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Ciało (jako takie) nie jest dostępne człowiekowi poza kul-
turą i historią. Niemożliwe wręcz jest dotarcie do niego 
bez znaków i znaczeń. Nie ma „nagich” (bezpośrednich) 
doświadczeń ciała, każde z nich programowane jest bo-
wiem i interpretowane w kontekście danej kultury. Jeśli 
ciało i cielesność weźmiemy pod uwagę jako element 
struktur znakowych, to przestaną się one objawiać jako 
naturalne. Okazuje się, że ciało w całości, poszczególne 
jego części, problem duszy, rozumienie człowieka jako 
mikrokosmosu etc., mają swoją własną semantykę i hi-
storię. Odkrywanie tej gęstej sieci powiązań, wzajemnych 
determinacji ciała i społeczeństwa, kultury i historii po-
kazuje, że cielesność nie jest własnością indywidualną, 
a także, że podmiot kształtuje się w intersubiektywnych 
relacjach życia społecznego. Każdy typ społeczeństwa wy-
twarza własne typy ciała, a tym, co pociąga za sobą jego 
transformacje są transformacje społeczno-kulturowe.1

Ciało ludzkie spełnia podwójną funkcję: z jednej stro-
ny poprzez swoje pola zmysłowe odwzorowuje naturalne 
aspekty świata – stanowi to sferę percepcji. Ciało postrze-

1 Z. Libera, Makrokosmos, mikrokosmos i antropologia ciała, 
Tarnów 1997, s. 16–17.
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ga i odbiera; „przyjmuje świat do wiadomości”. Z drugiej 
strony natomiast, jako ciało czynne zwraca się na powrót 
ku światu, by ustanowić między nim a sobą stosunek zna-
czenia – i to stanowi sferę ekspresji. Nie jest ono tylko 
ciałem biernym – nie tylko odbiera, ale też nadaje; samo 
z siebie wysyła komunikaty do świata, by zaznaczyć w nim 
swoją obecność. Samo ciało jest ekspresją w świecie – o ile 
z jednej strony każdy podmiot ucieleśniony jest niejako 
otwartym rejestrem, w który wpisują się treści czerpane 
ze świata, to z drugiej, kiedy się już pojawia, jest zmuszony 
coś powiedzieć, stać się jakimś językiem, mieć jakiś sens.2 
Człowiek poprzez swoje ciało staje się symbolem, zaczyna 
mieć sens; konstytuuje się jego egzystencja. W ten sposób 
następuje jego komunikacja ze światem.

Samo defi niowanie ciała jest częścią procesu społecz-
nej konstrukcji ciała. Cechą nieodłączną społecznego wi-
zerunku ciała jest jego kulturowa różnorodność i zmien-
ność, jest on bowiem częścią „języka ciała” i jako taki 
podlega regułom rządzącym większą całością.3 Każde 
społeczeństwo wytwarza, kreuje pewien własny wize-
runek ciała, który staje się częścią wizerunku każdej po-
szczególnej jednostki, należącej do tego społeczeństwa.

Cielesność jest widoczną cechą istoty ludzkiej i wiąże 
się ona z jej samoświadomością.4 Ciało jest tym, co kon-
stytuuje człowieka, on staje się przez nie; konstruuje ono 
jego tożsamość i uosabia ją poprzez jego wygląd.5 Ciało 
jest dla człowieka możliwością wyrażenia siebie, swoich 
przekonań i wartości, swojej przynależności, a przede 
wszystkim zaznaczenia własnego ‘ja’. Tak więc modyfi ku-
je on i zmienia je w ten sposób, by stało się dla otoczenia 
komunikatem. Z jednej strony wszelkie związane z tym 
praktyki dążą ku indywidualizacji i zapewnieniu odczucia 

2 J. Migasiński, Merleau-Ponty, Warszawa 1995, s. 52.
3 M. Brocki, Język ciała w ujęciu antropologicznym, Wrocław, 

2001, s.157.
4 M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. 

W. Domachowski, Warszawa 2001, s. 216.
5 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza, Poznań-Toruń 1996, 

s. 61–68.
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wyjątkowości każdej jednostki; z drugiej natomiast, są one 
wyrazem ogólnego trendu – postępuję tak, jak postępują 
inni, z którymi się utożsamiam. Każda kultura ma swoje 
własne znaki i sposoby wyrażania siebie – bardzo często 
ich obecność wyraża się właśnie w cielesności.

Praktyki modyfi kacji ciała czy też ozdabiania go w inny, 
mniej drastyczny sposób są więc przejawem wyrażenia 
swojej kultury i przynależności do niej. Ciało stanowi ide-
alny środek do osiągnięcia tego celu – jest ono bowiem 
właściwie jedyną ‘rzeczą’, jaką posiada każdy człowiek bez 
wyjątku. Dlatego w oparciu o nie można budować swoją 
tożsamość. Ozdabianie ciała ma dodatkowe znaczenie – 
wiąże się ono ze specyfi cznymi kanonami piękna i poczu-
cia estetyki, występującymi w każdej kulturze. Aby być 
pełnoprawnym członkiem społeczeństwa, należy postę-
pować i wyglądać tak, jak większość ludzi, jak inni jego 
członkowie. Dlatego tak często człowiek ulega presji, do-
konując takiej czy innej praktyki – ubierając się w określo-
ny sposób, nosząc charakterystyczne ozdoby czy też mo-
dyfi kując ciało w typowy dla danej społeczności sposób. 
Jest to wyraz przynależności do tej grupy – poprzez ciało 
człowiek chce powiedzieć ‘Ja jestem X. Jestem członkiem 
tej grupy’. Taki właśnie komunikat wysyłany jest w świat 
poprzez ten bezgłośny język wizualny – ciało.

Człowiek zawsze dążył ku doskonaleniu swojego ciała, 
ku upiększaniu go. Modyfi kacje ciała w historii kultury 
pojawiały się już w najbardziej zamierzchłych czasach. 
Człowiek dokonywał ich z różnych względów i w róż-
norodny sposób. Bruno Bettelheim uważa, że fakt do-
konywania okaleczeń ciała zarówno u ludów najbardziej 
pierwotnych, jak i wysoce cywilizowanych, oznacza, 
że odzwierciedlają one jakieś głębokie potrzeby ludz-
kie.6 Modyfi kacje ciała zdają się być symbolicznym ge-
stem, który ma na celu przekazanie informacji o sobie 

6 B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość 
męska, przeł. D. Danek, Warszawa, 1989, s. 66.
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oraz innych, czyli pewnej grupie, plemieniu czy narodzie.7 
W świecie plemiennym modyfi kacje ciała miały zawsze 
swój określony czas i bardzo konkretne znaczenie, które 
związane było z przynależnością do rodziny, klanu, ple-
mienia – symbolizowały uznanie przez duchy przodków 
oraz były oznaczeniem statusu społecznego.8 W spo-
łecznościach pierwotnych rytuały inicjacyjne, związane 
zazwyczaj z modyfi kacjami ciała, bardzo silnie wiązały 
ze sobą członków grupy.9 Uzyskany wygląd jednostki 
miał przede wszystkim znamionować jej tożsamość spo-
łeczną, a nie podkreślać osobowość.10 Przykładem są 
do dziś bardzo popularne w Afryce i Azji skaryfi kacje, 
które mówią innym o grupie, z której wywodzi się dana 
osoba. Zazwyczaj jednak nie są one aktami podejmo-
wanymi dobrowolnie, w celu uzyskania pełnoprawnego 
członkostwa – raczej wymogiem nakładanym jednostce 
przez grupę oraz przodków. Działania te mają bowiem za-
pewnić nieśmiertelność przodkom, a w dalszej kolejności 
także danej jednostce.11

Przemiany w życiu jednostek zawsze związane były 
z koniecznością psychicznej reorganizacji, która w kul-
turach tradycyjnych często przyjmowała postać rytuałów 
przejścia. W tych kulturach, w których na poziomie zbio-
rowości wszystko z pokolenia na pokolenie zasadniczo 
pozostawało bez zmian, zmiana tożsamości – jak wów-
czas, gdy jednostka z wieku dorastania wkraczała w do-
rosłość – była wyraźnie zaznaczana.12

7 J. J. Rush, Spiritual Tatoo. A Cultural History of Tatooing, Piercing, 
Scarifi cation, Branding and Implants, Berkley-California 2005, 
s. 225–227.

8 B. Conradino, Modyfi kacje ciała jako narzędzie transgresji – 
modelowanie tożsamości w erze zniszczonego raju, (źródło: 
http://www.magivanga.com.pl/page.php?125, 25.04.2008).

9 B. Bettelheim, dz. cyt., s. 67.
10 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo 

w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa, 
2001., s. 137.

11 J. J. Rush, dz. cyt., s. 225–227.
12 A. Giddens, dz. cyt., s. 47–49.
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W społeczeństwach, w których brak jest tenden-
cji do indywidualizmu, obserwuje się różne podejścia 
do kwestii modyfi kacji ciała. Zdarza się, że społeczeń-
stwo zakazuje modyfi kacji ciała i wówczas osoba, która 
dokona takiego działania, jest skazana na społeczny 
ostracyzm. Może zdarzyć się tak, że modyfi kacja stanie 
się narzędziem w rękach władzy – świeckiej lub religijnej 

– i wówczas poprzez takie działania będzie ona naznaczać 
wybrane jednostki, np. w celu ukarania za przewinienie. 
Ostatnim wyjściem jest modyfi kacja jako element zazna-
czający przynależność do danej grupy – jednostka nie ma 
wówczas wyboru – aby istnieć w danej społeczności, musi 
podążyć jej ścieżkami.13

Przykładem modyfi kacji są skaryfi kacje, czyli wszelkie 
praktyki związane z nacinaniem skóry i uzyskiwaniem 
w ten sposób efektu w postaci blizny (w którą może być 
następnie wcierany pigment). Są one wykonywane inten-
cjonalnie i pozostawiają trwały, nieusuwalny ślad na skórze. 
Cel wykonywania nacięć na skórze to niezwykle istotne 
i bardzo szerokie zagadnienie, bowiem właściwie każde 
plemię ma swoją określoną specyfi kę i charakterystyczne 
motywacje do wykonywania tychże nacięć. Pod uwagę na-
leży wziąć również to, że wykonanie podobnego motywu 
skaryfi kacyjnego w odmiennych społecznościach może 
mieć zupełnie inne znaczenie i komunikować inną treść.

Biorąc pod uwagę liczbę grup etnicznych za-
mieszkujących Afrykę, jednym z podstawowych 
celów, dla którego skaryfi kacje są tak powszechne
na tym kontynencie, jednym z najlepiej udokumento-
wanych powodów wykonywania nacięć na skórze jest: 
dla jednostki – oznaczenie jej tożsamości, natomiast dla 
społeczności – możliwość identyfi kowania jej człon-
ków.14 Przede wszystkim wzory wykonywane na twarzy 
dają możliwość identyfi kacji pochodzenia danej jednost-
ki – zaznaczenia klanu, lineażu czy plemienia, z którego 

13 J. J. Rush, dz. cyt., s. 225–227.
14 H. Coleman, Scarifi cation among African cultures, (źródło: 

http://www.randafricanart.com/Scarification_and_
Cicatrisation_among_African_cultures.html, 15.01.2008).
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się ona wywodzi. Daje to niezwykłe poczucie orientacji 
w świecie – spotykając daną osobę, dzięki swoistemu 
‘oznakowaniu’ jej ciała można rozpoznać, kim jest. Znaki 
wewnątrz plemienia wykonywane są również po to, by 
odróżnić od siebie rodziny lub mniejsze grupy społecz-
ne.15 Można spotkać również opinie, że skaryfi kacje 
w przeszłości uznawane były za czynnik odróżniający 
ludzi cywilizowanych (u których ciało poprzez skaryfi ka-
cje komunikowało swoją przynależność do społeczności 
ludzkiej), od ciała w stanie naturalnym.16

W historii Afryki Zachodniej wiek XIX zaznaczył się licz-
nymi wojnami i konfl iktami etnicznymi. Skaryfi kacje odgry-
wały wówczas bardzo znaczącą rolę dla różnych plemion, gdyż 
zaznaczały, kim jest i z jakiego ludu wywodzi się dany wojow-
nik.17 Podobnie działo się na innych terenach Czarnego Lądu 
– skaryfi kacje w jasny i oczywisty sposób wskazywały tożsa-
mość posiadacza blizny i dawały możliwość jednoznaczne-
go określenia: przyjaciel czy wróg. W okresie niewolnictwa 
nacięcia na twarzy wykonywano, by ułatwić krewnym ewen-
tualne rozpoznanie zaginionych dzieci. W przypadku, gdyby 
pojawiła się możliwość ich odzyskania, od razu byłoby oczy-
wiste, z jakiego plemienia pochodzi dane dziecko. Wyraźnie 
rysuje się więc tutaj historyczne tło pochodzenia skaryfi kacji. 
Myślę, że wart podkreślenia jest również inny aspekt mrocz-
nego okresu niewolnictwa na Czarnym Lądzie – wśród nie-
których plemion skaryfi kacje wykonywano wówczas po to, by 
oszpecić swoją twarz i uczynić wygląd mniej atrakcyjnym, aby 
w ten sposób uchronić się przed losem niewolnika.18

15 O. Ayeni, Observations on the medical and social aspects 
of scarifi cation in sub-Saharian Africa, (źródło: http://www.
med.uottawa.ca/medweb/hetenyi/ayeni.htm, 15.05.2008).

16 H. Coleman, Scarifi cation among African cultures, (źródło: 
http://www.randafricanart.com/Scarification_and_
Cicatrisation_among_African_cultures.html, 15.01.2008).

17 Th e Cultural Body: Body Alterations, (źródło: http://www.
uihealthcare.com/depts/medmuseum/wallexhibits/body/
bodyalterations/bodyalterations.html, 15.05.2008).

18 O. Ayeni, Observations on the medical and social aspects 
of scarifi cation in sub-Saharian Africa, (źródło: http://www.
med.uottawa.ca/medweb/hetenyi/ayeni.htm, 15.05.2008).
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Kolejną motywacją dokonywania skaryfi kacji jest or-
ganizowanie w ten sposób życia społecznego. Zaznacza 
się to np. w członkostwie w jakimś stowarzyszeniu ta-
jemnym lub kulcie, gdzie często jednym z podstawo-
wych warunków przyłączenia się jest oznakowanie swo-
jego ciała w określony sposób.19 Skaryfi kacje sygnalizują 
wówczas przynależność danej jednostki do konkretnej 
grupy w społeczności. Jeśli wykonuje się je na oznaczenie 
uczestnictwa w kulcie tajemnym, są rozpoznawalne tylko 
dla wybranych jednostek – członków kultu. Dzięki czemu 
pozwalają one zidentyfi kować siebie nawzajem wewnątrz 
tej organizacji.

Skaryfi kacja może być również tratowana jako ozna-
czenie konkretnego etapu życia20 – w ten sposób okre-
ślany jest status społeczny danej jednostki w cyklu życio-
wym. Dzięki temu możliwe jest, przykładowo, określenie, 
czy dana osoba jest gotowa do małżeństwa czy też jest 
już poślubiona. Wiąże się z tym dodatkowa przyczyna 
wykonywania blizn na ciałach kobiet – dzięki nacięciom 
stają się one bardziej atrakcyjne dla mężczyzn. Wynika 
to zarówno ze względów estetycznych, jak i przekonania, 
że tak oznaczona kobieta będzie w stanie pokonać także 
ból towarzyszący narodzinom dziecka. Skaryfi kacje są 
bowiem powszechnie oznaką siły, hartu ducha i odwagi, 
przez co wywołują społeczny podziw.21

Skaryfi kowanie jest praktyką kulturową odwołującą 
się do różnych ideałów i wartości społecznych. Jest re-
zultatem pojmowania i defi niowania tożsamości, piękna 
i siły zarazem. W różnych częściach świata przetrwała 
ona próbę czasu i zarówno w przeszłości, jak i obecnie, 
oddziałuje na różne dziedziny życia, jak historia, sztuka 
czy medycyna. Współtworzy kanony piękna, inspiru-

19 H. J. Drewal, dz. cyt., s. 96.
20 H. Coleman, Scarifi cation among African cultures, (źródło: 

http://www.randafricanart.com/Scarification_and_
Cicatrisation_among_African_cultures.html, 15.01.2008).

21 Th e Cultural Body: Body Alterations, (źródło: http://www.
uihealthcare.com/depts/medmuseum/wallexhibits/body/
bodyalterations/bodyalterations.html, 15.05.2008).
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je powstawanie nowych wzorów, wpływa na medycynę 
naturalną. Skaryfi kacja nie jest bowiem przypadkowym 
czy ubocznym efektem podejmowania innych działań. 
Jest świadomą i zamierzoną próbą kontynuacji zwyczaju, 
który udoskonalany był przez lata praktyki, a w swoich 
technikach wykorzystywał korzyści płynące z naturalne-
go gojenia się ran.22

Jednak obecnie wśród wielu społeczności wzory ska-
ryfi kacyjne można zobaczyć już tylko u najstarszych 
członków plemion.23 Tradycja ta zmienia się nie tylko 
w Afryce, ale i w pozostałych rejonach świata. W opozy-
cji do niej bardzo często stoi zarówno Kościół, jak i coraz 
silniej zaznaczające się, zachodnie kanony piękna i mo-
dy.24 W większości społeczeństw Afryki subsaharyjskiej 
zaznacza się zdecydowany spadek liczby osób poddają-
cych się omawianym zabiegom. Wydaje się, że poprzez 
dokonujące się obecnie procesy globalizacyjne, których 
element stanowi coraz wyraźniej obserwowalne wkracza-
nie do Afryki ideałów kultury Zachodu, istnienie praktyk 
skaryfi kacji w XXI wieku jest zagrożone.

22 O. Ayeni, Observations on the medical and social aspects 
of scarifi cation in sub-Saharian Africa, (źródło: http://www.
med.uottawa.ca/medweb/hetenyi/ayeni.htm, 15.05.2008).

23 H. Coleman, Scarifi cation among African cultures, (źródło: 
http://www.randafricanart.com/Scarification_and_
Cicatrisation_among_African_cultures.html, 15.01.2008).

24 O. Ayeni, Observations on the medical and social aspects 
of scarifi cation in sub-Saharian Africa, (źródło: http://www.
med.uottawa.ca/medweb/hetenyi/ayeni.htm, 15.05.2008).
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