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FUNKCJONOWANIE PI CIU P!CI 
I ICH ROLA U BUGISÓW 

Z"SULAWESI PO!UDNIOWEGO 
(INDONEZJA)

Nieznana i"nieobecna. Wydaje si#, $e tylko w"ten sposób powinno 
si# mówi% o"Indonezji w"kontek&cie polskoj#zycznej literatury popu-
larnonaukowej, ale i" polskiego szkolnictwa wy$szego, dla których 
kraj tysi#cy wysp wci'$ jest poza zasi#giem. Równie$ polskiej poli-
tyce zagranicznej nie jest po drodze z" Indonezj', poniewa$ kieruje 
swoj' uwag# na inne kraje Azji Po(udniowo-Wschodniej. Wprawdzie 
nie nale$y si# temu dziwi%. Nigdy nie mieli&my znacznych kontak-
tów z" tym rejonem &wiata, a" informacje, które docieraj' do nas na 
temat Indonezji, ograniczaj' si# jedynie do czterech tematów: trz#-
sie) ziemi, wybuchów wulkanów, tsunami i"wakacji na Bali –" „raj-
skiej wyspie”. Czy warto walczy% ze stereotypowym postrzeganiem 
jednego z"najpi#kniejszych krajów azjatyckich jako miejsca katastrof 
naturalnych? Wydaje si#, $e taka walka nie ma sensu. A"na pewno 
nie w" chwili obecnej. Mimo wszystko pojawia si# w&ród czterech 
doniesie) ów" „raj”, cho% nie w" pe(ni mo$na zgodzi% si# z" takim 
wyobra$eniem, napawa pewn' dawk' optymizmu na przysz(o&%. 

Niniejszy artyku( ma za zadanie przybli$y% indonezyjsk' ró$-
norodno&%, która przejawia si# na wielu p(aszczyznach, równie$ 
w"pojmowaniu i"rozumieniu p(ci przez tamtejsze kultury, co zamie-
rzam pokaza% na przyk(adzie Bugisów zamieszkuj'cych Sulawesi 
Po(udniowe. Swoj' uwag# kieruj# na p(e% m#sk', $e)sk', calalai 
i"calabai, a"prawie w"ogóle nie skupiam si# na szamanach/kap(anach 
bissu, którym po&wi#ci(em oddzielny rozdzia( w"ksi'$ce Queer Islam. 

Nieheteronormatywno ! w"kulturach muzu#ma$skich1. 

1 M. Klimiuk, Androgyniczno ! w"spo#eczno ci muzu#ma$skiej na przyk#adzie 

bissu z"Sulawesi (Indonezja), w: Queer Islam. Nieheteronormatywno ! w"kulturach 

muzu#ma$skich, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot 2012, (w druku).
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Odkrywanie Nusantary

Ogromny kraj, jakim jest Indonezja, rozci'ga si# na przesz(o 
17" tys. wysp Archipelagu Malajskiego, spo&ród których tylko jedna 
trzecia jest zamieszka(a. Wi#kszo&% mieszka)ców Indonezji stanowi' 
Austronezyjczycy, czyli osoby pos(uguj'ce si# j#zykami austronezyj-
skimi. Równie$ okre&lenie obszaru –"‘Austronezja’, wywodz'ce si# od 
(aci)skiego austr%lis ‘po(udniowy’ i"greckiego nêsos ‘wyspa’, u$ywane 
jest we wspó(czesnym dyskursie naukowym wy('cznie do nazywania 
terytoriów, na których u$ywane s' j#zyki austronezyjskie, nale$'ce 
do najliczniejszej rodziny j#zykowej &wiata (dotychczas odnotowano 
przesz(o 1200 j#zyków austronezyjskich)2. Du$e zró$nicowanie j#zy-
kowe naturalnie uwidacznia si# w"ca(ej Indonezji, gdzie na wi#kszych 
wyspach u$ywa si# kilku b'd* kilkunastu j#zyków, a"na niewielkich ju$ 
tylko jednego j#zyka. Do tego dochodz' liczne warianty dialektalne, 
wzbogacaj'ce indonezyjsk' mozaik# j#zykow'. Liczba j#zyków wyst#-
puj'cych w" Indonezji nie jest &ci&le okre&lona i" oscyluje pomi#dzy 
500–700 j#zykami, z"czego po(owa u$ywana jest na Papui. Tak$e licz-
ba grup etnicznych, zamieszkuj'cych poszczególne rejony Indonezji, 
nie jest &ci&le oszacowana. Mówi si# mniej wi#cej o"350–500 grupach 
etnicznych, a"wi#c rozbie$no&ci w"szacunkach s' znaczne. 

Mimo to zró$nicowanie j#zykowe i"etniczne w"przypadku Indo-
nezji nie jest kwesti' problematyczn', a" na przestrzeni ostatnich 
dziesi#cioleci nie powodowa(o wi#kszych konfliktów, maj'c jed-
nak na uwadze wydarzenia w"Aceh, Timorze Wschodnim, czy na 
Papui. Niepodleg(o&% kraju, wraz z" jej uzyskaniem w" 1945" r., nie 
by(a w"znacz'cy sposób zachwiana na przestrzeni lat. Sta(o si# tak, 
poniewa$ w" okresie powstawania pa)stwa indonezyjskiego ‘ró$no-
rodno&%’ wpisano w" has(o przewodnie –" dewiz# Bhinneka Tunggal 

Ika, zaczerpni#t' z" j#zyka starojawajskiego i" t(umaczon' na j#zyk 
polski jako ‘jedno&% w" ró$norodno&ci’. Warto podkre&li%, $e zdanie 
Bhinneka Tunggal Ika pochodzi z" czternastowiecznego epickiego 
poematu Kakawin Sutasoma, gdzie pojawia si# w" nieco odmien-
nym znaczeniu ni$ ‘jedno&% w" ró$norodno&ci’. Poemat po&wi#cony 
jest, w"du$ym skrócie, stosunkom mi#dzy hinduistami i"buddystami. 
Natomiast zdanie Bhinneka Tunggal Ika odnosi si# do Buddy i"+iwy, 

2 Serwis www.ethnologue.com/show_family.asp odnotowuje 1257 j#zyki 
austronezyjskie [14.12.2011"r.].
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a"mianowicie ukazuje ich odr#bno&%, ale jedn' i" t# sam' prawd#. 
Dlatego te$ w"j#zyku polskim starojawajski werset nale$y t(umaczy% 
jako ‘ró$norodno&%, ale wci'$ jedno&%’, co ma inne konotacje ni$ 
‘jedno&% w"ró$norodno&ci’.

Dzisiejsza Indonezja jest krajem z"najwi#kszym odsetkiem muzu(-
manów na &wiecie, stanowi' oni oko(o 88,2% z"240 mln mieszka)-
ców (dane z"2009" r.), o"czym niewielu wie, b'd* pomija t# kwesti# 
w"rozwa$aniach nad islamem. Warto równie$ podkre&li%, $e Indonezji 
nie mo$na okre&la% mianem „kraj muzu(ma)ski”, poniewa$ za taki 
oficjalnie nie uwa$a si#. Pierwotnie du$' rol# odgrywa(y na tere-
nach wspó(czesnej Indonezji rozliczne lokalne religie: szamanizm, 
kult przodków oraz wierzenia animistyczne, czego odzwierciedlenie 
widoczne jest dzisiaj chocia$by w" niektórych zwyczajach. Pierwsz' 
obc' religi', która przyby(a ju$ w"I w. na tamte obszary, by( hinduizm, 
który zachowa( si# na Bali. Nast#pnie pojawi( si# na Archipelagu 
Malajskim buddyzm, a" na prze(omie XIV i"XV w. islam, co by(o 
jednym z" najwa$niejszych wydarze) w" historii Azji Po(udniowo-
-Wschodniej3. Katolicyzm przyby( wraz z"Portugalczykami w"XVI"w., 
natomiast protestantyzm dopiero wraz z"Holendersk' Kompani' 
Wschodnioindyjsk' w"XVIII w. Równie$ w" aspekcie religii silnie 
podkre&lana jest ró$norodno&%. W"Konstytucji Republiki Indonezji 
w"Artyku(ach 28E i"29 istnieje zapis o"wolnym wyborze religii, wol-
no&ci w" jej wyznawaniu, a" zarazem wierze w" jednego i"wszechmo-
g'cego Boga4. Warto w" tym miejscu zastanowi% si#, czy ('czenie 
wiary w" jednego Boga z"wolno&ci' religijn' nie jest zaprzeczeniem 
owej wolno&ci. W" praktyce w" Indonezji nie istnieje wolno&% reli-
gijna, rozumiana w" kategoriach zachodnich. Ka$dy Indonezyjczyk 
ma obowi'zek wyznawania jednej z"sze&ciu religii uznawanych przez 
pa)stwo. S' to: hinduizm, buddyzm, islam, katolicyzm, protestantyzm 
i"konfucjanizm, który zosta( wpisany na list# mo$liwych do wyzna-
wania religii w" Indonezji wraz z"powo(aniem na urz'd prezydenta 
Abdurrahmana Wahida w" 1999" r.5. W" zwi'zku z" tym, w"dowodzie 

3 M. C. Ricklefs, A"History of Modern Indonesia since c. 1200. Third Edition, 
Basingstoke 2001, s."3–14.

4 Pasal 28E; Bab XI, Pasal 29, w: Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan Perubahan I, II, III dan IV).
5 Prezydent Abdurrahman Wahid wprowadzi( wiele udogodnie) dla mniej-

szo&ci chi)skiej, zamieszkuj'cej Indonezj#. Najwa$niejszym z"nich by(o ponow-
ne uznanie konfucjanizmu za religi# oficjaln' poprzez zniesienie wcze&niejszej 
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osobistym i"wszystkich dokumentach nale$y wpisa% jedn' z" sze&ciu 
religii, bo tylko wtedy jest si# obywatelem kraju. W"efekcie nie mo$na 
wyznawa% innej ni$ oficjalne religie, ani by% ateist'. Znane s' jednak 
przypadki walki z"tym zapisem w"postaci ka$dorazowych zmian religii, 
dokonywanych najcz#&ciej przez ateistów i" agnostyków. Polega to 
na tym, $e przy wymianie dowodu osobistego czy paszportu wpisuje 
si# za ka$dym razem inne wyznanie. I tak w"paszporcie mo$na by% 
buddyst', w"dowodzie osobistym muzu(maninem, a"w papierach uni-
wersyteckich konfucjanist', co niesie ze sob' obowi'zek ucz#szcza-
nia na okre&lone lekcje religii. Jest to w"chwili obecnej nadzwyczaj 
popularne dzia(anie w&ród m(odych Indonezyjczyków, wymierzone 
w" idee, na którym Indonezja niejako zosta(a zbudowana. 

Bugijski model p ci

Niestety nie wiadomo, jak' rol# pierwotnie odgrywa(a p(e% w"kul-
turach austronezyjskich. Bior'c pod uwag# wy('cznie j#zyki austro-
nezyjskie i"dokonuj'c porównania ich mi#dzy sob', mo$na zauwa$y%, 
i$ w"zdecydowanej wi#kszo&ci tych j#zyków, je&li nie we wszystkich, 
jedn' z" cech charakterystycznych jest brak gramatycznej opozycji 
rodzajów: m#skiego oraz $e)skiego. Nie znaczy to jednak, $e nie 
wyst#puj' wyrazy takie jak m&'czyzna, m&ski, kobieta czy kobiecy. 
Nierzadko zdarza si#, $e w"toku wypowiedzi rodzaj w"ogóle nie jest 
znany odbiorcy, który mo$e si# go jedynie domy&la%. 

Brak gramatycznie wyra$anego rodzaju w" j#zykach austronezyj-
skich móg( by% odbiciem wielo&ci istniej'cych form transgendery-
zmu, które zachowa(y si# w"tamtejszych kulturach do dzisiaj, ale nie 
musia(o tak by%. Jednymi z"bardziej znanych w"Europie kulturowych 
p(ci s' samoa)scy fa’afafine, o"których w"2011" r. mogli dowiedzie% 
si# troch# wi#cej Polacy wraz z"emisj' jednego z"odcinków progra-
mu Martyny Wojciechowskiej Kobieta na kra$cu  wiata6, ale rów-

instrukcji prezydenta Suharto z" roku 1967 (nr 14/1967) i" dyrektywy Ministra 
Spraw Wewn#trznych z"1978"r. Jednocze&nie powrócono do dekretu prezydenta 
Sukarno nr 1/Pn.Ps/1965, który wymienia( sze&% religii. Zob. H. Yang, The his-

tory and legal position of Confucianism in post-independence Indonesia, „Marburg 
Journal of Religion”, t."10, z. 1, 2005.

6 M. Wojciechowska, Kobieta na kra$cu  wiata. Samoa: „99% Kobiety” [pro-
gram telewizyjny], odcinek 2, sezon 3, produkcja TVN, Warszawa 2011.
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nie$ fakaleit( z"Tonga, filipi)scy bakla, czy indonezyjscy transwestyci 
zwani najcz#&ciej waria7. Niektóre z"oryginalnych form transwesty-
tyzmu niestety nie zachowa(y si#, na przyk(ad u Torad$ów Pamona, 
czyli pos(uguj'cych si# j#zykiem pamona (inne nazwy j#zyka: bare’e, 
poso). Torad$owie Bare’e s' s'siadami Bugisów i" zamieszkuj' 
Sulawesi +rodkowe. W"zdecydowanej wi#kszo&ci wyznaj' protestan-
tyzm, który przyniesiony zosta( na wysp# w"XX w. wraz z"przybyciem 
holenderskich misjonarzy. Wcze&niej Torad$owie Bare’e wyznawali 
lokalne religie i" trudnili si# walk' w" znaczeniu dos(ownym i" prze-
no&nym. M#$czy*ni zajmowali si# walk' z"wrogami, militarnymi, 
wypadami oraz d(ugimi polowaniami, kobiety za& walczy(y z"dobry-
mi i" z(ymi duchami, przyjmuj'c rol# szamanek zwanych w" j#zyku 
pamona tadu mburake8. Je&li m#$czyzna z" jakiego& powodu wyrzek( 
si# roli wojownika, to w"pewnym sensie wyzby( si# atrybutu m#sko&ci, 
którym by(a jego waleczno&%. W"efekcie musia( zosta% bajasa (‘oszu-
stem’), przywdziewaj'c jednocze&nie kobiecy strój. Na ogó( bajasa 
stawali si# m#$czy*ni w" podesz(ym wieku, osoby niepe(nosprawne 
oraz ci, którzy stracili swój zapa( do walki. W"nast#pstwie m#$czy*ni 
 bajasa wchodzili w" role spo(eczne przypisane kobietom, a"po pew-
nych przygotowaniach i"odbyciu nauk mogli nawet zosta% szamanami/
szamankami tadu mburake9. Bajasa by(a na tyle silnie zakorzenion' 
form' transwestytyzmu w" spo(eczno&% Torad$ów Pamona, $e okre-
&lenie bajasa by(o stosowane jako drugie imi#, nast#puj'ce po pierw-
szym, a" co ciekawsze w"przypadku zwracania si# do bajasa, którzy 
byli biologicznej p(ci m#skiej, jego rodzina nie stosowa(a okre&le) 
m#skoosobowych ‘ojciec’, ‘wujek’, poniewa$ te zosta(y zast'pione 
‘matk'’ i" ‘ciotk'’10. Niestety przybycie i" przyj#cie chrze&cija)stwa, 

 7 Transwestyci w"Indonezji nazywani s' ró$nie. Oprócz waria (po('czenie s(ów 
wa|nita ‘kobieta’ i"p|ria ‘m#$czyzna’) w"powszechnym u$yciu s': banci, béncong, 
kawe-kawe, wadam, walsu. Wi#cej na ten temat w: T. Boellstorff, Playing Back 

the Nation: Waria, Indonesian Transvestites, „Cultural Anthropology”, t."19, z."2, 
2004, s."159–195; I. Jamrozik, Waria w"muzu#ma$skim spo#ecze$stwie Indonezji, 
w: Queer Islam. Nieheteronormatywno ! w" kulturach muzu#ma$skich, dz. cyt.; 
M.G. Peletz, Transgenderism and Gender Pluralism In Southeast Asia since Early 

Modern Times, „Current Anthropology”, t."47, z. 2, 2006, s."309–340.
 8 J. M. van der Kroef, Transvestitism and the Religious Hermaphrodite, w: 

Indonesia in the Modern World. Part II, Masa Baru, Bandung 1956, s."182–197.
 9 Tam$e, s."186.
10 Tam$e, s."185.
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nast#pnie niepodleg(o&% Indonezji i"wzgl#dny pokój w"kraju oraz na 
Sulawesi doprowadzi(y do wyzbycia si# ról spo(ecznych opartych na 
poj#ciu walki. 

Mimo $e zmiany, które zasz(y w"XX w. w" Indonezji by(y nie-
uniknione, obj#(y swoim zasi#giem tak$e spo(eczno&% Bugisów, ale 
nie wp(yn#(y znacz'co na tamtejszy model p(ci i" jej postrzeganie. 
Mo$na nawet stwierdzi%, $e w" jaki& sposób przyczyni(y si# do jego 
zachowania, od&wie$enia, a"w nast#pstwie wzmocnienia. Bugisowie 
zamieszkuj' po(udniow' cz#&% Sulawesi, jedenastej najwi#kszej 
wyspy &wiata i" czwartej pod wzgl#dem wielko&ci wyspy Indonezji. 
S' najwa$niejsz' grup' etniczn' i" j#zykow' Sulawesi11, poniewa$ 
ich spo(eczno&% liczy sobie przesz(o 4 mln, co stanowi jedn' czwart' 
wszystkich mieszka)ców wyspy (oko(o 16 mln). Znakomita wi#kszo&% 
Bugisów wyznaje islam, co wpisuje si# doskonale w" ró$norodno&% 
religii i"wierze) wyst#puj'cych na Sulawesi. Religia muzu(ma)ska 
dotar(a na Sulawesi w"XVII w. Wydawa% by si# mog(o, $e relatyw-
nie wcze&nie w"porównaniu do misji chrze&cija)skich prowadzonych 
w&ród Torad$ów, a" zarazem pó*no, je&li spojrzy si# na pozosta(e 
najwi#ksze indonezyjskie wyspy, gdzie proces islamizacji przebiega( 
mniej wi#cej ju$ od XV w.12. Przed konwersj' na islam Bugisowie 
praktykowali g(ównie lokalne religie i"wierzenia animistyczne, co 
odzwierciedla si# wci'$ w"zwyczajach i"praktykach, które przez wielu 
Bugisów uwa$ane s' dzisiaj ju$ za muzu(ma)skie. 

Najwa$niejsza grupa etniczna Sulawesi znana jest przede wszyst-
kim z" oryginalnego postrzegania i" rozumienia p(ci. Wyró$nia to 
Bugisów nie tyle na tle innych kultur austronezyjskich, ile na ca(ym 
&wiecie. Ich koncepcja, zwana tutaj bugijskim modelem p(ci, zak(ada 
istnienie pi#ciu kulturowych p(ci: m#skiej –"oroané, $e)skiej –"mak-

kunrai, calalai, calabai oraz bissu13. Z"tym jednak, $e bissu nie zawsze 
s' postrzegani jako p(e%, poniewa$ tworz' wed(ug Bugisów doskona(e 
po('czenie p(ci m#skiej i" $e)skiej, wykraczaj'c jednocze&nie poza 

11 Serwis www.ethnologue.com/show_country.asp?name=idl odnotowuje 114 
j#zyków u$ywanych na Sulawesi [28.12.2011"r.].

12 Zob. C. Pelras, Religion, Tradition, and the Dynamics of Islamization in 

South Sulawesi, „Indonesia”, nr 57, 1993, s."133–154 oraz M. C. Ricklefs, dz. cyt., 
s."57–58.

13 W" j#zyku polskim pisz'c o" calalai u$ywam rodzaju $e)skiego, calabai 
–"rodzaju m#skiego, co jest zgodne z"ich biologiczn' p(ci'. Natomiast w"stosun-
ku do bissu stosuj# rodzaj m#ski.
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cztery kulturowe p(cie i" je spajaj'c14. Tutaj przyjmuje si#, $e bissu 
stanowi' nierozerwaln' ca(o&% modelu, konstytuuj' go, co pozwala 
uzna% ich za jedn' z"pi#ciu p(ci. Calabai oznacza dos(ownie w"j#zyku 
bugijskim ‘fa(szyw' kobiet#’15. Jest to biologiczny m#$czyzna, który 
przekszta(ca kategori# m#$czyzny, a" zarazem nie chce by% widzia-
ny i" odbierany jako p(e% $e)ska16. W"uj#ciu zachodnim calabai s' 
m#skimi transwestytami, spotykanymi w" licznych kulturach Azji 
Po(udniowo-Wschodniej17. Natomiast calalai, co w" j#zyku bugijskim 
znaczy ‘fa(szywy m#$czyzna’18, jest biologiczn' kobiet', która prze-
kszta(ca kategori# kobiety19. Chocia$ calalai przypomina m#$czyzn#, 
za takiego nigdy nie b#dzie si# uwa$a(a. 

Poszczególne kulturowe p(cie zajmuj' w"spo(ecze)stwie bugijskim 
okre&lon' pozycj#, któr' wyznaczaj' przypisane im role spo(eczne. 
Pewne jest, $e na samym szczycie w"hierarchii nale$y ulokowa% p(e% 
m#sk', natomiast na samym dole calalai. Miejsce pozosta(ych p(ci 
nie jest (atwe do ustalenia. Wiadomo jednak, $e szamani bissu ze 
wzgl#du na sprawowanie rytualnych ról wci'$ zajmuj' wysok' pozy-
cj#, by% mo$e na równi z"m#$czyznami, a"w pewnym sensie ponad 
nich. 

P e! m"ska –#oroané i#p e! $e%ska –#makkunrai

Nierozerwalnie z"pozycj' kobiet u Bugisów wi'$e si# koncepcja 
odczuwania siri’. Jest to jeden z" kluczowych terminów wyst#puj'-
cych w" kulturze bugijskiej, który najpro&ciej da si# wyrazi% jako 
‘wstyd, honor’20. Siri’ odnosi si# do ca(ej rodziny, a" jego symbolem 
jest niezam#$na kobieta, która w"momencie kontaktu z"osob' p(ci 
m#skiej &ci'ga na swoj' rodzin# poczucie siri’. Warto zauwa$y%, $e 

14 Wi#cej na temat bissu w: M. Klimiuk, dz. cyt. oraz S. Graham, Sex, Gender, 

and Priests in South Sulawesi, Indonesia, „IIAS Newsletter”, nr 29, 2002, s."27.
15 C. Pelras, The Bugis, Oxford 1996, s."165.
16 S. G. Davies, Gender Diversity in Indonesia. Sexuality, Islam and Queer 

Selves, New York 2010, s."10.
17 Zob. M. G. Peletz, Transgenderism and Gender Pluralism…
18 C. Pelras, The Bugis..., s."165.
19 S. G. Davies, Gender Diversity in Indonesia..., s."10.
20 S. B. Millar, On Interpreting Gender in Bugis Society, „American Ethnologist”, 

t."10, z. 3, 1983, s."477–493.
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kobieta nie jest odpowiedzialna za poczucie siri’, poniewa$ to bracia 
i" ojcowie powinni ochrania% swoje rodziny przed nim. Zdarza si# 
równie$ tak, $e poczucie siri’ mo$e zosta% wywo(ane posiadaniem 
w" rodzinie calabai. Ma to miejsce g(ównie w&ród ludzi o"wy$szym 
statusie spo(ecznym, lepiej wykszta(conych, którzy mog' wstydzi% 
si#, $e ich „syn” jest calabai, cho% oni wybrali „mu” inn' drog#. 
Oprócz koncepcji poczucia siri’ w"Indonezji znana jest równie$ harga 

diri ‘poczucie w(asnej godno&ci’, czemu nale$y si# dodatkowe wyt(u-
maczenie, poniewa$ harga diri odnosi si# wy('cznie do jednostki, 
a"nie do ca(ej rodziny. Siri’ przyczynia si# g(ównie do odseparowania 
p(ci m#skiej i"$e)skiej od siebie oraz aran$owania ma($e)stw przez 
rodziców. W"efekcie narzeczeni niejednokrotnie poznaj' si# dopie-
ro w"dniu &lubu, cho% wcze&niej mogli si# ju$ gdzie& przypadkiem 
widzie%. 

Zdarza si#, $e m(odzi Bugisowie $yj' razem przed &lubem, ale 
wy('cznie w"du$ym mie&cie takim jak Makassar –" stolica prowincji 
Sulawesi Po(udniowe. Nie ma to miejsca w"mniejszych miejscowo-
&ciach oraz na wsiach. Poniewa$ rodzice wybieraj' przysz(ego m#$a 
swoim córkom, kandydaci na m#$ów rywalizuj' mi#dzy sob' na przy-
k(ad ju$ w" okresie szkolnym. Preferowani s' m#$czy*ni z" dobrze 
sytuowanych rodzin i" lepiej wykszta(ceni, którzy zapewni' kobiecie 
w"miar# spokojny byt. Kobieta nie mo$e po&lubi% m#$czyzny, który 
stoi od niej ni$ej w"hierarchii, a"nawet jest z"ni' na równi. W"konse-
kwencji w"najgorszej sytuacji s' kobiety z"najlepszych rodzin, ponie-
wa$ trudno znale*% dla nich odpowiednich kandydatów na m#$a. Ów 
p#d za aran$owaniem ma($e)stw sprawia, $e bugijskie dziewczynki 
od najm(odszych lat przygotowywane s' do heteroseksualnego zwi'z-
ku. Presja bycia $on' i"posiadania potomstwa jest wyj'tkowo silnie 
odczuwana w"spo(ecze)stwie.

Odr#bne regulacje siri’ wprowadza w"kwestiach stosunków seksu-
alnych. M#$czy*ni w"przeciwie)stwie do kobiet mog' uprawia% seks 
przed &lubem, poniewa$ tylko kobiety przynosz' rodzinie poczucie 
siri’. Mimo to dzisiejsza rzeczywisto&% rysuje si# z" go(a odmiennie. 
Wielu m(odych Indonezyjczyków, równie$ spo&ród Bugisów, nie przy-
wi'zuje ju$ tak du$ej wagi jak ich rodzice do obostrze) w"kwestiach 
seksualnych czy religijnych. Mo$na pój&% jeszcze dalej i" stwierdzi%, 
$e Indonezja znajduje si# na rozdro$u, poniewa$ z" jednej strony 
w" prawie ka$dym sklepie do kupienia s' tabletki wczesnoporonne 
oraz prezerwatywy, dokonuje si# licznych aborcji, a" z drugiej seks 
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jest wci'$ tematem tabu21. Warto jednak zastrzec, $e kupno &rodków 
antykoncepcyjnych przez kobiety niezam#$ne nie jest a$ tak (atwe, 
gdy$ nierzadko musz' przedstawi% dowód, w" którym znajduje si# 
wpis odno&nie do stanu cywilnego. 

Role m#$czyzn i"kobiet w"kulturze bugijskiej wyra*nie uzupe(niaj' 
si#, cho% s' rozgraniczone, na co wp(yw ma poczucie siri’. Nie znaczy 
to, $e kobiety s' niewidoczne poza obszarem domu, nad którym spra-
wuj' piecz#. Bugiski gotuj', pior', sprz'taj', robi' zakupy i"opiekuj' 
si# dzie%mi. W"zachodnim uj#ciu s' to stereotypowe role spo(eczne. 
Z"m#$czyznami mog' pracowa% wspólnie jedynie na polach w"okresie 
&cinania ry$u. Jest to sytuacja wyj'tkowa, w" której mog' odzwier-
ciedla% si# wcze&niejsze wierzenia i" praktyki. Nie tylko m#$czy*ni, 
gdy$ tak$e kobiety dbaj' o"dochody rodziny. W"przesz(o&ci praco-
wa(y g(ównie w"domu, na przyk(ad przy produkcji sarungów (rodzaj 
spódnicy z"jednego kawa(ka materia(u, noszonej tak przez m#$czyzn, 
jak i"kobiety) albo w"niewielkich przydomowych sklepikach22. Dzisiaj 
bugijskie kobiety pracuj' równie$ poza domem, g(ównie w"szko(ach, 
urz#dach i"na targach. Niestety wci'$ wielu uznaje te formy przejawu 
aktywno&ci kobiet jako siri’, poniewa$ niejednokrotnie kobiety maj' 
kontakt z"nieznajomymi m#$czyznami. 

21 W" 2010" r. Indonezja $y(a seks-ta&mami Ariela, wokalisty i" frontmana 
zespo(u Peterpan, oraz Luny Mayi, aktorki serialowej i" gwiazdy tamtejszego 
kina. Dwa nagrania, na których Ariel uprawia pozama($e)ski seks z"Lun' May', 
zosta(y najprawdopodobniej wykradzione z"mieszkania muzyka i"upublicznione 
w"Internecie. Poniewa$ w"Indonezji od 2008"r. obowi'zuje ustawa antypornogra-
ficzna, Ariel zosta( uznany za winnego szerzenia pornografii w"kraju, gdy$ samo 
posiadanie takich filmów jest powa$nym przest#pstwem, tak samo jak ich ogl'-
danie. Seks-ta&my Ariela sta(y si# bardzo popularne. Prawdopodobnie nagrania 
z"Internetu pobrano ponad 100 milionów razy, a"policja zacz#(a sprawdza% kafejki 
internetowe. W" szko(ach natomiast konfiskowano uczniom telefony komórko-
we i"przegl'dano ich zawarto&%. Ca(y rozwój sytuacji dane mi by(o obserwowa% 
w" Indonezji. O" seks-ta&mach dowiedzia(em si# wraz z" przyj&ciem na lektorat 
j#zyka arabskiego od moich studentów, którzy zapewniali mnie, $e filmów nie 
widzieli. Po sko)czonych zaj#ciach otrzyma(em od nich obydwa nagrania.

22 S. B. Millar, On Interpreting Gender..., s."486. Przydomowe, niewielkie skle-
piki –"warungi s' cz#stym rodzajem pracy wykonywanej przez kobiety, które 
jednocze&nie mog' opiekowa% si# domem i" dzie%mi oraz zarabia% pieni'dze. 
Zaaran$owane s' zwykle na froncie domu i" oferuj' niewielki wybór produk-
tów, ostatnio równie$ do(adowania telefonów komórkowych. Warungi wpisane 
s' w"krajobraz wielu indonezyjskich miast i"wsi. 
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Calalai i#calabai

Jak ju$ wspomniano, najni$sz' pozycj# spo(eczn' w&ród Bugisów 
zajmuj' calalai. Wyra*nie da si# odnale*% dwie g(ówne przyczyny 
takiego stanu rzeczy. Po pierwsze biologiczn' p(ci' calalai jest p(e% 
$e)ska, a"osoby biologicznej p(ci $e)skiej s' postrzegane w"hierar-
chii spo(ecznej ni$ej od biologicznej p(ci m#skiej. Co wi#cej kobiety 
w" rodzinie s' chronione przez m#$czyzn, by nie wywo(a% poczucia 
siri’. Po drugie wy('cznie calalai nie zosta(a przypisana jakakolwiek 
rola spo(eczna, co sprawia, i$ musz' wchodzi% w" role pozosta(ych 
kulturowych p(ci. Jest to uwarunkowane historycznie, poniewa$ jako 
jedyna kulturowa p(e% calalai nie otrzyma(y $adnej roli na dworach 
królewskich, których upadek spowodowa(o uzyskanie niepodleg(o&ci 
przez Indonezj#, a"nast#pnie niepewna sytuacja w"kraju. W"efekcie 
calalai stanowi' najmniejsz' grup# i" s' najmniej widoczne dzisiaj 
w"spo(ecze)stwie bugijskim. 

Z wygl'du calalai przypominaj' m#$czyzn. Objawia si# to g(ównie 
w"typowo m#skim stroju i"zachowaniu. Calalai strzyg' bardzo krótko 
w(osy, w"przeciwie)stwie do kobiet w" Indonezji, które w" zdecydo-
wanej wi#kszo&ci maj' d(ugie w(osy, b#d'ce atrybutem kobieco&ci. 
Spotkanie indonezyjskiej kobiety z" krótko ostrzy$onymi w(osami 
nale$y do rzadko&ci. Bardzo cz#sto calalai nosz' tak jak m#$czy*ni 
jeden kolczyk, który zazwyczaj umieszczaj' w"prawym uchu. Strona 
jest wa$na z" tego wzgl#du, $e kolczyk w" lewym uchu jest charakte-
rystyczny dla p(ci m#skiej, za któr' calalai si# nie uwa$aj'. Ma(ym 
znakiem, jakim jest kolczyk, pokazuj', i$ s' odr#bn' p(ci', chocia$ 
przypominaj' m#$czyzn. Zdradza to tak$e strój. I tak sarung mog' 
zawi'zywa% jak m#$czy*ni, cho% na pewne okazje zdarza im si# 
zak(ada% na sposób kobiecy. Je&li chodzi o" inne zachowania, ró$-
nego typu towary nosz' na ramieniu, a"nie jak kobiety – na g(owie. 
Pal' publicznie papierosy, mog' stosowa% typowo m#skie s(ownictwo 
(w tym tak$e wulgaryzmy), maj' te$ prawo wyj&% na zewn'trz same 
po zachodzie s(o)ca, co jest domen' wy('cznie przedstawicieli p(ci 
m#skiej. To wszystko powoduje, $e osoby, które nie znaj' calalai, 
u$ywaj' w"stosunku do nich zazwyczaj indonezyjskiej formy adresu 
Mas ‘Pan’, a"nie Mbak ‘Pani’. A"wi#c to wygl'd zewn#trzny warunkuje 
zastosowanie danej formy zwracania si#.

Oprócz okre&lonych zachowa) typowych dla m#$czyzn, calalai 
wchodz' tak$e w"niektóre role przypisane biologicznej p(ci m#skiej, 
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g(ównie w"zakresie wykonywanych prac. Mog' by% chocia$by kowa-
lami albo pracowa% na polu. Obydwa zaj#cia nie rzucaj' si# zbyt-
nio w"oczy, co powoduje, $e calalai nie wystawiaj' si# na publiczny 
widok. Jednak przejmowanie typowo m#skich ról powoduje, $e 
calalai wed(ug m#$czyzn rywalizuj' z"nimi, poniewa$ wchodz' w"ich 
&wiat oraz odbieraj' im ich zaj#cia. Nierzadko m#$czy*ni nie dopusz-
czaj' calalai do m#skich zawodów, a"w efekcie pozostaj' one bez 
pracy i"&rodków do $ycia. Wszystkie te czynniki sprawiaj', $e calalai 
przedstawiaj' na wielu p(aszczyznach wizj# m#sko&ci wyidealizowanej 
oraz wzmacniaj' nieumy&lnie binarny model p(ci, poniewa$ odbijaj' 
m#skie zachowania oraz role spo(eczne.

Bardzo cz#sto calalai $yj' z" innymi kobietami, co jest zgodne 
z"normami panuj'cymi w&ród Bugisów, a"zarazem bywa przez pewne 
&rodowiska krytykowane. Taki zwi'zek naturalnie ulegnie po pew-
nym czasie rozpadowi, poniewa$ kobieta b#dzie musia(a pr#dzej 
czy pó*niej zawrze% zwi'zek ma($e)ski z"wybranym wcze&niej dla 
niej m#$czyzn'. Do tego czasu ma prawo mieszka% z" calalai. Jest 
to wygodne rozwi'zanie dla bugijskiej kobiety, gdy$ pozwala jej na 
wi#ksz' aktywno&% w" sferze publicznej i"nie przynosi rodzinie siri’. 
Mo$e chocia$by wychodzi% po zmroku wspólnie z"calalai na zewn'trz, 
przysposobi% dziecko, czy uprawia% seks, cho% nie wszyscy Bugisowie 
uwa$aj', $e jest to dopuszczalne. Zwi'zek calalai z"kobiet' jest inte-
resuj'cy g(ównie z" tego wzgl#du, $e jest dozwolony w" przeciwie)-
stwie do relacji mi#dzy dwiema kobietami. Wynika z" tego jasno, $e 
nie biologiczna a"kulturowa p(e% odgrywa kluczow' rol# przy byciu 
w"zwi'zku. Jest to spowodowane zapewne prze&wiadczeniem panu-
j'cym w"kulturze bugijskiej, $e po$'danie osób tej samej kulturowej 
p(ci jest sakit ‘chore’. Natomiast relacja mi#dzy calalai a" kobiet' 
(dwie ró$ne kulturowe p(cie) jest jak najbardziej „zdrowa”, tak samo 
jak zwi'zek calabai z"m#$czyzn'. Znane s' równie$ przypadki, $e 
calalai, a" zw(aszcza te, których rodzina nie jest przekonana co do 
ich kulturowej p(ci, chc'c pozosta% w"zgodzie ze swoim „ja”, decy-
duj' si# na zwi'zki ma($e)skie z"calabai23. W" tym przypadku s' to 
w"pe(ni legalne ma($e)stwa, w"których w"rol# m#$a wchodzi calalai, 
natomiast calabai pe(ni rol# $ony. Po raz kolejny obydwie p(cie kul-
turowe podkre&laj' i"uwypuklaj' znany kulturze zachodniej binarny 
model p(ci, gdy$ przyjmuj' role m#$a i"$ony.

23 S. G. Davies, Gender Diversity in Indonesia..., s."125.
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Zdecydowanie wy$ej od calalai w"spo(ecze)stwie bugijskim znaj-
duj' si# calabai, biologiczni m#$czy*ni, którzy z"wygl'du zewn#trz-
nego przypominaj' kobiety. Mo$na pój&% nieco dalej i"stwierdzi%, $e 
calabai stoj' wy$ej w"hierarchii ni$ biologiczna p(e% $e)ska, poniewa$ 
nadano im ju$ na dworach królewskich okre&lon' rol# spo(eczn', 
któr' zachowali do dzisiaj. Co równie$ trzeba podkre&li%, calabai s' 
biologicznie p(ci' m#sk', a"wszak$e m#$czy*ni zajmuj' najwy$sz' 
pozycj# w&ród Bugisów. 

Wi#kszo&% calabai prowadzi salony fryzjerskie, kosmetyczne 
i"masa$u. Wi'$e si# to z"rol', która zosta(a im przydzielona, a"mia-
nowicie odpowiadaj' za organizacj# &lubów, przygotowanie dekoracji, 
posi(ków, ubioru pana i" panny m(odej, itd. S' relatywnie bogaci, 
a" nierzadko ich salony przynosz' znacz'cy dochód. W"wygl'dzie, 
tonie g(osu oraz ruchach cia(a calabai przerysowuj' kobiety. Ubieraj' 
sarung na sposób kobiecy, ale tak$e ró$nego typu spódnice. W(osy 
maj' d(ugie, nak(adaj' puder na twarz oraz u$ywaj' pomadki. Coraz 
popularniejsze sta(y si# tak$e operacje plastyczne, g(ównie piersi, 
policzków i"ust. Zabiegi te nie nale$' do najta)szych, ale s' coraz 
bardziej powszednie w&ród calabai, które prostytuuj' si#. Calabai 
twierdz', $e po operacji s' w" stanie zarabia% wi#cej na prostytucji 
i"maj' wi#ksze powodzenie u m#$czyzn24. Operacje dokonywane s' 
g(ównie w"Malezji, chocia$ na Sulawesi dost#pne s' zabiegi z"zastoso-
waniem botoksu. Prostytucja jest wyj'tkowo popularna w&ród trans-
westytów indonezyjskich, poniewa$ jest naj(atwiejsz' i" najszybsz' 
form' zarobku.

Calabai tworz' zwi'zki cz#sto z"m#$czyznami na bardzo podobnych 
zasadach co calalai z"kobietami, z"tym jednak, $e calabai utrzymuj' 
swoich „partnerów”. Do podstawowych zada) utrzymanka calabai 
nale$y spe(nianie potrzeb seksualnych swojego partnera. Aby mie% 
pewno&%, $e m#$czyzna nie opu&ci calabai, zawieraj' zwykle dwu-
letnie kontrakty mi#dzy sob', w"których okre&lane s' zasady takiej 
relacji. Wpisuje si# na przyk(ad minimaln' d(ugo&% trwania takie-
go zwi'zku czy wysoko&% op(at, które musi ponie&% calabai. Innym 
typem zwi'zku s' partnerzy z"zagranicy b'd* bogaci Indonezyjczycy, 
którzy op(acaj' mieszkanie oraz pobyt calabai przez okre&lony czas 
w" jednym z"du$ych miast Indonezji, zazwyczaj w"D$akarcie. W"tym 

24 Tam$e, s."142.
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przypadku zadaniem calabai jest zaspokajanie potrzeb seksualnych 
partnera, który jest jego sponsorem.

Obydwie kulturowe p(cie: calabai i"calalai wspieraj' si# nawzajem. 
Zdarza si#, $e calabai zatrudniaj' calalai w"swoich salonach fryzjer-
sko-kosmetycznych oraz przy pomocy w"organizacji &lubów, ponie-
wa$ maj' prawo, identycznie jak calabai, wchodzi% do obydwu stref: 
m#skiej i"$e)skiej. W"ceremonii bugijskich &lubów wyró$nia si# dwie 
przestrzenie, w" jednej znajduj' si# kobiety, a"w drugiej m#$czy*ni. 
Przemieszczanie si# pomi#dzy obydwiema strefami jest niedozwolone 
dla oroané i"makkunrai. Tego problemu nie maj' calabai oraz calalai, 
poniewa$ wygl'daj' odpowiednio jak m#$czyzna i"kobieta, cho% ich 
biologiczna p(e% jest odwrotna. Innym typem pomocy s', wspomniane 
wcze&niej, ma($e)stwa mi#dzy calabai i"calalai, które pozwalaj' $y% 
w"zgodzie ze swoj' kulturow' p(ci'.

***

Patrz'c przez pryzmat znanego nam binarnego modelu p(ci, 
mo$na doj&% do przekonania, $e Bugisowie wypracowali sobie lepszy 
od zachodniego model, poniewa$ uwzgl#dnia on dodatkowo jeszcze 
kolejne kulturowe p(cie. Niestety jest to zazwyczaj pierwszy, niezbyt 
pog(#biony studiami pogl'd na bugijskie rozumienie p(ci. Posiadanie 
pi#ciu typów kulturowych p(ci jest naturalnie rozszerzeniem binarne-
go modelu, jednak owo rozszerzenie narzuca w"rzeczywisto&ci jeszcze 
wi#ksze ograniczenia, poniewa$ poszczególnym kulturowym p(ciom 
przypisuje okre&lone role spo(eczne. Warto tak$e zauwa$y%, $e calalai 
i"calabai wzmacniaj' tylko binarny model p(ci poprzez na&ladownic-
two niektórych cech i"zachowa) p(ci m#skiej i"$e)skiej. 

Ciekawe jest jednak to, $e bugijski model p(ci przetrwa( do na -
szych czasów, w"przeciwie)stwie chocia$by do bajasa i"tadu  mburake 
u" Torad$ów. Przyczyn zachowania pi#ciu p(ci u Bugisów upatry-
wa(bym w"pojawieniu si# islamu na Sulawesi w"XVII"w. Mimo $e 
ludno&% przyj#(a islam, nie by(a najprawdopodobniej zapoznana 
z" jego doktryn'. Bissu przebywali wtedy g(ównie na dworach kró-
lewskich i"musieli odpowiednio dostosowa% si# do zastanej sytua-
cji. Dopiero po uzyskaniu niepodleg(o&ci przez Indonezj# dosz(o 
do ataków radykalnych muzu(manów przeciwko calabai oraz bissu, 
którym nakazywano „sta% si#” m#$czyznami. Mniej wi#cej w" tym 
samym czasie nast'pi(a chrystianizacja Torad$ów, co doprowadzi(o 
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do wykorzenienia postrzegania ról poszczególnych p(ci przez walk#. 
Dzisiaj coraz cz#&ciej s(yszalne s' g(osy (przede wszystkim w&ród 
wykszta(conych w"krajach arabskich muzu(manów), $e bugijski model 
p(ci nie jest zgodny z"zasadami islamu. Jednak za tym modelem prze-
mawia równie$ najwa$niejszy dla kultury bugijskiej epos La Galigo 
(XII–XV"w.), w"którym wyst#puj' bissu, uczestnicz'cy w"stworzeniu 
&wiata. Nie wiadomo, czy pojawiaj' si# tam równie$ calabai i"calalai, 
poniewa$ dost#pne manuskrypty La Galigo s' opracowane w"niewiel-
kim stopniu. Trudno&% w"ich poznaniu stanowi sam j#zyk starobugij-
ski, w"którym epos zosta( stworzony, poniewa$ znany jest niewielkiej 
liczbie ludno&ci, w"tym w"g(ównej mierze bissu. 


