jest wyrazem piêkna natury zaplanowanej przez Stwórcê. Zob. http://www.osservatoreromano.va/pl/news/bozy-punkt-widzenia#.Uwsh7bCYbZ4 (24.02.3013).
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lo¿ka Gabriele Kuby. W g³ównej mierze na jej merytorycznie rzetelne opracowania, z których w jêzyku polskim s¹ dostêpne m.in. Rewolucja genderowa.
Nowa ideologia seksualnoci (Kraków 2009) oraz Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolnoci w imiê wolnoci (Kraków 2013), powo³uj¹ siê obecnie
kontestatorzy tego kierunku badawczego. Na gruncie polskim za pionierski
zbiór modelowych badawczych tekstów krytycznych wobec gender studies
mo¿e byæ uznane tak¿e dzie³o pod red. Antoniego Jucewicza i Mariana Machinka Idea gender jako wyzwanie dla teologii (Olsztyn 2009). Mo¿na powiedzieæ,
¿e kulminacjê krytyki gender studies w Polsce w rodowisku naukowym uosabia stanowisko pracowników kilku uczelni, o czym zawiadcza poni¿sza wypowied:
Jako pracownicy naukowi polskich uczelni dopowiadamy za naszymi biskupami wprost [jest to
odniesienie do Listu pasterskiego na Niedzielê wiêtej Rodziny 2013 roku2, w którym Episkopat
Polski przestrzega przez ideologi¹ gender  Z.K.]: ideologia gender, o której mówi¹ pasterze
Kocio³a i tzw. studia gender, s¹ tym samym. Szerzyciele propagandy gender i wyk³adowcy
na tych, rzekomo naukowych, kierunkach, to czêsto te same osoby. Od dawna wprowadzanie
tych tzw. studiów gender w polskich uczelniach obserwujemy z niepokojem. Jest to tak
naprawdê omieszanie polskiej nauki. Obecna debata jest dobrym momentem, by powiedzieæ,
¿e te pseudonaukowe przedsiêwziêcia powinny z polskich uczelni znikn¹æ3.

W dyskusji nad gender studies nie brakuje te¿ g³osów broni¹cych ich
naukowej rzetelnoci oraz spo³eczno-kulturowej donios³oci. Formu³uj¹ je
przede wszystkim liczni autorzy paraj¹cy siê badaniami spo³eczno-kulturowej
to¿samoci p³ciowej. Jednym z najmocniejszych ostatnich polskich g³osów
broni¹cych gender studies jest orzeczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego odnonie do zajêæ i badañ dotycz¹cych gender w polskich szko³ach
wy¿szych. W ministerialnym orzeczeniu, bêd¹cym bezporedni¹ odpowiedzi¹
na przywo³ane wy¿ej krytyczne stanowisko pracowników naukowych kilku polskich uczelni, mo¿na przeczytaæ m.in.:
Gender studies, które rozwinê³y siê w ramach nauk spo³ecznych, socjologii i antropologii
kulturowej, odnosz¹ siê do zjawisk spo³ecznych i kulturowych, a nie biologicznych. Barierê
przed ideologizacj¹ nauki stanowi metodologia, sprawdzalnoæ tez oraz ocena niezale¿nych
rodowisk naukowych4.
2 Zob. http://episkopat.pl/dokumenty/5545.1,List_pasterski_na_Niedziele_Swietej_Rodziny_
2013_roku.html (24.02.2014).
3 Treæ ca³ego owiadczenia oraz listê podpisanych naukowców zob. np. http://www.niedziela.pl/
artykul/110032/nd/Pracownicy-naukowi-polskich-uczelni (24.02.2014).
4 Skan stanowiska MNiSW z 14 stycznia 2014 r. podpisanego przez minister Lenê Kolarsk¹Bobiñsk¹ zob. http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_01/a744022cd1a5fee464c8c8f303ce698e.pdf
(24.02.2014).
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W kontekcie toczonej nad gender studies dyskusji, której  jak mo¿na siê
spodziewaæ  intensywnoæ bêdzie siê dopiero nasilaæ, warto podj¹æ próbê
umiejscowienia badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ w obrêbie
podstawowych metafizycznych oraz teoriopoznawczych stanowisk filozoficznych. Kwestia ta przewija siê wprawdzie podczas toczonych sporów, ale nie
wydaje siê byæ przejrzycie uporz¹dkowana, choæ paradoksalnie w³anie od
prawid³owego u³o¿enia gender studies w ramy metafizyczno-epistemologicznej problematyki winno siê rozpoczynaæ dyskusjê z genderowymi badaczami.
Ods³oniêcie metafizyczno-epistemologicznego zakorzenienia gender studies pozwala  jak siê wydaje  wskazaæ kluczowe obszary, na których ich krytycy
winni siê skupiaæ.
Chc¹c umiejscowiæ gender studies w obrêbie fundamentalnych metafizyczno-teoriopoznawczych sporów, trzeba najpierw przegl¹dowo polemiki te
scharakteryzowaæ, co te¿ zostanie uczynione w pierwszej czêci niniejszych
rozwa¿añ. Nastêpnie konieczne bêdzie nakrelenie wêz³owych za³o¿eñ, tez
i postulatów genderowych. Dziêki takiemu przygotowaniu powinna powstaæ
wystarczaj¹ca baza do tego, by podj¹æ próbê odniesienia prymarnych metafizycznych i epistemologicznych stanowisk do gender studies. Na koniec bêdzie
mo¿na wskazaæ najwa¿niejsze wnioski, jakie wyp³ywaj¹ z okrelonej pozycji
gender studies w obrêbie zasadniczych metafizyczno-teoriopoznawczych stanowisk dla krytyki badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹.

Fundamentalne nastawienia metafizyczne
i teoriopoznawcze
Bez zbytniej przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e wszelkie filozoficzne koncepcje sytuuj¹ siê wokó³ sporu miêdzy idealizmem i realizmem. W najbardziej podstawowym rozumieniu mówi siê o dwóch aspektach tego sporu: metafizycznym (wzglêdnie ontologicznym) oraz epistemologicznym. Z tej te¿ racji
wymienia siê cztery zasadnicze typy (stanowiska, nastawienia) filozoficznego
mylenia. I tak, odró¿niæ mo¿na realizm metafizyczny od idealizmu metafizycznego, a tak¿e realizm epistemologiczny od idealizmu epistemologicznego. Typologia w ten sposób nakrelona sk³ada siê na swoist¹ mapê prymarnych filozoficznych nastawieñ, które w poszczególnych ideowych projektach b¹d to
samodzielnie, b¹d te¿ splataj¹c siê ze sob¹, tworz¹ ich zasadnicz¹ strukturê5.
5

Omówienie sporu miêdzy idealizmem a realizmem, a tak¿e ukazanie go jako wêz³owego w filozofii
zob. np. S. Judycki, Realizm i idealizm: Struktura problemu, Analiza i Egzystencja 9 (2009), s. 734.
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Rudymentarnym przekonaniem metafizycznego realizmu jest stwierdzenie,
¿e niezale¿nie od podmiotu (wiadomoci) istniej¹ jakie rzeczy, na które mo¿e
on oddzia³ywaæ i je zmieniaæ tylko w pewnym ograniczonym stopniu b¹d te¿
nawet w ogóle nie jest w stanie tego zrobiæ. W zale¿noci od tego, czy te
niezale¿ne od podmiotu przedmioty uznaje siê za byty o charakterze substancji
duchowych (np. Platoñska doktryna o ideach), czy te¿ za byty czysto materialne (np. marksizm), czy te¿ w koñcu za duchowo-cielesne (np. w. Tomasz
z Akwinu i tomizm), mo¿na mówiæ o metafizycznym realizmie o nachyleniu
odpowiednio monistyczno-spirytualistycznym, monistyczno-materialistycznym
i spirytualistyczno-materialistycznym6.
Idealizm metafizyczny jest ufundowany na przekonaniu, ¿e najg³êbsza
struktura (ostateczna podstawa) rzeczywistoci ma charakter duchowy. Idealizm
metafizyczny jest zatem równoznaczny ze spirytualizmem, co sprawia, ¿e niejednokrotnie ró¿ne formy idealizmu metafizycznego i metafizycznego realizmu
o monistyczno-spirytualistycznym nachyleniu zlewaj¹ siê ze sob¹. Zwolennicy
idealizmu metafizycznego niezwykle szeroko rozumiej¹ przy tym ducha, gdy¿
odnosz¹ to pojêcie zarówno do indywidualnych ludzkich dusz (umys³ów), jak
i nieosobowego ponadindywidualnego ducha, jakim jest np. klimat duchowy
okrelonej kultury czy te¿ momentu dziejowego. Idealizm metafizyczny przyjmuje
postaæ spirytualizmu monistycznego (np. koncepcje neoplatoñskie, tzw. idealizm
obiektywny Friedricha W.J. Schellinga czy Georga W.F. Hegla) b¹d spirytualizmu
pluralistycznego (np. pluralistyczna monadologia Gottfrieda W. Leibniza i chrzecijañska metafizyka). W pierwszym przypadku rzeczywistoæ jest postrzegana
jako przejaw (rozwiniêcie) ponadindywidualnego bytu duchowego. W drugim
natomiast s¹dzi siê, ¿e charakter duchowy posiadaj¹ poszczególne osoby (dusze), wród których szczególn¹ pozycjê zajmuje nieskoñczony i osobowy Bóg7.
Epistemologiczny realizm, wi¹¿¹cy siê przede wszystkim z realizmem metafizycznym, charakteryzuje teza o poznawalnoci  przynajmniej w jakiej istotnej mierze  przedmiotów istniej¹cych niezale¿nie od poznaj¹cego je podmiotu
(wiadomoci). W realistyczno-epistemologicznym spojrzeniu (np. tomizm,
marksizm i niektórzy przedstawiciele filozofii analitycznej) twierdzi siê, ¿e nie
tylko wiat niezale¿ny od psychofizycznej konstrukcji cz³owieka (poznaj¹cego
podmiotu, wiadomoci) istnieje, ale tak¿e, ¿e jest mo¿liwe poznawcze dotar6

Encyklopedyczne przedstawienie metafizycznego realizmu zob. np. H. Bräuer, Realismus, Online-Wörterbuch Philosophie: Das Philosophielexikon im Internet, http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=758&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=72f15c0a0ff31eec7c0b6838
d4a7e931 (31.01.2014).
7 Przedstawienie idealizmu metafizycznego zob. np. H. Kiere, Idealizm, w: A. Maryniarczyk
(red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 721-726.
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cie do niego. Epistemologiczny realizm nie ogranicza jednak¿e wiata pozazjawiskowego wy³¹cznie do rzeczywistoci materialnej, gdy¿ nie wyklucza tak¿e
realnoci i mo¿liwoci poznania tego, co duchowe. Epistemologiczny realizm
mo¿na wiêc powi¹zaæ równie¿ w jakim stopniu z idealizmem metafizycznym8.
Idealizm epistemologiczny trzeba okreliæ mianem przeciwieñstwa teoriopoznawczego realizmu. Kluczowe jest bowiem dla niego twierdzenie o niemo¿liwoci poznania bytu niezale¿nego od wiadomoci (poznaj¹cego podmiotu).
Zdaniem epistemologicznych idealistów wiat zewnêtrzny jest uwarunkowany
istnieniem wiadomoci (poznaj¹cego podmiotu) i jej prawid³owociami. Idealizm epistemologiczny mo¿e przybraæ formê subiektywn¹ (np. koncepcja Georga Berkeleya) lub transcendentaln¹ (np. teoriopoznawcze pogl¹dy Immanuela
Kanta i przedstawicieli neokantyzmu). W pierwszym przypadku wiat zewnêtrzny jest uto¿samiany z treci¹ strumienia wiadomoci pojedynczego podmiotu.
Za w drugim przypadku rzeczywistoæ zewnêtrzna postrzegana jest jako konstrukt (a nie jaki przedmiot ujêty takim, jakim jest on faktycznie) ponadindywidualnej (transcendentalnej) wiadomoci, którego w³asnoci nie s¹ uzale¿nione
od dowiadczeñ czy te¿ treci umys³u poszczególnych podmiotów. W wietle
stanowiska transcendentalnego idealizmu zarówno ponadindywidualna (transcendentalna) wiadomoæ, jak i jej konstrukt, nie istniej¹ na sposób ontologiczny, ale logiczno-idealny9.

Charakterystyka gender studies
– najważniejsze założenia, tezy i postulaty
Pocz¹tki gender studies siêgaj¹ koñca lat szeædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych i pierwszych kilku lat osiemdziesi¹tych XX w. Wówczas to niektórzy
badacze coraz gwa³towniej zaczêli kontestowaæ analityczne kategorie uwa¿ane
dotychczas w refleksji antropologiczno-spo³eczno-kulturowej za oczywiste, takie jak: mêskoæ, kobiecoæ, to¿samoæ p³ciowa, pokrewieñstwo czy rodzina.
Wród prekursorów gender studies na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ przede
wszystkim David Schneider, Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo i Sylvia J. Yanagisako. Autorzy ci po³o¿yli pojêciowe podwaliny pod prace kolejnych badaczy
8

Przegl¹dowe omówienie epistemologicznego realizmu zob. np. M.A. Kr¹piec, Realizm poznawczy, w: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 666669.
9 Sumaryczn¹ prezentacjê teoriopoznawczego idealizmu zob. np. T. Blume, Idealismus, OnlineWörterbuch Philosophie: Das Philosophielexikon im Internet, http://www.philosophie-woerterbuch.de/online-woerterbuch/?tx_gbwbphilosophie_main%5Bentry%5D=422&tx_gbwbphilosophie_main%5Baction%5D=show&tx_gbwbphilosophie_main%5Bcontroller%5D=Lexicon&cHash=8fbc3e498da45f0f3350bae76
ac8677a (31.01.2014).
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genderowych. Swój ideowy lad na badaniach prowadzonych w obrêbie gender
studies wycisnê³o bez w¹tpienia tak¿e wybitne dzie³o Michela Foucaulta Historia seksualnoci (t. 13, 19761984). W kolejnych latach istotny wk³ad w gender studies, rozwijaj¹c studia nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ na
ró¿nych polach, wnieli m.in.: Henrietta Moore, Signe Howell, Marit Melhuus,
Frances Pine, Harriet Whitehead, Floya Anthias, Nira Yuval-Davis, Pnina Werbner, Jennifer Schirmer, Victoria A. Goddard, Anne Allison, Thomas Chivens,
Melisa Llewelyn-Davis, Edward Said, Talal Asad, Homa Hoodfar, Subhadra
M. Channa, Suzanne A. Brenner, Carole S. Vance, Emily Martin, Sandra Lee
Bartky, Judith Okely, Michele Rivkin-Fish, Annick Prieur, Sofka Zinovieff oraz
Eduardo P. Archetti10. Dorobek polskich autorów genderowych nie jest obecnie
jeszcze zbyt znacz¹cy, choæ bez w¹tpienia ten kierunek badawczy rozwija siê
w Polsce coraz dynamiczniej, o czym mo¿e wiadczyæ chocia¿by powsta³y
(z inicjatywy Marii Janion) w 2008 r. projekt Podyplomowych Gender Studies
im. Marii Konopnickiej i Marii Dulêbianki. Jest on realizowany w ramach Instytutu Badañ Literackich Pañstwowej Akademii Nauk11.
Podstawowe za³o¿enia, tezy i postulaty stawiane w obrêbie gender studies
nawi¹zuj¹ do funkcjonuj¹cego od kilkudziesiêciu lat w naukach humanistycznospo³ecznych odró¿nienia dwóch podejæ badawczych do rzeczywistoci. Z jednej strony odró¿nia siê perspektywê ocenian¹ jako subiektywna, gdy¿ jest spojrzeniem na rzeczywistoæ uwarunkowanym kultur¹ badacza. I z drugiej strony
mówi siê o podejciu uwa¿anym za próbuj¹ce byæ obiektywne, poniewa¿ odrywa siê ono od uwarunkowañ kulturowych badacza i d¹¿y do osi¹gniêcia
perspektywy zobiektywizowanej, czyli kulturowo neutralnej. Zgodnie z terminologi¹ zaproponowan¹ po raz pierwszy w 1954 r. przez amerykañskiego jêzykoznawcê Kennetha Pikea pierwsze podejcie badawcze okrela siê mianem emic,
za drugie etic12.
10 Wybór klasycznych dla gender studies tekstów dopiero przed paru laty zosta³ po raz pierwszy
udostêpniony polskiemu czytelnikowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego pod wspólnym tytu³em Gender perspektywa antropologiczna (red. R.E. Hryciuk, A. Kociañska) opublikowa³o w 2007 r.
dwa domy, w których zebrane s¹ reprezentatywne wypowiedzi oraz analizy prowadzone przez wiêkszoæ przywo³anych wy¿ej autorów. Pierwszy tom prezentuje teksty omawiaj¹ce z genderowej perspektywy kwestie dotycz¹ce organizacji ¿ycia spo³ecznego, natomiast drugi  problemy zwi¹zane z rozumieniem kobiecoci, mêskoci oraz seksualnoci.
11 Wiêcej o aktualnym stanie badañ prowadzonych w ramach gender studies w Polsce i na wiecie
mo¿na znaleæ np. na portalu internetowym powi¹zanym ze wspomnianym projektem: http://genderstudies.pl/ (3.01.2014).
12 Zob. Emic and etic, http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Emic_
and_etic.html (7.01.2014); M.W. Morris, K. Leung, D. Ames, B. Lickel, Views from Inside and Outside:
Integrating Emic and Etic Insights about Culture and Lustice Judgment, Academy of Maaagement
Review 24 (1999), nr 4, s. 781784 (http://www.columbia.edu/~da358/publications/etic_emic.pdf;
7.01.2014).
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Prekursorzy gender studies zaczêli pow¹tpiewaæ, czy w ramach badañ nad
rzeczywistoci¹ humanistyczno-spo³eczn¹ jest w ogóle mo¿liwe zastosowanie
perspektywy etic. Na przyk³ad D. Schneider w analizach dowodzi, ¿e terminy
stosowane w dotychczasowych refleksjach nad fenomenem pokrewieñstwa
maj¹ charakter emiczny, a nie jak s¹dzono eticzny. Jego zdaniem przyjmowane
równie¿ dot¹d w studiach humanistyczno-spo³ecznych znaczenie pojêcia rodzina jest charakterystyczne wy³¹cznie dla kultury zachodniej, a uznawanie go za
ogólnie obowi¹zuj¹ce jest niew¹tpliwym przek³amaniem. Prowadzone przemylenia zaowocowa³y postawieniem przez D. Schneidera niezwykle kontrowersyjnej tezy, ¿e ka¿de rozumienie natury czy te¿ biologii jest jedynie swego rodzaju
metafor¹, która jest w³aciwa okrelonej ideowej tradycji. Zdaniem Schneidera
w relacjach miêdzyludzkich nie mo¿na dostrzec ani ¿adnych obiektywnych uwarunkowañ, ani te¿ nie s¹ one w ¿aden sposób porz¹dkowane niezale¿n¹ od
cz³owieka rzeczywistoci¹13.
W duchu Schneiderowskim inne prekursorki gender studies S.J. Yanagisako oraz J.F. Collier w nastêpuj¹cych s³owach wyra¿aj¹ podstawow¹ tezê stawian¹ w ramach tego kierunku badawczego:
[ ] nie istniej¹ fakty biologiczne czy materialne, które mia³yby jakie konsekwencje spo³eczne
oraz zawiera³y same z siebie znaczenie 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 tworzone spo³ecznie, podobnie jak znaczenia
rodków produkcji czy bogactw, od których zale¿y ¿ycie ludzi14.

Wspomniane dwie autorki wraz z kolejn¹ badaczk¹ M.Z. Rosaldo dopowiadaj¹, ¿e przyjêta w ramach badañ genderowych perspektywa otwiera przez
naukami humanistyczno-spo³ecznymi nowe mo¿liwoci, poniewa¿ pozwala
spojrzeæ na wszelkie fenomeny humanistyczno-spo³eczne, w szczególnoci na
rodzinê, a tak¿e kategorie mêskoci i kobiecoci, jako na ideologiczne konstrukcje, które s¹ w³aciwe okrelonym kulturom. Niew¹tpliwym  w oczach przedstawicieli gender studies  zyskiem takiego spojrzenia jest mo¿liwoæ uchwycenia znaczeñ okrelonych fenomenów w danym ideowym klimacie oraz unikanie
mieszania ze sob¹ sensów poszczególnych terminów, pochodz¹cych z ró¿nych i czêsto w ogóle nieprzystaj¹cych do siebie kultur15.
13

Zob. R.E. Hryciuk, A. Kociañska, Wstêp, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender
perspektywa antropologiczna, t. 1, Organizacja spo³eczna, Warszawa 2007, s. 9.
14 Zob. S.J. Yanagisako, J.F. Collier, O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa, prze³.
E. Klekot, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 44.
15 Zob. J.F. Collier, M.Z. Rosaldo, S. Yanagisako, Czy rodzina istnieje? Nowe ujêcia antropologiczne, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 6075.
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Wed³ug zgodnej opinii przedstawicieli gender studies zas³ug¹ prowadzonych przez nich badañ jest odkrycie, ¿e ¿adne z kulturowych wytworów cz³owieka nie s¹ przeznaczone do zaspokojenia uniwersalnych ludzkich potrzeb,
gdy¿ takowe nie istniej¹. Ponadto  zdaniem badaczy genderowych  oderwanie od naturalnych róde³ wszelkich przejawów kszta³towania siê relacji miêdzyludzkich, w szczególnoci odniesieñ miêdzy kobietami a mê¿czyznami,
umo¿liwia opisanie niezwyk³ej wprost ich dynamiki i z³o¿onoci. I tak, A. Allison, antropolo¿ka kulturowa, zauwa¿a  na przyk³adzie spo³eczeñstwa japoñskiego  ¿e nawet tak rozpowszechnione wród kobiet zjawisko, jak troska
o los w³asnego potomstwa, nie musi byæ wcale interpretowane jako naturalny
fenomen, ale mo¿e byæ postrzegane jako wytwór okrelonych norm, które s¹
niejako odgórnie narzucone kobietom przez zdominowane przez mê¿czyzn
spo³eczeñstwo16. W podobnym tonie wypowiada siê amerykañska filozofka
i znawczyni feminizmu S. Lee Bartky. Dochodzi ona do przekonania, ¿e niemal
powszechne wród kobiet dba³oæ o fizyczn¹ atrakcyjnoæ oraz troska o duchow¹ delikatnoæ wzglêdem innych nie s¹ uwarunkowane ani ¿adnymi naturalnymi
potrzebami kobiet, ani te¿ struktur¹ kobiecej mentalnoci, ale s¹ wypadkowymi
norm obyczajowo-moralnych obowi¹zuj¹cych w wiêkszoci spo³eczeñstw i arbitralnie ustanowionych przez mê¿czyzn17.
Autorzy prowadz¹cy badania w ramach gender studies uznaj¹ wprawdzie
istnienie biologicznej ró¿nicy miêdzy p³ciami, ale jednoczenie zdecydowanie
odrzucaj¹ przekonanie, ¿e ta ró¿nica generuje identyczne konsekwencje wspólne
wszystkim kulturom. Na przyk³ad badaczka H. Whitehead prowokuj¹co pyta:
Czy [ ] powinnimy postrzegaæ paradygmat dominacji heteroseksualnoci jako przypadek
natury narzucaj¹cej ograniczenia kulturowym wariacjom? Zapewne natura w pewnym stopniu
krêpuje [poszczególne kultury  Z.K.], jednak pozostaje pytanie: w jakim?

Po czym na podstawie analiz z³o¿onoci zjawiska instytucjonalnego homoseksualizmu wród pó³nocnoamerykañskich Indian dochodzi to przekonania, ¿e
stopieñ wp³ywu natury na kulturowe modele kobiecoci i mêskoci wydaje siê
byæ marginalny18.
16

Zob. A. Allison, Japoñskie matki i obentô: pude³ko z drugim úniadaniem jako ideologiczny
aparat pañstwa, prze³. A. Ostolski, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa
antropologiczna, t. 1, s. 146170.
17 Zob. S. Lee Bartky, Foucault, kobiecoæ i unowoczenienie w³adzy patriarchalnej, prze³.
K. Gawlicz, M. Starnawski, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, Kobiecoæ, mêskoæ, seksualnoæ, Warszawa 2007, s. 5075.
18 Zob. H. Whitehead, £uk i noside³ko. Nowe spojrzenie na zinstytucjonalizowany homoseksualizm wród Indian Ameryki Pó³nocnej, prze³. A. Kociañska, M. Petryk, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 195238 (przytoczony fragment pochodzi ze
s. 234).
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Ró¿nica biologiczna miêdzy p³ciami jest przez przedstawicieli gender studies zwykle widziana jako konkretny kulturowo okrelony typ rozumienia fenomenu cz³owieka, a tak¿e model kszta³towania stosunków miêdzyludzkich. Oznacza to, ¿e kategorie p³ci, a tak¿e poszczególne powi¹zane z nimi fenomeny, jak
np. macierzyñstwo, ojcostwo, ma³¿eñstwo, bycie ¿on¹, bycie mê¿em czy rodzina s¹ postrzegane tylko i wy³¹cznie jako symboliczne systemy w³aciwe okrelonej tradycji ideowej. Modelowe jest w tym wzglêdzie spostrze¿enie przywo³ywanej ju¿ S. Lee Bartky:
Rodzimy siê mê¿czyznami lub kobietami, ale nie rodzimy siê mêscy lub kobiecy. Kobiecoæ
[i analogicznie równie¿ mêskoæ  Z.K.] jest fortelem, osi¹gniêciem, sposobem odgrywania
wci¹¿ na nowo przekazywanych norm dotycz¹cych p³ci, które ujawniaj¹ siê w wielu ró¿nych stylach ¿ycia. [ ] [Mo¿na bowiem odnaleæ w poszczególnych spo³eczeñstwach praktyki
dyscyplinarne wytwarzaj¹ce cia³o  Z.K.], które przez charakterystyczne dla siebie gesty
i wygl¹d jest rozpoznawalne jako [odpowiednio  Z.K.] cia³o kobiece [lub mêskie  Z.K.]19.

W retoryce stosowanej przez zwolenników rozwijania gender studies podkrela siê zazwyczaj, ¿e ka¿dy spo³eczno-kulturowy model to¿samoci p³ciowej
jest swego rodzaju gorsetem nak³adanym na danego cz³owieka, który go ogranicza oraz sztywno strukturyzuje jego ¿ycie, psychikê, a tak¿e samorozumienie
oraz relacje z innymi ludmi. Na ogó³ nie bierze siê natomiast pod uwagê mo¿liwoci, ¿e okrelona wizja p³ciowej to¿samoci mo¿e dla danego cz³owieka
stanowiæ równie¿ swoisty impuls umo¿liwiaj¹cy mu i pobudzaj¹cy go do odpowiedniego samorozwoju, a tak¿e tworzenia pozytywnie naznaczonych wiêzi miêdzyludzkich20.
Badacze zajmuj¹cy siê problematyk¹ genderow¹ zauwa¿aj¹, ¿e jedn¹
z zasadniczych konstrukcji spo³eczno-kulturowych jest wyrane oddzielanie od
siebie dwóch sfer ludzkiego ¿ycia: domowej i publicznej. Pierwsz¹ w poszczególnych kulturach ³¹czy siê zazwyczaj z aktywnoci¹ w³aciw¹ kobietom,
za drug¹ odnosi siê do mê¿czyzn. Przedstawiciele gender studies podkrelaj¹,
¿e przypisywanie w danych ideowych tradycjach przedstawicielom obydwu p³ci
okrelonych ról, jakie maj¹ do wype³nienia w wyranie od siebie odró¿nialnych
obszarach domowym i publicznym, odpowiednio formatuj¹ kobiety i mê¿czyzn. Podejmuj¹ wiêc wysi³ki, by zakwestionowaæ zarówno zasadnoæ poszczególnych spo³eczno-kulturowych dychotomii domowypubliczny, jak
równie¿ wykazaæ ich szkodliwoæ. Kwestionowanie zasadnoci odró¿niania sfery domowej od publicznej i przypisywania w ka¿dej z nich kobietom
19
20

Zob. S. Lee Bartky, Foucault, kobiecoæ i unowoczenienie w³adzy patriarchalnej, s. 52.
Zob. S.J. Yanagisako, J.F. Collier, O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa, s. 37
(przypis 3).
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i mê¿czyznom innych zadañ sprowadza siê najczêciej do argumentowania, ¿e
kobiety i mê¿czyni nie s¹ ani jednolitymi oraz przeciwstawnymi kategoriami, ani
te¿ nie maj¹ naturalnie odmiennych wizji funkcjonowania systemów relacji miêdzyludzkich. Chodzi o to, ¿e kobiety i mê¿czyni oraz kobiece i mêskie spojrzenie na okrelone sprawy s¹ wytworami danej tradycji kulturowej. Zdaniem
autorów genderowych szkodliwoæ odró¿niania domowego od publicznego
i przypisywania w ka¿dej ze sfer kobietom i mê¿czyznom innych ról do odegrania polega na odbieraniu poszczególnym osobom prawa do zupe³nie swobodnego decydowania o swoim ¿yciu21.
Wyranie pejoratywna interpretacja sensu poszczególnych kulturowych kategorii zwi¹zanych z ludzk¹ p³ciowoci¹, któr¹ mo¿na zaobserwowaæ u przedstawicieli gender studies, wydaje siê odciskaæ swoje piêtno równie¿ na postulatach przez nich stawianych. W genderowych sugestiach widoczne jest za³o¿enie,
¿e ka¿da wizja i rozumienie p³ciowoci cz³owieka oraz proponowane w danych
kulturach modele jej prze¿ywania predestynuj¹ cz³owieka do okrelonego sposobu ¿ycia, zupe³nie przed nim zamykaj¹c inne mo¿liwoci. Genderowe ¿¹dania mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy: badawczo-teoretyczne oraz
spo³eczno-praktyczne.
Wród pierwszych wymieniæ nale¿y: 1) kulturow¹ analizê znaczeñ kategorii
zwi¹zanych z p³ci¹, która ma na celu ods³oniêcie, w jaki sposób poszczególne
kategorie s¹ rozumiane oraz wprowadzane w ¿ycie przez przedstawicieli okrelonej kultury; 2) budowanie systemowych modeli ró¿nic miêdzy p³ciami, które
s¹ w³aciwe dla danej ideowej tradycji, dziêki czemu ma siê staæ mo¿liwe studium konkretnych przypadków, tzn. badanie sytuacji ¿yciowej poszczególnych
ludzi, grup itp.; 3) historyczn¹ analizê kategorii odnosz¹cych siê do p³ciowoci,
maj¹c¹ za zadanie przeledzenie ich rozwoju i zmian, które siê w okrelonym
czasie dokona³y, oraz odkrycie przyczyn i konsekwencji tych¿e zmian22.
Wymownym zobrazowaniem zmiany kierunku mylenia o ludzkiej p³ciowoci i sprawach z ni¹ powi¹zanych, jakie dokonuje siê wraz z przyjêciem powy¿21

Zob. np.: V.A. Goddard, Dziewica i pañstwo. P³eæ i polityka w Argentynie, prze³. R.E. Hryciuk,
s. 121145; M. Llewelyn-Davies, Kobiety, wojownicy i patriarchowie, prze³. A. Ostolski, s. 192224;
H. Hoodfar, Zas³ona w ich umys³ach i na naszych g³owach: muzu³manki i praktyki zas³aniania, prze³.
M. Elas, s. 227257; S.M. Channa, Hinduska kobieta: konstrukt i prawda w dobie globalizacji, prze³.
M. Bierca, s. 258275; S.A. Brenner, Dlaczego kobiety rz¹dz¹ w domu: nowe spojrzenie na jawajskie
ideologie p³ci kulturowej, prze³. M. Rajtar, s. 276308 (wszystkie teksty w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska
(red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 1); J. Okely, Uprzywilejowane, wyæwiczone i u³o¿one.
Szko³y z internatem dla dziewcz¹t, prze³. M. Petryk, A. Kociañska, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska
(red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 76107.
22 Takie badawczo-teoretyczne postulaty odnaleæ mo¿na m.in. w programowym dla gender
studies tekcie S.J. Yanagisako i J.F. Collier O ujednolicon¹ analizê p³ci kulturowej i pokrewieñstwa
(s. 4452).
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szych badawczo-teoretycznych postulatów genderowych, mo¿e byæ nastêpuj¹ce sformu³owanie autorstwa przywo³ywanych ju¿ znaczniejszych prekursorek
gender studies S.J. Yanagisako i J.F. Collier:
Zamiast pytaæ, w jaki sposób kategorie mêski i ¿eñski wyposa¿one s¹ we w³aciwe sobie
charakterystyki kulturowe  co oznacza uznanie ró¿nicy miêdzy nimi za oczywist¹  powinnimy postawiæ pytanie o to, jak definiuj¹ tê ró¿nicê konkretne spo³eczeñstwa. Zamiast pytaæ, jak
na siatce wiêzi krewniaczych rozk³adaj¹ siê prawa i obowi¹zki  co oznacza przyjêcie za³o¿enia
o istnieniu siatki genealogicznej  powinnimy postawiæ pytanie o to, jak konkretne spo³eczeñstwa uznaj¹ roszczenia i rozmieszczaj¹ odpowiedzialnoæ23.

Natomiast wród spo³eczno-praktycznych postulatów stawianych przez
autorów paraj¹cych siê gender studies pierwszoplanowymi wydaj¹ siê byæ:
1) trwa³e przemodelowanie  z wykorzystaniem g³ównie massmediów, ró¿nych
podmiotów opiniotwórczych oraz prawa pozytywnego  ideowego rodowiska
¿ycia poszczególnych osób czy grup ludzkich w taki sposób, by sta³o siê ono
neutralne p³ciowo, tzn. wolne od przypisywania poszczególnym osobom niejako z góry okrelonych ról ze wzglêdu na ich p³eæ biologiczn¹; 2) ca³kowite
zrównanie zarówno w obowi¹zkach, jak i prawach kobiet i mê¿czyzn; 3) dekonstrukcjê funkcjonuj¹cego jeszcze w poszczególnych spo³eczeñstwach podzia³u
na domow¹ i publiczn¹ przestrzeñ ludzkiego ¿ycia; 4) pozostawienie ludziom ca³kowitej swobody odnonie do tego, jakich zadañ  dot¹d zwykle
przypisywanych dychotomicznie kobietom b¹d mê¿czyznom  i w jakich konfiguracjach bêd¹ siê podejmowaæ.
W tekstach przedstawicieli gender studies pojawiaj¹ siê liczne retoryczne
wezwania  czêstokroæ w tonie niezwykle emocjonalnym  do zintensyfikowania podejmowanych ju¿ od wielu dziesiêcioleci okrelonych dzia³añ, maj¹cych
na celu urzeczywistnienie wymienionych wy¿ej spo³eczno-praktycznych postulatów. Na przyk³ad antropolo¿ka spo³eczna P. Werbner zauwa¿a, ¿e mimo niew¹tpliwych sukcesów ró¿nych organizacji i ruchów feministycznych w walce
o równouprawnienie kobiet, nadal nale¿y dok³adaæ starañ, by likwidowaæ
istniej¹ce w poszczególnych spo³eczeñstwach formy dyskryminacji ludzi ze
wzglêdu na ich p³eæ biologiczn¹24. Ponadto C.S. Vance, autorka wielu artyku³ów dotycz¹cych ludzkiej p³ciowoci, mówi wprost o wojnie idei. Jedn¹ stron¹ w tej konfrontacji s¹ zwolennicy  do których zalicza te¿ sam¹ siebie
 rozumienia p³ci i zachowañ seksualnych jako spo³eczno-kulturowych kon23
24

Zob. ibidem, s. 40.
Zob. P. Werbner, Upolitycznione macierzyñstwo i feminizacja obywatelstwa: ruchy kobiece
i transformacja sfery publicznej, prze³. K. Stañczak-Wilicz, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.),
Gender perspektywa antropologiczna, t. 1, s. 93120 (zw³. s. 116).
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struktów, za drug¹  badacze postrzegaj¹cy p³ciowoæ i zachowania seksualne
jako uwarunkowane biologicznym uposa¿eniem cz³owieka25. Inna badaczka
genderowa E. Martin wzywa do przezwyciê¿enia w analizach problemów zwi¹zanych z ludzkim rozmna¿aniem siê mêskiej perspektywy. Jej zdaniem stosowany dotychczas zwyczajowo w opisach tych problemów jêzyk zawsze ujmuje
mê¿czyznê jako stronê aktywn¹, za kobietê przedstawia jako pasywn¹. Zostaje
przez to ca³kowicie zniekszta³cony obraz faktycznie dokonuj¹cych siê w trakcie
zap³odnienia procesów. E. Martin zauwa¿a m.in., ¿e przypisywanie plemnikom
aktywnoci przy jednoczesnym uwa¿aniu jaja za pasywne nie jest zgodne
z prawd¹, gdy¿ jajo jest tak samo, jeli nawet nie bardziej, aktywne w czasie
zap³adniania, jak plemnik. Postuluje zatem, aby porzuciæ w opisach kwestii
rozrodczych mêskie spojrzenie na rzecz adekwatniejszego spojrzenia, które
dowartociowa³oby kobiec¹ rolê w powstawaniu nowego ludzkiego ¿ycia26.

Punkty styczne, napięcia
oraz sprzeczności pomiędzy gender studies a kluczowymi
metafizyczno-teoriopoznawczymi stanowiskami
Odnonie do postawionego na pocz¹tku niniejszych rozwa¿añ problemu
umiejscowienia badañ nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ w obrêbie
podstawowych metafizycznych oraz teoriopoznawczych nastawieñ na podstawie
poczynionych powy¿ej charakterystyk mo¿na wyci¹gn¹æ nastêpuj¹ce wnioski.
Po pierwsze, przy powierzchownym zestawieniu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
przekonania badaczy rozwijaj¹cych gender studies wykazuj¹ pewne symptomy
w³aciwe metafizycznemu realizmowi. Zarówno w genderowym spojrzeniu, jak
i w metafizycznym realizmie twierdzi siê, ¿e istnieje rzeczywistoæ zewnêtrzna
wobec podmiotu (wiadomoci), która jest czym na wzór gorsetu. Oznacza
to, ¿e w obydwu przypadkach owa zewnêtrzna wzglêdem cz³owieka rzeczywistoæ jest postrzegana jako krêpuj¹ca ludzkie poczynania i musi byæ przez
cz³owieka traktowana jako co zastanego. Przedstawiciele obu ogl¹dów s¹ wiêc
przekonani, ¿e ta niezale¿na od podmiotu rzeczywistoæ strukturyzuje obszar
mo¿liwego ludzkiego dzia³ania. Mimo tej ogólnej analogii  przy g³êbszej analizie
 okazuje siê jednak, ¿e poszczególne wersje metafizycznego realizmu du¿o
25 Zob. C.S. Vance, Konstruktywizm spo³eczny. K³opoty z histori¹ seksualnoci, prze³. A. Kociañska, w: R.E. Hryciuk, A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 1532 (zw³.
s. 29).
26 Zob. E. Martin, Jajo i plemnik. Naukowy romans, prze³. J. W³odarczyk, w: R.E. Hryciuk,
A. Kociañska (red.), Gender perspektywa antropologiczna, t. 2, s. 3349.
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wiêcej od gender studies ró¿ni ni¿ je z nimi ³¹czy. Dwie z wersji metafizycznego
realizmu nale¿a³oby nawet umieciæ na antypodach genderowych przekonañ.
Wed³ug stanowiska realizmu metafizycznego o monistyczno-materialistycznym
nachyleniu dzia³aj¹cy ludzki podmiot jest istotnie krêpowany prawid³owociami naturalno-przyrodniczymi. Tymczasem zdaniem przedstawicieli gender studies tego typu prawid³owoci albo w ogóle nie istniej¹, albo jeli nawet istniej¹,
to jednak nie wi¹¿¹ cz³owieka w sposób istotny dla jego dzia³ania, gdy¿ mo¿e
on swoje zachowania w znacznym stopniu kszta³towaæ bez uwzglêdniania naturalno-przyrodniczego uposa¿enia. Zbli¿ona ró¿nica zachodzi pomiêdzy gender
studies a metafizycznym realizmem w wersji spirytualistyczno-materialistycznej,
wed³ug której cz³owiek podlega jednoczenie okrelonym niezmiennym prawid³owociom duchowym i cielesnym, a których to istnieniu genderowi badacze
zdecydowanie zaprzeczaj¹ lub te¿ przynajmniej neguj¹ ich istotny, jednoczesny
i sta³y wp³yw na strukturê ludzkiego dzia³ania. Wród trzech typów metafizycznego realizmu najbli¿szy ideom genderowym wydaje siê byæ typ monistycznospirytualistyczny, zgodnie z którym istnieje niezale¿na od cz³owieka i niezmienna
duchowa sfera rzeczywistoci, która okrela zasadnicze ramy ludzkiego dzia³ania. W gender studies tak¿e podkrela siê, ¿e istnieje duchowa p³aszczyzna
rzeczywistoci (chodzi tu przede wszystkim o sferê znaczeñ i wzorców kulturowych), która jako jedyna ma istotny wp³yw na ludzkie zachowania. Jednak¿e
sfera ta jest przez badaczy genderowych postrzegana jako zawsze mo¿liwa do
przekszta³cenia. Z jednej strony twierdz¹ oni bowiem, ¿e okrelone znaczenia
i wzorce kulturowe s¹ przez poszczególne podmioty zastawane, co oznacza, ¿e
ludzie s¹ przez klimat duchowy danej kultury predestynowani do przyjmowania okrelonych modeli zachowañ. Z drugiej za strony, w ramach gender studies postuluje siê odpowiednie przebudowanie sfery owych znaczeñ i wzorców
kulturowych, co wiadczy o tym, ¿e nie jest ona traktowana jako niezmienna.
Po drugie, gender studies doskonale wpisuj¹ siê w typowe dla metafizycznego idealizmu podejcie do rzeczywistoci. Podobnie jak metafizyczni idealici
badacze genderowi wydaj¹ siê byæ przekonani o tym, ¿e najg³êbsza struktura
rzeczywistoci ma charakter duchowy. W ramach gender studies nie objania
siê ludzkich zachowañ naturalno-przyrodniczymi w³aciwociami cz³owieka,
gdy¿ s¹ postrzegane jako niemaj¹ce istotnego wp³ywu na ludzkie dzia³anie lub
co najwy¿ej traktowane s¹ pod tym wzglêdem marginalnie. Zdaniem przedstawicieli gender studies kluczem do zrozumienia danych postaw cz³owieka jest
przede wszystkim klimat duchowy okrelonych kultur oraz historycznych momentów, a nie biologia cz³owieka. Wydaje siê, ¿e badaczom genderowym jest
równie blisko do idealizmu metafizycznego w wydaniu pluralistycznym, jak
i monistycznym. Mo¿na w badaniach genderowych zaobserwowaæ przejawy
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pluralistycznego rozumienia ducha jako najg³êbszej podstawy rzeczywistoci,
poniewa¿ podkrela siê w nich fakt istnienia wielu ró¿nych klimatów duchowych, które w poszczególnych kulturach i momentach historycznych w odmienny sposób kszta³towa³y b¹d kszta³tuj¹ modele ludzkich zachowañ. Na
zbie¿noæ gender studies z metafizycznym idealizmem w wersji pluralistycznej
wskazuje tak¿e to, ¿e w obydwu przypadkach jest akcentowany duchowy wymiar poszczególnych osób, a zazwyczaj jest pomijany wymiar naturalno-przyrodniczy cz³owieka. Zdaniem autorów genderowych ludzie s¹ przede wszystkim
istotami o duchowym charakterze, gdy¿ zwykle odzwierciedlaj¹ w swoich postawach, przyjmowanych wartociach oraz wybieranych celach ducha kultury,
w której funkcjonuj¹. Jednak¿e ów przejaw pluralizmu wydaje siê byæ jednoczenie stêpiany poprzez spo³eczno-praktyczne postulaty stawiane przez przedstawicieli gender studies. Domagaj¹ siê oni takiego ujednolicenia  mo¿na by
powiedzieæ zmonizowania  duchowego klimatu wszystkich spo³ecznoci,
by sta³ siê ca³kowicie a-p³ciowy, czyli ¿adnemu cz³owiekowi ze wzglêdu na
jego p³eæ biologiczn¹ nie narzuca³ okrelonych zadañ, ról itd. Przedstawiciele
gender studies proponuj¹ tak¿e przekszta³cenie wszystkich systemów kulturowych w ten sposób, by ich duch nie narzuca³ ludziom ¿adnych wzorców, ale
pozwoli³ im swobodnie duchowo konstruowaæ samych siebie.
Po trzecie, z uwagi na wyraziste metafizyczno-idealistyczne spojrzenie na
wiat, z jakim mamy do czynienia w przypadku gender studies, paradoksem
jest, ¿e wydaj¹ siê byæ one jednoczenie typowym przyk³adem epistemologicznego realizmu, w którym przyjmuje siê mo¿liwoæ poznawczego dostêpu do
rzeczywistoci zewnêtrznej wobec podmiotu. Jednym z najwa¿niejszych za³o¿eñ
badañ prowadzonych w ramach gender studies jest przekonanie o poznawalnoci wzorców kobiecoci i mêskoci, które s¹ proponowane w poszczególnych kulturach i które s¹ jednoczenie niezale¿ne od psychofizycznej konstrukcji cz³owieka. Badacze genderowi twierdz¹, ¿e wnikliwa analiza okrelonych
fenomenów kulturowych, ludzkich zachowañ czy te¿ preferowanych przez ludzi
wartoci i postaw ods³ania wzorce kobiecoci i mêskoci w³aciwe danemu
spo³eczno-kulturowemu systemowi.
Po czwarte, czêciowo nie do pogodzenia a czêciowo zbie¿ny z genderowymi przekonaniami wydaje siê byæ epistemologiczny idealizm. Dla badaczy
genderowych nie do przyjêcia jest przede wszystkim fundamentalne w idealizmie
teoriopoznawczym twierdzenie, ¿e postrzegany kszta³t i sposób prze¿ywania
wiata zewnêtrznego s¹ uwarunkowane prawid³owociami ludzkiej wiadomoci. Ich zdaniem takie prawid³owoci nie istniej¹, a postrzegany kszta³t i sposób
prze¿ywania wiata, w szczególnoci relacji miêdzyludzkich, s¹ cz³owiekowi
zawsze narzucane przez kulturê i spo³eczeñstwo, w których ¿yje. Zbie¿na
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natomiast z za³o¿eniami gender studies wydaje siê byæ teza subiektywnego
idealizmu epistemologicznego, w której twierdzi siê, ¿e wiat zewnêtrzny jest
to¿samy z wewnêtrznymi doznaniami danego podmiotu, tzn. mo¿e byæ uto¿samiany z treciami obecnymi w jego wiadomoci. Zdaniem przedstawicieli gender studies przyjête i zasymilowane przez cz³owieka kulturowe wzorce s¹ decyduj¹cymi kryteriami porz¹dkowania wiata zewnêtrznego oraz treciami, które
decyduj¹ o sposobie jego postrzegania. Równie¿ teza transcendentalnego idealizmu epistemologicznego, zgodnie z któr¹ rzeczywistoæ zewnêtrzna jawi siê jako
konstrukt ponadindywidualnej wiadomoci, wydaje siê byæ styczna z przekonaniami genderowymi. Ów konstrukt ponadindywidualnej wiadomoci w opinii
przedstawicieli transcendentalnego idealizmu teoriopoznawczego jest logicznoidealn¹ struktur¹, która wyznacza ramy dla odnoszenia siê cz³owieka do zewnêtrznej rzeczywistoci. Styczne z t¹ opini¹ zdaje siê byæ w³aciwe dla gender
studies postrzeganie poszczególnych kultur jako ram, które strukturyzuj¹ sposób funkcjonowania w rzeczywistoci danego cz³owieka.

Podsumowanie i wnioski
Na podstawie poczynionych powy¿ej uwag wydaje siê, ¿e gender studies
wpisuj¹ siê przede wszystkim w metafizyczny idealizm, poniewa¿ sfera duchowa jest w nich postrzegana jako najg³êbsza podstawa rzeczywistoci i s¹dzi siê,
¿e t¹ sfer¹ jest p³aszczyzna zmiennych sensów i znaczeñ kulturowych. Pod
wzglêdem za epistemologicznym badaniom nad spo³eczno-kulturow¹ to¿samoci¹ p³ciow¹ najbli¿ej wydaje siê byæ do realizmu, gdy¿ zak³adaj¹ mo¿liwoæ
poznawczego dotarcia do odpowiednich fenomenów (spo³eczno-kulturowych)
i ich objanienie. Ujêcie w taki w³anie sposób miejsca gender studies w ramach
podstawowych metafizyczno-epistemologicznych stanowisk wskazuje zasadnicze kierunki, w jakich powinna pod¹¿aæ krytyka badañ genderowych.
Po pierwsze, krytycy powinni byæ wiadomi, ¿e gender studies  jak
ka¿da postaæ metafizycznego idealizmu  s¹ ukierunkowane na nieustanne zmienianie zgodnie z okrelonymi postulatywnymi ideami sfery spo³eczno-kulturowej, co ma na celu odpowiednie przemodelowanie ca³ego wiata zewnêtrznego
wzglêdem cz³owieka. I chocia¿ badawczo cenne mo¿e byæ odró¿nianie tez czy
te¿ hipotez o charakterze opisowo-objaniaj¹cym od postulatywnych idei, to
jednak zawsze zwracaæ trzeba te¿ uwagê na te ostatnie, poniewa¿ bez w¹tpienia
przynale¿¹ one do ca³ego korpusu dziedzictwa genderowego, a nawet w jakim
sensie tworz¹ jego trzon. Oznacza to, ¿e ca³kowicie b³êdne by³oby zawê¿anie
gender studies jedynie do kierunku badawczego. Refleksja naukowa jest tylko
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jednym z elementów sk³adowych gender studies, ale nie jest to wcale element
najwa¿niejszy.
Po drugie, dyskusja z przedstawicielami gender studies choæ winna  jak
siê wydaje  zaczynaæ siê na p³aszczynie postulatów spo³eczno-praktycznych
stawianych przez badaczy genderowych, to jednak musi tak¿e pod¹¿yæ w stronê tez i hipotez, za pomoc¹ których s¹ objaniane dane zjawiska.
Po trzecie, w przypadku p³aszczyzny postulatywnych idei genderowych
nale¿y zwracaæ uwagê na mo¿liwie najszerzej ujmowane konsekwencje, jakie
w odpowiedniej perspektywie czasu przynosi b¹d mo¿e przynieæ urzeczywistnianie genderowych ¿¹dañ. W okrelaniu nastêpstw urzeczywistniania genderowych postulatów jest wiêc miejsce dla wielu dyscyplin badawczych, pocz¹wszy
od dyscyplin medycznych, poprzez spo³eczne, humanistyczne, a skoñczywszy
na filozoficzno-teologicznych.
Po czwarte, na p³aszczynie teoretyczno-objaniaj¹cej niezbêdne wydaje
siê byæ do³o¿enie starañ, by ukazaæ, na ile trafne a na ile b³êdne jest genderowe
stwierdzenie, ¿e poszczególne kultury proponuj¹ inne modele kobiecoci oraz
mêskoci. Skoro badacze genderowi twierdz¹, ¿e okrelone kultury i wzorce
spo³eczne inaczej ujmuj¹ kobiecoæ i mêskoæ, to nale¿a³oby zbadaæ, czy przypadkiem nie przeoczaj¹ oni jakich ideowych mechanizmów, które we
wszystkich kulturach i spo³eczeñstwach w ten sam sposób okrelaj¹ kobiecoæ
i mêskoæ. Byæ mo¿e jest te¿ mo¿liwe pokazanie, ¿e fenomeny i wzorce spo³eczno-kulturowe, które badacze genderowi interpretuj¹ jako ró¿ne, w istocie rzeczy
s¹ identyczne b¹d te¿ okrelone ró¿nice s¹ jedynie marginalne. Wydaje siê, ¿e
waga tego typu argumentacji w dyskusji z przedstawicielami gender studies
by³aby znacz¹ca, gdy¿ odnosi³aby siê do tej samej p³aszczyzny badawczej.
Po pi¹te, z uwagi na to, ¿e w gender studies neguje siê wp³yw ludzkiego
biologicznego uposa¿enia na odpowiednie formowanie siê typowo ¿eñskich czy
te¿ mêskich postaw, w dyskusjach z autorami genderowymi ludzk¹ biologiê jako
strukturê wyjaniaj¹c¹ okrelone zachowania cz³owieka powinno siê przywo³ywaæ mo¿liwie najpóniej. Tego typu argumentacja jest bowiem przez autorów
genderowych uznawana za niewiarygodn¹. Innymi s³owy, wydaje siê, ¿e dyskusjê z przedstawicielami gender studies najlepiej jest prowadziæ mo¿liwie najd³u¿ej na ich w³asnym polu, czyli na p³aszczynie analizy spo³eczno-kulturowych
wzorców, poszukuj¹c w nich g³ównie podobieñstw w przedstawianiu modelu
kobiecoci i mêskoci.
Warto w tym miejscu przywo³aæ jeszcze refleksjê Friedricha A. von Hayeka,
wybitnego dwudziestowiecznego austriackiego myliciela. W znakomitej, choæ
ju¿ nieco zapomnianej ksi¹¿ce, Nadu¿ycie rozumu zauwa¿a on, ¿e dwudziestowieczne totalitaryzmy swoimi ideowymi korzeniami siêgaj¹ czasów o przynaj-
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mniej kilka dekad wczeniejszych, kiedy to ówczesna opinia publiczna oraz
intelektualici zachwycali siê koncepcjami Augusta Comtea, G.W.F. Hegla, Ludwiga A. Feuerbacha czy te¿ Karola Marksa. Niestety jadowitoæ myli tej
czwórki autorów, a tak¿e ca³ej masy pomniejszych mylicieli, którzy ich ideami
siê inspirowali, z ca³¹ moc¹ ujawni³a siê dopiero wówczas, gdy ju¿ by³o o wiele
za póno, by skutecznie zatrzymaæ okrelone procesy. Dlatego austriacki ekonomista podkrela:
Jest mo¿e prawd¹, i¿ my jako uczeni sk³onni jestemy przeceniaæ wp³yw, jaki wywieramy na
bieg spraw wspó³czesnych. W¹tpiê jednak, czy mo¿na przeceniæ oddzia³ywanie idei w d³ugich
okresach. Nie ulega wiêc kwestii, ¿e naszym szczególnym obowi¹zkiem jest rozpoznanie pr¹dów mylowych formuj¹cych opiniê publiczn¹, zbadanie ich znaczenia oraz, jeli to konieczne,
ich obalenie27.

W nawi¹zaniu do przemyleñ F.A. von Hayeka mo¿na stwierdziæ, ¿e krytyka gender studies jest z pewnoci¹ konieczna. Studia nad spo³eczno-kulturow¹
to¿samoci¹ p³ciow¹ s¹ bowiem fenomenem, który coraz mocniej oddzia³uje na
kszta³t opinii spo³ecznej w wielu krajach. Mo¿liwe, ¿e nie wszystkie stawiane
przez autorów genderowych postulaty spo³eczno-praktyczne s¹ destruktywne,
a formu³owane tezy oraz hipotezy nietrafne. Ale bez w¹tpienia nale¿a³oby to gruntownie wci¹¿ przewietlaæ zgodnie z nakrelonymi powy¿ej wskazówkami28.

PRÓBA UMIEJSCOWIENIA GENDER STUDIES
W RAMACH FUNDAMENTALNYCH METAFIZYCZNO-TEORIOPOZNAWCZYCH NASTAWIEŃ DO RZECZYWISTOŚCI.
KILKA WSKAZÓWEK DLA KRYTYKÓW GENDER STUDIES
(STRESZCZENIE)

Autor podzieli³ tekst na piêæ czêci. W pierwszej krótko zaprezentowa³ najwa¿niejsze strony
w toczonej coraz gwa³towniej dyskusji nad badaniami spo³eczno-kulturowej to¿samoci p³ciowej.
Zasugerowa³ tak¿e, ¿e okrelenie miejsca gender studies w obrêbie podstawowych metafizycznoteoriopoznawczych stanowisk umo¿liwia wskazanie najwa¿niejszych kierunków, w których winna
pod¹¿yæ krytyka gender studies. Czêæ druga zosta³a powiêcona charakterystyce podstawowych
27
28

Zob. F.A. von Hayek, Nadu¿ycie rozumu, t³um. Z. Simbierowicz, Warszawa 2013, s. 318.
Krokiem w dobrym kierunku i zgodnym z nakrelonymi wskazówkami wydaj¹ siê byæ np.
badania przeprowadzone przez Marka Regnerusa, które niedawno zosta³y udostêpnione równie¿ polskojêzycznym czytelnikom. Amerykañski badacz w krytyce stawianego przez wielu autorów zwi¹zanych
z gender studies postulatu uprawnienia par homoseksualnych do wychowywania dzieci skupia siê przede
wszystkim na analizie odpowiednich struktur spo³ecznych oraz konsekwencjach, jakie one w okrelonych przypadkach generuj¹. Treæ dzie³a M. Regnerusa zob. http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/
Presentations0/14-06Regnerus.pdf (25.02.2014).
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metafizyczno-teoriopoznawczych nastawieñ do rzeczywistoci. Kolejno autor zaprezentowa³: metafizyczny realizm, metafizyczny idealizm, teoriopoznawczy realizm oraz teoriopoznawczy idealizm.
W partii trzeciej omówione zosta³y najwa¿niejsze za³o¿enia, tezy oraz postulaty stawiane w ramach
gender studies. Czytelnik mo¿e zapoznaæ siê z przedstawicielami gender studies, ich pogl¹dami
i za³o¿eniami. W czêci czwartej ukazano punkty styczne, napiêcia oraz sprzecznoci pomiêdzy
gender studies a kluczowymi metafizyczno-teoriopoznawczymi stanowiskami. W czêci ostatniej
autor dochodzi do przekonania, ¿e gender studies wydaj¹ siê byæ przejawem idealistyczno-metafizycznego oraz realistyczno-teoriopoznawczego nastawienia do rzeczywistoci. Na tej podstawie formu³uje piêæ najwa¿niejszych wskazañ, które winni uwzglêdniæ krytycy gender studies.

THE ATTEMPT OF LOCATION OF GENDER STUDIES WITHIN
THE FUNDAMENTAL METAPHYSICAL AND EPISTEMOLOGICAL
ATTITUDES TO REALITY.
SOME TIPS FOR THE CRITICS OF GENDER STUDIES
(SUMMARY)

The paper The Attempt of Location of Gender Studies within the Fundamental Metaphysical and Epistemological Attitudes to Reality. Some Tips for the Critics of Gender Studies has
five parts. In the first part the author briefly presents the most important participants of the discussion
about the gender identity. He also suggests that the definition of gender studies within the basic
metaphysical and epistemological positions enables the identification of the most important directions,
in which criticism of gender studies should follow. The second part is devoted to the characteristics of
the basic metaphysical and epistemological attitudes to reality. Sequentially presented afterwards are
metaphysical realism, metaphysical idealism, epistemological realism and epistemological idealism.
The third part discusses the most important assumptions, arguments, and demands placed within
gender studies. It also summons the typical representatives of gender studies. The fourth part shows
the points of contact, tension and conflict between gender studies, and key metaphysical and epistemological positions. In the last part the author comes to the conclusion that gender studies seem to be
a manifestation of the idealistic-metaphysical and realistic-epistemological attitude to reality. On this
basis, he formulates five key indications that the critics of gender studies should take into account.

DER STANDORT DER GENDER-STUDIEN IN DER METAPHYSISCHEN
UND ERKENNTNISTHEORETISCHEN HALTUNG ZUR WIRKLICHKEIT.
EINIGE TIPPS FÜR DIE KRITIKER DER GENDER-STUDIEN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Der Aufsatz Der Standort der Gender-Studien in der metaphysischen und erkenntnistheoretischen Haltung zur Wirklichkeit. Einige Tipps für die Kritiker der Gender Studien hat fünf
Teile. Im ersten Teil präsentiert der Autor die wichtigsten Gruppen in der Diskussion der soziokulturellen Geschlechtsidentität. Er zeigt auch, dass die Definition des Standortes der Gender-Studien
in den metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundpositionen die Identifizierung der wichtigsten Richtungen ermöglicht, in die die Kritik erfolgen soll. Der zweite Teil wird auf die Merkmale der
metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundhaltungen zur Wirklichkeit gerichtet: metaphysischer Realismus, metaphysischer Idealismus, erkenntnistheoretischer Realismus und erkenntnis-
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theoretischer Idealismus. Im dritten Teil diskutiert man die wichtigsten Annahmen, Argumente und
Forderungen der Gender-Studien. Der Autor stellt auch die typischen Vertreter der Geschlechterforschung vor. Ein Fragment des vierten Teiles zeigt Berührungspunkte, Spannungen und Konflikte
zwischen Gender-Studien und metaphysischen und erkenntnistheoretischen Grundpositionen. Im letzten Teil kommt der Autor zu dem Schluss, dass die Gender-Studien eine Manifestation der idealistisch-metaphysischen und realistisch-erkenntnistheoretischen Haltung zur Realität zu sein scheinen.
Auf dieser Basis formuliert er fünf Hinweise, die die Kritiker der Gender-Studien berücksichtigen
sollen.

