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Ogólny opis przedmiotu:
Pod koniec maja 2011 r. świat obiegła wiadomość, że w Kanadzie rodzice nowonarodzonego dziecka
postanowili, że płeć jego/jej zostanie ustanowiona później, wtedy, gdy dorośnie i świadomie płeć samo
sobie wybierze. Jest to, oczywiście, przypadek ekstremalny. Zazwyczaj „dostajemy” płeć z pierwszym
haustem powietrza nabranego w płuca. Czy płeć jest, zatem tylko zjawiskiem biologicznym? Czy też
może jest ona narzucona nam przez kulturę i społeczeństwo? Do jakiego stopnia pojęcie seksualności
wpływa na zagadnienie rozwoju seksualnego i jego wyznaczników społecznych i kulturowych oraz
problematykę odstępstw od socjo-kulturowej normy? Wychodząc od tych rozważań prowadzone przez
mnie interdyscyplinarne seminarium będzie poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z
płcią/gender, seksualnością, kobiecością, męskością, różnicą, które łączą się z takimi zjawiskami
społeczno-kulturowymi jak rasa, klasa, podmiotowość czy władza. Zaczynając od analizy zjawiska
wtłaczania obu płci—męskiej i kobiecej—w role społeczne, zarówno w życiu prywatnym i
publicznym, nasze spotkania poświęcimy m.in. dyskusji na temat codziennego doświadczania w
literaturze, języku, środkach masowego przekazu stereotypów, mitów, i oczekiwań, jakimi obciążone
są wykonywane przez nas społeczno-kulturowe role. Niezbędnym elementem zajęć będzie
identyfikacja i rozumienie uniwersalności i powszechności tych wzorów kobiecości i męskości, często
krzywdzących i trudnych do usprawiedliwienia porządkiem społecznym. Do innych pytań, na jakie
nasze dyskusje będą próbowały znaleźć odpowiedź należą np.:, do jakiego stopnia orientacja
seksualności, ciało i cielesność, w tym powszechne kanony piękna i brzydoty są (a może nie są?)
wyznacznikiem akceptacji/odrzucenia przez społeczeństwo? Czy płeć odgrywa jakąkolwiek rolę w
kulturowym rozumieniu naszego zdrowia i choroby? Osobną kwestią poruszaną na zajęciach będzie
przemoc zewnętrzna oraz samo-agresja związana z przynależnością do określonej grupy
płciowej/genderowej. Dlaczego między innymi w komunikatach z frontu podawane są zazwyczaj ilość
rannych i zabitych, a rzadko, prawie wcale, nie jesteśmy informowani o ilości popełnionych gwałtów i
innej agresji dokonanej na ciałach kobiet? Czy takie współczesne nam kwestie jak: globalizacja,
kontrasty ekonomiczne i rozwój religijnego fundamentalizmu i islamofobii mają wpływ na biologiczny
i kulturowy stosunek do kwestii płci? Dlaczego popularne obecnie spory wokół takiej problematyki jak
tożsamość narodowa, religijna oraz tzw. „kondycja postkolonialna” niejednokrotnie odwołują się do
spraw związanych z równością/różnicą płci? Warto pewno będzie także poświęcić sporo miejsca w
naszych dyskusjach historii i współczesności ruchów społecznych, zwłaszcza feminizmowi i
antyfeminizmowi oraz działalności rozmaitych organizacji mężczyzn, gdyż z pewnością przyczyniły
się one do sproblematyzowania wiedzy na temat funkcjonowania kwestii płci na różnych poziomach
kultury i życia społecznego. Czy tzw. „siostrzeństwo”, które propagowała druga fala feminizmu, jest
rzeczywistością czy utopią? Dlaczego publikacje napisane na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego stulecia przez amerykańskie feministki na temat sytuacji polskich kobiet wywołały ostry
sprzeciw z powodu ich opresyjnego w stosunku do Polek charakteru? Osobną kwestią jest
problematyka płci w polskim katolicyzmie i patriotyzmie. Pragnę podkreślić, że ta kontrowersyjna na
pierwszy rzut oka tematyka zajęć jest częścią wiedzy humanistycznej, której przedmiotem poznania
jest człowiek, poznawany w aspekcie racji i uwarunkowań jego decyzji, działań oraz skutków tych
działań (stanów rzeczy i wytworów), z uwagi na ich znaczenie kulturowe, czyli celowość. Innymi
słowy są to zajęcia, których zagadnienia należą do podstawowych zagadnień humanistycznych, nie

tylko sytuują nas w dziedzinie, lecz także dają zasadniczą, niezbędną wiedzę poznawczą. Ponieważ
uniwersytet jest ze swej istoty instytucją apolityczną, zajęcia nie będą miały charakteru ani
ideologicznego, ani politycznego.. Jest jednak możliwe, że niejednokrotnie mój własny czy też
prezentowany przeze mnie światopogląd, lub reprezentowane przeze mnie stanowisko metodologiczne
będą miały charakter polemiczny, stając się zaczynem dyskusji. Wierze, że te strategiczne zabiegi,
niejednokrotnie czysto retoryczne, wywołają spory i dyskusje, nie tylko na zajęciach, ale też poza nimi.
I taki też charakter będzie miało proponowane przeze mnie seminarium, gdyż to właśnie w trakcie
debat, zdobywamy, jak uważam, najwięcej wiedzy nie tylko o świecie, ale także o sobie, w tym
przypadku własnej płci i jej kulturowo- społecznych uwarunkowaniach.
Cel zajęć:
Celem seminarium jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami zagadnienia konstrukcji
płci/gender, co ma doprowadzić do zrozumienia przez nich zjawisk równości i różnorodności
występujących w relacjach płci z kulturą i społeczeństwem. Słuchacze seminarium maj też posiąść
wiedzę związaną z podstawowymi terminami i pojęciami płci/gender pomagającymi w opisie
najważniejszych współczesnych tendencji i zjawisk współczesnego świata. Zajęcia te mają także
uświadomić im bilans korzyści i strat, trudności i wyzwań związanych z działalnością ruchów i
organizacji społecznych, których nadrzędnym celem było/jest równouprawnienie. Kształcąc
wrażliwość i świadomość różnic osób lub określonych grup społecznych ze względu na płeć w
kontekście rasy, pochodzenia, etniczności, wyznania, niepełnosprawności, wieku, zajęcia mają pomoc
w identyfikowaniu i przeciwdziałaniu dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym. Wiedza na
temat społeczno-kulturowego uwarunkowania płci/gender powinna doprowadzić do zrozumienia, a co
ważniejsze reagowania na mechanizmy społecznego wykluczenia, ułatwiając codzienne
funkcjonowanie oraz dokonywanie bardziej świadomych wyborów dnia codziennego.
Zamierzone efekty kształcenia:
Po ukończeniu kursu słuchacze powinni zdobyć umiejętność analizy tekstów, zjawisk oraz procesów,
które konstruują i warunkują funkcjonowanie płci w kontekście społeczno-kulturowym. Ponadto
powinni oni także nabyć zdolność, w sposób krytycznie świadomy, identyfikowania oraz wyjaśniania
współczesnego dyskursu poświęconego płci/gender, w tym zwłaszcza jego politycznego, kulturowego i
społecznego charakteru.
Wiedza:
Po zakończeniu zajęć doktorant zna:
1) definicje pojęcia płci/gender w kontekście problematyki tożsamości;
2) historię i współczesność ruchów społecznych i politycznych walczących o równość płci;
3) stereotypy i role płci w społeczeństwie;
4) interpretację przekazów kulturowo- społecznych (m.in. literaturę, język, podręczniki, media,
ogłoszenia o pracy) w kontekście równości płci lub jej braku;
5) standardy i mechanizmy wyrównywania szans polityczno-społecznych kobiet i mężczyzn;
6) pojęcie własnej płci/gender, jako produktu złożonej interakcji pomiędzy biologicznym,
społecznym i kulturowym kontekstem, w którym żyjemy;
7) przykłady dzieł literackich oraz aplikacji lingwistycznych, kulturowe konstrukty wyobrażeń ról
i funkcji płci;
8) historyczne i współczesne wzorce/ role płci traktowane, jako konstrukt kulturowy
9) najważniejsze problemy związane z aktualną polityką płci w Polsce i na świecie;
10) teorię ciała i cielesności oraz związane z nimi kwestie biopolityki, przemocy, gwałtu,
pornografii, erotyki i prostytucji;
11) różne koncepcje teoretyczne związane z zagadnieniem praktycznego funkcjonowania ról płci
jak zmiennego procesu kulturowego w odmiennych kulturowo społeczeństwach.
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu doktorant umie:
1) Udowodnić zdolność naukowego rozróżnienia konceptu płci biologicznej i kulturowej
(gender);
2) Porównać wybrane perspektywy teoretyczne umożliwiające zdefiniowanie terminów płci i
gender w ich społecznych i kulturowych kontekstach, w tym szczególnie kontekście teorii
feministycznych/genderowych;
3) Wskazać zasięg, czynniki, instrumenty i praktyki społecznych konstrukcji płci/gender, wraz z

ich konsekwencjami politycznymi;
4) Zidentyfikować w historii oraz życiu codziennym zdobycze dyskursu równościowego płci;
5) Zinterpretować własną tożsamość płciową/genderowa i jej role (kobiety/mężczyzny) w
wybranych instytucjach społeczno-kulturowych;
6) Ocenić mocne i słabe strony dyskursów feministycznych/genderowych w Polsce;
7) Generować nowe koncepty, hipotezy i teorie oraz rozwijać strategie poszukiwania i
syntezowania informacji potrzebnych do wyrażenia własnych opinii, podejmowania decyzji
oraz rozwiązywania problemów dotyczących kwestii płci/gender;
8) Posiąść zrozumienie w jaki sposób własne doświadczenia, opinie, przekonania, wybory i
zachowania są kształtowane poprzez płeć/gender, rasę, religię, kulturowe środowisko oraz
strukturę społecznych możliwości;
9) Przeprowadzić krytykę politycznych decyzji wobec kwestii płci na poziomie rodziny, miejsca
pracy, regionu, kraju i świata;
10) Dobierać argumenty dla uzasadnienia swego stanowiska/opinii przy omawianiu zagadnień
płci/gender w życiu osobistym i zawodowym
11) Decydować, które fakty mają istotne znaczenie dla analizowanych problemów wynikających z
decyzji polityczno-społecznych w kwestach płci;
12) Formułować adekwatny opis i ocenę zjawisk z zakresu problematyki płci/gender w
perspektywie interkulturowej;
13) Łączyć różne fakty i elementy wydarzeń historycznych oraz współczesnych związanych z
zagadnieniami równości płci w sensowną całość oraz wyciągać wnioski;
14) Korzystać z odpowiednich źródeł naukowych przy interpretowaniu procesów i zjawisk
wypływających ze społecznych i kulturowych dyskursów poświęconych problematyce płci i
gender;
15) Zastosować zdobytą wiedzę dla artykułowania dojrzałych sądów i dokonywania właściwych
wyborów w perspektywie życia codziennego.
Inne kompetencje (postawy):
Po ukończeniu kursu doktorant potrafi:
1) krytycznie oceniać treści czytanych lektur oraz przekazywaną na seminariach wiedze;
2) zidentyfikować istniejące w kulturze stereotypy płci, przeciwstawiając się ich tworzeniu oraz
wzmacnianiu w życiu społecznym
3) pogłębiać i aplikować zdobytą wiedzę na temat płci/gender w sytuacjach prywatnych oraz
publicznych życia codziennego
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
1. Praca pisemna związana z tematem seminarium
2. Pisemny tekst końcowy sprawdzający podstawową wiedzę studenta w zakresie terminologii
oraz wiadomości faktograficznych zdobytych na zajęciach
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Wprowadzenie do terminologii— definicje kobiecości/męskości oraz zagadnienie płci/gender;
determinizm kontra konstrukcjonizm czyli natura kontra wychowanie
2. Trochę historii i współczesności, czyli ruchy społeczne—zdobycze i straty ruchów społecznych
(feministycznego, anty-feministycznego i organizacji mężczyzn);
3. Konstrukcje kobiecości i męskości, czyli kwestie płciowej socjalizacji oraz generowanie
tożsamości płci;
4. Gender/płeć w rodzinie (historyczne wzorce rodziny i ich zmieniające się formy,
interpersonalna komunikacja między płciami);
5. Kobiety i mężczyźni w świecie stereotypów, czyli reprezentacje kobiecości i męskości w
modelach edukacyjnych i w środkach masowego przekazu;
6. Literackie i językowe uwarunkowania kulturowo-społeczne płci;
7. Znaczenie płci/gender w kontaktach osobistych (przyjaźń w obrębie tej samej płci i miedzy
płciami, małżeństwie i rodzinie;
8. Kulturowy aspekt orientacji seksualności ciała i cielesności - typy kulturowych postaw wobec
hetero i homoseksualizmu;
9. Biopolityka kształtowania ciała kobiet i mężczyzn: biomedycyna i zagadnienie aborcji;
10. Płeć a zdrowie i choroba: autoagresja, anoreksja, bulimia, samookaleczanie, wzory i modele

piękna;
11. Przemoc (też w rodzinie), gwałt, erotyka a pornografia i prostytucja;
12. Perspektywa instytucjonalna, czyli polityka ról i funkcji kobiet/ mężczyzn na rynku pracy i w
globalnej ekonomii;
13. Przekraczając granice, czyli gender/płeć w perspektywie postkolonialnej i wielokulturowej;
14. Płeć / gender a akulturacja religijna-- doktryna czy konstrukcja kulturowo-społeczna roli
wyznawców poszczególnych religii—próba reinterpretacji.
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