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HENRIETTA L. MOORE

Co się stało kobietom i mężczyznom?
Płeć kulturowa * i inne kryzysy

w antropologii

Lata siedemdziesiąte były wspaniałe: Mick Jagger i Rolling Stonesi, rozszerzane
spodnie, niskotłuszczowa margaryna, Aniołki Charliego i wino, które pojawiło się
po~ nazwą Bycza Krew. Dekada, kiedy kobiety były kobietami, a mężczyźni
męzczyznarru. Lata sledemdzlesląt~ były wspaniale również dla antropologii, był
to bowiem Jedyny czas, kiedy byliśmy pewni, że wiemy czym są pleć (sex) i pleć
~Itur°wa (gender). Jak wszystko, co dobre, ta pewność musiała się skończyć.
NlmeJszy' artykuł mówi o pewności i niepewności oraz o chwiejności pewnych
koncepcji,

Czym jest płeć kulturowa?

To wla~ni.ew I~tach siedemdziesiątych przyjęto w naukach społecznych rozróżnienie
na pIec. l płec kulturową, które ukonstytuowało się następnie we wszystkich
akadenu~kich, dyscyplinach humanistycznych oprócz filozofii. Propozycja, by
rozunuec pIec kulturową Jako kulturowe rozwinięcie znaczenia i wagi, jakie niesie
ze sobą wynikajacy z natury fakt biologicznych różnic między kobietami
I męzczyznanu, st.ała się. niemal niekwestionowaną ortodoksją (Moore 1988).
Jedyna kontrowersja wynikła. w dyskusji z naszymi kuzynami - antropologami
fizycznynu. Nawe~ naJbm:dzleJ,liberalni spośród nich mogliby posunąć się jedynie
do stwle:dze~a, ze p!e~ byc mo~~ me w pełni determinuje płeć kulturową,
z pewnosetą Jednak okresla Jej częsc, Antropologia społeczna odegrała kluczową
rolę wm:gumen!OWanlli, że płeć nie musi decydować o plei kulturowej i _ w ramach
rozwazan nad ro~norodnością kulturową - dostarczyła na to dowody, zaprezentowała
szereg przykładow trzecich piel (genders) oraz innych form transseksualizmu.
Prace powstałe w latach siedemdziesiątych były dosyć niejasno związane z ant-o

. * W polskiej literaturze z zakresu socjologii i antropologij społecznej termin sex tłumaczy się
Jako "pleć", zaś termin gender najczęściej jako "pleć kulturowa" (zob. np. Szacka 2003: 357).
Natomiast w psychologu gender tłumaczy SIę Jako "rodzaj" (zob. np. Brannon 2002). Tutaj pozostaniemy
konsekwentnie przy socjologiczno-antropologicznym rozróżnieniu na "pleć" oraz "pleć kulturową'~
Czasem, dla celów stylistycznych, używać będziemy terminu angielskiego _ gender (przyp. red.).
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ropologią kobiet i początkowo koncentrowały się na etnograficznym dokumentowa-
niu ich życia oraz na poszukiwaniu wyjaśnień ich pozycji w społeczeństwie, ich
uniwersalnego podporządkowania. Dopiero w latach osiemdziesiątych krytyczne
studia nad tym zagadnieniem zmieniły się wystarczająco, by zostać przemianowane
na antropologię płci kulturowej tanthropology oj gender): studia nad stosunkami
między płciami (gender re/ations), rozumianymi jako strukturalna zasada organizują-
ca relacje w ramach wszystkich ludzkich społeczności; badania nad mężczyznami
i kobietami we wzajemnej relacji. W obu tych dekadach płeć kulturowa była
obiektem studiów, a płeć pozostawała wyraźnie na marginesie teorii (Moore 1988).
Nie było to zaskakujące - w wyniku jej degradacji do kategorii przynależnej naturze
usunięto ją z pola widzenia antropologii, skupionej przecież na kwestiach
społecznych i kulturowych. Łatwe zazębianie się kategorii płci i płci kulturowej,
a także natury i kultury, zyskało pełen sens nie tylko w ramach wpływu myśli
strukturalistycznej na analizę płci kulturowej w antropologii, ale również z uwagi na
istotność tego rozróżnienia w wyznaczaniu granic dyscypliny oraz w odniesieniu do
znaczenia tej dychotomii dla teorii określającej relacje pomiędzy ciałem, przedsta-
wieniem (representation) i świadomością.

Jednakże mimo całej debaty teoretycznej na temat płci kulturowej, istniał
problem tyleż ciekawy, co niedostrzegany w jej ramach - czym też właściwie jest
owa kulturowa płeć. Z jednej strony płeć kulturowa i relacje między kulturowymi
płciami (gender re/ations) powiązane były z podziałem pracy ze względu na płeć,
z rolami, zadaniami oraz statusem kobiet i mężczyzn w szeroko rozumianym życiu
społecznym. Z drugiej strony, płeć kulturowa wiązała się z wierzeniami kosmo-
logicznymi oraz symbolicznymi zasadami i sądami. Nietrudno było ustalić, że te
dwie strony nie zawsze były ze sobą zgodne. Społeczeństwa, w których kobiety
były wyraźnie podporządkowane zarówno w sferze domowej, jak i w życiu
ekonomicznym i politycznym, mogły jednocześnie posiadać zasady symboliczne
oraz kosmologię, gdzie pewne aspekty żeńskie były niezwykle cenione. Z kolei
społeczeństwa, w których systemy symboliczne stworzyły hierarchiczne i relatywnie
niezmiennie relacje między tym, co męskie, a tym, co kobiece, mogły również być
tymi, w których kobiety miały wpływ i władzę w kontekstach życia codziennego.
To, co społeczne i to, co symboliczne, choć nigdy nie są to sfery całkowicie
rozbieżne, opierają się jednak jakiejkolwiek prostej teorii mówiącej o tym, że
jedno odzwierciedla drugie. Z pewnością nie można uznać, że te dwa aspekty
wzajemnie się determinują. Niektóre spośród najlepszych prac antropologicznych
tego okresu poświęcone były badaniem spolaryzowanych relacji między różnymi
przejawami płci kulturowej, jednakże ciągle żywy w owym czasie wpływ
marksistowskich i neomarksistowskich odniesień oznaczal, że kwestia ta była
częściej traktowana jako problem dotyczący ideologii niż teoretycznych poszukiwań
trudnych do zbadania zależności między tym, co społeczne a tym, co symboliczne.
Taka sytuacja musiała mieć interesujące konsekwencje. W każdym razie w latach
siedemdziesiątych pozornie nie martwiliśmy się widoczną wszechobecnością
pojęcia płeć kulturowa; tym, że wszystko zdawało się go dotyczyć i tym, że
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używamy jednego terminu w odniesieniu do wszystkiego, jak zgrabnie określił to
jeden z badaczy, "od opisu bogów po nazywanie łączeń stolarskich" (Belo 1949:
14, cyt. za: Errington 1990) I.

Czym jest płeć?

Śledzenie chronologii wymaga relacjonowania historii, ale zawsze jest więcej
niż jeden sposób narracji, a opowieści często mówią nam więcej o teraźniejszości
niż o przeszłości. Mając to na uwadze, chciałabym opisać, co wydarzyło
się później w doniosłej historii płci i płci kulturowej. O ile w latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesiątych ustalono, że istnieje płeć kulturowa, o tyle
w późnych latach osiemdziesiątych sugerowano, że nie istnieje płeć. W ramach'
wąsko ograniczonej antropologii jako takiej, Sylvia Junko Yanagisako i Jane
Fishburne Collier (1987) powróciły do uprzednio zaniedbanej kwestii płci
pytając, co to właściwie znaczy, że gender jest kulturowym rozwinięciem
pochodzącej z natury różnicy płci. Stwierdziły, że model ten oparty jest na
zachodnim założeniu, iż różnice płciowe dotyczą reprodukcji. Owo założenie,
ich zadaniem, ukierunkowuje też antropologiczne badania pokrewieństwa. Pod-
sumowując swoje rozważania Collier i Yanagisako stwierdzają, że antropologiczne
teorie pokrewieństwa są równocześnie zachodnimi, ludowymi wyobrażeniami
o biologicznej reprodukcji (tamże: 31). W tej kwestii, oczywiście, po prostu
przywołują dobrze znany argument, że antropolodzy interpretując dane i konstruując
kategorie oraz modele analityczne są obciążeni własnym bagażem kulturowym.
Ich głównym argumentem było to, że nie ma powodu zakładać, iż biologiczne
różnice w rolach kobiet i mężczyzn w ramach prokreacji będą koniecznie.
leżeć u podstaw różnych kulturowo koncepcji gender (tamże: 32). Następnie
sugerują, że studia nad płcią kulturową powinny być zupełnie oddzielone
od pojęcia płci z powodu specyficznych znaczeń kulturowych nadanych tej
drugiej, obalając ją w ten sposób całkowicie.

Shelley Errington przyjmując za punkt wyjścia rozważania Collier i Yanagisako
zaproponowała rozróżnienie trzech kategorii: płci (sex - z małej litery), Płci (Sex -
z wielkiej litery) i płci kulturowej (gender). Stwierdziła, że powinniśmy odróżni'
ciała obdarzone płcią - płeć - od szczególnej konstrukcji ludzkich ciał, powszechnej
w świecie anglo-amerykańskim - Płci, która wpływa na sposób, w jaki antropolodzy
rozumieją rozróżnienie płeć/gender (Errington 1990: 19-31). Termin płeć kulturowa
byłby zarezerwowany dla określenia "tego, co różne kultury robią z płcią (z maJej
litery)" (tamże: 27). Errington dowodzi, że Collier i Yanagisako pomieszały Pleć
z płcią. A zatem jej analiza - daleka od tendencji do unicestwiania płci
- tymczasowo ją podwajała, ale również i to było iluzją.

1 Mary Hawkesworth (1997) stawia pytanie, czy jedno pojęcie rzeczywiście może być używam:
w ten sposób, by objąć tak różne zagadnienia i zastanawia się nad przydatnością gender jako kategorii
analitycznej.
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Analizy przeprowadzone przez Collier i Yanagisako oraz przez Errington
wytyczyły jeden ze szlaków, którym neofouca~ltowskie my.ślenie ;Vkr?c~~ło d?
antropologii. Oba zespoły argumentów oparły SIę na poglądzie, ze rowmez.I płeć,
a nie tylko płeć kulturowa, jest konstruowana społecznie, czy r~~zej, że mektóre
jej aspekty są w ten sposób konstruowane. Problem, co ~robl~ z resztą, czyli
z kategorią płci (z małej litery), jest ciągle obecny; jak poradzić sobl~ z ~OPOtlIWY:n
faktem, że ludzie posiadają ciała istniejące w formie zróżnicowanej binarnie, Jeśli
jednak dopuścimy rozróżnienie między ciałami obdarzonymi ~łc~ą (płc.ią z małej
litery), kulturową konstrukcją tychże ciał (a więc Płcią z dużej ~tery) 1 g~~.er.-
kulturową konstrukcję płci (z małej litery), to możemy zapytać, czym rozm SIę
gender od Płci (z wielkiej litery) - kulturowej konstrukcji ciał obdarzonych płcią?
Aby wyrazić to prościej: jaka jest różnica między "społecznie konstruowaną płcią"
a "społeczną konstrukcją płci"? Istnieją odpowiedzi na to p~tan~e. Moglibyśmy
powiedzieć, że Płeć (z dużej litery) jest kulturową konstrukcją cI~ł obdarzon~ch
płcią, a gender dotyczy podziału pracy ze względu na płeć, wlerz~n kosmologlc~-
nych i sądów symbolicznych. Wszystko byłoby w porządku, Je.~nak te .dwle
dziedziny ludzkiego życia społecznego niełatwo od siebie oddzl~hc, w ZWląZ~U
z czym istnieje znacząca kontrowersja - gdzie powinna leżeć granica między p~Cią
a płcią kulturową. Jednym z możliwych sposobów rozwiązania tego proble~u Jest
pozbycie się pośredniej kategorii Płci (z wielkiej litery), p.roponowaneJ przez
Errington i powrót do mówienia o relacji pomiędzy płcią a płcią ~ul.tur~wą, to Jest
między ciałami obdarzonymi płcią a ich kulturowymi przedstawlemarrn. ,. . .

W dyskusjach takich jak ta, płeć pojawia się i znika. Jednocześme rO~lll SIę
od płci kulturowej i nie różni się od niej. Kobiety nie są już tylko kobietami,
a mężczyźni nie są już tylko mężczyznami. Nie zapominajmy jednak, że ta debata
toczy się w późnych latach osiemd.ziesiątych i wczesnych dziewię~dziesi~tyc?,
a także o tym, że jest to era Michaela Jacksona, Boya George a, Prince a
i Madonny: ani płeć, ani gender nie są już czymś stabilnym!

Pomysł, że płeć sama w sobie może być wieloznaczna, że natur~lne
cechy płciowe ciał mogą być w pełni zrozumiane i przekonUjące tylko Jako
kulturowe konstrukcje, skłania do postawienia interesującego pytania: czy klasyfi-
kacja płciowa wystarczy by określić płeć kulturową? Wczesne prace antropologiczne
dotyczące trzecich płci (genders) zawsze sugerowały, że nie. Jednakże w latach
osiemdziesiątych i wczesnych dziewięćdziesiątych wpływ teorii praxis na antropo-
logię kładzie szczególny nacisk na ideę, zgodnie z którą wyznaczniki i kategorie
płci kulturowej nie są ustalone i, aby mogły zostać wykonane, muszą być
w pewnym sensie konstruowane w praktyce 2. Takie podejście teoretyczne
czerpie z wczesnych prac Victora Turnera na temat działania (performa~ce~
i symboli (zob. 1967 i 1969), są one jednak odświeżone za sprawą idei
spoza antropologii.

2 Wpływ teorii praktyki na studia nad gender jest ciągle zauważalny, np. Connell (1997)
proponuje pojęcie "praktyki refleksyjnego ciała". Ostatnie teorie dotYCzącegen.der, kładące nacisk na
działanie oraz często na ucieleśnienie, bazują na łączeniu fenomenologu I teoru praktyki.
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W efekcie płeć kulturowa zostaje zrekonceptualizowana nie jako coś, co
masz, ale jako coś, co robisz. Tym, co zachęca "mężczyznę, by robił to, co
mężczyzna robić powinien" jest dyskurs. Ten rodzaj radykalnego konstruktywizmu
społecznego został zaczerpnięty z teorii aktów mowy Johna Langshawa Austina,
myśli foucaultowskiej oraz misz-maszu chorobliwie uproszczonych interpretacji
postmodernizmu i dekonstrukcji. Rezultatem była prowokacyjna rewizja związku
między płcią i płcią kulturową: o ile wcześniej wyobrażano sobie, że gender jest
kulturowym rozwinięciem płci, która go poprzedza, tak teraz płeć kulturowa stała
się dyskursywnym źródłem płci. Płeć zaczęto rozumieć jako produkt regulacyjnego
dyskursu płci kulturowej, w którym powierzchowność ciał jest różna i obdarzona
znaczeniem.

Kłopoty Z płcią kulturową?

Odwrócenie relacji między płcią i płcią kulturową sugerowało wielu teoretyków,
zanim jeszcze Judith Butler opublikowała swą słynną książkę Gender Trouble
(1990), jednak we współczesnej literaturze to właśnie praca Butler jest najczęściej
przywoływana jako wprowadzająca tę inwersję. Argumentacja Butler jeszcze raz
podnosi kwestię niestabilności analitycznych kategorii płci i płci kulturowej: "Jeśli
niezmienność płci zostanie zakwestionowana, być może okaże się, że konstrukt
zwany płcią w równym stopniu zależy od kultury jak gender; być może w rzeczy
samej płeć była płcią kulturową od zawsze i rozróżnienie między nimi okaże się
niebyłe" * (tamże: 7). Butler uważa, że płeć kulturowa jest efektem istnienia
zespołu regulacyjnych praktyk, który stara się ustanowić jednolitą tożsamość
płciową poprzez narzucenie obowiązkowej heteroseksualności (tamże: 31). W ten
sposób płeć kulturowa postrzegana jest jako trzon procesu stawania się, nabywania
tożsamości, konstruowania podmiotowości jednostki i nie może być już rozumiana
jako struktura ustalonych relacji. Proces stawania się wyjaśnia nacisk Butler na
działanie, na to, co nazywa ona performatywnością płci kulturowej: "Jeśli jest
trochę racji w twierdzeniu De Beauvoir, że nikt nie rodzi się kobietą, a staje się
nią, to jego następstwem jest fakt, że kobieta jest określeniem w fazie powstawania,
stawania się, konstruowania, którego początku ani końca nie można kategorycznie
wyznaczyć. Jako trwająca praktyka dyskursywna jest otwarta na interwencję
i przewartościowanie" (tamże: 33).

Praktyki regulacyjne, które konstruują kategorie "mężczyzna" i "kobieta", nie
tylko są otwarte na przewartościowanie - podobnie, jak kobiece i męskie
tożsamości plciowe> ale również nigdy nie mogą być kompletne. A zatem teoria
performatywności płci kulturowej interesuje się nie tylko tym, jaką rolę odgrywa

* Tłum. Barbara Kopeć. Pierwszy rozdział książki Butler zostal opublikowany po polsku pt.:
Przedmiot pici/płciowości/pragnienia w zbiorze Spotkania feministyczne (1994/95). Autorka przekładu
tłumaczy słowo gender jako płciowość, co zostało przez nas zmodyfikowane. Pozostałe cytaty zostały
przełożone przez nas (przyp. tiurn.).
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płeć kulturowa w specyficznym zespole praktyk regulacyjnych, ale jest także
szczególnie skoncentrowana na rozdźwięku między oddzielonymi kategoriami
systemu płci/gender oraz na rzeczywistej wieloznaczności i wielości sposobów, na
które płeć kulturowa jest wykonywana, a podmiotowość kształtowana. Butler
twierdzi, że "zdyscyplinowana produkcja płci kulturowej powoduje fałszywą
stabilizację płci, co wzmacnia konstrukcję heteroseksualizmu i kontrolę seksualno-
ści w ramach reprodukcji" (tamże: 135). Ta fałszywa stabilizacja ukrywa
nieciągłość w ramach praktyk i tożsamości hetero- i biseksualnych oraz gejowskich
i lesbijskich: "gdzie gender niekoniecznie jest konsekwencją płci, a pożądanie 'czy
seksualność w sensie ogólnym, zdają się nie być konsekwencją płci kulturowej"
(tamże: 135-6).

Kategorie płci kulturowej, poprzez które zachodnie systemy płci/gender
naturalizują różnicę płci, są konstrukcjami idealnymi i żadna jednostka nigdy nie
znajdzie bezpośredniego przełożenia między nimi a swoim doświadczeniem ciała
i swoją płcią kulturową. Teoria performatywności daje więc możliwość przekształ-
cania płci kulturowej, zmiany jej znaczenia poprzez powtarzanie działania,
kwestionowanie i obalanie normatywnej konstrukcji systemu płcilgender. Fascynacja
możliwością buntu tłumaczy większość współczesnych zastrzeżeń względem tej
teorii. Teoria performatywności płci kulturowej boryka się z tym samym problemem,
który dotyka wszystkie teorie oporu w naukach społecznych. Bardziej serio, jak
zauważa Rosalin Morris (Morris 1995: 571), koncepcja wieloznaczności została
podniesiona ponad swoje możliwości wyjaśniające - podobnie, jak koncepcja
oporu - i w wielu analizach służy jako swego rodzaju punkt wyjścia. Ten problem
dotyka wielu współczesnych prac antropologicznych dotyczących płci kulturowej -
owa wieloznaczność leży u podstaw różnicy płci, również w sensie kulturowym,
jest rodzajem przed-dyskursywnego, przed-ontologicznego założenia (tamże: 570).
Idea, zgodnie z którą wieloznaczność leży u podstaw różnicy na poziomie płci
kulturowej - o ile w ogóle można tu mówić o jakichkolwiek podstawach - trafiła
na podatny grunt, jakim jest współczesna etnografia, która stara się pokazać, że
ciało obdarzone płcią, praktyki seksualne oraz tożsamość płciowa niekoniecznie są
ze sobą połączone. Badania prowadzone w ostatnich latach w Brazylii, Tajlandii
oraz na Samoa i Filipinach, które w dużej mierze zostały zaprojektowane pod
wpływem osiągnięć antropologii gejów i lesbijek (Weston 1993a), dostarczają
ciekawych tego przykładów (np. Johnson 1997; Cornwali 1994; Jackson 1996;
Parker 1991; Kulick 1998; Mageo 1992).

Czy istnieje płeć kulturowa?

Teoria performatywności pici kulturowej, w związku z tym, iż rozwinęła się poza
antropologią, jest ściśle powiązana z koncepcją ciała widzianego w kontekście
seksualności i praktyk seksualnych, które zwykle pojawiają się w ramach teorii
queer (por. Graham 1998). O ile w latach osiemdziesiątych i wczesnych
dziewięćdziesiątych obalono koncepcję płci, to wraz ze zbliżającym się końcem
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tysiąclecia uwaga została skierowana na podważenie. kategorii pł~i kulturo.wej.
O ile zarówno w ramach feminizmu, jak i na gruncie antropologu zauwazono
niedookreślenie granicy między płcią a płcią kulturową i pytano, jaka w zasadzie
jest różnica między społecznie konstruowaną płci~ a społec~ną konstrukcją. płci,
o tyle ostatnie prace z zakresu teorii feministycznej oraz teoru queer s~.g~~Ją: ze
koncepcja płci kulturowej w ogóle nie jest potrzebna. Można wyrozruc kilka
nurtów w ramach tej debaty.

Pierwszy wiedzie ku rekonceptualizacji płci kulturowej, która jest tu raczej
procesem niż kategorią - zwr~cenie u~agi na u?ra~ianie płci kulturow~~
w przeciwieństwie do jej posiadania, zawdZIęczamy głównie, choć me tylko, teon~
performatywności. W ramach teorii queer podkreślano, iż płeć kulturowa to raczej
sposób na seksualność, sposób na ustalenie i odgrywanie tożsamości płciowych:
Rezultatem takiego podejścia jest skoncentrowanie się na praktyce seksualnej
i seksualności, choć w odwołaniu do radykalnego konstruktywizmu i neofoucaul-
towskiego podejścia do upłciowionych tożsamości, które manifestowane są przez
podkreślanie ich dyskursywnej konstrukcji. po~stawą dużej ~zęści s~~ów przy?ależ-
nych teorii queer jest różnica płciowa rozurruana jako płciowa roznorodnosć lub
różne praktyki seksualne (The Lesbian and Gay Studies Read~r 1993; Rubm.1994;
De Lauretis 1991). W ramach tych rozważań szczególny nacisk kładziony jest na
fakt, że genitalia, praktyki seksualne, tożsamości płciowe oraz pożądanie niekoniecz-
nie pasują do siebie w ramach jakiegoś konwencjonalnego znac~erua, cz~ raczej,
że wszelkie konwencje mogą i powinny być obalone. W ten właśnie sposob teona
queer problematyzuje zarówno status płci, jak i płci kulturowej.

Płeć jawi się tu jako granicząca z seksualnością, rozumianą jako prakty~a
seksualna i tożsamość płciowa. Od momentu, kiedy uwaga badaczy koncentruje SIę
na obaleniu nieodwracalności faktu, że ciało w sposób fizyczny obdarzone jest
płcią, niektóre aspekty płci znalazły się poza zasięgiem \Vzroku. W. podob~y
sposób we wcześniejszych rozważaniach teoretycznych pomijano fakt~ ze ludz~e
ciała istnieją w binarnie zróżnicowanej formie. ~eoria. queer. r?wrue sprawrue
pozbywa się płci kulturowej dzięki współczesnej te?nI ferrumstyc~neJ, gdzH:
rozróżnienie na płeć i płeć kulturową nie jest już takie Jasne. W efekcie albo ~łec
jest "już zawsze płcią kulturową", albo też wysuwany jest alternatyw~y, zdradliwy
raczej argument, że w ramach teorii queer płeć oznacza seksualno~c, a w ~amach
feminizmu płeć kulturowa rozumiana jest jako rola społeczna kobiet I ~.ęzczyz~.
Wszystko to nie byłoby tak bardzo zagmatwane, gdyby teoretycy feminizmu me
twierdzili, iż zajmują się płcią rozumianą jako płeć kulturowa. Oczywiście kwestia
ta nie ma w zasadzie natury teoretycznej, jest raczej rodzajem wojny toczonej
o ciało obdarzone płcią (Butler 1994).

Jak zwykle źródeł tej debaty można szukać w metaforycznie pojmowanym
pokrewieństwie, przez które rozumiem intymność i wspólnotę. własności. Pocz~t:
kowo Butler kładzie nacisk na potencjalnie destruktywne skutki performatywnosoi
płci kulturowej oraz na jej wywrotowy i. re:-V0lucyjny potenc~~, ~ze~ie z teorii
drag i camp, aby wzmocnić zarówno pojęcie perfonnaty~nos~l, jak I oporu: na
których bazuje jej teoria. Faktycznie, Gender Trouble konczy jasna I porywająca
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sugestia, że parodiowanie płci kulturowej może być narzędziem w walce o obalenie
zinstytucjonalizowanych tożsamości płciowych (Butler 1990: 146-7). Interpretacja
drag i camp jako mimetycznych form tożsamości płciowej, które służą jedynie
obnażaniu sztucznej natury zinstytucjonalizowanych heteroseksualnych tożsamości,
które mają być obalone, dostarczyła teorii perfonnatywności kluczowych dla niej
przykładów w postaci niestabilności i perfonnatywności płci 3. Stało się to
szczególnie istotne od czasu teorii zaproponowanej przez Butler, dowodzącej, że
płeć jest efektem działania regulacyjnych dyskursów płci kulturowej, przy czym
zakłada się, iż owe dyskursy dążą do narzucenia przymusowego heteroseksualizmu.
I tak, w tym wielkim gabinecie luster, w którym się znaleźliśmy, teoria
feministyczna i teoria queer - a przynajmniej niektóre ich odsłony - wzajemnie
się parodiują.

Antropologiczne badania nad seksualnością i nad tożsamościami gejów
i lesbijek prowadzone są z nieco innej pozycji. Oczywiście czerpią z teorii
feministycznej oraz studiów nad homoseksualizmem, które rozwinęły się poza
dyscypliną, ale zdecydowanie sprzeciwiają się mieszaniu pojęć płci, seksualności
i płci kulturowej (Weston 1993a, 1993b, 1998). To właśnie znaczeniowe odrębności
istniejące pomiędzy tymi terminami służą antropologom za przykłady, które
pozwalają im dowieść, iż dominujące, zachodnie założenia dotyczące relacji
między tymi pojęciami są czasami nieprzydatne w studiach nad systemami
płciJgender w perspektywie międzykulturowej - w związku z tym ciągle tak ważne
są np. badania w Tajlandii, gdzie mamy do czynienia z trzema płciami i czterema
typami seksualności (Morris 1994; Jackson 1996). W tym miejscu antropologia
ratuje się swoim przywiązaniem do empiryzmu (zob. Moore 1999). To pozwala jej
dokumentować spostrzeżenia i praktyki jednostek oraz relacje tychże w stosunku
do dominujących oraz niszowych poglądów na płeć, płeć kulturową i seksualność 4.

Bezustanny proces kontekstualizacji, będący podstawą zarówno metodologii, jak
i interpretacji antropologicznej, przeciwdziała jakimkolwiek tendencjom do
przedkładania parodii nad konwencję. Można dowodzić, że prace antropologiczne
nadal mają skłonności do uprzywilejowywania kultury w stosunku do ludzkiej
sprawczości (human agency) i w związku z tym do bagatelizowania potencjalnych
wywrotowych efektów jednostkowych praktyk (Weston 1993a; Graham 1998).

Właśnie na tym opiera się krytyka stanowiska Butler: teoria, którą prezentuje
w Gender Trouble proponuje zdecydowanie zbyt woluntarystyczne rozumienie
sprawczości. Taka interpretacja jest przeważnie mylna, ale tak powszechna, że
Butler była zmuszona odnieść się do niej w książce Bodies that Matter (1993). Nie
tylko po to, by polemizować z argumentami krytyków (np. Copjec 1994), ale
również zwolenników, którzy zwykli czytać jej prace jako potwierdzenie wolun-
tarystycznych i filozoficznie esencjalistycznych koncepcji sprawczości i pod-
miotowości. Być może tekst Butler jest otwarty na tego typu mylną interpretację,

3 Zob. też Newton 1979; Garber 1992.
, Dotyczy to zarówno antropologów, jak i przedmiotu ich badań, zob. Lewin 1991; Taboo: Sex,

Identity and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork 1995.
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ponieważ podkreśla parodię i hiperbolę tak, jakby parodia mogła wyzwolić nas
z regulacyjnych norm płci kulturowej; jakbyśmy mogli wybrać, kiedy i jak
angażujemy się w hiperbolę (Walker 1995: 72), podchodząc do tego w ten sposób
mówimy "wychodzę dziś z garderoby mając na sobie moją nową tożsamość
płciową".

Dostępne dane antropologiczne sugerują, że większość ludzi nie uważa swojej
tożsamości płciowej za specjalnie płynną lub otwartą na wybór i dotyczy to w tym
samym stopniu tych, którzy kontestują kulturowe normy płci, jak i tych, którzy
najwyraźniej je akceptują. W ramach analizy antropologicznej, kwestia ta wymaga
rozwinięcia zarówno w sferze teorii, jak i w ramach praktyki, ze względu na
problematyczną relację między akademickimi i popularnymi teoriami dotyczącymi
płci kulturowej, płci i seksualności a samymi badaniami antropologicznymi.

Ta relacja ma swoją historię. W latach siedemdziesiątych, jak to zostało
pokazane wyżej, antropologia była w dużej mierze odpowiedzialna za dostarczenie
danych, które stały się podstawą rozróżnienia na płeć i płeć kulturową. Antropologia
w dalszym ciągu odgrywała główną rolę w dostarczaniu dowodów na istnienie
trzecich płci, transseksualizmu tak: w rozumieniu fizycznym, jak i kulturowym
(transsexualism i transgendering) (Weston 1993a). Te przykłady nie zawsze
pochodziły z "obcych kultur" - antropologia gejów i lesbijek często bazowała na
badaniach z Europy i obu Ameryk (np. Gay Culture in America: Essays from the
Field 1992). Jednak antropolodzy nie mogą fortyfikować granic swojej wiedzy
i nie robią tego, dlatego też nie zaskakuje fakt, że ludzie z całego świata, którzy
chcą budować i doświadczać alternatywnych seksualności, tożsamości i płci
kulturowych są świadomi zarówno danych, jak i teorii antropologicznych.
a w zasadzie ich szczególnej wersji, która weszła w skład kultury popularnej.
Nawet jeśli ludzie nie znają samych danych antropologicznych, to są świadomi
teorii, praktyk i przedmiotów konsumpcji, które konstytuują kulturę gejów i lesbije
a te kultury od dawna robią użytek z tej formy antropologii. Innymi słow'.
antropologia ma długą tradycję dostarczania przykładów egzotyki i alternatywy, C\:,l:

nie koniecznie było zamierzone (Moore 1999).
W studiach nad współczesną seksualnością i płcią kulturową, antropolodzy

coraz bardziej świadomi wpływu, jaki mają media, turystyka międzynarodowa,
formy muzyki i tańca, kultura klubowa i cały zespół innych czynników, na t
zwane tradycyjne systemy płcilgender. Nowe formy seksualności i tożsarnoś ',;'
płciowej nabierają kształtu i łatwo byłoby je scharakteryzować jako proces,
"westernizacji" albo "eksportu", gdyby nie fakt, że tak zwany ruch gejów i lesbij
oraz inne formy kultury popularnej na Zachodzie były od dawna podatne
wpływy niezachodniego pochodzenia. Antropolodzy, szczególnie ci, który s
przynależą do ruchu gejów i lesbijek, są zatem w interesującej sytuacji: bada'
alternatywne płcie kulturowe i seksualności angażują się w proces porównyw ~
na linii "my" - "oni" (por. Taboo: Sex, Identity and Erotic Subjectivi .
Anthropological Fieldwork 1995; Newton 1993). Warto w tym miejscu pr
mruec, że owo antropologiczne porównywanie porusza się wokół fikcyj
obrazu kultury anglo-amerykańskiej, a problem ten dotyczy wszystkich
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ropo logów bez względu na ich kulturowe korzenie. Rzecz w tym, że studia nad
płcią kulturową i seksualnością, w tym samym stopniu, co inne kierunki badań
typowe dla antropologii, "prowadzą okrężną drogą za pośrednictwem obcego do
poznania siebie", z tą różnicą, że w tym przypadku granica pomiędzy sobą
a obcym jest pod pewnymi względami niestabilna. Musimy być w pełni świadomi,
że współczesne pisarstwo etnograficzne dotyczące płci, gender i seksualności
w tym samym stopniu kształtuje płeć kulturową, co praktyki i opinie, które stara
się opisywać (Morris 1995: 574).

Ciała i sztuka tożsamości

Jedną z ciekawszych cech zachodniego czy też euroamerykańskiego dyskursu
seksualności jest jego związek z produkowaniem tożsamości i podmiotowości.
Stopień i forma tego powiązania w innych kontekstach jest, moim zdaniem,
kwestią studiów empirycznych. Jednakże to, co jawi się jako oczywiste nie tylko
w teorii feministycznej i teorii queer, ale również w ramach pewnych form kultury
popularnej na całym świecie, jest dziwnym paradoksem. Paradoksalny jest bowiem
sposób, w jaki wieloznaczność i płynność seksualności oraz płeć kulturowa są
wy~orzystywan~, aby formować podstawy polityk tożsamościowych: to, co jest
zmienne stanowi grunt dla tego, co stałe. Paradoks ten jest pouczający ze względu
na to, że. ukazu~e niektóre problematyczne założenia preformatywności płci
kulturowej. Teona performatywna dowodzi, że destabilizacja regulacyjnych
dyskursów płci i gender jest możliwa za pośrednictwem powtórzeń i naśladowania
klasyfikacji płci kulturowej, jak również dzięki alternatywnym praktykom pod-
ważającym powiązania między ciałami, pożądaniami, praktykami seksualnymi
i tożsamością, na których opiera się system płcilgender. Tym, co jest absolutną
podstawą tej koncepcji, a co zwykle umyka uwadze teoretyków, jest użycie
i kierowanie ciałem jako mechanizmem konstruującym i zarządzającym tożsamoś-
cią. Przynosi to niezwykły efekt - rozpad pewnej formy tożsamości i ciała. Owo
uprzywilejowanie ciała w momencie, kiedy seksualności i tożsamości uważane są
za płynne i wieloznaczne, domaga się postawienia różnorakich pytań.

~iele współc~esnych kultur, z euroamerykańską włącznie, ma obsesję na
~unkcIe modyfrkac~I CIała. Pokrótce zastanowię się teraz nad sztuką ciała i praktyką

: Jeg? modyfrkow.ama, .co dostarczy nam przykładu zbioru praktyk dyskursywnych
zWląz~nych z ciałami i tożsamościami, które, w niepokojący sposób, podnoszą
kwestie woluntarystycznego wyboru. Modyfikacje ciała i sztuka ciała są również
przykładami szczególnego rodzaju relacji między antropologią a kulturą popularną.

Fakir Musafar, założyciel Modem Primitive Society, uznawany jest za guru
.zwolennikow piercingu, gorsetowania i rozciągania płatków uszu z całego świata.
Za młodu zafascynował się zniekształcaniem własnego ciała, co wraz z wiekiem
j doświadczeniem doprowadziło go do wniosku, że w ten sposób odwołuje się do
staroźymej tradycji wielu kultur" (Mullen 1997: 20). W prowadzonej ostatnio

, dyskusji dotyczącej praktyk związanych z ciałem charakterystycznych dla Musafara
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i wielu innych, często wskazuje się na praktyki Maorysów, Eskimosów, Kraimbirów
z Papui Nowej Gwinei, ludu Ndebele, hinduskich sadhinów i rdzennych mieszkań-
ców obu Ameryk jako na źródło inspiracji. Oczywiście nie wszyscy przywiązują
wagę do egzotycznych danych oraz do teorii. Sebastian Vittorini - Chłopiec-Osa ·1

- uznaje Musafara za źródło inspiracji, ale jednocześnie twierdzi, że jest on po
prostu masochistą eksperymentującym z własnym ciałem, który dodatkowo lubi
mieć publiczność. Pozostali jednak używają wyrwanych z kontekstu wycinków
antropologii, aby racjonalnie wytłumaczyć swoje oraz cudze praktyki i doświad-
czenia. Alex Binnie, jeden z czołowych londyńskich artystów zajmujących się
tatuażem mówi:

"w społeczeństwach tradycyjnych wszelkiego rodzaju modyfikacje ciała były elemen-
tem obrzędów przejścia. To jest moment przejścia w życiu inicjowanych i ważne je l,
by zapamiętali oni tę lekcję. Jednym ze sposobów, dzięki któremu to do nich przylgnie
jest właśnie wypisanie tego na stałe na ich ci alach ( ...) Jeśli myślicie, że zrobienie
sobie tatuażu jest bolesne, powinniście przyjrzeć się praktykom skaryfikacji u Abory-
genów czy rytuałom obrzezania w Afryce. To, co my robimy ma zdecydowanie
mniejszy kaliber" (Mullen 1997: 21-22).

Odwoływanie się do antropologii i kultur tradycyjnych jest po trosze wyrazem
fascynacji egzotyką, pragnienia autentyczności i powrotu do korzeni i, zapewne,
częścią szerszego zjawiska - poszukiwania rytuału. Ron Athey jest były.m
zielonoświątkowym kaznodzieją, który został artystą zajmującym się sztuką ciała
w duchu queer. .Podczas gdy mówi językami przebrany za pannę Velmę
- białowłosą kaznodziejkę z czasów jego dzieciństwa w Kalifomi - przekłuwa
sobie skórę głowy cztemastocalowymi igłami tak, by powstała korona cierniowa,
sam siebie krzyżuje używając haków do mięsa" (Palmer 1996: 8). Mimo że nie'"
wszyscy artyści odwołują się do symboliki religijnej, publiczność może odbier
to inaczej. Włoski performer Franko B wyraźnie dystansuje się od symboli--
chrześcijańskiej: "Nie chcę być tanim Jezusem" - mówi. Jednakże w roku 1996 '.
w trakcie występu w londyńskim Institute of Contemporary Art stał nago, a kre.
sączyła się z podobnych do stygmatów ran na jego łokciach. Kałuże krwi
podłodze, rozprostowane ramiona oraz uświęcona poza - wszystko to wywołuje
skojarzenia z symboliką chrześcijańską (palmer 1996: 8). Inny performance leg
artysty polegał na wyżynaniu w ciele fraz w stylu "ochroń mnie", a w swoim
ostatnim projekcie otwiera sobie żyłę w ręce i wkłada zastawkę w taki sposób, al>}
panować nad krwawieniem, następnie pozwala płynąć krwi po pomalowanym na
biało i skulonym w pozycji płodowej ciele. Kiedy myślisz, że nie wytrzymasz już, ,
tego dłużej, jego asystenci wieszają go do góry nogami za kostki, co powoduje, że
jeszcze więcej krwi wypływa z jego ciała (Mu IIen 1997:29).

Krytycy i niektórzy artyści komentują performanse tego typu jako próhy
wykroczenia poza ciało. Interpretacje te są zapewne inspirowane przez religijne:
i duchowe obrazy oraz racjonalizacje, które owe występy przywołują. Jednak nie
wszyscy twórcy odwołują się do duchowości, na przykład Franko B mówi: "moim'
głównym celem jest próba wytrzymania tego, co nieznośne" (palmer 1996: 8). A1~
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co to znaczy "nieznośne"? Może takie są po prostu jego przerażające performanse
i to właśnie publiczność musi sobie z tym, co nieznośne radzić. Jak powiedział
Oscar Wilde o niezbyt udanym wieczorze: "świetne przedstawienie, tylko
publiczności szkoda". A może nieznośne odnosi się jednak do samego Franko.
.Zostałem nauczony wstydzić się własnego ciała. Używam metafory krwi, uryny
i kału, ponieważ właśnie tym jestem". Traktowanie ciała jako siebie jest raczej
dramatycznym przykładem rozpadu formy tożsamości i jej przekształcenia się
w formę ciała.

Wypracowywanie tożsamości i wytwarzanie różnicy jest niewątpliwie domeną
nie tylko artystów zajmujących się sztuką ciała, ale także tych, którzy ciało to
modyfikują. Kate specjalizuje się w tatuażu i upiększaniu ciała. ,,Nie chodzi o to,
że nie wierzę w moje ciało. To jest po prostu sposób, by ulepszyć pewien kawałek
siebie. A poza tym, skóra jest nudna. Jeśli wszyscy chodzilibyśmy nago i zgolilibyś-
my włosy, wyglądalibyśmy podobnie. To jest jeden ze sposobów, by podkreślić
swoją wyjątkowość" (Mullen 1997: 26).

Jeśli sztuka ciała i jego modyfikacje w ogóle dotyczą czegoś związanego
z tożsamością jednostki, to raczej jej stabilizacji niż destabilizacji - być może jednak
chodzi o oba te procesy. Ale zdaje mi się wątpliwym, aby sztuka ta była prawdziwie
wywrotowa. To, co przerażające niekoniecznie musi być buntownicze, na przykład
Frankenstein Mary Shelley był właściwie wspaniałym moralitetem. Może być
prawdą, jeśli chodzi o ciała, seksualności i płcie kulturowe, że wywrotowa postawa
nie wystarczy, by dokonał się przewrót, a może wręcz przeciwnie. Ciało, mimo że jest
fizyczną jednostką, nie wystarczy, by zbudować na nim osobistą lub społeczną
tożsamość. Nie jest i nigdy nie może być całkowicie stabilnym punktem wyjścia dla
tożsamości. Sztuka ciała pokazuje to bardzo jasno, ponieważ każdy powrót do ciała
wymusza dalsze poszukiwanie udoskonaleń, co dostarcza w najbardziej widoczny
sposób podstaw wybranej tożsamości. Prowadzi to zapewne nie tylko do potrzeby
modyfikowania ciała, ale też do jego techonologizacji. Niepokojące jest to, że
w epoce późnego kapitalizmu naturalnemu ciału zagraża swego rodzaju wyjście
z użycia. Steve Hayworth, artysta zajmujący się modyfikacją ciała, domorosły chirurg
z Kalifomi, z powodzeniem wszczepił w głowę człowieka metalową płytkę, do której
można przykręcić różnorakie akcesoria użytkowe i dekoracyjne (Mullen 1997: 29).

Oczywiście wszelkie formy technologii są protetyczne i dotyczy to częściowo
ich symbolicznej roli w konstruowaniu i negocjowaniu tożsamości, w szczególności
płciowej. Stelarc jest artystą parającym się sztuką ciała, który wzbogaca swoje
ciało technologicznymi dodatkami: "Śmierć - twierdzi - jest przestarzałą strategią
ewolucyjną. Jeśli ciało może być przeprojektowane na sposób modułowy, to nie
będzie już technicznych powodów, aby umierać. Ciało nie będzie już potrzebowało
naprawiania, zamiast tego wymieniać się będzie jego części. Ciało musi być
nieśmiertelne, by się przystosować" (palmer 1996: 9). Celem okazuje się
doskonalenie ciała, które ma umożliwić przetrwanie tożsamości, przechytrzenie
śmierci i w efekcie umocnienie tożsamości. W momencie, gdy bardziej tradycyjne
sposoby gruntowania tożsamości rozmyły się, niektórzy zdają się bardziej
uporczywie trzymać ciałajakojedynego źródła samopotwierdzającej się egzystencji.
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Ale ciało nie może być naturalnym ciałem, musi być stabilne, ulepszone, co znaczy
- świadomie ukształtowane.

Problem polega tu na, z jednej strony reprezentacji, a z drugiej - relacji ciała,
nie tylko w stosunku do języka, ale i do innych form reprezentacji, które zarówno
wykraczają poza słowa, jak i nie mogą być do nich zredukowane. Orlan jest
artystką zajmującą się sztuką ciała, która przeszła już co najmniej dziewięć
operacji plastycznych. Operacje te przeprowadzano pod znieczuleniem miejscowym,
a w ich trakcie Orlan gawędziła z publicznością i czytała na głos prace Julii
Kristevej i Eugenie Lemoine-Luccioni. Działania te były transmitowane za
pośrednictwem satelity do galerii na całym świecie, a niektóre z nich są dostępne
w Internecie i na CD-romach. Ostatnio Orlan wydała płytę CD zatytułowaną This
is my body ... This is my software. "Oddałam swoje ciało sztuce", deklaruje artystka.
.Po mojej śmierci, nie oddam go nauce, tylko muzeum. Tam, zmumifikowane
będzie centralną częścią interaktywnej instalacji wideo" (Palmer 1996: 9). Orlan,
podobnie jak Stelarc, zamierza pozostać z nami. Jej martwe ciało ma reprezentować
ją w kontakcie z żywymi za pośrednictwem interaktywnej technologii wizualnej.
Nieśmiertelności i życia po śmierci szukano na wiele sposobów, lecz sztuka OrIan
jest wyjątkowo odkrywcza, jeśli chodzi o relacje między ciałem a tożsamością,
a zatem między ciałem a jego reprezentacją. Ciało OrIan jest przedstawieniem, jest
dziełem sztuki. Owa literalizacja jest odkrywcza ze względu na fakt, że Orlan
używa kawałków swojego ciała w trójwymiarowych dziełach i oświadczyła, że
zamierza to robić, aż nic z niej nie zostanie (Mullen 1997: 32). Niejasne jest, jak
zamierza pogodzić to z zamiarem mumifikacji swego ciała dla potomności! Media
donoszą, że Madonna udekorowała swoje mieszkanie "małymi pleksiglasowymi
kostkami zawierającymi kęsy ciała świeżo wyssanego z artystycznego zadka
Orlan" (Palmer 1996: 7).

Prace Orlan przypominają nam, jeśli trzeba to przypominać, że ciało nie może
przybrać jakiejkolwiek formy nie będąc podporządkowane reprezentacji. Ciało
ludzkie nie jest nigdy naturalnym ciałem, ale zawsze ma imaginacyjne i symboliczne
wymiary. To ciało, z całym jego symbolicznym bagażem, jest potrzebne nie tylko
dla poczucia siebie, ale również w relacjach z sobą samym i z innymi. Symbolika
jest tym, co wprowadza nas w byt i stąd konieczność, by ciała weszły w relację
z reprezentacją i językiem. To nie jest po prostu inny sposób na powiedzenie, że
ciała są społecznie konstruowane, raczej chodzi o to, iż doświadczenie w~ielenia
(embodiment) pociąga za sobą konfrontację z wyobraźnią i symboliką. Zeby to
pokazać rozważmy kwestię transseksualizmu - obecne preferowany jest termin
transgendering - która dostarcza nam kolejnego przykładu wysiłku przekształcenia
tożsamości za pośrednictwem modyfikacji ciała. Co ważne, istnieje istotna różnica
między myśleniem o jednostce jako o podmiocie i jako o pacjencie 5. Zamieszanie
wokół transseksualistów można wyrazić jako wyobrażanie sobie, że ktoś szuka
anatomicznej zmiany, kiedy to, o co naprawdę mu chodzi, jest innym wcieleniem.

s Opieramsię tu na analizieCharlesaShepherdsonai jestemmuwdzięcznazajegoodkryciaw tej
kwestii.
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Innymi słowy kłopot znajduje się między ciałem naturalnie obdarzonym płcią
a żywą różnicą płci (Shepherdson 1994: 171). Mamy tutaj do czynienia z paradok-
sem, ponieważ wypowiedzi tych, którzy chcą poddać się operacji zmiany płci
i twierdzą, że zostali "uwięzieni w niewłaściwym ciele", a w z związku z tym
powinni mieć prawo wyboru tego, co jest dla nich odpowiednie, mogą implikować
krok ponad prawdziwość ucieleśnienia ku wyobrażonemu ciału, które byłoby
w pełni kontrolowane przez podmiot, VI pełni społecznie konstruowane (tamże: 172).

Catherine Millot w swojej książce Horsexe zastanawia się nad medycznym
problemem: jak stwierdzić, które jednostki skorzystają na operacji, a które nie
(zob. Shepherdson 1994). Rozróżnia dwie grupy. Pierwszą stanowią zorientowani
na zmianę płci, to znaczy na utożsamienie się z "kobietą" albo "mężczyzną" ze
wszystkimi tego konsekwencjami: wieloznacznością, niepewnością i symboliczną
płynnością. Druga grupa zainteresowana jest wyobrażeniami na temat "inności",
co sprowadza się do wyeliminowania różnicy między płciami, ponieważ jest to
fantazja zamiany, nabycia płci, która byłaby nieokreślona. Ci, którzy przynależą
do tej grupy, dążą do wyeliminowania symbolicznej wieloznaczności, która
towarzyszy różnicy seksualnej i zastąpienia jej pewnością udoskonalonego ciała.
Nie zależy im tak bardzo na zajęciu pozycji "przeciwnej płci", a na znalezieniu się
poza płcią, perfekcja przypisywana "innemu" jest poszukiwana dla siebie (tamże:
175-177). Ową doskonałością jest oczywiście płeć kompletna, której nic nie
brakuje. O tej doskonałości mówi jedna z takich osób:

,..

"Genetyczne kobiety nie mogą twierdzić, że posiadają odwagę, współczucie i rozmach
wizji, które można osiągnąć doświadczając transseksualizmu. Wolne od jarzma
menstruacji i prokreacji, transseksualistki są znacznie lepsze od genetycznych kobiet.
Przyszłość należy do nich. W roku 2000, kiedy świat będzie wypalał swoją energię na
wyżywienie sześciu miliardów dusz, prokreacja nie będzie już wartością" (cyt. za:
Shepherdson 1994: 177).

Wraz z nadejściem milenium, starania dotyczyć będą obalenia płci kulturowej;
wyobrażano sobie, że odbędzie się to za pośrednictwem wyeliminowania "natural-
nej" kobiety.

Wydaje się jasne, że o ile rozumiemy transseksualizm, transseksualiści
niekoniecznie są przykładem, jak tego dowodzono, ostatecznej wolności, ucieleś-
nieniem plastyczności płci kulturowej. Powyższe rozważania pomagają nam
zrozumieć jedną z najbardziej znanych wypowiedzi Orlan, w której określiła się
jako "transseksualistka z kobiety na kobietę". Ten komentarz, być może nie
całkiem poważny, wiele wyjaśnia (Stone 1996: 47). Chirurgia plastyczna to
ponowne kształtowanie twarzy i ciała. Orlan wybiera obrazy, za pomocą których
przekształca się na modłę płócien starych mistrzów. Dodaje wizerunki kobiet do
swojego, równocześnie stając się kreacją stworzoną z ciała. Tak jak męski
transseksualista nie stara się stać tylko kobietą, ale stać się Kobietą, udoskonaloną
płcią, która jest kompletna i zaprzecza różnicy płci, Orlan, być może, poszukuje
tego samego zakończenia (Adams 1996: 58). Oczywiście ta chęć jest częścią
każdego marzenia o chirurgicznych poprawkach, ale w tym przypadku można."'j .
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zapytać, czy performerzy, którzy zajmują się sztuką ciała oraz wszyscy inni, którzy
dokonują operacji na swoich ciałach i tożsamościach, naprawdę obalają różnicę
płciową i płeć kulturową, czy po prostu zostają uwięzieni w ich morderczych
objęciach.

Różnica płci i sztuka kochania

Sugerowano, że sztuka ciała i jego modyfikacje są tylko ekstremalnymi formami
obsesji kultury związanej z tym, jak można ugruntować tożsamość i wchodzić
w relacje z samym sobą i innymi. Jest to sposób, w jaki próbuje się kontrolować
to, co symboliczne oraz formy wymiany symbolicznej w świecie, w którym
większość intersubiektywnych relacji jest nawiązywana w równym stopniu przez
wymianę dóbr, co przez wymianę słów. Te formy modyfikacji i transformacji ciała
czynią z niego produkt, towar, ale taki, nad którym podmiot uzyskuje pewien
stopień kontroli. Shakespeare rozwodzi się nad tym w Kupcu weneckim. Jak
dowodzi Leader, ciało pojawia się niekoniecznie wtedy, kiedy słowa zawodzą, ale
wtedy, gdy trudno je kontrolować (Leader 1997). W tym miejscu warto przypo-
mnieć, jak wiele teoria performatywności płci kulturowej zawdzięcza pracom
Austina na temat aktów mowy. Akt mowy określa się tam jako robienie czegoś
przez mówienie czegoś, sytuacja jest tworzona ze słów, które działają. Mowa jest
w zasadzie formą działania, ale w przypadku wyrażeń performatywnych interesujący
jest sposób powiązania tożsamości jednostki z aktem mówienia. W szczególności
dotyczy to przyrzeczeń, obietnic, ślubów itp. Jakkolwiek słowa mogą nie
wystarczyć, jak zauważa Szajlok *, może zaistnieć potrzeba potwierdzenia obietnic
ciałem (zob. Leader 1997) 6.

Kiedy słowo człowieka jest wystarczające, a kiedy trzeba je potwierdzić
własną krwią? Performatywność płci kulturowej dotyczy aktów działania, spośród
których wiele może nie być związanych z językiem. Ale zwolennicy tej teorii
czasami zapominają, że relacje jednostki z płcią kulturową, seksualnością, płcią
i ciałem dokonują się za pośrednictwem symboli. Zapominają w ten sposób,
o czymś, o czym nie zapomniała Judith Butler - performatywność płci kulturowej
ma miejsce nie tylko w sferze świadomości. Butler wyraźnie mówi o wpływie
teorii psychoanalitycznych na jej rozumowanie. Pojęcie nieświadomości skłania do
sformułowania twierdzenia, że podmiot nigdy nie jest w zgodzie ze świadomością,
a podmiotowość nie jest z nią zbieżna. Performatywność płci kulturowej nigdy nie
jest wyłącznie kwestią świadomych chęci i pożądań. Parodiując Karola Marksa
powiedzmy, że możemy konstruować siebie, ale nie na warunkach, o których sami

* Szajlok - bezwzględny wierzyciel, lichwiarz wymuszający spłatę długu, postać z Kupca
weneckiego Shakespeare'a (przyp. red.)

6 Opieram moje uwagi na temat obietnic na rzutkiej analizie Dariana Leadera (1997) i odnoszę
się bezpośrednio do jego interpretacji filmu Cztery wesela i pogrzeb, aby poprzeć moje argumenty. Jego
spostrzeżenia zdecydowanie wpłynęły na moje rozważania w tym podrozdziale.
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decydujemy. Tym, czeg: litiożemy kontrolować, jest nasza relacja z tym, co
symboliczne - z językiea.

To właśnie język WT'V3.rzakobiety i mężczyzn we wzajemną relację. Owa
relacja jest zarazem spolcn symboliczna, ale zwolennicy teorii performatyw-
ności płci oraz innych fra '21ykalnego społecznego konstruktywizmu i wolun-
taryzmu często zdają sięnzvżać seksualność, płeć i płeć kulturową, tak jakby
w całości były one doreąjdnostki, tak jakby nie były intersubiektywne ani
rzeczywiście relacyjne. Ieke pomiędzy płciami mają fascynujące związki
z aktami mowy, w szczernśi z tymi, które dotyczą obietnic i przysiąg: ,,Nigdy
cię nie opuszczę" (Leade 7YlI). Tego typu obietnice mogą być problematyczne,
ponieważ przysięganie nłśijak dowodzi Leader, może często oznaczać, że jej
koniec jest bliski (tamże :) Jakt, iż zobowiązanie jest problemem ukazuje, jak
ważny w negocjowaniu 'eajimiędzy byciem kobietą a byciem mężczyzną jest
język.

Małżeństwo jest prolren dla wielu ludzi. W filmie Cztery wesela ipogrzeb
wykorzystany jest wątekstah przed wstąpieniem w związek małżeński. Charles,
grany przez Hugh Gram.weznie się spóźnia na cudze wesela, a kiedy zostaje
drużbą sprawia więcej 1:001:(,'1, niż przynosi pożytku. Co prawda udaje mu się
dotrzeć na czas na swój \b;IY:lub,ale kończy się on fiaskiem, ponieważ wcześniej
zakochuje się w pięknej .oxe o imieniu Carrie. Cztery wesela i pogrzeb to film
o problemie relacji międzilimi, który jest przedstawiony jako problem dotyczący
mowy (Leader 1997: 69-7).'V sekwencji otwierającej film wypowiedziane są tylko
dwa słowa - oba odsyłsąó któw seksualnych - a ich powtórzenia sygnalizują
problem dotyczący relac, eiviatem. To poczucie bycia nie do końca w zgodzie ze
światem jest częścią rd/:ata. Kiedy siada obok sędziwego dżentelmena na
przyjęciu weselnym i mósivlrn na imię Charles", stary człowiek odpowiada ,,Nie
bądź śmieszny, Charles uai:.dvadzieścia lat temu". "To musiał być inny Charles"
odpiera Grant. Starszy p. et wściekły: "Twierdzisz, że nie znam własnego
brata?!" Potknięcia Charlaovtarzają się i prawie wszystkie dotyczą problemów
z nazywaniem, przejęzycei ieporozumień.

To Gareth, jowialrr, uza towarzystwa w okropnej kamizelce, ujawnia
mediacyjną rolę języka vnviązywaniu kontaktów między płciami. W czasie
jednego z wesel twierdzi ż vsśnie odkrył, dlaczego pary się pobierają: "Kończą
im się tematy do rozmóz.Iie mogą wymyślić czegokolwiek, co mogliby sobie
powiedzieć ... Wtedy goś n§ o sposobie, by wyrwać się z impasu i już mają
o czym gadać do końc i:C1". Problemy z językiem, które ma Charles, są
przejawem faktu, że niemeon ustanowić właściwej relacji z płcią przeciwną.
Kiedy Charles nad rzek, lsnia Carrie i staje z nią twarzą w twarz, próbuje
powiedzieć jej "słowarr. )vda Cassidy", że ją kocha, ale nie jest w stanie
dokończyć zdania. Kiecy ónodzi do podjęcia zobowiązań, nie potrafi użyć
własnych słów. Jego nizldnść tworzenia związków odzwierciedla jego brat
niemowa, który musi iltmliować w dniu ślubu Charlesa, by powiedzieć,
w języku migowym, żejg zdaniem pan młody kocha inną. Charles nie jest
w stanie mówić za siełe .idy wreszcie wyznaje miłość Carrie, mówi: "Czy
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zgodzisz się nie wychodzić za mnie za mąż?". Nawet po tym, kiedy ona odpowiada
"Tak", zabezpiecza się z drugiej strony: "i niezgadzanie się na wyjście za mnie za
mąż, jest czymś, co mogłabyś robić przez resztę życia?" (Leader 1997: 70).

Relacje między przedstawicielami przeciwstawnych płci są problemem dla
prawie wszystkich postaci w filmie: Fiony, która kocha Charlesa, ale on o tym nie
wie; Kaczego Dzioba, którą Charles porzuca przy ołtarzu; Carrie ze swą niekończącą
się listą chłopaków; arystokraty, którego jedynym bezpiecznym obiektem miłości
jest jego labrador itd. Te relacje wyraźnie kontrastują z więzią między mężczyznami,
nie tylko miłością Charlesa do brata, ale również trzymanym w tajemnicy
związkiem Garetha i Matthew, który ujawnia się dopiero przy okazji jedynego
pogrzebu w filmie (Leader 1997: 72). Charles pokazuje to, kiedy zauważa, że
grupa przyjaciół nigdy nie zdawała sobie sprawy, że "dwóch z nas było praktycznie
rzecz biorąc regularnym małżeństwem". Miłosne związki między mężczyznami są
sygnalizowane w całym filmie, ale nigdy nie otwarcie, aż do sceny pogrzebu. Po
niej Charles ma kolejne objawienie: "Jest coś takiego jak idealne dopasowanie.
Jeśli nie możemy być jak Gareth i Matthew, to być może powinniśmy sobie
odpuścić. Niektórzy z nas się nie ożenią". To miłość pomiędzy mężczyznami
reprezentuje idealne dopasowanie i dzieje się tak dlatego, że związki miłosne
między reprezentantami przeciwnych płci są pełne napięć, jeśli w ogóle możliwe.
Dla tych związków musiała być poświęcona idea doskonałego dopasowania"
kompletna relacja podobieństwa cielesnego w stosunkach pomiędzy mężczyznami.
Doceniona musiała zostać natomiast różnica płci i rola symboliki, języka
w negocjowaniu tych relacji. Nie ma nic naturalnego - w biologicznie redukcjoni _
tycznym znaczeniu tego słowa - w płci, relacjach między płciami, seksualności
i płci kulturowej.

Konkluzja

Woluntarystyczne interpretacje performatywności płci kulturowej opierają się;
na założeniu, że jeżeli płeć jest konstruowana, to może być zdekonstruowans
(Copjec 1994). Innymi słowy, redukują różnicę płci do historycznej konstrukcji
różnych praktyk dyskursywnych i odrzucają myśl, jakoby istniało w niej cos
stałego. Odrzucenie to jest absolutne, ponieważ terminologia debaty na temat
płci i płci kulturowej we wszystkich swoich odmianach obraca się wokół
kwestii natury przeciwstawionej kulturze, esencjalizmu przeciw konstrukcji. :,.
substancji przeciw znaczeniu. Wielu autorów, których określa się jako teoretykó
różnicy płci, rezygnuje z tych opozycji i przypomina, że już Freud wystrzegał
się. ograniczenia, które niosą te alternatywy, twierdząc, że ani anatomia, ani
konwencja nie stanowią o istnieniu płci (Copjec 1994). Lacan poszedł dalej.'
dowodząc, że nasze bycie w płci nie jest zjawiskiem biologicznym, poniewas
aby w nie wejść, trzeba przejść przez język - przyjąć pozycję wobec reprezentacji.
Różnica płci w tym sensie tworzona jest poprzez język, w królestwie tego,
co symboliczne. Feministki krytykujące to podejście, nieufne wobec psyche-
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analizy, zakwestionowały je twierdząc, że usuwa ono płeć kulturową z faktycznych
relacji społecznych i traktuje różnicę płci jako coś pierwotnego, będącego poza
historią i nieczułego na zmiany. Właśnie ta krytyka wykazała również, że teoria
psychoanalityczna uprzywilejowuje różnicę płci w stosunku do innych ważnych
różnic, zasadniczych dla konstruowania tożsamości, takich jak rasa, etniczność,
klasa, orientacja seksualna itp.

Oczywiście owa rozbieżność jest inną odmianą binarnych opozycji, która
podtrzymuje debatę na temat płci i płci kulturowej. Jednakże główną kwestią
intelektualną jest to, jak pogodzić teorie, które przedkładają nieświadome pożądanie
nad świadomy wybór, niezmienne struktury lingwistycznych różnic nad dyskur-
sywną zabawę, zasób symboli nad to, co społeczne? Rozwiązaniem nie jest
porzucenie tej debaty ani próba zdefiniowania w sposób absolutny granicy między
płcią a płcią kulturową, ani tej między seksualnością a gen.der, czy płcią
a seksualnością. Granica pomiędzy płcią a płcią kulturową może być niestabilna,
ale nie znaczy to, że mogą one zapadać się w siebie. Może będziemy w stanie
wejść w rozliczne warianty płci kulturowej i seksualności. Będziemy mogli bawić
się naszymi tożsamościami płciowymi r praktykami seksualnymi oraz przeciw-
stawiać się dominującym społecznym konstrukcjom, ale nie powinniśmy mylić
niestabilności wyróżników płci z nieuchronnym zniknięciem kobiet i mężczyzn,
takich jakich znamy fizycznie, symbolicznie i społecznie. Ciała są miejscami,
w których podmiot jest morfologicznie i społecznie konstruowany, wyznaczają one
punkt przecięcia tego, co społeczne z tym, co symboliczne; każda relacja podmiotu
z własnym ciałem jest zarówno materialna, jak i wyobrażona. Droga do zrozumienia
ciał obdarzonych płcią nie wiedzie ani przez twierdzenie, że cała płeć jest
konstruowana społecznie, ani, że istnieje część płci, która pozostaje poza społeczną
konstrukcją. Płeć, płeć kulturowa i seksualność są produktami zespołu ich
wzajemnych oddziaływań z materialnymi i symbolicznymi warunkami poprzez
język i reprezentację. Musimy połączyć i potraktować jako złożoną relację
radykalny materializm i radykalny konstruktywizm społeczny. Debata dotycząca
płci i płci kulturowej pozwala nam to zrobić. W pewnym sensie musimy radzić
sobie z tą debatą, tak jak radzimy sobie w życiu, to jest właśnie owa złożona
relacja między radykalnym materializmem i radykalnym konstruktywizmem
społecznym. Debata ta jest pełna napięć, ponieważ za punkt odniesienia służą nam
nasze własne doświadczenia posiadania ciała i dzieje się to nawet w przypadku
najbardziej abstrakcyjnych teoretycznych dyskusji, istnieją też faktycznie ważne
powody, by podnosić tę kwestię. Zapewne, parodiując komentarz Diderota: "Jest
zawsze trochę jądra (testicle) na dnie naszych najbardziej wysublimowanych
pomysłów".
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