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Małgorzata Radkiewicz –  
filmoznawczyni, adiunkt  
w Instytucie Sztuk Audiowizual-
nych. Zajmuje się problematyką 
tożsamości kulturowej oraz 
tożsamości płci (gender) we 
wspołczesnym kinie  
i w sztukach wizualnych.  
Prowadzi badania nad twórczo-
ścią kobiet w kinie, fotografii 
i w sztuce. Autorka książek 
Władczynie spojrzenia. 
Teoria filmu a praktyka reży- 
serek i artystek (2010) oraz Obli-
cza kina queer (2014). Publikuje 
w Polsce i za granicą, w katalo-
gach wystaw, antologiach i na 
łamach czasopism, m.in. „Rita 
Baum”, „Kwartalnik Filmowy”, 
„Czas Kultury”.

We wstępie do swojej książki Gra ciałem. 
Praktyki i dyskursy różnicowania płci 
w sporcie1 Honorata Jakubowska zazna-
cza, że jej publikacji nie należy sytuować 
na obszarze socjologii sportu, ale raczej 
w dziedzinie studiów nad płcią (gender 
studies) oraz nad problematyką ciała 
i cielesności. Innym wartym przywołania 
kontekstem dla tej lektury, choć niezasy-
gnalizowanym przez Autorkę, są prace 
teoretyczno-kulturowe dotyczące gry/
zabawy, definiujące jej składniki i rodza-
je (między innymi sport). Do najbardziej 
znanych opracowań należy książka Gry 
i ludzie Rogera Caillois2, który zainspiro-
wany wcześniejszymi refleksjami Johana 
Huizingi3, dokonuje typizacji i opisu gier 

 1 H. Jakubowska, Gra ciałem. Praktyki  
i dyskursy różnicowania płci w sporcie, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2014.

 2 R. Caillois, Gry i ludzie, przeł. A. Ta-
tarkiewicz, M. Żurowska, Oficyna Wy-
dawnicza Volumen, Warszawa 1997.

 3 J. Huizinga, Homo ludens, Zabawa 
jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka,  
W. Wirpsza, Warszawa, Czytelnik 1985.
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ze względu na ich cechy charakterystyczne oraz sposoby partycypacji w ich 
przebiegu. Na wstępie Caillois definiuje grę jako rodzaj specyficznego dzia-
łania, określonego przez „całość figur, symboli czy akcesoriów”4 niezbędnych 
do jego przeprowadzenia. Dla Jakubowskiej najważniejsze są owe „figury” – 
zawodnicy i zawodniczki, których udział i znaczenie w grach determinuje ich 
cielesność i tożsamość płciowa. Z ciałem wiążą się wspomniane przez teorety-
ka „akcesoria”, a także cała warstwa symboliczna, przypisana męskim oraz ko-
biecym graczom w danym kontekście kulturowym. Francuski badacz zaznacza, 
że gra   – jako termin i forma kultury – łączy w sobie pojęcia granicy, wolności 
i inwencji, jest bowiem zespołem dobrowolnie przyjętych, w pełni zaakcepto-
wanych ograniczeń, które ustanawiają stały porządek. Mimo pewnego margi-
nesu swobody, żadna gra, bez względu na jej rodzaj, nie może jednak wyjść 
poza pewne sztywne ramy. Każda rozgrywka „oznacza więc wolność, która 
ma istnieć w samym centrum rygorystycznych zasad”5. Jakubowską interesują 
właśnie te rygorystyczne zasady, zwłaszcza odnoszące się do płci zawodników, 
a wynikające z postrzegania ich w kategoriach związanych z obowiązującymi 
definicjami męskości i kobiecości. 
Ciało, fizyczność, predyspozycje biologiczne i psychiczne są dla Autorki Gry 
ciałem częścią reguł konstruujących nienaruszalny porządek gry, opisywany 
przez teoretyków kultury. Można powiedzieć, że w swojej książce podąża ona 
– choć w inny sposób – tropem podjętym przez Caillois, który w oparciu o za-
łożenie, że „między grą i zabawą, obyczajami oraz instytucjami zachodzą ści-
słe związki kompensacji lub zgodności”, postawił pytanie, „[czy kultury] nie 
można odczytać także z jej stosunku do tej czy innej z elementarnych kategorii, 
na jakie próbowałem podzielić gry i zabawy”6. Natomiast rozważania Jakubow-
skiej dotyczą nie całej kultury, lecz relacji między kulturową tożsamością płci 
a sportem, związanymi z nią praktykami i dyskursami. Stąd tak duży nacisk na 
kwestię ciała, dyskutowaną tu z perspektywy refleksji krytycznej, między inny-
mi Pierre’a Bourdieu. W jednej ze swoich publikacji, analizując ruchy tancerza, 
Bourdieu uznał go za „geometrę”7 działającego zgodnie z „praktyką rytualną”, 
będącą produktem „systemu schematów immanentnych dla praktyki, które or-
ganizują nie tylko percepcję przedmiotów (a w tym szczególnym przypadku 
klasyfikację narzędzi, okoliczności – czas i miejsce – i możliwych podmiotów 
rytualnego działania), ale również produkcję praktyk (w tym przypadku ruch 
i przemieszczenie konstytutywne dla działania rytualnego)”8.
Jakubowska nie odwołuje się akurat do tego szkicu Bourdieu; choć dotyka 
kwestii „praktyk rytualnych”, korzysta jednak z innych jego prac, by przeanali-
zować interesujące ją zagadnienie różnicowania płci na obszarze sportowych 
gier. Zaproponowany przez nią dwuznaczny tytuł: Gra ciałem sygnalizuje wie-
lość oglądów zagadnienia cielesności w sporcie, mieszczących się w szerokich 

 4 Roger Caillois, Gry i ludzie, s. 6.
 5 Tamże, s. 8.
 6 Tamże, s. 65.
 7 Zob. rozdział Ciało jako geometra, [w:] P. Bourdieu, Szkic teorii praktyki, poprzedzony 

trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Wydawnictwo Marek De-
rewiecki, Kęty 2007, s. 242–256.

 8 Tamże, s. 244.
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ramach wyznaczonych przed dwa skrajne podejścia: esencjonalne i performa-
tywne. Pierwsze łączy się z traktowaniem ciała esencjonalnie jako elementu 
gry – składnika, który badacze kultury ludycznej sprowadzali do części „figu-
ry” o określonych parametrach fizycznych i rodzajowych. Co ciekawe, Caillois 
częściej dokonuje rozgraniczenia graczy ze względu na wiek: na dorosłych 
i na dzieci, niż ze względu na płeć. Często wynika to z faktu, że pisząc o grach 
w tradycji kulturowej przeznaczonych najczęściej dla mężczyzn i przez nich 
uprawianych, uznaje to za normę, nie weryfikując ani rozgrywek, ani ich reguł 
w kategoriach różnicy płci.
Na drugim krańcu jest ujęcie performatywne, pozwalające spojrzeć na sport 
jako miejsce performansu „ja”, odgrywania czy też „wygrywania” ciała, będą-
cego elementem tożsamości płciowej, zgodnie z narzuconymi wzorcami lub 
wbrew dominującym schematom. Autorka książki zaznacza i taką perspektywę, 
odwołując się do Judith Butler i jej wizji sportu jako przestrzeni przekształcania 
ideałów płciowych właśnie poprzez ingerencję we wzorce ciała, zmieniające-
go swoje parametry na skutek ćwiczeń fizycznych.  
Dla Jakubowskiej najważniejszym zagadnieniem, wyeksponowanym w podty-
tule, są „praktyki i dyskursy różnicowania płci w sporcie” – ich formułowanie, 
wykorzystanie oraz konsekwencje ich stosowania wobec kobiet i dla mężczyzn 
aktywnych sportowo. Chociaż Autorka nie używa w tytule swojej książki słowa 
gender, pisząc o płci, każde ze składających się nań słów odsyła do proble-
matyki związanej właśnie z tym pojęciem, które w refleksji nad tożsamością 
pojawiło się wówczas, gdy potrzebne okazało się zaznaczenie różnicy (także 
w rodzaju refleksji) między płcią biologiczną a płcią kulturową. Wyszczegól-
nienie płci kulturowej – gender – miało służyć zwróceniu uwagi na kulturo-
we i społeczne uwarunkowania płciowej tożsamości mężczyzn i kobiet, czyli 
normy i wzorce określające ich status, role i obszary funkcjonowania. Jednym 
z najważniejszych źródeł są dla Jakubowskiej prace amerykańskiej teoretyczki 
Nancy Fraser, w której publikacjach, tu cytowanych w polskim przekładzie, 
właśnie gender a nie sex (ang. płeć biologiczna) jest kluczowym zagadnieniem 
badawczym9. Należy więc uznać, że rezygnacja przez Jakubowską z używania 
terminu gender wynika najprawdopodobniej z chęci pozostania przy polskoję-
zycznej terminologii: płeć, różnica płciowa, relacje płciowe, zdefiniowanej na 
potrzeby przeprowadzanych badań i konsekwentnie stosowanej.
Gra ciałem jest o tyle ciekawa, że nie ogranicza się do teoretyzowania na temat 
płciowych aspektów sportu, lecz poszerza wybrane koncepcje – a miejscami je 
weryfikuje – o badania socjologiczne. Tak więc obok omówień wybranych pu-
blikacji z zakresu socjologii i studiów gender pojawiają się szczegółowe dane, 
zebrane w czytelnych tabelach i wykresach. Pokazuje to, że Jakubowska, za-
inspirowana lekturą, przeprowadziła staranną kwerendę w kwestiach partycy-
pacji kobiet i mężczyzn w sporcie, ich przypisania do określonych dyscyplin, 

 9 Za jedną z najważniejszych publikacji Nancy Fraser uznaje się jej książkę Unruly Practices. 
Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory (University of Minnesota 
Press, Minneapolis 1989), w której badaczka podjęła wątki feministyczne i genderowe, 
kontynuowane w późniejszych pracach.
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ale i przekraczania granic płci. Zbadała także stopień płciowego różnicowania 
rywalizacji, a w konsekwencji także sposobów rozgrywania zawodów, a także 
formy percepcji zawodników i zawodniczek, związanego z nimi uznania, uwa-
gi i reprezentacji medialnej. 
Ograniczenie się w tego rodzaju publikacji do relacjonowania teorii związa-
nych z tożsamością płciową i jej formami w sporcie mogłoby wywołać głosy, 
iż refleksja ta, podobnie jak samo pojęcie gender, jest wyłącznie konstruktem 
naukowym, sprawdzającym się wyłącznie w teoretycznych refleksyjnych roz-
ważań akademickich. Tymczasem użyte przez Jakubowską narzędzia socjo-
logiczne oraz starannie opracowane wyniki ich zastosowania uwidaczniają 
przydatność w analizach i interpretacjach konkretnych zjawisk społecznych, 
zachowań i postaw, tak samej kategorii gender, jak i obserwacji poczynionych 
już – także na polskim gruncie, co podkreśla Autorka10 – przez badaczy spo-
łeczno-kulturowej tożsamości płci. W efekcie książka jest równocześnie pre-
zentacją danych oraz metodologii służącej ich zebraniu, a następnie interpreta-
cji. Widać to choćby w rozdziale dotyczącym ewolucji wyników sportowych, 
gdzie już sam tytuł: Ciało jako proces określa przyjętą perspektywę. Oparta jest 
ona na tezie sformułowanej przez Ellis Cashmore, że w przypadku ciała nie 
mamy do czynienia z rzeczą – stałą i niezmienną, lecz z procesualnością ozna-
czającą ciągłe zmiany (także w zakresie percepcji skutków tego procesu). Za-
łożenia te, stwierdza Jakubowska, skłaniają do przynajmniej częściowego „(od)
naturalizowania” różnicy płci i postawienia pytań o zależność między płcią 
a sposobami funkcjonowania w sporcie. Pozwala to na przykład przeanalizo-
wać w określonych ramach czasowych rezultaty sportowe kobiet i mężczyzn, 
odzwierciedlające proces fizycznych i kulturowych przekształceń ich ciała 
(a także ich fizycznych możliwości). Wykresy obrazujące rekordowe notowa-
nia na przykład w biegach pokazują różnice – malejące lub wzrastające – nie 
tylko w dokonaniach każdej z płci osobno, ale także między wynikami obu 
płci. Uwidaczniają one dynamikę sportowej rywalizacji, a zarazem przeobra-
żeń ciała i wzorców płciowych. 
Obszerne opracowanie Jakubowskiej podzielone jest na części, których wielo-
rozdziałowa konstrukcja oddaje złożoność podjętego przez nią zagadnienia. 
Rozbudowane refleksje związane z obowiązującymi w sporcie „praktykami 
i dyskursami” wobec zawodników i zawodniczek poprzedza część historycz-
na, zatytułowana Jej historia (herstory) w sporcie. Zwraca ona uwagę i na sam 
fakt różnicowania płciowego – równoległe historie „jego” i „jej” –  i na nierów-
ność czy też niesymetryczność tego procesu względem mężczyzn i względem 
kobiet. 
Sportowa historia w żeńskiej wersji przebiega od wykluczenia, związanego 
z mitologizacją kobiecego ciała i stereotypizacją kobiecej tożsamości oraz ko-
biecych ról płciowych, poprzez emancypację, aż po „(prawie) równe uczestnic-

 10 We wstępie Jakubowska pokazuje rozwój polskich badań nad sportem kobiet, odwołując 
się przy tym do zorganizowanych lokalnie konferencji naukowych (panel o kobietach  
w sporcie na Kongresie Kultury Fizycznej w 1985 roku, ogólnopolska konferencja tema-
tyczna w 1995 roku) oraz do publikacji, m.in. zbiorowego tomu Wybrane zagadnienia 
sportu kobiet, pod red. Zofii Żukowskiej z 1971 roku). Zob. H. Jakubowska, Gra ciałem…, 
s. 17–18. 
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two”. Autorka zamieszcza anegdotyczne dziś cytaty z wiktoriańskich w duchu 
wypowiedzi o kobietach w sporcie. W jednej z nich, opublikowanej na łamach 
czasopisma „Ruch” w 1913 roku, mężczyzna z profesorskim tytułem stwierdza, 
że sport dla kobiet to strata czasu albo pretekst do flirtu. Jest on dla nich czymś 
całkowicie zbędnym, zwłaszcza że kobiece obowiązki domowe służą ruchowi 
wszystkich mięśni, bowiem: „Najlepszym środkiem do rozwinięcia piersi i krzy-
ża jest mycie podłóg oburącz i klęcząc. […] noszenie wiader jest wybornym 
ćwiczeniem lekkoatletycznym. […] pranie – godzina przy balii znaczy więcej 
niż popołudnie przy tenisie”11. Zestawienie podobnych opinii uzmysławia siłę 
„praktyk i dyskursów” opisywanych przez Jakubowską, tak jednoznacznie li-
mitujących udział jednostki w sporcie tylko ze względu na płeć. Jednocześnie 
doskonale obrazuje arbitralność wzorców tożsamości płciowej każdej z płci 
oraz związanych z nimi modeli zachowań, weryfikowanych w czasie, wraz ze 
zmianą realiów społeczno-kulturowych.
Dopełnieniem „jej historii” są podrozdziały o kobietach w polskim sporcie, 
gdzie obok tabel i zestawień znaczących olimpijskich dokonań zawodniczek 
od lat dwudziestych XX wieku po rok 2012 pojawiają się informacje o kon-
kretnych instytucjach wspierających aktywność fizyczną Polek. Przytoczony 
przykład kobiecych oddziałów „Sokoła”, którego lokalne ośrodki, istniejące 
pod zaborami od połowy XIX wieku, scalono w 1919 roku w Związek Towa-
rzystw Gimnastycznych „Sokół” (1919), świadczy o uwzględnieniu kobiet jako 
podmiotów niezależnych i aktywnych w prospołecznych działaniach eduka-
cyjnych. Krzewienie kultury fizycznej także wśród kobiet stało się częścią po-
lityki odrodzonego państwa, co przełożyło się na liczbę kobiecych stowarzy-
szeń i klubów sportowych. Jakubowska słusznie zauważa, że właśnie w tym 
dynamicznym momencie polskiej „jej historii” sportu najwyraźniej zaznaczyły 
się dwa dyskursy – nacjonalistyczny i feministyczny (emancypacyjny), których 
ślady odnajdujemy w kolejnych epokach i ustrojach. W przytoczonych przez 
nią opracowaniach podkreśla się ideologiczny i polityczny aspekt sportu oraz 
udziału w nim kobiet reprezentantek polskiego narodu, państwa. Zawodniczki 
sportowe z czasów PRL-u stały się więc przykładem „silnych i szczęśliwych 
bohaterek”, potrzebnych zbiorowej wyobraźni zwłaszcza w czasach wzrasta-
jących trudności gospodarczych i pogarszających się warunków życia. Jak od-
notowuje Autorka, po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozwój sportu kobiet 
wcale nie zyskał dodatkowego wsparcia w postaci przepisów prawnych, nie 
pojawił się na ten temat żaden zapis w dokumencie o strategii rozwoju sportu. 
Swoją kwerendę na temat kobiet w polskim sporcie Jakubowska podsumowu-
je wnioskiem, że problematyka ta sporadycznie pojawia się w rodzimych pu-
blikacjach feministycznych czy genderowych, a organizacje kobiece rzadko 
podejmują inicjatywy na rzecz usportowienia kobiet. Z obserwacją tą można 
polemizować, odwołując się do działalności lokalnych instytucji i ruchów ama-
torskich, ograniczających się do mikrośrodowisk kobiecych, gdzie zakładane 
są kluby, sale ćwiczeń etc., albo do pojedynczych, okazyjnych inicjatyw ko-

 11 Cyt. za: tamże, s. 35.



177

biecych organizacji. W kontrze można argumentować, jak czyni to Autorka, 
że w skali narodowej to za mało – istotnie, ale zawsze warto wierzyć w siłę ta-
kich oddolnych inicjatyw, promując je poprzez poświęcanie im większej uwagi 
choćby w socjologicznych opracowaniach. Zresztą Jakubowska sama w innym 
miejscu podkreśla rolę pojedynczych utalentowanych kobiet, odnoszących 
sukcesy na arenie sportowej, funkcjonujących pomimo ograniczeń i trudności 
sportowego świata z jego zasadami i dyskursami „różnicowania płci”. Z pew-
nością tak samo można spojrzeć na indywidualną aktywność konkretnych dzia-
łaczek i aktywistek na rzecz propagowania sportu kobiet, doceniając ich pracę 
i wysiłek. Spostrzeżenia tego rodzaju nie zmieniają faktu, że, jak konkluduje 
Autorka na podstawie przeprowadzonych wywiadów, potrzebna jest w Polsce 
poważna dyskusja na temat sportu kobiet i mechanizmów ich dyskryminacji. 
Zamieszczony w książce zapis „jej historii” w sporcie, wsparty obfitą faktografią 
i tekstami źródłowymi, można zilustrować filmowymi obrazami ukazującymi 
karierę sportową kobiet, których mistrzowski status wykraczał poza genderowe 
schematy. Jednym z przykładów jest komedia Stanisława Barei Mąż swojej żony 
(1960), do której Jakubowska odwołuje się wyłącznie w przypisie, choć warta 
jest ona szerszej analizy. Adaptacja sztuki Jerzego Jurandota Mąż Fołtasiówny 
powstała wprawdzie na kilka lat przed spektakularnymi triumfami Ireny Kirszen-
stein (po mężu Szewińskiej), ale już dekady po prekursorskich zwycięstwach 
Stanisławy Walasiewicz, o której w książce także kilkakrotnie się wspomina 
jako o medalowej gwieździe. Ta urodzona w Polsce, lecz wychowana w Sta-
nach Zjednoczonych lekkoatletka zwyciężała w barwach biało-czerwonych na 
olimpiadzie w 1932 roku, na mistrzostwach Europy w 1938 roku i, co tu szcze-
gólnie znaczące, na Światowych Igrzyskach Kobiecych zorganizowanych przez 
Światową Federację Sportu Kobiet w Pradze w 1930 (Polska zdobyła 26 medali) 
oraz w Londynie w 1934 roku (33 medale dla Polski).  
Wydawać by się więc mogło, że po takich dokonaniach wysportowanych Po-
lek model „sportsmenki” – określenie to nabiera w tym kontekście szczegól-
nej ironii jako znak (nie)różnicowania płci  –  został oswojony i społecznie 
zaakceptowany na długo przed nakręceniem Męża swojej żony. Tymczasem 
konflikt w filmie Barei rozgrywa się wokół męża utalentowanej lekkoatletki, 
przeżywającego osobistą tragedię, gdyż żona, zamiast wspierać jego karierę, 
koncentruje się na własnej – w dodatku sportowej, podporządkowując jej życie 
małżeńskie i domowe. Status „męża swojej żony” nie mieści się we wzorcach 
patriarchalnej rodziny i choć nikomu nie przynosi szkody (kompozytor osią-
ga sukces w filharmonii, żona zwycięża na bieżni), to wywołuje dyskomfort, 
zwłaszcza u bohatera martwiącego się o swój prawdziwie męski wizerunek. 
Oczywiście komedię Barei można również postrzegać jako ironiczny komen-
tarz na temat dominacji sportu, czyli kultury popularnej, nad kulturą wysoką, 
reprezentowaną przez kompozytora muzyki poważnej. Ale i takie odczytanie 
może uwzględniać aspekt genderowy, jeśli wykorzysta się w interpretacji ukła-
du: bohater – muzyka poważna versus bohaterka – sport, kanoniczny tekst fe-
ministyczny Sherry B. Ortner Czy kobieta ma się tak do mężczyzny jak „natura” 
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do „kultury”?12. W świetle feministycznej refleksji widoczne stają się „praktyki 
i dyskursy” będące w sporcie źródłem stereotypów i odzwierciedlających je 
płciowych ograniczeń. 
Jakubowska, choć nie analizuje samego filmu Barei, dostarcza swoimi bada-
niami ciekawych kontekstów dla jego interpretacji, skupiając się na formach 
różnicowania płci w sporcie, między innymi za pośrednictwem przekazów 
medialnych. O medialności wydarzeń sportowych opowiada także film Mąż 
swojej żony, którego akcja zbudowana jest wokół sprawozdań z wydarzeń na 
stadionach. Są one główną pozycją na ekranach wciąż rzadkich telewizorów 
i na antenie radiowej, dostarczając emocjonującej rozrywki i pretekstu do to-
warzyskich spotkań. Wszyscy sąsiedzi zbierają się w gościnnym mieszkaniu 
kompozytora Michała Karcza, by podziwiać jego żonę – wciąż bardziej znaną 
publicznie jako Fołtasiówna – w relacji z lekkoatletycznych rozgrywek. Nawet 
w gazetach wydarzeniom ze świata muzycznego (jak nagroda dla Karcza) po-
święca się jedynie drobne wzmianki, podczas gdy wydarzenia sportowe zajmu-
ją w nich całe szpalty. 
O znaczeniu wizerunków medialnych w procesie różnicowania płci w sporcie 
Jakubowska pisze w osobnych rozdziałach, gdzie uwzględnia zarówno kwe-
stie związane z medialną obecnością sportu kobiet, formami reprezentacji za-
wodników i zawodniczek, jak i ze sposobami percepcji męskich i kobiecych 
dyscyplin. Analizując różnicę płci w medialnym sporcie, wskazuje na różnicę 
w czasie antenowym dla zawodów z udziałem mężczyzn i tych z udziałem 
kobiet, odmienną retorykę komentatorów, a także estetykę obrazowania, opartą 
na dominujących wizerunkach męskości i kobiecości. W innym rozdziale ana-
lizowane są różnice w strojach zawodników i zawodniczek, będących jeszcze 
jednym elementem w procesie różnicowania ciała i atrybucji płci w sporcie. 
Dopełnieniem tej refleksji, popartej badaniami ilościowymi i jakościowymi 
konkretnych przekazów medialnych, jest wątek pojawiający się w dalszej czę-
ści książki, zaczerpnięty z brytyjskich studiów kulturowych. Autorka, pisząc 
o przekraczaniu granic między schematami „kobiecości” i „męskości”, wpro-
wadza termin „szokowej różnicy”. Został on zastosowany przez Johna Fis- 
ke’a w badaniach kultury popularnej dla podkreślenia nieprzystawalności me-
dialnego wizerunku silnych kobiet, na przykład zawodniczek sportowych, do 
dominujących norm kobiecości. Dla Jakubowskiej jest to przydatne określenie, 
gdyż oddaje stosunek respondentek nie tylko do obrazu sportsmenek, ale także 
do wysportowanego kobiecego ciała, które odrzucają one jako „nienaturalne” 
lub „nieestetyczne”. W efekcie wybory medialne widzów sportowych podążają 
stereotypowymi podziałami dyscyplin na męskie – ważniejsze i atrakcyjniejsze, 
oraz kobiece – ciekawe, gdy dostarczają miłych wrażeń estetycznych. 
Każda z pięciu części książki Honoraty Jakubowskiej wykorzystuje nieco inną 
metodologię, dobraną w oparciu o materiał źródłowy przydatny do analizy wy-
branego zagadnienia. W ostatniej części Autorka nawiązuje niejako do kon-
cepcji performatywności płci, najpierw analizując schematyczne podziały na 

 12 S.B. Ortner. Czy kobieta ma się tak do mężczyzny jak „natura” do „kultury”?, [w:] Nikt nie 
rodzi się kobietą, wybór i przeł. T. Hołówka, Czytelnik, Warszawa 1982, s. 112–141. 
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sporty „męskie” i „kobiece”, a następnie pokazując możliwości ich dekonstruk-
cji i przekraczania związanych z nimi granic. Interesujące jest, że w rozdziale 
dotyczącym zaakceptowania „kobiecego” aspektu sportu i uznania różnicy po-
jawia się również kwestia niepełnosprawnego ciała, a także mniejszości seksu-
alnych. Taki dobór zagadnień, wykraczających poza płciową relację opartą na 
opozycji: męskie – kobiece, pokazuje, że „praktyki i dyskursy” różnicowania 
w sporcie działają z równą mocą wszędzie tam, gdzie chodzi o jednostki uzna-
ne z jakiegoś powodu za inne. Różnice płciowe, seksualne, sprawnościowe 
prowadzą najczęściej do wykluczenia albo marginalizacji. Zwłaszcza że każda 
„nienormatywna” tożsamość łączy się z przesunięciem jednostki – czy też ra-
czej jej zepchnięciem w hierarchii – na pozycję nieuprzywilejowaną, o ogra-
niczonej swobodzie działania. Gdyby do zakresu tematów podjętych przez 
Jakubowską dołożyć jeszcze kwestie rasowe, etniczne i klasowe, to przeprowa-
dzone w Grze ciałem badania nad różnicowaniem płci w sporcie przerodziłyby 
się w krytyczne studium kulturowe, poddające pod dyskusję sportowe ideały 
egalitarności, równości szans i wolności, o jakich pisał Caillois, definiując gry. 
Jakubowska podsumowuje swoją książkę konkluzjami ujętymi w dziesięć 
punktów zawierających wnioski z ankiet i wcześniejszej argumentacji lub też 
tezy prowokujące do dalszych badań czy polemik. Przytacza je jednak w dru-
giej części zakończenia, jakby wyjaśniając w nich umieszczone w pierwszym 
zdaniu spostrzeżenie, że: „Sport jest niezwykle ciekawym, ale i kłopotliwym 
obszarem dla uznania (płciowej) różnicy”. Po lekturze całości książki można 
stwierdzić, że równie ciekawe co kłopotliwe są badania źródeł (płciowego) 
różnicowania, a podstawowe kwestie, dotyczące sportowej rywalizacji zdają 
się nieskończenie rodzić kolejne, znaczne szersze problemy do teoretycznej 
i socjologicznej analizy.
Zacytowana opinia Jakubowskiej o kłopotliwości relacji między sportem 
a płciowością zachęca, tak jak cała oryginalna, obfitująca w wątki publikacja, 
do podjęcia kolejnych badań związanych ze sportem, zwłaszcza że ich brak sy-
gnalizowany jest kilkakrotnie. Połączenie socjologicznych narzędzi z refleksją 
z zakresu studiów genderowych sprawia, że książka dostarcza zarówno danych 
socjologicznych, jak i propozycji ich interpretacji. Wielość pozycji teoretycz-
nych, szeroko omówionych bądź tylko zasygnalizowanych, oraz obszerna bi-
bliografia, skłaniają do ich przestudiowania, a następnie wykorzystania w budo-
waniu własnego aparatu analitycznego. I to dającego się zastosować do kwestii 
różnicowania płci w sporcie albo też na innych obszarach życia, rządzących 
się swoimi „praktykami i dyskursami”.
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