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Uwagi wstępne

Tytułem wstępu chciałbym napisać kilka słów o głównych założeniach 
pracy oraz o jej strukturze i metodzie, jaką się posługuję. Głównym 
tematem niniejszego studium jest jedno z ważnych zagadnień antropo
logii filozoficznej, a mianowicie zagadnienie cielesności. Ciało ludz
kie, jak powszechnie wiadomo, stanowi przedmiot badania wielu dys
cyplin naukowych: biologii, fizjologii, rozmaitych dziedzin medycyny. 
Wnikliwie badane są procesy fizyczne i chemiczne, które rozgrywają 
się w ludzkim organizmie, oraz złożone mechanizmy, które rządząjego 
zachowaniem. Oprócz tego ciało jest, by tak rzec, w centrum wielu 
innych dziedzin ludzkiej aktywności. Na przykład może ono być 
podziwiane i przedstawiane przez rzeźbiarzy i malarzy, jego finezyjne 
ruchy w najpełniejszy sposób oddaje taniec. W rozmaitych dyscypli
nach sportowych specjalnie wytrenowany sportowiec ukazuje granice 
możliwości tkwiące w organizmie. Z kolei wytrawny jogin wprawia 
w osłupienie każdego, kto widzi, w jaki sposób panuje on nad swoim 
ciałem. Krótko mówiąc, gdziekolwiek by nie spojrzeć, napotykamy 
ciało. Fakt ten nie powinien jednak dziwić. Ciało jest bowiem nieod
łączną składową kondycji ludzkiej. W cielesności lub poprzez nią 
ujawniają się fundamentalne dla człowieka doświadczenia. Z jednej 
strony - na przykład siła, radość, kreatywność, pragnienie i rozkosz, 
z drugiej - słabość, bezradność, cierpienie, ból, choroba, a zatem 
kruchość i skończoność człowieka. 

Studium pisane było z intencją połączenia pracy analitycznej z hi
storyczną. Stąd właśnie wybór autorów i struktura całości, na którą 
składa się ze wstęp, siedem rozdziałów oraz zakończenie. W części 
pierwszej przedstawię poglądy Kartezjusza. Reprezentowane przez 
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niego stanowisko - dualizm duszy i ciała oraz rozumienie ciała, raz 
jako substancji rozciągłej, innym razem jako mechanizmu - stanowić 
będzie negatywny punkt odniesienia dla późniejszych rozważań. Praca 
ma zatem także podtekst polemiczny. W części drugiej w oparciu 
o poglądy Maine de Birana przedstawię jedną z najciekawszych w 
czasach nowożytnych próbę stworzenia koncepcji ciała, która łączyła
by myślenie o ciele subiektywnym z obiektywnym jego traktowaniem. 
Rozdział trzeci oznacza wejście we współczesną filozofię ciała. Drogę 
tę rozpocznę od Edmunda Husserla z jego ważnym rozróżnieniem na 
Körper i Leib, następnie w rozdziale czwartym zajmę się poglądami 
Jeana Paula Sartre’a, w piątym - Gabriela Marcela, w szóstym - 
Maurice’a Merleau-Ponty’ego, wreszcie w siódmym przedstawię nie
zwykle interesującą koncepcję filozofii cielesności Michela Henry’ego. 
Ten, niestety, prawie w ogóle nieznany polskiemu czytelnikowi myśli
ciel jest jedynym z wybitnych żyjących filozofów, którzy rozwinęli 
całkowicie oryginalną filozofię ciała. Myślę, że się nie pomylę, jeśli 
powiem, że wszyscy wymienieni filozofowie występują przeciwko 
dualizmowi duszy i ciała, ale oprócz tego przeciwstawiają się także 
temu, co określić można redukcjonizmem w myśleniu o ludzkim ciele. 
Pragną oni bowiem w pełni zdać sprawę ze złożoności i wielowymiaro
wości ciała człowieka, nie traktując go przy tym, jak to miało najczę
ściej miejsce w tradycji, jako drugi element w człowieku. 

Filozofia ciała jest, by tak rzec, jedną ze specjalności filozofii 
francuskiej. Nie dziwi zatem fakt, że większość wybranych autorów to 
Francuzi. Jedyny wyjątek stanowi Husserl, któremu poświęcam osobny 
rozdział. Umieszczenie jego koncepcji w takim kontekście nie jest 
jednak czymś przypadkowym. Oprócz tego, że jest to jedna z najważ
niejszych koncepcji cielesności we współczesnej filozofii, stanowi ona 
ponadto stały punkt odniesienia dla większości z omawianych autorów. 
Pominięcie w rozważaniach nad ciałem twórcy fenomenologii byłoby 
zatem poważnym brakiem zakłócającym logikę wywodu. 

Na wybór przedmiotu badań wpływ miało wiele czynników. Naj
ważniejszym wydaje mi się stopniowe uświadomienie sobie faktu, 
jakie znaczenie posiada ciało dla zrozumienia tego, kim jest człowiek. 
Stąd potrzeba rozpatrzenia problematyki cielesności pod takim właśnie 
kątem, czyli jako studium z antropologii filozoficznej. Ponadto praca ta 
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może być także rozumiana jako rozwinięcie ledwo naszkicowanego 
wątku z ostatnich stron mojej książki poświęconej P. Ricoeurowi1. 

1 M. Drwięga, Paul Ricoeur daje do myślenia, Bydgoszcz 1998, patrz s. 193-198. 

Niektóre fragmenty poniższej rozprawy były opublikowane. Roz
dział poświęcony cielesności u J. P. Sartre’a stanowi przeróbkę artyku
łu Dimensions of Humań Corporeity in the Philosophy of J. P. Sartre, 
który ukazał się w „Phaenomenologische Forschungen” 2001, 1-2. 
Podobnie jest z rozdziałem o Husserlu, dla którego podstawą był 
artykuł Husserl o cielesności opublikowany w „Kwartalniku Filozo
ficznym” 2001, z. 3. Niewielki fragment rozdziału o Merleau-Pontym 
ukazał się pod tytułem Od mechanizmu do ciała. Uwagi o podstawach 
semantycznej teorii ciała we wczesnej fazie fiłozofii M. Merłeau- 
-Ponty’ego w „Logos i Ethos” 2001, 2 (11). 

Szczególnie pomocne w przygotowaniu pracy okazały się pobyty 
zagraniczne. Pod tym względem wiele zawdzięczam możliwości prze
bywania na stypendiach zagranicznych. Najpierw, w 1999 r., w Paryżu, 
gdzie w L’Ecole Normale Supérieure miałem okazję zapoznania się 
z wieloma dotychczas nieznanymi mi materiałami oraz uczestniczenia 
w inspirujących seminariach, szczególnie Jeana-Luca Mariona, które 
odbywały się nie przy rue d’Ulm, lecz na Sorbonie. Następnie, w 2000 r. 
w Wiedniu, gdzie w Instytucie Badań nad Człowiekiem przez kilka 
miesięcy mogłem w spokoju kontynuować swoją pracę, korzystając ze 
znakomicie zaopatrzonej biblioteki oraz możliwości wymiany poglą
dów z kolegami z wielu krajów świata. 

Na koniec pragnę złożyć szczególne podziękowania. Najpierw Pio
trowi Murzańskiemu, który znalazł czas na przeczytanie fragmentów 
mojej pracy oraz udzielił mi wielu cennych rad, następnie Pani Jani
nie Zielińskiej, która pracę przeczytała i pomogła mi wprowadzić 
poprawki stylistyczne, wreszcie mojej żonie za cierpliwość i wyrozu
miałość. 1





Rozdział I

Między substancją rozciągłą a maszyną. 
Ciało w filozofii Kartezjusza

Wstęp

Jan Patoćka w książce poświęconej filozofii ciała zauważa rzecz intere
sującą; twierdzi on mianowicie, że nowożytna filozofia, która odkryła 
osobowy charakter człowieka, nie odkryła osobowego charakteru jego 
ciała1. Powyższe stwierdzenie w znakomity sposób charakteryzuje 
filozofię Kartezjusza. Z jednej strony ojciec nowożytnego racjonalizmu 
jest tym myślicielem, który odkrywa filozofię podmiotu, bowiem nie 
kto inny niż on właśnie starał się zdać w pełni sprawę z sensu formuły 
ego cogito. Z drugiej strony jednak, rozwijając filozofię w pierwszej 
osobie, pozbawiał lub co najwyżej ledwo dostrzegał rolę, jaką dla 
osobowego podmiotu odgrywa jego własne ciało. Ciało bowiem było 
dla niego czymś innym niż istotną składową filozofującego podmiotu. 
Ciało, co postaram się pokazać, rozważane było przez Kartezjusza 
zasadniczo z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony jako przedmiot * 

' J. Patocka, Body, Community, Language, World, translated from Czech by E. Kohak, 
translation based on the forth volume of a typescript collection known as the Archival 
Collection of the Works of Jan Patocka and on the Czech edition prepared by J. Polivka, 
Jan Patocka: Telo, spolecenstvi. jazyk, svet (Praque 1995), Chicago - La Salle, Illinois 
1998, s. 9. 
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metafizyki, z drugiej - jako część natury. Dlatego też w jego poglą
dach, by tak rzec, sytuuje się ono między substancją a mechanizmem, 
co oczywiście znacznie utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, patrzenia na 
nie z perspektywy subiektywnej. 

Jak zatem, zapytajmy, wygląda ciało i cielesność w filozofii Karte
zjusza, co takiego ją charakteryzuje, w czym leży jej specyfika i co 
wreszcie sprawia, że stała się ona przedmiotem ostrej i nieprzejednanej 
krytyki wielu myślicieli? Przede wszystkim jednak, co zdecydowało 
o tym, że Kartezjusz nie był w stanie postawić pytania o osobowe 
ciało? 

Na początku, tytułem wstępu i by lepiej zrozumieć interesującą nas 
problematykę, powiedzmy kilka słów natury ogólnej o założeniach 
filozofii Kartezjusza. Jak wiadomo, u Kartezjusza wzorem dla filozofii 
jest czysta geometria, która zawdzięcza swoją pewność wewnętrznemu 
połączeniu racji bez konieczności odwoływania się do rzeczywistości 
zewnętrznej. Kartezjusz odróżnia dwa porządki myślenia: syntetyczny 
i analityczny. W Rozprawie o metodzie i Medytacjach porządek jest 
analityczny, z kolei w Zasadach2 3 porządek jest syntetyczny. Gdyby 
autorowi postawić pytanie: który z tych porządków jest rozstrzygający, 
to nie wahałby się odpowiedzieć, że jest nim porządek analityczny. 
Wynika to z faktu, że porządek syntetyczny jest odpowiedni przede 

2 R. Descartes, Zasady filozofii, z oryginału łacińskiego przełożyła, opatrzyła sło
wem od tłumacza i przypisami I. Dąmbska, Warszawa, 1960. Dalej jako Z. F. Wszystkie 
cytaty, odwołania lub tłumaczenia dzieł Kartezjusza mają za podstawą wydanie: R. De- 
scartes, Oeuvres, publiés par Ch. Adam, P. Tannery, zwykle oznacza sią je skrótem AT, 
cyfra rzymska oznacza tom, arabska stroną. 

3 W Rozprawie o metodzie Kartezjusz podaję główne prawidła swej metody: po 
pierwsze, „nigdy nie przyjmować za prawdziwą żadnej rzeczy, zanim by jako taka nie 
została rozpatrzona przeze mnie w sposób oczywisty: co znaczy, aby starannie unikać 
pośpiechu i uprzedzeń oraz aby nie zawrzeć w swych sądach nic ponadto, co jawi sią 
przed mym umysłem tak jasno i wyraźnie, że nie miałbym żadnego powodu, by o tym 
powątpiewać. Drugie, aby dzielić każde z badanych zagadnień na tyle cząstek, na ile by 
sią dało i na ile byłaby potrzeba dla najlepszego ich rozwiązania. Trzecie, by prowadzić 
swe myśli w porządku, poczynając od przedmiotów najprostszych i najdostępniejszych 
poznaniu, i wznosić sią po trochu, jakby po stopniach, aż do poznania przedmiotów 
bardziej złożonych”. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszuki
wania prawdy w naukach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa 1988, s. 22. 
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wszystkim dla prezentowania całości wyników już uzyskanych przy 
pomocy metody, która służy odkryciu3. Dlatego też Zasady przedsta
wiają w sposób systematyczny przygotowany korpus wiedzy. Nie ma 
w nich jednak wnikliwych uzasadnień, jakie zarezerwowane są dla 
pracy analitycznej. Taki typ pracy preferowany jest przede wszystkim 
w metafizyce. Stąd stawiamy Medytacje na uprzywilejowanym miejscu 
nie dlatego, że zawierają one całość jego filozofii, lecz dlatego, że 
w nich obecne są istotne momenty przedstawione wraz z uzasadnie
niem. Na marginesie dodajmy, że idea systemu znajduje swoje dopeł
nienie w znanej powszechnie metaforze filozofii przedstawionej jako 
drzewo, gdzie metafizyka stanowi korzenie, fizyka pień, zaś rozcho
dzące się na boki konary to inne nauki, wśród których trzy główne to: 
medycyna, mechanika i etyka4. Medytacje zatem jako filozofia pierw
sza zajmują miejsce centralne, zaś rozstrzygnięcia tam wypracowane 
stanowić będą podstawę dla później rozwijanych kwestii. Jak trafnie 
zauważa jeden z komentatorów: „Medytacje są stale przywoływane 
przez Kartezjusza, raz jako brewiarz, innym razem jako konieczne 
i prawdziwe wyjaśniające wprowadzenie do całej jego filozofii. [... ] Do 
końca swojego życia robi on do nich komentarz, niczego w nich nie 
zmieniając”5. Biorąc pod uwagę powyższe rozróżnienia, w naszej 
analizie problematyki ciała Medytacje zajmować będą główne miejsce. 
Inne teksty traktujące o tym zagadnieniu, takie jak Człowiek, Opis ciała 
ludzkiego, Listy do księżniczki Elżbiety czy Namiętności duszy oraz 
fragmenty innych tekstów, szczególnie listów, odnosić się będą do 
wyników wypracowanych w Medytacjach. Rozdział ten zatem podzie
lę na dwie części. W pierwszej przeprowadzę analizę tego tekstu, 
starając się odczytywać go pod kątem problematyki cielesności, następ
nie w części drugiej w oparciu o inne teksty rozważać będę rozwój 
owej problematyki, uwypuklając przede wszystkim kontrowersyjne 
zagadnienie jedności duszy i ciała. 

4 Autor do tłumacza książki [Zasad filozofii], op. cit., s. 367. 
5 M. Gueroult, Descartes' Philosophy Interpreted According to the Order of Rea

sons, vol. I The Soul and God, transl. by R. Anew, Minneapolis 1984, s. 8. 
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W poszukiwaniu substancji

W Medytacjach o pierwszej filozofii6 problematyka ciała stanowi jedno 
z głównych zagadnień. Jak powszechnie wiadomo, pierwsza Medyta
cja dotyczy tego, o czym można wątpić. Co godne podkreślenia, siła 
wątpienia jest proporcjonalna do pragnienia znalezienia absolutnej 
pewności. Chodzi o dwojaką pewność: z jednej strony pewność episte- 
mologiczną, czyli o dotarcie do pierwszych niepodważalnych prawd, 
z drugiej o powiązaną z nią pewność istnienia. To ekstremalne dążenie 
znalezienia absolutnej pewności zabarwia zresztą całość poszukiwań, 
co nie jest, jak zobaczymy, bez znaczenia dla problematyki ciała. 
Charakterystyczne jest, że Kartezjusz chce wyeliminować wszystko to, 
w co można w najmniejszym choćby stopniu wątpić, żywiąc przy tym 
nadzieję, że to, co po tym zabiegu pozostanie, będzie niepowątpiewal- 
ne. Jednym z pierwszych przedmiotów wątpienia są zmysły. Jak wiado
mo, część wiedzy uzyskujemy za pośrednictwem zmysłów, czyli w pew
nym sensie poprzez ciało. Argument Kartezjusza opiera się na przeko
naniu o niemożliwości rozróżnienia snu i jawy. Pisze on: „przypuśćmy, 
że śnimy i że nieprawdą są wszystkie te szczegóły, jak to, że otwieramy 
oczy, poruszamy głową, wyciągamy ręce i że mamy takie ręce i takie 
ciało” (M., s. 23). Argument ten zdaje się sugerować, że jeśli nie ma 
różnicy między tym, co widzimy we śnie i na jawie, a to, co we śnie nie 
jest rzeczywiste, bo po przebudzeniu znika, to nie można tego uznawać 
za coś pewnego. Krótko mówiąc, tak we śnie, jak i na jawie widzę oczy, 
głowę, czuję rękę, czyli mam doświadczenie ciała, a ponieważ „nigdy 
nie można na podstawie pewnych oznak” odróżnić snu o jawy, ciało nie 

6 R. Descartes, Medytacje o piei-wszej jilozofii wraz z zarzutami uczonych mężów 
i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. Medytacje, przeł. M. i K. Ajdukie- 
wiczowie, Zarzuty S. Swieżawski, Rozmowę oraz poprzedzający Medytacje list do Dzie
kana i Doktorów Świętego Fakultetu Paryskiej Teologii przełożyła I. Dąmbska. Całość 
redagowało kolegium w składzie: K. Ajdukiewicz, I. Dąmbska, R. Ingarden, S. Swie
żawski, Warszawa 1958. Dalej cyt. jako M. Wydanie łacińskie i francuskie w: Descar
tes, Oeuvres philosophiques, t. II, textes établis, présentés et annotés par F. Alquié, Paris 
1967. 
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może uchodzić za coś pewnego. Mówiąc najprościej, jeśli istnieje 
choćby najmniejsza wątpliwość, trzeba to odrzucić. Jan Patoćka we 
wspomnianym już dziele słusznie zauważa, że Kartezjusz przeoczył 
fakt, iż nawet osoba śniąca posiada ciało. Jest to wprawdzie ciało we 
śnie, ale osoba śniąca nie jest go pozbawiona. Ciało wydaje się ko
nieczne nawet w świecie snów po to, by dzięki niemu mogło się 
w ogóle gdzieś być i oglądać rzeczy z jakiejś perspektywy. Słowem, 
owo myślące ego musi być w jakimś miejscu ulokowane, a lokalizacja 
jest możliwa jedynie dzięki ciału. 

Ciekawe, że w dalszym ciągu rozumowania sam Kartezjusz wysuwa 
obiekcję co do czysto iluzorycznego charakteru snów. Pisze on: „Trze
ba jednak z pewnością przyznać, że senne widziadła są jak gdyby 
jakimiś malowidłami, które mogły zostać utworzone jedynie na podo
bieństwo rzeczy prawdziwych” (M., s. 23). Z zacytowanego fragmentu 
wynika, że oczy, głowa, ręce i całe ciało istniejąjako prawdziwe, a nie 
tylko jako rzeczy wyobrażone. Innymi słowy, wprawdzie rzeczy ogól
ne, takie jak oczy, głowa, ręce, mogą być tworami wyobraźni, to jednak 
rzeczywistymi są jakieś inne rzeczy „proste i ogólniejsze, z których 
tworzy się wszystkie bądź fałszywe bądź prawdziwe obrazy rzeczy, 
jakie się znajdują w naszej myśli” (M., s. 24). Na tym ma polegać istota 
ciała, która ma się sprowadzać do prostych i ogólnych zasad. Ale, co 
wydaje się zastanawiające, autor Rozprawy o metodzie zasad tych nie 
stosuje do swojego własnego ciała, ciała podmiotowego, ciała filozofu
jącego podmiotu, lecz za jednym zamachem przechodzi do rozważań 
obiektywnych, przyjmując jako wzór geometrię i arytmetykę. 

W naukach tych, traktujących o rzeczach najprostszych i najogól
niejszych, istnieją podstawowe składniki, które są neutralne w stosun
ku do tego, co jest rzeczywiste lub nie. Tak więc, na przykład zarówno 
na jawie, jak i we śnie, dwa dodać dwa równa się cztery. Można 
powiedzieć, że Kartezjusz wychodzi od wątpienia w zmysły, w ciało 
filozofującego w pierwszej osobie podmiotu, następnie, opierając się 
na argumencie o nierozróżnialności snu od jawy, przechodzi do obiek
tywnych analiz, do świata, w którym geometria stanowi wzór i podsta
wę dla rozważań metafizycznych. Co ciekawe, to geometria posłuży 
mu do zdefiniowania istoty substancji materialnej. Oznacza to, że może 
nam ona powiedzieć o przestrzenności, rozciągłości, kształcie rzeczy, 
liczbie, wielkości itd. Dzięki geometrii uchwycić możemy istotę każdej 
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zewnętrznej rzeczy. Ale przy takich założeniach metody ciało podmio
tu, moje ciało, może być analizowane tylko w obiektywnej perspek
tywie matematycznych definicji. Wszelkie na przykład subiektywne 
składowe mogą być rozumiane co najwyżej jako cechy akcydentalne. 
Kartezjusz wprawdzie, jak zobaczymy, dostrzeże subiektywne ludzkie 
ciało, nie będzie jednak w stanie właściwie go opisać. W tym miejscu 
można wyraźnie dostrzec, jak powoli zbiegają się ze sobą wymagania 
metody poszukiwań, ideał filozofii zbudowanej na wzór geometrii oraz 
to, co w niej stanowi pierwsze elementy, czyli pojęcie substancji7. 

7 W porządku metafizycznym podstawowymi pojęciami są pojęcia substancji, które 
odnoszą się do Boga, duszy i ciała. W Zasadach filozofii Kartezjusz tak określa pojęcie 
substancji: „przez substancję niczego innego nie możemy rozumieć jak tylko rzecz, 
która tak istnieje, że żadnej innej rzeczy nie potrzebuje do swego istnienia. [...] wszela
ko nie możemy poznać substancji na podstawie tego tylko, że jest ona rzeczą istniejącą 
[...]. Ale łatwo ją poznajemy na podstawie któregokolwiek z jej atrybutów, przez owo 
wspólne założenie, że temu, co jest niczym nie przysługują żadne atrybuty, ani żadne 
własności lub jakości. Na postawie tego bowiem, że dostrzegamy obecność jakiegoś 
atrybutu, wnosimy, że z konieczności obecna jest jakaś rzecz istniejąca, czyli substan
cja, której go można przypisywać. [...] każdej substancji przysługuje jakaś główna wła
sność, która konstytuuje jej naturę i istotę, i do której sprowadza się wszystkie inne 
właściwości”, op. cit., s. 32-33.

Jednak póki co druga Medytacja kieruje nas w stronę poszukiwanej 
przez Kartezjusza pewności. Po drodze, podsumowując pierwszą 
Medytację, autor uznaje, że ciało, kształt, ruch i miejsce są chimerami. 
W myśli Kartezjusza rodzi się wówczas pytanie: czyż więc ja sam 
czymś jestem? Jest to ważne pytanie. Zaprzeczył on już bowiem, że ma 
zmysły i ciało. Wynika z tego, że nie jest tak ściśle z nimi związany, by 
bez nich nie istnieć. Ale owo pytające i wątpiące ja istnieje nawet po 
przyjęciu założenia, że w świecie nie istnieje nic i że wszechpotężny 
zwodziciel łudzi je. „Nie ma więc wątpliwości, że istnieję, skoro mnie 
łudzi” (M., s. 31). Stąd tylko krok do podstawowej formuły Kartezju
sza: ja jestem, ja istnieję. Pewność co do konieczności istnienia otwiera 
drogę do pozytywnej charakterystyki samego ja. cóż się tedy 
dotychczas uważałem? - pyta Kartezjusz - Oczywiście za człowieka, 
lecz czym jest człowiek? ” (M., s. 32). Zauważmy, że próbując odpo
wiedzieć na to pytanie, odrzuca on Arystotelesowską definicję przyjętą 
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później przez scholastyków, zgodnie z którą człowiek jest żyjącą istotą 
rozumną. Ojciec nowożytnego racjonalizmu podąża raczej drogą myśli, 
która, jak powiada, narzucała mu się w sposób naturalny. Co napotyka
my na tej drodze? Otóż pierwszą rzeczą, która mu się narzucała, był 
fakt, że posiada ciało. Ale mieć twarz, ręce, ramiona, to „mieć całą tę 
maszynerię członków, jaką spostrzega się także u trupa” (ibidem). Po 
tym dość osobliwym wyznaniu Kartezjusz dokonuje charakterystyki 
ciała. Czym ono jest? Ciałem jest to, co może być ograniczone pewnym 
kształtem, określone co do miejsca, coś, co może wypełniać przestrzeń 
w taki sposób, że w niej wyłącza każde inne ciało, co może być ponadto 
spostrzeżone za pomocą dotyku, wzroku, słuchu, smaku oraz coś, co 
może być wprowadzone w ruch, ale przez coś innego, co je dotyka. 
W tej charakterystyce nietrudno wyodrębnić trzy składowe: geometrycz
ną - kształt, miejsce w obiektywnej przestrzeni, zmysłową - dotyk, 
smak, wzrok, słuch oraz ruchową. Jest rzeczą godną zastanowienia, że 
przy takim określeniu natury ciała Kartezjusz eliminuje dwie niezwy
kle ważne cechy - zdolność wprowadzania siebie w ruch oraz zdolność 
czucia. Pierwsza z nich określa jeden z konstytutywnych momentów 
cielesności u Maine de Birana. Łączyć się ona będzie ze sławnym 
doznaniem oporu {sentiment d’effort). Druga, nie mniej ważna, odgry
wa kluczową rolę w konstytucji cielesności u wielu współczesnych 
myślicieli na przykład u Husserla, Sartre’a, Merleau-Ponty’ego i Mar
cela. W formie dygresji dodajmy, że zdolność czucia oraz ruch odgry
wały także istotną rolę w konstytucji cielesności u Arystotelesa i jego 
następców8.

8 Zwraca na to uwagę E. Gilson w swym znanym studium o Kartezjuszu Etudes sur 
le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien Paris 1951.

Powróćmy jednak do głównego wątku poszukiwań. Po odrzuceniu 
możliwości utożsamienia ja z posiadaniem ciała Kartezjusz dochodzi, 
jak mniema, do zadowalającego go stwierdzenia. Obwieszcza triumfal
nie: „Teraz znalazłem! Tak: to myślenie. Ono jedno nie daje się ode 
mnie oddzielić. [...] Ja jestem, ja istnieję; to jest pewne. Jak długo 
jednak? Oczywiście jak długo myślę; [...] jestem więc dokładnie mó
wiąc tylko rzeczą myślącą (res cogitans), to znaczy umysłem (mens) 
bądź duchem (animus) bądź intelektem (intellectus) bądź rozumem 
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(ratio)” (M., s. 34). Rodzi się jednak pytanie: czym mógłbym być 
ponadto? Wprawdzie myślenia nie da się ode mnie oddzielić, ale czy 
tylko myślenie mnie charakteryzuje? Kartezjusz rozważać będzie różne 
możliwości, pośród których pojawia się także ciało. Jednak, bazując na 
znanym już wcześniej argumencie o nierozróżnialności snu i jawy, 
autor Zasad filozofii taką ewentualność odrzuca. Ostatecznie więc 
dochodzi on do przekonania, że jako rzecz myśląca {res cogitans) 
jestem tym, kto wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, 
a także wyobraża sobie i czuje. Jak widać, zdolność czucia nie jest 
złączona z ciałem, lecz z duszą. Tym samym ukonstytuowany zostaje 
kartezjański podmiot. Podmiot ten jednak z racji wątpienia w ciało 
został pozbawiony oparcia, nie posiada on żadnych czaso-przestrzen- 
nych punktów odniesienia. Nie ma też zaczepienia w realnym świecie 
codziennych ludzkich doświadczeń. Staje się on jedynie myślą, res 
cogitans, by tak rzec, pierwszą substancją. Późniejsze dramatyczne 
wysiłki Kartezjusza zmierzać będą do przywrócenia mu ponownie 
ciała.

Res extensa

Jaka jest, zapytajmy, natura ciała? Nie jest ono jak dusza substancją 
myślącą, res cogitans. Czym jest wobec tego? By wyjaśnić jego naturę, 
Kartezjusz odwołuje się do sławnego przykładu z woskiem. Wosk 
posiada zapach, kolor, gdy go dotykamy jest twardy, jego kształt 
i wielkość są widoczne. Ale kiedy przybliżamy go do ognia, kolor, 
zapach, kształt i wielkość zmieniają się. Nikt jednak nie zaprzeczy, że 
jest to ten sam kawałek wosku. Co takiego, zapytajmy, ma ilustrować 
powyższy przykład? Sądzę, że przede wszystkim ważne jest, by raz 
jeszcze przypomnieć, że Kartezjusz poszukuje pewności. Nie chodzi 
mu więc o dokładne zdanie sprawy, jaki jest analizowany przedmiot, 
o opis jego cech i właściwości. To, czego on poszukuje ma niewiele 
wspólnego z rzeczywistym ciałem, które napotykamy, zwracając się 
w kierunku świata. Chce on raczej dotrzeć do czegoś, co byłoby 
niezmienne, toteż kolor, smak, kształt lub wielkość nie mogą być brane 
pod uwagę, ponieważ wszystkie te cechy zmieniają się. Kartezjusz 
pojmuje to jasno i wyraźnie. Tym, czego on rzeczywiście poszukuje, 



Między substancją rozciągłą a maszyną 21

jest substancja, stały nośnik rozmaitych atrybutów, ostateczny substrat, 
czyli Jakaś główna własność, która konstytuuje jej naturę i istotę, i do 
której sprowadzają się wszystkie inne właściwości” (Z.F., s. 33). Nieza
przeczalnie autor Medytacji myśli o wosku i w ogóle o ciele, posługu
jąc się pojęciem substancji odziedziczonym z tradycji filozoficznej. Ma 
to jednak swoje konsekwencje, ponieważ gdyby zapytać: co takiego 
pozostaje po usunięciu tego wszystkiego, co do wosku nie należy? 
Kartezjusz z niezachwianą pewnością odpowiedziałby: „nic innego jak 
tylko coś rozciągłego, giętkiego i zmiennego” (M., s. 39). Wypada 
zatem powiedzieć, że przy takim ujęciu ciało jest rzeczą, res, a jego 
rozumienie związane jest z kategorią substancji. Ma to istotne znacze
nie dla poszukiwań. Cokolwiek by nie powiedzieć wosk i ciało ludzkie 
różni wiele, ale tylko wtedy, gdy całą sprawę rozpatrujemy w zupełnie 
innej perspektywie. U Kartezjusza wszystko co je różni, to akcydental- 
ne cechy jednej i tej samej substancji, której istota polega na rozciągło
ści. Staje się to jeszcze jaśniejsze w chwili, gdy w trzeciej Medytacji 
Kartezjusz wyjaśnia, czym jest idea substancji. Jego zdaniem idee 
przedstawiające substancję „są czymś więcej i zawierają w sobie więcej 
[...] obiektywnej rzeczywistości (realitatis obiectivae), aniżeli te, które 
przedstawiają tylko modi czy też przypadłości (accidentiay1 (M., s. 52). 
Jaka, zapytajmy, jest zatem obiektywna idea rzeczy cielesnych? Karte
zjusz podaję listę właściwości, które ujmuje jasno i wyraźnie. Jest ich 
niewiele, w większości były już zresztą wcześniej wymieniane w roz
maitych kontekstach. Są to wielkość, czyli rozciągłość pod względem 
długości, szerokości i głębokości, kształt związany z ograniczeniem 
rozciągłości, położenie oraz ruch związany ze zmianą położenia. Do te
go dochodzi jeszcze substancja, trwanie i liczba. Te obiektywne właści
wości tworzą trzy składowe: pierwszą, geometryczno-matematyczną 
związaną z trójwymiarową przestrzenią, drugą, odnoszącą się do ruchu, 
oraz trzecią, mającą związek z pojęciem trwania. Inne idee, które 
posiadamy, takie jak barwa, zapach, smak, ciepło oraz inne jakości 
podpadające pod zmysł dotyku, są niewyraźne, zmieszane i nie można, 
zdaniem Kartezjusza, brać ich pod uwagę, ponieważ nie wiadomo, czy 
są prawdziwe, czy fałszywe.

Rodzi się więc pytanie: dlaczego kolor, zapach, smak, ciepło itd. nie 
są perceptiones clarae et distinctael Powód znów tkwi w sposobie 
myślenia odziedziczonym z tradycji filozoficznej. Jest tak, ponieważ 
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nie wiemy, które z dwóch przeciwieństw ma charakter pozytywny. Na 
przykład, gdy badamy zimno, to nie wiemy, czy jest brakiem ciepła, 
czy też ciepło jest brakiem zimna. To właśnie idea braku wprowadza 
rozróżnienia na pozytywne i negatywne jakości. Ponadto takie jakości 
nie są odpowiednie dla czysto obiektywnych określeń, bowiem jedynie 
określenia ilościowe oraz substancje są obiektywne. Jeden z komen
tatorów wyjątkowo trafnie określa postępowanie Kartezjusza, pisząc: 
„Kartezjusz postępuje w ten sposób, że odrywa jakości od osobowej 
perspektywy, obiektywizując je, następnie pokazuje sprzeczności w tak 
zobiektywizowanych jakościach i odrzuca je jako niewystarczająco 
obiektywne, niewystarczająco podobne do rzeczy”9. Nietrudno się 
zatem domyśleć, że w takiej perspektywie nasze ciało nie jest niczym 
więcej jak pewną obiektywną strukturą, którą można zdefiniować 
matematycznie. Kartezjusz sądził, że umożliwia to traktowanie ciała 
jako mechanizmu, którym rządzą obiektywne prawa fizyki.

’ J. Patoćka, op. cit., s. 14.

Powrót do świata zmysłów

Jak powszechnie wiadomo, szósta Medytacja obok drugiej dostarcza 
najwięcej materiału do analizy cielesności. Perspektywa, z jakiej kwe
stia ta jest rozpatrywana w Medytacji szóstej, zmienia się jednak 
zasadniczo. W Medytacji tej bowiem centralna sprawa dotyczy istnie
nia rzeczy materialnych, a co za tym idzie także ludzkiego ciała. Na 
początku, by cały wywód posunąć naprzód, Kartezjusz podaję racje 
świadczące o tym, że rzeczy materialne mogą istnieć. Argument, który 
Kartezjusz przywołuje, jest natury matematycznej. Mówi on, że rzeczy 
mogą istnieć o tyle, o ile są przedmiotem czystej matematyki, ponieważ 
je jasno i wyraźnie ujmujemy. Przypomnijmy, że argument ten opiera 
się na przeprowadzonym w trzeciej Medytacji dowodzie na istnienie 
wszechmocnego Boga rozumianego jako gwarant prawdziwości moje
go poznania i istnienia rzeczy materialnych: „bez wątpienia bowiem, 
stwierdza Kartezjusz, jest w mocy Boga urzeczywistnić to wszystko, co 
ja jestem zdolny w ten sposób ująć” (M., s. 95). Zauważmy zatem, że 



Między substancją rozciągłą a maszyną 23

opierając się na boskiej prawdomówności, Kartezjusz stara się przejść 
od badania relacji dusza-ciało z czysto poznawczego punktu widzenia 
do ujęcia samych rzeczy. Ale, co ciekawe, umożliwi to odmienną niż 
w drugiej Medytacji charakterystykę ciała. Z drugiej strony jednak 
podział dokonany w myśli (jasne i wyraźne oddzielenie) pozostaje 
nadal jedynym możliwym kryterium rzeczywistego oddzielenia. Gdyby 
było inaczej, cały system załamałby się. Dlatego też, badając na przy
kład, czym jest ludzkie ciało, nigdy nie opuszcza myśli10, jakkolwiek 
boska prawdomówność daje mu gwarancję, że rzeczy, których idee 
w myśli są realnie oddzielone, w naturze są także oddzielone. Takie 
rozumowanie jednak nieuchronnie prowadzi do problemu pomieszania 
dwóch odmiennych substancji, a ostatecznie do postawienia kwestii 
relacji substancji rozciągłej i myślącej oraz ich jedności w człowieku. 
W naszych rozważaniach wrócimy jeszcze do tych trudnych zagadnień.

10 Na ten temat patrz uwaga F. Alquié do Réponses aux secondes objections w wyda
niu francuskim Medytacji, op. cit., s. 554.

Zdolność wyobrażania i odczuwanie

Do wspomnianych powyżej racji Kartezjusz dodaje jeszcze argument 
mówiący, że istnienie rzeczy materialnych wynika ze zdolności wy
obrażania, którą jako właściwością duszy się posługujemy, ilekroć się 
nimi zajmujemy. Czym jest, zapytajmy, owa zdolność wyobrażania i na 
czym polega jej rola? Przede wszystkim jest to pewne zastosowanie 
zdolności poznawczej do ciała, które jej się bezpośrednio uobecnia. 
Kartezjusz uważa, że owa zdolność wyobrażania różni się od władzy 
pojmowania i w tym sensie nie jest potrzebna w określeniu istoty mnie 
samego, czyli mojego umysłu. Zgodnie z tym rozumowaniem gdybym 
jej nie posiadał to i tak pozostałbym tym samym, kim teraz jestem. 
Wynika stąd, że jest ona zależna od rzeczy różnej ode mnie, krótko 
mówiąc: „umysł przy pojmowaniu zwraca się jak gdyby do siebie 
samego i rozważa którąś z idei będącą w nim samym; przy wyobraża
niu zaś zwraca się ku ciału i w nim ogląda coś zgodnego z ideą przez 
siebie pojmowaną lub zmysłowo uchwyconą” (M., s. 97). W konse
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kwencji, wyobrażenie powstać może o tyle, o ile istnieje ciało, stąd 
można wnosić z pewnym prawdopodobieństwem, że samo ciało istnie
je. A zatem Kartezjusz oprócz natury cielesnej, która stanowi przed
miot geometrii, stara się teraz badać ciało także, że tak powiem, od 
strony czy właściwie poprzez władzę wyobrażania sobie. Opierając się 
na tej władzy, podejmuje on jednocześnie próbę powrotu do zagadnień, 
od których wyszedł w pierwszej Medytacji.

Chciałbym raz jeszcze przypomnieć, że poszukując pewności, roz
począł on od wątpienia w zmysły. Następnie w oparciu o pewność 
istnienia prawdomównego Boga odnalazł pewność w porządku istnie
nia. Bóg jest tutaj podstawą, w oparciu o którą istnienie zewnętrznego 
świata staje się możliwe. Fakt ten z kolei umożliwia, by tak rzec, 
odbycie drogi w drugą stronę. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa 
właśnie władza wyobrażania. Dzięki niej bowiem można rozważać 
odczucia zmysłowe, tworzenie się tego, co sobie wyobrażam, a więc 
głodu, bólu, rozkoszy, ciepła i wielu innych kwestii odnoszących się 
bezpośrednio do ciała. Krótko mówiąc, teraz droga poszukiwań biegnie 
od zmysłów przez pamięć do wyobraźni. Warto się jej przyjrzeć, 
ponieważ w trakcie jej przechodzenia Kartezjusz stoi u progu odkrycia 
subiektywnego ciała. Odkrycie to jednak zostaje szybko zapomniane.

Tak więc ojciec nowożytnego racjonalizmu w myśli rozważa rzeczy, 
które ujmuje się zmysłowo. Pierwszą, którą zauważa, jest fakt, że 
posiada głowę, ręce, nogi, słowem - ciało, które „uważałem jakby za 
część samego siebie, a może także za siebie samego” (M., s. 98). Ciało 
to zresztą znajduje się pomiędzy innymi ciałami, które mogą nań 
oddziaływać albo korzystnie i wówczas doznaje się wrażenia rozkoszy, 
albo niekorzystnie i wówczas doznaje się wrażenia bólu. Oprócz wy
mienionych doznań odczuwamy także pragnienie oraz „pewne skłon
ności cielesne” do wesołości, do smutku, do gniewu itp., oraz uczucia 
(affectuś). Ale to nie wszystko, na zewnątrz bowiem uświadamiamy 
sobie oprócz rozciągłości ciał, ich kształtów i ruchów także twardość, 
ciepło i inne właściwości dotykowe. Do tego dochodzi jeszcze światło, 
barwa, zapach, smak i dźwięk, a więc, by tak rzec, składowe zmysłowe. 
Kartezjusz sądzi, że idee wszystkich wymienionych właściwości, zu
pełnie różnych od naszych myśli, pochodzą od ciał. Dlaczego tak się 
dzieje? Jest tak, powiada, ponieważ owe idee pojawiają się zupełnie 
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bez naszej zgody. Autor Rozprawy o metodzie rozumuje tak: jeśli nie 
pochodzą od nas, to muszą pochodzić od jakichś innych rzeczy, do 
których są podobne. Idee te do intelektu dostawały się za pośrednic
twem zmysłów, a uogólniając - poprzez ciało. Ciało to Kartezjusz ze 
zdziwieniem nazywa własnym. „Nie bez racji sądziłem, że to ciało, 
które z jakimś szczególnym uprawnieniem nazywałem swoim [podkr, 
moje - M.D.], bardziej należy do mnie niż jakiekolwiek inne. Nie 
mogłem bowiem nigdy oddzielić się od niego tak, jak od innych ciał; 
wszystkie pożądania i namiętności odczuwałem w nim i za nie” (M., 
s. 100). Jednak wbrew temu, czego można by się spodziewać, w dal
szym ciągu analizy nie Znajdziemy rozwinięcia tego interesującego 
zagadnienia. Stąd też to ważne dla refleksji nad cielesnością odkrycie 
ginie między wierszami medytacji. Przede wszystkim zauważmy, że po 
tych - dziś powiedzielibyśmy fenomenologicznych - opisach pojawia 
się moment kartezjańskiego wątpienia. Ojciec nowożytnego racjonali
zmu odwołuje się do późniejszych swych doświadczeń, które podważa
ją zaufanie do zmysłów. W doświadczeniach tych bowiem znajduje on 
liczne świadectwa podkopujące prawdziwość sądów opartych tak na 
zmysłach zewnętrznych (wieże, które z daleka widziałem jako okrągłe, 
z bliska okazywały się kwadratowe), jak i wewnętrznych (osoby, 
którym amputowano kończynę odczuwają ból w brakującej im części 
ciała).

Nie można jednak przeoczyć pewnego istotnego elementu rzucają
cego całkiem inne światło na interesujące nas zagadnienie. Mówiąc 
najprościej, kartezjańskie wątpienie nie jest już tak radykalne jak 
w początkowych Medytacjach. Ich autor podkreśla również, że „nie 
należy wprawdzie nierozważnie przyjmować wszystkiego, co wydaje 
mi się, że jest dane od zmysłów, ale też nie należy wszystkiego 
podawać w wątpliwość” (M., s. 102). Z czego wynika ta zmiana? 
Z wielu powodów. Decydującą rolę odgrywa wiedza o „sprawcy mego 
pochodzenia” oraz wiedza o samym sobie. Jak pamiętamy, Kartezjusz 
rozumuje w następujący sposób: jeśli jestem w stanie coś jasno i wyraź
nie pomyśleć, to coś takiego może być stworzone przez Boga. Ponadto, 
biorąc pod uwagę dwie rzeczy, wystarczy, że mogę pojmować jasno 
i wyraźnie jedną rzecz bez drugiej, by być pewnym, że jedna jest różna 
od drugiej, bo „Bóg może je urzeczywistnić oddzielnie” (M., s. 103).
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Przy czym, zdaniem Kartezjusza, nie jest ważne, jaka władza sprawia, 
że uważa się je za różne. Z powyższego wynika, że z pomieszania 
dwóch rzeczy wystarczy, by tylko jedna była pojmowana jasno i wyraź
nie, gdyż jest w mocy Boga urzeczywistnić je oddzielnie.

Gdy mowa o wiedzy o samym sobie, to dostarcza ona tego, co jasne 
i wyraźne. W tym wypadku rozumowanie jest następujące: na podsta
wie wiedzy o tym, że istnieję i jestem ową rzeczą myślącą, wnoszę, że 
moja istota polega jedynie na tym, że jestem rzeczą myślącą (res 
cogitanś). Jakkolwiek Kartezjusz uznaje ciało - „raczej na pewno 
posiadam ciało, które jest ze mną ściśle związane” - to jednak wyraźnie 
podkreśla, że ja jest czymś różnym od swojego ciała i bez niego może 
istnieć. Czy mamy tu zatem do czynienia z paradoksem? Jak się 
wydaje, powyższa sytuacja wynika z założeń kartezjańskiej filozofii, 
a dokładniej z faktu, że posiadamy jasną i wyraźną ideę samego siebie 
jako rzeczy myślącej tylko, nie zaś rozciągłej. Zauważmy, że przez całą 
niemalże szóstą Medytację Kartezjusz porusza się między dwoma na 
pierwszy rzut oka niemożliwymi do pogodzenia dążeniami11. Z jednej 
strony pragnie utrzymać swój metodologiczny rygoryzm (jasne i wy
raźne oddzielenie), z czego wynika dualizm substancji myślącej i roz
ciągłej, z drugiej zaś chce przywrócić jedność człowiekowi, jedność, 
o której jest głęboko przekonany. Nie inaczej jest i teraz. Zaraz po 
przytoczonych wcześniej stwierdzeniach Kartezjusz odwołuje się do 
pewnych szczególnych odmian myślenia, to znaczy do zdolności wy
obrażania i odczuwania, „bez których mogę pojmować siebie całego 
jasno i wyraźnie, ale nie mogę na odwrót pojmować ich bez siebie, to 
jest bez substancji rozumnej, w której tkwię” (M., s. 103). Te dwie 
zdolności różnią się ode mnie, tak jak modi od rzeczy. Nie można ich 
zatem pojąć w oderwaniu od substancji, w której tkwią. Ale Kartezjusz 
powiada, że istnieje w nim także pewna bierna zdolność odczuwania, 
czyli zdolność przyjmowania i poznawania rzeczy zmysłowych. Nie * 

" Jest to kwestia sporna, która porusza tak zwolenników, jak i przeciwników Karte
zjusza. Na przykład Gilson uważa, że paradoks kartezjański zawarty jest w samej logice 
myśli Kartezjusza, jako że dowód istnienia świata zewnętrznego nie ma innego celu jak 
tylko ustanowienie realnego oddzielenia duszy i ciała, tak też trzeba powiedzieć, że 
dowód ich rozdzielenia opiera się na fakcie ich jedności”, op. cit., s. 245.
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mógłby jednak zrobić z nich użytku, gdyby nie istniała także pewna 
aktywna zdolność wytwarzania idei rzeczy zmysłowych. Niemniej 
jednak nie może ona istnieć w nim, dowodzi Kartezjusz, ponieważ owe 
idee powstają bez jego udziału, a często nawet wbrew jego woli. 
Z powyższej argumentacji wynikać ma, że muszą znajdować się w ja
kiejś substancji różnej od niego. Tą substancją może być albo ciało, 
albo Bóg, albo jakieś stworzenie szlachetniejsze od ciała. A ponieważ, 
jak twierdzi, Bóg nie jest zwodzicielem, nie pokazuje mu więc tych idei 
ani bezpośrednio, ani za pośrednictwem jakiegoś stworzenia (anioła), 
stąd „mam wielką skłonność do uwierzenia, że pochodzą one od rzeczy 
cielesnych” (M., s. 105). W rezultacie można powiedzieć, że rzeczy 
cielesne istnieją, więc i ciało ludzkie także12.

12 F. Alquié w rozdziale „L’esprit incamé” swej klasycznej książki o Kartezjuszu 
powiada, że „Nie mogąc być Bogiem, nie troszcząc się o to, by być aniołem, Kartezjusz 
wydaje się więc zadowolony z bycia człowiekiem”. La découverte métaphysique de 
l'homme chez Descartes, Paris 1950, s. 304.

Ciało w świetle natury

Charakterystyczne jest to, że przekonanie Kartezjusza, iż Bóg nie jest 
zwodzicielem, pozwala mu także dojść do wniosku, że wszystko to, 
o czym poucza nas natura, zawiera coś z prawdy. W tym kontekście 
słowo natura posiada dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, ozna
cza ono samego Boga, po drugie, ustanowiony ład rzeczy stworzonych. 
Kierujemy się zatem z porządku rozważań metafizycznych w kierunku 
fizyki. Jaką, zapytajmy, wiedzę daje nam natura? O czym nas ona 
poucza? Otóż, po pierwsze, utwierdza nas ona w przekonaniu, że 
posiadamy ciało. Ciało to bowiem żle się czuje, gdy doskwiera nam 
ból, łakniemy jedzenia i picia, gdy odczuwamy głód lub pragnienie, itd. 
Po drugie, za sprawą owych wrażeń głodu, bólu lub pragnienia natura 
uczy nas, że ja „nie jestem tylko obecny w moim ciele, tak jak żeglarz 
na okręcie, lecz, że jestem z nim jak najściślej złączony i jak gdyby 
zmieszany, tak że tworzę z nim jakby jedną całość” (M., s. 106).
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Zauważmy, że w zacytowanym fragmencie Kartezjusz posługuje się 
arystotelesowską metaforą, używaną później przez tomistów w Szkole 
po to, by skrytykować pogląd przypisany Platonowi, zgodnie z którym 
dusza w stosunku do ciała pozostawałaby w takiej relacji, jak żeglarz 
do okrętu. Kartezjusz zdaje się sugerować, że gdyby człowiek nie 
tworzył jedności, to w momencie, gdy jego ciało zostałoby zranione, 
nie odczuwałby z tego powodu bólu, lecz samym intelektem ujmował 
owo zranienie, „tak jak żeglarz ujmuje wzrokiem, gdy coś na statku się 
złamie” (M., s. 107)13. W rezultacie przyjemność, ból, pragnienie itp., 
czyli świadomość doznaniowa, w oczach Kartezjusza stanowić ma 
jeden z argumentów na rzecz jedności duszy i ciała. Czy jednak, wolno 
zapytać, logiczną konsekwencją takiego złączenia nie jest sytuacja, 
w której jedność nie tyle jest poznawalna czy dokładniej myślana, ile 
raczej odczuwana? Taka zaś kłopotliwa sytuacja wymykałaby się już 
metodologicznemu rygoryzmowi Kartezjusza.

15 Zauważmy, że w Odpowiedzi na zarzuty piąte metafora żeglarza na okręcie zastą
piona zostaje metaforą rzemieślnika posługującego się narzędziem. Kartezjusz piszę: 
„Jak długo [umysł] jest złączony z ciałem, tak długo posługuje się nim jako narzędziem 
służącym do tych działań, którymi najczęściej jest zajęty” (M., s. 417).

Mechanizm

Warto zauważyć, że omawiając to, czego uczy nas natura, Kartezjusz 
przechodzi do mechanicznego opisu ciała. Tym razem ludzkie ciało 
zostaje porównane do mechanizmu. Autor Zasad filozofii piszę: „I tak 
samo jak zegar sporządzony z kółek i ciężarków niemniej dokładnie 
zachowuje wszelkie prawa natury, gdy jest źle wykonany i wskazuje 
fałszywe godziny, jaki i wtedy, gdy pod każdym względem czyni 
zadość życzeniu twórcy - tak samo rzecz się ma, gdy rozważam ciało 
ludzkie jako pewien mechanizm” (M., s. 111). Mechanizm ten złożony 
jest z kości, nerwów, mięśni, żył, krwi oraz skóry, i nawet w sytuacji 
gdyby nie było w nim umysłu, wykonywałby, zdaniem Kartezjusza, 
ruchy, które wykonuje bez nakazu woli i umysłu14. W tym kontekście 
przywołana zostaje po raz kolejny różnica między umysłem a ciałem.
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Polega ona na tym, że ciało jest z natury swej zawsze podzielne, zaś 
umysł niepodzielny. Kartezjusz dowodzi, że chociaż umysł cały jest 
złączony z ciałem, to jednak po obcięciu ręki, nogi lub innej części 
ciała nic nie ubywa z umysłu. Z kolei o zdolności chcenia, odczuwania 
i pojmowania nie można powiedzieć, że są częściami umysłu, ponie
waż Jest to zawsze ten sam umysł, który chce, odczuwa i pojmuje” 
(M., s. 113). Natomiast w przypadku ciała, a więc rzeczy rozciągłej, 
zdaniem Kartezjusza, bez trudności można myśleć o nim jako podzielo
nym na części, a tym samym pojąć jako podzielne. Te dwie osobne 
rzeczy są w stosunku do siebie w osobliwej relacji. Z jednej strony są 
różne, a z drugiej w człowieku stanowić mają jedność. Rodzi się zatem 
pytanie: jak oddziałują one na siebie? Pytanie to jest ważne, będzie ono 
powracać w późniejszych tekstach oraz w korespondencji autora Roz
prawy o metodzie. W związku z tym zagadnieniem pod koniec szóstej

14 Rozważania z Medytacji szóstej dostarczają materiału dla mechanistyczno-biolo- 
gicznej koncepcji ciała. Można ją także odnaleźć w takich tekstach jak Człowiek, Opis 
ciała ludzkiego, piątej części Rozprawy o metodzie oraz w części Traktatu o namiętno
ściach duszy. Pojęcie maszyna, jak to zauważa La Forge, komentator i wydawca rozpra
wy Człowiek, oznacza „ciało złożone z licznych części organicznych, które - połączone 
ze sobą - zgodnie wytwarzają pewne ruchy, nie byłyby do nich zdolne, gdyby pozosta
wały oddzielone od siebie. Częściami organicznymi nazywam wszelkie rodzaje ciał pro
stych bądź złożonych; gdy są razem złączone przyczyniają się one - dzięki swej budo
wie, kształtowi, ruchowi, spoczynkowi i położeniu - do wytwarzania ruchu i działania 
maszyny, której są częściami”. Dla La Forge’a maszyną jest zegar, ciało ludzkie lub 
zwierzęce, a nawet wszechświat; (La Forge, 1677, s. 156-157) w: Człowiek, Opis ciała 
ludzkiego, z francuskiego przełożył, wstępem i przypisami opatrzył A. Bednarczyk, 
Warszawa 1989, s. 135-137. Kartezjusz, pisząc o maszynie, ma na myśli układ mecha
niczny celowo zaplanowany i zbudowany. A. Bednarczyk podkreśla, że Kartezjusz w opi
sie ludzkiego ciała posłużył się wziętym z dziedzictwa przeszłości teoriami, wynikiem 
czego była teoria traktująca ludzkie ciało jako „układ mechaniczno-cieplno-pneuma- 
tyczno-hydrauliczny. Części stałe budują mechaniczną konstrukcję, której elementy prze
mieszczają się względem siebie w przestrzeni. Działanie owego mechanicznego układu 
jest funkcją jego struktury przestrzennej i sposobu przeobrażania się w jego wnętrzu 
energii cieplnej w ruch”, s. XIX. Na temat mechanicznego modelu organizmu patrz 
także G. Rodis-Lewis, Limitations of the Mechanical Model in the Cartesian Concep
tion of the Organism, w: M. Hooker (ed.), Descartes. Critical and Interpretative Essays, 
London-Baltimore 1978, s. 152-170.
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Medytacji Kartezjusz wyraźnie stwierdza, że na umysł nie oddziaływa
ją wszystkie części ciała, lecz tylko mózg, „a może nawet tylko mała 
jego część, mianowicie ta, w której ma się znajdować zmysł wspólny 
(sensus communisy1 (M., s. 113).

15 W części piątej Rozprawy o metodzie odnajdujemy następujące stwierdzenie: „Bóg 
ukształtował ciało człowieka zupełnie podobnie jak nasze, tak co do zewnętrznej posta
ci jego kończyn, jak też co do wewnętrznego układu jego narządów; że przy tym stwo
rzył go wyłącznie z opisanej przeze mnie materii [geometryczna rozciągłość - przyp. 
M.D.], nie wprowadzając doń początkowo żadnej rozumnej duszy ani nic takiego, co by 
w nim służyło jako dusza roślinna lub zmysłowa”, op. cit. s. 55. Podobne stwierdzenia 
odnajdujemy w rozprawie Człowiek', „ciało jest zaledwie posągiem bądź maszyną, którą 
Bóg umyślnie w taki sposób ukształtował, by uczynić ją w najwyższym stopniu do nas 
podobną, tak dalece, że nie tylko nadał jej barwę i zewnętrzny kształt wszystkich na
szych członków, lecz także pomieścił w jej wnętrzu wszystkie niezbędne części, by 
maszyneria ta mogła chodzić, jeść, oddychać”, s. 3.

16 Odpowiedź na zarzuty szóste, w: Medytacje, t. II, s. 37.

Trzymając się porównania do podzielonego na części mechanizmu, 
Kartezjusz stara się przy pomocy ruchu wyjaśnić jego funkcjonowanie. 
To właśnie fizyka ma nas pouczać, w jaki sposób powstaje na przykład 
wrażenie bólu. Nie ma tu zatem mowy o żadnego rodzaju duszy 
zmysłowej, na którą w tym i podobnych przypadkach powoływali się 
scholastycy15. Powstaje ono dzięki nerwom rozsianym po całym ciele 
biegnącym aż do tej części mózgu, która wywiera bezpośredni wpływ 
na umysł, przekazując wrażenie. Uogólniając całą drogę tworzenia się 
wrażeń, można zatem powiedzieć, że biegnie ona trzystopniowo. Na 
pierwszym etapie jest to, co od przedmiotów zewnętrznych bezpośred
nio oddziałuje na narząd cielesny, a co nie jest, zdaniem Kartezjusza, 
niczym innym jak „ruchem cząsteczek tego narządu i wynikającą z tego 
ruchu zmianą kształtu i położenia”16. Drugi stopień zawiera to wszyst
ko, co bezpośrednio wynika w umyśle z tego, że jest on połączony 
z podległym takim działaniom narządem cielesnym. Takimi są dozna
nia bólu, ale także pragnienie, głód, smak itd. Powstają one wskutek 
połączenia lub przemieszania umysłu i ciała. Trzeci stopień wreszcie 
obejmuje sądy o rzeczach, które od dzieciństwa przywykliśmy tworzyć 
przy sposobności ruchów narządów cielesnych. W takiej konstrukcji



Między substancją rozciągłą a maszyną 31

ciało-mechanizm pełni rolę pośrednika. A ponieważ czasami zawodzi, 
to w związku z tym pojawia się możliwość błędu.

Podsumujmy to, co dotychczas powiedzieliśmy, mając na uwadze 
interesującą nas problematykę cielesności. Przede wszystkim myślę, że 
w świetle powyższych wywodów stało się jasnym, że w koncepcji 
Kartezjusza da się wyróżnić złożoną teorię cielesności. Teorię taką 
można interpretować dwojako. Z jednej strony, idąc za intencją samego 
Kartezjusza, można utrzymywać, że mamy do czynienia z jedną, by tak 
rzec, dwupoziomową teorią składającą się z części metafizycznej i fi
zycznej. Z drugiej strony, można utrzymywać, że nie mamy do czynienia 
tylko z jedną teorią cielesności. W tym wypadku trzeba powiedzieć, że 
całkiem wyraźnie zarysowują się dwie całkowicie różne koncepcje. 
Pierwszą z nich jest metafizyczna teoria ciała, zgodnie z którą ciele
sność jest osobną substancją. Istota tej substancji polega na rozciągło
ści i występuje ona łącznie z substancją myślącą. Drugą z nich jest 
fizyczna teoria ciała, która w zamyśle Kartezjusza stanowić miała 
przedłużenie tej pierwszej, a która, zdaniem niektórych, może być 
traktowana jako całkiem niezależna teoria i z powodzeniem obejść się 
bez swych metafizycznych fundamentów. Będę o tym jeszcze mówił 
w późniejszej analizie. Wypada także zauważyć, że jakkolwiek ślado- 
wo to jednak pojawiała się możliwość refleksji nad ciałem subiektyw
nym. Możliwość ta jednak nie została przez Kartezjusza wykorzystana. 
Można tego żałować, ale, prawdę mówiąc, nie sposób się temu dziwić. 
Założenia kartezjańskiego systemu oraz ideał naukowości uniemożli
wiły mu podjęcie tego zagadnienia.

Kiedy spojrzy się raz jeszcze na strukturę dzieła Kartezjusza, to 
widać, jak stopniowo od zagadnień metafizycznych ojciec nowożytne
go racjonalizmu zmierza w kierunku zagadnień konkretnych. W inten
cji Kartezjusza jest to jak najbardziej logiczne. Uznawał on bowiem, że 
wszystkie koncepcje, tak filozoficzne jak i fizyczno-biologiczne, nale
ży wyprowadzić z ustalonych przez niego pierwotnych prawd metafi
zycznych, w odkrywaniu których służyła mu metoda poszukiwania 
prawdy, czyli poznania jasnego i wyraźnego. Stosując jednak ową 
metodę, doszedł on do przekonania, że istnieją dwie odrębne substan
cje, cielesna i duchowa, które mogą być opisywane przy zastosowaniu 
odrębnych kategorii. A zatem problem konkretności to jednocześnie 
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problem złączenia tych dwóch substancji17. W następnej części w oparciu 
o teksty Kartezjusza, głównie jego listy, zajmę się więc przede wszyst
kim analizą problemu jedności duszy i ciała.

17 Na temat relacji duszy i ciała patrz B. Baertschi, Les rapports de l'âme et du corps. 
Descatres, Diderot et Maine de Biron, Paris 1992.

” F. Alquié, La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, op. cit., s. 301.
19 Descartes, Listy do Regiusa. Uwagi o pewnym pisemku, z oryginału łacińskiego 

przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. Kopania, Warszawa 1996.

Kontrowersje wokół jedności duszy i ciała

Jeden z najwybitniejszych komentatorów dzieła Kartezjusza Ferdinand 
Aląuie twierdzi, że nie tylko logika ewolucji intelektualnej doprowadziła 
Kartezjusza do badania człowieka konkretnego. Ogromną rolę w tym 
procesie miały także przyczyny akcydentalne18. Jakie to były przyczy
ny? Co spowodowało, że Kartezjusz był niejako zmuszony podjąć 
wyłaniające się z jego systemu kontrowersyjne zagadnienia? Najpierw 
Regius uznający się za kartezjańczyka głosił tezę, że człowiek jest ens 
per accidens, prowokując skandal i żywą dyskusję, której echa widać 
w korespondencji autora Rozprawy o metodzie. Następnie ogromną 
rolę odegrała księżniczka Elżbieta stawiająca Kartezjuszowi pytania 
o jedność duszy i ciała, zmuszając tym samym do jeszcze intensywniej
szego zastanawiania się nad wzajemną relacją między dwoma substan
cjami. Na koniec wreszcie dużą rolę odegrało stopniowe wypracowy
wanie Traktatu o namiętnościach, w którym to tekście również została 
podjęta problematyka wzajemnego oddziaływania duszy i ciała.

Spór z Regiusem

Spór z Regiusem19 można by nazwać sporem o możliwe interpretacje 
kartezjanizmu. Regius, zwolennik filozofii kartezjańskiej, wygłosił dwie 
tezy, które mocno wzburzyły środowisko arystotelików. Pierwsza mó
wiła o nieistnieniu form substancjalnych, druga podkreślała, że złoże
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nie bytu ludzkiego z substancji duchowej i cielesnej jest przypadkowe. 
Jakkolwiek sam Kartezjusz tez takich nie wypowiadał, to jednak odbie
rane one były jako tezy kartezjańskie. Czy opinia mówiąca, że wynika
ją one z systemu Kartezjusza, jest zasadna? Gdy chodzi o pierwszą 
z wymienionych tez, to Przypomnijmy, że sam Kartezjusz posługuje się 
formułami wziętymi z Arystotelesa i św. Tomasza. Można je odnaleźć 
na przykład w Odpowiedziach na zarzuty, Regułach i Zasadach oraz 
w listach, gdzie, opisując świat doznań, określa duszę jako formę ciała. 
Wypada jednak zapytać: czy Kartezjusz mógł używać tych pojęć 
w znaczeniu, w jakim były one używane w Szkole? Niektórzy twier
dzą, że nie mógł. W arystotelesowskiej koncepcji świata bowiem 
o człowieku można mówić jako o substancji, ponieważ ani dusza ani 
ciało osobno nie są uznawane za substancje, a w każdym razie są to 
substancje niepełne. Dusza jest formą substancjalną ciała, gdyż materia 
ciała nie może istnieć niezależnie od wszelkiej formy, dusza zaś nie 
może być pomyślana bez ciała, które organizuje i porusza. Z drugiej 
jednak strony, w liście do Regiusa ze stycznia 1642 roku, przywołując 
fragment z Meteorów, Kartezjusz powiada: „w żaden sposób ich nie 
odrzucam, ani zaprzeczam ich istnieniu, a jedynie są mi one nieprzydat
ne w przeprowadzanych wyjaśnieniach”20. Regius nie podzielał wahań 
Kartezjusza i z faktu nieprzydatności form substancjalnych w wyja
śnianiu zjawisk fizycznych wyprowadził wniosek o ich bezużyteczno- 
ści poznawczej w ogóle.

20 List XI, op. cit., s. 28. W przypisie do tego fragmentu J. Kopania podkreśla, że 
w Rozprawie o metodzie, rozważając właściwości materii, Kartezjusz piszę, że „nie ma 
tam żadnej z tych form lub cech, o których rozprawia się w szkołach”, s. 112.

Druga z wymienionych tez wywołała więcej emocji. Przy tej okazji 
wypada także rozważyć kwestię: czy teza mówiąca, że człowiek jest 
ens per accidens, jest możliwa do wywiedzenia z systemu kartezjań
skiego? Przeciwnik Kartezjusza powiedziałby, że nic bardziej logiczne
go. Jeśli bowiem dusza jest substancją realnie oddzieloną od ciała 
będącego inną substancją, to ich jedność nie może być niczym więcej 
jak tylko przypadkowym zespoleniem dwóch bytów. Kartezjusz w li
stach z połowy grudnia 1641 i stycznia 1642 roku wyjaśnia, że nie 
zgadza się z poglądami Regiusa. Jego zdaniem człowiek jest prawdzi
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wym bytem przez się, verum ens per se, non autem per accidens, zaś 
umysł jest realnie i substancjalnie złączony z ciałem, mentem corpori 
realiter et substantialiter esse unitam. Kartezjusz argumentuje przy 
tym, że dla ciała ludzkiego bycie złączonym z duszą nie jest czymś 
przypadkowym, „lecz jest jak najbardziej samą jego naturą; albowiem 
skoro cała organizacja ciała przystosowana jest do przyjęcia duszy i bez 
takiej właśnie organizacji nie byłoby to ciało ludzkie, zatem jedynie 
cud mógłby sprawić, iżby nie zostało ono złączone z duszą” {Listy do 
Regiusa, s. 25). Pozostaje jednak zasadna wątpliwość. Jeśli dla Karte
zjusza każda substancja istnieje sama przez się, to jak można utrzymy
wać, że człowiek jest ens per se? Innymi słowy, nie można jednocze
śnie głosić tezy o substancjalizmie człowieka, substancjalizmie duszy 
i substancjalizmie ciała. Można to krótko określić mianem paradoksu 
trzeciej substancji, który da się wyrazić w formie pytania: jeśli substan
cja jest tym, co istnieje przez siebie, to w jaki sposób trzecia substancja 
mogłaby pochodzić z jedności dwóch pozostałych?21

21 Patrz F. Alquié, La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, op. cit., 
s. 308.

22 Część tego sporu w interesujący sposób przedstawia J. Kopania we wstępie do 
Listów do Regiusa. Zwraca on uwagę na fakt, że Regius na długo przed poznaniem pism

Spór z Regiusem jest pouczający dla kartezjanizmu z jeszcze jedne
go, godnego zanotowania powodu. Regius, czytając teksty Kartezjusza, 
doszedł do wniosku, że jego filozofia oddzielająca umysł od ciała 
dostarcza metody badań przyrodniczych nieskrępowanych tradycyjny
mi, scholastycznymi ograniczeniami, na przykład takimi jak wspo
mniane formy substancjalne, które można umieścić poza nauką. Na
stępnie, jeśli uzna się, że opis procesów cielesnych może być badany 
niezależnie od procesów duchowych, to można dojść do wniosku, że 
wystarczy samo mechanistyczne wyjaśnianie przyrody. Ponadto, jeśli 
przyjmie się, że Kartezjusz nie dostarczył żadnego zadowalającego 
naukowo sposobu opisu zjawisk duchowych, a jego badania, ukazujące 
sposób stykania się sfery ducha i ciała w szyszynce, są mało przekonu
jące, to z powyższego rozumowania wyłania się możliwość odrzucenia 
części metafizycznej i uznanie za wartościową naukowo tylko część 
dotyczącą fizyki22. Jak sądzę, nie trzeba już jednak dodawać, że takiej 
postawy nie można nazywać kartezjańską. Nie dziwi zatem fakt, że 
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w toczącej się debacie zarówno arystotelicy, jak i zwolennicy Karte
zjusza wystąpili przeciwko Regiusowi. Pozostaje jednak faktem, że 
Regius, dokonując tego typu interpretacji poglądów autora Medytacji, 
ujawnił niepokojącą dla Kartezjusza możliwość tkwiącą w samym 
systemie.

Idea jedności w korespondencji z Elżbietą

Problem wzajemnego oddziaływania substancji duchowej i cielesnej 
znalazł swoje dalsze rozwinięcie w korespondencji Kartezjusza z księż
niczką Elżbietą, a dokładnie w dwóch listach z 21 maja i 28 czerwca 
1643 roku23. W omawianej problematyce listy te odgrywają ważną 
rolę, dlatego poświęcimy im nieco więcej wagi. Przypomnijmy krótko 
ich genezę. Otóż księżniczka Elżbieta poprosiła Kartezjusza, by wyja
śnił jej, ,jak dusza człowieka (będąca jedynie substancją myślącą) 
może skłonić tchnienie cielesne do działań dobrowolnych. Wydaje się 
bowiem - pisała księżniczka - że każde wymuszenie ruchu [albo] 
dokonuje się dzięki [nadaniu] popędu poruszanej rzeczy w taki sposób, 
że zostaje ona popchnięta przez rzecz, która ją porusza, albo też 
[zależy] od zdolności i kształtu powierzchni tej ostatniej. W dwu 
pierwszych przypadkach konieczne jest dotknięcie, trzeci zaś wymaga 

Kartezjusza był empirykiem i materialistą i dlatego też mógł dostrzec i wykorzystać 
szansą, jaką dostarczała metodologia kartezjańska. „W ten sposób stanął na czele dłu
giego szeregu myślicieli, wśród których znajdujemy zarówno osiemnastowiecznych fran
cuskich materialistów [np. La Mettrie i jego dzieło Człowiek maszyna], jak dwudziesto
wiecznych angielskich analityków [np. Gilbert Ryle Czym jest umysł]. Wprawdzie ci 
połowiczni kartezjanie różnią się co do powodów, z jakich odrzucają dualizm ducha 
i materii, ale wspólne jest im przekonanie, że fizyka i metafizyka Descartes’a to dwa 
odrębne, nie związane ze sobą w sposób konieczny systemy, z których drugi należy 
odrzucić jako bezużyteczny, a wówczas pierwszy można uznać za ważny etap na drodze 
dalszego rozwoju wiedzy”, op. cit. Zauważmy, że w takiej tradycji ciało ludzkie, a nie
kiedy i cały człowiek, traktowane jest jako maszyna, złożony i skomplikowany mecha
nizm, którego funkcjonowaniem rządzą możliwe do okrycia prawa. Takie podejście 
otwiera możliwość zastosowania w stosunku do ciała osiągnięć techniki.

23 Descartes, Listy do księżniczki Elżbiety, z francuskiego przełożył, wstępem i przy
pisami opatrzył J. Kopania. Warszawa 1995.
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rozciągłości. Rozciągłość usunął Pan całkowicie ze swego pojęcia 
duszy, dotknięcie zaś zdaje mi się nie przystawać do rzeczy niemate
rialnej”24. To prawda, że księżniczka postawiła istotną dla Kartezjusza 
kwestię wzajemnego oddziaływania dwóch substancji. Zrobiła to jed
nak, posługując się zgoła niekartezjańskimi pojęciami, bowiem, we
dług niej, nadanie ruchu jakiemuś bytowi dokonuje się w wyniku 
oddziaływania zewnętrznego, a więc ich opis to nic innego jak opis 
zewnętrznego kontaktu, w którym stykają się dwie powierzchnie.

24 Cytat z AT III, s. 661 w tłumaczeniu J. Kopani zawartym w interesującym artykule
J. Kopani pt. Problem jedności duszy i ciała w korespondencji Descartesa z księżniczką 
Elżbietą, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1993, t. 38, s. 118.

Kartezjusz, odpowiadając na list księżniczki, przyznaję, że problem 
jest ważny i należy się nad nim zastanowić. Przypomina także, że dusza 
ludzka posiada dwie właściwości: pierwszą, „że myśli, a drugą, że 
będąc złączoną z ciałem może na nie oddziaływać i znosić jego 
oddziaływanie” (Listy do księżniczki Elżbiety, s. 4). A ponieważ wcze
śniej w analizie bardziej troszczył się o wykazanie różnicy, jaka istnieje 
między duszą i ciałem, ta pierwsza właściwość była mu bardziej 
przydatna, zaś druga mogłaby w tym przeszkodzić, stąd wynikało jego 
milczenie. Teraz jednak na prośbę księżniczki postanawia coś więcej 
o tym powiedzieć. „Przede wszystkim zauważam - piszę Kartezjusz - 
że istnieją w nas pewne pojęcia pierv'otne (notions primitives} będące 
jakby oryginałami, na wzór których tworzymy naszą całą pozostałą 
wiedzę. Pojęć tych jest niewiele; należą do nich najbardziej ogólne, 
takie jak byt, liczba, trwanie itp., które stosują się do wszystkiego, 
cokolwiek możemy pojmować. Do ciała, w szczególności, stosuje się 
jedynie pojęcie rozciągłości, które pociąga za sobą pojęcie kształtu 
i ruchu, do duszy stosuje się zaś pojęcie myślenia, w którym zawierają 
się ujęcia (perceptions} intelektu i skłonności woli; w końcu do duszy 
i ciała razem stosuje się jedynie pojęcie ich jedności, od którego zależy 
pojęcie siły, którą posiada dusza, by poruszać ciało, i ciało, by oddzia
ływać na duszę powodując jej doznania (sentiments} i uczucia (pas
sions}” (List z 21 maja, s. 4).

Przede wszystkim na podkreślenie zasługuje fakt, że Kartezjusz 
odwołuje się do wiedzy. Wyróżnia on bowiem pojęcia pierwotne, 
których, zgodnie z jego koncepcją, należy szukać w duszy. Oznacza to, 
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że rozwiązania problemu jedności nie należy szukać w rzeczywistości 
fizycznej, lecz że klucz do niego leży w umyśle. Tam właśnie odnajdu
jemy owe pierwotne pojęcia, które stosują się do określonych rzeczy 
i należy unikać błędu niewłaściwego ich używania. Błędy te polegają 
głównie na tym, że albo stosujemy pojęcie do nieodpowiedniej rzeczy, 
albo próbujemy wyjaśnić jedno pojęcie przy pomocy drugiego. Na 
przykład błądzimy, kiedy chcemy posłużyć się wyobraźnią w wyjaśnia
niu natury duszy lub kiedy pragniemy zrozumieć, w jaki sposób dusza 
porusza ciało i w tym celu posługujemy się zewnętrzną relacją prze
strzenną, w której jedno ciało porusza drugie.

Co nowego mówi teraz Kartezjusz o relacji dusza - ciało? Otóż 
przywołuje on trzecie pojęcie pierwotne, pojęcie ich jedności. Od niego 
to zależy pojęcie siły, którą posiada dusza, by poruszać ciało, i ciało, by 
oddziaływać na duszę, powodując jej doznania i uczucia. Na podkre
ślenie zasługuje to, że autor Medytacji posługuje się pojęciem siły. 
O jaki rodzaj siły tutaj chodzi? Pytanie wydaje się tym bardziej zasad
ne, że w tym miejscu łatwo o pomyłkę. Nie można mylić, zauważa 
Kartezjusz, siły, którą dusza oddziałuje na ciało, z siłą, z którą jedno 
ciało oddziałuje na drugie. By to lepiej wyjaśnić, Kartezjusz odwołuje 
się do przykładu z ciężarem. Ów przykład używany także w Odpowie
dziach na zarzuty szóste odgrywa ważną rolę. Paradoksalnie pokazuje 
on jednak, jak od błędnego użycia pojęcia dojść można do właściwego 
jego zastosowania. „Sądzę - piszę Kartezjusz - żeśmy przedtem pomy
lili pojęcie siły, którą dusza oddziałuje na ciało, z siłą, którą jedno ciało 
oddziałuje na drugie; jak też, żeśmy i jedną, i drugą przypisali nie 
duszy, albowiem jej nie poznaliśmy, lecz różnym jakościom ciał, takim 
jak ciężar, ciepło i inne, przy czym wyobrażaliśmy sobie, że jakości te 
są realne, tzn. mają istnienie odrębne od ciał, a w konsekwencji 
uznaliśmy je za substancje, mimo że nazywamy je jakościami” (Listy, 
s. 6). Kartezjusz dodaje też, że w rozumieniu tych jakości posługiwał 
się pojęciami, które służą raz do poznawania ciała, raz do poznawania 
duszy. Ma to miejsce wtedy, gdy na przykład zakładamy, że ciężar jest 
jakością realną, o której wiemy tylko tyle, że ma zdolność poruszania 
ciała. Wówczas nie mamy trudności z pojmowaniem „ani jak porusza 
ona to ciało, ani jak jest z nim złączona. Nie sądzimy bynajmniej - 
zauważa Kartezjusz - że dokonuje się to dzięki rzeczywistemu zetknię
ciu jednej powierzchni z drugą. [...] Otóż uważam, że używamy tego 
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pojęcia niewłaściwie, gdy stosujemy je do ciężaru..., który nie jest 
czymś różnym od ciała, albowiem zostało nam ono dane po to, abyśmy 
mogli pojąć sposób, w jaki dusza porusza ciało” (ibidem). Możemy 
zatem ująć sposób, w jaki dusza oddziałuje na ciało, a służyć temu ma 
pojęcie, które posiadamy w duszy. Nie jest jednak jasne, jakie to jest 
pojęcie, o którym, jak zauważa jeden z komentatorów, mówi się tylko 
tyle, że jest siłą analogiczną do siły, w którą błędnie wyposażamy 
ciężar25.

25 J. Kopania, Problem jedności duszy i ciała w korespondencji Descartesa z księż
niczką Elżbietą, op. cit., s. 122.

Księżniczka Elżbieta nie zrozumiała argumentacji Kartezjusza i w ko
lejnym liście prosi o wyjaśnienia, czemu między innymi miało służyć 
porównanie z ciężarem, a dokładnie dlaczego błędne uznanie ciężaru 
za substancję, która oddziałuje na ciało, ma pomóc w rozumieniu 
sposobu, w jaki dusza oddziałuje na ciało, zaś właściwe rozumienie 
pojęcia ciężaru jest tutaj nieprzydatne. Kartezjusz, odpowiadając listem 
z 28 czerwca 1643 r., przyznaję, że wcześniej pominął kilka ważnych 
problemów, wśród których dwa najważniejsze to wyjaśnienie różnicy 
miedzy trzema pierwotnymi pojęciami oraz czemu służy przykład 
z ciężarem. Otóż miał on pokazywać, że „chociaż chcemy pojmować 
duszę jako materialną (co właśnie jest pojmowaniem jej jedności 
z ciałem), nie pozbawiamy się przez to możliwości poznania, że jest 
ona odrębną od ciała” {Listy, s. 8). Jak rozumieć to enigmatyczne 
stwierdzenie? Czy oznacza ono, że pojmowanie jedności duszy z cia
łem to pojmowanie duszy jako materialnej przy jednoczesnej możliwo
ści poznania jej odrębności? Jeśli tak, to w jaki sposób miałoby się to 
dokonywać?

Próbując wyjaśnić całą kwestię, Kartezjusz przywołuje rozróżnienie 
trzech podstawowych pojęć. Mówi, że duszę pojmujemy wyłącznie 
czystym intelektem, ciało, czyli rozciągłość, kształt i ruch, także może
my poznać intelektem, ale „lepiej intelektem wspomaganym wyobraź
nią”, natomiast jedność duszy i ciała „pojmujemy wprawdzie zarówno 
samym intelektem, jak i intelektem wspomaganym wyobraźnią, ale 
jedynie bardzo niejasno, podczas gdy samymi zmysłami bardzo jasno” 
(Listy, s. 8). Zdaniem Kartezjusza wynika stąd, że ci, którzy nie filozo
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fują i posługują się zmysłami, nie wątpią, że dusza porusza ciało, 
a ciało oddziałuje na duszę oraz uważają oni jedno i drugie za jedną 
rzecz, to znaczy pojmują ich jedność. Warto zauważyć, że Kartezjusz 
nie mówi tutaj nic o oddziaływaniu duszy na ciało, a jedynie o pojmo
waniu ich jedności. Samo zresztąpojęcie jedności, jak przyznaję autor 
Rozprawy o metodzie, jest niejasne. Z przytoczonego powyżej frag
mentu można bowiem wysnuć wniosek, że sam intelekt, podobnie jak 
i intelekt wspomagany wyobraźnią, nie tyle ujmuje całe pojęcie, ile 
jedynie uchwytne dla siebie aspekty tej jedności. Więcej, Kartezjusz 
jest przekonany, że umysł ludzki nie jest zdolny całkiem wyraźnie 
w tym samym czasie pojąć różnicę między duszą a ciałem oraz ich 
jedność, „albowiem należałoby w tym celu pojmować je jako jedną 
rzecz, a równocześnie jako dwie rzeczy, co jest przecież sprzeczne” 
{Listy, s. 10). To właśnie mając na uwadze, Kartezjusz posłużył się 
pojęciem ciężaru i innymi jakościami, które zazwyczaj wyobrażamy 
sobie jako zjednoczone z pewnymi ciałami, tak jak „myślenie jest 
zjednoczone z naszym ciałem” (ibidem).

Jakie zatem wnioski wyciągnąć można z powyższej argumentacji? 
Myślę, że można zgodzić się z opinią wspomnianego już wcześniej 
komentatora, mówiącego że według Kartezjusza natura jedności psy
chofizycznej może być ujęta jedynie przez analogię26, która, jak wiado
mo, stanowi próbę poznawczego dotarcia od tego, co znane, do tego, co 
nieznane. Stąd zdaje się wypływać na pierwszy rzut oka dziwnie 
brzmiąca rada, jakiej autor Medytacji udziela księżniczce, by „zechcia
ła swobodnie przypisywać duszy i materialność, i rozciągłość - nie 
będzie to bowiem niczym innym jak właśnie pojmowaniem jej jedności 
z ciałem”. Nie jest to jednak takie absurdalne, gdyż „pojąwszy to raz 
bardzo dobrze i doświadczywszy Wasza Wysokość z łatwością zauwa
ży, iż materia przez Nią przypisywana myśli nie jest myślą samą, 
a rozciągłość owej materii jest innej natury niż rozciągłość tej myśli 
[....] I w ten sposób nic nie przeszkodzi, byś Wasza Wysokość powróci
ła z łatwością do poznania różnicy między duszą i ciałem, pomimo że 
pojęłaś ich jedność” (Listy, s. 10-11). Przywołany przykład z ciężarem 
pełni zatem ważną rolę w argumentacji autora Medytacji. Nie mogąc na 

26 Ibidem, s. 126.
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gruncie swej filozofii ukazać pozytywnie pojęcia jedności, Kartezjusz 
musi sięgać po hipotezę myślową, dzięki której stara się przedstawić 
całe zagadnienie. Czy nie oznacza to jednak, jeśli nie niemożności, 
to przynajmniej ograniczeń jego metody. Cóż bowiem można powie
dzieć o sytuacji, w której, jak to piszę Kartezjusz w liście do Amauld 
z 29 lipca 1648 r., „dusza jest świadoma swego związku z ciałem”, 
skoro świadomość ta, dodajmy, nie jest wiedzą. Zauważmy także, że 
Kartezjusz w ogóle nie przedstawił kwestii wzajemnego oddziaływania 
i, mimo nalegań księżniczki, w dalszych listach będzie milczał na ten 
temat. Wypracował on jednak, jak mniemał, ramy, w których będzie 
chciał umieścić Passions de l'âme, a więc opis wzajemnych oddziały
wań między duszą a ciałem.

Namiętności duszy

Problem doznań i uczuć jest ważny. Kartezjusz poświęcił mu osobne 
dzieło. Nie będziemy się nim jednak tutaj szczegółowo zajmować. 
Problem ten interesować nas będzie o tyle, o ile mieści się w ciągu 
ewolucji intelektualnej Kartezjusza, a dokładniej, o ile wpisuje się on 
w zajmującą nas problematykę cielesności i wzajemnego oddziaływa
nia między duszą a ciałem. Passions de l'âme21 zawiera w sobie wiele 
wcześniej poruszanych wątków. Najszersze ramy, w które poruszane 
tam zagadnienia się wpisują, to, jak można się domyśleć, kartezjański 
dualizm duszy i ciała. Wiemy, że w porządku ontologicznym z jednej 
strony istnieje ciało, które winno się redukować do rozciągłości zmo
dyfikowanej przez kształt i ruch, z drugiej - dusza, res cogitans, 
o której, jak pamiętamy, mówi się, że między innymi czuje. Otóż 
Kartezjusz, zachowując ten podział, w części swego dzieła opisuje 
w sposób czysto mechaniczny funkcjonowanie ciała (art. 7-16), podob
nie jak następnie stara się wyjaśnić obecność uczuć i odczuć w czysto 
duchowej substancji (art. 17-47). Można powiedzieć za jednym z ko
mentatorów, że w części poświęconej ciału autor Namiętności duszy * 

27 R. Descartes, Namiętności duszy, przełożył, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył 
L. Chmaj, Warszawa 1938.
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pragnie opisać działanie maszyny organicznej28. Takie ciało-mecha- 
nizm przede wszystkim może się poruszać i adekwatnie reagować na 
zewnętrzne bodźce, nie potrzebuje do tego działania duszy. Innymi 
słowy, przedmioty zewnętrzne działają na organy naszych zmysłów 
i wywołują tym samym ruchy, które biegną do mózgu. Ale ustanowiw
szy autonomię ciała, trzeba uzasadnić, jak można doświadczać uczuć 
(fr. passions) przy jednoczesnym, jak pamiętamy, założeniu, że dusza 
czuje (łac. sentiens).

28 Patrz interesujący esej Pascale d’Arcy na temat uczuć i odczuć poprzedzający 
Passions de I'dme Descartes’a, Paris 1996, s. 61.

Można wobec tego zasadnie pytać: w jaki sposób materialne działa
nie jakiegoś przedmiotu na ciało może wytworzyć efekt na niematerial
nej duszy? Charakterystyczne jest to, że w Namiętnościach duszy 
odnaleźć można dwa wzory wyjaśniania. Pierwszy z nich (art. 31), 
który jest także obecny w takich tekstach jak Człowiek czy Dioptryka, 
kładzie nacisk na interakcję typu przyczynowego. Mówi on, że ruchy 
biegnące do mózgu w szyszynce tworzą w duszy doznania lub odczu
cia. W mózgu jest miejsce, przez które „duchy żywotne z przednich 
jam łączą się z duchami jam tylnych, że najmniejszy jego ruch wielce 
może wpłynąć na zmianę biegu owych duchów, i na odwrót, najmniej
sza zmiana biegu duchów może wielce wpłynąć na zmianę ruchów tego 
gruczołu” (Namiętności, s. 64-65). Drugi wzór wyjaśniania (art. 30) 
zapoczątkowany w szóstej Medytacji przez sławne Jakby zmieszanie”, 
nawiązujący do problematyki Listów do księżniczki Elżbiety, podkreśla 
fakt złączenia i jedności, co wyklucza ich interakcję rozumianą jako 
kontakt. „Nie można właściwie powiedzieć, piszę Kartezjusz, że istnie
je ona w jednej z jego części z wykluczeniem innych, ponieważ jest ona 
jednością i w pewnej mierze czymś niepodzielnym dzięki układowi 
swych organów, które tak się do siebie nawzajem odnoszą, że, gdy 
odejmie się jeden z nich, całe ciało staje się ułomne, i ponieważ dusza 
z natury swej nie ma żadnego związku z rozciągłością ani wymiarami 
czy z innymi właściwościami materii, z której ciało się składa, ale 
jedynie z całym zespołem jego narządów” (Namiętności, s. 63-64). 
A zatem, w pierwszym przypadku jedność duszy i ciała rozumie się 
jako relację dwóch rzeczy, w drugim zaś podkreśla się substancjalny 



42 Rozdział I

charakter ich jedności. W tym miejscu narzucają się jednak w sposób 
nieuchronny pytania: czy oznacza to ich niewystarczalność?29 Czy 
przypadkiem jest to logiczna konsekwencja kartezjańskiego systemu, 
w którym początkowe rozdzielenie porządków naznacza cały później
szy wywód, czyniąc złączenie tak dramatycznym, nacechowanym trud
nościami czy wręcz niemożliwym? Kartezjusz jednak pragnie znaleźć 
rozwiązanie, w którym różne porządki byłyby ze sobą skorelowane. Na 
czym polega owa korelacja? Jego zdaniem uczucia jakkolwiek umiesz
czone w res cogitans nie są jej spontanicznym tworem. Wynikają one 
z działania ciała na duszę, które wprawia ją w ruch lub wpływa na jej 
wolę. W tym sensie substancjalnie niezależna dusza nie jest, by posłużyć 
się Arystotelesowską metaforą, jak żeglarz na okręcie, który na przy
kład patrzy na ranę ciała, lecz jest raczej tak, że dusza odczuwa ranę 
ciała. Tak rozumiane doznanie, w intencji Kartezjusza, stanowić ma, by 
tak rzec, duchowe przełożenie ruchów cielesnych. Cały proces prze
biegałby zatem w następujący sposób: od właściwości materialnej 
przedmiotów do rozciągnięcia nerwu, dalej od niego do otwarcie poru 
w mózgu, następnie od tego otwarcia do wrażenie wywołanego w szy
szynce i w końcu od tego wrażenia do idei. W rezultacie z powyższego 
przedstawienia wynika, że uczucia (passionś) przynależą do duszy, 
stanowią bowiem jako takie jej modyfikację. Nie są one jednak skut
kiem całkowicie autonomicznego działania duszy, gdyż są to doznania 
spowodowane przez ciało.

29 P. d’Arcy zauważa, że współwystępowanie tych dwóch modeli potwierdza ich 
jednakową niewystarczalność, a różnorodność doktryn pojawiających się u spadkobier
ców Kartezjusza - okazjonalizmu Malebranche’a, harmonii przedustanowionej Leibni
za i paralelizmu Spinozy - wystarczy dla poświadczenia tego, że jedność duszy i ciała 
zachowuje swojąproblematyczność, op. cit., s. 19. F. Alquie w swej późniejszej książce 
o Kartezjuszu mówi o tym, że Namiętności duszy zdominowane są przez dwie zasady: 
zasadę przyczynowości i zasadą przynależności substancjalnej, F. Alquie, Kartezjusz, 
przełożył S. Cichowicz, Warszawa 1989, s. 144.

Powstaje jednak pytanie: czy nie mamy tutaj do czynienia ze 
szczególnego rodzaju pomieszaniem porządków. Nie sposób bowiem 
nie zgodzić się z tymi krytykami, którzy zarzucają Kartezjuszowi 
pomieszanie, by tak rzec, ontologii i mechanizmu; pomieszanie, które 
obecne jest już w Medytacjach. Ważniejszym jednak w tej kwestii jest 
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fakt, że są to porządki nie do pogodzenia. Myślę, że celnie określił 
to cytowany już wcześniej F. Aląuie, który pisał: „Descartes zamiast 
rozdzielić dwa porządki badań, nakłada je na siebie, buduje naukę na 
ontologii, realizuje swe konieczne abstrakcje, lokalizuje duszę, która 
jest jednością i formą, w punkcie przestrzeni: jego wahanie między 
krytyką selektywną i ontologiczną krytyką przedstawienia, między 
mechanizmem i witalizmem, obydwa prawdziwe jakkolwiek w swych 
nie do pogodzenia planach, daje o sobie znać raz jeszcze, dominując 
poza tym nad całym Traktatem o namiętnościach, który, zawierając 
jednocześnie ontologię i technikę, nigdy w sposób wyraźny nie wskazuje 
na ich nieredukowalność”30. Ale czy nie jest to ostatecznie logiczna 
konsekwencja postawy kartezjańskiej, która mówi, że jeśli można po
myśleć jasno i wyraźnie duszę i ciało jako oddzielone, to ich jedność 
można odczuć i przedstawić sobie tylko niejasno i w sposób pomie
szany.

30 F. Alquié, La découverte métaphysique de l'homme, op. cit., s. 312-313.

Uwagi końcowe

Zarysowane powyżej rozważania nasuwają kilka uwag natury ogólnej. 
W pierwszym rzędzie trzeba powiedzieć, że w myśleniu Kartezjusza 
jest coś paradoksalnego. Z jednej strony wypada się zgodzić z twier
dzeniem, że autor Rozprawy o metodzie rzeczywiście rozwinął domenę 
myślenia o człowieku. Nie kto inny jak on właśnie rozwinął filozofię 
podmiotu, starając się skupić na człowieku jako na głównym „przed
miocie” filozofii. W ego cogito szukał on fundamentu dla filozofii. 
Przez refleksję nad człowiekiem, zdaniem Kartezjusza, wiedzie bo
wiem droga do poszukiwań Boga oraz badania świata. Z drugiej strony 
jednak kartezjański podmiot w swej istocie ogranicza się do myślenia, 
przez co jego ciało z zasady odgrywać musi rolę drugorzędną. Podmiot 
ten nosi czy też posługuje się obiektywnym ciałem. W tym sensie 
myślę, że się nie pomylę jeśli powiem o tym, co jest dobrze znane 
i wielokrotnie dyskutowane, a mianowicie, że jeden z centralnych 
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problemów kartezjańskiej antropologii31 polega właśnie na połączeniu 
osobowego podmiotu z bezosobowym ciałem. Nie trzeba dodawać, że 
rozwiązanie takie narażone jest na krytykę. Jak starałem się pokazać, 
rodzi ono poważne trudności, które na gruncie kartezjanizmu wydają 
się niemożliwe do rozwiązania.

51 W sprawie antropologii Kartezjusza patrz interesująca praca G. Rodis-Lewis, 
Anthropologie cartésienne, Paris 1990.

Gdy mowa o samym ciele, to, upraszczając nieco, można powie
dzieć, że kartezjańskie myślenie o ciele skrępowane było dwoma 
wymaganiami. Pierwsze, które można nazwać metafizycznym, łączyło 
się ze sposobem myślenia odziedziczonym z tradycji filozoficznej 
nakazującym szukać czegoś trwale istniejącego, podstawy, krótko mó
wiąc - substancji. Drugie z wymagań odnosiło się do ideału badań 
naukowych tamtego czasu. Badania te jednak ujmowały już ciało nie 
z perspektywy metafizycznej, lecz w pierwszym rzędzie jako przed
miot natury. Obydwa tworzyły dla ojca nowożytnego racjonalizmu dwa 
punkty odniesień, które skrótowo określę jako substancjalny i mecha- 
nicystyczny. O ile w pierwszej perspektywie ciało jawi się jako rzecz 
rozciągła, to w drugiej staje się ono mechanizmem. W konsekwencji, 
mamy dwie teorie cielesności. W pierwszym przypadku jest to metafi
zyczna teoria ciała, w drugim zaś, naturCllistyczna czy fizyczna. Osobną 
i raz jeszcze nie do końca rozstrzygniętą kwestią wydaje się być relacja 
między jedną a drugą teorią. Rzecz jasna Kartezjusz zgodnie ze swoim 
wywodem próbował dowieść, że jest to de facto jedna, by tak rzec, 
dwupoziomowa teoria ciała. Nie jest to, jak się wydaje, całkowicie 
przekonywujące. Nie może też budzić zdziwienie fakt braku czy je
dynie śladowej obecności refleksji nad ciałem subiektywnym. Jest to 
szczególnie wymowne u myśliciela, który wszakże kładł taki nacisk na 
podmiotowość. A skoro tak, to wypada zgodzić się z konkluzją, że 
Kartezjusz, świadomie lub nie, pozostawił swoim spadkobiercom pro
blem podziału wiedzy o człowieku, a co za tym idzie i ciała, na wiele 
nieredukowalnych do siebie dyscyplin.



Rozdział II

Moje i obiektywne. Szczególny status ciała 
w filozofii Maine de Birana

Wstęp

Michel Hemy w jednym ze swoich dzieł poświęconych filozofii ciała 
wysuwa pogląd, że Maine de Biran był pierwszym i jedynym filozo
fem, który w pełni pojął konieczność określenia naszego ciała jako 
ciała subiektywnego1. Uznając słuszność powyższego sformułowania, 
wypada zauważyć, że filozofia cielesności Maine de Birana nie ograni
cza się tylko do tego niezwykle ważnego wymiaru. Trzeba jasno 
powiedzieć, że po pierwsze filozofia subiektywnego ciała jest istotnym 
składnikiem jego nauki o człowieku, po drugie zaś z tego właśnie 
powodu musi uwzględniać także inne niż tylko subiektywne składowe. 
Niemniej jednak pozostaje faktem, że to nikt inny jak właśnie Maine de 
Biran zwrócił uwagę na podmiotowy aspekt cielesności i opisał go 
w niezwykle wnikliwy sposób, stając się tym samym myślicielem, do 
którego pośrednio lub bezpośrednio nawiązywać będą wybitni współ
cześni filozofowie1 2. W fakcie tym nie ma nic dziwnego i zaskakujące

1 M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l'ontologie bira- 
nienne, Paris 1965, s. 12.

2 Na przykład P. Ricoeur umieszcza Maine de Birana w linii rozważań idących od 
klasycznych traktatów o namiętnościach aż do trzech wielkich filozofii ciała własnego,
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go. Filozofia ciała stanowi bowiem oryginalny i bezustannie przykuwa
jący uwagę badaczy składnik filozofii biranowskiej. Filozofia ta jest 
niezwykle interesująca i złożona. Myślę, że nie pomylę się zbytnio, 
jeśli powiem, że pośród wielu przemian, którym podlegała3, da się bez 
trudu wyróżnić taki moment, który dla interesującej nas problematyki 
cielesności jest szczególnie wyraźny i posiada decydujące znaczenie. 
Jest to klasyczny dla biranizmu okres związany z powstawaniem takich 
dzieł jak Mémoire sur la décomposition de la pensée oraz Essai sur les 
fondaments de la psychologie. W dziełach tych odnaleźć można przed
stawioną w bardzo jasny sposób biranowską filozofię ludzkiego ciała. 
Jest to powód, dla którego w naszych analizach odwoływać się będzie
my przede wszystkim do tych tekstów.

którymi są rozważania G. Marcela, M. Merleau-Ponty’ego oraz M. Henry. Patrz P. Ri
coeur, Soi-même comme un autre, Paris 1990, s. 371-373.

’ H. Gouhier w swojej klasycznej książce o filozofii Maine de Birana Les conver
sions de Maine de Biran, Paris 1947, wyróżnia rozmaite konwersje, które miały miejsce 
w życiu autora Rapports du physique et du moral de l'homme. Wiązało się to z przeło
mami w jego myśleniu. Na przykład wyraźnie można wyodrębnić okres w życiu i twór
czości Maine de Birana trwający od ok. 1804 do 1812 roku, kiedy to powstaje i rozwija 
się, by tak rzec, klasyczna filozofia biranowska, następnie około roku 1813 zauważyć 
można skupienie się na zagadnieniach ontologii, wreszcie końcowa faza jego filozofii 
wyraźnie naznaczona jest nawróceniem się na chrześcijaństwo ok. 1819 r.; wtedy to 
tworzy on teorię człowieka zewnętrznego i człowieka wewnętrznego.

Co takiego, wypada zapytać, wyróżnia i charakteryzuje filozofię 
tego żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku myśliciela? Co przesą
dza o tym, że jego myśl nie jest tylko zbiorem tekstów o wartości 
wyłącznie historycznej? Co wreszcie sprawia, że jego filozofia ciała 
zasłużyła sobie na miano jednej z najoryginalniejszych, jakie stworzo
no? By na te i podobne pytania odpowiedzieć, trzeba na początku 
umieścić filozofię Maine de Birana we właściwym kontekście oraz 
poczynić kilka uwag metodologicznych. Dopiero po tych wstępnych 
uwagach można przystąpić do analizy jego filozofii ciała.

Centralna kwestia, jaką Maine de Biran podejmuje, to wiedza o czło
wieku. W tym sensie rację ma F. Azouvi, jeden z najwybitniejszych 
komentatorów dzieła Maine de Birana, gdy podkreśla, że „problem, 
któremu Maine de Biran poświęca całe swoje dzieło [...] to kwestia 
wiedzy o człowieku; jest to kwestia, którą zapoczątkowuje swoją 
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refleksję filozoficzną oraz której poświęcone są ostatnie jego prace”4. 
Bez zbytniej zatem przesady wypada stwierdzić, że zagadnienia antro
pologiczne umieszczone zostają w centrum filozofii Maine de Birana. 
By w najlepszy sposób zdać sprawę z kondycji ludzkiej francuski 
filozof w całym swoim dziele w rozmaitych kontekstach posługuje się 
formułą homo duplex5. To właśnie szeroko rozumiana podwójność jest 
istotna w ujmowaniu człowieka. Można by rzec, że istnienie ludzkie 
rozpościera się między dwoma biegunami. Co więc stanowi jeden 
i drugi biegun? Z pewnością można by znaleźć wiele takich punktów 
odniesienia, w dziele de Birana bowiem opozycje są ciągle obecne. Nie 
troszcząc się zbytnio o systematyzację, wymieńmy kilka takich par. Są 
to na przykład: „ideologia obiektywna - ideologia subiektywna”, fizjo
logia - psychologia, życie organiczne - życie ponadorganiczne (hyper- 
organique'), istnienie dla innych - istnienie dla siebie, pasywność - 
aktywność, instynkt - wola, doznanie zmysłowe - zmysł wewnętrzny, 
podlegające wysiłkowi lub stawiające mu opór ciało - odczuwające 
wysiłek i działające ego (le moi), itd. Takich i podobnych przykładów 
można by wymienić więcej.

4 F. Azouvi, Maine de Biran. La Science de 1’homme, Paris 1995, s. 9. W moim 
przedstawieniu filozofii biranowskiej wiele zawdzięczam temu właśnie autorowi.

5 Formułą homo duplex in huinanitate, simplex in vitalitate odnajdujemy w dziele 
H. Boerhaave Praelectiones academicae de morbis nervorum, Leyde 1761, zaś jej hi
storia sięga czasu starożytnych gnostyków. W tej sprawie patrz artykuł F. Azouvi Homo 
duplex, „Gesnerus” 1985, 42 (Festschrift fur Jean Starobinski), s. 229-244.

6 F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 71.

By jednak oddać specyfikę filozofii Maine de Birana, trzeba przed
stawić jej najbardziej charakterystyczne cechy. W tym przypadku wy
pada się zgodzić z tymi, którzy twierdzą, że narodzinom Biranowskiej 
filozofii nieodłącznie towarzyszą narodziny metody. Jeśli zatem przyjąć, 
na co godzą się prawie wszyscy, że filozofia wysiłku jako przyczyno
wości ponadorganicznej i wszystko co z nią związane, a więc przede 
wszystkim teoria podmiotowości, jest najbardziej charakterystyczną 
cechą myśli Maine de Birana, to towarzyszy jej zawsze epistemologicz- 
na „teoria punktów widzenia”6, która najlepiej określa właściwą czło
wiekowi podwójność. Jakie, zapytajmy, są to punkty widzenia? Naj
prościej i najogólniej rzecz ujmując, są to zewnętrzny oraz wewnętrzny 
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punkt widzenia. W tym właśnie kontekście wypracowana zostaje także 
interesująca nas teoria cielesności. Jeśli przyjąć powyższe ustalenia, to 
konstytucja ciała musiałaby obejmować wszystkie ujawniające się war
stwy sensu, które uwzględniają tak jeden, jak i drugi punkt widzenia. 
Z tego właśnie powodu problematyka ludzkiego ciała sytuuje się, by 
tak rzec, na styku tego, o czym z jednej strony traktują na przykład 
nauki przyrodnicze, jak fizyka czy fizjologia, z drugiej - ciało jest 
nieodłącznie związane z ludzkim ja (le moi) i dlatego jako ciało własne 
stanowi istotny składnik subiektywności. Wypada zatem zauważyć, że 
tak rozumiana koncepcja Maine de Birana w zdecydowany sposób 
przeciwstawia się dualizmowi typu kartezjańskiego, który oddziela 
duszę od ciała i traktuje je jako dwie osobne substancje. Niemniej także 
tutaj mamy do czynienia z dualizmem. Jest to jednak dualizm innego 
rodzaju. Uwzględnia on wewnętrzny punkt widzenia, który opiera się 
na doświadczeniu jedności, oraz zewnętrzny punkt widzenia, który, jak 
na przykład w fizjologii, ujmuje człowieka jako żyjące i odczuwające 
ciało, simplex in vitalitate.

Wychodząc od powyższych założeń, postaram się pokazać ten 
szczególny status ciała człowieka u Maine de Birana, a mianowicie, że 
jest ono jednocześnie subiektywne i obiektywne. Postępować będę 
w następujący sposób: wychodząc od krótkiej charakterystyki „nauki 
mieszanej”, przejdę do omawiania tego, co bezosobowe w człowieku, 
by później stopniowo dotrzeć do związanego z wolą i działaniem ja. 
Następnie po przedstawieniu teorii podmiotu przejdę do omawiania 
pierwotnej relacji, jaka istnieje między ja i własnym ciałem, oraz 
charakterystyki ciała własnego. Na koniec skupię się na tej szczególnej 
modalności ciała, jaką jest obiektywne ciało własne.

Dwa punkty widzenia

„Nauka mieszana, która ma za swój przedmiot człowieka”7 wynika ze 
złączenia niewspółmiernych wobec siebie punktów widzenia. Pierwszy 

7 Maine de Biran, Mémoire sur la décomposition de la pensée, ed. par F. Azouvi, 
Paris 1988, s. 48. Dalej jako D.
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z tych punktów widzenia Maine de Biran nazywa „poznaniem ze
wnętrznym”. Łączy się ono z „przedmiotem wyobrażenia (imagination) 
lub zewnętrznego przedstawienia”. Drugi jest nazywany „poznaniem 
wewnętrznym” lub refleksyjnym. Jest to punkt widzenia świadomości. 
Obydwa podejścia są właściwe dwóm różnym naukom. W terminologii 
Maine de Birana to „ideologia obiektywna” i „ideologia subiektywna”. 
Pierwsza określa relacje zależności człowieka jako bytu zmysłowego 
(l'être sensible) w jego impresjach pochodzących od przyczyn ze
wnętrznych, druga „skupia się na samym rdzeniu myślącego podmiotu 
i bada relacje, jakie ma on ze sobą samym w najbardziej wewnętrznych 
odmianach, oraz bada działania, jakie wynikają z jego własnej podsta
wy” (D., s. 25). Przykładem pierwszej jest fizjologia, drugiej - psycho
logia. Jedno z głównych zadań, przed którymi staje autor Rapports du 
physique et du moral de l’homme, polega na opisaniu wzajemnej relacji 
między tymi dwoma obszarami - natury i podmiotowego życia świado
mości. Warto w tym miejscu zauważyć, że strategię Maine de Birana 
cechuje antyredukcjonizm. Respektując to, co właściwe każdemu z tych 
obszarów, nie usiłuje sprowadzać jednego do drugiego.

Powstaje jednak problem: jaka powinna być relacja między nimi? 
Są to wszakże odmienne porządki. Wyjaśnianie jednego poprzez drugi 
oznaczałoby nieuznawanie jednego lub drugiego. Ale Maine de Biran 
dowodzi, że nawet jeśli nie potrafimy do końca wyjaśnić, w jaki sposób 
one się łączą, to przynajmniej uznajmy to połączenie jako fakt. „Mimo, 
że - piszę - wciąż nie wiemy, w jaki sposób (le comment) dokonuje się 
ich połączenie czy na czym polega ich wzajemna zależność, do tego 
stopnia, że nie potrafimy umieścić tych dwóch odmiennych (hétérogènes) 
faktów w jednej i tej samej relacji przyczynowości, to jednak wystarczy 
uznać owo połączenie (liaison) jako fakt, by mieć prawo traktowania 
ruchów organicznych jako znaki naturalne odpowiednich dla nich 
modyfikacji, co umożliwia posługiwanie się jednymi jako składowymi 
czy środkami analizy drugich w taki sposób, w jaki używa się znaków 
pisanych lub mówionych, by przedstawić czy analizować rozmaite 
nasze idee” (D., s. 326). Z całego tego fragmentu wynika, że funkcje 
organiczne zostają potraktowane jako naturalne znaki zjawisk psy
chicznych. Można jednak zapytać: w jaki sposób określić warunki 
zastosowania fizjologii do psychologii? Otóż Maine de Biran wyznaje 
przekonanie, że z jednej strony trzeba respektować naturalne podziały 
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ciała po to, by zachować dla części organicznej jej rolę naturalnego 
znaku, na nich bowiem opiera się obiektywna dekompozycja ograni
czona ważnością procedur eksperymentalnych. Z drugiej strony nie 
można uznawać, by jakakolwiek nauka mogła służyć za podstawę dla 
innej. „Jako że istnieją dwa porządki faktów, trzeba, by istniały dwie 
metody, których współdziałanie (concours) tylko może tworzyć rze
czywistą naukę o człowieku” (D., s. 49). Krótko mówiąc, przedmiot 
i metoda psychologii i fizjologii są nieporównywalne. Jednak istnieje 
nauka mieszana, stąd psychologia i fizjologia mają wspólnie za przed
miot człowieka rozumianego jako byt czujący i doznający, dlatego też 
ich analizy muszą być usytuowane tak blisko jedna drugiej, jak to tylko 
możliwe. Oddajmy głos komentatorowi, który w tym miejscu trafnie 
zauważa, że przy takim podejściu „Biran jest zmuszony pokazać, w jaki 
sposób ja (le moi) może wyłonić się z nieświadomego życia, w którym 
tkwi, a równocześnie jak dla subiektywnego życia rodzi się ciało”8. Jak 
się łatwo domyśleć, cały ten ruch opisywać można w dwóch kierun
kach, co odpowiada dwom punktom widzenia. Dla szczególnie intere
sującej nas problematyki ważne jest to, że na poszczególnych szcze
blach opisu przejścia od pasywności do aktywności oraz od aktywności 
do pasywności umieścić można zagadnienie cielesności. Przyjrzyjmy 
się teraz przejściu od bezosobowej, obiektywnej rzeczywistości do 
osobowej woli.

F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 156.

Od fizjologii do woli

Zdaniem Maine de Birana człowiek posiada bezosobowe odczucie (le 
sentiment) absolutnej egzystencji, które przybliża go jako byt czujący 
do stanu naturalnego (natif) i prostego. Owo odczucie, nazywane także 
egzystencją pasywną, łączy się w człowieku z apercepcją i funkcjono
waniem wyższych władz, może jednak pozostawać bardziej lub mniej 
oddzielone. W tym układzie rola fizjologii polega na ocenie sposobów 
i efektów wzajemnego wpływu funkcji czysto organicznych na inny 
rodzaj zjawisk, także wchodzących w skład czynności intelektualnych 
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i moralnych. Fizjologia wyjaśnia też wiele z historii naszych skłonno
ści i namiętności. Ważną jej funkcjąjest ponadto zakreślenie przynależ
nej ciału dziedziny fizycznej zmysłowości, wyznaczenie jej granic, co 
pozwala, jak to określa autor De l’aperception immediate, poznać 
człowieka „wydanego impulsom organicznym, prostego człowieka w wi- 
talności {simple dans la vitalité)'" (D., s. 45). Wreszcie prowadzi nas 
ona aż do źródeł i w stronę innej siły „konstytuującej byt czujący 
i myślący podwójny w człowieczeństwie {double dans l’humanité)” 
(ibidem).

W jaki sposób dokonuje się przejście od instynktu do ruchu uzależ
nionego od woli? Przede wszystkim zauważmy, że takie przejście jest 
możliwe tylko przy założeniu, które Maine de Biran czyni, że natura 
przygotowuje to, co ponadnaturalne. Nota bene jest to jedna z zasad 
przejętych od Condillaca. Na tym założeniu opiera się także teoria 
znaków naturalnych i sztucznych. W dodatku do Décomposition de la 
pensée znajdujemy trzy stadia genezy woli. W pierwszym ruchy in
stynktowne skorelowane są ze współczulnym funkcjonowaniem orga
nicznego centrum ruchu, mózgiem. Nie mogą one być odczute, a tym 
bardziej chciane. Ta organiczna sfera cielesności jest „absolutnym 
królestwem instynktu” (D., s. 429). W drugim etapie, kiedy czysto 
instynktowne pobudzenia słabną, rośnie opór mięśni i zaczyna działać 
właściwe centrum ruchowe. Jest to moment, w którym następuje kore
lacja ruchów automatycznych z działaniem centrum ruchowego. Jako 
rezultat otrzymujemy ruchy, które mogą być odczute, lecz nie mamy tu 
jeszcze do czynienia z wysiłkiem. Na koniec ruchy związane z wolą, 
która jako ponadorganiczna, ruchowa siła, zaczyna rozpościerać się na 
swoje organy. W ten sposób rodzi się wysiłek, który będzie się stopnio
wo rozwijał i wyodrębniał od wszystkich impresji, by ostatecznie 
zostać oddzielnie spostrzeżonym.

Na podstawie analizy powyższych stadiów genezy woli wydaje się, 
że Maine de Biran chce nas przekonać do poglądu, że ruchy instynk
towne mogą przekształcić się w ruchy chciane oraz że pierwsze przy
gotowują drugie, których nie da się sprowadzić do tych pierwszych. 
Jest to proces możliwy do obserwowania z dwóch punktów widzenia. 
Patrząc z zewnętrznego punktu widzenia, dostrzeżemy pobudzenie 
{affection) poprzedzające wolę i działające na byt czujący jako bodziec 
jego rozwoju. Z wewnętrznego punktu widzenia jednak siła organiczna 
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w swoich czynnościach nie jest zależna od pobudzeń i instynktu. Cały 
proces można zilustrować, odwołując się do podanego w Essai sur les 
fondements de la psychologie9 przykładu noworodka. Otóż u nowo 
narodzonego dziecka, a także jakiś czas po jego narodzinach, lokomo
cja i głos działają na bazie instynktu. Dziecko porusza się i krzyczy, 
ponieważ podlega działaniu czy też jest pobudzane {affecté) przez 
proste potrzeby i skłonności. „Tak długo - piszę Maine de Biran - jak 
trwa ten czysto zmysłowy {sensitif) stan, nie może być mowy o aper- 
cepcji i woli” (E., s. 136). Dlaczego? Powód jest prosty. Ponieważ 
piszczenia i automatyczne ruchy nie wypływają z władzy chcenia 
i sądzenia. Oczywiście, krzyki dziecka posiadają naturalny sens, mają 
go jednak dla rozumnego bytu zdolnego do ich odczuwania i interpre
towania, nie zaś dla samego dziecka zredukowanego do doznań i skur
czów animalnych. Jednak poza wyłącznym królestwem pobudzeń, 
potrzeb i instynktownych skłonności dziecko krzyczy i porusza się 
zgodnie z determinantami czy nawykami nabytymi przez ośrodek 
ruchowy oraz organy lokomocji i głosu. Są to ruchy spontaniczne. 
Wkrótce jednak ruchy te stają się chciane {voulus) i zostają przekształ
cone przez samo dziecko w „chciane znaki, którymi się ono posługuje, 
by wezwać pomoc. Jest to pierwszy krok człowieka, duplex in huma- 
nitate, pierwszy znak rodzącej się osobowości” (E., s. 137).

’ Przykład ten można odnaleźć tak w Décomposition, s. 329, jak i w Essai sur les 
fondements de la psychologie, ed. par F. C. T. Moore, Paris 2001, s. 136-137 (dalej 
jako E).

Egzystencja noworodka w pierwszym stadium jest egzystencją czy
sto afektywną. Jest to stan przejściowy, z niego wyłania się bowiem 
wola a wraz z nią podwójny człowiek. Krótko mówiąc, tam, gdzie był 
prosty człowiek w witalności, pojawia się podwójny człowiek w czło
wieczeństwie. Co jednak dzieje się z owym afektywnym wymiarem? 
Jest rzeczą godną podkreślenia, że sfera egzystencji afektywnej związa
na z życiem organicznym jest stale obecna. Ową wcześniejszą wobec 
świadomości sferę Maine de Biran nazywać będzie niekiedy nieosobo- 
wą, choć częściej mówić będzie o egzystencji absolutnej. Słowo „abso
lutne” oznaczać tutaj będzie to, co nie jest w relacji do ja {le moi). Jeśli 
jednak egzystencja ta jest absolutna, to czy całkowicie wymyka się 
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wewnętrznemu punktowi widzenia? Jakkolwiek, bazując na niektórych 
tekstach Maine de Birana, można niekiedy pokusić się o taką interpre
tację, to wydaje się, że człowiek posiada jednak „niejasne i, by tak rzec, 
bezosobowe odczucie absolutnej egzystencji” (D., s. 44) nazywane 
także „sposobem egzystencji pasywnej” (D., s. 45). Taka egzystencja 
pasywna jest egzystencją żyjącego człowieka, żyjącego tym, co się 
nazywa życiem ogólnym. I to właśnie owo ogólne, wspólne życie jest 
nierozdzielnie związane z fundamentalnym odczuciem każdego z nas.

W sferze pasywności Maine de Biran wyróżnia pobudzenia czy 
doznania czyste {affections pures). „Owe czyste pobudzenia pozbawio
ne osobowej apercepcji ledwie różnią się od całości funkcji organicz
nych, które współdziałają ze wspólnym życiem czy też są tylko jego 
najbardziej bezpośrednim skutkiem” (D., s. 44). Rodzi się pytanie: jak 
przejść od owego wspólnego życia do potwierdzenia czystych pobu
dzeń, które są nieświadome? Czym one w ogóle są? Zauważmy, że ta 
część egzystencji pasywnej jest przedmiotem wielu sporów interpreta
cyjnych10. Otóż podejście do czysto doznaniowej {affective) czy bezpo
średniej egzystencji jest złożone. Przede wszystkim, zdaniem Maine de 
Birana, kierując się w stronę pierwotnej egzystencji doznaniowej nie 
możemy pozbyć się całkowicie ja, wyjść do końca z siebie, gdyż 
oznaczałoby to umieszczenie się całkowicie poza podmiotem. W jego 
podejściu chodzi o to, by w doświadczeniu wewnętrznym wskazać 
argument na rzecz czysto doznaniowej materii. Wiąże się to, by posłu
żyć się jego określeniami, z przyleganiem formy ja do czysto doznanio
wej materii. To przyleganie jest zmienne, niestałe, zróżnicowane. Z nim 
łączą się rozmaite impresje czy modyfikacje naszej zmysłowości. Otóż 
samo zanotowanie tych różnic czy okoliczności, w jakich są doznawa
ne, wystarczyłoby, zdaniem de Birana, by „zapowiedzieć {signaler) 
jeszcze prostszy rodzaj modalność?’ (D., s. 371), czyli czystej dozna- 
niowości, gdzie nie ma już ja i wszystkiego, co się z nim łączy. Jakie to 
znaki {signes), dzięki którym możemy uznać stan czystej doznaniowo- 
ści? Jest ich wiele. Są to na przykład pobudzenia {appétits) poszczegól

10 Patrz na przykład: P. Tisserand, L'anthropologie de Maine de Biran ou la science 
de l'homme intérieur, Paris 1909; G. Romeyer-Dherbey, Maine de Biran ou le penseur 
de l’immanence radicale, Paris 1974; F. Azouvi, Maine de Biran, la science de l’hom
me.
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nych organów - żołądka, mózgu itd., których wpływ może rosnąć aż do 
tego stopnia, że „absorbuje wszelkie odczucie ja i pociąga wszystkie 
ruchy czy akty, które stają się jakby automatyczne” (D., s. 383). Są to 
także zjawiska fobii, namiętności czy snu, kiedy to różne ruchy czy 
czyny człowieka zachowują się proporcjonalnie do natury pobudzeń, 
którym podlega. Zachowania te, wprawdzie nie dla ja, które jest 
nieobecne, lecz dla zewnętrznego obserwatora, są właśnie znakami 
pobudzeń. Podobnych wskazówek stanu czysto doznaniowego dostar
czają liczne przypadki wzięte z psychopatologii.

Jak łatwo można zauważyć, śledząc myśl de Birana, koncepcja 
dwóch punktów widzenia doprowadza do miejsca, w którym następuje, 
przynajmniej w analizie, moment całkowitego oddzielenia. Jest to 
chwila, w której dwa bieguny pozostają od siebie najbardziej oddalone. 
Człowiek jako byt mieszany posiada w sobie ten aspekt, w którym jako 
byt zorganizowany, czujący w całym swoim życiu, podlega rozmaitym 
funkcjom, podlega im bez przerwy i one nim „ślepo” kierują. Parafra
zując samego Main de Birana, można powiedzieć, że jest to bezosobo
wa materia, zorganizowana, stopniowo podległa prawom, które bada 
fizyka i fizjologia. W życiu tym ja, osoba, świadomość nie bierze 
żadnego udziału. Z materii tej dopiero wyłania się jednostka, przykład 
noworodka dobrze ów proces ilustracje. Warto dodać, że wraz z wyła
nianiem się jednostki rodzi się także jego własne ciało. Ale jak już to 
zostało powiedziane, owa pasywna, bezosobowa sfera egzystencji jest 
stale w człowieku obecna. Ten aspekt egzystencji odnosi się do nie
świadomej, automatycznej aktywności. Tu jednak wypada zapytać: czy 
automatyzm, na który zwraca uwagę francuski filozof, jest automaty
zmem psychologicznym czy organicznym? W tej kwestii pośród inter
pretatorów panuje różnica zdań11. Myślę jednak, że rację mają ci * 

" P. Tisserand z jednej strony mówi o nieświadomym życiu psychicznym, z drugiej 
jednak dodaje, że nieświadome oznacza organiczne, L’Anthropologie de Maine de Bi- 
ran, op. cit., s. 69. M. Henry z kolei uważa, że u Maine de Birana życie organiczne czy 
animalne zasadniczo oznacza trzy rodzaje różnych rzeczywistości (réalités)’. 1) niektóre 
przeżycia, na przykład pobudzenia i obrazy, 2) obiektywne ruchy fizjologiczne, 3) ro
dzaj nieświadomego życia psychicznego umieszczonego między dwoma pierwszymi 
porządkami rzeczywistości nazywanymi życiem organicznym. Philosophie et phénoméno
logie du corps, op. cit., s. 216.
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komentatorzy, którzy jak G. Romeyer-Dherbey i F. Azouvi12 twierdzą, 
że nieświadome biranowskie jest natury organicznej, zaś cały problem 
polega w gruncie rzeczy na tym, że niektórzy komentatorzy jego 
poglądów próbują nałożyć pojęcia nie będące jego własnymi pojęciami.

12 G. Romeyer-Dherbey, Maine de Biran, op. cit., s. 79-81; F. Azouvi, Maine de 
Biran, op. cit., s. 203-206.

13 F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 206.

By cały problem uwypuklić, należy rozważyć relację, jaka istnieje 
między fizyką a moralnością. Otóż Maine de Biran wielokrotnie powta
rza, że ja jest władzą woli i działania. W takim układzie moralność 
musi być połączona z wolą i działaniem. Z kolei fizyka to cały zbiór, 
który tworzy siła organiczna w funkcji witalnej lub w namiętnościach 
i wyobraźni. Należy podkreślić, że do fizyki należy nie tylko bezpo
średnie pobudzenie organów, lecz także to, co z tego wynika. Tym 
sposobem do fizyki zalicza się także marzenia senne, a to z tego 
powodu, że wola zostaje tu zawieszona. Mieszczą się tu także pasywna 
władza odczuwania, doświadczenie „pewnych skłonności” wraz z ob
razami odnoszącymi się do tych skłonności, a także przedstawienie ich 
sobie w porządku skojarzeniowym koniecznym lub przypadkowym. 
Powtórzmy, wszystkie te elementy są nieświadome i wywodzą się 
z automatyzmu. Nie ma tu jednak nieświadomości psychicznej. W ro
zumieniu Maine de Birana jest to rodzaj organicznej, bezosobowej 
egzystencji. Oddajmy raz jeszcze głos komentatorowi: „nieświadome 
biranowskie i automatyzm, który od niego zależy, nie jest natury 
psychologicznej. Między bezosobową i organiczną materią pobudzenia 
oraz osobową formą wysiłku istnieje, czy się tego chce czy nie, 
radykalny dualizm: wszystko, co nieświadome, jest po jednej stronie, 
po drugiej jest tylko świadomość. To, że istnieją zjawiska mieszane 

wskazuje tylko, że coś z owej bezosobowej materii refraktuje się 
{se réfracté) w świadomości osobowej, ale nie znaczy to, że jego natura 
przestaje być organiczna. Właściwie psychologiczna egzystencja za
czyna się dopiero wraz ze świadomością, której właściwym narzędziem 
jest wewnętrzny punkt widzenia”13. Wraz z nim zaczyna się także 
refleksja nad podmiotem i własnym ciałem.
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Teoria podmiotowości

Rozważając problem psychologii, można przejść do samego rdzenia 
filozofii Maine de Birana. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że jego 
rozumienie psychologii jest inne od tego, którym posługujemy się 
obecnie. Psychologia jest nauką badającą zjawiska związane z ja 
i zmysłem wewnętrznym (Ze sens intimé) i to właśnie na „pierwotnych 
faktach zmysłu wewnętrznego opiera się nauka o zasadach” (E., s. 1). 
Jest to nauka o faktach, którą określa się jako eksperymentalną, gdyż 
powinna być oparta na doświadczeniu wewnętrznym. Co to znaczy, że 
jest ona eksperymentalna? W tej kwestii wzorem dla Maine de Birana 
są myśliciele brytyjscy. Francuski filozof w pełni docenia rolę, jaką 
w ugruntowaniu fizyki i fizjologii odegrał Bacon i jego następcy. Jego 
zdaniem, to co oni uczynili dla filozofii przyrody, dla nauki subiektyw
nej zrobili Locke i jego następcy, tacy jak Condillac, Prévost czy 
Destutt de Tracy. Ale obserwacja w psychologii nie jest oglądaniem ani 
posługiwaniem się jakimś zewnętrznym zmysłem. Jest to nauka o fak
tach w specjalnym słowa znaczeniu. Uznając psychologię za naukę 
o faktach wewnętrznych, Maine de Biran chce pokazać, że fakty we
wnętrzne powinny być badane przy pomocy innej metody niż ekspery
mentalna metoda stosowana w obserwacji zewnętrznej, ponieważ fakty 
wewnętrzne dane są nam w odmienny sposób. Innymi słowy, w do
świadczeniu wewnętrznym działa specjalny zmysł, zmysł wewnętrzny 
{le sens intimé), nazywany też zmysłem wysiłku, którego działanie 
związane jest z tym, co dzieje się w nas samych, tak jak zmysł 
zewnętrzny odnosi się do zewnętrznych przedmiotów.

Czym, zapytajmy, jest ów fakt w wewnętrznym poznaniu? Jest to 
pierwotny i fundamentalny fakt świadomości. Z owym faktem nieroz- 
dzielnie związana jest pierwotna dualność {dualité primitive), w której 
rozróżnia się wykonujące wysiłek ja (le moi) oraz stawiające opór 
własne ciało. Fakt ten jest nazywany pierwotnym, prostym i niezmien
nym. Jest on pierwotny w porządku poznania, ponieważ postrzeżone 
fakty, zdaniem de Birana, istnieją o tyle, o ile łączą się z wysiłkiem. Jest 
prosty, gdyż tworzy fundamentalną relację, nie zakłada już przed sobą 
niczego innego. Jest wreszcie niezmienny, gdyż opiera się na relacji 
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wobec tej samej produktywnej siły czy też przyczyny, którą jest ja. 
A zatem „w rozpościeraniu się ciągłym i powtarzanym przez tę samą 
ruchową siłę, bezpośrednio płynącą z jednego centrum, oraz w pierwot
nie z nią związanym (relatif) wysiłku, zostaje ukonstytuowany podmiot 
w relacji do nieruchomej, organicznej składowej, która stawia opór 
jego działaniu” (D., s. 135).

Nie trzeba zbytniego wysiłku, by spostrzec, że w określeniu pod
miotu Maine de Biran przeciwstawia się wyraźnie Kartezjuszowi. Jego 
zdaniem koncepcja podmiotu autora Rozprawy o metodzie jest statycz
na. Zamknięte w sobie cogito nie może działać na inną rzecz. Posłużmy 
się tutaj opinią Michela Henry’ego, który zauważa14, że kartezjańska 
świadomość wywodzi się z formuły, ja myślę” i wszystkie modyfikacje 
życia świadomości są jedynie określeniami myśli, tzn. ideami. Zatem, 
kiedy nie ma się już do czynienia z pojęciami, lecz z pragnieniem, 
działaniem, ruchem, określenie kartezjańskiego cogito zmusza nas do 
tego, by mówić, że zawsze mamy tu do czynienia z ideami pragnienia, 
działania itd. Warto przypomnieć, że jeśli chodzi o ruch, to u Kartezju
sza nie jest on określeniem myśli, lecz przynależy do rozciągłości. To, 
co dla Maine de Birana jest realnym, wywodzącym się z działającego ja 
ruchem, u Kartezjusza nie może być rozpatrywane w obrębie czystej 
subiektywności. W czystej subiektywności nie ma bowiem miejsca ani 
na działanie, ani na ruch, ani też na ciało. Jak wiadomo, w cogito 
kartezjańskim jest idea ruchu. Ruch realny jednak dokonuje się gdzie 
indziej, w rozciągłości. Miejscem, w którym się ów ruch dokonuje, jest 
ciało, co u Kartezjusza oznacza, że ruch przynależy do innej, rozciągłej 
substancji, której jest określeniem. Nie jest to sfera ego cogito. W re
zultacie, ja zredukowane do czystej myśli może być jedynie miejscem 
pasywnych modyfikacji. U Maine de Birana subiektywność określana 
jest inaczej i utożsamia się z przyczyną lub działającą siłą wytwarzającą 
efekty. W swym wywodzie kładzie on zawsze nacisk na fakt, że , ja 
(le moi) utożsamia się całkowicie z tą działającą siłą” (E., s. 9). W kon
sekwencji, ujmuje on konkretne ja ze składową (terme), na którą 
oddziałuje, jako przyczynę i wysiłek. „Powiem także - piszę Maine de 
Biran - że chciany (voulu) i bezpośrednio spostrzeżony wysiłek kon

14 M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, op. cit., s. 71 i następne.
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stytuuje wyraźnie indywidualność, ja” (E., s. 118). Podmiotowość nie 
jest więc już określana jako rzecz myśląca ze wszystkimi charakteryzu
jącymi ją atrybutami. Biranowski podmiot pojawia się wraz z aktem, 
działaniem, wysiłkiem, wolą, ruchem, które czynią możliwym konty
nuację naszej własnej egzystencji. Krótko mówiąc, „ego jest władzą 
(pouvoir), cogito nie oznacza ,ja myślę”, lecz ,ja mogę”15.

15 Ibidem, s. 73.

Ja i ciało własne

Powtórzmy: podstawa osobowej egzystencji zostaje ukonstytuowana 
przez pierwotną relację, jaka istnieje miedzy ja-przyczyną i stawiają
cym opór ciałem (corps résistant). „Egzystencja osobowa opiera się 
w całości na tych dwóch [momentach]” (E., s. 173). Pamiętajmy jed
nak, że ciało własne jest Jedynym przedmiotem, który może być 
jednocześnie pierwotną i prawdziwie elementarną składową wewnętrz
nej apercepcji oraz składnikiem zewnętrznym” (E., s. 139). Biorąc pod 
uwagę pierwotny fakt, trzeba powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia 
z wewnętrzną apercepcją, która rozciąga się tak daleko, jak daleko 
sięga wysiłek. Wewnętrzna apercepcja ma za przedmiot własne ciało, 
z tego powodu określane jako wewnętrzny przedmiot apercepcji. Co 
ciekawe, przy takim ujęciu ciało własne u Maine de Birana musi zostać 
przeciwstawione maszynie rozumianej jako coś zewnętrznego wobec 
ja. Jako wewnętrzny przedmiot apercepcji własne ciało zostaje ujęte 
w swoim podwójnym wymiarze doznaniowym i ruchowym (l’être sen
sible et moteur). Ale to ujęcie własnego ciała jest szczególnego rodza
ju, bowiem ono jest jednocześnie częścią mojej egzystencji i składową, 
na którą działa moje ja. Innymi słowy, kiedy mówię, że jakiś przedmiot, 
który widzę lub dotykam, nie jest mną, jednocześnie dokonuję realnego 
oddzielenia swojej egzystencji od egzystencji stołu, krzesła czy lampy. 
Kiedy jednak ujmuję własne ciało jako składową, na którą działa moje 
ja, to mam poczucie, by tak rzec, złożonej egzystencji, w której obie 
składowe są nierozdzielnie ze sobą związane. Maine de Biran ujmuje to 
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zjawisko w następujący sposób: ,Ja odróżnia się [od własnego ciała], 
nie mogąc nigdy się od niego oddzielić” (E., s. 142). W konsekwencji, 
argumentacja francuskiego filozofa zmierzać będzie do pokazania spe
cjalnego statusu ciała. Polega on na jego dwuaspektowości, na tym, że 
jest ono jednocześnie subiektywne i obiektywne.

Trzeba zatem powiedzieć, że bezpośredni przedmiot nie jest cały 
własnym ciałem. W ciele własnym jest on tym, co pozostaje złączone 
z wysiłkiem, z siłą motoryczną. By to jasno zobaczyć, Przypomnijmy, 
że Maine de Biran odróżnia trzy obszary: pierwszy odnosi się do 
absolutnego, bezpośredniego i ogólnego odczucia {le sentiment) wszyst
kich zmysłowych elementów złączonych w tej samej, jak się wyraża, 
„żyjącej kombinacji”; drugi to obszar indywidualnej apercepcji, która 
ma za osobny, ale także bezpośredni, przedmiot całość złożoną z podle
głych woli części. Tutaj pojedynczy podmiot używa wysiłku, by czę
ściami tymi kierować i poruszać; wreszcie istnieje całkowicie obiek
tywne przedstawienie {représentation) tych instrumentów czy narzędzi 
motoryki. Robią to na przykład anatomowie, obserwując i opisując 
porządek oraz funkcjonowanie rozmaitych organów mięśniowych itd. 
Te trzy porządki trzeba w analizie wyraźnie od siebie oddzielić. Indy
widualna, bezpośrednia apercepcja mieści się zatem między bezpo
średnim odczuciem absolutnej egzystencji a obiektywnym przedsta
wieniem.

Zmysł wewnętrzny nazywany także zmysłem wysiłku rozciąga się 
na wszystkie części systemu mięśniowego czy ruchowego, które są 
podporządkowane woli. Wszystko, co przynależy do obszaru działania 
tego zmysłu lub z nim się łączy, wchodzi w obszar świadomego faktu 
i tym samym staje się zapośredniczonym lub bezpośrednim przedmio
tem wewnętrznej apercepcji. Jak łatwo zauważyć, apercepcja ta nie 
rozciąga się na całość ciała własnego. Trzeba raczej powiedzieć, że jej 
granice wyznacza obszar tego, co zależne od woli. Wszystko to, co leży 
poza jej zasięgiem to organizm pobudzony {affecté) na przykład przez 
przyjemność i przykrość. Wynika z tego, że ciało własne, by oddać jego 
specyfikę, powinno się ujmować z jednej strony jako obiektywne, 
a z drugiej jako bezpośrednie. Na tym właśnie polega szczególna pozy
cja własnego ciała w filozofii Maine de Birana. Jawi się ono jako 
jedyny tego rodzaju byt w świecie.
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A zatem z samej istoty pierwotnego faktu, z właściwej mu dwoisto
ści wynika, że nie można utożsamiać ja z jego bezpośrednim przedmio
tem, własnym ciałem. Ciało jest obiektywne i pewien jego aspekt jest 
poza działającym na nie ja. Wiemy, że absolutna składowa egzystencji 
ludzkiej mieści się poza granicą, do której sięga władza utożsamianego 
z działaniem, ruchem i woląja. Z drugiej jednak strony przedmiot, na 
który oddziałuje ja, jest bezpośredni. Między mną a moim ciałem nie 
ma żadnego zapośredniczenia. Po to, by podnieść rękę, skręcić w pra
wo czy podnieść się z krzesła nie potrzebuję żadnego instrumentu. Po 
to, by poruszyć ramieniem, nie potrzebuję także znajomości anatomii 
i wiedzy z podręczników fizjologii. Wykonuję ruch - podnoszę rękę - 
w trakcie którego odczuwam wysiłek; wszystko to wiąże się z rodzajem 
wiedzy, danej w wewnętrznym, bezpośrednim doświadczeniu. W tym 
poznaniu nie ma niczego innego jak sam ruch16.

16 M. Merleau-Ponty w L'Union de lame et du corps chez Malebranche, Biran et 
Bergson, Paris 1968, s. 50 i nast., analizując poglądy Maine de Birana zauważa, że 
„Fakt pierwotny jest świadomością nieredukowalnej relacji między dwoma niereduko- 
walnymi jedna do drugiej składowymi. Nie jest to świadomość stająca się ruchem, lecz 
świadomość odbijająca się w ruchach. [...] Jest to świadomość siebie jako relacji Ja do 
innej składowej”.

17 W sprawie posągu i jego fikcyjności patrz B. Baertschi, La statue de Condillac, 
image du réel ou fiction logique?, w: „Revue philosophique de Louvain” 1984, 82, 
s. 335-364. Więcej na temat stanowiska Condillaca piszę w rozdziale o M. Henry.

Dotykamy tutaj jednego z centralnych zagadnień filozofii Maine de 
Birana, zagadnienia bezpośredniego poznania własnego ciała. Przypo
mnijmy, że punktem wyjścia dla tej kwestii jest krytyka stanowiska 
Condillaca. Jak wiadomo, Condillac w swoim dziele Traktat o wraże
niach wysunął hipotezę dotyczącą tzw. posągu17. Zgodnie z tą koncep
cją człowiek pobudzany jest przez wielość wrażeń - zapachowych, 
słuchowych, dotykowych, wzrokowych itd. Ale u takiego wrażeniowe
go człowieka nie ma niczego takiego, co pozwalałoby zlokalizować te 
wrażenia w jakimś określonym, trwałym miejscu. Niemniej jednak tym, 
co powoduje, że przechodzimy poprzez wrażenia i poza nimi szukamy 
czegoś realnego, według Condillaca, jest wrażenie stałości, której 
organem jest ręka. Gdy przykładamy ją kolejno do poszczególnych 
części naszego ciała, ręka dzięki wrażeniu stałości odkrywa kształt 
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ciała. Condillac wyjaśnia to następująco: posąg „dopiero wtedy odkry
je, że posiada ciało, gdy dotknie siebie, gdy odróżni w nim wszystkie 
części i gdy w każdej z nich rozpozna siebie, jako tę samą czującą 
istotę”18. Dla Condillaca ręka jest zatem organem wrażenia stałości, jest 
narzędziem, dzięki któremu możemy określić części naszego ciała. Ten 
rodzaj konstytucji cielesności można by nazwać wrażeniowo-dotyko- 
wym. Zauważmy, że opiera się ona przede wszystkim na tym, co ciało 
doświadcza z zewnątrz. Powstaje jednak pytanie, które Maine de Biran 
stawia Condillakowi: w jaki sposób poznajemy to właśnie narzędzie? 
W jaki sposób jakiś ruchomy organ może być kierowany, nie będąc 
poznanym? Otóż wydaje się, że możemy poruszać i kierować ruchem 
naszej ręki po różnych częściach ciała tylko dlatego, że posiadamy na 
ten temat pierwotną, bezpośrednią wiedzę, która wyklucza jakikolwiek 
dystans między mną a moją ręką. Ten ruch ręki poznajemy jednak 
w pierwotnym doświadczeniu wewnętrznym. A zatem dla Maine de 
Birana to nie zewnętrzne wrażenie wytwarza cielesną świadomość, lecz 
właśnie wysiłek. W konsekwencji, wewnętrzne poznanie poruszanego 
organu kieruje zewnętrznym odkryciem poprzez dotyk.

18 E. B. De Condillac, Traktat o wrażeniach, z oryginału francuskiego przełożyła 
W. Wojciechowska, Warszawa 1958, s. 100.

Wewnętrzna przestrzeń własnego ciała

Maine de Biran wyznaje pogląd, że istnieje wewnętrzne poznanie 
części ciała. Wpisuje się ono w obszar zakreślany przez wysiłek. 
Wprawdzie samo ciało jest przedmiotem, ale w tej perspektywie ów 
przedmiot nie jest wpisany w przestrzeń zewnętrzną. W Décomposition 
de la pensée tak jak i w Essai sur les fondements de la psychologie 
Maine de Biran będzie mówił o przestrzeni wewnętrznej, cielesnej 
rozciągłości lub rozciągłości wewnętrznej. „Rozpościeraniu się tego 
wspólnego wysiłku, uniformizacji lub ciągłości organicznego oporu 
powinno odpowiadać odczucie pewnego rodzaju wewnętrznej rozcią
głości” (D., s. 432). Wysiłek wewnętrzny jest „wyjątkowym” aktem 
zastosowanym wobec organicznych części lub ciągłego oporu danego 



62 Rozdział II

w wewnętrznej przestrzeni. Ujmuje się ją w zupełnie inny sposób niż 
przestrzeń zewnętrzną. Wewnętrzna apercepcja nie potrzebuje ani wzro
ku, ani dotyku. Jest ona, by tak rzec, czysta, gdyż jest prosta i bezpo
średnia. Ale ponieważ jest ona bezpośrednia, to znaczy bez zapośredni- 
czeń wzrokowych i dotykowych, to wewnętrzna przestrzeń, w której 
ujmuje się własne ciało, nie jest możliwa do przedstawienia. Innymi 
słowy, tego rodzaju cielesnej rozciągłości, trafnie nazwanej przez Leib
niza continuatio resistentis, będącej ciągłością oporu, nie obcego i bez
względnego, lecz własnego i odnoszącego się bezpośrednio do wysił
ku, nie można sobie wyobrazić przy pomocy żadnego zewnętrznego 
zmysłu. Można ją jedynie doświadczyć wewnętrznie. Tak jak prze
strzeń zewnętrzna jest miejscem, gdzie dokonują się obiektywne akty 
poznania, tak przestrzeń wewnętrzna jest miejscem impresji dozna
niowych odczutych przez osobę nie mogącą ich spostrzegać w innej 
formie bez konieczności umieszczenia się poza nimi. Na przykład, 
kiedy mamy do czynienia z wrażeniami zewnętrznymi, lokalizujemy je 
w jakiejś odległości w zewnętrznej przestrzeni, która jest mierzona 
i ograniczona zmysłem dotyku. Podobnie rzecz się ma z impresjami; by 
mogły być zlokalizowane w różnych częściach przestrzeni wewnętrz
nej własnego ciała, „trzeba, by te części zostały oddzielone i, że tak 
powiem, umieszczone jedne obok drugich poprzez działanie własnego 
i bezpośredniego zmysłu” (E., s. 143). W ten sposób czujemy od we
wnątrz podnoszoną rękę, palec, którym dotykamy jakiegoś przedmiotu. 
Ogólny system mięśniowy jest oczywiście podzielony na wiele syste
mów częściowych, które są osobnymi składowymi dla jednego i tego 
samego wysiłku. W miarę jak podziały się zwiększają, a podmiot 
wysiłku pozostaje jeden i ten sam, wewnętrzna, bezpośrednia apercep
cja rozjaśnia się. Te dwa elementy rozwijają się wzajemnie, zaś jedność 
podmiotu wynika z jego opozycji wobec ruchomych części.

Myślę, że z dotychczasowych analiz jasno wynika, iż ciało własne 
w filozofii Maine de Birana posiada specjalny status. Jest ono jedno
cześnie nierozdzielnie, bezpośrednio związane z ja oraz jest przedmio
tem, czyli czymś poza ja. Można by wobec tego zapytać: czy bliskość, 
jaką odczuwam w stosunku do mego ciała, jest taka, że mogę się z nim 
utożsamiać? Czy raczej z pierwotnego faktu, faktu dwoistości wynika 
niemożność utożsamienia mnie i mego ciała? A jeśli tak jest, to w jaki 
sposób opisać tę relację? Cała kwestia jest niezwykle złożona. Otóż,
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biorąc pod uwagę poglądy Maine de Birana, trzeba powiedzieć, że 
relację ja - ciało własne opisuje on jako swoistego rodzaju proces. Jest 
to proces przyswajania {appropriation), o którym dziewiętnastowiecz
ny myśliciel wielokrotnie wspomina. Jak trafnie zauważa jeden z ko
mentatorów dzieła Maine de Birana, „relacja między ja i jego ciałem 
powinna być rozumiana jako relacja przyswajania, a nie utożsamiania; 
jako przedmiot bezpośredni moje ciało nie jest czymś {quelque chose), 
czym ja jestem, lecz czymś, co mam”19. Z jednej strony ja odróżnia się 
od składowej swego wysiłku, z drugiej jednak przyswaja (5 ’approprie) 
sobie części, na które działa i które działają na nie, by tak rzec, „czuje 
się” ono w nich. W tym sensie jest ono w podwójnej relacji - jako 
poruszające i poruszane. Krótko mówiąc, relacja ta, jakkolwiek bezpo
średnia by była, jest procesem przyswajania, w którym ja tak daleko jak 
tylko można, niekiedy na granicy bycia cielesnym, bierze w posiadanie 
swoje ciało, odkrywając w nim wewnętrzną przestrzenność.

19 F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 234.

Ciało własne - ciała obce

Co zawiera się w tej pierwotnej relacji dwóch różnych, choć nie 
oddzielonych od siebie elementów? Jeśli chodzi o charakterystykę ja, 
to trzeba powiedzieć, że postrzega ono siebie jako jedno, proste, 
tożsame, trwałe i jako przyczynę swoich własnych aktów. Są to atrybu
ty tworzące zawartość egzystencji osobowej, że tak powiem, od strony 
ja. ,Ja - podkreśla Maine de Biran - istnieje dla siebie tylko jako siła 
działająca, odnosząca się do składowej zastosowania {à un terme 
d'application), i następnie jako przyczyna urzeczywistnionego ruchu 
przede wszystkim w ciele organicznym i przez nie w ciałach obcych” 
(E., s. 389). Po stronie ciała czy ciał sytuacja jest bardziej złożona. 
Maine de Biran wyróżnia bowiem dwa rodzaje ciał: bezpośrednie - 
ciało własne - oraz zewnętrzne - ciała obce. Te ostatnie posiadają takie 
właściwości jak nieprzenikliwość, solidność, rozciągłość w trzech wy
miarach, mobilność, inercję oraz podzielność. Ale autor Existence et 
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anthropologie podkreśla, że wyżej wymienione właściwości, które 
przez fizyków rozważane są jako istotne atrybuty ciał, nie wchodzą do 
rzeczywistej istoty ciał, gdyż ich istota w całości polega na oporze 
wobec naszego wysiłku. Pisze on: „Siła, która stawia opór, tak pojmuje 
się istotę ciała obcego; rozciągłość, solidność, nieprzenikliwość, inercja, 
mobilność mogą być rozumiane jako atrybuty tej istoty” (E., s. 390).

Można więc zapytać: czy ciało własne posiada tę samą istotę i te 
same atrybuty, co ciało obce? Przy bliższym porównaniu widać tak 
podobieństwa, jak i różnice. Pierwsza rzucająca się w oczy różnica 
polega na tym, że opór ciała własnego jest wobec wysiłku bezpośredni, 
podczas gdy w przypadku ciała obcego ma on charakter pośredni. Na 
przykład stół stawia opór ręce, która z kolei stawia opór woli. W Décom
position Maine de Biran rozważa także różne rodzaje oporu, pozwala
jące nam odróżnić z jednej strony należące do nas ciało, a z drugiej 
ciała obce. Przy tej właśnie okazji próbuje określić istotę ciała w ogóle, 
mówiąc, że polega ona na sile stawiania oporu wobec działającej woli. 
W przypadku ciał zewnętrznych opór ten jest niemożliwy do pokona
nia, nie możemy bowiem w większości przypadków pokonać oporu 
ściany stojącej przed nami. Z kolei, gdy mowa o własnym ciele, to opór 
ten zostaje przezwyciężony, gdyż jeśli chcę, mogę podnieść swoją rękę. 
Należy jednak zawsze pamiętać, że w pierwszym i w drugim przypadku 
opór odnosi się do naszego wysiłku, a ten różnicuje się w zależności od 
tego, czy dotyczy świata zewnętrznego, czy też składowej organicznej, 
którą jest własne ciało. W tym rozróżnieniu widać zatem różnicę 
stopni, jakie istnieją między oporem, który nie ustępuje, a oporem, 
który ustępuje. W Essai Maine de Biran mówi także o różnicy stopni, 
jaka istnieje między oporem świata a oporem organicznym. Wysiłek 
zastosowany do świata zostaje powstrzymany, podczas gdy wysiłek 
zastosowany do własnego ciała, do mięśni, pokonuje opór. Otóż siła 
stawiająca opór w sposób absolutny, siła zatrzymująca wszelki wysiłek 
ruchu określanego przez wolę różni się od oporu mięśniowego, który, 
by tak rzec, pozostaje posłuszny chcianemu wysiłkowi konstytuujące
mu ja. W konsekwencji, ten drugi stanowi istotę ciała własnego, 
bezpośrednią składową chcianego wysiłku, podczas gdy pierwszy określa 
istotę ciała obcego, składową pośrednią tego samego ruchu.

Z absolutnego oporu obcych ciał wywodzą się wspomniane już 
wcześniej atrybuty - nieprzenikliwość, solidność, rozciągłość w trzech 
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wymiarach, mobilność, inercja oraz podzielność. Nie wszystkie z wy
mienionych atrybutów odnoszą się do ciała własnego. Jak wiemy, 
o nieprzenikliwym oporze nie dowiadujemy się ani poprzez zmysł 
dotyku, ani wzroku, lecz dzięki ruchowi. Jeśli zatem wysiłek nie 
napotka przeszkody, o którą się rozbija, to wówczas przenika w nią tak 
daleko jak tylko może. Tym sposobem przenikliwość zostaje poznana 
i określona od wewnątrz. Opór własnego ciała, podniesionej ręki ustę
puje przed wysiłkiem woli i wraz z nim uzyskujemy świadomość 
przenikliwości (penetrabilite) jako istotnego atrybutu bezpośredniego 
przedmiotu, jakim jest własne ciało. Nie potrzeba też, jak sądzę, 
przypominać, że przestrzenność własnego ciała ujętego z wewnętrzne
go punktu widzenia jest inna niż trójwymiarowa przestrzenność ciał 
zewnętrznych. Opór, który ustępuje, przynosi bowiem ze sobą we
wnętrzną apercepcję cielesnej rozciągłości rozprzestrzeniającej się na 
całość własnego ciała. Myślę, że kwestia mobilności jest zrozumiała 
sama przez się. Czyż bowiem zdolność bycia poruszanym nie stanowi 
istotnego atrybutu własnego ciała? Bez mobilności wysiłek byłby nie 
do pomyślenia, wszelki opór ustępuje tylko dlatego, że ciało posiada 
właściwość bycia poruszanym, zaś czynności bycia poruszanym zgod
nie z własną wolą towarzyszy świadomość tego ruchu. Ciało własne 
w przeciwieństwie do ciała zewnętrznego jest oporem, który ustępuje, 
z tego powodu jest ono także przenikalne, rozciągłe i ruchome.

Ciało i afektywność

Źródłowa relacja ja - bezpośredni przedmiot konstytuuje poziom su
biektywnej egzystencji. Na tym związanym z wysiłkiem i ruchem 
poziomie mamy do czynienia ze szczególną relacją między ja i wła
snym ciałem. Maine de Biran ciągle nam przypomina, że w relacji tej 
bezpośredni przedmiot - własne ciało - nigdy nie jest oddzielony od 
podmiotu, który, rozpościerając ruch, przyswaja go sobie, czyni wła
snym. W tym sensie można powiedzieć, że podmiot posiada, ma własne 
ciało.

Ale jak pamiętamy, człowiek określany jest jako homo duplex 
i z tego właśnie powodu musimy mieć na uwadze stale obecny element 
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afektywny. Dlatego też „ciało własne jest nie tylko bezpośrednim 
przedmiotem, jest ono także podmiotem przynależności (sujet d’inhéren
ce), organizmem, który doznaje (organisme ajfecté), innymi słowy: 
substancji™. Pojawienie się w tym kontekście pojęcia substancji na 
pierwszy rzut oka może dziwić. Rzecz staje się bardziej oczywista, 
kiedy uwzględni się fakt jej pochodzenia. Otóż w filozofii Maine de 
Birana pojęcie substancji podobnie jak wszystkie pojęcia pierwsze, 
takie jak byt, siła, czyli przyczyna, jedność i identyczność, zawdzięcza
my tej samej władzy, dzięki której posiadamy wewnętrzną apercep- 
cję20 21, słowem, odnoszą się one do pierwotnego faktu. Jeśli chodzi 
o pojęcie substancji, to kwestia jest złożona, bowiem może ono wypły
wać „z jednego jak i drugiego elementu faktu świadomości, owej 
pierwotnej dualności” (E., s. 155). Dlatego też substancja oznaczać 
może dwie rzeczy: po pierwsze to, co trwa pośród różnych modyfikacji, 
po drugie to, co, będąc pod nimi, służy za ich wspólne powiązanie (lien 
commun). W pierwszym, aktywnym znaczeniu, tym, co trwa pośród 
zmian, jest całkowity stan wysiłku ja, który pozostaje identyczny w 
swych obydwu składowych - sile i oporze. W drugim znaczeniu, jest to 
organiczny opór, stały opór, który, kojarząc się ze wszystkimi zmienny
mi i przemijającymi modyfikacjami zmysłowymi i trwając, gdy one 
przemijają, służy im za wspólne powiązanie, jest ich stałą podstawą, 
substratum. W naszym przypadku chodzi o drugie, pasywne znaczenie 
pojęcia substancji.

20 Ibidem, s. 253.
21 W tej kwestii patrz L. Chmaj, Teoria zmysłu wewnętrznego w filozofii Maine de 

Birana, „Przegląd Filozoficzny” rocznik XXXV, s. 24-25.

Wywiedziona z pierwotnego faktu pasywna substancja czy też 
podmiot przynależności jest substratem doznań. Tak jak aktywne wła
dze zostają ufundowane w ja-podmiocie, tak doznania znajdują swoje 
ugruntowanie w tym, co Maine de Birana nazywa „zorganizowaną 
kombinacją”, „żyjącym ciałem”, czyli w substancji pasywnej. Rzecz 
ciekawa, że dwóm wymienionym znaczeniom substancji odpowiadają 
dwa aspekty subiektywnej egzystencji, które zbiegają się z dwoma 
różnymi rodzajami relacji z ciałem. Z jednej strony ja, rozumiane jako 
wysiłek, odróżnia się od własnego ciała, z drugiej jednak, jako odczu
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wający podmiot, utożsamia się ono z nim. A skoro tak, to jasnym się 
staje, dlaczego Maine de Biran może niekiedy napisać, że ja i ciało 
własne stanowią jedną całość (E., s. 229). Stwierdzenie to jednak trzeba 
właściwie rozumieć. W tym wypadku chodzi o ciało jako organizm, 
z którym łączymy przyjemne lub przykre impresje, czy też o pewną 
zorganizowaną strukturę, z którą ja utożsamia się poprzez doznania 
zmysłowe. Oddajmy raz jeszcze głos krytykowi, który wyjątkowo 
celnie charakteryzuje tę kwestię, mówiąc, że „podczas gdy poziom 
źródłowy określa relację podmiotu z własnym ciałem na sposób posia
dania (avoir), to poziom afektywny wyraża to na sposób bycia (être). 
Tym sposobem można bez sprzeczności zdać sprawę z faktu, że własne 
ciało jest przeżywane jako coś (quelque chose), co posiadamy i jako 
coś, czym jesteśmy”22. Innymi słowy, poprzez motorykę mamy ramię, 
które unosimy wysoko, zaś poprzez doznania, na przykład bólu, gdy się 
skaleczymy, czy przyjemności, gdy głaszczemy swego psa, jesteśmy 
swoim ramieniem. „Podmiot wysiłku - piszę Maine de Biran - zawsze 
oddzielony w fakcie świadomości od organicznej inercji, współodczu- 
wa (sympathisé) wszystkie afektywne impresje, które wchodzą tu w grę, 
aż do utożsamienia się czy zmieszania z nimi” (E., s. 231).

2 F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 254.

Skoro afekt, pobudzenie pociąga za sobą utożsamianie się z nim, 
zmieszanie się z nim, to czym tutaj jest afekt, pobudzenie? Jaka jest 
relacja między ruchem a doznaniem, percepcją a doznawaniem? Cała 
rzecz jest złożona. By na te pytania odpowiedzieć, doznanie afektywne 
(sensation affective) i jego percepcja muszą zostać umieszczone, by tak 
rzec, w obrębie wysiłku i jego relacji do własnego ciała. W Décompo
sition Maine de Biran zwraca uwagę na to, że do części, która w per
cepcji afektu przechodzi do ja, trzeba włączyć formę przestrzeni. 
Dokonując charakterystyki afektywności, powiada on, że odebrane 
impresje z ogólnych i absolutnych stając się jednostkowe i relatywne 
wobec ja, „posiadają charakter prawdziwych złożonych doznań (sensa
tions) pierwszego rzędu, w które wchodzi stały i jednostkowy element, 
a mianowicie forma apercepcji [...] łącząca je z określonym organicz
nym siedliskiem” (D., s. 135). A zatem o afektywnej percepcji mówić 
można tylko wtedy, gdy zostaje zlokalizowana.
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By całość stała się jeszcze jaśniejsza, warto w formie wtrącenia 
przypomnieć, że Maine de Biran mówi o różnych stopniach czy klasach 
impresji. Pierwszy z tych stopni dotyczy czysto pasywnych impresji 
zmysłowości, których siedlisko jest całkowicie poza granicami naszej 
władzy ruchowej. Stanowią one materię doznania. Na te doznania 
nakłada się wspomniana wcześniej druga klasa impresji - są to złożone 
impresje pierwszego rzędu. Wywodzą się one z połączenia osobowej 
formy z afektywną materią. W zlokalizowaniu doznań ważną rolę 
odgrywa pojęcie wewnętrznej, cielesnej przestrzeni. Trzeba tu uwypu
klić znaczący moment. Otóż chodzi o zlokalizowanie tak zewnętrzne
go, jak i wewnętrznego pobudzenia. Ból czy przyjemność, bez względu 
na to, czy ich przyczyna jest zewnętrzna czy wewnętrzna, są przedmio
tem wewnętrznej percepcji z chwilą, gdy organ, którego są siedliskiem, 
zostanie postrzeżony jako składowa wysiłku. Innymi słowy, organ 
stawiający opór mojemu wysiłkowi i organ pobudzony jako siedlisko 
doznań zajmuje to samo miejsce, miejsce w wewnętrznej przestrzeni. 
Mamy tu do czynienia z dwoma rozgrywającymi się równocześnie 
czynnościami, czynnościami dokonującymi się, by tak rzec, na tym 
samym organie. Z jednej strony poprzez wysiłek przyswajamy sobie 
organ, od którego się odróżniamy, z drugiej utożsamiamy się z nim jako 
odczutą częścią. W ten sposób dwie składowe - aktywna i pasywna - 
występują jedna obok drugiej. Ale oprócz tego nie trzeba zbytniej 
przenikliwości, by zauważyć, że takie potraktowanie sprawy pozwala 
jednocześnie określić ciało własne jako ciało obiektywne. Ale zanim 
do tej kwestii przejdziemy, trzeba powiedzieć parę słów o jedności 
ciała.

Problem jedności

Rozważając kwestie antropologiczne, nie można zauważyć, że jednym 
z ważnych aspektów subiektywnej egzystencji jest jej czasowość. 
Ogólnie rzecz ujmując, w koncepcji autora Essai sur les fondaments de 
la psychologie człowiek postrzega siebie dwojako - poprzez imma
nentny wysiłek ujmuje siebie jako ciągłe trwanie, zaś poprzez wysiłek 
intencjonalny jako następstwo nieciągłych aktów. Ale to, co Maine de 
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Biran określił mianem afektywnej materii, także pozostaje w relacji do 
czasu, ponieważ w subiektywnej egzystencji stanowi moment jakości, 
który pozostaje w związku z momentem ilościowym ukonstytuowanym 
przez wysiłek. Zauważmy, że w Décomposition de la pensée pobudze
nia odgrywają istotną rolę w rozumieniu różnicy między jednolitym 
czasem a zróżnicowanym trwaniem. Bowiem, zdaniem Maine de Bira
na, kiedy doznania {sensations) różnicują się i następują jedne po 
drugich, wówczas mamy do czynienia z wielością, która jest odczuta 
czy spostrzeżona w jedności. Zwraca się niekiedy uwagę na fakt, że 
w dalszym ciągu rozwoju poglądów autora Rapports des sciences 
naturelles avec la psychologie apercepcja wielości zostaje ugruntowa
na na następstwie aktów wysiłku, które same zresztą czynią możliwym 
podział systemu nerwowego na oddzielne organy. Innymi słowy, kiedy 
ja dokona podziału w ciągłym trwaniu, to łączy ono rozmaite pobudze
nia z już spostrzeżonymi organami. W Essai pobudzenia zostają zróżni
cowane, ale zakładają bezpośrednią lokalizację organicznej inercji, to 
znaczy relację przypisania mięśniowych doznań różnym poruszającym 
się organom, których są one siedliskiem.

W nawiązaniu do tych ogólnych uwag można zapytać: jaka zatem 
istnieje relacja między ruchem a odczuwaniem? Na czym dokładnie 
polega jedność doznań zmysłowych? W rezultacie są to także pytania 
o jedność cielesną. W rozmaitych kontekstach stykaliśmy się już z po
wyższymi kwestiami. I tutaj podobnie jak wcześniej zbiegają się ze 
sobą dwa punkty widzenia. Jak wiemy, teoria subiektywnego ruchu 
łączy się z teorią własnego ciała. Z tej perspektywy ciało jest nie tylko 
ruchem, lecz jest ono także odczuwaniem {le sentir), choć być może 
trzeba by stwierdzić, że odczuwanie jest konstytuowane przez ruch. 
Oznacza to, że odczuwania nie poznaje się poprzez doznania {sensa
tions). Trzeba raczej powiedzieć, że to ruch jest tym, co je konstytuuje. 
Dokładniej rzecz ujmując, Maine de Biran odróżnia odczuwanie {sen
tir) od doznawania {sensation). By tę różnicę uwypuklić, w Décompo
sition piszę: „Sądzę, że to słowo odczucie {le sentiment), nie zaś słowo 
doznanie {sensation) pochodzi od czasownika sentir, do którego to się 
bezpośrednio odnosi. Ten drugi rzeczownik pochodzi oczywiście od 
słowa sensus. Wskazuje on na funkcję zmysłu {sens), która może nie 
różnić się od funkcji organu, podczas gdy słowo odczuwanie wskazuje 
zawsze na partycypację świadomego podmiotu” (D., s. 57). Z zacyto
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wanego fragmentu wyraźnie więc wynika, że francuski filozof uznaje 
jednocześnie subiektywny charakter odczuwania i zewnętrzny dozna
nia zmysłowego.

By cały wywód posunąć do przodu, wyobraźmy sobie odczuwanie 
jako niezależne od zmysłowego doznania. Jest to rodzaj hipotezy 
myślowej, o której wspomina sam Maine de Biran (E., s. 368). Co - 
zapytajmy - uzyskujemy, dokonując takiego wypreparowania? Wyni
kiem takiej czynności jest, by tak rzec, ciało bez doznań zmysłowych, 
czyli ciało jako czysta związana z ruchem władza odczuwania. Ma to 
ogromne konsekwencje, ponieważ ruchy, poprzez które uzyskujemy 
świadomość takiej władzy, nie zostają określone fizjologiczną budową 
naszych organów. Ruchy te bowiem, jak sugeruje jeden z komentato
rów, „dane są nam jako ruchy źródłowe, będące bezpośrednio w na
szym posiadaniu”23. Innymi słowy, do wszystkich zmysłowych doznań 
- słuchowych, wzrokowych, zapachowych, dotykowych itd. - docho
dzimy poprzez jedną i tę samą władzę. Dla przykładu doznania wzro
kowe pozostają w zależności od naszego subiektywnego spojrzenia - 
otwieram oczy, podnosząc powiekę, i kieruję moje spojrzenie na odsła
niający się przede mną świat. Dotyczy to także innych zmysłów. I tak, 
kiedy słyszę dźwięk, zostaje ukonstytuowana impresja dźwiękowa. 
Posiadanie wewnętrznej władzy konstytucji impresji pozwala na jej 
powtarzanie. Wraz z powtarzaniem i wypowiadaniem na głos pierwot
nie usłyszanej impresji dźwiękowej mamy do czynienia z relacją jed
ność - różnorodność. Po stronie ja jest jedność. Ja słyszy i odtwarza 
dźwięki. Po drugiej stronie jest różnorodność impresji dźwiękowych, 
które różnicują się przez zajmowane w czasie miejsce, czyli fakt, że 
jedna jest pierwsza, po niej następuje druga itd. Tak jak doznania 
zmysłowe różnicują się i następują po sobie, podczas gdy wysiłek 
pozostaje ten sam, tak istnieje odczuwalna czy spostrzegalna wielość 
w jedności. To właśnie subiektywna jedność ruchu jest zasadą jedności 
władzy cielesnej, której dana jest nieskończona różnorodność impresji 
zmysłowych. Na czym jednak ostatecznie polega jedność zmysłów? 
Same w sobie zmysły nie posiadają żadnej jedności. Zostają dopiero 
ukonstytuowane przez władzę naszego ciała, dla której subiektywny 

“ M. Henry, Philosophie et phenomenologie du corps, op. cit., s. 109.
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ruch jest czymś immanentnym. Jak pamiętamy, to w pierwotnym fakcie 
konstytuuje się realność jako składowa stawiająca opór. Można więc 
powiedzieć, że taka konstytucja dokonuje się wraz z działaniem na
szych zmysłów. W tym przypadku jedność oznacza jedność działającej 
siły i ciągłego oporu. Przechodzą one poprzez rozmaite światy zmysło
we i utwierdzają czy też fundują w każdym z nich swoją realność, 
otwierając je wszystkie na siebie nawzajem a przez to łącząc. Bez owej 
substancjalnej podstawy, substancjalnej - jak pamiętamy - w dwojakim 
rozumieniu tego słowa, nasze ciało ograniczone do zmysłów byłoby 
jedynie wrażeniowym fantomem.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt jedności, który należy 
tutaj uwzględnić. Odnosi się on do trwałości egzystencji ludzkiej 
istniejącej w czasie i wiąże z wiedzą, którą już od najwcześniejszych 
momentów egzystencji czysto afektywnej nabywamy. Ten aspekt jedno
ści można by nazwać cielesną jednością wiedzy i powiązać go z nawy
kiem i pamięcią24. O jaki, zapytajmy, rodzaj wiedzy tutaj chodzi? Przede 
wszystkim wiedza własnego ciała nie jest wiedzą, jaką mamy na temat 
jakiegoś zewnętrznego przedmiotu, nie jest to też rodzaj wiedzy inte
lektualnej. Jest to wiedza, która nie wymaga odwołania się do żadnych 
środków. Kiedy podnosimy pióro leżące na biurku, to nasza wiedza 
wiąże się z wysiłkiem, z ruchem, który wykonujemy, by podnieść ręką 
leżące nieopodal pióro. Bez posługiwania się jakąś teoretyczną instruk
cją po prostu wiemy, jak wykonać tę czynność. Jest to pewien proces, 
którego istotną składową jest wykonywany przez nasze ciało ruch. 
W tego typu relacji, jaką mamy z naszym ciałem, a poprzez nie ze 
światem, powstaje źródłowa wiedza, w której bezpośrednio zaangażo
wane są moje władze widzenia, słyszenia, czucia, dotykania itd. Krótko 
mówiąc, jest to konkretne i realne doświadczenie.

J W swojej interpretacji filozofii de Birana zwraca na to uwagę M. Henry, Philoso
phie et phénoménologie du corps, op. cit., s. 128-141.

Ujmując cały ten proces od strony pierwotnej dwoistości, można 
powiedzieć, że z jednej strony każde zjawisko zmysłowości pozostawia 
po sobie ślady w cielesnej organizacji, a ślad ten „rozbudzają” wszyst
kie zewnętrzne, jak i wewnętrzne przyczyny. Z drugiej strony ja jako 
siła działająca, mimo że jest siłą nadrzędną wobec cielesnej organizacji, 
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to jednak potrzebuje składowej organicznej, na którą może oddziały
wać. Działanie ja, jego ruch, także pozostawia ślady w organach. Przez 
to właśnie na przykład ruch ręki przy podnoszeniu pióra może stać się 
łatwiejszy. A zatem powtarzane czynności z jednej strony osłabiają 
działanie afektywnych pobudzeń, z drugiej zaś ruchy ciała stają się 
podporządkowane ja i tym samym łatwiejsze do wykonania dlatego, że 
wymagają mniejszego wysiłku. W taki sposób tworzy się nawyk (ha- 
bitude). Ruchy wykonywane przez rękę stają się, jak mówi Maine de 
Biran, znakami rozmaitych elementarnych percepcji związanych z pier
wotnymi jakościami, które będą mogły służyć do przypominania ich 
idei i właśnie owo przypomnienie dokonujące się przy pomocy dostęp
nych znaków konstytuuje pamięć we właściwym słowa tego znaczeniu, 
„pamięć form namacalnych (tangibles)” (E., s. 331). Krótko mówiąc, ja 
pamięta to, co postrzegło lub to, na co działało swoją konstytutywną 
siłą. Kiedy ręka wielokrotnie chwyta pióro, wykonuje jakąś czynność. 
Gdy robimy to wiele razy w podobny sposób, nie ma to wiele wspólne
go z przeszłością. Trzeba raczej powiedzieć, że ta czynność staje się 
pewną stałą możliwością, która się przed nami otwiera. Słowem, wspo
mnienie jakiejś czynności zawiera w sobie odczucie możliwości jej 
powtarzania. Jest to, jak celnie to określa jeden z komentatorów, 
„władza panująca nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością 
której strukturę określa się jako nawyk”25. Jest to zasada zapamiętywa
nia i przypominania sobie. W konsekwencji, jeśli jedność mojego bycia 
w czasie, konstytuowanego przez pamięć, wymaga fundamentu, to tym 
fundamentem jest nawyk. W tym sensie ciało noszące w sobie naszą 
przeszłość a także możliwość otwarcia się na przyszłość można by 
nazwać zbiorem naszych nawyków.

25 Ibidem, s. 137.

Obiektywne ciało własne

Chciałbym teraz przejść do omawiania szczególnego sposobu istnienia 
naszego ciała, a mianowicie tego, że będąc naszym ciałem, jest jedno
cześnie obiektywne. Jak wiemy, w koncepcji Maine de Birana wysiłek, 
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ruch podobnie jak i wewnętrzna przestrzenność odgrywają kluczową 
rolę w poznaniu własnego ciała. Nie można ich jednak poddać obiekty
wizacji, z zasady są subiektywne, mogą być jedynie doświadczone 
wewnętrznie. Jak wobec tego poznawać własne ciało obiektywnie? Jak 
pamiętamy, stanowisko Maine de Birana częściowo wyrasta z polemiki 
z Condillakiem, który był zdania, że własne ciało poznajemy, posługu
jąc się zewnętrznym dotykiem. Otóż zdaniem Maine de Birana Condil- 
lac, głosząc taką tezę, popełnia błąd, biorąc zjawisko wtórne za fakt 
pierwotny, coś złożonego za składnik prosty. Ale krytyka ta nie ozna
cza wcale całkowitego odrzucenia zewnętrznej, dotykowej eksploracji 
własnego ciała. Więcej, Maine de Biran we wszystkich swoich tekstach 
wielokrotnie podkreśla znaczenie zmysłu dotyku i, by tak rzec, pośród 
zmysłów przyznaję mu wyróżnione miejsce. Trzeba zatem jasno po
wiedzieć, że jakkolwiek bezpośrednia apercepcja współegzystencji 
cielesnej jest konieczna dla poznania ciała jako składowej wysiłku oraz 
po to, by dokonywać podziału na oddzielne organy, podobnie jak 
badanie władzy afektywnej ujawnia nam ciało jako organizm dozna
niowy, to jednak nie wyczerpuje to wiedzy, jaką posiadamy o własnej 
egzystencji. Wiedza ta bowiem musi być uzupełniona o władzę przed
stawieniową, która dostarcza nam obiektywnego poznania subiektyw
nej egzystencji.

Rodzi się więc pytanie: w jaki sposób przejść od apercepcji we
wnętrznej, w której dana jest wewnętrzna przestrzeń, do percepcji 
zewnętrznej, obiektywnej przestrzeni, w której własne ciało przedsta
wione zostaje w formie obiektywnej rozciągłości? Jest to ważna kwe
stia, ponieważ obiektywna percepcja własnego ciała ułatwia prze
strzenną lokalizację w obiektywnej rozciągłości oraz koordynację w sto
sunku do innych ciał. Wiemy, że wewnętrzna bezpośrednia apercepcja 
wystarczy, by spostrzec różne części ciała jako naszego ciała. Organ, 
ręka na przykład, jest „bezpośrednią składową rozpościerającego się 
wysiłku” (D., s. 210). Następnie organ ten staje się także określonym 
siedliskiem, do którego odnoszą się impresje; siedlisko to zostaje 
odczute lub jedynie spostrzeżone. Ale obiektywne poznanie tego orga
nu nie wynika bezpośrednio z ruchu. Do tego potrzebny jest dotyk, 
który rozszerza poznanie, komplikuje pierwotne relacje, choć ich nie 
tworzy. Innymi słowy, ruch jest czymś istotnym dla tej funkcji, nie 
konstytuuje on jednak wyłącznie doznania dotykowego. To znaczy 
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ręka jest przede wszystkim konstytuowana jako organ ruchu w prostej 
i bezpośredniej relacji jako składowa rozpościerającego się wysiłku. 
Kiedy jednak tę ruchomą i zmysłową składową zastosuje się do innych 
części ciała, to nie mamy tu jedynie do czynienia z relacją siła - opór, 
lecz z relacją części dotkniętej i instrumentu, który określa jej granice. 
Ta druga składowa staje się szczególnie ważna, gdy porównamy ciało 
własne z ciałami obcymi. „Wewnętrzna apercepcja wysiłku lub ruchu, 
na której opiera się pierwsze i bezpośrednie poznanie naszego ciała 
i jego różnych ruchomych części nie wystarczy do dania podstawy dla 
poznania ciał obcych” (E., s. 280). Jak pamiętamy, rozróżnienie ciało 
własne - ciało obce opiera się na różnicy oporu, który w pierwszym 
przypadku ustępuje naszemu wysiłkowi, w drugim zaś jest absolutny 
i mu się nie poddaje. Co jednak począć w przypadku sparaliżowa
nego organu? Czy opór tego organu będzie postrzegany jako obcy? 
(E., s. 288). By powyższą kwestię rozwiązać Maine de Biran jest 
zmuszony wprowadzić drugi element - pasywny dotyk (tact) lub na
cisk (pression tactile). Dotyk lub nacisk zostają zasadniczo przywołane 
z dwóch powodów - by wyjaśnić obiektywne poznanie obcych ciał 
oraz by rozróżnić percepcję obcych ciał od naszego własnego ciała. 
Otóż poprzez działanie zmysłu dotyku i wzroku ciało własne staje się 
przedmiotem przedstawienia, co oznacza, że możliwa jest nie tylko 
wewnętrzna, bezpośrednia apercepcja, ale także apercepcja pośrednia 
zewnętrzna. Jest to rodzaj postrzegania, gdzie związane z ruchem ja ma 
zasadniczo inicjatywę, jakkolwiek „nie zawsze zachowuje dominację 
nad siłą zewnętrzną” (D., s. 143). Można powiedzieć, że jest to rodzaj 
percepcji. Tego typu percepcje, nazywane też niekiedy intuicjami, 
ujmują relacje wielkości i rozciągłości, podobieństwa, różnicy itd. 
Relacje te dane zmysłowemu organowi są w naturalny sposób skoordy
nowane w przestrzeni. W tej percepcji ja nie zmienia niczego. Dotyk, 
wzrok nie tworzą formy przestrzeni, która jest niejako przed nim. Jak 
zauważa komentator „przestrzeń organiczna jest przed ja w tym sensie, 
w jakim to, co realne, jest przed tym, co spostrzeżone, świat przed 
podmiotem”26. W konsekwencji możemy mówić o własnym ciele, któ
re jest przedmiotem percepcji w obiektywnej przestrzeni. Mamy tu 

26 F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 272.
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zatem do czynienia z bardzo wyraźną dwuaspektowością. Z jednej 
strony podmiot posiadający swoje źródło w wysiłku w apercepcji 
ujmuje całość organów jako składowych wysiłku. Z drugiej strony 
jednak ja ma także swój początek w organizacji cielesnej. To ciało jest 
już w przestrzeni, której ja nie stwarza. O ile bezpośrednia apercepcja 
jest źródłem podmiotu i jego własnego ciała, o tyle przygotowuje ją 
i towarzyszy jej percepcja pod postacią pasywnego dotyku i widzenia. 
Mówi się, że niewiele fragmentów w tekstach Maine de Birana dotyczy 
bezpośredniej, zewnętrznej intuicji własnego ciała. W Essai, mówiąc 
o percepcji dotyku, francuski filozof zauważa tylko, że otaczające nas 
ciała wywierają na nasze ciało stały nacisk (pression}, a to odczucie 
zbiega się z bezpośrednią apercepcjąnas samych. Nacisk ciał zewnętrz
nych wiązałby się więc z bezpośrednią zewnętrzną intuicją niezależnie 
od aktywności ja, nawet jeśli się z nią zbiega.

Jakkolwiek pasywny dotyk jest ważny, to jednak w procesie konsty
tucji ciała własnego w obiektywny przedmiot decydującą rolę odgrywa 
aktywny dotyk (toucher actif). Z jednej strony, umieszczając jednostkę 
w bezpośredniej relacji z obcą, stawiającą opór siłą, daje on „stały 
przedmiot (un objet fixé) tym umykającym i zmieniającym się modi” 
(D., s. 222), z drugiej daje bezpośredni wobec tych modi podmiot, 
który je postrzega „zgodnie ze swoją szczególną konstrukcją, nieroz- 
dzielnie związaną z siłą oporu” (ibidem). Pierwsza z tych funkcji 
kieruje przyznaniu ciału jakości wtórnych, na przykład kolorów, za
pachów itd., druga zaś przyznaniu jakości pierwotnych, na przykład 
nieprzenikliwości, rozciągłości w trzech wymiarach, trwałości itd. 
(E., s. 293). Obydwie te funkcje są podporządkowane fundamentalnej 
zdolności aktywnego dotyku, zdolności dotarcia do realnej istoty przed
miotu, czyli oporu stawianemu naszemu wysiłkowi. Z tego względu 
aktywny dotyk w stosunku do innych zmysłów zajmuje uprzywilejo
wane miejsce. Podczas gdy inne zmysły - wzroku, słuchu, zapachu itd. 
- wyrażają każdy na swój sposób daną rzecz czy - jak mówi Maine de 
Biran - dają znaki rzeczy, to dotyk jako jedyny jej bezpośrednio 
dosięga. Dlatego też dotykanie jest określane przez autora Aperception 
immédiate jako pierwotny język percepcji: „znaki języka matki czy 
pierwotnego języka, przy pomocy którego zewnętrzna natura objawia 
się czy daje się pojmować, dostarczane są przez dotyk. Wszystkie inne 
znaki są wtórne, pochodne lub tłumaczone z tego pierwotnego języka” 
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(E., s. 284). Słowem, Maine de Biran jest zdania, że ręka, dotykając 
własnego ciała, dosięga jego istoty nie zaś przypadłości.

W czynności wykonywanej przez aktywny dotyk jest na pierwszy 
rzut oka coś paradoksalnego. Kiedy bowiem moja prawa ręka czująca 
i poruszająca się dotyka nieruchomej lewej ręki to postrzega ją jako 
„obce ciało”. Tylko wtedy bowiem można jej przypisywać oprócz 
trwałego oporu także rozmaite jakości pierwotne - rozciągłość w trzech 
wymiarach, trwałość, inercję itd. - oraz wtórne - kolor, ciepło itd. 
Dzieje się tak jednak do chwili, kiedy moja wola uczyni ją ruchomą 
i tym samym przyswoi ją mojemu ja. Tak więc z jednej strony nasze 
ciało jako przedmiot zewnętrznej percepcji posiada takie jakości, które 
zwykle przypisuje się przedmiotom w ogóle, czyli rozciągłość w trzech 
wymiarach, solidność, inercję, ruchomość (mobilité). Z drugiej jednak 
to dotykane przez nas ciało nie przystaje być postrzegane jako nasze 
ciało, z tego powodu, że jest ono jednocześnie ujmowane w wewnętrz
nej bezpośredniej apercepcji lokalizującej części dotknięte jako składowe 
ruchu oraz w percepcji pasywnego dotyku pozwalające ja czuć siebie 
w dotkniętej części27.

27 Na owo połączenie powyższych elementów przy konstytucji własnego ciała jako 
obiektywnego przedmiotu zwraca uwagę Azouvi. Przy okazji podkreśla on jeszcze je
den ważny element, a mianowicie fakt, że taka konstytucja dokonać się może tylko 
w przestrzeni, w której dane są wszystkie przedmioty świata, co implikuje nieprzezwy- 
ciężalny dla ja opór. Patrz F. Azouvi, Maine de Biran, op. cit., s. 278.

Uwagi końcowe

Podsumowując, chciałbym raz jeszcze zwrócić uwagę na kluczowe 
momenty koncepcji Maine de Birana. Przede wszystkim zauważmy, że 
w myśli francuskiego filozofia odnaleźć można szczególne zaintereso
wanie zagadnieniami antropologicznymi. Jasno więc trzeba powie
dzieć, że filozofia człowieka stanowi samo sedno jego filozofii. Ale, co 
godne uwagi, w refleksji tej mamy do czynienia z odmienną niż 
kartezjańska filozofią podmiotu. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, 
to fakt, że kluczem do rozumienia podmiotu Maine de Birana nie jest 



Moje i obiektywne. Szczególny status ciała w filozofii Maine de Birana 77

myślenie, lecz szeroko pojmowane działanie. W tym sensie sytuuje się 
on w linii takich myślicieli jak na przykład Schelling, Fichte czy de 
Tracy, którzy w rozumieniu człowieka szczególną uwagę zwracali na 
aktywność, wysiłek i siłę. Motywy te znajdujemy w większości jego 
prac. Ponadto, w odróżnieniu od Kartezjusza, człowiek Maine de 
Birana nie jest, by tak rzec, rozdarty i pofragmentowany. Krótko 
mówiąc, nie mamy tutaj do czynienia ani z dualizmem substancjalnym, 
czyli z oddzieleniem duszy od ciała, ani też z podziałem i nieprzysta- 
waniem do siebie różnego rodzaju podejść traktujących o człowieku. 
Wypada zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że niewątpliwą zasługą 
Maine de Birana jest próba stworzenia teorii, która w swym zamyśle 
ma scalać rozmaite wymiary refleksji nad człowiekiem. To nie kto inny, 
jak autor Essai sur les fondaments de la psychologie z ogromną siłą 
przekonywania starał się dowieść, że istnieje możliwość zintegrowania 
na pierwszy rzut oka odległych od siebie dyscyplin w jedną spójną 
filozofię człowieka.

Pod tym względem szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie 
cielesności. W tym przypadku Maine de Biran zaproponował całkiem 
nowy punkt widzenia. Jako sprawca nowego spojrzenia, był on tym, 
który odwrócił dotychczasowy pogląd traktujący ciało, by tak rzec, 
wyłącznie od zewnątrz i otworzył badaniu cielesności całkiem nową 
drogę. Na marginesie dodajmy, że drogą tą zresztą poszli dopiero 
współcześni, dwudziestowieczni myśliciele. Tak więc Maine de Biran 
uwypuklił i wnikliwie opisał bezpośredni związek, jaki istnieje między 
ja. i jego własnym ciałem, przyczyniając się tym samym do rzeczywi
stego odkrycia subiektywnego ciała. Nie poprzestał on jednak na tym, 
bowiem odkryciu subiektywnego ciała stale towarzyszy troska opisania 
wszystkich wymiarów cielesności. Z tego właśnie wynika próba złą
czenia dwóch, wydawałoby się, przeciwstawnych sobie wymiarów 
cielesności - subiektywnego i obiektywnego. W konsekwencji, próbu
jąc przezwyciężyć kartezjański dualizm duszy i ciała, Maine de Biran 
ostatecznie dotarł do nowego rodzaju dualizmu, któremu w jego meto
dzie odpowiadały dwa punkty widzenia - obiektywny i subiektywny. 
W tym przypadku jednak nie mówi się już o oddzielonym od podmiotu 
ciele. Trzeba raczej powiedzieć, że w samym ciele znajdujemy jedno
cześnie coś, co jest zależne od działania podmiotu, jak i to, co nie 
poddaje się jego wysiłkowi.





Rozdział III

Między bryłą cielesną a żywym ciałem. 
Husserla rozważania o cielesności

W przypadku filozofii Husserla problematyka cielesności1 odgrywa 
ważną rolę. Można ją odnaleźć w wielu tekstach twórcy fenomenologii. 
W Ideach problematyka ta pojawia się w sposób rozbudowany w trze
cim i czwartym rozdziale drugiej części, które dotyczą kolejno konsty
tucji realnego przedmiotu psychicznego poprzez ciało oraz konstytucji 
realnego przedmiotu psychicznego we wczuciu. W późnej wersji Hus- 
serlowskiej filozofii w najwyraźniejszy sposób problematykę tę odnaj

1 Teksty, z których przede wszystkim będę korzystał, to: Idee fenomenologii ifenome
nologicznej filozofii. Księga druga, przełożyła, wstępem i przypisami opatrzyła D. Gie
rulanka, Warszawa 1974; dalej cyt. jako I.F.; wydanie niemieckie: Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch, Hrsg, von Μ. Bie- 
mel, Haag 1952, Husserliana Band IV. Szczególnie ważne dla problematyki cielesności 
są paragrafy 35-47 (wyd. poi. s. 202-242, niem. s. 143-172). E. Husserl, Medytacje 
kartezjańskie, z dodatkiem uwag kry tycznych Romana Ingardena, przełożył i przypisami 
opatrzył A. Wajs, przekład przejrzał i wstępem poprzedził A. Półtawski, Warszawa 1982 
(dalej jako M.K.); wyd. niemieckie: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, 
Hrsg. von S. Strasser, Husserliana Band I, 2 Auflage, Haag 1973; ponadto z wydań 
niektórych tomów Husserliana szczególnie: Band VI Die Krisis der Europäischen Wis
senschaften und die Transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phäno
menologische Philosophie, Hrsg, von W. Biemel, Haag 1954, oraz XIII, XIV, XV Zur 
Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem Nachlass, Hrsg, von I. Kem, Haag 
1973, które w większości poświęcone są problematyce intersubiektywności.
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dujemy w piątej Medytacji kartezjańskiej, a także w Kryzysie. W roz
dziale tym spróbuję przedstawić główne jej elementy, biorąc pod 
uwagę jej historyczny rozwój. Jest rzeczą bezsprzeczną, że Husserl 
rozwinął oryginalną filozofię ciała, stanowiła ona bowiem niezbędny 
element w ogólnym projekcie jego filozofii. Podporządkował on ją 
jednak swemu głównemu epistemologicznemu dążeniu, dlatego też nie 
występuje ona zupełnie samodzielnie, lecz stanowi tło lub składnik 
wielkiego projektu budowy filozofii fenomenologicznej. Paradoksalnie 
stanowi to ograniczenie lub zubożenie dla samej filozofii cielesności.

Całość Husserlowskiej filozofii ciała rozpatrywać można z wielu 
perspektyw. Na potrzeby tego rozdziału proponuję usytuować ją we
dług trzech punktów odniesienia. Pierwszy stanowi perspektywa pod
miotowa, drugi ujmuje ciało w relacji intersubiektywnej, trzeci wresz
cie opisuje ciało umieszczone w obrębie pewnej koncepcji świata. Te 
trzy punkty odniesienia występują ze sobą razem, niemniej jednak dla 
potrzeb jasności analizy wypada je wyraźnie wyodrębnić. Tak więc 
rozpocznę od uwag wstępnych i rozróżnień językowych, następnie 
w oparciu przede wszystkim o Idee, Medytacje kartezjańskie oraz 
Krisis postaram się wyodrębnić istotne składowe Husserlowskiej filo
zofii ciała, będę także korzystał z tych tomów dzieł Husserla, które 
poświęcone są problematyce intersubiektywności.

Wstęp

Zacznijmy od rozróżnień językowych, by następnie usytuować intere
sującą nas problematykę w historycznym kontekście. W języku nie
mieckim słowa Leib i Körper używane są jako synonimy na oznaczenie 
ciała. Jednak przy bardziej precyzyjnym ujęciu pojawia się między 
nimi różnica. W codziennym użyciu Leib może wskazywać na kilka 
aspektów cielesności, na przykład brzuch lub żołądek, jak w zwrotach 
nichts im Leib haben - nie mieć nic w żołądku, być głodnym, czy der 
Muterleib - brzuch matki, łono. Generalizując, można powiedzieć, 
że słowu Leib odpowiada to wszystko, co w jakiś sposób łączy się 
z cielesną intymnością, albo - inaczej jeszcze - z wewnętrznym aspek
tem cielesności oraz z tym, co, tak jak w zwrocie am ganzem Leibe 
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zittern - drżeć na całym ciele, dotyczy sfery sensoryczno-zmysłowej, 
w przeciwieństwie do słowa Körper, które podkreśla zewnętrzny wy
miar cielesności. Ponadto Leib występuje w zwrotach odnoszących 
się do duszy (Seele') albo serca (Herz)’, kein Herz im Leibe haben — 
nie mieć odwagi, serca, czy też mit Leib und Seele - z duszy i ciała, 
w sensie całym sobą. W zwrotach tych ujawnia się pewna bliskość Leib 
z szeroko rozumianym obszarem czucia, afektu, odczuwania oraz 
doznawania.

Jeśli chodzi o etymologię słowa Leib, to ukazuje ona wspólny pień 
z jednej strony ze słowem leben - żyć, a z drugiej ze słowem bleiben - 
pozostawać2. W pierwszym przypadku Leib wskazuje na żywy stru
mień, zachowujący życie i ożywiający ciało. W drugim przypadku 
natomiast bleiben świadczy o głębokiej więzi Leib - ciała - ze stałym, 
najbliższym miejscem pobytu, przebywania. Warto przy okazji dodać, 
że związek sensu pomiędzy Leib i Leben odnaleźć można w wielu 
zwrotach idiomatycznych, jak np. Leib und Leben einsetzen. Innymi 
słowy, Leib, gdy odnosi się do ciała, podkreśla w nim to, co witalne, 
żywe. Z kolei słowo Körper w bardzo ogólnym sensie oznacza jakieś 
solidne ciało, fizyczne i matematyczne. W tym właśnie sensie mówi się 
o ciałach w naukach przyrodniczych, na przykład Himmmelkörper - 
w kosmologii Arystotelesa, Körpchen - w fizyce kwantowej. W innych 
kontekstach używa się słówka Körper na podkreślenie struktury orga
nicznej, kompleksowej budowy lub układu.

1 Deutsches Wörterbuch J., W. Grimm, von S. Hirzel 1885, München, 1984, t. 12, 
s. 397 {leben) i t. 12 s. 90 {bleiben). Zob. też interesujący artykuł N. Deprez La traduc
tion de Leib: une Crux Phaenomenologica, „Etudes Phénoménologiques” 1997, nr 26, 
w którym autorka pokazuje filologiczne oraz historyczne źródła słowa Leib, a także 
wskazuje na trudności związane z jego tłumaczeniem.

Historisches Wörterbuch der Philosophie, Hrsg, von J. Ritter, K. Gründer, Darm
stadt 1980, Band 5, s. 174-206. W słowniku tym mamy dwa hasła: pierwsze to Leib- 
-Körper, drugie Leib-Seele- Verhältnisse. O ile pierwsze pojęcie wyodrębniło się w rela
cji dusza - ciało, o tyle drugie w opozycji Körper-Geist.

Zobaczmy, jak używa się tych pojęć w kontekście filozoficznym. 
Otóż w czasach nowożytnych z jednej strony pojawia się Leib jako 
odróżnione od Körper, z drugiej zaś w kontekście relacji dusza - ciało 
(Leib-Seele-Verhältnisse)3. W kontekście historycznym pojęcie Leib, 
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Leiblichkeit - ciało, cielesność - jest wyraźnie obecne w problematyce 
kantowskiej, postkantowskiej, w całym idealizmie niemieckim aż po 
Nietzschego, u którego zajmuje poczesne miejsce4. Wyróżnia je to, że 
występuje ono w połączeniu z subiektywnością5. W XIX wieku, nieja
ko równolegle do wspomnianego kontekstu, problematyka związana 
z ciałem - Leib - pojawia się w obrębie zagadnień psycho-fizycznych 
w dziełach takich uczonych jak Fechner, Wundt, Avenarius, Stumpf 
i Lipps. Sam Husserl odziedziczył pojęcie Leib z psychologicznej 
problematyki tamtej epoki, a dokładniej - umieścił to pojęcie w obrębie 
teoretycznej dyskusji wynikającej z lektur dzieł Wundta, Stumpfa 
i Lippsa. Na przykład problematykę wczucia przejął od Lippsa. Nie
mniej jednak żaden z wymienionych autorów nie dysponował rozwi
niętą filozofią cielesności, która u Husserla zajmować będzie ważne 
miejsce. Oczywiście inna linia wpływów odnosi się do inspiracji 
arystotelesowskich via Brentano6. Ta znacząca część inspiracji odegra, 
jak zobaczymy, niezwykle ważną rolę przy tworzeniu Husserlowskiej 
filozofii ciała.

4 Patrz H. Schipperges, Kosmos-Anthropos. Entwürfe zu einer Philosophie des Leibes, 
Stuttgart 1981, szczególnie s. 329-469.

5 N. Deprez, La traduction de Leib, op. cit., s. 93-94. Autorka opisuje ten kontekst 
wychodząc od Kanta, przez Fichtego, Hegla, Schopenhauera, aż do Nietzschego, w któ
rego filozofii ciało, Leib, staje się wielkim rozumem, a nawet archeologiczną i genealo
giczną zasadą wszelkiej konceptualizacji i teoretyzacji.

6 Patrz interesujący artykuł D. W. Smith, Mind and Body, w: The Cambridge Com- 
panion to Husserl, ed. by B. Smith, D. W. Smith, Cambridge 1995, s. 323-393.

Problematyka ciała w Ideach

Ciało między naturą a duchem

W jakim kontekście, zapytajmy, pojawia się problematyka cielesności? 
Jak wiadomo, część druga Idei, bo tam w rozwiniętej, choć nie osta
tecznej, formie można ją odnaleźć, poświęcona jest konstytucji przyro
dy istot żywych, a dokładniej duszy (Seele'). W tym sensie zajmuje ona 
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miejsce pośrednie pomiędzy konstytucją materialnej przyrody a kon
stytucją świata duchowego. Całość zatem tworzy trzy stopnie rzeczy
wistości: przyrodę {Natur), duszę {Seele) oraz ducha {Geist), zaś intere
sująca nas problematyka pojawia się dokładnie na styku tych trzech 
obszarów. Postępowanie Husserla jest szczególne; w paragrafie 35 
piszę on: „Tematem następującego rozważania ma być teraz konstytu
cja przyrodniczego przedmiotu realnego człowiek {der Naturrealität 
Mensch) resp. istota zwierzęca, tzn. człowieka, tak jak się on przedsta
wia w rozważaniu przyrodniczym - jako bryła materialna {als mate
rieller Körper), na której nadbudowują się nowe warstwy bytowe, 
cielesno-psychiczne {leiblich-seelischen). Możliwe jest, że w to roz
wiązanie konstytutywne trzeba będzie wciągnąć niejedno [z tego], co 
późniejsze badania wykażą jako przynależne do osobowego albo du
chowego {geistigen) Ja”7 *. Co oznacza powyższe stwierdzenie? Ozna
cza ono, że kiedy przystępujemy do konstytucji „przyrodniczego obiektu 
człowiek”, nie wolno nam z góry zakładać jego ciała {seinen ¿eih) jako 
w pełni ukonstytuowanej rzeczy materialnej, lecz trzeba zobaczyć, co 
z tego „psychofizycznego podmiotu” konstytuuje się już przed mate
rialną przyrodą lub też korelatywnie do niej.

7 Idee II, op. cit., s. 202.
P. Ricoeur, A l'ecole de la phénoménologie, Paris 1987, wyd. II, s. 106.

Mając na uwadze postępowanie twórcy fenomenologii, Paul Rico- 
eur w książce A l'école de la phénoménologie* trafnie zauważa, że 
w całym procesie konstytucji poszczególnych warstw rzeczywistości 
to, co psychiczne, posiada, według Husserla, bardzo wieloznaczny 
status. Jest to porządek, który powinien być wyodrębniony w dwóch 
zbiegających się ze sobą podejściach. Z jednej strony to, co psychiczne, 
jest granicą ruchu obiektywizacji, dzięki któremu ja umieszcza się na 
zewnątrz, realizuje się; z drugiej strony to, co psychiczne, jest granicą 
interioryzacji, poprzez którą ciało-rzecz {Körper) uzyskuje nowe war
stwy znaczeniowe, ożywia się. Innymi słowy, realizacja czystego ja 
oraz ożywienie ciała-przedmiotu, bryły {Körper) konstytuują warstwę 
rzeczywistości, porządku tego, co psychiczne, z możliwością wciągnię
cia w pole konstytucji tego, co przynależy do duchowego ja. Warto 
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w tym miejscu zauważyć, że takie podejście różni Husserla od tzw. 
fenomenologów egzystencjalnych, którzy usiłowali umieścić swoje 
analizy, by tak rzec, od razu na poziomie doświadczenia, na którym to, 
co psychiczne oraz własne ciało byłyby jednocześnie dane. U Husserla, 
zauważmy, jest inaczej, bowiem najpierw trzeba ożywić ciało-bryłę, 
ciało-przedmiot {Körper), a następnie pokazać, co konstytuuje je jako 
żywe, subiektywne, osobowe, moje ciało {Leib).

Ciało przedmiot i żywe ciało. Dotykowo-wrażeniowa konstytucja 
żywego ciała

Znamienne dla punktu wyjścia Husserla w paragrafie 36 jest określenie 
konstytucji ciała jako nosiciela zlokalizowanych wrażeń, czuć, odczuć 
{Empfindnisse). Paragraf ten zaczyna się interesującym stwierdzeniem, 
mówiącym że: „we wszelkim doświadczeniu obiektów, które są rzecza
mi przestrzennymi „współistnieje przy tym” {mit dabei ist) ciało jako 
narząd spostrzegania {Leib als Wahrnehmungsorgan) doświadczającego 
podmiotu”9. Bardzo ważne w zacytowanym fragmencie jest określenie: 
„mit dabei ist”, odnoszące się do mojego ciała, ciała doświadczającego 
podmiotu, ciała, że tak powiem, wraz z którym ów doświadczający 
podmiot postrzega. Husserl, jak słusznie we wspomnianym wcześniej 
tekście zauważa Ricoeur, otwiera tym stwierdzeniem badania dotyczą
ce własnego ciała, badania rozwijane szczególnie przez autorów fran
cuskich. Ale tym, co przeciwstawia Husserla owym autorom, na przy
kład Marcelowi, jest wyraźne pragnienie wyjaśnienia sensu własnego 
ciała, nie w opozycji do obiektywnego, naukowego, biologicznego cia
ła, lecz przeciwnie - w nawiązaniu do niego. Husserl bowiem bezu
stannie dąży do tego, by pokazać, w jaki sposób owa „psycho-fizycz- 
na” rzeczywistość nabiera sensu w korelacji z materialną naturą. Tym 
samym przeciwieństwo subiektywna egzystencja wcielona - obiektyw
ność jest raczej obce Husserlowi. Widać to wyraźnie, patrząc na drogę, 
którą on przemierza: analiza intencjonalna zaczyna się od przypadku, 
w którym „ta przestrzennie doświadczana bryła {Körper), którą po
strzegamy za pośrednictwem naszego ciała {mittels des Leibes), jest 

9 Idee, s. 203-204.
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sama bryłą tego ciała (Leibkörper)” (I.F., s. 204), a będzie się kończyć 
na poziomie ciała przedmiotu, kiedy to pojawi się problematyka inter- 
subiektywności.

Powróćmy jednak do głównego wątku analizy. Pierwotnym i wy
różnionym doświadczeniem jest więc to, w którym ciało (Leib) jawi się 
jako organ, narząd spostrzegania. Konstytuuje się ono jednak w dwoja
ki sposób: po pierwsze jest ono rzeczą fizyczną (Körper), jak Husserl 
mówi, „materią, posiada swą rozciągłość, w którą wchodzą jej realne 
własności - barwa, gładkość, twardość, ciepłota” (I.F., s. 205), po 
drugie, ja, postrzegający podmiot, odnajduję na ciele i czuję (empfinde) 
na nim i w nim owo ciepło na ręce, zimno w stopach czy też wrażenie 
dotknięcia na końcu palców. Kiedy badam na przykład dotknięciem 
lewą rękę, posługując się prawą ręką, to czuję swoją prawą rękę, mogę 
ją podnieść, przesuwać, odczuwać ciepło, gładkość itd. Innymi słowy, 
moje ciało jawi się w dwojaki sposób - jako coś, co postrzega, czuje, 
dotyka, oraz jako coś, co jest postrzegane, odczuwane, dotykane. 
Ponadto, by trzymać się nadal przypadku dotyku, kiedy przesuwam 
rękę po stole, to owo doznanie ma podwójną funkcję - po pierwsze 
prezentuje badaną rzecz, a po drugie zaznacza ciało, krótko mówiąc: 
„z dotykowym spostrzeżeniem [...] związane jest w sposób konieczny 
spostrzeżenie ciała z przynależnym do niego wrażeniem dotknięcia” 
(I.F., s. 207). W konsekwencji, wszelkiemu dotykowi w szerokim 
słowa tego znaczeniu, a więc dotknięciu powierzchni, naciskowi, ude
rzeniu, ciepłu, zimnu, bólowi itd. odpowiadają dwa ujęcia, w których 
konstytuują się dwa rodzaje rzeczy (Dinglichkeit) - rozciągłość rzeczy 
oraz lokalizacja doznania. Z jednej strony wyglądy tworzą płynny 
schemat, który przechodzi w identyczny przedmiot, z drugiej strony 
doznanie, odczucie mówi o przynależności do jakiegoś ja i jednocze
śnie odsłania ciało jako moje. Myślę zatem, że się nie pomylę, jeśli 
powiem, że Husserl przyznaję wrażeniu uprzywilejowaną rolę w kon
stytucji żywego ciała (Leib). Ale doświadczenie podwójnego kontaktu 
dotykający-dotykany nie ma miejsca ani w przypadku słyszenia, ani 
w przypadku widzenia, które także przynależą do szerokiej sfery po
strzegania. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem podmiot czysto 
wzrokowy nie mógłby mieć ciała (Leib) z tego prostego powodu, że 
widziałby je jako rzecz. Będzie to jeden z problemów, przed którym 
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stanie Husserl w przypadku postrzegania ciała innego w intersubiek- 
tywnych relacjach10 11.

10 Jest to także jeden z tematów rozwijanych na przykład przez Sartre’a, u którego 
uprzywilejowanie spojrzenia prowadzi do problematyki reifikacji, patrz J. P. Sartre, L'Etre 
et le néant. L'Essai d'ontologiephénoménologique, Paris 1943, s. 298-349. Będziemy o 
tym mówić później.

11 Jan Patoćka zwraca uwagę na związek, jaki istnieje u Arystotelesa pomiędzy Aisthe- 
sis oraz kinesis. W tej kwestii patrz Body, Community, Language, World, op. cit., s. 21, 
s. 24-25 i 32.

Póki co jednak Husserl dowodzi, że „Doznanie dotykowe nie jest 
stanem materialnej rzeczy - ręki. Lecz właśnie jest ono samą ręką 
która jest dla nas czymś więcej niż rzeczą materialną i sposób, w jaki 
jest ona [czymś] ze mnie (an mir), powoduje, że ja »podmiot tego 
ciała« (das Subiekt des Leibes) mówię: to, co jest sprawą rzeczy 
materialnej, jest jej, a nie moją sprawą. Wszystkie doznania (Empfind- 
nisse) należą do mojej duszy, wszystko, co rozciąga się do rzeczy 
materialnej. Na tej powierzchni ręki odczuwam (empfinde) wrażenie 
dotknięcia itp. I właśnie przez to okazuje się ona bezpośrednio jako 
moje ciało (als mein Leib)” (LE, s. 212). Powyższy fragment potwier
dza zatem uprzywilejowane miejsce doznania dotykowego w pierwot
nej konstytucji żywego ciała. Krótko mówiąc, ciało może się ,jedynie” 
konstytuować w szeroko rozumianej sferze dotykowo-wrażeniowej, 
a konkretniej - w takich doznaniach jak na przykład doznanie dotyku 
nacisku, ciepła, zimna, bólu, przyjemności itd. Ważną rolę w tej doty
kowo-wrażeniowej konstytucji żywego ciała odgrywają doznania ru
chowe. Kiedy przesuwam jakiś przedmiot lub chcę dać komuś znak, 
podnosząc rękę, wówczas doznaję wrażeń ruchowych i lokalizuję je 
w poruszanej przeze mnie ręce. Można by więc zapytać: co jest pier
wotniejsze - doznanie czy ruch? Husserl nie bez wahania wskazuje na 
doznanie: „w gruncie rzeczy - piszę - wrażenia ruchu zawdzięczają 
chyba swą lokalizację tylko stałemu splataniu się z pierwotnie (primär) 
zlokalizowanymi wrażeniami” (LE, s. 213). Skoro tak jest, to w swych 
poglądach Husserl sytuuje się bardziej po stronie Arystotelesa z De 
anima niż Maine de Birana z Mémoire sur la décomposition de la 
pensée11, bowiem moje ciało, by tak rzec, ujawnia mi się w kontakcie 
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z rzeczami, zaś uprzywilejowaną rolę w odsłanianiu cielesności przypi
sać należy doznanie dotyku, nie zaś wysiłkowi (I ’effort), jak chciałby 
Maine de Biran.

Wypada zatem powiedzieć, że z jednej strony ciało jest widziane jak 
„każda inna rzecz”, z drugiej strony żywym ciałem {Leib) staje się ono 
„tylko” poprzez to, że „włożone” są w nie wrażenia, które powstają 
przy dotykaniu (nacisku, działaniu ciepła, zimna, doznawaniu bólu, 
przyjemności itd.), krótko mówiąc, przez zlokalizowanie w nim wrażeń 
jako wrażeń. Czym wobec tego jest tutaj żywe ciało? Charakterystycz
ne jest to, że Husserl nie waha się powiedzieć, że jest to „rzecz 
odczuwająca, która „posiada” pewne wrażenia (dotyku, nacisku, cie
pła, zimna, bólu, itd.) i może je mieć w pewnych okolicznościach, i to 
jako w pierwotny i właściwy sposób w niej zlokalizowane” (I.F., 
s. 214). Ponadto, jak dodaje, jest ono wstępnym warunkiem istnienia 
wszelkich wrażeń i zjawisk w ogóle, także wzrokowych i słuchowych.

Trzeba pamiętać, że wszystkie pozostałe aspekty, które przeciwsta
wiają ciało rzeczom materialnym, zakładają ową pierwotną lokalizację. 
Jakie, zapytajmy, są pozostałe aspekty cielesności? Przede wszystkim 
ciało zostaje określone jako narząd woli {Willensorgan), jako jedyny 
„obiekt”, który możemy bezpośrednio poruszać, a na dodatek obiekt 
ten sam jest środkiem do samorzutnego wprawiania w ruch innych 
rzeczy. O ile jednak materialne rzeczy dadzą się poruszać mechanicznie 
i wprawić je w ruch można tylko pośrednio, na przykład chwytając 
jakiś przedmiot, podnosząc i popychając go, o tyle żywe ciało {Leib) 
daje się poruszać zupełnie swobodnie, dzięki przynależności do niego 
ja i jego woli. A zatem wyraźnie widać, że to, co u Maine de Birana 
było pierwotne, czyli ruch związany z wysiłkiem woli (/ ’effort), u Hus
serla jest raczej jednym, by tak rzec, z dodatkowych aspektów cielesno
ści opartym na pierwotnej wrażeniowej konstytucji. W konsekwencji, 
w procesie konstytuowania się podmiotu, pewnego ja przeciwstawne
go wobec materialnej przyrody, ciało odgrywa istotną rolę, ponieważ 
jako żywe ciało {Leib) przynależy ono do owego ja jako pole lokaliza
cji wrażeń. Podmiot ów posiada także władzę, ,ja mogę”, władzę 
poruszania swobodnie ciała, na przykład podnoszenia ręki, zmiany 
kierunku ruchu itd., oraz spostrzegania za jego pośrednictwem ze
wnętrznego świata.
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To nie wszystko. Husserl podkreśla, że ciało jest także obecne 
(dabei) przy wszystkich innych funkcjach świadomościowych. Chodzi 
tutaj przede wszystkim o takie grupy doznań jak zmysłowe uczucia, 
wrażenia rozkoszy i bólu, które przenikają całe ciało. Ale, co interesu
jące, zdaniem Husserla należą tu także grupy wrażeń, które odgrywają 
istotną rolę dla aktów wartościowania, przeżyć intencjonalnych ze 
sfery uczuciowej; ponadto odnajdujemy tu „trudne do wyanalizowania 
i omówienia wrażenia” (I.F., s. 216) tworzące podstawę, „materiałowe 
podłoże” życia pożądaniowego i chceniowego, wrażenia energetyczne
go napięcia i odprężenia, wrażenia wewnętrznego zahamowania, pora
żenia, oswobodzenia itd., czyli część tej sfery, którą psychoanaliza 
umieszcza na styku psychiczne-cielesne i tematyzuje w postaci popę- 
dowości. Husserl jednak nie poprzestaje na tych wyliczeniach i utrzy
muje, że cała świadomość człowieka, jej funkcje intencjonalne „przez 
swoje hyletyczne podłoże związana jest w pewien sposób z jego 
ciałem” (I.F., s. 217), choć należy natychmiast dodać, że same przeży
cia intencjonalne nie są już zlokalizowane i tym sposobem jako takie 
nie tworzą warstwy w ciele. Niemniej jednak już przez to wyliczenie 
nie sposób nie dostrzec znaczenia problematyki cielesności dla całej 
fenomenologii Husserla. Staje się też powoli jasne, dlaczego jego 
filozofii niezbędne było osobne wypracowanie tego zagadnienia.

W opisie konstytucji cielesności Husserl dochodzi do stwierdzenia, 
że to ja lub dusza „posiada” ciało, co oznacza, że z jednej strony 
istnieje fizyczno-materialna rzecz, która stwarza warunki wstępne dla 
„zdarzeń świadomościowych”, z drugiej strony jednak, w tym, co 
dzieje się w owej fizyczno-materialnej rzeczy, w jej procesach, wystę
pują „zależności” od zdarzeń świadomościowych. Takie stwierdzenie 
posiada ogromne znaczenie. Oznacza ono bowiem, że ciało jest nie 
tylko rzeczą materialną, podlegającą prawom przyczynowości, możli
wym przedmiotem badania biologii, chemii, fizyki, neurofizjologii 
i innych nauk szczegółowych, polem lokalizacji wrażeń i pobudzeń 
uczuciowych, lecz jest ono także „podstawową częścią przedmiotu 
realnego danego jako dusza oraz Ja" (I.F., s. 223). Taka charakterysty
ka w logiczny sposób prowadzi więc do stwierdzenia, że nie można 
całkowicie włączyć ciała, jak mówi Husserl, „w przyrodę”, której człon 
miałoby ono wyłącznie stanowić. Są do tego istotne powody. Przede 
wszystkim ciało (Leib) jawi się jako centrum zorientowania. O ile 
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rzeczy przejawiają się w taki lub inny sposób, z tej lub innej strony, 
jako odległe lub bliskie, na górze lub na dole, o tyle ciało tym się 
wyróżnia dla swego ja, że „w nim położony jest punkt zerowy wszyst
kich tych zorientowań” (I.F, s. 224). W perspektywie solipsystycznej, 
czyli rozpatrując wszystko z punktu widzenia mojego ja, moje ciało nie 
jest umiejscowione gdzieś w obiektywnej przestrzeni, nie jest ono 
ulokowane na przykład na prawo od stołu czy też na lewo do ściany, 
jest ono bowiem centralnym, początkowym „tu” w stosunku do wszel
kiego „tam”. Co prawda, dzięki możliwości poruszania się podmiot 
może zmienić takie punkty zorientowania, rzeczy naprzeciw siebie - 
wszystkie one wówczas będą „tam” - ale nie dotyczy to własnego ciała, 
które zawsze będzie „tu”. Na dodatek nie mogę zmienić kąta, punktu 
widzenia, w którym jawi mi się moje ciało.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy, zauważmy, że mamy tutaj do 
czynienia z interesującą, choć niezwykle delikatną i dwuznaczną po
znawczo, sytuacją - zgodnie z argumentacją Husserla, to co psychicz
ne, ma wspólne cechy z tym, co subiektywne, bowiem to dusza ma 
ciało, oraz jednocześnie z tym, co obiektywne, bowiem to ciało-rzecz 
posiada wrażenia. Ciało to z kolei stanowi część świata rzeczy, ale to, 
co psychiczne, jest w ciele i na dodatek stanowi centrum, wokół 
którego umiejscowione są rzeczy. Jednak to nie wszystko. Ciało jako 
człon przyrody jest włączone w związek przyczynowy, ale jednocze
śnie dzięki temu, że jest naszym ciałem (Leib), jest samorzutnie lub 
swobodnie poruszane dzięki woli ja. Krótko mówiąc, twórca fenome
nologii pragnie wiernie opisać miejsce stykania się subiektywnej i pod
miotowej sfery z obszarem obiektywnym i, by tak rzec, rzeczowym. 
Pod tym względem ludzkie ciało jest miejscem uprzywilejowanym. 
Nigdzie bowiem styk ten nie jest wyraźniej widoczny niż wtedy, gdy 
rozpatruje się ciało jednocześnie jako przynależące do podmiotu oraz 
jako obiektywne. Na tym styku ujawnia się właśnie podwójna natura 
ciała. Ale brakuje tu jeszcze pewnych elementów, które pojawiają się 
w chwili, gdy opuści się poziom solipsystyczny i wyjdzie poza własny 
podmiot, wchodząc w relację intersubiektywności. Przejdę zatem do 
omawiania problemu ciała w relacji intersubiektywnej.
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Ciało w relacji intersubiektywnej

Problematyka poznania drugiego człowieka12 stanowi ramy, w które 
wpisany jest rozdział czwarty z paragrafami 43-47 Idei II. Stanowi on 
także zarys problematyki rozwiniętej najpełniej w piątej Medytacji 
kartezjańskiej, niemniej jednak nie stawia sobie tak poważnego zada
nia, jakim w Medytacji piątej będzie kwestia obiektywności i transcen
dentalnego solipsyzmu. W Ideach II chodzi o opis konstytucji tego, co 
psychiczne. Przypomnijmy, że już w Ideen I Husserl odwoływał się do 
Einfiihlung, wczucia, które dostarczyć miało główny dostęp do sfery 
psychiczności rozumianej jako rzeczywistość naturalna. Skrótowo można 
to ująć w następujący sposób: pośród rzeczy, zwierząt i ludzi, tylko 
ludzie posiadają życie psychiczne. Owo życie, owa sfera jest taka sama 
dla innych, jak i dla mnie, zaś całość, którą razem tworzymy, to świat 
psychiczny ludzi, do której dostęp mamy właśnie poprzez wspomniane 
wczucie13. Oczywiście spośród tych ciekawych zagadnień nas najbar
dziej interesować będzie problematyka cielesności.

12 Zauważmy, że problem poznania drugiego człowieka czy, ogólniej, intersubiek- 
tywności to jedno z centralnych zagadnień współczesnej filozofii. Zajmowali się nim 
i zajmują myśliciele rozmaitych orientacji filozoficznych. Można bez przesady powie
dzieć, że zagadnienie to, choć obecne w filozofii starożytnej i nowożytnej, tak naprawdę 
pełne znaczenie uzyskało dopiero w XX-wiecznej filozofii. Wypada zgodzić się z twier
dzeniem M. Theunissena, który na początku swej klasycznej już pracy Der Andere. 
Studien zu Sozialontologie der Gegenwart, Berlin 1977, piszę na stronie 1, że „Wpraw
dzie już we wcześniejszych epokach zastanawiano się nad drugim człowiekiem i przy- 
znawano mu, niekiedy znaczne, miejsce w etyce i antropologii, w filozofii prawa i pań
stwa, ale zagadnienie drugiego nigdy nie przeniknęło tak głęboko jak dzisiaj do podstaw 
myśli filozoficznej”. Problem poznania drugiego człowieka poruszał A. Węgrzecki. Patrz 
jego interesujące studium O poznaniu drugiego człowieka, Kraków 1992.

13 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznejfilozofii, op. cit., s. 526.

W Ideach II charakterystyczne jest to, że punktem wyjścia jest 
rozróżnienie dwóch sposobów dania: praobecności (Urprasenz) oraz 
obecności niesamodzielnej (Apprasenz). W pierwszym przypadku spo
strzeżenia ciało innego jest obecne „rzeczywiście”, „w oryginale”, tu 
oto jest obecne tak, jak każda inna rzecz. Natomiast w drugim przypad
ku obecność niesamodzielna wskazuje na stojącą za nią praobecność, 
która nie jest dostępna bezpośrednio. Jakie, zapytajmy, przedmioty 
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możliwego doświadczenia nie mogą być dostępne w praobecności? 
Kimś takim są istoty żywe, z tego wszak powodu, że zawierają one coś 
subiektywnego. „Są osobliwymi obiektami - piszę Husserl - które 
posiadają tego rodzaju pierwotną swą prezentację, że zakładają jakieś 
praobecności, same natomiast nie mogą być dane w praobecności” 
(I.F., s. 231). Innymi słowy, inni ludzie jako części zewnętrznego 
świata są dani bezpośrednio, źródłowo, ale tylko o tyle, o ile „się ich 
ujęło jako jedności ciał będących fizycznymi bryłami (körperlich) 
i dusz; ciał, jakie zewnętrznie mam przed sobą, doświadczam, tak jak 
innych rzeczy - w praobecności, wewnętrzności zaś tego, co psychicz
ne, [doświadczam] w [jej] niesamodzielnej obecności przy tym” (ibi
dem). Można zatem śmiało powiedzieć, że subiektywność jest dostępna 
bezpośrednio tylko dla jednego ja, natomiast prezentuje się ona nie 
bezpośrednio tylko poprzez ciało innego, słowem, nie jest ona Urpräsenz, 
tylko Appräsenz.

W jaki sposób dochodzi do owej niesamodzielnej obecności? Otóż 
dokonuje się ona w oparciu o podobieństwo, jakie zachodzi pomiędzy 
wszystkimi ciałami rozpatrywanymi jako rzecz. W świecie napotykam 
ciała (Leiber), „to znaczy materialne rzeczy typu ukonstytuowanej 
w solipsystycznym doświadczeniu rzeczy materialnej »moje ciało« (mein 
Leib) i ujmuję je jako [żywe] ciało (Leib)” (I.F., s. 231-232). Co znaczy 
ujmować je jako żywe ciało (Leib)? Najprościej mówiąc, oznacza to 
„wczucie” w nie pewnego ja, podmiotowości, subiektywności wraz 
z tym wszystkim, co do owego ja należy. Innymi słowy, dokonujemy 
zlokalizowania bezpośredniego i pośredniego, na przykład w polach 
zmysłowych - dotyku, ciepła, zimna, zapachu, bólu, rozkoszy, wraże
nia ruchu itd. aż po czynności duchowe, i następnie to wszystko 
przenosimy (überträgt sich) na wszystkie analogiczne ciała. Przenie
sienie to zresztą sięga niezwykle daleko. Bowiem w miarę lokalizowa
nia odbywa się przyporządkowanie tego, co psychiczne, i tego, co 
fizyczne. Krótko mówiąc, Husserl chce pokazać, że tam, gdzie wystę
puje zależność lokalizacji od tego, co lokalizowane, może dokonać 
przyporządkowania. Tym sposobem stopniowo dochodzimy do lokali
zowania psychicznych procesów w mózgu. Nie jest to jednak lokaliza
cja bezpośrednia czy doświadczana, tak jak to ma miejsce w przypadku 
dotyku. Dokonuje się ona pośrednio w oparciu o zasadę, że jeśli 
zmienia się pewien proces w mózgu, to następuje zmiana odpowiadają
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cej mu grupy przeżyć. Ale ma to między innymi takie konsekwencje - 
co zresztą sam Husserl przyznaję - że, o ile na początku przyporządko
wanie ma swoją podstawę empiryczną, to później opiera się na tym, co 
teoretycznie wypracowane.

Podobnie rzecz wygląda w przypadku czynności psychicznych in
nego człowieka. Ale także tutaj punktem wyjścia jest „przeniesiona 
przez wczucie równoczesna obecność (übertragene Kompräsenz)” (I.F., 
s. 235). W tym procesie rola ciała jest kluczowa. Do widzianego 
bowiem ciała należy życie psychiczne innego, zaś wraz z jego polami 
wrażeniowymi obecny jest inny człowiek jako jedność. Inny czuje 
i myśli tak jak ja. Ale „psychiczny byt innego w swej niesamodzielnej 
obecności” prezentuje widzowi cielesne ruchy, poprzez które może być 
czy też jest zrozumiany. Ruchy ciała, np. ręki, głowy itd., tworzą oznaki 
przeżyć psychicznych interpretowanych przeze mnie. Tym sposobem 
powstaje system znaków - jak mówi Ricoeur we wspomnianym ko
mentarzu - „ogromna gramatyka różnorakich ekspresji, których język 
jest najlepszą ilustracją”14, zrozumieć ten system oznacza ukonstytu
ować człowieka, w taki sposób, że inny jest pojmowany jako analogon 
mnie samego. W konsekwencji, inny człowiek oznacza „pewne ciało 
[żywe] (Leib), i to ciało wraz z polami wrażeniowymi i.. .z psychiczny
mi polami, resp. z podmiotem aktów” (I.F., s. 236).

14 P. Ricoeur, A l'ecole de la phénoménologie, op. cit., s. 122.
15 Ten dialogiczny wymiar cielesności, jak go określił J. Tischner, stał się przedmio

tem analizy wielu współczesnych myślicieli. Patrz J. Tischner, Dramat cielesności - 
krajobraz wstydu, „Znak” 1995, nr 483. Μ. Scheier, Über Scham und Schamgefühl, W- 
Schriften aus dem Nachlass. Gesammelte Werke, Band X, Bem 1957 oraz A. Węgrzec- 
ki, O poznaniu drugiego człowieka, op. cit., szczególnie niektóre fragmenty części pierw
szej.

Zarysowany powyżej wywód nasuwa dwie uwagi. Po pierwsze, gdy 
mowa o ciele innego rozpatrywanym w relacji intersubiektywnej, to 
sądzę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że Husserl nie opisał adekwat
nie tej sfery doświadczenia. Prawdę powiedziawszy, mówi on o niej 
niewiele. Nie znajdujemy tu wnikliwych spostrzeżeń o tym, w jaki 
sposób ciało innego jest nam dane. U Husserla nie ma choćby słowa 
o pożądaniu, odrazie, wstydzie czy innych właściwych dla tej relacji 
modalnościach15. Trudno się temu jednak dziwić. Husserla interesuje 
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bowiem budowanie intersubiektywnej obiektywności i swemu główne
mu celowi podporządkowuje niemalże wszystko. Po drugie, w procesie 
konstytucji poszczególnych warstw rzeczywistości, a więc natury, psy- 
chiczności i ducha, Husserl przemierza, że tak powiem, drogę do góry. 
Na tej drodze ciało jest punktem węzłowym. Nie zwraca on jednak 
większej uwagi, choć gdzieniegdzie o tym napomina, szczególnie 
w części trzeciej Idei II, na to, w jaki sposób te górne warstwy, 
w szczególności ducha (Geist), a więc kultury, języka oraz obyczajo
wości, wpływają na konstytucje samej cielesności także w relacjach 
intersubiektywnych. Krótko mówiąc, w takim ujęciu ciało jako skład
nik konstytutywny człowieka nie jest tylko częścią świata psycho
fizycznego, który podlega badaniu takich dyscyplin naukowych jak 
fizyka, biologia czy chemia. Na to, w jaki sposób rozumiemy ciało, jak 
je postrzegamy, ma także wpływ sfera „ducha” (Geist). Do problematy
ki ciała w relacji intersubiektywnej wrócimy jeszcze w dalszej części 
tego rozdziału.

Powróćmy teraz do podstawowego wątku analizy. Co oznacza 
zatem pojęcie „inny człowiek”? Przede wszystkim jest on pewnym 
żywym ciałem. Ciało to występuje z polami wrażeniowymi i wraz 
z podmiotem aktów psychicznych tworzy jedność. Ciało jest „narzą
dem” podmiotu i wszystkie zjawiska dzięki związkom wrażeniowym są 
do niego odniesione. Dotyczy to w równym stopniu mnie jak i kogo
kolwiek innego. Ponadto każdy człowiek, ,Jeśli chodzi o jego ciało”, 
występuje w związku przestrzennym, wśród rzeczy. Gdy ciało się 
porusza, zmienia miejsca, to także dusza „niejako się porusza” (gleich- 
sam auch seine Seele sich metbewegt) (I.F., s. 237). Łatwo zauważyć, 
ze w tym punkcie swojej analizy, czyli w paragrafach 46 i 47, Husserl 
wyraźnie zmierza w kierunku obiektywizacji. Człowiek jest gdzieś, jest 
w jakiejś przestrzeni oraz w jakimś czasie. To właśnie przez wskazanie 
miejsca w przestrzeni i w czasie dochodzi do „uprawnionego »naturali- 
zowania« świadomości” (I.F., s. 238). Inaczej mówiąc, cudze podmioty 
istnieją dla nas jako zlokalizowane i uczasowione. W konsekwencji, 
takja, jak i inni, zostajemy włożeni w obiektywne czasoprzestrzenne 
ramy. Wszystko jest zatem niejako na zewnątrz. Husserl może tym 
samym powiedzieć, że „człowiek jest więc transcendentnym obiektem 
zewnętrznym” (I.F., s. 240).
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Jeśli więc wczucie doprowadziło do ukształtowania się „intersu- 
biektywnej obiektywności rzeczy”, to także człowieka, bowiem jego 
fizyczne ciało (Leib) jest obiektem przyrodoznawstwa podlegającym 
matematyzacji. Posiada on swoistą strukturę. Czym wobec tego jest 
teraz ciało? „Fizyczne ciało [ludzkie] - powiada Husserl - jest matema
tyczną (»teoretyczną«) podstawioną [za co innego] konstrukcją (Sub- 
struktion), wskazującą poza siebie na »subiektywne jedynie« zjawi
ska...; wyższą warstwą jest subiektywność zlokalizowana w tej tak 
skonstruowanej matematycznej bryle przestrzennej, dusza ze swymi 
przeżyciami świadomościowymi...” (I.F., s. 240-241). Jakie, zapytaj
my, są tego konsekwencje? Otóż, jeśli uzna się, że obiektywizacja 
człowieka jest na tym samym poziomie co matematyzacja reszty rze
czywistości, to matematyzacja ta, by tak rzec, spycha niejako spostrze
gane jakości, a więc także doznania, zlokalizowane wrażenia, w sferę 
tego, co subiektywne. Ciała ludzi zaś „są identycznymi X stanowiący
mi wskaźnik prawidłowych uporządkowań przejawów ciał podmiotów 
w powiązaniu z całą fizyczną przyrodą” (I.F., s. 244). Przy tego typu 
argumentacji zmatematyzowana przyroda staje się czymś absolutnym, 
a wszystko inne jest od niej zależne. Także podmioty z ich świadomo
ścią i własnym ciałem jako jednostki „są zależne od obiektów przyrod
niczych »fizyczne ciało [ludzkie]« (Leib) i z nimi realnie związane jako 
realne przedmioty w przestrzeni i w czasie” (ibidem). Rzecz fizyczna 
tkwi jako podstawa, jako fundament, na którym nadbudowują się 
kolejne warstwy. Oddajmy jeszcze raz głos Ricoeurowi, który w związ
ku z tym piszę: „Tym sposobem, podczas gdy to, co psychiczne, jest 
„realizowane” przez swoją więź z tym, co fizyczne, to to, co fizyczne, 
uwalnia się od tego, co psychiczne, matematyzując się. Proces ów 
przyśpiesza całkowitą naturalizację człowieka”16.

16 Ibidem, s. 123-124.

Podsumujmy, jak wygląda droga przebyta przez Husserla w Ideach. 
W swej analizie wychodzi on od ciała rozumianego jako materialna 
bryła (Körper), następnie poprzez wrażenia następuje proces konstytu
cji ciała (Leib) rozumianego jako moje żywe ciało. Do tej wrażeniowej 
konstytucji dochodzą wyróżnione modalności, takie jak ruch, narzędzie 
woli itd. Jest to w ogóle punkt wyjścia „realizacji”, „obiektywizacji’.
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Ale, co ciekawe, Husserl przesuwa się stopniowo od tego źródłowego 
doświadczenia, z tego pola doświadczenia ciała jako mojego ciała 
w kierunku rzeczywistości psycho-organicznej. Jeśli początkowe do
świadczenie solipsystyczne nadało sens jedności psycho-organicznej, 
jeśli następnie wczucie zapewniło możliwość przeniesienia tej jedności 
na innego człowieka, to fizyka dostarczyła matematycznej i absolutnej 
podstawy całej tej rzeczywistości. Wydaje się, że to, co można by 
nazwać ciałem subiektywnym, moim ciałem, mieści się w obrębie tej 
dającej całkowitą podstawę oprawie. Powstaje jednak pytanie, czy 
rzeczywiście da się do niej całkowicie sprowadzić. W późniejszym 
okresie swej twórczości Husserl rozwinie przedstawioną w Ideach 
problematykę ciała, szczególnie w piątej Medytacji kartezjańskiej, 
zaś w Kryzysie ramy, w które zostanie ta problematyka wpisana, wy
znaczać będzie, nie świat zmatematyzowanej fizyki, lecz Lebenswelt, 
świat życia wraz z całym naszym historycznym i kulturowym dziedzic
twem.

Problem ciała w Medytacjach kartezjańskich.
Konstytucja innego w piątej medytacji

Przypomnijmy, że problematyka cielesności w piątej Medytacji karte
zjańskiej wpisana jest w ogólną problematyką związaną z poznaniem 
drugiego człowieka17. Ta z kolei jest niezwykle ważna dla całej feno
menologii transcendentalnej, ponieważ dotyczy kwestii następującej: 
w jaki sposób filozofia, dla której punktem wyjścia, jak również funda
mentem, jest formuła Ego cogito cogitatum, może zdać w pełni sprawę 
z tego, co dotyczy kogoś innego niż ja, oraz z tego wszystkiego, co 
zależy od tej podstawowej odmienności, a więc obiektywność świata 
i istnienie wyższych intersubiektywnych historycznych wspólnot zbu
dowanych na tej sieci powiązań między realnymi ludźmi. Można się

Piąta medytacja i zawarta tam problematyka jest niezwykle ważna dla całej feno
menologii Husserla, nie bez powodu jej objętość to niemalże tyle samo stron co cztery 
pierwsze medytacje. Patrz D. Franek, Chair et Corps. Sur la phénoménologie de 
Husserl, Paris 1981.
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więc zgodzić z opinią mówiącą, że u Husserla „problem innego odgry
wa tę samą rolę, co u Kartezjusza boska prawdomówność, w tej mierze 
w jakiej stanowi ona podstawę dla wszelkiej prawdy i wszelkiej 
rzeczywistości, która przekracza zwykłą refleksję podmiotu nad sobą 
samym”18. Gdy chodzi o poznanie drugiego, to obarczone jest ono 
trzema założeniami19 20: po pierwsze, inny istnieje dla mnie, ale tylko 
w tej mierze, w jakiej mam jego doświadczenie, to znaczy o ile inny 
jest w jakiś sposób mi dany; po drugie - co łączy się bezpośrednio 
z pierwszym - według Husserla inny jest mi dany w intencjonalności 
i poprzez nią; i wreszcie po trzecie, inny dany jest mi jako intencjonal
ny korelat mojej świadomości, to znaczy jako coś transcendentnego, 
czyli jako coś poza mną, ale w obrębie mojej intencjonalnej świadomo
ści i poprzez nią.

18 P. Ricoeur, Edmund Husserl - La cinquième Méditation cartésienne, w: idem, 
A l’ecole de la phénoménologie, op. cit., s. 197.

15 Μ. Henry, Réflexions sur la cinquième Méditation cartésienne de Husserl, w. 
S. IJsseling (Hrsg.), Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung, 1990, s. 107-109.

20 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, op. cit.; wyd. niemieckie: Cartesianische 
Meditationen, op. cit.

2 ' P. Ricoeur, Edmund Husserl - La cinquième Méditation cartésienne, op. cit., s. 201.

Aby zdać w pełni sprawę z doświadczenia innego, Husserl dokonu
je na pierwszy rzut oka rzeczy paradoksalnej. Po przeprowadzeniu 
pierwszej redukcji, ogólnej epochć, dokonuje drugiej, tym razem szcze
gólnego rodzaju. W paragrafie 44 przeprowadza on bowiem redukcję 
do sfery tego, co własne (Eigenheitssphdre)2Q. Oczywiście można by 
zapytać: po co ta cała operacja abstrakcji? Po co redukować przedmiot 
doświadczenia do sfery tego, co własne, w chwili, gdy chce się zdać 
sprawę z tego, co inne, nie własne, obce? Trzeba tutaj wyraźnie 
uwypuklić zamiar Husserla. W postępowaniu twórcy fenomenologii 
chodzi o to, że sens „inny” wydobywa się z ,Ja”, dlatego trzeba 
najpierw nadać sens „temu, co własne”, by następnie nadać go „inne
mu”, „światu innego”. Jak słusznie podkreśla jeden z komentatorów, 
„Istnieje »coś obcego«, ponieważ jest »coś specyficznie własnego«, nie 
zaś odwrotnie. Sens ja przenosi się na innego, oczywiście jeśli jest 
prawdą, że inny to alter ego”21. To dlatego Husserl piszę, że „Inny 
odsyła w swym ukonstytuowanym sensie do mnie samego, Inny jest 
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odzwierciedleniem mnie samego (der Andere ist Spiegelung meiner 
selbst), a przecież nie jest odzwierciedleniem we właściwym sensie; 
jest on analogonem mnie samego” (M.K., s. 137). Ponadto redukcja do 
sfery tego, co własne, nie oznacza destrukcji świata i wszelkiego 
doświadczenia. Abstrakcja ta raczej odsłania nam w pewnym sensie 
warunek wszelkiego doświadczenia świata. W konsekwencji, nie ma 
możliwego doświadczenia świata bez tego, że doświadczenie to tworzy 
się wraz z odmiennością. „Świat realny oznacza zawsze świat inny niż 
ja”22.

D. Franck, Chair et Corps. Sur la phénoménologie de Husserl, op. cit., s. 92.

Co jest rezultatem owej abstrakcji? Do sfery tego, co moje własne, 
należy „sens czysta przyroda”, ale następnie między materialnymi 
ciałami (Körper) tej przyrody „ciałami ujętymi jako to, co moje własne, 
odnajduję potem moje własne ciało, które jako jedyne wyróżnia się 
tym, że nie jest samą tylko cielesną bryłą (der nicht blosser Körper ist), 
lecz właśnie ciałem żywym (Leib)” (M.K., s. 141). Jakimi cechami 
odznacza się owo subiektywne, podmiotowe, żywe ciało, które pojawia 
się jako wynik drugiej redukcji do sfery tego, co własne? Przede 
wszystkim jest ono jedynym obiektem, któremu przypisuję posiadanie 
„pól wrażeniowych” (Empfindungsfelder), czyli pól na przykład wra
żeń dotykowych, ciepła, zimna, bólu itd. W tym momencie Husserl 
zdaje się iść śladem tych analiz, o których wspominaliśmy już w 
związku z Ideami. Tak więc moje ciało jest jedynym obiektem, którym 
bezpośrednio władam, rządząc każdym z jego narządów, organów „na 
drodze kinestetycznych ruchów, dotykania moimi rękami, patrzenia 
moimi oczami” (M.K., s. 141). Przy tym kinestezy moich organów, 
czyli czynności, które wykonuję, podlegają prawom mojego „mogę”. 
Inaczej mówiąc, jeśli wykonuję jakąś czynność, na przykład przesu
wam książkę na stole, to tylko dlatego, że leży to w obrębie moich 
możliwości. Oznacza to także, że mogę przy pomocy mojego ciała 
bezpośrednio lub pośrednio działać w świecie i, co ważne, podlegać 
także działaniom, które mają miejsce w tym świecie.

Warto zauważyć, że odsłonięcie subiektywnego ciała, czyli ciała 
zredukowanego do tego, co własne, samo jest częścią procesu „ujaw
niania swoistej dla mnie tylko istoty obiektywnego fenomenu Ja jako 



98 Rozdział III

ten oto człowiek” (M.K., s. 142). Innymi słowy, rezultatem redukcji do 
tego, co własne, jestem ja sam, czyli moje własne żywe ciało (Leib) 
oraz moja dusza. Husserl powie, że „rezultatem redukcji jestem ja sam, 
ujęty jako jedność psychofizyczna, jedność zawierająca Ja osobowe, 
które działa w ciele, a za jego pośrednictwem w świecie zewnętrznym 
Ja, które tego świata doznaje i które... konstytuuje się w psychofizycz
nej jedności z posiadającym materialne podłoże żywym ciałem (körper
lichen Leib)” (M.K., s. 142-143). Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę 
na kilka istotnych momentów. Po pierwsze, proces ujmowania tego, co 
własne, skupia się na żywym ciele (Leib) ale, że tak powiem, nie 
odrywa się od cielesnej bryły (Körper)·, moje ciało jest jednocześnie 
bryłą, niemniej jednak żadna synteza prezentująca mi jakiekolwiek 
inne ciało, bryłę (Körper), nie jest możliwa bez powiązanego z nią 
systemu dyspozycji mojego ciała (Leib), takich jak na przykład wraże
nia ruchowe, wzrokowe, słuchowe itd. Pod tym względem żywe ciało 
(Leib) jest warunkiem konstytucji wszelkiej rzeczy czy wszelkiej trans
cendencji świata w ogóle. Jeśli tak jest, to, po drugie, żywe ciało (Leib) 
staje się uniwersalnym zapośredniczeniem dania wszystkich rzeczy21 * 23. 
Z kolei w sferze tego, co najbardziej własne, ciało jako moje (Das 
Ursprunglichst Meine) jest także tym, co jest mi najbliższe, i wreszcie 
jako takie stanowi istotną część fenomenu Ja jako człowiek, rozumia
nego jako jedność psychofizyczna zawierająca osobowe ja. Można 
nawet posunąć się do stwierdzenia, że gdyby nie było cielesności, nie 
byłoby mnie.

21 „Jedes andere Ding meiner originalen Sphäre ist für mich so dass, ich von ihm
einen originalen Bestand habe, aber vermittels meines Leibes und seiner Originalität,
vermittels seiner originalen Kinästhesen, die ich ins Spiel setze im Sehen, Hören, etc.” 
Husserliana Band XV Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, op. cit., s. 567.

24 L'incarnation d’un autre corps, op. cit., s. 118. Warto zauważyć, że w tytule tego 
dzieła jest zawarte podstawowe rozróżnienie na „corps” - odpowiednik niem. „Körper” 
- oraz „chair” - odpowiednik „Leib”.

Ale Husserl staje wobec niemałego zadania: w jaki sposób przejść 
od solipsyzmu, w którym ukonstytuowało się moje, subiektywne, żywe 
ciało, do konstytucji innego? By inaczej rzecz ująć, posłużę się tytułem 
rozdziału książki D. Francka24, który stawia następującą kwestię: w ja
ki sposób dochodzi do inkamacji innego ciała, czyli jak bryła cielesna 
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(Körper) innego staje się ciałem (Leib)? Wraz z tymi pytaniami wcho
dzimy w problematykę konstytucji ciała w relacji intersubiektywnej. 
Temu zagadnieniu poświęcone są paragrafy 49-55). Sytuacja wyjścio
wa jest następująca: chodzi o to, by wychodząc od doświadczenia tego, 
co własne, zdać w pełni sprawę z doświadczenia innego, nieredukowal- 
nego do tego, co moje, i w tym sensie transcendentnego wobec mnie. 
Tutaj pojawia się wątek apercepcji analogicznej, która ujmuje innego 
jako inne ja. Jest to kluczowy moment, który ma złączyć ze sobą dwa 
wymagania wynikające z wcześniej przedstawionych założeń. Pierw
sze wymaganie to swoisty szacunek wobec odmienności drugiego, inny 
jest czymś różnym niż ja sam oraz drugie - zakorzenienie doświadcze
nia innego, transcendentnego w doświadczeniu pierwotnym ja. Zna
czenie owego analogicznego ujęcia jest istotne, gdyż „dzięki niemu 
solipsyzm może być przezwyciężony bez poświęcania egologii”25. 
Inaczej mówiąc, Husserl zdaje się utrzymywać, że można opisać przej
ście ze sfery tego, co własne, przy jednoczesnym całkowitym potwier
dzeniu pierwotności źródłowego doświadczenia ja.

25 P. Ricoeur, Edmund Husserl - La cinquième Méditation cartésienne, op. cit., s. 206.

Ktoś mógłby powiedzieć, że mamy tu do czynienia z błędnym 
kołem. Jednak trzeba być ostrożnym. W paragrafie 50 Husserl próbuje 
sprostać tym wymaganiom. Pierwszą rzeczą, na którą w związku 
z problematyką innego trzeba zwrócić uwagę, jest fakt, że Inny oznacza 
inne Ja, „alter oznacza tutaj alter ego, a tym ego, które jest tutaj 
implikowane, jestem ja sam, ukonstytuowany w obrębie moich wła
snych zasobów [...] ukonstytuowany w swej niepowtarzalności jako 
jedność psychofizyczna [...] jako osobowe, bezpośrednio władające 
swoim, jedynym i niepowtarzalnym, żywym ciałem” (M.K., s. 162). 
A więc, mimo że tym, co ma ukonstytuować sens innego, jaki mam 
w jego doświadczeniu, jest ja transcendentalne, to jest to już ja 
ukonstytuowane, które jako ja osobowe włada swoim żywym ciałem 
(Leib).

Natomiast jeśli chodzi o doświadczenie drugiego, to z jednej strony 
„inny stoi tu przed nami sam, cieleśnie (leibhaftig)” (M.K., s. 160), we 
własnej osobie, ale z drugiej strony „nie dochodzi do źródłowej prezen
tacji”, nie posiadam wglądu w życie innego, gdyby bowiem tak było, 
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„gdyby to, co określa własną istotę tego Drugiego, dostępne było 
w sposób bezpośredni, stanowiłoby wówczas zaledwie moment mojej 
własnej istoty, a w konsekwencji sam Inny nie byłby czymś różnym ode 
mnie samego. Rzecz miałaby się podobnie jak z żywym ciałem {Leib'), 
które zredukowane zostało do samej tylko cielesnej bryły {Körper)” 
(ibidem). Innymi słowy, drugi nie jest mi „uobecniony”, „prezentowa
ny” bezpośrednio, ale jest „współ-prezentowany”, „współ-obecny”. Co 
jest podstawą owej współprezentacji, współobecności {Mit-da), i na 
czym ona polega? Podstawą jest ciało drugiego, „którego przednia 
strona widziana w sposób właściwy, współ-prezentuje stale i z koniecz
ności stronę tylną i przypisuje jej antycypujaco mniej lub bardziej 
określoną zawartość” (M.K., s. 161). W tym sensie ciało innego dane 
mi jest w akcie postrzegania, a jednocześnie daje mi ono drugiego. Ale 
to stanowi jedynie podstawę, podstawę percepcyjną, która umożliwia 
dedukcję aperceptywnego przeniesienia sensu z ja na innego, przenie
sienia, które z kolei umożliwia podobieństwo i analogia mojego ciała 
do ciała innego.

W jaki sposób przebiega ów proces konstytucji innego? Husserl 
piszę w paragrafie 50: „Przyjmijmy teraz, że w obszar naszego spo
strzegania wkracza inny człowiek. Zredukowawszy ten fakt do jego 
pierwocin, powiemy, że w obszarze spostrzegania mojej przyrody 
pierwotnego pochodzenia pojawia się pewna cielesna bryła {ein Körper), 
która jako bryła pierwotnie zredukowana jest naturalnie jedynie mo
mentem określającym mnie samego {transcendensem immanentnym). 
Ponieważ w przyrodzie tej i w tym świecie ciało moje {mein Leib) jest 
jedyną bryłą cielesną {der einzige Körper), która jest, i może być, 
ukonstytuowana pierwotnie jako ciało żywe {Leib) (jako funkcjonujący 
organ), to każda inna pojawiająca się tu cielesna bryła {Körper), która 
ujęta jest przy tym jednak jako żywe ciało {Leib), sens tego żywego 
ciała może uzyskać wyłącznie poprzez aperceptywne przeniesienie 
{apperzeptiven Übertragung) ze sfery mojego własnego żywego ciała 
{von meinem Leib), a więc w sposób, który wyłącza rzeczywiście 
bezpośrednie, a tym samym pierwotne wykazanie określeń specyficz
nej cielesności {Leiblichkeit), wykazanie ich w drodze właściwego 
spostrzeżenia. Jest rzeczą jasną od samego początku, że tylko podo
bieństwo łączące istniejącą z tamtej strony {dort) cielesną bryłę {Körper) 
z moim ciałem {mit meinem Körper), podobieństwo pojawiające się 
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w mojej sferze pierwotnego pochodzenia, może służyć za fundament 
motywacji analogizującego ujęcia tamtej bryły jako innego żywego 
ciała (anderer Leib')" (M.K., s. 163).

Trudno nie docenić znaczenia zacytowanego fragmentu, określają
cego naturę owego apercepcyjnego przeniesienia, nazywanego także 
apercepcją upodabniającą (verähnlichende Apperzeption) lub analogi- 
zującym ujęciem. Wyraźnie bowiem w nim widać, że Husserl wskazuje 
miejsce połączenia dwóch wymagań - opisowego i tego, które dotyczy 
konstytucji. Co to bliżej znaczy? Oznacza to, że owo przeniesienie lub 
analogizujące uchwycenie ma jednocześnie być dokładnym opisem 
innego w pełni respektującym odmienność jego doświadczenia i jedno
cześnie ma usytuować, zakorzenić ów opis w doświadczeniu własnego 
ciała. Inaczej jeszcze sprawę ujmując, chodzi o to, by pokazać, w jaki 
sposób i dlaczego jakaś cielesna bryła (Körper) „tam” mogła uzyskać 
sens własnego ciała (Leib) i poprzez ów sens współprezentować inne ja.

Odwołanie się do analogii pełni tutaj niezwykle ważną rolę. O ja
kiego jednak rodzaju analogię tutaj chodzi? Nie jest to z pewnością 
rozumowanie przez analogię, w którym na podstawie podobieństwa 
zachowań, ruchów, słowem ekspresji cielesnych, wyciągalibyśmy wnio
ski co do natury doświadczeń w ogóle. Chodzi tu raczej o analogię, dla 
której podstawę stanowią „genezy pasywne”. Mamy z nimi do czynie
nia wtedy, gdy porównujemy jakąś nową rzeczywistość z tą, którą już 
poznaliśmy, i - co istotne - odwołując się do jakiegoś pierwotnego 
doświadczenia (Urstiftung), kiedy to jakiś przedmiot, rzeczywistość 
zostały ukonstytuowane po raz pierwszy. „Każdy akt - mówi Husserl - 
w którym rozumiemy wprost sens tych przedmiotów wraz z jego 
horyzontami, odsyła intencjonalnie do pewnego praustanowienia (Ur- 
stiftung) jako miejsca, gdzie po raz pierwszy ukonstytuowany został 
przedmiot posiadający podobny sens” (M.K. s. 163-164). A zatem 
analogia byłaby jakąś czynnością ogólną, która swoje podstawy ma 
w doświadczeniu przedpredykatywnym, a jej schemat polega na odsy
łaniu każdego nowego doświadczenia do podobnego doświadczenia 
źródłowego.

W przypadku doświadczenia innego „szczególna natura tego analo
gizującego ujmowania” wiąże się z tym, co Husserl w paragrafie .51 
nazywa „łączeniem w pary” (Paarung). Analogia jednak dotyczy tutaj 
pary ego - alter ego, natomiast przeniesienie sensu biegnie od tego, co 
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„moje własne” w ego, do tego, co „obce”, do alter ego. Trzeba więc 
znaleźć coś, co zapewni podstawę dla owego przeniesienia od tego, co 
źródłowe, do tego, co nim nie jest. Co powoduje owo łączenie w parę? 
W procesie tym sens z jednego przeniesiony zostaje na drugiego, tj. 
„apercepcja czegoś zgodnie z sensem czegoś innego” (M.K., s. 167). 
Jak do tego dochodzi? Otóż w polu mojego postrzegania obecna jest i 
„zmysłowo się w nim odcina” cielesna bryła (Körper) mojego ciała, 
która ponadto posiada sens żywej cielesności (Leiblichkeit), jeśli teraz 
w polu tym pojawi się inna bryła cielesna (Körper), bryła, która 
przypomina moje własne ciało, to bryła ta „musi przyjmować natych
miast sens żywego ciała (Leib) ze sfery mojej cielesności, przyjmować 
go w procesie zachodzącego tu procesu przesuwania się sensu” (M.K. 
s. 167). Innymi słowy, dochodzi do przypisania innemu sensu ja. 
Przesunięcie tego samego sensu dokonuje się w obrębie pary ja - inny. 
Łączenie w pary dostarcza zatem podstawy asocjacyjnej dla analogii i 
w ten sposób dokonuje się rodzaj pasywnej syntezy „[łączenie w pary] 
jest praformą tego rodzaju pasywnej syntezy, którą... określamy jako 
asocjację” (M.K., s. 166)26.

26 Didier Franek przypomina, że analogia i podobieństwo były już wcześniej stoso
wane przez Husserla w syntezach pasywnych, tzn. w procesie przedkonstytucji przed
miotu. Husserl zaczął do nich powracać dla podkreślenia różnicy między dwoma rodza
jami apercepcji: pierwszej, która przynależy do sfery pierwotnego pochodzenia, oraz 
drugiej, która łączy się ze sferą alter ego; op. cit., s. 125. W kwestii syntez pasywnych 
patrz R. Kühn, Husserls Begriff der Passivität. Zur Kritik der passiven Synthesis in der 
Genetischen Phänomenologie, Freiburg-München 1998.

Powstaje jednak pytanie, które zresztą Husserl sam stawia, a miano
wicie: „co sprawia, że to żywe ciało ujmuję jako obce ciało nie zaś jako 
drugie ciało własne?” (M.K., s. 168). Dlaczego Husserl w ogóle stawia 
sobie takie pytanie? By to wyjaśnić, warto uwypuklić pewien ważny 
element. Analiza Husserla dotycząca łączenia w pary nastawiona jest 
na sens logiczny, tak jak analogia, jej konfiguracja w formie pary 
stanowić ma początek pewnej uniwersalnej struktury, pewnej całości. 
Wynika stąd, że analiza łączenia w pary w mniejszym stopniu, jeśli 
w ogóle, dotyczyć będzie jakiegoś „żywego doświadczenia”, na przy
kład w formie popędu seksualnego, pragnienia dotyczącego pary ludzi. 
Zasadne w takim razie jest stwierdzenie mówiące, że łączenie w pary 



Między bryłą cielesną a żywym ciałem 103

,jest relacją, której brak pełni żywego doświadczenia”27. Dlatego wła
śnie analogia stanowi jedynie założenie, jest antycypacją, pustą formą, 
którą trzeba dopiero wypełnić życiem innego. Jeszcze inaczej rzecz 
ujmując, w całym tym postępowaniu chodzi o to, by to, co jest prze
niesione na innego, zostało potwierdzone przez zgodność przejawów, 
znaków tworzących całość potwierdzającą pełnię i ważność bytową.

27 P. Ricoeur, Edmund Husserl - La cinquième Méditation cartésienne, op. cit., s. 209; 
Μ. Henry, Réflexions sur la cinquième Méditation cartésienne de Husserl, op. cit., s. 116.

28 E. Husserl, Logische Untersuchungen, Zweiter Band. I Teil. Untersuchungen sur 
Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, Hamburg 1992, s. 30-43.

Rzeczą godną zauważenia jest to, że sposób potwierdzania przy
puszczenia życia innego wpisany jest w ramy konstytucji rzeczy, 
o której Husserl mówił w trzeciej Medytacji kartezjańskiej. Jak wiemy, 
zgodność polega tam na zgodności przejawów. W przypadku innego 
zgodność prezentacji, że tak powiem, „przejawia”, jest znakiem zgod
ności aprezentacji. Mówiąc najprościej, doświadczenie innego jest 
doświadczeniem jakiejś oznaki, przez co posiada status, jak celnie to 
określił D. Franek, „doświadczenia poprzez interpretację”. Mamy za
tem sytuację, w której obecna bryła cielesna {Körper) dana jest w serii 
zgadzających się przejawów, z racji podobieństwa z moim ciałem, 
uzyskuje sens ciała {Leib) i aprezentuje tym samym życie innego ja: 
„doświadczane obce ciało ujawnia się w pewnym ciągłym procesie, 
ujawnia się rzeczywiście jako żywe ciało tylko w swym zmiennym, ale 
nieustannie wewnętrznie spójnym zachowaniu {Gebaren), które jest 
tego rodzaju, że posiada stronę fizyczną, wskazującą współprezentują- 
co na to, co psychiczne, na psychiczność, która musi pojawić się teraz 
w doświadczeniu źródłowym, doznając źródłowego wypełnienia. Uj
mowanie to przebiega w ciągłej zmianie zachowania... Właśnie tam, 
gdzie w zachowaniu coś się nie zgadza, żywe ciało doświadczane jest 
jako pozór żywego ciała” (M.K., s. 169). Słowem, jeśli ktoś jest smutny 
lub wesoły, to potwierdza się to przez zgodność sposobów wyrazu, 
gestów, zachowań, ruchów itd. Owa zgodność zachowania łatwo da się 
umieścić w obrębie teorii znaków, którą Husserl rozwijał w Badaniach 
logicznych. Jak wiadomo, na początku pierwszego Badania wyróżniał 
on dwa rodzaje znaków28 {Anzeige/Ausdriicke). Pierwsze, które wska
zują - te nazywał wskaźnikami - oraz drugi rodzaj znaków, które 
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oznaczają - te z kolei stanowią właściwe znaki języka. Nietrudno się 
domyślić, że zgodność przejawów zachowania innego podpada pod 
pierwszy rodzaj znaków. Zgodność jest oznaką, wskaźnikiem życia 
kogoś obcego, a poprzez spójne związki oznak, przejawów wskazuje 
na treść przeżyć innego człowieka. Droga przebiegałaby więc w nastę
pujący sposób: od ujmowania analogicznego do zgodności przejawów, 
w których jest rzeczywista treść przeżyć innego; innego, a nie mnie 
samego.

Ale to nie wszystko. Konstytucja innego nie kończy się w tym 
miejscu, jak można by pochopnie przypuszczać. Husserl dodaje tu 
jeszcze bardzo ciekawy element. Mianowicie odwołuje się do wy
obraźni, a ściślej do wariacji wyobrażeniowych na temat „tu i tam”. 
Tym samym w obręb analiz włączony zostaje element potencjalności. 
Nie można nie zauważyć, że momenty potencjalne sfery własnej ego, 
które biorą udział przy konstytucji innego, są, jeśli można tak powie
dzieć, przestrzenne. Widać tu bardzo wyraźnie to, co od samego 
początku analiz było stale obecne, a mianowicie fakt, że spostrzeganie 
i konstytucja rzeczy materialnej stanowi dla Husserla przykład i wzór 
wszelkiego spostrzegania. W paragrafie 53 Husserl piszę: „Jako coś 
odniesionego do siebie samego, żywa bryła mojego ciała (mein körper
liches Leib') posiada charakterystyczny dla siebie sposób dania pewne
go centralnego Tutaj (Hier)·, każda inna cielesna bryła (Körper), a więc 
również ciało Innego (der Körper des Anderen), posiada modus pew
nego Tam" (M.K., s. 172). Jak wiemy, ja jest zlokalizowane w ciele 
i poprzez ciało, które rozumiane jest podwójnie: jako bryła i jako moje 
ciało. W obrębie otoczenia moje ciało stanowi centralne tutaj, absolut
ne tutaj, w tym sensie, że każde inne ciało, w tym ciało innego, dane 
jest zawsze jako tam. To właśnie dzięki bryle mojego ciała możemy 
powiedzieć, że stanowi ono punkt absolutny, czyli dzięki temu tutaj 
wszystko inne może nabierać sensu. Ponadto, do jego charakterystyki 
dochodzi też to, że jest najbliższe mnie samemu, dlatego też można by 
nawet posunąć się do stwierdzenia, że jestem zawsze ucieleśnionym ja. 
Gdy chodzi o owo tam, to może się ono zmieniać dzięki funkcjonowa
niu moich kinestez, to znaczy mogę zmienić moje położenie w taki 
sposób, że wszelkie tam może się przekształcić w tutaj. Mogę jako 
bryła (Körper) zajmować dowolne miejsce w przestrzeni. Inaczej mó
wiąc Husserl chce połączyć to, co subiektywne z tym, co obiektywne, 
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mając do dyspozycji parę Körper-Leib. W jaki sposób to robi? Zrównu
jąc moje ciało z jakimkolwiek ciałem w przestrzeni. Wtedy ,ja poru
szam się” oznacza „ta bryła cielesna jest w ruchu”, albo jeszcze inaczej 
ów ruch subiektywny zostaje pomyślany jako ruch obiektywny.

Jeśli wobec tego moje ciało może zajmować jakiekolwiek miejsce 
w przestrzeni, to oznacza to, że w aktach spostrzegania, ale nie dokonu
jących się z tutaj, w którym jestem, lecz z owego tam, w którym 
mógłbym być, spostrzegałbym tę samą rzecz tyle tylko, że w odpo
wiednio innych odmianach przejawów, ale odpowiadających i zgod
nych z tymi z tutaj. Jeśli teraz podobną procedurę zastosujemy do 
asocjacyjnej konstytucji Innego, to posłużyć ona może jako dodatkowy 
argument. Inny nie tylko dany jest w moim doświadczeniu rzeczywi
stym, ale może być także w doświadczeniu potencjalnym. Inny jest 
tam, w pewnej odległości, oddzielony ode mnie i dany jest mi jako 
ktoś, kto spostrzega tę samą rzecz, co ja. Dlaczego? Ponieważ gdybym 
był na jego miejscu, czyli tam, spostrzegałbym tę samą rzecz, co on. 
A zatem dzięki sile wyobraźni mogę uzgodnić różne perspektywy 
z moją. To, co jest tam, jest miejscem, w którym mogę się znaleźć. Ma 
to ważne znaczenie, ponieważ wariacje wyobrażeniowe oprócz niewąt
pliwej funkcji ilustrującej asocjacyjne przeniesienie, pozwalają także 
na uzyskanie niezależności w stosunku do mojej aktualnej perspekty
wy. Wyobraźnia uwalnia mnie od mojej perspektywy i jest przeniesie
niem w perspektywę innego. Na początku mieliśmy analogię, następnie 
łączenie w parę, a obecnie przeniesienie w wyobraźnię i wczucie 
w życie innego. Na każdym z tych etapów ciało bryła - moje ciało 
odgrywało kluczową rolę. Również „zawartości wyższej sfery psy
chicznej ujawniają się {indizieren sich) za pośrednictwem ciał i w pro
cesach zwróconego ku światu zewnętrznemu zachowania cielesnego, 
na przykład takiego jak zewnętrzne okazywanie złości, radości etc.” 
(M.K., s. 178).

Powtórzmy raz jeszcze, głównym celem piątej Medytacji kartezjań
skiej jest konstytucja obiektywności rozumianej jako monadyczna in- 
tersubiektywność. Pierwszą formą tego, co obiektywne, jak powiada 
Husserl w paragrafie 55: „Pierwszą rzeczą ukonstytuowaną w formie 
wspólnoty i fundamentem wszelkich innych intersubiektywnych wspól
not jest wspólność [posiadanej przez nas] przyrody; przyrody, w której 
obrębie znajdujemy również obce żywe ciała i obce psychofizyczne 



106 Rozdział III

złożone, Ja, pozostające w skojarzeniu {Paarung) z moim własnym, 
psychofizycznie złożonym Ja” (M.K., s. 179). Ale w tym miejscu 

-Husserl wydaje się stawać wobec trudności. Na czym ona polega? 
Najprościej rzecz ujmując, problem „uwspólnocenia” {Vergemeinscha
ftung) polega na tym, że między mną i innym nie ma relacji wzajemno
ści, to znaczy, że panuje tu asymetryczność. Wynika to z wielokrotnie 
podkreślanego faktu, iż w procesie łączenia w parę sens alter ego 
zostaje wywiedziony w oparciu o ego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, 
że moją sferę pierwotnego pochodzenia i innego dzieli przepaść. Ujmu
jąc rzecz inaczej, można zapytać: jak w ogóle można mówić, że ciało 
innego, jego cielesna bryła, jest tym samym dla niego, który doświad
cza je w jego absolutnym tutaj, jak i dla mnie, który spostrzegam je 
w jego tam?

Jeśli problemu tego nie można rozwiązać bezpośrednio, to należy 
szukać drogi pośredniej. Ważną wskazówką jest stwierdzenie, że w do
świadczeniu innego cielesna bryła {Körper) doświadczana jest napraw
dę i wprost jako cielesna bryła Innego, a nie tylko coś, co na niego 
wskazuje. Jest to jedna i ta sama rzeczywistość, która przynależy do 
sfery tego, co moje własne i która wskazuje na inną konkretną egzy
stencję. Nie ma zatem dwóch oddzielnych rzeczywistości - bryła 
cielesna {Körper) jako coś spostrzeganego przynależy do sfery tego, co 
moje własne, a jednocześnie stanowi ona o obecności innego. A ponie
waż przynależąca do mojej sfery cielesna bryła {Körper) tam, i przyna
leżąca do sfery innego cielesna bryła {Körper) tu, są nie tylko dwoma 
analogicznymi bryłami, lecz jednym ciałem, to na tej podstawie wspól
na natura wydaje się być możliwa. „Cielesna bryła, [o której mowa] 
{der Körper) jest również tą samą bryłą, mnie daną jako coś Tam, jemu 
jako coś Tu, jako cielesna bryła stanowiąca centrum {als Zentralkörper 
gegeben) [jego sfery]. Cała moja przyroda jest tą samą przyrodą co 
przyroda innego” (M.K., s. 183-184).

Rodzi się oczywiście pytanie: w jaki sposób przechodzi się od 
identyczności cielesnej bryły do identyczności natury? By to wyjaśnić, 
Husserl odwołuje się do pojęcia perspektywy. Ja wraz z moim żywym 
ciałem {meinem Leib) stanowię pewnego rodzaju ciało zerowe {Null
körper), ciało absolutne, zerowy punkt odniesienia pewnej perspekty
wy, który nadaje określony kierunek moim doświadczeniom. Inny 
posiada system doświadczeń zorientowanych inaczej. Ale, i tu zdaje się 
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jest główny argument, podwójna przynależność bryłowej cielesności 
(Korperlichkeif) innego, tak do mojego systemu doświadczeń, jak i do 
jego własnego pozwala zrozumieć, „że każdy obiekt przyrody, doświad
czany lub dający się doświadczać przeze mnie [...] otrzymuje sens 
identycznego obiektu przyrody, przedmiotu w możliwych modi prezen
towania się Innemu” (M.K., s. 187). Mamy więc tutaj do czynienia 
z sytuacją, którą Ricoeur nazywa obroną idealizmu monadycznego 
w realizmie monadologicznym29. Dokładniej oznacza to, że sens świata 
konstytuuje się w sferze tego, co moje, niemniej jednak nie przeszkadza 
to w niczym, by wyjść poza to, co pierwotnie moje i ukonstytuować 
inne ja, a na dodatek ukonstytuować jako realnie istniejące.

29 P. Ricoeur, Edmund Husserl - La cinquième Méditation cartésienne, op. cit., s. 215.
30 E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften, op. cit., dalej jako K.

Dalsze paragrafy piątej Medytacji kartezjańskiej to opis konstytucji 
wyższych szczebli wspólnot intermonadycznych w oparciu o podsta
wę, w której ciało pełniło fundamentalną rolę. Na tej podstawowej 
warstwie Husserl ukonstytuuje następnie warstwę tego, co psychiczne, 
nawiązując do rozwiązań, jakie wypracował wcześniej w Ideach, po to, 
by ostatecznie stworzyć wyższy szczebel, na którym ja i inni pozostaje
my we wzajemnym odniesieniu zakładającym „obiektywizujące zrów
nanie”. Na tej warstwie psychicznej nadbudowana będzie z kolei sfera 
ducha (Geisf). W tym kontekście pojawia się zresztą pojęcie Lebens- 
vjeltu, świata życia, które stanie się kluczowe dla późnej wersji filozofii 
Husserla30.

Ciało i zagadnienie świata w Kryzysie

W Kryzysie w paragrafach 62-67 Husserl określa ciało i duszę jako 
wyabstrahowane części, momenty jednego i tego samego bytu ludzkie
go, który doświadczamy w świecie życia. Ciało i dusza nie są, jak 
u Kartezjusza, dwoma niezależnymi substancjami. Są one, jak piszę 
w paragrafie 66, „abstrakcjami” (Abstraktioneri). Oznacza to, że: „są 
one dwoma realnymi stronami lub warstwami” (Zwei reale Seiten oder 
■Kdtichten) (K., s. 233) jednego bytu. Podział ów wynika z pojęciowej 
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działalności abstrahowywania na przedmiocie, który w rzeczywistości 
jest jedną całością. Innymi słowy, zanim dokonamy owej czynności 
abstrahowania, pojęciowego wyodrębnienia części wcześniej doświad
czamy ludzi jako byty psychofizyczne w świecie życia (Lebenswelt).

Gdy mowa o samej problematyce cielesności to trzeba zauważyć, że 
wcześniejsze podstawowe rozróżnienie na Körper i Leib zostaje przez 
cały ten tekst zachowane. Szczególnie wyraźnie widać to w paragrafie 
28, w którym twórca fenomenologii, dokonuje szczegółowej charakte
rystyki tych dwóch aspektów cielesności. Co jednak ciekawe, przed
stawione tam rozwiązania to w większości powtórzenie tego, o czym 
Husserl wcześniej pisał w Ideach oraz w Medytacjach kartezjańskie]^. 
Niemniej jednak rozróżnienie to uzyskuje inne znaczenie ze względu 
na nowy kontekst, w którym się pojawia. Co to za kontekst? Najpro
ściej całą sprawę ujmując jego znaczenie polega na tym, że wiąże się 
z krytyką przeprowadzoną przez Husserla na łączonego z osobą Gali
leusza ideału matematyzacji fizycznych ciał. W obrębie świata naszego 
życia, Lebensweltu, mamy do czynienia z ludźmi „posiadającymi” swoje 
żywe ciała (Leiber) wraz ze wszystkimi przysługującymi im właściwo
ściami, z kolei w obrębie przyrody istnieją fizyczne ludzkie ciała 
(Körper). Ale w tym kontekście pojęcie Körper jest „matematyczną 
abstrakcją uzyskaną z przedmiotów w obrębie świata życia”31 32. O ile 
więc, jak pamiętamy w Ideach II, żywe ciało (Leib) i dusza podlegały 
pod obszar tego, co związane z naturą, o tyle w Kryzysie usytuowane 
one zostają w obszarze świata życia, Lebensweltu.

31 Patrz szczególnie Krisis, paragraf 28, s. 108-112 oraz paragrafy 62-68, s. 219-237.
32 D. W. Smith, Mind and Body, op. cit., s. 358.
33 „Auch objektive Wissenschaft stellt nur Fragen auf dem Boden dieser ständig im 

voraus, aus dem vorwissenschaftlichen Leben her, seienden Welt”, Krisis, op. cit., s. 113.

Powstaje pytanie: jaka jest relacja między światem nauki, na przy
kład zmatymatyzowanej fizyki, a światem życia, Lebensweitem? Otóż 
Lebenswelt jest codziennym otaczającym nas światem życia, a więc 
naocznym światem czasowo-przestrzennych rzeczy, Jednolitym uni- 
wersum istniejących obiektów” (K., s.110), „podstawą” (Boden), „ho
ryzontem” dla wszystkich ludzkich doświadczeń, aktywności i praktyk 
wliczając w to nauki przyrodnicze33. Husserl piszę o nim tak: „Świat 
życia, Lebenswelt, [..] jest dla nas, którzy w nim przytomnie (wach) 



Między bryłą cielesną a żywym ciałem 109

żyjemy, zawsze już tu, uprzednio dla nas istniejący, jest „podstawą” dla 
wszelkiej czy to teoretycznej czy pozateoretycznej praxis. Świat jest 
nam uprzednio dany (vorgegeben) [...] zawsze i z konieczności jako 
uniwersalny obszar wszelkich rzeczywistych i możliwych praktyk, 
jako horyzont” (K., s. 145). Jest więc tylko jeden świat, świat życia, 
który otacza nas i zawiera w sobie wszystko, co jest. Ów świat życia nie 
jest światem obiektywnej nauki. Świat nauki jest raczej „zakorzeniony 
(wurzelt) i opiera się (gründet) w świecie życia” (K., s. 132). Z zacyto
wanego fragmentu i jego kontekstu wynikało by, że Husserl wyznaje 
pogląd mówiący, że nasze doświadczenie natury jest ugruntowne na 
doświadczeniu świata życia, Lebensweltu. Inaczej mówiąc, teoretyczna 
operacja matematyzacji przyrody, która, że tak powiem, niejako wyod
rębnia, wyabstrahowuje naturę z całości otaczającego nas świata, jest 
oparta na doświadczeniu naszego życia. W konsekwencji, ontologia 
świata życia staję się ramą, w którą wpisuje się problem cielesności. 
Żywe ciało (Leib) oraz dusza przynależą teraz do obszaru świata życia, 
podczas gdy bryła fizyczna (Körper) należą do obszaru natury.

Uwagi końcowe

Jak można było zauważyć, śledząc perypetie myśli twórcy fenomenolo
gii, problematyka ciała i cielesności jest niezwykle ważna. Pod pewny
mi względami można nawet powiedzieć, że ciało ma tu pierwszorzędne 
znaczenie. Stanowi podstawę ontologii. Powstaje pytanie: jak można 
by owo stanowisko scharakteryzować? Jak podkreśla D. W. Smith 
w przytaczanym już tekście34 husserlowską ontologię w żadnej mierze 

1,1 D. W. Smith, Mind and Body, op. cit. O badaniach tego problemu autor piszę: „The 
result is a monism of substrata (individuals or events) and a pluralism of essences, as 
well as senses, of body and mind (which may apply to the same individuals and or 
events). This many aspects monism... is obscured by the superstructure of Husserl’s 
»transcendental idealism«”, op. cit., s. 323. W innym miejscu monizm ów określany jest 
terminem pochodzącym od D. Davidsona, tj. „anomalous monism”; autor piszę: „Hus
serl’s monism is an ontologically more developed form of what has come to be known as 
anomalous monism”, op. cit., s. 362.
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nie można uznać za idealistyczną35. Jak wiemy to zagadnienie i spór 
wokół idealizmu Husserla jest niezwykle złożony i nie czas, by całość 
tej problematyki tutaj szczegółowo analizować. Zauważmy tylko, że 
rozpatrywane z punktu widzenia problematyki ciała, stanowisko Hus
serla trudno jest jednak nazwać idealistycznym. Jeśli może zasługiwać 
na taki miano, to biorąc pod uwagę, by tak rzec, aspekt epistemologicz
ny. Wypada zatem zgodzić się z tymi autorami, którzy podkreślają, że 
w przypadku Husserla mamy do czynienia z idealizmem epistemolo- 
gicznym, który wpisuje się w zgoła nieidealistyczną ontologię.

15 Patrz tez J. Dodd, Idealism and Corporeity: An Essay on the Problem of the Body 
in Husserl’s Phenomenology, Dordrecht 1997, Phaenomenologica 140.

W formie skrótowego podsumowania wypada powiedzieć, że Hus
serlowską, niezwykle złożona Ontologią bytu ludzkiego jest, że tak 
powiem, dwuaspektowa i wielowarstwowa. Co to oznacza? Jeśli rozpa
trywać człowieka, to w jego podstawowej warstwie, czyli warstwie 
cielesnej, mamy do czynienia z dwoma aspektami: ciało jest fizyczną 
bryłą {Körper) oraz żywym ciałem {Leib). Z jednej strony jako fizyczna 
bryła {Körper) posiada ono czaso-przestrzenne zlokalizowanie, mate
rialną budowę oraz podlega prawom przyczynowości, wszystko to 
przynależy do sfery Natury. Z drugiej strony, jako żywe ciało {Leib), 
doświadczam fizyczne ciało jako ożywione {beseelen) przez moją 
duszę {Seele) lub psyche {Psyche). Moje żywe ciało określone jest 
poprzez swoją dotykow-wrażeniową konstytucję oraz takie atrybuty 
jak wola, kinestezy itd. Innym słowy, moje ciało jest tym organem, 
który mogę dzięki mojej woli, wprawić w ruch i jestem tego świadom. 
Co charakterystyczne stanowi to inny wymiar, wymiar motywacji, 
który różni się od przyczynowości. Krótko mówiąc, moja dusza, psyche 
lub psychologiczne-ja jest tym aspektem mojego ciała, który go oży
wia, czyni z niego żywe ciało {Leib). Sfera tego, co psychiczne {Psy
che) stanowi więc drugą warstwę ontologii człowieka. Następnie jako 
człowiek (Mensch), ludzkie Ja {Ich - Mensch) lub jako osoba {Person) 
uznaję siebie za kogoś, kto „posiada” ducha, {Geist) czyli kogoś, kto 
przynależy do świata społecznego z historią, kulturą i obyczajami. 
Oczywiście te poziomy sensu nie dotyczą tylko jednostkowego ja, ale 
także innych ludzi, których doświadczam poprzez wczucie jako żywe 
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ludzkie ciała, posiadające swoje dusze oraz jako osoby uczestniczące 
w życiu ducha.

Całość wpisuje się w ramy tego, co u Husserla nosi nazwę świata. 
Samo problematyka świata jest niezwykle skomplikowana i by jasno ją 
przedstawić należałoby napisać osobne dzieło. Niemniej jednak wypa
da pokrótce przypomnieć, że o ile Husserl piszę w Ideach I o świecie, 
to ma na myśli przede wszystkim świat naturalny, świat wokół nas, 
dany w postawie naturalnej. W Ideach //mamy już jednak do czynienia 
z o wiele bardziej skomplikowaną sytuacją. Świat tam opisywany to: 
z jednej strony świat zmatematyzowanej fizyki, w który wpisuje się 
człowiek jako byt psycho-fizyczny oraz z drugiej strony pojawia się 
także określenie świat duchowy, czyli społeczny, historyczny ludzki 
świat. Jak już sugerowałem powyżej pod koniec Medytacji kartezjań- 
skich spotykamy po raz pierwszy określenie Lebenswelt, świat życia. 
W Kryzysie, jak wiadomo, jest to jedno z głównych pojęć. Świat życia 
staje się światem czasowo-przestrzennych rzeczy, podstawą i horyzon
tem dla wszystkich ludzkich doświadczeń, działań i praktyk, wliczając 
w to nauki przyrodnicze. Tym sposobem Ontologią człowieka, w tym 
także problem cielesności uzyskują najszersze ramy, w które zostały 
wpisane.

Gdy już mowa o cielesności, to nie potrzeba szczególnej wnikliwo
ści, by dostrzec to, o czym już kilkakrotnie wspominałem, a mianowi
cie fakt, że u Husserla wzorem dla konstytucji ciała innego człowieka 
jest rzecz. Ma to oczywiście wiele konsekwencji między innymi takich, 
że nie opisuje się szczegółowego sposobu dania ciała jakim jest ciało- 
-dla-innego, a jedynie przenosi właściwości podmiotowo ukonstytu
owanego ciała na innego. Ów inny ponadto zawsze jest rozumiany jako 
inne-ja, alter ego, z tego też powodu, jego inność, odmienność nie jest, 
jeśli tak można powiedzieć, całkowita czy pełna. Inny nie jest innym 
niż ja lecz jest innym ja. Rzecz zrozumiała, że to założenie musiało być 
poczynione przez Husserla, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłaby 
dojść do skutku analogiczna apercepcja i przeniesienie sensu z ja na 
innego. Co z kolei podważyłoby całą konstrukcję obiektywności świata 
i podstawę możliwości tworzenia się intersubiektywnych wspólnot.

Rzeczą godną zastanowienia jest to, że u Husserla ciało nigdy nie 
jest poddane czasowieniu. Nie mówi on o ciele posługując się jego 
charakterystyką czasową, a więc o tym, że inne jest ciało dziecka, inne 
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zaś młodzieńca, inne osoby dorosłej i starej. Ciało u Husserla to ciało 
poddane charakterystyce przestrzennej, ale nie czasowej. Nie bez zna
czenie jest też fakt, że praktycznie nigdzie w świecie nie znajdujemy 
ciała, które nie było by ciałem mężczyzny lub kobiety. Ta fundamental
na cecha cielesności nie wydaje się być czymś przypadkowym, lecz 
stanowi podstawowe określenie dla człowieka jako istoty wcielonej. 
U Husserla zdaje się to być czymś drugorzędnym.

Michel Henry we wspomnianym artykule zwraca uwagę na fakt, że 
u Husserla to prawa przedstawienia percepcyjnego rzeczy rządzą tym, 
co się dzieje i rozwija w konkretnej dotykającej każdego (pathétique} 
sferze intersubiektywnej, a nie prawa doznań (du pathos} „tych pod
miotowości w ich wzajemnym wewnętrznym przynależeniu do Pod
stawy życia”36. Innymi słowy to nie prawa pragnienia, pożądania37, 
namiętności, cierpienia, radości, miłości i nienawiści, itd. rządzą i okre
ślają relacje intersubiektywne, nie one wpływają na postrzeganie i prze
żywanie naszej cielesności, ale ciągle prawa percepcji, które dla Hus
serla stanowią wzorzec dostępu tak do rzeczywistości zewnętrznej jak 
i do innego człowieka. Na takiej podstawie zbudowana fenomenologia, 
zastosowana do problematyki innego człowieka, jego cielesności jest 
nieadekwatna i jednostronna.

36 M. Henry, Réflexions sur la cinquième Méditation cartésienne de Husserl, op. cit., 
s. 118.

37 J. Tischner analizuje ten wątek problematyki cielesności, w którym ciało oglądane 
jest przez pryzmat pożądań. Jest to stara i bogata tradycja filozofii ciała, sięgająca do 
Platona i Arystotelesa, później obecna w filozofii Augustyna, w czasach nowożytnych 
odnowiona przez Hegla, zaś współcześnie podejmowana przez wielu myślicieli, m.in. 
Freuda, Foucault i innych. Patrz rozdział pt. „Wokół dramatu cielesności” w Sporze 
o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 69-99.
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Trzy wymiary cielesności w myśli 
Jeana Paula Sartre'a

Wstęp

Jednym z wybitnych współczesnych myślicieli, którzy podejmowali 
problematykę cielesności był Jean-Paul Sartre. W jego analizach onto
logicznych problem ciała i cielesności zajmuje istotnej miejsce, a spo
sób, w jaki autor Bytu i nicości go podejmuje, jest niezwykle interesują
cy. Warto przypomnieć, że już wczesne dzieło Sartre’a Esquisse d’une 
Théorie des Emotions zawierało nową koncepcję cielesności, która 
przeciwstawiała się wyraźnie wszelkiej próbie oddzielania ciała od 
duszy na sposób kartezjański. Sartre wychodził tam od stanowiska 
prezentującego ciało jako „punkt widzenia świata (l’univers) bezpo
średnio, nierozdzielnie związany ze świadomością”1, był to jednak 
zaledwie szkic zawierający kilka interesujących w tej kwestii spostrze
żeń. Dopiero dojrzałe dzieło wczesnego Sartre’a, czyli L’Etre et le 
Néant, przynosi rozbudowaną i oryginalną koncepcję cielesności1 2. 
Szczególnie rozdziały II i III trzeciej części tego dzieła zasługują 

1 J. P. Sartre, Esquisse d'une Théorie des Emotions, Paris 1965, s. 53.
J. P. Sartre, L'Etre et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Paris 1943. 

Dalej jako E.N.
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pod tym względem na wyjątkową uwagę. Jak zauważa Philippe Cabe
stan3 w swoim artykule o sartrowskiej filozofii ciała, podejście Sartre’a 
nacechowane jest troską o wierne oddanie wszystkich aspektów ciele
sności, zgodnie z porządkiem naszego ich poznania lub, jak powie
działby sam Sartre, „porządkiem ukazywania się ciała”. Tylko pozosta
jąc wiernym takiej zasadzie uniknie się, zdaniem autora L'imaginaire, 
wielu błędów i nieporozumień związanych z takimi kwestiami jak 
choćby wspomniany wyżej problem oddzielenia ciała i świadomości.

3 Ph. Cabestan, La constitution du corps selon l'ordre de ses apparitions. La concep
tion sartrienne du corps, „Revue Epokhé” 1996, nr 6 „Animal Politique”, numéro coor- 
doné par Μ. Abensour, E. Tassin, éd. Jérôme Millon, s. 279-298.

4 Ibidem, s. 280.
5 E. Husserl, Idee fenomenologii i fenomenologicznej  filozofii, księga druga, op. cit. 

W paragrafie 36 Husserl opisuje proces konstytucji ciała (Leib), biorąc za punkt wyjścia 
doświadczenie podwójnego doznania, tj. sytuację, w której ręka praw dotyka rękę lewą. 
Ciało (Körper) za sprawą doznań staje się ciałem żywym, moim ciałem (Leib).

Poglądy Sartre’a pozostają w opozycji do innych stanowisk w obrę
bie filozofii cielesności. Jakich? Z całą pewnością przeciwstawia się on 
wszelkim formom dualizmu rozdzielającym od siebie duszę i ciało. 
W tym sensie wspomniane już wyżej podejście Kartezjusza byłoby 
stanowiskiem symbolizującym takie podejście i wyraźnie przez Sartre’a 
krytykowanym. Ale nie tylko ono jest przedmiotem krytyki. Jej przed
miotem jest także koncepcja ciała Maine de Birana, która wychodzi od 
opisu odczucia wysiłku (sentiment d’effort). Zdaniem Sartre’a bowiem 
takie odczucie nie posiada „realnego istnienia”. Ponadto, kiedy uwzględ
nić współczesnych myślicieli, to nie sposób nie zauważyć, że mamy do 
czynienia z paradoksalną sytuacją. Jeśli wierzyć komentatorom, w chwili 
pisania Bytu i nicości4 Sartre, w przeciwieństwie do M. Merleau-Pon
ty’ego, nie znał Idei II Husserla, a właśnie w opozycji do podejścia 
Husserla5, który przy konstytucji ciała wychodził od opisu fenomenu 
podwójnego doznania, Sartre wypracował swoją koncepcję cielesności. 
Zdaniem Sartre’a dotykać i być dotykanym, czuć, że się dotyka i czuć, 
że jest się dotykanym, to dwa różne rodzaje zjawisk, które błędnie 
łączy się ze sobą pod nazwą „podwójnego doznania”. W rzeczywisto
ści są one czymś radykalnie różnym: dotykanie bowiem odsłania nam 
wymiar ciała-dla-siebie (le corps-pour-soi), z kolei ciało dotykane to 
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ten wymiar cielesności, który w filozofii Sartre’a nosi nazwę ciała-dla- 
-innego (le corps-pour-autruï).

Jak zatem wygląda sartrowska filozofia cielesności? Co takiego 
szczególnego ją wyróżnia? W czym leży jej oryginalność? By na te 
pytania odpowiedzieć, spróbujmy przyjrzeć się kolejno trzem wyróż
nionym przez Sartre’a ontologicznym wymiarom cielesności: ciału 
jako bytowi-dla-siebie (le corps comme être-pour-soi), ciału dla dru
giego (le corps-pour-autrui) i wreszcie ciału-przedmiotowi-dla-mnie 
(le corps-objet-pour moi). A zatem całość tego rozdziału podzielę na 
trzy części. Każda z tych części odpowiada trzem powyżej wyróżnione 
wymiarom cielesności. Zacznę od omawiania podmiotowego wymiaru 
cielesności, następnie analizie poddam ciało w relacji intersubiektyw- 
nej, by na koniec opisać trzeci wymiar ontologiczny ciała. Przejdźmy 
zatem do szczegółowych analiz.

Ciało-dla-mnie - pierwszy ontologiczny wymiar cielesności

Forma mojej przypadkowości

Pierwszym ontologicznym wymiarem cielesności jest ciało-dla-siebie. 
Co je takiego charakteryzje? Pojęcie ciała-dla-siebie, ciała-dla-mnie 
wstępnie można określić jako faktyczność istnienia przeżywaną w spo
sób bezpośredni. Dla całej analizy fenomenu ciała niezwykle ważny 
jest punkt wyjścia. Dlatego też Sartre sądzi, że należy wyjść od naszej 
pierwotnej relacji z bytem-w sobie (l'en-soi), czyli od „naszego-bycia- 
-w-świecie”6. W takiej sytuacji ciało okazuje się być punktem odnie
sienia, punktem mojego zorientowania w świecie. Wszystkie przed
mioty mnie otaczające zostają dzięki temu określone i usytuowane 
według pewnej perspektywy, zgodnie z pewnym punktem widzenia. 

6 E.N., s. 353. Jeśli nie uwzględni się w pełni owych porządków ukazywania się 
ciała, można przeoczyć wiele ważnych aspektów problematyki cielesności. Na przykład 
W. Maier w Das Problem der Leiblichkeit bei Jean-Paul Sartre und Maurice Merleau
-Ponty, Tübingen 1964, opis ciała u Sartre’a redukuje zasadniczo do jednego wymiaru, 
a mianowicie do ciała w relacji intersubiektywnęj (zob. s. 1-20).
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„Dla mnie - piszę Sartre - ta szklanka jest na prawo od karafki, nieco 
z tylu, dla Piotra, jest ona na prawo, nieco z przodu. Nie można nawet 
sobie wyobrazić, że świadomość mogłaby przyjrzeć się (survoler) 
światu w ten sposób, że szklanka byłaby jej dana jednocześnie na 
prawo i lewo od karafki, z przodu i z tyłu” (E.N., s. 353-354). 
Nietrudno zauważyć, że autor Bytu i nicości w swojej analizie nawiązu
je bezpośrednio do Heideggera, a szczególnie do tych części Bycia 
i czasu, które jak paragraf 12 poświęcone są byciu-w-świecie i zorien
towaniu czy też jak paragraf 23 poświęcony przestrzenności bycia- 
-w-świecie7. Niemniej jednak Heideggerowska analiza faktyczności, 
bycia-w-świecie Dasein nie jest analizą bytu wcielonego, co ma miej
sce w przypadku Sartre’a. Tym sposobem cielesność staje się jednym 
z podstawowych elementów w opisie kondycji ludzkiej w ogóle, a jako 
taka jest bardzo pojemna, bowiem obejmuje swoim zasięgiem wszystko 
to, co łączy się z pojęciem egzystencji. Ponadto ciało łączy się z po
jęciem świadomości, w ten sposób, że, choć brzmi to paradoksalnie, 
człowiek jest jednocześnie ciałem i świadomością, bowiem niepodobna 
ich oddzielić, gdyż w oderwaniu od ciała, zdaniem Sartre’a, świadomo
ści po prostu nie ma.

7 Heideggerowskie analizy przestrzenności Dasein oparte są na oddaleniu (Entfer
nung) i zorientowaniu (Ausrichtung). Odwołują się one do cielesności, ale problematy
ka ciała jako taka nie jest przez Heideggera rozwijana w Sein und Zeit. „Uprzestrzennie- 
nie jestestwa przez jego »cielesność« (Leiblichkeit), kryje w sobie pewną własną 
problematykę, której nie będziemy tu rozpatrywać, jest wyznaczone także wedle tych 
kierunków”. Bycie i czas, tł. B. Baran, Warszawa 1994, s. 154. W wykładzie z 1925 r. 
Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, w paragrafie 25 na stronie 319 czytamy: 
„Dasein jest zorientowany jako cielesny (als leibliches), jako cielesny ma on zawsze 
swojąprawą i lewą stronę i dlatego też jego części ciała są prawe i lewe. Oznacza to, że 
do samego bycia rzeczą-ciałem (Leibdinge - niem. l.mn.) przynależy to, że jest ono 
współkonstytuowane przez zorientowanie”. Μ. Heidegger, Gesamtausgabe, Band 20, 
Frankfurt am Main 1979. Dodajmy, że analiza cielesności była przedmiotem kilku semi
nariów z 11 i 14 maja oraz z 6 i 8 lipca 1965 r., które miały miejsce w Zollikon, a z któ
rych protokoły zostały opublikowane w 1987rokuwM. Heidegger, Zollikoner Semina
re, Hrsg, von Μ. Boss, Frankfurt am Main 1987, s. 97-146. Patrz także artykuł J. Benoist, 
Chair et Corps dans les séminaires de Zollikon: la Différences et le Reste, w: Figures de 
la Subjectivité, ed. par J.-F. Courtine, Paris 1992 oraz Ph. Cabestan, La constitution du 
corps, op. cit., s. 281-282.



Trzy wymiary cielesności 117

Jak wobec tego określa się ciało-dla-siebie? „Można by zdefiniować 
ciało - piszę Sartre - jako przypadkową formę (la forme contingente), 
którą przybiera konieczność mojej przypadkowości” (E.N., s. 356). 
Dlaczego konieczność i przypadkowość zostały tutaj użyte jednocze
śnie, czy nie mamy tu przypadkiem do czynienia ze sprzecznością? 
Zostały one tak użyte, ponieważ z jednej strony do kondycji ludzkiej 
przynależy z konieczności bycie w świecie, bycie w sytuacji, a z tego 
powodu „posiadanie” własnego ciała jako centrum pewnej perspekty
wy. Innymi słowy jestem Piotrem, Jakubem lub Eustachym, który jest 
zawsze w jakiejś sytuacji, na przykład jestem studentem, lekarzem, 
profesorem uniwersytetu lub stolarzem, a jako taki jestem czy raczej 
muszę być cieleśnie, by faktycznie być w świecie. W tym sensie ciało 
„reprezentuje jednostkowość mojego zaangażowania w świecie” (E.N., 
s. 357). Nie mogę „uciec” od tego warunku, ponieważ równałoby się to 
nieistnieniu. Z drugiej strony jednak owo istnienie, zgodnie z pogląda
mi Sartre’a, jest przypadkowe, ponieważ ani nie jestem fundamentem 
swego istnienia, ani też nie ma żadnej racji, która by je uzasadniała. 
Cielesność wiązałaby się więc z fundamentalnymi cechami ludzkiego 
istnienia jakimi są: nieusuwalna przypadkowość istnienia oraz, co 
łączy się z tym w sposób konieczny, nieuchronna skończoność tegoż 
istnienia. Taki jest punkt wyjścia sartrowskiej analizy cielesności i jej 
najszersze ramy. Teraz przejdę do bardziej szczegółowej charakterysty
ki. Pierwszym jej etapem będzie opis relacji ciało - zmysły.

Ciało - zmysły

Sartre w punkcie wyjścia analizy cielesności odwoływał się do bycia- 
-w-świecie i zorientowania, zaś tym, dzięki czemu możemy orientować 
się w świecie, są zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, węchu, itd. Nasuwa 
się łatwe przypuszczenie, że wobec tego ciało i jego organy można by 
hi rozumieć jako siedlisko zmysłów, dzięki którym mamy dostęp do 
świata, dzięki którym doznajemy, doświadczamy świat. Ale taki wnio
sek jest tylko częściowo uprawniony, bowiem pogląd zgodnie, z który 
zmysły słuchu, wzroku, dotyku itd., ujmowane jako funkcje organizmu 
lub funkcje fizjologii nie dotyczy, zdaniem Sartre’a, ciała-dla-siebie, 
ciała-dla-mnie, lecz innego wymiaru cielesności, jakim jest ciało-dla- 
mnego. Takie widzenie ciała, że tak powiem, od zewnątrz, jest właści
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we dla lekarzy, fizjologów, psychologów badających na przykład prawa 
i funkcje oka jako narządu widzenia, czy ucha jako narządu słyszenia. 
Ma ono jednak niewiele wspólnego z pierwszym z wymienionych 
wymiarów cielesności. Więcej, nie uwzględnienie wspomnianego roz
różnienia na ciało-dla-siebie i ciało-dla-innego, powoduje błędne rozu
mienie zmysłów i zmysłowości, czego następstwem są teorie opisujące 
w sposób zafałszowany zmysłowość i subiektywność. „Doznanie zmy
słowe {la sensatiori) pojęcie mieszane pomiędzy tym, co subiektywne 
a tym, co obiektywne, pojmowane w oparciu o przedmiot i zastoso
wane następnie do podmiotu, nieprawdziwa egzystencja, o której nie 
można by powiedzieć czy jest faktyczna lub prawomocna, doznanie 
zmysłowe jest czystą mrzonką psychologów, trzeba ją odrzucić” (E.N., 
s. 363).

Nasuwa się pytanie: jeśli doznanie zmysłowe {sensatiori) jest czystą 
mrzonką, to co można powiedzieć o samych zmysłach (les sens)? Otóż 
kiedy widzę zieleń, kiedy dotykam gładki i zimny marmur, to mam tam 
zawsze do czynienia ze zmysłami, ale są one „wszędzie nieuchwytne”. 
Co znaczy jednak to paradoksalne stwierdzenie? Oznacza ono, że kiedy 
widzę zieleń, to dana mi jest ona w formie jakiejś rzeczy na przykład 
zieleni książki i dana jest mi dzięki zmysłowi wzroku, nie posiadam 
jednak poznania mojego zmysłu wzroku. Dopiero gdybym przyjął 
punkt widzenia innego, mógłbym widzieć widzące oko, podobnie jak 
mógłbym dotykać rękę, która dotyka. Dlatego też każdy zmysł, zmysł 
dla mnie jest niemożliwy do uchwycenia. Niemniej jednak zmysły jako 
takie istnieją. Czym wobec tego są? By na to pytanie odpowiedzieć, 
trzeba powrócić do bycia-w-świecie i zorientowania. Interpretowane 
w takiej perspektywie zmysły zdają się być systemem przedmiotów 
postrzeganych w pewnym zorientowaniu. W przypadku wzroku będzie 
to system przedmiotów widzianych ze względu na punkt widzenia, 
w przypadku słuchu zaś system rzeczy usłyszanych ze względu na 
punkt odniesienia, którym jest słuch. Zawsze jednak my sami stanowi
my centrum rozważanej struktury pola spostrzeżeniowego. Warto jednak 
pamiętać o tym, że dzieje się to zawsze w obrębie świata, ponieważ, jak 
mówi Sartre, „nie ma innego sposobu wejścia w kontakt ze światem jak 
bycie światem”. Tym sposobem zmysły, że tak powiem, współistnieją 
ze światem przedmiotów, więcej „są one nawet rzeczami w ich własnej 
osobie, takimi jakie się one nam odsłaniają w pewnej perspektywie” 
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(E.N., s. 366). Nie potrzeba dodawać, że nie chodzi tu o jakąkolwiek 
formę subiektywizmu, odniesienie to jest obiektywne, w tym sensie, że 
tłem jest zawsze bycie-w-świecie, w którym to moją relację do świata 
i świat określają zmysły zgodnie z punktem widzenia, w którym jestem 
umieszczony. A zatem na tym poziomie rozważań moje ciało określone 
jest jako „centrum całkowitego odniesienia, na które wskazują rzeczy” 
(E.N., s. 368).

Narzędzie działania

Ciało jest nie tylko siedliskiem zmysłów określających centrum pewnej 
perspektywy, punktem widzenia, słyszenia, czucia, itd., jest ono także 
narzędziem działania. W tym wypadku jednak także trzeba być ostroż
nym i nie przyjmować punktu widzenia drugiego, zgodnie z którym 
ciało jawi się jako narzędzie pośród innych narzędzi, którymi mogę się 
posługiwać, słowem jako „narzędzie-maszyna”. Istnieje głęboki parale- 
lizm pomiędzy ujęciem ciała jako zmysłowego centrum pewnej per
spektywy a ujęciem go jako narzędzia działania. W drugim przypadku 
także należy się wystrzegać błędów, które występowały w pierwszym 
ujęciu. Tak więc, tłem dla opisu ciała jako narzędzia działania jest 
obiektywny świat, w którym każde narzędzie odsyła do jakiegoś innego, 
a to z kolei do jeszcze innego, całość zaś odsyła do takiego narzędzia, 
które jest kluczem do wszystkich. Ale, jak podkreśla Sartre, ów klucz 
nie jest mi nigdy dany. Dlaczego? Ponieważ to, co uchwytuję w sposób 
obiektywny w działaniu, to poręczny świat narzędzi, w którym jedno 
zahacza o drugie, w ten sposób, że mogę je w jakimś celu używać, 
mogę się nimi posługiwać. Na przykład gwóźdź odsyła do młotka, zaś 
młotek do ramienia i ręki, które potrafią się nimi posługiwać, z nich 
korzystać. Aleja nie jestem w takiej samej relacji do mojej ręki jak do 
młotka, ponieważ ja jestem moją ręką. Ręka zatem jest zatrzymaniem 
owych odniesień i jednocześnie ich zakończeniem.

Mamy więc do czynienia z podwójnym ujęciem ciała. Z jednej 
strony jest ono w całościowym systemie poręczności narzędziem po
śród narzędzi: w tym sensie - zauważa Sartre - struktura świata po
ciąga za sobą to, że nie możemy się włączyć w pole narzędziowości 
sami nie będąc, że tak powiem, narzędziem, instrumentem. „Nie możemy 
działać {agir), sami nie podlegając działaniu {être agis)” (E.N., s. 372).
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Z drugiej strony jednak istnienie takiego systemu poręczności z ko
nieczności musi odsyłać do jakiegoś centrum, bez którego nie może 
samo istnieć. Nie podobna bowiem wyobrazić sobie systemu narzędzi 
bez kogoś, kto się nimi posługuje. Tym narzędziem jednak, do którego 
ów system się odnosi jesteśmy my sami. Wynika z tego, że możemy 
podchodzić do ciała w dwojaki sposób: albo jest ono nam znane 
i określane obiektywnie w oparciu o świat, ale wówczas jest ono dla 
nas, jak mówi Sartre, „puste”. W tym wypadku ciało jest ujmowane 
w wymiarze ciała-dla-innego. Albo też jest ono przeżywane, tak jak 
w momencie wbijania gwoździa, ale wtedy nie mamy do czynienia 
z poznaniem. W formie dygresji warto odnotować, że to właśnie w opar
ciu o powyższe rozróżnienie Sartre przeprowadza krytykę sławnego 
odczucia wysiłku {sentiment d ’effort) Maine de Birana. Zarzut stawia
ny przez Sartre’a mówi, że nie posiadamy doświadczenia wysiłku, 
jedyne, co postrzegamy, to opór rzeczy. Bowiem, kiedy chcę podnieść 
szklankę z wodą do ust, nie spostrzegam swojego wysiłku lecz ciężar 
szklanki czyli ,jej opór we wchodzeniu w obręb systemu rzeczy 
użytecznych, systemu, które umieściłem w świecie” (E.N., s. 373). 
Trzeba pamiętać, że ciało nie jest ekranem wstawionym między rzeczy 
a nas samych. Ujawnia ono jedynie naszą indywidualność oraz przy
padkowość naszej pierwotnej relacji z rzeczami-narzędziami.

Czasowość ciała

Autor Dróg wolności wyznaje pogląd, że w przypadku zmysłów i dzia
łania ciało jest tym, co jest ciągle przekraczane. Jako centrum zmysło
wych odniesień do rzeczy ciało, powie Sartre, Jest tym, ponad czym 
jestem”. Jak to rozumieć? Otóż jeśli postrzegam jakąś rzecz, na przy
kład szklankę na stole czy stół, to spostrzeżenie tych przedmiotów 
może się dokonać tylko w tym miejscu, w którym przedmiot jest 
spostrzegany i bez dystansu. Jednocześnie jednak w procesie tym 
wytwarza się dystans, w oparciu o który spostrzeżona rzecz może 
ujawnić swoje własne właściwości. Tym sposobem zawsze przekracza 
się teraźniejszą perspektywę zmysłowego ujmowania przedmiotów, 
w której ciało-dla-mnie, jak wiemy, jest punktem odniesienia. Podob
nie rzeczy się mają w przypadku ciała jako centrum systemu rzeczy 
użytecznych, którymi w działaniu się posługuję. W tym wypadku 



Trzy wymiary cielesności 121

przekraczam bez ustanku zastany układ rzeczy, przedmiotów, które 
wykorzystuję. Na przykład podnoszę szklankę ze stołu, skierowuje się 
w stronę innego pomieszczenia, mogę być potrącony przez kogoś 
przechodzącego, itd. Innymi słowy, mówiąc językiem sartrowskiej 
ontologii, bezpośrednia teraźniejszość bytu-w-sobie rzeczy, które po
strzegam zmysłami, to znaczy, które jako centrum odniesienia widzę, 
dotykam, słyszę itd., teraźniejszość ta jest ciągle ,już przekraczana” 
albo w stronę pojawienia się nowego tutaj, albo na poziomie działania 
w stronę nowego układu rzeczy, którymi się będę posługiwał. Co z tego 
wynika? Ciało jest zarazem punktem widzenia i punktem wyjścia. 
Z punktu widzenia, który jest jednocześnie punktem wyjścia, przekra
czam siebie w stronę tego, kim mam być w przyszłości. Jak łatwo 
zauważyć czynnik czasu odgrywa tutaj istotną rolę, każę patrzeć na 
całość w sposób dynamiczny. Pośród wielu czynników Sartre uwypu
kla szczególnie jeden z istotnych elementów kondycji ludzkiej, a mia
nowicie jej skończoność. Co ciekawe jednak Sartre nie opisuje różnych 
modalności ciała widzianych z punktu widzenia czasu. Mimo że do
strzega w pełni rolę czasu, to jednak trudno spotkać choćby kilka uwag 
opisujących różne sposoby doświadczania ciała-dla-siebie takich jak: 
ciała dziecka, młodzieńca, osoby dorosłej czy starej. A przecież to 
dynamiczne ujęcie, do którego on się odwołuje, każę widzieć ciało 
w takich właśnie modalnościach.

Autor Bytu i nicości podchodzi do problemu w inny sposób. Zda
niem Sartre’a istnieję faktycznie jako ktoś, kto posiada przeszłość, 
z kolei owa przeszłość odsyła natychmiast do „pierwszego w-sobie, 
z którego nicestwienia wyłaniam się poprzez narodziny” (E.N., s. 376). 
Inaczej to ujmując, należałoby powiedzieć, że to właśnie ciało jako 
faktyczność jest przeszłością i jako takie odsyła do momentu narodzin. 
„Narodziny, przeszłość, przypadkowość, konieczność jakiegoś punktu 
widzenia, faktyczny warunek wszelkiej możliwości działania w (sur) 
świecie: takie jest ciało, takie jest ono dla-mnie. Nie jest ono wcale 
przypadkowym dodatkiem do mojej duszy, ale przeciwnie stałą struktu
rą mojego bytu oraz stałym warunkiem możliwości mojej świadomości 
jako świadomości świata i jako projektu transcendującego w kierunku 
przyszłości” (ibidem). Tutaj jeszcze wyraźniej widać wspomniany 
uprzednio związek przypadkowości i konieczności. To, że jestem sy
nem robotnika, mieszczanina lub arystokraty jest przypadkiem, a jed
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nak muszę koniecznie być „tym lub czymś innym”, Polakiem, Francu
zem lub Anglikiem. W tym sensie moje narodziny są warunkiem 
sposobu, w jaki rzeczy świata odsłaniają się przede mną, coś jest dla 
mnie zabronione, coś innego jest mi dostępne. Moja rasa, klas społecz
na lub narodowość wskazują na moją przynależność, miejsce do które
go się odwołuję. Z kolei moja struktura fizjologiczna, charakter i prze
szłość wpływają na mój sposób odnoszenia się do świata, wskazują na 
mój punkt widzenia świata. Wszystko to przekraczam w „syntetycznej 
jedności mojego bycia-w-świecie”, a to jest właśnie moim ciałem, czyli 
„koniecznym warunkiem istnienia jakiegoś świata oraz przypadkową 
realizacją tego warunku” (ibidem).

Na samym początku charakterystyki ciała w jego pierwszym wy
miarze ontologicznym jawiło się ono jako przypadkowy punkt widze
nia na świat. Pojęcie punktu widzenia zakłada podwójną relację: z jed
nej strony z rzeczami, w stosunku do których jest punktem widzenia, 
oraz z drugiej strony z obserwatorem, dla którego jest punktem widze
nia. Jeśli chodzi o ciało-punkt-widzenia, to druga z wymienionych 
relacji różni się zasadniczo od pierwszej. Punkt widzenia, że tak 
powiem, może przybliżyć się do ciała, nawet do tego stopnia, że prawie 
zlewa się z nim. Można to zaobserwować w przypadku lornetki, 
teleskopu i podobnych urządzeń, które stają się „dodatkowym organem 
zmysłowym”8. Ale o ile ja sam mogę przyjąć jakiś punkt widzenia 
wobec na przykład domu na przeciwko czy lasu w oddali, to nie jestem 
w stanie przyjąć go wobec mojego ciała. Tym samym ciało-dla-mnie 
nie może być transcedentne i poznane. Sartre powie, że „spontaniczna 
i nierefleksyjna świadomość nie jest już świadomością ciała” (E.N., 
s. 378). Trzeba by raczej powiedzieć, że świadomość egzystuje swoim 
ciałem. Wynika z tego, że relacja ciała jako punktu widzenia wobec 
rzeczy jest obiektywna, zaś relacja świadomości i ciała jest relacją 
egzystencjalną. Stąd formuła Sartre’a mówiąca, że moje ciało jest 
strukturą świadomą mojej świadomości. Jest to jednak specjalny rodzaj 
świadomości. Ciało należy do nie-pozycjonalnych struktur świadomo

8 W podobny sposób rzecz ujmuje G. Marcel, który w przypadku podobnych urzą
dzeń mówi o przedłużeniu naszego ciała. G. Marcel, Dziennik metafizyczny, przeł. E. Wen- 
de, Warszawa 1987.



Trzy wymiary cielesności 123

ści, czyli Jest świadomością ciała jako tego, co przekracza i nicestwi 
stając się świadomością, to znaczy jako coś, czym jest nie mając być 
i ponad czym przechodzi by być tym, czym ma być” (ibidem).

Afektywność

Istnieje szczególny rodzaj świadomości ciała-dla-mnie, który łączy się 
z doznaniami jakie przeżywam (fr. affectivité). Nie jest to jednak 
związane z przeżywaniem jakiegoś zewnętrznego przedmiotu, który 
może wywoływać lub rzeczywiście wywołuje w nas jakieś przeżycia. 
Nie jest to sytuacja, kiedy patrząc na jakiś przedmiot, osobę lub zdarze
nie coś odczuwam, na przykład zachwyt, obojętność, przyjemność czy 
przykrość. Nie o taki rodzaj doznania tu chodzi. Jest to raczej przed- 
intencjonalna sfera świadomości ciała, taka jak czysty ból (douleur), 
nastrój (humeur), doznania przyjemności lub nieprzyjemności. Cała ta 
sfera doznań określana przez Sartre’a jako synestezyjna (le coenesthe- 
sique) pojawia się w czystej postaci niezwykle rzadko i dlatego jest 
trudna do wyodrębnienia. Niemniej jednak istnieje kilka rodzajów 
szczególnych doświadczeń świadomości ciała, w których można owe 
zjawisko w czystej postaci w pełni uchwycić. Tego typu przykładem 
jest ból fizyczny. Przykład, do którego się sam Sartre odwołuje, mówi 
o bólu oczu, którego doświadczam w czasie czytania dajmy na to 
interesującej książki filozoficznej. Co takiego go charakteryzuje? Przede 
wszystkim to, że chociaż doświadczam bólu oczu, czyli czegoś, co jest 
„zlokalizowane”, to jednak nie odnosi się on do oka jako organu. Jest 
to już bowiem perspektywa ciała-dla-innego. Ból ten jest całkowicie 
pozbawiony intencjonalności. Nie da się go oddzielić od mojego 
sposobu widzenia jakiegoś fragmentu czytanego z wysiłkiem tekstu. 
Można powiedzieć, że w tym wypadku „świadomość istnieje swoim 
bólem”. Ale ów ból nie istnieje nigdzie pośród rzeczy, nie można 
stwierdzić, że jest gdzieś na prawo lub lewo wśród liter i stron czytanej 
książki, nie ma go także w moim ciele-przedmiocie, czyli ciele ujmo
wanym z punktu widzenia innego, ani też w moim ciele punkcie 
widzenia. Ponadto nie należy on także do obiektywnego czasu. Rodzi 
się wobec tego pytania: czy w ogóle jest? A jeśli tak, to czym on 
właściwie jest? Sartre powie, że jest on „półprzejrzystą materią świa
domości, jej byciem-tu, jej przywiązaniem do świata, słowem przypad
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kowością właściwą aktowi czytania. Istnieje on ponad wszelką uwagą 
i wszelkim poznaniem, ponieważ wślizguje się w każdy akt uwagi 
i poznania, bowiem jest on tym właśnie aktem, jako że jest pozbawiony 
fundamentu swojego bycia” (E.N., s. 382).

Dla lepszego zrozumienia całej sprawy, warto w tym miejscu powie
dzieć parę słów o sartrowskiej koncepcji afektywności. Wpisuje się ona 
w ogólną teorię świadomości i związana jest z dyskusją nad rolą 
i miejscem emocji, uczuć, doznań w życiu świadomości. W tym sensie 
tłem dla niej są poglądy Husserla, Schelera i Heideggera. Otóż jeśli 
chodzi o afektywność i emocje, to Husserl ewoluował w swoich 
poglądach. Pomiędzy Badaniami logicznymi a Ideami pojawiło się 
u niego swoiste wahanie. Chodziło o to, czy akty związane z emocjami 
i uczuciami mają subiektywny czy obiektywny charakter. Jak zauważa 
R. Bemet w książce La vie du sujet, „Z jednej strony Husserl wydaje się 
wahać przed przyznaniem przeżyciom aksjologicznym przedmiotów 
intencjonalnych sui generis takich jak wartości [co z kolei uznaje 
M. Scheler wraz z odpowiadającymi im po stronie podmiotu przeżycia
mi - dop. mój - M.D.9], z drugiej strony nie chce wyrzec się idei, że 
istnieje Intencjonalność typu afektywnego (affectif), która objawia się 
pod postacią emocjonalnego przywiązania (Zuwendung) do przedmio
tu intencjonalnego. Znowu Sartre [w T.E., s. 38-43] [...] śpieszy się 
z wyrokowaniem tam, gdzie Husserl nie zdołał się zdecydować [...] 
podważając to, że Intencjonalność emocji różni się wyraźnie od inten
cjonalności percepcji i przekonuje, by przyznać jej jakąś postać egolo- 
giczną lub egocentryczną, której brakuje innym przeżyciom intencjo
nalnym”10.

9 W tej kwestii patrz interesująca praca M. Pyki, O uczuciach, wartościach i sympa
tii. David Hume, Max Scheler, Kraków 1999, s. 237-269.

10 R. Bemet, La Vie du Sujet. Recherches sur l’interprétation de Husserl dans la 
phénoménologie, Paris 1994, s. 312.

W Bycie i nicości afektywność jest świadomością nie-tetyczną 
siebie. Afektywność ta posiada charakter ciągły. Świadomość bowiem, 
że tak powiem za Sartrem, nie przestaje „mieć” ciała i kiedy nie ma 
bólu, przyjemności lub nieprzyjemności, zawsze pozostaje ta postać 
afektywności, którą autor L’imaginaire określa jako mdłości. Można 
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by zatem powiedzieć, że istnieje dwojakiego rodzaju afektywność: 
z jednej strony intencjonalna objawiająca się w takich przeżyciach jak 
gniew, smutek, złość czy radość na przykład z powodu oglądania 
i przeżywania jakiegoś zdarzenia, a z drugiej strony afektywność niein- 
tencjonalna z mdłościami jako podstawowym doświadczeniem. „Jest 
ona - piszę Sartre - czystym ujęciem nie-pozycjonalnym przypadko
wości bez barwy, czystym pojmowaniem siebie jako egzystencji fak
tycznej. Jest to nieustanne uchwytywanie przez moje dla-siebie mdłego 
i pozbawionego dystansu smaku, który mi towarzyszy aż do moich 
wysiłków, by się go pozbyć, a który jest moim smakiem. Jest to tym, co 
gdzie indziej opisaliśmy pod nazwą Mdłości” (E.N., s. 387). Jeśli tak 
się rzeczy mają, to narzuca się nieodparte przypuszczenie, że tak pojęta 
afektywność bardziej przypomina heideggerowską nastrójowość (Be
findlichkeit') niż jakąkolwiek kategorię zjawisk psychicznych. Jest ona 
wcześniejsza od takich funkcji świadomości jak: myślenie, chcenie, emo
cjonalne skierowanie na jakiś zewnętrzny wobec niej przedmiot. Dla 
Sartre’a jest to ów podstawowy smak nazwany przez niego mdłościa
mi, w którym przejawia się świadomość przypadkowości człowieka. 
Człowiek jako byt-dla-siebie próbuje od owego doświadczenia ucie
kać, poszukując na przykład bólu fizycznego czy doznania przyjemno
ści a wszystko po to, by się tego przykrego doświadczenia pozbyć.

Ciało psychiczne

Jeszcze innym ważnym wymiarem ciała jako bytu-dla-siebie jest to, co 
Sartre nazywa „ciałem psychicznym”. Kiedy mamy z nim do czynie
nia? Co takiego go charakteryzuje, kiedy się pojawia? Wymiar ów 
pojawia się wtedy, gdy w obszar ciała-dla-mnie włączymy część świa
domości refleksyjnej. Innym słowy, jest to ciało-dla-mnie, ale poddane 
refleksji (le corps pour-soi réfléchi). By cały problem uczynić jaśniej
szym, a także by lepiej zrozumieć, czym jest ciało psychiczne, trzeba 
w formie dygresji poczynić kilka uwag dotyczących sartrowskiej teorii 
świadomości. Sartrowska koncepcja przedstawiona w La Transcendan
ce de l’Egou i później z pewnymi zmianami utrzymana w Bycie * 

" Dalej cyt. jako T.E.
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i nicości nawiązuje do wczesnego Husserla z Badań logicznych oraz 
stanowiska F. Brentany z Psychologii z empirycznego punktu widzenia, 
gdzie jedność świadomości powstaje bez odwołania się do ego. Dla 
Sartre’a w obrębie świadomości niezwykle ważny jest podział na 
pierwotną świadomość nierefleksyjną i wtórną wobec niej świadomość 
refleksyjną. Ta pierwotna świadomość zwrócona jest ku światu, z kolei 
druga kieruje się ku samej sobie. Zdaniem autora Bytu i nicości 
w świadomości nierefleksyjnej nie ma ego. Kiedy czytam książkę, to 
pole mojej świadomości jest wypełnione treścią tej książki. Mam 
wówczas tetyczną, intencjonalną świadomość tego, co czytam i nie- 
tetyczną świadomość tego, że czytam. Natomiast nie uświadamiam 
sobie żadnego ego. Dla Sartre’a w La Transcendance de 1'Ego świado
mość czysta była „polem transcendentalnym” (T.E., s. 74) oraz „zindy
widualizowaną i bezosobową spontanicznością” (T.E., s. 78). Zapytaj
my, kiedy wobec tego pojawia się świadomość ego? Pojawia się ona 
dopiero wraz z refleksją, a ściślej rzecz ujmując ego jest transcendent
nym przedmiotem stworzonym ex nihilo przez refleksję. Przy czym 
całkiem podstawowe dla tej koncepcji jest rozróżnienie na refleksję 
czystą i refleksję nieczystą. Refleksja czysta możliwa po dokonaniu 
filozoficznej catharsis stwierdza istnienie świadomości, nie zajmując 
wobec niej zewnętrznego punktu widzenia, jak piszę jeden z komenta
torów: „Refleksja czysta stanowi po prostu przeżycie jednoczesnej 
tożsamości i nietożsamości ze świadomością oglądaną [...], a więc 
doświadczenie wewnętrznego rozdarcia, konstytuującego wszelką świa
domość”12. W Bycie i nicości Sartre doprecyzowuje jeszcze swoje 
stanowisko podkreślając, że refleksja czysta jest świadomością nie- 
tetyczną przemijania oraz świadomością tetyczną tego, co stało się 
przedmiotem refleksji (le réfléchi) czyli dotyczy trzech wymiarów eks
tatycznych: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Innymi słowy 
kiedy czytam książkę, to oznacza to już bycie przed sobą samym 
w przyszłości, która kryje cel tej lektury, za sobą w przeszłości, która 
kryje motywy tej lektury, oraz poza sobą w świecie jako obecności 
przedmiotu, w tym wypadku książki, którą się czyta. Refleksja czysta

12 M. Kowalska, W poszukiwaniu straconej syntezy. Jean-Paul Sartre i paradygmaty 
filozoficznego myślenia, Warszawa 1997, s. 65.
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byłaby w konsekwencji świadomością trwania w wymienionych czaso
wych wymiarach. Z kolei refleksja w swojej zwykłej, codziennej 
postaci, zwana refleksją nieczystą, dąży do tego, by ze świadomości 
nierefleksyjnej uczynić swój rzeczywisty przedmiot, czyli aby postrze
gać ją jak zewnętrzny byt w sobie. Krótko mówiąc, jest to refleksja 
zapośredniczona przez spojrzenie innego, to znaczy patrzę na siebie 
w taki sposób, w jaki jestem oglądany przez innych. Refleksja nieczy
sta usiłuje określić byt, którym jestem. Jest więc konstytuująca i wy
twarza coś, co określane jest jako psyche, czyli przedmiot nauki zwanej 
psychologia. Psyche nie powinno się mieszać z tym, co jest przedmio
tem refleksji czystej. W refleksji nieczystej ponadto dochodzi do obiek
tywizacji tego, co jest przedmiotem refleksji.

Odwołując się ponownie do przykładu bólu (douleur), można po
wiedzieć, że kiedy przerywam czytanie książki i „próbuję uchwycić 
mój ból”, to czyniąc to skierowują refleksję na obecną, przeżywaną 
przez mnie świadomość bólu. Wówczas przeżycie bólu przekształca się 
w „ból-przedmiot” staje się czymś psychicznym. Ten psychiczny przed
miot ujmowany poprzez ból {douleur) jest cierpieniem (lemai) wraz ze 
wszystkimi właściwymi jemu określeniami. Czym jest tutaj ciało? Jest 
ono tutaj rodzajem podziału w refleksyjnej projekcji. Dla świadomości 
nierefleksyjnej ból (douleur) był ciałem, było to coś odczuwalnego, 
z kolei dla świadomości refleksyjnej cierpienie (le mai) jest czymś 
różnym od ciała, posiada bowiem swoją własną formę. Zatem na 
poziomie refleksyjnym ciało nie jest bezpośrednio i tematycznie dane 
dla świadomości. Świadomość refleksyjna to świadomość cierpienia. 
Jeśli cierpienie jest formą, to jako taka przyrasta ona do „bytu-w-sobie” 
poprzez materię, bowiem odsłania się ono poprzez ból. „Ujmuję je jako 
żywione i podtrzymywane przez pewien pasywny obszar, -którego 
pasywność jest dokładnie projekcją w-sobie przypadkowej faktyczno- 
ści bólów, która jest moją pasywnością”(E.N., s. 386). Czym wobec 
tego jest ciało psychiczne? Przede wszystkim dla tego typu refleksji 
jest ono ujmowane jak „materia posągu jest uchwytywana kiedy po
strzegam jej formę” (E.N., s. 385-386). Trzymając się tego porównania 
można powiedzieć, że ciało psychiczne jest materią tego, co psychiczne 
i tym sposobem przeciwstawia się ono psyche, które jest jego formą. 
W swojej relacji do psyche ciało psychiczne wskazuje na materię, która 
żywi i utrzymuje. Tym sposobem psyche nie jest po prostu złączona
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z ciałem ale ciało psychiczne „jest jego substancją i ciągłym warun
kiem możliwości” (E.N., s. 387). "

Tak wygląda - zdaniem Sartre’a - moje ciało w nowym aspekcie 
egzystencji, czyli jako ciało psychiczne. Warto powiedzieć, że nie jest 
ono jeszcze w żaden sposób poznane, świadomość bowiem, która 
usiłuje uchwycić świadomość bólu, nie jest świadomością kognitywną. 
Wszystko to dzieje się na poziomie afektywności, doznaniowości. 
Ujmuje ona cierpienie (le mal) jako przedmiot, ale jako przedmiot 
afektywny. Cierpienie to (le mal) nie jest poznawane, jest ono przeży
wane. Aby je poznać, to znaczy opisać, próbować wyjaśnić itd., trzeba 
przyjąć punkt widzenia innego.

Ciało w relacjach intersubiektywnych - drugi wymiar 
ontologiczny ciała

Spotkanie z innym - spojrzenie i wstyd - urzeczowianie

Ciało istnieje także w innym z wymienionych na początku ontologicz
nych wymiarów. Oprócz tego, że jest ono dla mnie, jest ono także dla 
innego. Przejdę obecnie do omawiania tego właśnie ważnego aspektu 
cielesności. Czym się takim szczególnym charakteryzuje? Przede wszyst
kim cielesność zostaje tutaj umieszczona w relacji intersubiektywnej. 
Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ciało nie jest fundamentem owej inter
subiektywnej relacji. Dlaczego? Ponieważ gdyby fundamentem tej relacji 
była relacja ciało - ciało, to wówczas relacja ta byłaby czysto zewnętrz
na. Czym zatem jest ta relacja? Relacja z innym jest przez Sartre’a 
określana jako spotkanie. Ukazanie się ciała innego jednak „nie jest 
pierwszym spotkaniem, ale jest jedynie epizodem w moich relacjach 
z innym” (E.N., s. 388), w którym ciało innego jest „strukturą wtórną” 
(ibidem). Co wobec tego jest strukturą pierwotną lub pierwszym spo
tkaniem? Należy jasno stwierdzić, że spotkanie nie jest żadną formą 
konstytucji innego (Husserl), nie jest walką o uznanie, dzięki której 
uzyskuje się samoświadomość (Hegel), nie jest też jakąś formą współ- 
bycia (Heidegger), ani też podstawowym dla odkrycia swej podmioto
wości etycznym doświadczeniem twarzy (Lévinas). Czym zatem jest?
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Niezwykle ważne jest to, że w czasie spotkania doświadczamy w spo
sób szczególny faktu, że inni rzeczywiście istnieją. Ale doświadczenie 
cudzej podmiotowości dane nam jest poprzez własne uprzedmiotowienie.

Trzeba w tym miejscu wspomnieć o założeniu sartrowskiej filozofii. 
Otóż autor L’imaginaire jest zdania, że nigdy nie posiadamy bezpo
średniego dostępu do przeżyć świadomości innego, nie wiemy, co jest 
jej treścią. A zatem żeby dowiedzieć się o realnym istnieniu innej niż 
moja podmiotowości, muszę mieć szczególnego rodzaju doświadcze
nie, w którym najpewniej się o tym przekonuję. Nie bez znaczenia jest 
też to, iż treści tego szczególnego doświadczenia, nie mogę wywieść 
z własnej świadomości. Jakie jest więc to doświadczenie? Jest to 
doświadczenie wstydu. Czym jest wstyd? Wstyd - piszę Sartre -, jest 
uznaniem, że jestem tym przedmiotem, na który inny patrzy i wydaje 
o nim sądy” (E.N., s. 307). W innym miejscu dodaje: „czysty wstyd jest 
uczuciem... bycia przedmiotem, to znaczy uznaniem siebie w tym bycie 
zdegradowanym, zależnym i unieruchomionym, którym jestem dla 
innego” (E.N., s. 336). Innym słowy wstyd to przeżycie własnego 
uprzedmiotowienia. Wstydzę się, ponieważ z rangi podmiotu, który 
transcenduje wszelki byt, spadam do rangi przedmiotu. Doświadczenie 
wstydu stanowi jeden z kluczowych momentów w sartrowskim opisie 
relacji intersubiektywnych, w których spojrzenie (Ze regard) odgrywa 
decydującą rolę13. Wstyd pojawia się bowiem jako reakcja na spojrze
nie innego, na jego uprzedmiotowienie mnie czy też, jak kto woli, na 
poddanie mojej subiektywności obiektywizacji. Wtedy też uświada
miam sobie, że posiadam, by tak rzec, swoją zewnętrzną stronę (de
hors), innymi słowy uświadamiam sobie fakt, że moje ciało-dla-mnie 
ujmowane w spojrzeniu innego staje się przedmiotem.

15 W trzeciej części Bytu i nicości w pierwszym rozdziale zatytułowanym „Istnienie 
innego” w jego IV fragmencie „Spojrzenie” Sartre rozwija tę kwestię w sposób szcze
gółowy. E.N., s. 298-349.

Rodzi się zasadne pytanie: kim w tej relacji jest inny? jaką odgrywa 
rolę? Otóż inny człowiek jest tutaj określany w sposób negatywny. 
Inny to nie inny ja, jak by powiedział Arystoteles, to nie ktoś, kto czuje, 
doznaje, działa, myśli podobnie lub tak jak ja, z kim mogę to doświad
czenie dzielić. To nie ktoś, kogo spotkanie może uczynić mnie wolnym. 15 
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Dla Sartre’a przeciwnie, inny jest tym, kim ja nie jestem. Tylko broniąc 
się przed uwspólnieniem, obiektywizacją jestem w stanie obronić 
i zachować swoją jednostkowość, wolność, podmiotowość, a w konse
kwencji jestem w stanie pozostać sobą. Jak słusznie zauważa autorka 
książki o filozofii autora Dróg wolności, u Sartre’a motorem stosun
ków międzyludzkich jest „ciągła ucieczka przed obiektywizacją, jakiej 
poddają mnie inni. Ucieczka ta jest równoznaczna z dążeniem do 
uprzedmiotowienia wszystkich potencjalnych podmiotów, stanowią
cych zagrożenie dla mojej podmiotowości”14 15. W tak rozumianej relacji 
jest coś tragicznego. Inny tylko dlatego, że skierowuje na mnie spojrze
nie lub może to uczynić staje się moim wrogiem. Heroizm człowieka 
zatem polega na ciągłej walce o swoją podmiotowość, o swoją wol
ność. Jest to walka z wszechobecnym piekłem uprzedmiotawiania mnie. 
Ostatecznie bowiem „piekło to inni”, jak powie jeden bohaterów sztuki 
Sartre’a Przy drzwiach zamkniętych.

14 M. Kowalska, ¡Vposzukiwaniu straconej syntezy, op. cit., s. 114.
15 O znaczeniu ciała w seksualnym spotkaniu i aspekcie seksualnego wcielenia piszę 

Jan Linschoten w Aspects of the Sexual Incarnation. An Inquiry Concerning the Meaning 
of the Body in the Sexual Encounter, Dordrecht 1987, Phaenomenologica 103, s. 149-194. 
Artykuł stanowi rozwinięcie i jednocześnie polemiką z poglądami Sartre’a.

Jednakże nawet jeśli zgodzimy się z tym, że uprzedmiotawianie jest 
obecne w relacjach intersubiektywnych, to niezwykle trudno, a być 
może jest to wręcz niemożliwe wykazać, że w swojej istocie wszystkie 
te relacje sprowadzają się do uprzedmiotawiania. Wydaje się raczej, że 
Sartre z właściwą sobie wyobraźnią całą sytuację zwyczajnie przeryso
wał. Nie podobna bowiem jednego wycinka relacji intersubiektywnych 
przenosić na całość tych doświadczeń, nawet czyniąc to w sposób tak 
sugestywny jak zrobił to autor Mdłości. Na marginesie dodajmy, że 
w rozdziale III zatytułowanym Konkretne relacje z innym Sartre podaję 
kilka konkretnych przykładów takich relacji. Dwie szczególnie wyróż
nione przez niego „postawy” to miłość i pożądanie (Ze désir). Jednak 
pomimo subtelnych i sugestywnych opisów, jakie Sartre dokonuje, 
wydaje się, że ciąży nad nimi jak cień wcześniej przyjęte, rzekłbym, 
niemalże dogmatyczne, założenie. Skutek tego jest taki, że miłość 
kończy się nieuchronnie masochizmem15, zaś niezwykle ciekawa anali
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za pożądania (le désir), ważna także dla samej problematyki cielesno
ści, kończy się opisem sadyzmu. Obie wybrane „postawy” wobec 
innego stanowią więc ilustrację wcześniej przyjętej tezy o zasadniczej 
niemożności współbycia ze sobą ludzi.

Narzędzie, organizm, charakter

Wróćmy jednak do problematyki cielesności. Ja ciało-dla-mnie przeży
wam, zaś moje ciało jest przedmiotem tylko dla innego, podobnie jak 
jego ciało dla mnie. Inny swoim spojrzeniem urzeczawia moje ciało, 
a więc umieszcza je w przestrzeni i w czasie, opisuje jego właściwości 
psychiczne, wyjaśnia jego funkcjonowanie itd., a tym samym w pew
nym sensie tworzy moją całość niejako od zewnątrz. W całym tym 
procesie jednak jedna rzecz jest bezsprzeczna: ciało człowieka to coś 
innego niż rzecz taka jak krzesło, stół, drzewo. W czym wobec tego 
tkwi jego szczególny status? Przede wszystkim ujmuję je w inny 
sposób niż rzeczy. Jest ono bowiem zawsze związane z sytuacją. W tym 
sensie ciało innego jest punktem widzenia czy dokładniej syntetyczną 
całością organów zmysłowych. Sartre powie: „organem zmysłowym, 
który jest dany mojemu poznaniu zmysłowemu” (E.N., s. 389). Podob
nie rzecz się ma gdy rozpatrujemy ciało innego na poziomie narzędzio- 
wości. Wówczas ciało jest narzędziem, którym ja nie jestem, narzę
dziem, którym ja się posługuję lub które stawia mi opór. Tym samym 
ciało innego to jego faktyczność jako narzędziowość i jako synteza 
organów zmysłowych, albo inaczej jeszcze „ciało innego to narzędzie 
wyposażone w organy zmysłowe” (E.N., s. 392). Sam fakt istnienia 
w świecie innego zakłada - zdaniem Sartre’a - to, że ukazuje się on 
jako narzędzie wyposażone w organy zmysłowe, czyli narzędzie posia
dające właściwości, które ja poznaję. Z kolei właściwości te łączą się 
z czymś obiektywnym. Czy nie wynika z tego jednak, że to, co subiek
tywne, może być przeżywane i doznawane jedynie przez ten, a nie inny 
pojedynczy podmiot, zaś by coś mogło być poznane musi uprzednio 
zostać uprzedmiotowione i tym samem zobiektywizowane, dopiero 
bowiem jako taki może być przedmiotem poznania. Jeśli tak rzeczywi
ście jest, to nasuwa się niepokojący wniosek, że te dwa wymiary, nie 
tyle nie dają się do siebie sprowadzić, co nie mają ze sobą niczego 
wspólnego. Innymi słowy, organ zmysłowy czucia na przykład w mojej 
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prawej ręce jest czymś całkowicie innym od tego, co czuję, kiedy 
trzymam swoją prawą rękę nad ogniem.

Ciało innego, które spotykamy w sytuacji, jest także odsłonięciem 
„przypadkowej formy, którą przybiera konieczność tej przypadkowości. 
Każdy inny musi mieć organy zmysłowe ale nie z konieczności te 
właśnie, nie tą twarz” (E.N., s. 393). Czyli twarz, organy zmysło
we, wszystko to stanowi przypadkową formę konieczności, która jest 
niezbędna dla innego, niezbędna by w ogóle istniał. Niezbędna, bowiem 
dzięki temu możemy powiedzieć o innym, że należy do rasy białej lub 
innej, klasy społecznej, środowiska, narodu, itd. Owa czysta przypad
kowość obecności jest przez Sartre’a określana przy pomocy słowa 
chair'6. Oddaje ono tę modalność cielesności innego, która w życiu 
codziennym jest zasłaniana: ubraniami, blichtrem, ułożeniem włosów, 
brodą lub ekspresją, ale - jak przekonuje Sartre - po pewnym czasie 
wszystkie te maski opadają i wówczas stajemy wobec czystej przypad
kowości obecności innego, wobec jego Ciała żywego miąższu {chair). 
Intuicja ta jednak nie jest tylko poznaniem, jest to także rodzaj dozna
niowego ujęcia absolutnej przypadkowości innego. Zdaniem Sartre’a 
można to przyrównać do rodzaju mdłości.

16 Chair wjęzyku francuskim jest synonimem słowa corps, oznacza więc ciało. Może 
także oznaczać mięso, miąższ, skórę. Nie ma niestety dobrego odpowiednika polskiego 
na oddanie jego sensu. Stanisław Cichowicz proponuje na oddanie chair określenia 
żywy miąższ, mając zresztą na uwadze użycie tego słowa u M. Merleau-Ponty’ego.

Jak już zaznaczyłem, ciało innego dane jest mi bezpośrednio jako 
punkt odniesienia w sytuacji, którą tworzy ono wokół siebie, jest więc 
ono nierozłącznie związane z tą sytuacją. Jest to niezwykle ważne. 
Dlaczego? Ponieważ ciało innego jest znaczące! Jest ono umieszczone 
w sieci rozmaitych powiązań. Na przykład ciało Piotra to nie ręka, 
która następnie może chwycić szklankę, wskazać kierunek etc. Taka 
koncepcja - prowokacyjnie powiada Sartre - umieszczałaby trupa w miej
sce żywego ciała. Ciało zatem to również „całość znaczących relacji ze 
światem” (E.N., s. 394). Jest ono określane przez różnego rodzaju 
odniesienia także przez powietrze, którym oddycha, wodę, którą pije, 
itd. Wynika z tego, że ciało innego jest syntetyczną całością dla mnie. 
Co to właściwie oznacza? Po pierwsze to, że nie będę mógł ująć ciała 
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innego inaczej jak tylko w odniesieniu do całościowej sytuacji, na którą 
ono wskazuje. Po drugie zaś to, że nie mogę ujmować w sposób 
izolowany jakiegokolwiek organu ciała innego, ponieważ wskazuję na 
poszczególny organ w oparciu o całość ciała lub życie. To między 
innymi sprawia, że percepcja ciała innego różni się od percepcji rzeczy. 
Mimo podobieństwa, a więc tego, że tak ciało innego, jak i rzecz, 
umieszczone są w obiektywnym czasie i przestrzeni, różnią się przede 
wszystkim tym, że ciało w sposób dynamiczny odniesione jest zawsze 
do całościowej sytuacji, którą współtworzy. W tym dynamicznym 
układzie całość określa porządek i ruch części. Warto uwypuklić tutaj 
ów dynamiczny element. Ciało innego dane jest nam bezpośrednio, 
jako to, czym ono jest. Kiedy na przykład spostrzegam u Piotra 
zaczerwienienie na twarzy, drżenie ręki, zaciśnięcie pięści, to same 
w sobie nie znaczą one nic. Dopiero nabierają właściwego sensu w sy
tuacji. Wówczas to zaciśnięte pięści łączą się z przeszłością i odnoszą 
do teraźniejszości. Wszystko to ma miejsce w ramach pewnej cało
ści ujawniającej, spośród wielu możliwości, ciało jako gniew. W tym 
sensie ujmujemy je - powie Sartre -, jako ciągłe przekraczanie w kie
runku celu przez każde poszczególne znaczenie” (E.N., s. 397). Musi
my tu jednak odróżnić ciało innego obiektywnie opisywane przez 
podręczniki anatomii i fizjologii od ciała innego ujmowanego obiek
tywnie w tej dynamicznej strukturze. Zastygłe w sobie ciało to - powie 
Sartre - „trup, czysta przeszłość życia, ono nie jest już w sytuacji” 
(E.N., s. 398). Anatomia zatem to badanie zewnętrzności z punktu 
widzenia śmierci, natomiast - jak prowokacyjnie ujmie to autor Dróg 
wolności - „rekonstrukcja syntetyczna tego, co żywe w oparciu o trupy 
to fizjologia” (ibidem). Jak te osobliwe stwierdzenia należy rozumieć? 
Otóż dla Sartre’a trup to postać ciała dla innego, ale ciała, które straciło 
transcendencję, a tym samym nie jest już ono w dynamicznej sytuacji. 
Stało się ciałem w sobie, trupem i odtąd w relacji do innych przedmio
tów pozostaje w stosunku czystej zewnętrzności i jako takie może stać 
się przedmiotem badania anatomii. Ponadto, organ, na przykład ręka, 
którą obserwujemy, wprawdzie jest żywa, ale obserwacja ta nie jest 
oparta o syntetyczną jedność życia, lecz w oparciu o anatomię, czyli 
z punktu widzenia śmierci. Wynika z tego, że ciało innego, które 
odsłania się źródłowo nie jest ciałem anatomo-fizjologii.
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Ciało innego jest również przedmiotem badań charakterologicz
nych. Świadomość bowiem nie zna swego charakteru, gdyż może on 
zaistnieć jedynie w porządku dla innego. Jeśli tak to charakteru czy 
temperamentu nie da się oddzielić od ciała. Charakter nie wskazuje 
bowiem zbioru jakości takich jak: lenistwo, powolność, pobudliwość, 
itd., które to jakości byłyby czymś oddzielonym od ciała innego. 
Charakter tworzy jedność z ciałem, a zbiór jakości, o których mowa, 
poznaj emy od zewnątrz dzięki niektórym aspektom cielesności pozo
stającym w relacji do sytuacji. Na przykład w pewnych sytuacjach 
czerwoność twarzy Piotra, zaciśnięte usta są gniewem. Całość zaś 
ukazuje Piotra jako choleryka. Ciało innego zawsze jednak wskazuje 
poza nie samo: w przestrzeni, jest to sytuacja, i w czasie, jest to 
wolność. Dlatego też jest ono ciałem-więcej-niż-ciało (corps-plus-que- 
-corps), bowiem inny dany mi jest, po pierwsze, bez zapośredniczenia, 
ale, po drugie, zawsze w ciągłym przekraczaniu swej faktyczności. 
Innymi słowy, ciało innego, niech to będzie narzędzie, organizm czy 
charakter, nigdy nie pokazuje się „bez przyległości i powinno być 
określane w oparciu o nie” (E.N., s. 401).

Moje-ciało-przedmiot-dla-mnie - trzeci wymiar ontologiczny 
ciała

Moje-ciało-przedmiot-dla-mnie to określenie trzeciego wymiaru ontolo- 
gicznego ciała. Przyjrzyjmy się czym takim się ono charakteryzuje. Jak 
pamiętamy wraz z pojawieniem się spojrzenia innego odkrywam moje 
ciało-przedmiot, czuję się dotknięty przez innego w mojej faktycznej 
egzystencji. To spotkanie jest szokiem, który uświadamia mi istnienie 
mojego ciała „na zewnątrz” (dehorś) jako bytu-w-sobie-dla-innego. 
Tym samym moje ciało nie jest jedynie mi dane jako to, co przeżywam, 
ale przez fakt istnienia innego przedłuża się ono na zewnątrz, w wy
miar, który mi się wymyka. To istnienie innego jest stałym faktem 
mojej egzystencji. Moje ciało jest więc nie tylko punktem widzenia, 
którym jestem, ale ponadto jest punktem widzenia, wobec którego inni 
przyjmują niedostępne bezpośrednio dla mnie punkty widzenia.
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Jednak to nie wszystko. Tak samo jak moje ciało jest dla mnie 
narzędziem działania, którym jestem, to przez fakt istnienia innych 
staje się ono narzędziem pośród innych narzędzi. Tym sposobem moje 
ciało wymyka mi się „w stronę organu zmysłowego uchwyconego 
przez organy zmysłowe” (E.N., s. 402) i jako narzędzie pośród innych 
narzędzi wchodzi w obręb świata innych. Dla zilustrowania powyższe
go wywodu posłużmy się wcześniej wspomnianym przykładem bólu 
oka. Jako byt-dla-siebie, ból ów odczuwam subiektywnie jako coś 
przeszkadzającego mi w widzeniu świata, ale kiedy lekarz okulista 
bada moje oczy, to wówczas to, co jest przeze mnie przeżywane, „staje 
się rzeczą poza moją subiektywnością” (E.N., s. 403). Inny, w tym 
wypadku okulista, widzi mnie takim jaki jestem dla niego. Powstaje 
pytanie: czy w tym momencie możliwa jest jakakolwiek synteza ciała- 
dla-mnie i ciała-dla-innego? A jeśli jest, to w jaki sposób się dokonuje? 
Na czym polega trudność? Otóż zgodnie ze stanowiskiem Sartre’a 
obiektywność mojego ciała dla innego nie jest przedmiotem dla mnie, 
nie mogę mieć swojego bolącego oka danego jako przedmiot. Ponadto, 
aby wiedza, którą inny posiada o moim ciele, mogła nadać mojemu- 
-ciału-dla-mnie strukturę określonego rodzaju, trzeba by dostosowała 
się ona do przedmiotu i aby moje ciało było już przedmiotem dla mnie. 
By rozważaną trudność spróbować rozwiązać odwołajmy się za Sar- 
trem do przykładu bólu.

Przypomnijmy, że ból fizyczny oka, w porządku ciała-dla-siebie 
danego świadomości przedrefleksyjnej, jest wyróżnionym bólem, któ
rym egzystuję, i którego posiadam świadomość nie-tetyczną. Refleksja 
nieczysta przekształca ów ból (douleur) w przeżywane przeze mnie 
cierpienie (mai) psychiczne, a które znajduje swoją „materię” w ciele 
psychicznym. Z kolei dla zajmującego się mną lekarza moje ciało 
pokazuje się jako przedmiot, w przypadku oka, o kolistym kształcie, 
który dotknięty jest określoną przez medycynę chorobą. Trzeba w tym 
miejscu raz jeszcze wyraźnie powtórzyć, że moje ciało-dla-innego 
z zasady wymyka mi się. Rodzi się pytanie: dzięki czemu więc możliwe 
jest moje jego poznanie? Jest to możliwe dzięki innym i językowi, 
którym się oni posługują dla jego opisania. W tym miejscu, jak można 
sądzić, dokonuje się decydujące przejście. Zdaniem autora Dróg wol
ności mogę w samej refleksji zaadaptować punkt widzenia innego. 
A więc w naszym przypadku na cierpienie z refleksji nieczystej nakłada 
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się jakiś rodzaj choroby, którą poznaję dzięki mojemu lekarzowi. 
W konsekwencji konstytuuje się nowy wymiar ciała, który nie jest ani 
ciałem psychicznym, ani też ciałem-dla-innego. Sartre piszę: „kiedy 
w sposób refleksyjny cierpimy naszym ciałem, konstytuujemy je 
w quasi-przedmiot poprzez refleksję nieczystą. Tym samym obserwa
cja pochodzi od nas samych. Kiedy ujmujemy je w czysto poznawczej 
intuicji, konstytuujemy je w tej intuicji wraz z poznaniem (les connais
sances) innego” (E.N., s. 405). Innymi słowy, poznaję moje ciało, że 
tak powiem, od strony, którą zwraca się ono do innych. Jestem w stanie 
je poznać, ponieważ język przynosi mi wiedzę pochodzącą od innych. 
W całym procesie przekształceń od bólu przez cierpienie dochodzimy 
więc ostatecznie do pojęcia choroby.

Uwagi końcowe

Podsumowując, wypada zgodzić się, z tymi komentatorami, którzy 
uważają, że sartrowska filozofia ciała należy, obok koncepcji M. Mer
leau-Ponty’ego, G. Marcela czy M. Henry’ego, do najciekawszych we 
współczesnej filozofii francuskiej. Istotnie, autor Bytu i nicości z wła
ściwą sobie pasją i bezkompromisowością starał się wnikliwie opisać 
ten fundamentalny dla człowieka wymiar jego egzystencji. Z całą 
pewnością można stwierdzić, że gdy mowa o pierwszym wymiarze 
cielesności, to Sartre nawiązuje w wielu punktach do poglądów Hus
serla, Heideggera, Schelera i, o czym należy zawsze pamiętać, twórczo 
ich poglądy rozwija. Szczególnie ciekawa w tym względzie jest z jed
nej strony krytyka husserlowskiego stanowiska podwójnej doznanio- 
wości, a z drugiej niejako uzupełnienie refleksji nad afektywnością 
którą rozpoczęli Heidegger i Scheler. Ponadto, pozostaje faktem trud
nym do zakwestionowania, że w krytyce dualizmu typu kartezjańskie
go, nikt nie poszedł tak daleko jak Sartre jednocześnie pokazując, w jak 
dużym stopniu człowiek utożsamia się z własnym ciałem.

A jednak z powyższych analiz rodzi się istotne pytanie: czy w opisie 
wymienionych powyżej trzech ontologicznych wymiarów cielesności 
nie kryją się pułapki? Sądzę - co, jak myślę, stało się jasne z przepro
wadzonego powyżej wywodu - że u autora Bytu i nicości odnajdujemy 
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szczególnego rodzaju pomieszanie wnikliwości spostrzeżeń z moty
wem, który można by śmiało nazwać, dogmatycznym. Jest to szczegól
nie uderzające, kiedy zestawi się opis doświadczeń ciała innego. Z jed
nej strony bowiem mamy tu do czynienia z niezwykle ciekawą analizą 
takich doświadczeń jak: na przykład pożądanie czy miłość, z drugiej 
jednak zjawiska te zostają przysłonięte wcześniej przyjętymi założe
niami. W tej sytuacji opis doświadczenia ciała w porządku bytu-dla- 
-innego staje się uproszczony i stronniczy, co nieuchronnie prowadzi 
do opisu doświadczenia innego z jego cielesnością, jako doświadczenia 
przedmiotowego. Trudno zgodzić się z podobną tezą. Osobna i dającą 
do myślenia kwestią, jest pytanie o możliwość pogodzenia wymiaru 
ciała-dla-mnie z ciałem-dla-innego w jakiegoś rodzaju syntezie. Jak 
bowiem powszechnie wiadomo, sam Sartre wielokrotnie podkreślał 
niemożność ich pogodzenia. W konsekwencji, mielibyśmy do czynie
nia ze swoistym paradoksem. Sartre krytykując jeden dualizm, duszy 
i ciała, rozwinął koncepcję, z której wyłania się inny dualizm, bytu- 
-w-sobie i bytu-dla-siebie, bez możliwości ich pogodzenia.





Rozdział V

Miedzy być ciałem a mieć ciało. 
Gabriel Marcel o cielesności

Wstęp

Gabriel Marcel jest kolejnym współczesnym myślicielem, który ze 
szczególnym zainteresowaniem podejmuje zagadnienie cielesności. Sta
nowi ono bowiem istotny składnik marcelowskiej filozofii. Nie ma 
w tym nic dziwnego, gdyż cielesność sytuuje się, by tak rzec, na 
skrzyżowaniu wielu zagadnień: metafizycznych, epistemologicznych 
i antropologicznych. Ale przed każdym, kto podejmuje się analizy 
marcelowskiej filozofii, pojawiają się liczne i niełatwe do pokonania 
przeszkody. Jedna z najważniejszych jest zapewne „styl” filozofii 
Marcela, z założenia przeciwstawiający się wszelkiej dyskursywnej 
formie filozofowania i zmierzający do sokratejskiego ideału poszuki
wań, upodabniający się coraz bardziej do dialogu. Gdyby pokusić się 
o krótką charakterystykę tego sposobu myślenia, to należałoby powie
dzieć, że Marcel formułował kilka myśli, które stawały się jakby 
zaczynem następnych, ale dotyczących zgoła odmiennego tematu, 
które z kolei były powodem dla innego rodzaju refleksji. Takie, by tak 
rzec, wędrujące myślenie nie jest, jak sądzę, łatwe do ogarnięcia 
1 usytematyzowania. Stąd trudność przy próbie rekonstrukcji. Niemniej 
jednak spróbuję odnaleźć kluczowe momenty jego filozofii cielesno
ści, nie unikając przy tym niekiedy aporetycznego charakteru jego my
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śli*. Pozostaje bowiem faktem trudnym do zakwestionowania, że autor 
Dziennika metafizycznego obok Merleau-Ponty’ego, Sartre’a oraz Hen- 
ry’ego należy do grona wielkich współczesnych francuskich filozofów 
cielesności. Ale co charakterystyczne i wielce znaczące, podobnie jak 
oni, Gabriel Marcel jest wyraźnym przeciwnikiem dualizmu, w którym 
usiłuje się oddzielać duszę od ciała. W tym sensie on także sytuuje się 
na długiej liście przeciwników Kartezjusza.

Co zatem, zapytajmy, charakteryzje Marcelowską filozofię ciała? 
Jakie motywy zadecydowały o tym, że autor Dziennika metafizycznego 
poświęcił tyle uwagi ludzkiemu ciało? Co wreszcie sprawiło, że zasłu
żył sobie na miano jednego z wielkich filozofów cielesności? By na 
powyższe pytania odpowiedzieć spróbujmy przyjrzeć się bliżej poglą
dom Marcela.

Od relacji dusza - ciało do filozofii ciała

Zacznijmy od omawiania pierwszej części Dziennika metafizycznego1 2. 
Charakterystyczne dla poglądów Marcela jest to, że pierwsze rozważa
nia dotyczące cielesności znajdujemy w kontekście krytyki idealizmu 
i pewnej postaci dualizmu. Mówiąc najprościej, idealizm i dualizm 
stanowić będą stały, negatywny punkt odniesienia dla poglądów fran
cuskiego filozofa. W związku z tym Marcel zanotuje, że: „Rzeczywi
ście bowiem wydaje się bezsprzeczne, że nie mogę być dany sobie 
samemu inaczej jak w przestrzeni np. pod postacią afektywną. Z tą 
chwilą pojawia się nowy sposób istnienia, którego stosunek do świata 

1 K. Tarnowski w swojej książce poświęconej filozofii Marcela tak charakteryzuje 
jego myśl: .Jest otwarta, pytająca i niespokojna”. K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce. 
Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela) Kraków 1993, s. 13. Taka myśl jest więc 
z istoty trudna do systematycznego wyłożenia. Ponadto ten sam autor w tekście Gabriel 
Marcel, filozof próby, omawiając wykłady wygłoszone przez Marcela w Aberdeen, określa 
go jako „wybitny i głęboki, lecz mało systematyczny i stroniący od syntez umysł”. Przed
mowa do G. Marcel, Tajemnica bytu, tłumaczenie M. Frankowska, Kraków 1995, s. 9.

2 G. Marcel, Dziennik metafizyczny, op. cit., Warszawa 1987. Dalej jako D.M.
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istnienia przestrzennego wydaje się szczególnie trudny do określenia. 
Każdy poznaje, że moja świadomość może być dana zarazem sobie 
samej i innym świadomościom jedynie jako ciało” (D.M., I, s. 27). 
W zacytowanym fragmencie postawiony zostaje problem relacji duszy 
i ciała. Warto zaznaczyć, że jest to właśnie problem relacji duszy i ciała, 
nie zaś samej cielesności. Co ciekawe, do samego problemu cielesności 
Marcel będzie się dopiero przybliżał w swoich analizach. A zatem, gdy 
już mowa o problemie relacji dusza - ciało, to Marcel przede wszyst
kim zwraca uwagę na fakt, że między naszą świadomością i naszym 
ciałem zachodzi bezpośredni stosunek o tyle, o ile jest ono dane 
w przestrzeni. Przestrzeń, o której mówi francuski filozof, jest ze
wnętrzną, obiektywną przestrzenią, w której przedmioty takie jak: 
krzesło, stół, dom umieszczone są obok siebie. Istnieje jednak inny 
rodzaj stosunku między duszą a ciałem, w której to, jak piszę, „moje 
ciało dane jest w przestrzeni wewnętrznej” (D.M., s. 27). Z zaryso
wanych powyżej rozróżnień wynika ważny wniosek dotyczący dwóch 
całkiem odrębnych sposobów istnienia. Jeden z nich jest z zasady 
obiektywny, a zatem ważny dla wszelkiej świadomości, obdarzonej 
analogicznymi do naszych warunkami postrzegania. Drugi z kolei jest 
całkowicie indywidualny, a więc związany z naszę jednostkową świa
domością. Te dwa sposoby istnienia są bezwzględnie odrębne. W związ
ku z tym rodzi się pytanie: czy te dwa sposoby istnienia są rzeczywiście 
od siebie odizolowane? Albo inaczej jeszcze rzecz ujmując: czy świa
domość może być dana sobie tylko w czysto wewnętrznych stosun
kach?

Zanim przejdziemy do dalszej analizy, dla porządku w punkcie 
wyjścia spróbujmy umieścić poglądy autora Homo viator we właści
wym kontekście. Sądzę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że stanowisko 
Marcela jest stanowiskiem pośrednim. Oznacza to, że odrzuca on dwie 
skrajności, pomiędzy którymi stara się znaleźć miejsce dla siebie. 
Z jednej strony wyraźnie przeciwstawia się on tym teoriom, w których 
usiłuje się sprowadzić ciało do świadomości lub świadomość do ciała, 
odrzuca tym samym dwie formy redukcjonizmu tak w postaci spirytu- 
alizmu jak i materializmu. Z drugiej strony jednak równie energicznie 
występuje przeciwko różnym formom dualizmu, na przykład typu kar
tezjańskiego, który podobnie, jak stanowisko Kanta oraz rozmaite po
stacie paralelizmu psychofizycznego, niezbyt go zadowalają. W swych 
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tekstach Marcel daje temu wielokrotnie wyraz. Wymienione stanowi
ska stanowią więc negatywny punkt odniesienia marcelowskiej reflek
sji. Niezadowolony z dotychczasowych rozwiązań francuski filozof 
będzie usilnie poszukiwał innego.

I właśnie poszukując nowego rozwiązania, skieruje się on w stronę 
problematyki cielesności. Już wkrótce bowiem zanotuje: „Tym, co 
przyczynia się do zaciemnienia kwestii, jest podług mnie fakt, że 
pojęcie ciała [podkr, moje - M.D.] nie jest w ogóle jednoznaczne. 
Należy przecież wziąć pod uwagę fakt, że pojęcie ciała zmienia się 
odpowiednio do pojęcia duszy. [...] Niemniej sposób przedstawiania 
stosunków duszy i ciała, zawisły od sposobu, w jaki ciało to jest 
pomyślane, zależy bezpośrednio od procesu realizacji ducha w nauce. 
[...] Otóż konstruowanie pojęcia ciała okazuje się w niesłychanie 
ścisłym stopniu zależne od konstruowania się samego świata zewnętrz
nego” (D.M., s. 114). Na podstawie powyższego fragmentu i jego 
kontekstu można wywnioskować, że według Marcela, aby mówić 
o duszy resp. o psychiczności, trzeba wyjść od innej zasady niż na 
przykład introspekcja. Zapytajmy więc: jaka to zasada? Zasada ta 
mówi, że duszy nie można pomyśleć, określić i opisać bez powiązania 
jej ze światem zewnętrznym niezależnie od tego czy będzie ujmowana 
jako podmiot pożądania, czy też jako podmiot postrzegania. Jak widać 
cały marcelowski wywód wolno prowadzi nas w stronę nowego sfor
mułowania zagadnienia, a w rezultacie do początku filozofii cielesno
ści. By stało się to jeszcze bardziej jasnym przytoczmy sformułowanie, 
w którym autor Les hommes contre l’humain ostatecznie stwierdza, że: 
„możliwa do sformułowania koncepcja stosunków duszy i ciała, [...] 
zależy ściśle od pojęcia, jakie sobie wyrobimy o naturze ciała” (D.M., 
s. 115).

Marcel wychodzi zatem od problemu dusza - ciało. Nie rozważa 
jednak długo tej kwestii. Wydaje się, że służy mu ona raczej za etap 
pośredni jego analiz, które ostatecznie przyjmują nową postać. To 
przeformułowanie stanowi początek właściwej problematyki filozofii 
ciała. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że tutaj właśnie poja
wia się samodzielna problematyka cielesności. Krótko mówiąc, od 
krytyki idealizmu oraz dualizmu duszy i ciała dochodzi do początków 
filozofii cielesności. Wypada też zaznaczyć, że francuski filozof jest 
całkowicie świadom jego znaczenia, lub sam mu taką rangę nadaje, 
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bowiem sądzi on, że problem rzeczywistości cielesnej jest kluczowy, 
a od jego rozwiązania zależą wszystkie inne3. Rozważania nad ciele
snością zostają jednak obłożone dwoma warunkami. Po pierwsze, 
muszą one być racjonalne, czy jak powiada Marcel, przynależeć do 
porządku intelligibilnego. Po drugie kwestie te muszą dotyczyć realne
go przedmiotu4. „Monistyczna teoria stosunków duszy i ciała - piszę 
autor Homo viator - może więc mieć możliwość absolutną tylko wtedy, 
kiedy przedstawienie ciała, na którym się opiera, może być rozpatry
wane jako realne” (D.M., s. 116). Bez najmniejszej przesady można 
powiedzieć, że w tym momencie zaczyna się filozofia cielesności.

3 Do tych zagadnień należą między innymi rozstrzygnięcia dotyczące realnego ist
nienia, egzystencji, pojmowanie istnienia jako uczestnictwa, krytyka idealizmu itd. Patrz
K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce, op. cit., s. 27-39.

4 Trzeba cały czas mieć w pamięci, że Marcel występuje z ideą „nowej racjonalno
ści , która przeciwko wszelkiej myśli systemowej, gdzie panuje konieczność, potrafiła
by zdać sprawę ze skończoności i wolności konkretnego myślącego podmiotu. Wzorem 
dla takiego myślenia nie ma więc być rzecz, lecz konkretny, realnie istniejący ludzki 
podmiot. „Przejście od uniwersalności rozumu do indywidualnego doświadczenia jest 
dziełem najtrudniejszym i najbardziej niebezpiecznym” - G. Marcel, Fragments Philo
sophiques 1909-1914, Louvain-Paris 1961, s. 19.

Podsumowując to, co dotychczas zostało powiedziane, wypada 
zauważyć, że problematyka cielesności, po pierwsze, pojawia się w kon
tekście rozważań relacji dusza - ciało, które to, dodajmy, wpisują się 
w szerszy kontekst badania trzech poziomów rzeczywistości, czyli 
cielesności, psychiczności i ducha. Po drugie, szczególne podejście 
Marcela tym się charakteryzuje, że ów klasyczny problem chce on 
badać, by tak rzec, od strony ciała. Co w konsekwencji doprowadzi do 
rozwinięcia osobnej refleksji nad naturą ciała jako takiego.

Absolutne pierwszeństwo mojego ciała

Co ciekawe w części II Dziennika metafizycznego problematyka ciele
sności pojawia się w kontekście rozważań nad śmiercią. Odnajdujemy 
tam interesujące stwierdzenie, Marcel zastanawia się: „Czy nie można 
jednak powiedzieć, że śmierć [rozważana jako dezinkamacja - przyp. 
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mój - M.D] będąca zniszczeniem aparatury, która pozwala wysyłać 
i odbierać komunikaty, jest czystym zaprzeczeniem życia, które mogło 
trwać jedynie dzięki owej wymianie? Jaki jest związek między mną 
a aparatem, którym się posługuję - moim ciałem. Jest oczywiste, że nie 
ograniczam się do posługiwania się swym ciałem, w pewnym sensie 
jestem moim ciałem”5 [podkr, moje - M.D.] (D.M., s. 189). Nie może 
ujść uwadze czytelnika fakt, że powoli pojawiają się centralne dla 
Marcela wątki. Jeden z nim dotyczy wydobycia i sprecyzowania do
kładnego sensu formuły Jestem moim ciałem”. Ale co ona właściwie 
oznacza? Nade wszystko w formule tej trzeba zwrócić uwagę na dwa 
elementy: pierwszy to fakt, że ciało jest moje oraz drugi, który łączy się 
ze szczególnym znaczeniem, jakiego nabiera tutaj czasownik być. 
Dodajmy, że te dwa elementy będą powracać w rozważaniach francu
skiego filozofa. W jakim sensie, zapytajmy, można mówić moje ciało? 
Przede wszystkim Marcel sugeruje, że ciało jest moje o tyle, o ile jest 
odczuwalne. Dlatego też całkowite zniesienie cenestezji równałoby się 
zniszczeniu ciała jako mojego ciała. A więc „Jeśli jestem mym ciałem, 
to tylko o tyle, o ile jestem obdarzony czuciem” (D.M., s. 189). Jeszcze 
dokładniej całą rzecz ujmując, można stwierdzić, że jestem moim 
ciałem w tym sensie, że moja uwaga kieruje się na nie, zanim jeszcze 
zdoła zatrzymać się na jakimkolwiek innym przedmiocie. Z tego wła
śnie powodu ciało jako moje cieszyłoby się czymś, co Marcel nazywa 
„absolutnym pierwszeństwem” (D.M., s. 190). A zatem czucie i abso
lutne pierwszeństwo to jak na razie dwie główne cechy na oznaczenie 
tego, co określa się moim ciałem. Do problematyki bycia swoim ciałem 
wrócę jeszcze pod koniec rozważań, teraz skupię się na kwestii pierw
szeństwa.

5 C. Bruaire zauważa, że G. Marcel był pierwszym filozofem, który podjął w tak 
radykalny sposób refleksję nad formułą Jestem moim ciałem”. Philosophie du corps, 
Paris 1968, s. 88.

Zauważmy, że ustanowienie absolutnego pierwszeństwa ciała ozna
cza także, że jego pośrednictwo jest konieczne na to, byśmy skierowali 
uwagę na cokolwiek, a więc także i na to byśmy mogli poznać samo 
ciało. Skoro tak, to wyłania się trudność, którą można by sformułować 
w następujący sposób: jeśli ustanawiamy absolutne pierwszeństwo, to 
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przekształcamy tym samym ciało w coś niepoznawalnego, ponieważ 
odcinamy je od świata przedmiotów. W tej kwestii, zdaniem Marcela, 
możliwe są następujące rozwiązania: 1. albo absolutne pierwszeństwo 
ciała musi zostać zaprzeczone - możliwość taką Marcel odrzuca; 
2. albo pierwszeństwo zostaje zachowane, ale wówczas a) albo przyj
mujemy, że za każdym razem, kiedy uwaga działa, wchodzi w grę coś, 
co nie można ujmować jako przedmiot, co zatem nie może się pokry
wać z tym, co zazwyczaj zwę moim ciałem; b) albo „przyjmiemy 
z zasady, będziemy postulować, że to X i moje ciało są tożsame” (D.M., 
s. 191). Z powyżej zarysowanego wywodu wyłania się problem po
dwójności ciała czyli ciała jako przedmiotu i ciała podmiotu. Autor 
Homo viator będzie się w swoich rozważaniach z nim zmagał. Na 
marginesie zauważmy, że dwoistość lub biegunowość analiz marcelow- 
skich tworzy niejako formalny schemat jego poszukiwań.

Na obecnym etapie rozważań bycie moim ciałem oznacza, że ciało 
to jest przedmiotem mojego aktualnego zainteresowania. Jednak nie ma 
tu niczego, co by wystarczyło do przyznania mojemu ciału realnego 
pierwiastka w stosunku do innych rzeczy. Sytuacja zmienia się, kiedy 
moje ciało zostaje potraktowane jako warunek, pod którym tylko jakiś 
przedmiot może zwrócić na siebie moją uwagę. Ale, w takim wypadku, 
uwaga odnosząca się do mojego ciała „zakłada już działanie owego 
elementu pośredniczącego, który przez to samo wychodzi poza obręb 
rzeczy poznawalnych. A wtedy tylko arbitralne posunięcie umysłowe 
pozwoli mi utożsamić ciało-przedmiot z ciałem pośrednikiem” (D.M., 
s· 191). Mając na uwadze powyższą argumentację zapytajmy: czy coś 
takiego jak pierwszy instrument uwagi pokrywa się z tym, co określa 
się moim ciałem? By na to pytanie odpowiedzieć, trzeba najpierw 
zbadać charakter relacji instrumentalne.

Problem instrumentalności ciała

Czym jest instrument, narzędzie i jaką odgrywa rolę? Zdaniem Marcela 
wszelki instrument jest środkiem poszerzenia albo też „umocnienia” 
władzy, którą posiadamy. Można też powiedzieć, że „wszelkie narzę
dzie jest z pewnością środkiem rozszerzenia, rozwinięcia, wzmocnienia 
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siły początkowej, którą rozporządza ten, kto używa narzędzia; jest to 
słuszne niezależnie od tego, czy chodzi o nóż, czy o szkło powiększają
ce”6. Kiedy jednak podchodzimy do mojego ciała jako do instrumentu, 
do narzędzia, którym się posługuję, to wówczas z łatwością ulegamy 
złudzeniu, które każę nam przenieść na teren duszy władze, „których 
przedłużeniem jedynie byłyby dyspozycje mechaniczne, do jakich spro
wadzam moje ciało” (D.M., s. 192). W tym przypadku mielibyśmy do 
czynienia z sytuacją, w której ujmuję myślą moje ciało jako instrument, 
a co za tym idzie, przypisuję duszy, której byłoby ono narzędziem, 
możliwości, których instrument ten zapewniałby aktualizację. Czy 
możemy jednak to ciało uważać za instrument i czego jest ono instru
mentem? Jak zauważa sam Marcel, powstaje pewna komplikacja, bo
wiem w podobnej sytuacji „przekształcam duszę w ciało i rozpoczynam 
regressus ad infinitum” (ibidem). Innymi słowy, jeśli myślę o swoim 
ciele jako o narzędziu, to tym samym przypisuję duszy potencjalne siły, 
które mogą być zrealizowane dzięki narzędziu. Czyniąc to jednak 
przeistaczam duszę w ciało, z czego wyłania się problem.

6 G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, przełożył S. Ławicki, Warszawa 1965, 
rozdział zatytułowany „Byt wcielony głównym przedmiotem refleksji metafizycznej’, 
s. 28.

7 P. Ricoeur w książce o Marcelu zauważa, że „Instrument jest zawsze czymś ze
wnętrznym wobec mnie, więcej nie jest nigdy ciałem, organem, jest przedłużeniem cia
ła, tym, czym posługuje się ręka. Czy ręka byłaby z kolei czymś, czym posługuje się 
cielesna dusza? Tym samym dokonuje się moja dezinkamacja, moje ciało oderwane ode 
mnie traci swoje znaczenie organiczne i to, że jest moje”. P. Ricoeur, Gabriel Marcel et 
Karl Jaspers. Philosophie du mystère et Philosophie du paradoxe, Paris 1947, s. 98. 
Wydaje się, że Ricoeur trafnie określił naturę relacji instrumentalnej, nie uwzględnił 
jednak faktu, na który zwracać będzie uwagę sam Marcel, a mianowicie, że ciało do 
jakiegoś stopnie pozostaje narzędziem i przedmiotem.

Stajemy wobec delikatnej sytuacji. Można by rzec, że z jednej 
strony przy doznaniu niezbędne wydaje się choćby elementarne zapo- 
średniczenie, ale z drugiej strony zapośredniczenie to nie może się 
dokonywać w całości w ramach porządku instrumentalnego. Określe
nie Jestem moim ciałem” oznacza bowiem także, iż „nie traktuje go 
jako instrumentu” (D.M., s. 190). Na dodatek, myśląc o ciele jako 
o instrumencie, narzędziu z konieczności rozpatruję je z zewnątrz7. 
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Radykalnie rzecz ujmując, gdyby ciało było tylko i wyłącznie narzę
dziem stałoby się czymś zewnętrznym wobec mnie, a tym samym 
straciło charakter mojego ciała. W tym punkcie w rozważaniach fran
cuskiego filozofa widać trudność, stąd jego wahanie. By cały wywód 
posunąć naprzód autor Być i mieć proponuje, by wyodrębnić inny 
rodzaj zapośredniczenia, które określa mianem „zapośredniczenia 
sympatycznego” (D.M., s. 192). W tego typu zapośredniczeniu chodzi, 
jak się wydaje, o rodzaj intymnej więzi, o współodczuwanie, zgodnie 
z greckim źródłosłowem słowa sympatheo. Trzeba jednak natychmiast 
dodać, że aby zaszło owo sympatyczne zapośrednicznie, musi zacho
dzić także zapośrednicznie instrumentalne, wydają się one bowiem ze 
sobą powiązane. A zatem istnienie jakiegoś medium wymaga także 
istnienia poznawczego narzędzia czyli ciała, gdyż, jak to celnie ujmuje 
Marcel: „tam, gdzie brakowałoby jakiegokolwiek instrumentalnego 
zapośredniczenia, znaleźlibyśmy się w czystej różności, w nieujmowal- 
ności” (D.M., s. 194).

W konsekwencji można powiedzieć, że moje ciało ukazuje się jako 
uprzywilejowane w stosunku do innych przedmiotów w dwóch znacze
niach: po pierwsze prezentuje mi się jako absolutny, że tak powiem, nie 
zewnętrzny wobec mnie instrument, po drugie wykazuje pierwszeń
stwo dzięki doznawaniu. To znaczy przemiany, których ciało jest 
siedliskiem lub niektóre z nich, są jedynymi, których doznajemy bez
pośrednio.

Porządek rzeczy - porządek ciała

W dalszej części Dziennika metafizycznego wcześniejsze wątki zostają 
rozbudowane i umieszczone w ważnych dla ogólnej filozofii Marcela 
kontekstach. Jednym z nich jest kwestia istnienia. Ma to zresztą 
logiczne uzasadnienie. Ciało stanowi bowiem w poglądach Marcela 
kluczowy punkt jego metafizyki. Do zagadnień tych francuski filozof 
będzie jeszcze wielokrotnie powracać. Na tym etapie refleksji warto 
zauważyć, że zdaniem autora La dignite humaine, wszelkie istnienie 
zbudowane jest „na wzór i przedłużenie istnienia mojego ciała” (D.M., 
s· 210). To ważne stwierdzenie ma takie między innymi konsekwencje, 
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że „nie zdając sobie z tego sprawy przenoszę na pojęcia istniejącego 
przedmiotu to, co w samym moim ciele (jako moim) wykracza poza 
przedmiotowość” (ibidem). A zatem powyższe sformułowanie wyraźne 
wskazuje na różnicę, jaka istnieje między istnieniem a przedmiotowo- 
ścią. Zgodnie z taką argumentacją istnienie mieściłoby się po stronie 
mojego ciała z kolei pojęcie przedmiotowości odnosiłoby się do rzeczy. 
Jaka jest zatem, zapytajmy, relacja między moim ciałem a rzeczami? 
Otóż najkrócej relację tą określa następujące stwierdzenie: „moje ciało 
pozostaje w sympatii z rzeczami” (D.M., s. 210).

Ta właśnie relacja z rzeczami nie przestaje niepokoić francuskiego 
filozofa. Wiemy już, że na jakiś przedmiot możemy skierować uwagę, 
tylko pod warunkiem, że on nas w jakiś sposób pobudza. To odczuwa
ne pobudzenie jest jakby członem pośrednim, bez którego działanie 
uwagi byłoby niemożliwe do pomyślenia. Wiemy jednak także, iż to 
pobudzenie nie może być traktowane jako przedmiot, ponieważ w tym 
wypadku ryzykuje się nieskończony regres. Jakie ma to wobec tego 
skutki dla rozumienia samego ciała? Można by sądzić, że ciało zajmuje 
uprzywilejowane miejsce między mną a wszystkimi innymi przedmio
tami. Dzięki niemu skierowuję swoją uwagę na przedmioty otaczające
go świata. Trzeba jednak przyznać mu „modyfikację doznaniową, bez 
czego nie byłoby ono nawet przedmiotem” (D.M., s. 211).

Zdaniem Marcela doznanie (le sentir) wymaga pośrednictwa jakie
goś aparatu. Jeśli tak, to powstaje pytanie: czy ciało ma uchodzić za 
instrument, którym jesteśmy zmuszeni się posługiwać dla doznawania, 
tak jak mamy posługiwać się na przykład aparatem telefonicznym dla 
otrzymania połączenia? Na pierwszy rzut oka widać jednak, że podob
ne przypuszczenie jest absurdalne, bowiem nie podobna wyobrazić 
sobie sytuacji, w której jak słuchawkę podnosimy swoje własne ciało, 
by posługiwać się nim w doznawaniu. Sądzę, że słuszniejsza jest 
opinia, która mówi, że możemy pojmować ciało jako instrument, ale 
tylko pod jednym warunkiem, że wcześniej uznamy „istnienie jakiegoś 
ciała, które nie jest instrumentem” (D.M., s. 212). Takie rozumowanie 
prowadzi do przyjęcia koncepcji doznania, które nie jest przekazem. To 
znaczy do pomyślenia czegoś bezpośredniego, co jest przez wszelkie 
zapośredniczenie zakładane, ponieważ jest „zapośredniczeniem abso
lutnym” (ibidem). Owo absolutne zapośredniczenie łączy się z ważny
mi wątkami marcelowskiej filozofii, a mianowicie z rozróżnieniem na 
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refleksję pierwszą i refleksję drugą z pewnością istnienia oraz z poję
ciem uczestniczenia. Przypomnijmy krótko najważniejsze kwestie zwią
zane z tymi właśnie zagadnieniami.

Refleksja pierwsza - refleksja druga

Marcel w wielu miejscach powoływał się na rozróżnienie refleksji 
pierwszej i refleksji drugiej. W sposób „najbardziej systematyczny” 
przedstawił to zagadnienie w wykładzie piątym w Tajemnicy bytu*. 
Rozróżnienie to jest ważne dla marcelowskiej metodologii sytuującej 
się w obrębie „konkretnych podejść” {approches concrètes). Dla autora 
Homo viator refleksja to właściwy akt ludzkiego myślenia, który rodzi 
się w codziennym doświadczeniu. Przypomnijmy, że refleksja pierwsza 
opiera się o operację identyfikacji przedmiotów. Sytuuje się ona na 
poziomie problemów, innymi słowy traktuje rzeczywistość jako pro
blem do rozwiązania. W tej perspektywie świat jest sumą przedmiotów, 
zaś poznający je podmiot nie ma z nim żadnych angażujących więzi. 
W oparciu o refleksję pierwszą można wprawdzie ustalać bezosobowe 
stosunki między rzeczami, tworzyć abstrakcyjne, pojęciowe systemy. 
Ale wiedza, którą uzyskuje się w oparciu o refleksję pierwszą, nie tyle 
jest błędna, co niewystarczająca. Nie wyczerpuje ona bowiem całości 
poznania. Ma ona ponadto szczególne konsekwencje dla poszukiwań 
zajmujących się człowiekiem. W takiej wizji świata człowiek zostaje 
zdegradowany i traktowany jak przedmiot9, co prowadzi do dehumani
zacji świata* zmechanizowania życia, traktowanie świata i człowieka 
jako maszyny z jej funkcjami. Refleksja pierwsza dostarcza więc 
niepełnego obrazu świata i człowieka, słowem nie odpowiada w pełni 
na pytanie: kim naprawdę jesteśmy?

G. Marcel, Tajemnica bytu, op. cit., s. 102-126.
I. Dec, Dwie antropologie. Tomaszowa i Marcelowa teoria człowieka, Wrocław 

1995, s. 92.

W pełni odpowiedzieć na to pytanie możemy w obrębie refleksji 
drugiej. Czym wobec tego ona jest? Przede wszystkim uświadamia 
nam ona, że jesteśmy złączeni ze sobą i tym, co istnieje. Refleksja 
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druga jest więc bezpośrednim rodzajem doświadczenia i naszego złą
czenia z tym, co istnieje. Marcel wyznaje pogląd, że dzięki niej 
odzyskujemy pewną świadomość naszej pierwotnej sytuacji bytowej, 
która polega na partycypacji, uczestniczeniu w bycie, w tajemnicy. Stąd 
wywodzi się sławne przeciwstawienie: problem - tajemnica. Do roz
wiązywania problemów popycha nas ciekawość, doświadczenie tajem
nicy z kolei rodzi w nas niepokój egzystencjalny. Dlatego też poznanie 
filozoficzne zorientowane jest przede wszystkim na człowieka, na 
tajemnicę jego istnienia daną w doświadczaniu samego siebie w świe
cie. Refleksja druga bywa także określana jako refleksja odzyskująca, 
bowiem w refleksji drugiej „odzyskujemy” to, co zostało w refleksji 
pierwszej, jako poznaniu przedmiotowym, zgubione i przysłonięte. 
W tym sensie jest ona z jednej strony refleksją nad refleksją pierwszą 
ma pokazywać jej ograniczenia i skrzywienia, z drugiej strony zadanie 
jej polega na przywróceniu innego nastawienia, spojrzenia otwierające
go na podstawowy wymiar metafizyczny. W refleksji drugiej uzyskuje
my więc jedność i pierwotną więź z rzeczywistością. Nie jest to jednak 
refleksja dokonywana przez „myśl w sobie”, czyli na przykład przez 
dzielący wszystko na części kartezjański podmiot. Trzeba raczej po
wiedzieć, że jest to refleksja „konkretna”, którą dokonuje cały, by tak 
rzec, z krwi i kości, myślący i odczuwający człowiek10. Myślę, że 
w świetele powyższego krótkiego przypomnienia stało się jeszcze bar
dziej jasnym, jaką rolę w całym tym procesie odgrywa cielesność.

10 Patrz K. Tarnowski, Ku absolutnej ucieczce, op. cit., s. 63.

Odczuwanie

Powróćmy teraz do kwestii odczuwania, doznawania (Ze sentir) i zapy
tajmy, czym ono jest? Marcel sądzi, że zwykle, gdy się bada ową 
kwestię, to przyjmuje się: a) albo, że doznanie jest swoistego rodzaju 
przekładem za pomocą osobistego kodu czegoś, co w sobie jest drga
niem, które przekazywane jest w przestrzeni z punktu do punktu; 
b) albo, że jest to naprawdę przez nas odczytywany przekaz, który 
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zanim do nas dotarł, rnusiał „podróżować pod przebraniem”. W pierw
szym wypadku nie możemy mówić o przekazie, ponieważ to, co jest 
dane, na przykład jako zapach lub jako kolor, pierwotnie nie jest ani 
zapachem, ani kolorem. Inaczej rzecz wygląda w drugim przypadku. 
Odwołując się do przykładu samego Marcela wyobraźmy sobie, że 
wdycham jakiś zapach i upewniam się, że pochodzi z sąsiedniego 
kwietnika. Kwietnik znajduje się na zewnątrz wobec mnie, na zewnątrz 
wobec mojej świadomości, jak zauważa autor Homo viator, „nie bar
dziej niż moje ciało” (D.M., s. 214). Powstaje pytanie: w jaki sposób 
interpretować opisaną powyżej sytuację? Zwykle przyznaję się, że jest 
to, co samo w sobie jest zdarzeniem fizycznym, a więc faktem, że 
pewne cząsteczki wysyłane przez kwietnik, napotykają zakończenia 
nerwu węchowego. W tym przypadku pod jedną grupę obiektywnych 
danych podstawiamy inną, całość zaś jest wyjaśniana jako doznanie. 
Francuski filozof sugeruje, że w tym wypadku zamiast o przedmiotach 
można mówić o instrumentach. Innymi słowy, posługuję się instrumen
tem w miejsce innego instrumentu. W konsekwencji, mamy do czynie
nia z sytuacją, w której to, co jest mi w pewien sposób dane, musi 
zostać przeze mnie podstawione w miejsce czegoś, co było mi dane 
w jakiś inny sposób. Wtedy jednak nie ma już doznania. Autor Homo 
viator przekonuje bowiem, że „doznanie jest ściśle mówiąc bezpośred
nie i nie może być w żadnej mierze uznawane za interpretację czegoś, 
co nie byłoby nim. Leży ono u podstaw wszelkiej interpretacji i wszel
kiej komunikacji i nie może być zatem samo interpretacją lub komuni
kacją” (D.M., s. 215). Powyższe rozumowanie prowadzi do wniosku, 
że jest rzeczą nieuniknioną rozpatrywanie doznania z dwóch sprzecz
nych i niemożliwych do pogodzenia punktów widzenia. Z jednej strony 
jest prawdą, że doznanie jest bezpośrednie, czuję bowiem zapach- 
kwiatów na balkonie. Z drugiej strony zaś muszę przyjmować, że 
doznanie jest informacją nadaną, przekazaną i możliwą do odebrania.

Stosując powyższe rozumowanie do ciała, stajemy wobec wyboru 
traktowania go jako przedmiotu obok innych przedmiotów albo, jako, 
ze jest to moje ciało, ,jako tajemniczego warunku obiektywności 
w ogóle, jako ustanowienie świata przedmiotów” (D.M., s. 216). Jeśli 
jednak, jak pamiętamy, traktujemy ciało jako przedmiot, to tym samym 
jesteśmy zmuszeni odmówić mu jakiegokolwiek uprzywilejowania 
w stosunku do innych przedmiotów. Sądzę, że w tym dramatycznym 
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momencie Marcel dotyka szczególnego charakteru ludzkiego ciała, 
jakim jest jego dwuaspektowość. W ludzkim ciele bowiem zbiegają się 
ze sobą: ciało-przedmiotowe będące przedłużeniem świata z ciałem- 
podmiotowym, doznającym moim ciałem. Rzecz ciekawa, że w tym 
przynajmniej punkcie Marcel zbliża się bardzo do Husserla z jego 
fundamentalnym rozróżnieniem na Körper - ciałem jako bryłą i Leib 
ukonstytuowanym przez wrażenia, żywym ciałem. Nie należy przy tym 
zapominać, że obydwaj myśliciele różnią się jednak. Dla Husserla 
droga konstytucji cielesności zaczyna się na ciele-przedmiocie, by 
następnie poprzez włożenie w nie doznań, przejść do ciała - podmiotu, 
podczas gdy Marcel na początku dokonuje rozróżnienia tych dwóch 
ciał, by dopiero później dojść, by tak rzec, do ich współwystępownia. 
Co charakterystyczne w tym punkcie w myśli francuskiego filozofa 
dostrzec można dwuznaczność. Z jednej strony opisuje on ową dwu
aspektowość ciała, z drugiej jednak używa takich określeń jak: „trzeba 
wybierać”, „nie są to sprowadzalne do siebie aspekty cielesności”, co 
może sugerować, że ciało daje się ostatecznie rozpatrywać z jednego 
albo z drugiego punktu widzenia i że decydując się na jedno wyklucza
my natychmiast drugie. Sądzę, że nie pomylę się zbytnio, jeśli powiem, 
że te dwa sposoby współkonstytuują cielesność, zaś ciało-przedmiot 
i ciało-podmiot stanowią dwa punkty odniesienia wyznaczające hory
zont marcelowskich analiz. Odczytywana w takiej perspektywie pro
blematyka cielesności traci aporetyczny charakter, natomiast nabiera 
dynamiki.

Istnienie i przedmiotowość

Rzecz ciekawa, że owa dwuaspektowość ciała (ciało podmiotowe, 
doznające, moje ciało - ciało przedmiotowe, instrumentalne) znajduje 
swoje przedłużenie w ważnym dla filozofii Marcela rozróżnieniu na 
pojęcie istnienia i pojęcie przedmiotowości. W dalszej części Dzienni
ka metafizycznego rozwijany przez niego będzie ten właśnie wątek. Jak 
wiemy rzeczy istnieją dla nas o tyle, o ile patrzymy na nie jako na 
przedłużenie naszego ciała. Myślimy jednak o nich jako o przedmio
tach tylko w tej mierze, w jakiej wybieramy punkt widzenia innych, 
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kogokolwiek, aż ostatecznie nikogo. Gdyby zatem idąc tą drogą wyeli
minować wszystko to, co pochodzi od nas, ode „mnie”, od tego, co 
moje uzyskalibyśmy czystą sieć abstrakcji, a w konsekwencji „ideę 
rzeczywistości manekina” (D.M., s. 217). Gdyby próbować krótko 
określić, czym jest przedmiot, to można by powiedzieć, że, jest tym, co 
ujmuje się myślą jako coś, co nie bierze mnie pod uwagę” (D.M., 
s. 221). Możemy oczywiście oddziaływać na rzeczy. W tym przypadku 
nasze ciało jest niezbędnym pośrednikiem, gdyż jest jednorodne z rze
czami. Ale branie pod uwagę zakłada, jak się wydaje, coś innego. 
Marcel mówi, że „ciało bierze mnie pod uwagę” (D.M., s. 222). Mamy 
z czymś takim do czynienia, kiedy na przykład określony obraz ero
tyczny pociąga za sobą określoną modyfikację fizyczną. Krótko mówiąc, 
moje i innych pragnienia oddziałują na zmiany wyglądu fizycznego. 
Trzeba dodać, że moje i innych pragnienia dotyczą jednostkowych, 
niepowtarzalnych egzystencji. Jeśli tak się sprawy mają to stanowią 
one dodatkowy argument na rzecz twierdzenia, że ludzkie ciało nie jest 
przedmiotem, czy raczej że jest nie tylko przedmiotem, lecz czymś 
więcej niż przedmiotem.

Autor Homo viator odróżnia pojęcie istnienia od pojęcia przedmio- 
towości. Jak się powszechnie uważa pojęcie istnienia nie jest u Marcela 
jednoznaczne11. Nas szczególnie interesować będzie ten problem wi
dziany pod kątem problematyki ciała. W Dzienniku metafizycznym 
Marcel powiada, że utożsamia to, co istniejące z tym, co uchwytne, 
chodzi tu jednak o „uchwytność wyczuwalną” a nie tylko o identyfi- * 

" Jak podaję jeden z komentatorów, istnienie u Marcela ma kilka znaczeń: 1. Istnie
nie nie jest elementem strukturalnym bytu; nie jest ujmowane i określane w relacji do 
istoty; jest uprzednio dane w stosunku do poznania. 2. Istnienie jest tajemnicą, która nas 
Pogrąża, w której jesteśmy zaangażowani. 3. Istnienie jest daną pierwotną, daną global
ną, rozumianą w sensie jakiegoś „przeżywanego” trwania-życia. 4. Istnienie jest czymś 
Pierwszym, tak w porządku ontologicznym, jak i poznawczym. W związku z tym istnie- 
nie jest „nieudowadnialne”, „nieredukowalne”. 5. Istnienie jest transcendentne w sto
sunku do myśli, a w związku z tym myśl jest immanentna w stosunku do istnienia; myśl 
Jest jakby „fragmentem” istnienia. 6. Najbardziej uprzywilejowanym modelem-typem 
■sinienia jest istnienie ludzkie. 7. Wszelkie istnienie pozapodmiotowejest określane (uj
mowane) w relacji do mojego istnienia (a ściślej: w relacji do mojego ciała)”. I. Dec, 
Dwie antropologie, op. cit., s. 97.
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kację. Ośrodek czy bezpośrednie doświadczenie „nie jest zwykłym 
feeling, albo raczej to feeling jest związane [...] z przedstawieniem 
przedmiotu, który jest moim ciałem: ja mający świadomość mojego 
ciała, czyli postrzegający je zarazem jako przedmiot (ciało) i jako nie- 
przedmiot (moje ciało) - wobec tego określa się wszelkie istnienie” 
(D.M., s. 243). Z powyższego fragmentu wynikałoby, że stwierdzić 
istnienie jakiegoś bytu lub jakiejś rzeczy oznacza, że ten byt lub ta 
rzecz są tej samej natury co moje ciało i należą do tego samego świata. 
Ta jednorodność jednak w mniejszym stopniu dotyczy „istoty obiek
tywnej”, a bardziej swoistej intymności, na którą wskazuje zaimek mój 
w zwrocie moje ciało. Marcel zwraca na to szczególną uwagę pisząc, 
że: „w fakcie mojego ciała jest coś, co wykracza poza to, co można 
nazwać jego materialnością, co nie sprowadza się do żadnej z jego 
obiektywnych własności i świat istnieje dla mnie o tyle tylko, o ile go 
myślę (słowo jest niedobre), o ile go ujmuję jako związanego ze mną 
tymi samymi więzami, które łączą mnie z moim ciałem” (D.M., s. 243- 
-244). Co ciekawe tutaj także ujawnia się dwuaspektowość ciała. 
Z jednej strony świat, rzeczy istnieją w tej mierze, w jakiej możemy nań 
oddziaływać. Mogę na przykład podnieść leżący na ziemi przedmiot, 
przesuwać go, przenieść w inne miejsce. W tym sensie jestem ciałem 
umieszczonym w świecie, a zatem musi być coś wspólnego między 
ciałem a przedmiotami świata. Z drugiej jednak strony ciało jako moje 
nie jest tylko przedmiotem w świecie. Dzięki doznaniu bowiem uzy
skuję ścisłą więź z istnieniem, co jest podstawą sensualistycznej, jak ją 
określa Marcel, metafizyki.

Francuski filozof w sposób bardziej systematyczny przedstawia 
kwestie doznania, istnienia i przedmiotowości w rozprawie Istnienie 
iprzedmiotowość (dalej cyt. jako I.P.), która stanowi dodatek do Dzien
nika metafizycznego. Przypomnijmy kilka zasadniczych wątków tej 
rozprawy. Marcel po przeprowadzeniu krytyki idealizmu dochodzi 
do stwierdzenia, że istnienie jest czymś niepowątpiewalnym. Ważne 
jest jednak to, że owa fundamentalna pewność należy do porządku 
odczuwania. Dzięki odczuwaniu bowiem mamy bezpośrednie poznanie 
i uczestnictwo w istnieniu. Oznacza to także, że tego typu więź sytuuje 
się przed rozróżnieniem na podmiot i przedmiot. Stanowi to zatem 
przesłankę krytyki między innymi kartezjańskiego cogito, a co za tym 
idzie całej koncepcji kartezjańskiego podmiotu. Zdaniem autora Homo 
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viator świat przedmiotowy, obiektywny, do którego cogito otwiera nam 
dostęp, nie pokrywa się ze światem istnienia. Istnienie bowiem „zajmu
je wobec myślenia pozycję nie dającą się sprowadzić do tej, którą 
implikuje sam fakt przedmiotowości” (I. P., s. 256). Jak już wcześniej 
wspominaliśmy dostęp do sfery istnienia uzyskuje się poprzez dozna
nie. Trzeba też pamiętać, że nie jest ono czymś irracjonalnym. Jest to 
raczej inna niż przedmiotowa racjonalność. Jednak, jak wiemy, Marcel 
odrzuca rozumienie doznania polegające na przekładzie jednych da
nych na drugie, słowem doznanie jako przekaz, które sytuuje się na 
poziomie przedmiotów. A zatem jeśli nie ma to być doznanie rozumia
ne jako przekaz, to „musi być bezpośrednim udziałem tego, co zazwy
czaj nazywamy podmiotem z jego otoczeniem, od którego nie dzieli go 
żadna prawdziwa granica” (I.P., s. 262). Z tym ściśle łączy się istnienie 
ciała ukazującego się podmiotowi jako jego własne. W tym właśnie 
sensie ciało sytuuje się, by tak rzecz, w węzłowym punkcie rozważań 
metafizycznych.

Jest jednak rzeczą wartą zauważenia, że w omawianej rozprawie 
stanowisko Marcela w kwestii ciała, a ściślej dwuaspektowości ciała, 
czyli ciała-przedmiot i mojego, doznawanego ciała, przybiera bardziej 
radykalną postać. Te dwa aspekty zostają sobie niemalże przeciwsta
wione. Jakkolwiek argumenty, którymi posługuje się francuski filozof, 
są w większości powtórzeniem argumentów wcześniej przedstawio
nych w Dzienniku metafizycznym, to jednak ogólny ton i sformułowa
nia stają się ostrzejsze. By to zilustrować przywołajmy kilka fragmen
tów. Omawiając relację instrumentalną Marcel stwierdza: „W tej świa
domości mojego ciała, jaką mam, w moich stosunkach z mym ciałem 
jest coś, czego stwierdzenie [posługuję się moim ciałem] nie oddaje, 
stąd [...] protest: Nie posługuję się moim ciałem, jestem moim ciałem. 
Inaczej mówiąc, coś we mnie przeczy zewnętrzności mojego ciała 
w stosunku do mnie, która jest zawarta w czysto instrumentalistycznym 
Pojęciu mojego ciała” (I.P., s. 262-263), dalej czytamy: „o ile będę 
mówił o moim ciele jak o instrumencie, o tyle będę go traktował jako 
przedmiot, to jest jako nie-moje, o tyle będę wobec niego zajmował 
stanowisko osoby trzeciej, i definicja, jaką potrafię o nim sformułować, 
będzie związana z idealnym odcieleśnieniem (I. P., s. 264) i wreszcie 
mając powyższe sformułowanie na uwadze autor Od sprzeciwu do 
wezwania piszę: „W tej mierze w jakiej moje ciało ulega takiemu 
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traktowaniu, rzeczywiście przekształca się ono w przedmiot; ale pod
dając mu je, właściwie przestajęje widzieć jako moje ciało, odbierając 
mu owo absolutne pierwszeństwo, na mocy której moje ciało występuje 
jako punkt odniesienia lub ośrodek, w stosunku do którego porządkuje 
się moje doświadczenie, mój świat” (ibidem).

Jak, zapytajmy, rozumieć powyższą radykalizację czy raczej rady
kalną polaryzację dwóch aspektów cielesności? Z pewnością istnieje 
kilka możliwych interpretacji. Interpretacja skrajna kładłaby nacisk na 
całkowitą niesprowadzalność tych dwóch porządków cielesności. Zgod
nie z takim ujęciem ciało jako moje byłoby jedyną prawdziwą modal- 
nością cielesności. Ciało-przedmiot z kolei pozostawałoby jedynie 
jakąś błędną i wtórną jej postacią. Wydaje się, że taką interpretację 
należy wykluczyć, zbyt wiele bowiem przemawia za jej fałszywością. 
Przede wszystkim u samego Marcela znajdujemy takie sformułowania, 
które w sposób jawny się jej przeciwstawiają. Zauważmy, że kiedy 
opisuje ciało-przedmiot, to mówi o niewystarczalności nie zaś o błęd
ności ujęcia. A zatem ów wymiar cielesności jest Ważny tyle tylko, że 
ciało nie może ograniczać się wyłącznie do niego. Argument ten 
umożliwia inną interpretację, zgodnie z którą ciało-przedmiot i moje 
ciało, ciało-podmiot to nie tyle dwa osobne byty, ile dwa różne sposoby 
ujęcia, dwie różne modalności jednego ciała. Ale podobnie, jak istnie
nia nie da się zredukować do przedmiotowości, tak i cielesności nie 
można sprowadzać w całości do ciała-przedmiotu. Z drugiej strony 
jednak wymiar podmiotowy ciała, jakkolwiek istotny dla doświadcze
nia istnienia, nie może wykluczyć w całości przedmiotowości. Nie
mniej jednak zawsze trzeba pamiętać, że pierwszeństwo zostaje przy
znane istnieniu. W tej perspektywie zabieg przeciwstawiający te dwie 
modalności rozumieć raczej trzeba jako wyostrzenie jednego z aspek
tów, niż radykalne bytowe przeciwstawienie. W przeciwnym razie cały 
wywód mógłby prowadzić do tez tyleż niezgodnych z poczuciem 
rzeczywistości, co absurdalnych. Ciało istnieje jednocześnie dla mnie 
i dla kogoś innego. By powyższą argumentację uczynić wiarygodną 
odwołajmy się do tekstu samego Marcela. Pisząc o relacji między 
refleksją pierwszą a drugą zauważa on: „To ciało, które nazywam moim 
ciałem, jest naprawdę tylko jednym ciałem pośród nieskończoności 
innych ciał. Nie jest w porównaniu z nimi uprzywilejowane w jakikol
wiek sposób. Nie wystarczy powiedzieć, że jest ono obiektywnie 
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prawdziwe-stanowi ono warunek jakiejkolwiek obiektywności, podsta
wę wszelkiego naukowego poznania (w tym wypadku anatomii, fizjo
logii i wszelkich pokrewnych dyscyplin). Refleksja pierwsza musi więc 
całkiem przestać interesować się faktem, że to ciało jest moje; ma ona 
obowiązek przypomnieć, że posiada ono dokładnie takie same właści
wości, że podlega ono dokładnie takim samym zakłóceniom i jest 
skazane na takie samo zniszczenie jak dowolne inne ciało. [...] Oczywi
ście to wszystko nie zostanie wcale zanegowane przez refleksję drugą. 
Przejawia się ona tutaj jedynie poprzez odmowę uznania za ostateczne 
takiego rozdzielenia mojego ciała, potraktowanego jako dowolne ciało, 
oraz tego ,ja”, którym jestem”12. W przypadku ciała ściśle współwystę- 
pują: istnienie i przedmiotowość, refleksja pierwsza i refleksja druga, 
problem i tajemnica.

12 G. Marcel, Tajemnica bytu, op. cit., s. 117. Dalej jako T.B. Podobne stwierdzenia 
odnaleźć można w innych tekstach Marcela. Na przykład na początku Być i mieć (prze
łożył P. Lubicz, Warszawa, 1986; dalej jako B.M.), gdzie czytamy: „priorytet przypisy
wany mojemu ciału wypływa z faktu, że zostało mi ono dane nie wyłącznie obiektyw
nie, z faktu, że jest ono moim ciałem”, s. 8.

G. Marcel, Być i mieć, op. cit. Szczególnie ważna dla interesującej nas problema
tyki jest część pierwsza tej książki, która składa się z dwóch części: Dziennika metafi
zycznego z lat 1928-1933 (stanowi on kontynuację dwóch wcześniejszych części Dzien
nika) oraz rozprawy pt. Zarys fenomenologii posiadania (odczyt wygłoszony w 1933 r. 
w Lyońskim Towarzystwie Filozoficznym), dalej jako Z.F.P.

Między mieć a być ciałem

Nowy istotny kontekst, w którym odnajdujemy problematykę cielesno
ści, wyznaczają czasowniki mieć i być. Wątek ten został przez Marcela 
rozwinięty szczególnie w książce Być i miećl\ Warto przypomnieć, że 
problematyka związana z „mam”, zapowiadająca całą problematykę 
posiadania, pojawiła się we wcześniejszych częściach Dziennika meta
fizycznego. Wtedy to rozważając kwestię uczucia i przyrównując je do 
czegoś, co mam, Marcel zauważył, że „w gruncie rzeczy wszystko 
sprowadza się do rozróżnienia między tym, co się ma, a tym, czym się 
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jest” (D.M., s. 240-241). Wówczas to jednak wątek ten był jedynie 
zarysowany, w całej pełni został rozwinięty dopiero we wspomnianym 
już dziele. Pracę tę zresztą można usytuować na przedłużeniu, że tak 
powiem, całej linii dwubiegunowych analiz: przedmiotowości - istnie
nia, refleksji pierwszej - refleksji drugiej, problemu - tajemnicy itd. 
My rozpatrywać ją będziemy pod kątem cielesności.

Mam ciało - posiadanie a cielesność

Jak pamiętamy centralną kwestią jest: co to znaczy, że ciało jest moje, 
że jest moim ciałem. Czy w tym wypadku znaczy to to samo co 
powiedzieć: mam moje ciało? A jeśli tak, to co oznacza tutaj słówko 
mam, posiadam? Całe zagadnienie jest niezwykle złożone. Na począt
ku odwołajmy się do przykładów. Czy moje ciało jest moje w takim 
samym znaczeniu w jakim mówimy, że samochód, dom lub pies należą 
do mnie? Samochód i dom, z którymi jestem jakoś związany, kiedyś 
nabyłem. Rozpoznaję je, coś w nich lubię, coś innego mnie denerwuje, 
jak na przykład brak jeszcze jednego pomieszczenia w moim domu. 
W oficjalnych spisach dom i samochód figurują jako moja własność. 
Z kolei pies jest mój, ponieważ między nami zaistniała pewna zależ
ność. Od momentu urodzenia jest w moim domu, karmię go, wyprowa
dzam na spacery lub on mnie. Kiedy wyjeżdżam zapewniam mu opiekę 
kogoś z rodziny lub znajomych. On ze swej strony odwzajemnia się 
wiernością, rozpoznaję mnie, gdy go wołam i słucha. Mogę zatem 
powiedzieć, że jest mój.

Czy między taką formą posiadania a więzią, która czyni ciało moim, 
istnieje podobieństwo? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że podobień
stwo jest duże. Przede wszystkim domagamy się swego ciała jako 
naszej własności. Po drugie, gdy mówimy moje ciało, to zawiera się 
w tym konieczność utrzymania go przy życiu. Krótko mówiąc, muszę 
odżywiać i pielęgnować moje ciało po to, by żyć. Nawiasem mówiąc, 
mamy tu zresztą do czynienia z całą gamą możliwości idących od 
skrajnej ascezy, aż do obżarstwa i tym podobnych ekscesów. Po trzecie, 
gdy mowa o posłuszeństwie psa, to podobna rzecz odnosi się do 
jedności z moim ciałem. W tym sensie, że jest ono moje, o ile jestem
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w stanie je kontrolować. Nietrudno zauważyć, że w tym przypadku 
także istnieje cała gama możliwości. Na jednym końcu skali znajdo
wałby się jogin sprawujący niemalże całkowitą kontrolę nad swoim 
ciałem, na drugim zaś ktoś, kto w wyniku choroby lub poważnego 
zaburzenia somatycznego tracie wszelką kontrolę nad swoim ciałem i, 
jak to określa Marcel, „przestaje ono być moje z tego zasadniczego 
powodu, że nie jestem już sobą” (T.B., s. 121). W konsekwencji 
wypada stwierdzić, że w tak zwanym normalnym życiu zachowania 
mieściłyby się w sferze pośredniej, w której kontrola zawsze nie jest 
pełna i gdzie zawsze coś jej zagraża. Podobieństwa i analogie nie 
powinny jednak przysłonić zasadniczych różnic. Przede wszystkim 
pies, dom, samochód są odrębne od bytu, którym jestem, są w stosunku 
do mnie zewnętrzne. Wprawdzie zdarzają się sytuacje, że pies upodab
nia się do swego właściciela, a niektórzy ludzie traktują samochód jak 
swoje ciało, to jednak jako takie, byty te pozostają z istoty oddzielne 
i zewnętrzne wobec nas.

Używając abstrakcyjnego języka, którym Marcel posługuje się w Za
rysie fenomenologii posiadania i mając na uwadze to, co zostało 
dotychczas powiedziane, wypada stwierdzić, że mieć-posiadać może 
przybierać bardzo różne i shierarchizowane odmiany. Oznacza to, że 
„wskaźnik posiadania” jest zawsze zaznaczony wtedy, gdy mówimy, że 
mam dom czy samochód, jak i wówczas, gdy powiadamy, że mamy 
poglądy czy uczucia wobec kogoś. Zdaniem francuskiego filozofa owo 
mieć-posiadać zawsze ma pewną zawartość „pewne quid odniesione do 
pewnego qui traktowane jako ośrodek inherencji czy ujmowania” 
(B.M.,s. 114-115, Z.F.P., s. 137). Ale, jak zwracaliśmy już na to uwagę, 
pomiędzy jednym a drugim istnieje różnica płaszczyzny czy poziomu. 
Marcel powie, że qui zostaje postawione na jakimś stopniu transcen
dencji w stosunku do quid. Wszelka afirmacja jednak odnosząca się do 
posiadania jest zbudowana na wzór „rodzaju pozycji prototypowej”, 
w której qui nie różni się od mnie samego. „Wydaje się, zauważy 
francuski filozof, że można odczuć siłę posiadania jedynie w formie ,ja 
mam” (Z.F.P., s. 137). Z posiadaniem, z owym ,ja mam” związana jest 
także pewna władza, co dotyczy, jak widzieliśmy w przykładach: psa, 
samochodu ale także w jakimś choć nie pełnym zakresie mojego ciała. 
Zdaniem Marcela istnieje związek pomiędzy qui i quid, i związek ten 
nie jest zwykłym zewnętrznym połączeniem. Jeśli na przykład owo 
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quid jest rzeczą, to podlega niedoskonałości, może być zgubione, 
zniszczone. Tym samym z posiadaniem łączy się zawsze groźba utraty, 
brak. Ten negatywny, by tak rzec, element odnajdujemy także w tym 
wymiarze posiadania, który odnosi się do pragnienia czy pożądania. 
Zdaniem Marcela bowiem posiadanie istnieje już w pragnieniu czy 
pożądaniu: „Pragnąć, znaczy to w pewien sposób mieć, nie mając” 
(Z.F.P., s. 140). Z tym łączy się zresztą innym ważny wymiar posiada
nia a mianowicie czasowość. To, co mam, pragnę mieć nie tylko przez 
chwilę lecz dłużej, w niektórych przypadkach, na przykład zdrowie, 
całe życie. Krótko mówiąc, chodzi o trwałość tego, co się posiada.

Z tych i innych względów cielesność, zdaniem Marcela, może 
stanowić wzorcowy przykład posiadania. Autor Homo viator stwierdza 
to całkiem wyraźnie, pisząc: „Przedmiotem podstawowym, przedmio
tem typowym, z którym się identyfikuję, a który jednak mi się wymyka 
-jest moje ciało [....], znajdujemy się tutaj jak gdyby w najtajniejszej, 
najgłębszej kryjówce posiadania. Ciało to typowy przykład posiada
nia” (Z.F.P., s. 140). Podobnych sformułowań można znaleźć wiele 
w innych miejscach: „więź z moim ciałem jest w rzeczywistości nie 
wyobrażonym, lecz odczutym wzorem, na który powołuje się wszelkie 
posiadanie (T.B., s. 122), „wszelkie posiadanie jest zdefiniowane jako 
coś, co jest w pewien sposób funkcją mego ciała” (B.M., s. 70). 
Dlaczego, zapytajmy, więź z moim ciałem jest tutaj prototypem wszel
kiego posiadania. Wydaje się, że główny powód leży w tym, że w przy
padku mojego ciała niezależność posiadanej rzeczy wobec posiadającej 
istoty jest niemalże niemożliwa do stwierdzenia. To znaczy struktura 
podmiotu, jego doświadczenia są takie, że nie ma możliwości, by 
dowiedzieć się kim jestem bez tej więzi lub nim ta więź w wyniku 
śmierci zostanie rozerwana. Powyższe stwierdzenia wskazują na naszą 
sytuacja jako bytu wcielonego.

Jestem moim ciałem

Ale nie jest prawdą, że samą tę więź można zdefiniować wyłącznie jako 
sposób posiadania. Jak pamiętamy moje ciało jest moje o tyle, o ile nie 
przyglądam mu się, nie stwarzam między nim a mną przedziału, o ile 
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nie jest dla mnie przedmiotem stanowiącym problem. A zatem nie tyle 
mam ciało co jestem ciałem. Co jednak znaczy tutaj: być swoim 
ciałem? Poruszaliśmy już tę kwestę wcześniej w związku z problematy
ką odczuwania. Jak wiadomo jest to określenie wieloznaczne. Przede 
wszystkim negatywnie oznacza ono, że między mną a moim ciałem nie 
ma dystansu, przedziału, czegoś, co oddzielałoby mnie od niego. 
Następnie także negatywnie trzeba powiedzieć, że być ciałem nie 
oznacza redukcji ciała, a przez to całego podmiotu, do materialnej 
podstawy. Nie ma też powodu, by mówić, że jestem tożsamy z ciałem, 
które inni widzą, mogą dotknąć, zmierzyć, zwarzyć i porównać z in
nym ciałem-przedmiotem. Przynajmniej ta zewnętrzna, że tak powiem, 
strona ciała oraz to, co mam wspólne z innymi nie może uchodzić za 
moje ciało. W tym punkcie trzeba raczej posłużyć się po raz kolejny 
określeniem ciało-podmiotowe, w tym właśnie sensie jestem tożsamy 
z moim ciałem, a ściślej mówiąc wcielenie „oznacza tutaj wyłącznie 
sytuację bytu, który przedstawia się jako istotnie, a nie przypadkowo 
związany ze swoim ciałem” (T.B., s. 125). To związanie zaś jest, jak 
wiemy, nieinstrumentalną mediacją sympatyczną, która ustanawia się 
dzięki odczuwaniu, a co z kolei sprawia, że moje ciało korzysta 
z absolutnego pierwszeństwa w stosunku do czegokolwiek innego.

W perspektywie posiadania ciała i bycia ciałem uwidacznia się po 
raz kolejny w wyraźny sposób dwuaspektowość ciała. Tym razem 
jednak cielesność umieścić wypada na styku posiadania i bycia. Marcel 
ostatecznie powie, że: „Cielesność jest graniczną strefą pomiędzy 
bytem a posiadaniem” (B.M., s. 70). Formuła ta stanowić może najkrót
sze podsumowanie jego filozofii cielesności.

Uwagi końcowe

Zarysowana powyżej koncepcja nasuwa kilka uwag. Przede wszystkim 
myślę, że w toku przeprowadzonej analizy uwidoczniła się fundamen
talna dwoistość ludzkiego ciała. To znaczy fakt, że jest ono moim 
ciałem i jednocześnie ciałem umieszczonym pośród innych ciał świata. 
Krótko mówiąc, ciało człowieka to jednocześnie ciało-podmiotowe 
°raz ciało-przedmiotowe. Zauważmy, że dowistość ta uwidacznia się 
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w wielu współczesnych koncepcjach filozoficznych. Zwracali na nią 
uwagę i wnikliwie opisywali tacy myśliciele, jak Husserl czy Sartre. 
Jednak Marcel, jak nikt przed nim, by tak rzec, potrafił uczynić z niego 
zaiste filozoficzny użytek. Poprzez opis doświadczenia ciała, szczegól
nie ciała-podmiotowego, niejako otworzył on drogi badań antropolo
gicznych i metafizycznych. Z jednej strony bowiem pokazując bliski, 
chciałoby się powiedzieć, wręcz nierozerwalny związek między by
ciem człowiekiem a byciem ciałem, starał się zdać w pełni sprawę, 
z jednego z fundametalnych warunków nasze ludzkiej kondycji, z fak
tu, że jesteśmy cieleśni. Swoimi analizami przyczynił się także w zna- 
czym stopniu do ostatecznego odrzucenia kartezjańskiego sposobu 
myślenia o człowieku. Z drugiej strony refleksja nad ciałem, jakkol
wiek ważna w wymiarze antropologicznym, to jednak znacznie wykra
cza poza takie ramy i otwiera możliwość postawienia w całkiem 
nowym świetle zagadnień metafizycznych. Innymi słowy, ciało będąc 
pomiędzy przedmiotami wykracza poza nie, otwierając nas na inny 
wymiar, na wymiar istnienia. Dostrzeżenie i opisanie tej drogi, której 
znaczenie nie jest, jak można sądzić, do końca należycie ocenione, 
stanowi bodajże jedno z najważniejszych odkryć myśli Gabriela Mar
cela.
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Semantyczna teoria ciała, czyli 
Merleau-Ponty'ego rozważania o cielesności

Wstęp

Wśród współczesnych filozofów nie ma zapewne drugiego takiego, 
którego imię kojarzyło by się tak wyraźnie z problematyką cielesności, 
jak imię Maurice’a Merleau-Ponty’ego1. Nie ma w tym nic dziwnego, 
bowiem ciało i zagadnienia blisko z nim związane stanowią jeden 
z najistotniejszych elementów jego filozofii. W tym sensie rację ma 
chyba Ch. Taylor gdy mówi, że „gdyby próbować ująć w jednym 
zdaniu filozoficzną spuściznę Merleau-Ponty’ego, to można by powie
dzieć, iż jak żaden inny myśliciel wpoił on nam rozumienie nas samych 
jako działających cieleśnie”2. Istotnie, w poglądach francuskiego my
śliciela problematyka cielesności jest obecna, można powiedzieć, od 
początku do końca jego filozoficznej drogi. Myślę, że nie pomylę się 
jeśli powiem, że rozwój myśli autora Prozy świata podzielić można na 

1W ostatnich latach ukazało się kilka interesujących książek poświęconych Merleau- 
-Ponty’emu. Wszystkie one wskazują na znaczenie problematyki ciała w filozofii fran
cuskiego filozofa. Patrz: J.-M. Tréquier, Le corps selon la chair, Paris 1996 czy też 
R· Barbaras, Le Tournant de l'expérience. Recherches sur la philosophie de Merlau
-Ponty, Paris 1998; idem, Le Désir et la Distance, Paris 1999.

C. Taylor, Leibliches Handeln, w: Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pon- 
(fi Denken, Hrsg. A. Métreau, B. Waldenfels, München 1986, s. 194.
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dwa okresy. Pierwszy związany z takimi dziełami jak La Structure du 
comportement i Phénoménologie de la perception oraz drugi, który 
wiąże się z niedokończonym dziełem Le Visible et l’invisible^. Wypada 
stwierdzić, że o ile różnica między La Structure du comportement 
i Phénoménologie de la perception jest nieduża, tak że obydwa dzieła 
można traktować jako jeden ciąg rozwojowy biegnący od przedstawie
nia ciała z punktu widzenia zachowania w La Structure du comporte
ment do badania ciała pod kontem postrzegania w Phénoménologie de 
la perception* 4, to niedokończone Le Visible et l’invisible przynosi już 
całkowicie nową koncepcję5, w centrum której mieści się pojęcie la 
chair. W rozdziale tym nie będziemy rekonstruować całej koncepcji 
ciała i jego roli w poglądach Merleau-Ponty’ego. Taka pełna rekon
strukcja wymagałaby napisania osobnego i obszernego dzieła. Wybiega 
to znacznie poza zamysł tego rozdziału, w którym postaramy się jednak 
zwrócić uwagę na kluczowe elementy jego filozofii cielesności6. Sku
pimy się głównie na La Structure du comportement i Phénoménologie 

’ M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, wyd. 3. Paris 1953; dalej jako 
S.C. (dzieło to napisane zostało w 1938 r. a ukazało się po raz pierwszy w 1942 r.). 
Idem, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, dalej jako P.P.; wyd. polskie: Feno
menologia percepcji, przełożyli M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 2001. Idem, Le 
Visible et l'invisible. Suivi de notes de travail, texte établi par C. Lefort, Paris 1964; 
wyd. polskie: Widzialne i niewidzialne, przełożyli M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, 
I. Lorenc, wstępem opatrzył, całość przekładu przejrzał i poprawił J. Migasiński, War
szawa 1996.

4 Na temat wpływów, jakim ulegał autor Fenomenologii percepcji, oraz o podobień
stwach i różnicach dotyczących punktu wyjścia oraz metody w obydwu wczesnych dzie
łach francuskiego filozofa piszę T. F. Geraets w Vers une nouvelle philosophie transcen- 
dentale. La génése de la philosophie de Maurice Merleau-Ponty jusqu'à la 
„Phénoménologie de la perception ", La Haye 1971.

s Zob. Maurice Merleau-Ponty. Le psychique et le corporel, ed. A. T. Tymieniecka, 
Paris 1988. We wstępie do zbioru prac poświeconych Merleau-Ponty’emu P. Ricoeur 
podkreśla różnicę, jaka istnieje między głównymi dziełami interesującego nas autora 
(s. 12-13).

6 Dobrze znaczenie ciała, szczególnie jego rolę w procesach poznawczych, pokazał 
M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologiipercepcji M. Merleau-Ponty 'ego, 
Toruń 1995. Książka ta jest zasadniczo komentarzem napisanym, że tak powiem, z epi- 
stemologicznego punktu widzenia do Fenomenologii percepcji. Będziemy się do tego 
dzieła odwoływać.
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de la perception, tam bowiem rozwinięte zostały główne wątki filozofii 
ciała. Nie oznacza to jednak, że będziemy się ograniczać wyłącznie do 
tych dzieł. Przy sposobności korzystać będziemy także z innych tek
stów.

Mówi się, że jedna z cech charakterystycznych filozofii Merleau
-Ponty’ego to jej specyficzny, polemiczny styl. Istotnie, sposób upra
wiania filozofii przez francuskiego myśliciela tym się między innymi 
charakteryzuje, że teorie naukowe: psychologii oraz nauk przyrodni
czych, tak jak i poglądy innych filozofów, stanowią przedmiot ciągłych 
dyskusji i sporów, które autor Prozy świata toczy. W tym sensie 
stanowią one tło, pożywkę jego filozoficznej, krytycznej refleksji. Tak 
też jest w przypadku filozofii cielesności. Jego własna filozofia ciele
sności powstaje w wyniku toczonych sporów z jednej strony z naukami 
współczesnymi, z drugiej strony z filozofiami, do których pośrednio 
lub bezpośrednio Merleau-Ponty nawiązuje. Zapytajmy zatem: jak 
wobec tego wygląda Merleau-Ponty’ego filozofia ciała, co ją takiego 
wyróżnia? Czy rzeczywiście zasadna jest opinia, zgodnie z którą 
podkreśla się twórczy wkład jaki wniósł w problematykę cielesności 
ten XX-wieczny francuski filozof? By na te i tym podobne pytania 
odpowiedzieć, spróbujmy przyjrzeć się rozwojowi jego poglądów. 
Zacznijmy od analizy ciała przedstawionej w Strukturze zachowania.

Ciało w La Structure du comportement

W Structure du comportement problematyka cielesności wpisana jest 
w szerokie ramy zagadnień tam poruszanych. Główne zadanie, które 
francuski filozof stawia sobie w tym dziele, jest niezwykle ambitne. We 
wstępie do niego piszę on bowiem, że: „Naszym celem jest zrozumie
nie relacji między świadomością a naturą - relacji organicznych, psy
chologicznych czy nawet społecznych” (S.C., s. 1). A zatem zakres 
badania obejmuje rozległe spektrum zagadnień i teorii naukowych 
takich m. in. jak: współczesne teorie psychologiczne tj. behawioryzm, 
psychologia postaci, psychoanaliza oraz stanowiska rozmaitych prze
szłych jak i współczesnych filozofów. Sposób postępowanie Merleau- 
Ponty’ego tym się charakteryzuje, że rezultaty badawcze różnorodnych 
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dyscyplin zostają poddane krytycznej analizie i zinterpretowane w no
wy sposób. Przy tym istnieje jednak centralne dla całego dzieła pojęcie, 
stanowiące nić przewodnią wszystkich analiz. Tym pojęciem jest za
chowanie (comportement). Można zapytać: dlaczego właśnie zachowa
nie? Zdaniem Merleau-Ponty’ego jego wartość polega na tym, że jest to 
pojęcie neutralne „w stosunku do klasycznych rozróżnień na to, co 
„psychiczne” i „fizjologiczne” i może więc dostarczyć okazji do nowe
go ich zdefiniowania” (S.C., s. 2).

Oprócz zamiaru nowego zdefiniowania istnieje jeszcze inny powód, 
który można by nazwać polemicznym. Otóż francuski filozof wyznaj e 
przekonanie, że umysł jest umysłem wcielonym i to właśnie chce on 
przede wszystkim wykazać. Teza ta wymierzona jest - jak sam mówi - 
przeciwko „zarówno doktrynom traktującym spostrzeganie [zachowa
nie - dop. mój - M.D] jako wynik oddziaływania rzeczy zewnętrznych 
na nasze ciało, jak i tym doktrynom, które podkreślają samodzielność 
aktów świadomości. Obu tym rodzajom filozofowania wspólne jest to, 
że uprzywilejowują czystą zewnętrzność lub czystą wewnętrzność 
zapominając o osadzeniu umysłu w ciele, o niejednoznacznym sto
sunku, który utrzymujemy z własnym ciałem, a w związku z tym - 
z postrzeganymi rzeczami”7. Gdyby spróbować określić przeciwników, 
o których w przytoczonym fragmencie Merleau-Ponty wspomina, to 
z pewnością dałoby się tutaj umieścić: z jednej strony różne odmiany 
idealizmu i spirytualizmu, a z drugiej rozmaite postacie materializmu. 
Gdyby jednak uznać, że takie określenia cierpią na chroniczną wielo
znaczność i całkowicie nieprecyzyjnie określają o co chodzi, mamy 
wszak w historii filozofii rozmaite odmiany idealizmu, spirytualizmu 
i materializmu, to można by ostrożniej powiedzieć, że filozofia ciała 
francuskiego autora skierowana byłaby przeciwko: z jednej strony 
wszelkim próbom rozpatrywania relacji dusza - ciało w kategoriach 
pewnej odmiany dualizmu. Tutaj dualizm typu kartezjańskiego i tego, 
co jest jego dziedzictwem, a więc traktowanie ciała jako mechanizmu, 
byłby stanowiskiem wzorcowym. Z drugiej strony filozofia Merleau- 

7 M. Merleau-Ponty, Wyznanie wiary, oryginał bez tytułu w „Revue de Métaphysique 
et de Morale” 1962, nr 4, s. 401-409, tłumaczenie polskie S. Cichowicz w: Proza świa
ta. Eseje o mowie. Warszawa 1976, s. 25-26.
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-Ponty’ego występowałaby przeciwko wszelkim próbom redukowania 
ciała tak do podstawy materialnej jak i do duchowej. Chodzi więc o to, 
by po pierwsze pokazać fałszywość takich ujęć, a po drugie, by 
przedstawić własne pozytywne stanowisko zdające w pełni sprawę 
z bogatej problematyki cielesności. Ale zanim autor Fenomenologii 
percepcji przedstawi swoje główne tezy przejdzie przez żmudną drogę 
polemik z innymi stanowiskami. Przypomnijmy je pokrótce.

Mechanistyczne ujęcie ciała

Droga, jaką przemierza Merleau-Ponty analizując zachowanie wiedzie, 
że tak powiem, od dołu do góry. Pierwszym jej etapem jest spór 
z szeroko rozumianym behawioryzmem. Zgodnie z tym ujęciem orga
nizm jest quasi-mechanizmem, który reaguje jedynie w sposób pasyw
ny na dochodzące z zewnątrz bodźce. Stanowisko to mówi, że rzeczy
wistość biologiczna może być zrozumiana w oparciu o rzeczywistość 
bardziej podstawową, fizyczną. Takie mechanistyczne ujęcie organi
zmu sprawia, że każdemu bodźcowi odpowiada fizycznie zlokalizowa
ny obszar wrażliwości, który przyczynowo na niego reaguje. A zatem 
relacja między organizmem a rzeczywistością musiałaby opierać się na 
schemacie bodziec-reakcja, który to schemat składałby się z pojedyn
czych elementów. Ale, jak przekonywująco pokazuje Merleau-Ponty, 
organizm może stosownie do sytuacji, w której się znajduje, odpowia
dać na bodźce środowiska oraz je przekształcać. Powie on dobitnie, że: 
„organizmu właściwie nie można porównać do pianina, na którym 
grałyby zewnętrzne bodźce, i na którym rysowałyby swoją własną 
postać, z tego prostego powodu, że ma on wkład w jej kształtowaniu” 
(S.C., s. 11). Innymi słowy, forma bodźca jest tworzona przez sam 
organizm, przez sposób w jaki otwiera się on na działania zewnętrzne. 
Trzeba więc jasno powiedzieć, że relacje między przedmiotami a inten
cjami podmiotu nie tylko, że mieszają się ze sobą, ale także tworzą 
z tego pomieszania nową całość. Jako przykład zdolności organizmu 
do „rozwiązywania problemów” można przywołać takie przypadki, 
w których jedna część organizmu przyjmuje zastępczo funkcje innej, 
uszkodzonej części. Przytoczony przykład świadczy o tym, że działanie 
organizmu jest czynnością bardzo złożoną i nie da się w całości 
sprowadzić do jednego tylko schematu. Ponadto, co ważne, zdaniem 
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Merleau-Ponty’ego, na poziomie organizmu można już mówić o zna
czeniu, które nie jest ani po stronie bodźców, ani samego organizmu, 
lecz odnosi się ono do ich dynamicznego złożenia. Krótko mówiąc, 
kiedy ujmuje się, nie otoczenie samo w sobie i w nim organizm, lecz 
organizm jako postrzegający w relacji do otoczenia, a więc organizm 
w sytuacji, to wówczas lepiej można wyjaśnić zachowanie. Ale wyja
śnianie to nie opiera się już na redukcyjnym schemacie, lecz na 
złożonej, dynamicznej strukturze.

Trzy porządki cielesności

Pojęcie struktury wprowadza nas w obręb psychologii postaci. Psycho
logia Gestalt proponuje odmienne spojrzenie na kwestie zachowania. 
Zgodnie z tym podejściem rezultat procesów psychicznych jest czymś 
więcej niż sumą elementów nań się składających. Co to oznacza? 
Oznacza to, że pewna strukturalna całość jest czymś więcej niż sumą 
składających się nań części, lub też inaczej, że nie można zredukować 
zachowania do sumy jego części. Zaczerpnięte z psychologii postaci 
takie pojęcia jak struktura, kształt, postać są bardzo ważne dla Merleau
-Ponty’ego. Otóż autor Oka i umysłu jest zdania, że samo zachowanie 
określić można jako strukturalizujące, nadające kształt otoczeniu, sytu
acji. Więcej, pojęcie struktury staje się centralne w analizie zachowa
nia, a tym samym odgrywa kluczową rolę dla problematyki cielesności.

Merleau-Ponty rozróżnia trzy porządki zachowania czy też stawania 
się cielesności w obrębie owej struktury. Te trzy porządki to: porządek 
fizyczny, witalny oraz ludzki. Wszystkie one określane są jako „trzy 
porządki znaczenia” lub „trzy formy jednej całości”. Jakie występują 
zależności między nimi? Najprościej rzecz ujmując, w całości tej po
rządek niższy stanowi warunek rozwoju porządku wyższego, ale też 
żaden z porządków wyższych nie da się zredukować do sumy elemen
tów z porządku niższego. Relacje między nimi to nie wynik oddzia
ływania przyczynowego, lecz by właściwie te relację opisać, należy 
odwołać się do pojęcia dialektyki, w której dany porządek stanowi 
przestrukturowanie wcześniejszego na wyższy poziom. Innymi słowy, 
wyższe porządki są oparte na niższych ale jednocześnie wobec nich 
autonomiczne.
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Gdy chodzi o interesującą nas kwestię cielesności to można precy
zyjniej powiedzieć, że w obrębie wspomnianej wyżej dialektyki nastę
puje przejście: od mechanizmu przez organizm do ludzkiego ciała. 
Z mechanizmem mieliśmy do czynienia na przykład kiedy mowa była 
o behawioryzmie. Gdy mowa o organizmie, o ciele żywym nazywanym 
też przez Merleau-Ponty’ego „ciałem fenomenalnym” (S.C., s. 169), to 
trzeba podkreślić, że nie jest ono mozaiką stworzoną z wrażeń dotyko
wych, wzrokowych, które łączyłyby się z wewnętrznym doświadcze
niem pragnień, emocji, odczuć albo były czymś rozumianym jako znaki 
tych psychicznych postaw uzyskujących od nich witalne znaczenie. 
Jest raczej tak, że gesty i postawy organizmu, ciała fenomenalnego 
posiadają właściwą strukturę, „immanentne znaczenie” będące jedno
cześnie centrum działań promieniującym na otoczenie. Jak jest wobec 
tego różnica między porządkiem fizycznym a witalnym? Otóż aby 
zrozumieć organizm biologiczny nie wystarczy ustalić listy mechanicz
nych korelacji, wmontować serię empirycznych związków, by go zro
zumieć trzeba raczej „ powiązać całość poznanych faktów, poprzez ich 
znaczenie, odkryć w tym wszystkim charakterystyczny rytm, ogólną 
postawę wobec pewnych kategorii przedmiotów, być może nawet 
wszystkich rzeczy” (S.C., s. 171). Tym samym, aby zrozumieć zacho
wanie organizmu trzeba przekroczyć, wyjść poza mechanizm. Orga
nizm w tym sensie byłby znaczącą całością dla poznającej go świado
mości, nie zaś rzeczą.

Mamy więc do czynienia z odmiennym ujmowaniem porządków 
świata. Na poziomie fizycznym poszukuje się matematycznego prawa, 
które zapewniałoby jego wewnętrzną jedność. Na poziomie biologicz
nym z kolei zachowania nie są rozumiane jako funkcje środowiska 
fizyczno-chemicznego. Ale podczas gdy system fizyczny utrzymuje się 
w równowadze w stosunku do danych sił otoczenia, podczas gdy 
organizm zwierzęcy przystosowuje się do środowiska odpowiadając na 
a priori potrzeby i instynktu, to za sprawą pracy ludzkiej zapoczątko
wana zostaje trzecia dialektyka, w której między człowieka a bodźce 
fizyczno-chemiczne włączone zostają „przedmioty użytkowe - ubra
nie, stół, ogród - przedmioty kultury - książka, instrument muzyczny, 
JÇzyk - konstytuujące właściwe otoczenie człowieka i sprawiające, że 
wyłaniają się nowe kręgi zachowania”(S.C., s. 173). A zatem, tak jak 
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nie można było zredukować pary sytuacja żywego organizmu - reakcje 
instynktowne do pary bodziec - reakcja w schemacie zachowania, tak 
teraz na poziomie ludzkim należy uznać całkowitą nowość, oryginal
ność pary postrzeżona sytuacja - praca. Należy przy tym dodać, że 
Merleau-Ponty używa heglowskiego pojęcia „praca” na oznaczenie 
całości aktywności, poprzez które człowiek przekształca naturę fizycz
ną i żywą. Niemniej raz jeszcze warto przypomnieć, że żaden z porząd
ków: fizyczny, witalny i ludzki, w obrębie którego można ponadto 
wyróżnić składową psychiczną i duchową, nie może być rozumiany 
jako substancja lub odmienny świat. Relacja każdego porządku do po
rządku wyższego jest relacją części do całości. Innymi słowy, normalny 
człowiek nie jest ciałem noszącym w sobie autonomiczne instynkty, 
ciałem połączonym z „życiem psychicznym” określanym poprzez takie 
cechy jak na przykład: doznawanie przyjemności, przykrości, kojarze
nie idei, itd., nad którym panowałby „duch”, rozciągający swoje działa
nia nad tą strukturą.

Zdaniem francuskiego filozofa wyraźne rozróżnienie na ciało i du
szę ma miejsce ale w patologii, nie może więc służyć w poznaniu 
normalnego człowieka, bowiem u niego procesy somatyczne nie dzieją 
się oddzielnie, lecz są włączone w rozleglej szy cykl działania. Merle
au-Ponty stanowczo podkreśla, że między tym, co nazywamy życiem 
psychicznym i tym, co nazywamy zjawiskami cielesnymi, kontrast jest 
oczywisty, tylko wtedy gdy mamy na uwadze ciało wzięte część po 
części, moment po momencie. „Ale już biologia - zauważa autor Prozy 
świata — odnosi się do ciała fenomenalnego, to znaczy do centrum 
działań witalnych, które rozciągają się na segment czasowy, odpowia
dają pewnym konkretnym grupom bodźców i sprawiają, że wspólnie 
pracuje cały organizm” (S.C., s. 195). Wypada zatem powiedzieć, że 
u normalnego człowieka ciało nie jest oddzielone od psychiki. Podob
nie rzecz się ma na poziomie „ducha”. Tutaj nie chodzi o różnicę 
substancjalną między życiem a duchem, lecz o różnicę „funkcjonalną’ ■ 
Merleau-Ponty jasno stwierdza, że: „Duch nie jest differentia specifica, 
którą dodawałoby się do bytu witalnego lub psychicznego po to, by 
uczynić z niego człowieka” (S.C., s. 195). Zdaniem francuskiego filo
zofa człowiek nie jest zwierzęciem rozumnym. Wynika to z wcześniej 
przyjętego założenia, zgodnie z którym pojawienie się rozumu czy 
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ducha nie pozostawia nietkniętej sfery instynktów oraz tego wszystkie
go, co łączy się z porządkiem witalnym. Porządek ludzki - duch, 
rozum, kultura, praca itd. - przekształca, bowiem porządki wcześniej
sze. Niemniej jednak „nie jest on nowym rodzajem bytu, lecz nową 
formą jedności” (ibidem).

Zbierzmy to, co dotychczas powiedzieliśmy. Zachowanie badane 
było od najniższego do najwyższego poziomu. Pierwszy poziom to 
poziom fizyczno-chemiczny, na którym próbuje się wyjaśnić zachowa
nie prawami posługując się schematem bodziec - reakcja. Okazuje się, 
że na tym poziomie „narodzin zachowania” stosunki łączące ciało 
z otoczeniem nie są stosunkami wiążącymi mechanizm, automat z czyn
nikami zewnętrznymi, które uruchamiałyby obecne w nim uprzednio 
mechanizmy. Zachowanie bowiem nie da się zredukować do prostego 
schematu, a zatem używanie określenia mechanizm redukuje funkcje 
ciała i nie jest adekwatne w jego opisie. Okazuje się, że organizm jest 
wrażliwy, nie tyle na określone czynniki chemiczne i fizyczne, co na 
tworzoną przez nie całość, dynamiczną całościową sytuację. Jednak 
na tym poziomie analizy organizm zależy od określonych warunków 
i działa w określonych granicach. Zachowanie wyższego rzędu z kolei 
nadaje nowy sens organizmowi, lecz - jak piszę Merleau-Ponty w Wy
znaniu wiary - człowiek „rozporządza tu jeszcze ograniczoną wolno
ścią, co więcej potrzebuje on tych niższych i prostszych czynności, 
ażeby zapewnić sobie trwałość poprzez stałe instytucje i znaleźć w nich 
prawdziwe urzeczywistnienie”8. Inaczej mówiąc, w badaniach zacho
wania francuski filozof przechodzi od najniższej warstwy fizycznej, 
gdzie ciało ujmowane jest jako mechanizm, przez warstwę witalną, 
gdzie ciało jest organizmem, do porządku ludzkiego, w którym mamy 
do czynienia z ciałem ludzkim. Sens zachowania, a przez to i ciała, nie 
da się zupełnie zredukować do żadnego z tych porządków. Całość 
tworzy bowiem jedną strukturę, w której wszystkie te porządki stano
wią „nową strukturalizację wcześniejszego” (S.C., s. 199).

Ibidem, s. 27.
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Problematyka relacji dusza - ciało

Zapytajmy, jak wobec tego wygląda problematyka duszy i ciała, a szcze
gólnie jak wygląda ciało w tak przygotowanym kontekście. Kwestia ta 
przykuwa uwagę Merleau-Ponty’ego w ostatnim rozdziale La Structu
re du comportement. Mając na uwadze to, co zostało wcześniej powie
dziane, trzeba jasno stwierdzić, że Merleau-Ponty rozważając delikatne 
zagadnienie relacji duszy i ciała, odrzuca zawarte w tym sporze dwa 
skrajne stanowiska. Jakie? Stanowiska te określić można w rozmaity 
sposób. Na poziomie epistemologicznym, biorąc za punkt wyjścia 
spostrzeżenie, czyli bezpośredni kontakt z rzeczami, światem, francu
ski filozof krytykuje: z jednej strony skrajny empiryzm, a z drugiej 
intelektualizm. Gdy z kolei mowa o poziomie ontologicznym, to, 
Przypomnijmy, występuje on przeciwko redukcyjnej ontologii sprowa
dzającej zachowanie, ciało i w konsekwencji całego człowieka do 
postaci materializmu z jednej strony, lub do idealizmu z drugiej9.

9 W swojej klasycznej książce o filozofii M. Merleau-Ponty’ego de Waelhens umiesz
cza stanowisko francuskiego filozofa pomiędzy dwoma biegunami: z jednej strony On
tologią materialistyczną, nie precyzując zresztą do końca, o jaką odmianę materializmu 
chodzi, a z drugiej idealizmem. Pisze on: „ Jeśli materializm myli się, redukując czło
wieka do rzeczy, to idealizm myli się również poważnie, kiedy redukuje go do czystej 
świadomości”. A. de Waelhens, Une Philosophie de l’Ambiquïté. L’Existentialisme de 
Maurice Merleau-Ponty, Louvain 1951, s. 50.

10 W tej kwestii, jak się wydaje, sytuacja nie jest do końca jasna. Prawdą jest, że sam 
Arystoteles używał tego określenia, na przykład w O duszy w księdze I w związku 
z analizą ruchu czytamy: „cokolwiek się porusza, [w tym znaczeniu], że znajduje się 
w rzeczy, która wykonuje ruch, jak na przykład żeglarze; nie porusza się przecież w po-

Ujmując sprawę z innego jeszcze punktu widzenia i posługując się 
metaforycznymi określeniami wziętymi z historii zagadnienia relacji 
dusza - ciało, można powiedzieć, że Merleau-Ponty odrzuca także 
z jednej strony porównanie duszy i ciała do sternika prowadzącego 
statek, czy - jak mówią niektórzy - żeglarza na okręcie, a z drugiej do 
rzemieślnika, który posługuje się narzędziem. Jak wiadomo, pierwsza 
metafora pochodzi od Arystotelesa10, druga zaś odnosi się do Karte
zjusza.
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Gdy mowa o pierwszej z wymienionych metafor, to francuski 
filozof jest zdania, że gdy mowa o jedności duszy i ciała, to przy jej 
opisie nie można do końca posługiwać się wyjaśnianiem przyczyno
wym, ponieważ jedność, o którą chodzi jest jednością znaczącą. Na 
przykład realizm arystotelesowski chciał źródłową relację ze światem, 
rzeczami przełożyć na działania celowe i umieścić percepcję w naturze. 
Percepcja nie jest jednak skutkiem w nas działania rzeczy zewnętrz
nych, a ciało nie jest pośrednikiem tego celowego działania. Wiadomo 
powszechnie, że już sam Kartezjusz odrzucał metaforę sternika i okrę
tu, ponieważ rozumiał on, że tego typu relacja jest relacją akcydentalną, 
w której składowe raz oddzielone, zostają zredukowane do zwykłego 
bycia obok siebie. Ponadto, nie bez znaczenia w tej kwestii jest 
doświadczenie ciała jako „mojego”, które, by tak rzec, ostatecznie 
„dyskredytuje” arystotelesowską metaforę.

Autor Oka i umysłu jednak odrzuca także kartezjańskie określenie 
relacji dusza - ciało, porównujące ją do rzemieślnika posługującego się 
narzędziem. Dlaczego? Między innymi dlatego, że, jego zdaniem, nie 
można porównywać organu do narzędzia, tak jak gdyby istniał on 
i mógł być pomyślany osobno wobec integrującego funkcjonowania, 
podobnie jak nie można tutaj robić tego z duchem, który byłby w tej 
metaforze rzemieślnikiem. Takie ujmowanie tej relacji oznaczałoby 
powrót do całkowicie zewnętrznej relacji. Trzeba jednoznacznie po

dobny sposób jak okręt; ten bowiem wykonuje ruch we właściwym sensie tego słowa, 
oni zaś poruszają się w tym tylko znaczeniu, że znajdują się [na okręcie], który jest 
w ruchu; widać to jasno z członków; bo ruchem właściwym nogom jest chód; on także 
[stanowi cechę] ludzi; ale tego właśnie [ruchu] brak wzmiankowanym [żeglarzom]” 
[406 a,], wyd. poi. s. 56. Z kolei w pierwszym rozdziale drugiej księgi, po wykazaniu, że 
dusza jest formą substancjalną ciała, Arystoteles zastanawia się, czy porusza ona ciało 
w podobny sposób, jak żeglarz porusza swoją łódź. Pisze on: „Z tego jasno wynika, że 
dusza nie może odłączyć się od ciała, ani - przynajmniej - niektóre jej części, jeśli je 
posiada; akt bowiem niektórych części [czyli organów] jest aktem ich samych. Nato
miast nic nie stoi na przeszkodzie, by niektóre części [duszy mogły się odłączyć od 
ciała]. Prócz tego [z naszych wywodów] nie widać jasno, czy dusza jest w podobny 
sposób aktem ciała, jak żeglarz [jest aktem] okrętu” [ II 413a], wyd. poi. s. 75-76. Ary
stoteles, O duszy, tł. P. Siwek, Warszawa 1988. Problemem jednak pozostaje, czy po
dobną metaforę można odnieść do koncepcji, która podkreśla fakt, że dusza jest formą 
substancjalną ciała.
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wiedzieć, że duch nie posługuje się ciałem, lecz, jak to ujmuje francuski 
filozof, „staje się poprzez nie, przenosząc je całkowicie poza obszar 
fizyczny” (S.C., s. 225). W konsekwencji, każda metafora, która zaczy
na od oddzielonej od ciała świadomości, by następnie próbować złą
czyć ją z ciałem, pomija fundamentalną dla jedności człowieka kwestię 
wcielenia. Ponieważ ciało nie jest ujmowane jako nieruchoma i mate
rialna masa, czy jako instrument zewnętrzny, ale jako „żyjąca oprawa” 
naszych działań, to ich zasada nie potrzebuje być quasi fizyczną siłą. 
Nasze intencje, dla których ciało własne i jego organy pozostają 
nosicielami lub punktami oparcia, odnajdują w ruchu ciała swoje 
naturalne przyodzienie, swoje wcielenie i wyrażają się w nim.

Tylko w przypadkach dezintegracji jedność bytu wcielonego, któ
rym jest człowiek, zostaje rozbita, zaś dusza i ciało zostają z pozoru 
rozdzielone. Zdaniem Merleau-Ponty’go na tym właśnie polega praw
da dualizmu. Pod tym względem niezwykle ciekawe są przypadki 
patologiczne, czyli takie gdzie świadomość, która nie posiada już swej 
ekspresji w ciele, znika, zaś ciało kiedy zostaje odcięte od „źródeł, 
które je czyni znaczącym” powraca do stanu biologicznego lub niekie
dy fizyczno-chemicznego. „Dusza, która nie dysponuje żadnym środ
kiem wyrazu [...] przestaje w szczególności być duszą, tak jak myśl 
cierpiącego na afazję słabnie i rozpływa się, z kolei ciało, które traci 
swoje znaczenie wkrótce przestaje być żywym ciałem i upada do 
kondycji fizyczno-chemicznej masy” (S.C., s. 226). Szczególnie w cho
robie świadomość odkrywa opór własnego ciała. Choroba wpływa na 
modyfikację doświadczenia świata fenomenalnego. Wtedy to ciało 
tworzy ekran pomiędzy nami a rzeczami. „Ciało realne”, jak je określa 
francuski filozof, będzie tym ciałem, które anatomia lub ogólnie meto
dy analizy izolującej, pozwalają nam poznawać: będzie to zespół 
organów, o którym nie mamy pojęcia w bezpośrednim doświadczeniu, 
a które umieszczają między rzeczy i nas ich mechanizmy. A zatem ta 
fundamentalna struktura czyni zrozumiałym jednocześnie podział i jed
ność duszy i ciała. Można powiedzieć, że na jednym czy na drugim 
poziomie istnieje zawsze swoista dwoistość: na przykład głód czy 
pragnienie przeszkadzają myślom i uczuciom, a integracja tych pozio
mów nigdy nie jest absolutna i z konieczności ma różne stopnie. Jest 
wyższa u pisarza, z kolei niższa u cierpiącego na afazję. Dwoistość ta 
jednak, jak wiemy, nie oznacza dwoistości substancji, obydwa pojęcia 
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duszy i ciała w stosunku do siebie powinny być „relatywizowane”, 
mamy zatem do czynienia ze swoistym stopniowaniem szczebli czy 
stopni wzajemnych oddziaływań: tak więc istnieje ciało jako masa 
pozostających w interakcji składników chemicznych, ciało jako dialek- 
tyka tego, co żyjące i jego biologicznego środowiska, ciało jako 
dialektyka podmiotu społecznego i jego grupy, a nawet „wszystkie 
nasze nawyki (habitudeś) są ciałem nieuchwytnym dla mnie w każdej 
chwili. Każdy z tych stopni jest duszą ze względu na wcześniejszy, 
ciałem ze względu na następny. Ciałem w ogóle jest całością dróg już 
zaznaczonych, władz już nabytych, dialektycznym gruntem, na którym 
dokonuje się przybieranie wyższej formy” (S.C., s. 226).

Podsumowanie. Jak można by określić koncepcję ciała zarysowaną 
w La Structure du comportement? Najlepszym chyba określeniem 
byłoby nazwanie jej semantyczną teorią ciała. Co to oznacza? Oznacza 
to, że opis istoty cielesności polegał na odsłanianiu kolejnych warstw 
sensu. Jej sens konstytuowany jest od najniższej warstwy do najwyż
szej. Jak pamiętamy Merleau-Ponty umieszcza swoją semantyczną 
teorię ciała w kontekście badania zachowania. Cała jego antyredukcyj- 
na strategia w gruncie rzeczy zmierza do pokazania, że człowiek jako 
byt wcielony stanowi jedność. W konsekwencji nie da się jego zacho
wania i jego samego sprowadzić, ani do czystej świadomości, ani też do 
najbardziej nawet subtelnego mechanizmu. Nie doświadczamy bowiem 
ciała ludzkiego jako rzeczywistości fizjologicznej, ciało nie jest też 
zbiorem aparatów przeznaczonych do odbierania i przekształcania 
danych fizycznych, które przekazywane są następnie świadomości. 
Ciało zdaje się raczej być tym wymiarem, który jest nierozdzielnie 
związany z nami samymi. Jak określa to jeden z komentatorów: „środ
kiem pośredniczącym, dzięki któremu dokonuje się dialektyka percep
cji - takie jest ciało”". Nie jesteśmy od niego oddzieleni, nie możemy 
się od niego oddzielić w normalnej sytuacji. Nie czuję w nim ani 
„ekranu”, ani pośrednika między przedmiotami a mną samym. To 
dzięki ciału mamy bezpośredni związek z rzeczami, pośród których 
jesteśmy wraz z innymi ludźmi. Postrzegamy świat według własnego 
ciała.

A. de Waelhens, Une Philosophie de ¡’Ambiguïté, op. cit., s. 54.
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Podkreśla się jednak, że w La Structure du comportement nie ma 
jeszcze w pełni rozbudowanej koncepcji cielesności, że jest to przede 
wszystkim dzieło polemiczne. Jest dużo prawdy w takim stwierdzeniu. 
Niemniej jednak wypada powiedzieć, że już w tym dziele wypracowa
ne są główne zarysy późniejszej koncepcji, szczególnie w końcowych 
jego partiach. Odrzucając formę dualizmu kartezjańskiego, arystotele- 
sowską przyczynowość, skrajny materializm i spirytualizm, Merleau
-Ponty próbował usytuować się w takim punkcie, w którym zapewniłby 
swojemu stanowisku mocnego oparcia. Uczynił to, jak mniemał, za
korzeniając swoje analizy w szeroko rozumianym doświadczeniu per
cepcji. W pełni rozwinie tę problematykę w swoim głównym dziele 
Fenomenologii percepcji.

Ciało w Fenomenologii percepcji

W Fenomenologii percepcji ciało odgrywa kluczową rolę. Pod pew
nym względem można nawet powiedzieć, że jest to rozprawa o ciele
sności. Cała pierwsza część głównego dzieła Merleau-Ponty’ego oraz 
liczne późniejsze fragmenty poświęcone są temu właśnie zagadnieniu. 
Nie ma w tym nic dziwnego. Ciało stanowi bowiem fundament ludz
kiego doświadczenia. Sytuuje się ono, by tak rzec, na styku dwóch 
podstawowych dążeń: epistemologicznego, w tym sensie, że ciało 
własne jest moim punktem widzenia na świat i odgrywa decydującą 
rolę w poznaniu, oraz ontologicznego, ponieważ świadomość wcielona 
to nasz sposób bycia w świecie. Tym samym tak teoria percepcji jak 
i egzystencjalna teoria bycia w świecie zakładają jako ich warunek 
teorię ciała. Co wobec tego ją charakteryzuje? Jakie główne elementy 
teorii ciała da się wyodrębnić? Na czym polega to szczególne połącze
nie wątków epistemologicznych i ontologicznych w teorii cielesności 
Merleau-Ponty’ego? By na te i podobne pytania odpowiedzieć, spróbuj
my przyjrzeć się bliżej charakterystyce ciała. Zacznijmy od pierwszego 
jej elementu, którym jest wykazanie różnicy między rzeczą a ciałem 
własnym. W tym sensie, podobnie jak w La Structure du comportement 
przed pozytywnym określeniem ciała, trzeba najpierw wraz z Merleau- 
-Ponty’m przejść stadium krytyczny. Pierwszym jego etapem jest pole
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mika z fizjologicznym ujmowaniem ciała, z - jak to określa Merleau- 
-Ponty - fizjologią mechanistyczną. W drugim etapie, idąc śladem 
wywodów francuskiego filozofa, postaramy się wykazać różnicę, jaka 
istnieją między ciałem a rzeczą, biorąc za punkt odniesienia psycholo
gię klasyczną. Następnie przejdziemy do pozytywnej charakterystyki 
cielesności.

Rzecz a ciało

By lepiej uwypuklić tę, jak się wydaje, oczywistą różnicę między 
rzeczą, przedmiotem a ciałem, wyjdźmy od określenia: czym są rzeczy 
i w jaki sposób się je definiuje. Otóż w definiowaniu rzeczy wskazuje 
się na fakt, że istnieją one partes extra partes. Takie określenie uznaje, 
że między częściami rzeczy i samą rzeczą oraz rzeczą i innymi rzecza
mi istnieją jedynie zewnętrze i mechaniczne relacje, albo w wąskim 
sensie otrzymanego i przekazywanego ruchu, albo w sensie szerokim 
zmiennej relacji funkcji. Na przykład gdybyśmy chcieli umieścić ciało 
w świecie przedmiotów i zamknąć ten świat, to wówczas funkcjonowa
nie ciała należałoby tłumaczyć posługując się językiem opisu rzeczy. 
Inaczej sprawę ujmując można powiedzieć, że obserwując zachowanie 
ciała odkrywalibyśmy na przykład linearną zależność bodźca i reakcji, 
całość zaś wyjaśnialibyśmy w trzeciej osobie działaniem takich lub 
innych praw. Jak zauważa jeden z komentatorów, takie podejście „chce 
zredukować ciało do przedmiotu naturalnego poruszanego przyczyną 
w trzeciej osobie”12. Biorąc jednak pod uwagę zachowanie ciała na 
poziomie postrzegania, możemy dostrzec, że funkcja ciała w odbiorze 
bodźców polega na przyjmowaniu pewnej formy pobudzania. Wtedy to 
„wydarzenie psychofizyczne” nie jest już rodzajem przyczynowości 
świata, bowiem mózg staje się miejscem, jak to określa francuski 
filozof, „nadania formy”, które interweniuje przed etapem działania 
kory mózgowej i, poczynając od wejścia systemu nerwowego, zaburza 
relacje bodźca i organizmu. To właśnie owa forma, struktura, która jest 
nierozerwalnie związana z momentem percepcji, zarysowuje się w sys
temie nerwowym. Nie można jednak wyobrazić sobie tej struktury jako 

12 Ibidem, s. 108.
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serii procesów w trzeciej osobie. Merleau-Ponty wyraźnie podkreśla, 
że: „Jeśli domyślam się czym [ta struktura - dop. mój - M.D.] może 
być, to dlatego, że pozostawiam ciało przedmiot, partes extra partes 
i łączę się z ciałem, którego aktualne doświadczenie posiadam, na 
przykład w sposób w jaki moja ręka zwodzi przedmiot, który dotyka, 
uprzedzając bodźce i zarysowując formę, którą będę postrzegał” (P.P., 
s. 90). Innymi słowy, mogę zrozumieć funkcję żywego ciała tylko 
wykonując ją samemu, w tym sensie, że jestem ciałem, które kieruje się 
w stronę świata. Można zatem powiedzieć, że warunkiem receptywno- 
ści jest nadanie formy, postaci przychodzącym z zewnątrz bodźcom, ale 
wtedy świadomość ciała ogarnia ciało i nie może ono być traktowane 
jako rzecz.

By wzmocnić argument przeciwko redukowaniu ciała do rzeczy, 
można odwołać się do interesujących danych z psychologii klinicznej. 
Służą one Merleau-Ponty’emu za punkt odniesienia, w oparciu o który 
rozwija on refleksję nad ciałem. Jest to sprawa warta podkreślenia, 
bowiem autor Prozy świata rozważając jakiś przypadek wzięty z psy
chologii klinicznej wypowiada ważne poglądy dotyczące filozofii cia
ła. Pod tym względem szczególnie interesujący jest przypadek kogoś, 
kto po amputacji kończyny wciąż pozostaje przekonany, że ją posiada. 
W psychologii klinicznej taki przypadek określa się mianem le mem
bre-fantôme. W tym wypadku wyjaśnienie fizjologiczne nie jest zado
walające, trzeba raczej zwrócić uwagę, że przeżywanie utraconej koń
czyny jako istniejącej bardziej odwołuje się do czynników psycholo
gicznych, związanych z historią życia chorego. To drugie wyjaśnienie 
jednak także napotyka na trudność przywołaną przez Merleau-Pon
ty’ego, a podkreślającą, że „przekaźniki zmysłowe, które biegną w kie
runku mózgowia usuwają zjawisko le membre-fantôme" (P.P., s. 91).

Czy zatem należałoby uwzględnić to, w jaki sposób nakładają się na 
siebie czynniki fizjologiczne i psychologiczne? Ale jeśli wspomniane 
zjawisko zależy od czynników fizjologicznych, czyli jest efektem 
przyczynowości w trzeciej osobie, to w jaki sposób może wywodzić się 
z osobistej historii chorego? Potrzebny jest więc dla „faktów fizjolo
gicznych” i „faktów psychologicznych” wspólny teren. Bowiem połą
czenie tych dwóch porządków będzie możliwe tylko wtedy, gdy proce
sy w trzeciej osobie, w sobie, oraz akty osobowe, dla siebie, będą 
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mogły zostać zintegrowane w jakimś wspólnym im miejscu. Mamy 
więc do czynienia z osobliwą sytuacją. Z jednej strony wyjaśnienie 
przyczynowe w trzeciej osobie jest niewystarczające w przypadku 
takich zjawisk jak le membre-fantôme, co pośrednio pokazuje, że ciało 
własne nie da się całkowicie zredukować do podejścia materialnego, że 
tak powiem, od dołu. Z drugiej strony jednak wyjaśnienie czysto 
psychologiczne odwołujące się do historii życia człowieka, do jego 
emocji, pragnień, oczekiwań, przeżyć emocjonalnych itd., słowem jego 
cogitationes także pozostawia wiele do życzenia.

Merleau-Ponty, by powyższą trudność rozwiązać, jak to już wcze
śniej uczynił w Strukturze zachowania, odwołuje się do pojęć scalają
cych. Ale w tym wypadku nie jest to pojęcie struktury, lecz egzysten
cjalne pojęcie bycia ku światu (être au monde). „Bodziec, jako że 
otwiera się na sens sytuacji i percepcja, jako że jest intencją (intention) 
naszego całego bytu, są modalnościami przedobiektywnego patrzenia, 
które jest tym, co nazywamy byciem ku światu” (P.P., s. 94-95). Krótko 
mówiąc, francuski filozof jest zdania, że istnieje pewna, jak to określa, 
„konsystencja” naszego świata, względnie niezależna od bodźców, 
a która nie pozwala, by bycie ku światu traktować jako ich sumę, jest to 
pewna „energia egzystencjalnej pulsacji”, względnie niezależna od 
naszego myślenia, która także nie pozwala, by je rozumieć jako akt 
świadomości. A zatem z racji istnienia owej przedobiektywności bycie 
ku światu można odróżnić po pierwsze od wszelkich procesów w trze
ciej osobie i tym samym od wszelkiej modalności res extensa, a po 
drugie od wszelkiego poznania w pierwszej osobie, od wszelkiego 
cogitatiof To właśnie w jej obrębie dokonywać się może złączenie 
tego, co fizjologiczne i psychiczne.

W tej nowej perspektywie można zatem inaczej zinterpretować 
zjawisko le membre-fantôme. W jaki sposób? Otóż Merleau-Ponty 
wyznaje pogląd, że tym, co w człowieku odrzuca okaleczenie i brak jest

13 Jan Patoćka zwraca uwagę na fakt, że Merleau-Ponty był tym filozofem, który 
zauważył różnice między byciem w trzeciej osobie i byciem bezosobowym. Dla cha
rakterystyki ciała ma to doniosłe znaczenie. To, co osobowe, pozostaje w związku z tym, 
co bezosobowe, z pewną anonimową podstawą. Patrz J. Patocka, Body, Community, 
Language, World, op. cit., s. 29 i następne.
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jego ja zaangażowane w jakiś świat fizyczny i międzyludzkie relacje. 
Owo ja mimo braku kończyny, ciągle kieruje się w stronę tego świata. 
Można nawet utrzymywać, że owo odrzucenie braku jest swoistą formą 
negacji tego wszystkiego, co przeciwstawia się naszym zadaniom 
i troskom, słowem rozmaitym postaciom naszego zaangażowania 
w świecie. Ciału przypada tutaj istotna rola. Francuski filozof powie, że 
jest ono „narzędziem (véhicule) bycia ku światu, zaś mieć ciało, dla 
kogoś żyjącego, oznacza bycie złączonym z określonym środowiskiem, 
zmieszanie się z pewnymi projektami i stopniowe angażowanie się 
w nie” (P.P., s. 97). Z powyższego stwierdzenia wynikają ważne wnio
ski. Jeśli bowiem posiadamy świadomość naszego ciała poprzez świat, 
czyli że jest ono w centrum doświadczania świata, to nasze ciało staje 
się tym samym osią świata. Innymi słowy, zdajemy sobie sprawę, że 
przedmioty, rzeczy mają wiele wyglądów, możemy je oglądać z tej lub 
innej strony, z bliska lub z daleka. Ale w tym właśnie sensie mamy 
świadomość świata przy pomocy swojego ciała, bowiem to dzięki jemu 
możemy w stosunku do rzeczy zajmować taką lub inną postawę. Kiedy 
więc skierowujemy się w stronę świata z intencją poznawczą lub 
praktyczną to nasze ciało jest zawszy przy tym obecne.

Zdaniem francuskiego filozofa ciało posiada dwie osobne warstwy: 
warstwę habitualną i warstwę aktualną. Cechą charakterystyczną tej 
pierwszej warstwy są gesty, które nie pojawiają sie w drugiej. Rozróż
nienie to pozwala lepiej wyjaśnić, dlaczego osoba pozbawiona na 
przykład ramienia, stara się tak zachowywać jakby go wciąż posiadała, 
odwołuje się ona bowiem do owej warstwy habitualnej. Zwrócenie 
uwagi na warstwę habitualną sprawia też, że nie możemy ujmować 
własnego ciała wyłącznie z perspektywy teraźniejszej, aktualnej. Nie
zbędna jest szersza perspektywa czasowa, prespektywa bycia ku świa
tu. W takiej perspektywie nasze ciało zostaje ujęte nie tylko w jego 
chwilowym, szczególnym doświadczeniu, lecz także w swej ogólności 
i jako byt nieosobowy.

Zasadniczo można powiedzieć, że człowiek jako byt cielesny „staję 
się miejscem, w którym krzyżują się ze sobą wielorakie „przyczynowo
ści” (P.P., s. 99). Z jednej strony bowiem zamieszkujemy świat fizycz
ny, w którym mamy do czynienia ze stałymi bodźcami i typowymi 
sytuacjami, z drugiej zaś żyjemy w świecie historycznym, w którym 
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sytuacje nie są nigdy takie same. Krótko mówiąc, wokół naszej egzy
stencji osobowej zawsze istnieje margines egzystencji bezosobowej. 
Dlatego w opisie sposobu bycia człowieka pojęcie egzystencji i blisko 
z nim związane pojęcie bycia ku światu mają centralne znaczenie. 
W tym sensie obydwa te pojęcia w Fenomenologii percepcji pełnią rolę 
analogiczną do tej, jaką w Strukturze zachowania pełniło pojęcie 
struktury. W szczególności pozwalają one zintegrować porządek fizjo
logiczny i psychologiczny. Nie są już one czymś oddzielnym, czyli 
porządkiem w sobie i porządkiem dla siebie, lecz obydwa zostają 
zorientowane w kierunku dwu biegunów egzystencji: intencjonalności 
lub świata. Posługując się nieco odmienną charakterystyką można 
powiedzieć, że są to dwie historie, które całkowicie nigdy się ze sobą 
nie pokrywają: jedna z nich bowiem jest cykliczna, druga otwarta 
i wyjątkowa. Natomiast w egzystencji wcielonej łączą się ze sobą. Jest 
to niezwykle ważne ponieważ oznacza, że organizm z jego prawami nie 
jest czymś obcym dla historii, człowiek nie jest psychiką połączoną 
z organizmem, lecz raczej, jak to celnie zauważa autor Struktury zacho
wania, „owym ruchem tam i z powrotem egzystencji, która raz ustępuje 
cielesności, innym razem kieruje się w stronę aktów osobowych” (P.P., 
s. 104). Ktoś mógłby jednak postawić pytanie: w jaki sposób dwa różne 
porządki: porządek przyczyn i porządek celów schodzą się ze sobą? 
Czy przypadkiem nie mamy tu do czynienia z jakąś osobliwością? Otóż 
Merleau-Ponty wielokrotnie powtarzał, że ich scalenie nie dokonuje się 
poprzez jakiś arbitralny akt, jedność duszy i ciała „dokonuje się w każ
dej chwili w ruchu egzystencji” (P.P., s. 105). Co charakterystyczne to 
właśnie egzystencja jest tym, na co natrafiamy, kiedy badamy ciało 
przybliżając się do niego tak od strony fizjologii jaki i psychologii.

Powracając do postawionego wcześniej pytania o różnicę między 
ciałem a rzeczą, trzeba przypomnieć, że już wielu autorów w przeszło
ści zwracało uwagę na cechy odróżniające ciało własne od rzeczy. 
Co ciekawe jednak, zdaniem francuskiego filozofa, nie wyciągnęli oni 
z tego właściwych konsekwencji, pozostawiając ciało w porządku res 
extensa. Przypomnijmy jakie to różnice. Wymieńmy przede wszystkim 
te cechy różnicujące, które wydają się najbardziej oczywiste. Tak więc 
nasze ciało tym się przede wszystkim różni od stołu, krzesła czy lampy, 
ze jest ono stale spostrzegane, podczas gdy od wymienionych przed
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miotów możemy się na przykład odwrócić, możemy też na wymienione 
rzeczy patrzeć z różnej perspektywy, z daleka lub z bliska , pod takim 
bądź innym kątem. Jeśli, jak się przyjmuje, do istoty przedmiotu należy 
to, że posiada niezmienna strukturę, to czy nie jest nim nie wbrew 
zmianom perspektywy, lecz właśnie w nich i poprzez nie? Innymi 
słowy, rzecz pozostaje sobą mimo rożnych sposobów dania, z bliska 
czy z daleka, czy zwracamy na nią uwagę czy też tego nie robimy. Ale 
jeśli tak jest, to nasuwa się wniosek, że trwałość (permanence) ciała 
własnego jest całkowicie innego rodzaju, niż trwałość rzeczy. Nie jest 
ona ujmowana w horyzoncie nieskończonego badania, lecz prezentuje 
się zawsze dla mnie, że tak powiem, pod tym samym kątem. Co to 
oznacza? Oznacza to, że wobec niego nie możemy przyjąć takiej lub 
innej perspektywy, przynajmniej perspektywy przestrzennej. Merleau- 
Ponty jasno powie, że jego trwałość „nie jest trwałością w świecie, lecz 
trwałością z mojej strony” (P.P., s. 106), co w konsekwencji oznacza, że 
własne ciało nigdy nie jest naprzeciw mnie, lecz raczej jest razem ze 
mną.

Jeśli brać pod uwagę, by tak rzec, relacje do mojego ciała i przed
miotów zewnętrznych, to wypada zauważyć, że obserwując rzeczy 
możemy się nimi posługiwać, obracać na wszystkie strony, oglądać 
z prawa lub z lewa, czego z kolei w żaden sposób nie możemy zrobić 
z własnym ciałem. Nie możemy go obserwować jak obserwujemy na 
przykład szklankę leżącą na stole lub drzewo za oknem. By to uczynić 
musielibyśmy bowiem dysponować jakimś drugim ciałem. Ktoś mógł
by jednak postawić zarzut, że przecież patrzymy na swoje ciało, 
widzimy koniec nosa, który jest częścią głowy, a oczy oglądać możemy 
w lustrze. Na tak postawiony zarzut Merleau-Ponty z pewnością odpo
wiedziałby, że to, co widzimy w lustrze, nie jest naszym ciałem, lecz 
jego odbiciem, które dane jest jedynie jako jego pozór (simulacre). 
A zatem o ile ciało własne widzi lub dotyka świat, o tyle samo nie może 
być widzianym lub dotykanym, że tak powiem, w całości. Stąd nie 
możemy jego utożsamiać z przedmiotem, krótko mówiąc, nie może być 
ono w całości ukonstytuowane. Ciało bowiem nie jest jakimś zewnętrz
nym przedmiotem, posiadającym tę szczególną cechę, że jest zawsze 
tutaj obecne. Trzeba powiedzieć, że trwałość naszego ciała nie jest 
szczególnym przypadkiem trwałości w świecie przedmiotów zewnętrz
nych, lecz że raczej ten drugi rodzaj trwałości da się zrozumieć tylko 
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poprzez pierwszy. Z powyższego można wyciągnąć wniosek, że trwa
łość własnego ciała prowadzi nie do rozumienia ciała jako przedmiotu 
świata, lecz raczej do jego pojmowania jako środka naszej komunikacji 
w świecie.

To, co zostało powiedziane, nie wyczerpuje wszystkich różnic. 
Merleau-Ponty zwraca także uwagę na fakt, że ciało własne, w przeci
wieństwie do rzeczy, posiada coś, co można by określić mianem, 
podwójnej doznaniowości (sensation double). Jego funkcja polega na 
tym, że jednocześnie dotyka siebie będąc dotykanym. „Ciało - piszę 
francuski filozof - zaskakuje samo siebie z zewnątrz w czasie wykony
wania funkcji poznawczej, usiłuje ono dotknąć siebie dotykając” (P.P., 
s. 109). Zauważmy, że w czasie tej czynności zarysowuje się pole dla 
refleksji. Ta właśnie cecha wystarczy, by odróżnić ciało własne od 
przedmiotów, o których wprawdzie można powiedzieć, że dotykają 
moje ciało, ale jedynie w sposób mechaniczny, na przykład kiedy 
uderzymy się w jakiś przedmiot. Nie ma w tym jednak żadnej funkcji 
poznawczej. Przy okazji warto przypomnieć, że kwestia podwójnego 
doznania stanowi jeden ze spornych momentów we współczesnej filo
zofii ciała. Z jednej strony Husserl, jak wiemy, umieszczał ją jako jeden 
z podstawowych elementów w konstytucji żywego ciała (Leib) i utrzy
mywał, że to między innymi różni je od bryły cielesnej (Körper), 
z drugiej strony Sartre w swojej koncepcji radykalnie rozdzielał doty
kanie od bycia dotykanym i uważał, że stanowią one dwa różne i nie 
sprowadzalne do siebie wymiary cielesności.

Nie mniej ważna dla ciała jest ta jego charakterystyka, która ukazu
je, w przeciwieństwie do rzeczy, jego afektywny aspekt. Jest to ważny 
element. Kiedy bowiem mówię, że boli mnie na przykład noga, to nie 
oznacza to tylko, że istnieje jakaś przyczyna bólu, że skaleczyłem się 
nadepnąwszy na szkło. Mówiąc tak po pierwsze wskazuję, że ból 
pochodzi z mojej nogi, a po drugie pokazuję na sposób w jaki moje 
ciało wystawia się potencjalnie lub rzeczywiście na to, co zewnętrzne. 
Dodajmy, że ten afektywny aspekt cielesności stał się jednym z central
nych tematów filozofii ciała Michela Henry’ego. Do charakterystyki 
odróżniającej ciało od rzeczy należałoby dodać także to, co określa się 
mianem „doznania kinestetycznego”. Krótko mówiąc, jest to „źródło- 
wość” ruchów jakie wykonujemy naszym ciałem. Oznacza to, że 
Poruszamy lub możemy poruszać zewnętrzne przedmioty przy pomocy 
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naszego ciała. Na przykład podnosimy szklankę ze stołu i przesuwamy 
ją na inne miejsce. Rzeczy, co oczywiste, nie posiadając źródła ruchu 
w sobie, nie mogą tego robić.

Podsumujmy to, co zostało dotychczas powiedziane. Na początku 
wypada zauważyć, że to, co omawialiśmy, stanowiło etap krytyczny 
w refleksji nad cielesnością. Chodziło w nim głównie o uwypuklenie 
różnicy między ciałem a rzeczą, ale na tym tle rysują się już pozytywne 
określenia natury ciała. Wymieńmy pokrótce najważniejsze różnice. 
Otóż ciało nie jest rzeczą, lecz naszym nośnikiem (véhiculé) bycia ku 
światu. Trwałość ciała jest inna niż rzeczy. Ciało nie może być w cało
ści ukonstytuowane. Oprócz warstwy aktualnej posiada ukonstytuowa
ną w czasie przeszłym warstwę habitualną, to znaczy w ciele gromadzą 
się w pewien sposób przeszłe doświadczenia. Jest to ważny wątek, 
który będzie jeszcze rozwijany w nawiązaniu do genezy pasywnej 
i pojęcia schematu cielesnego. Ponadto ciało, w przeciwieństwie do 
rzeczy, posiada podwójną doznaniowość. Oprócz tego ma ono cha
rakter afektywny i posiada w sobie źródło ruchu, czego nie można 
powiedzieć o rzeczy, która otrzymuje go z zewnątrz. I wreszcie tłem, na 
którym cała problematyka cielesności jest rozważana, staje się nasze 
bycie w świecie i egzystencja.

Przestrzenność i ciało własne. Schemat cielesny

By pokazać pozytywną charakterystykę ciała własnego, idąc śladem 
wywodów Merleau-Ponty’ego, wyjdziemy od problematyki przestrzen
ności. Na początku zapytajmy: jaka jest różnica między przestrzenno
ścią rzeczy a przestrzennością ciała własnego? Pytanie to jest o tyle 
ważne, że przez wykazywanie różnicy między relacjami przestrzenny
mi między samymi rzeczami a ciałem własnymi będzie można wprowa
dzić ważne pojęcie schematu ciała14. Aby rozróżnić te dwa rodzaje 
przestrzenności wyjdźmy od opisu.

M Jak wiadomo, pojęcie schematu cielesnego wywodzi się z badań psychologicz
nych. Francuski filozof we właściwy sobie sposób przejął to zagadnienie i pod kątem 
swojej filozofii zinterpretował. W sprawie historii oraz aktualnych badań nad schema
tem cielesnym, intencjonalnością i świadomością ciała patrz artykuły: M. Kinsboume, 
Awareness of Ones Own Body: An Attentional Theory of its Nature, Development, and
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Kiedy usiłujemy opisać przestrzenność przedmiotów, to staramy się 
przypisać im stałe miejsce w układzie współrzędnych. Mówimy wów
czas, że lampa leży na stole, popielniczka jest obok lampy, lampa stoi 
przy telefonie, itd. Posługujemy się zatem takimi określeniami jak: na, 
nad, pod, obok, przy, powyżej, poniżej. Takie określenia jednak wska
zują na wspomniane już wcześniej zewnętrzne relacje między przed
miotami. Powstaje więc pytanie: czy podobną charakterystyką możemy 
się posłużyć w przypadku własnego ciała? Czy możemy na przykład 
powiedzieć, że części mojego ciała: ręce, nogi, głowa, tułów rozpoście
rają się jedna obok drugiej w przestrzeni? Wydaje się, że nie. Istnieje 
bowiem różnica między przestrzennością bezosobowego świata a prze
strzennością osobową. O częściach naszego ciała powiemy raczej, że 
doświadczamy je jako zawarte jedne w drugich. Innymi słowy, w tym 
przypadku powiemy, że posiadamy ciało tworzące nierozczłonkowany 
system, pewną całość, w której od wewnątrz, w sposób bezpośredni 
znamy położenie każdej jego części. Przestrzeń ciała w celny sposób 
określił jeden z komentatorów pisząc zwięźle, że: „nie jest dana tylko 
zewnętrznie - podobnie jak rzeczy w spostrzeżeniu zewnętrznym, lecz 
jest ona również przeżywana od wewnątrz”15.1 właśnie do wyjaśnienia 
bezpośredniej świadomości ciała jako całości, w której znamy położe
nie każdej jego części, służy wspomniane już pojęcie schematu ciele
snego.

Brain Basis; S. Gallagher, Body Schema and Intentionality, w: The Body and the Self, 
ed· by J. Bermudez, A. Marcel, N. Eilan; Cambridge, Massachusetts-London 1995, 
s. 205-244.

Is M. Maciejczak, Świat według ciala w „ Fenomenologii percepcji" M. Merleau
-Ponty'ego, op. cit., s. 16.

W toku swoich wywodów Merleau-Ponty wskazuje jednak na fakt, 
że pojęcie schematu cielesnego jest wieloznaczne. Zauważmy, że przez 
schemat cielesny najpierw rozumie się rodzaj podsumowania naszego 
doświadczenia cielesnego, które jest „zdolne dostarczyć komentarza 
i znaczenia” aktualnym doznaniom wewnętrznym i zewnętrznym. W tym 
sensie ma on odpowiadać za zmianę położenia ciała i jego członków, 
a wraz z ruchem każdego z nich umożliwia rozpoznanie miejsca każde
go lokalnego bodźca w całości ciała, dostarcza także świadomości owej 
całości ruchów składających się na poszczególny złożony gest. Tak 
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rozumiany schemat ciała wskazuje na wielość skojarzonych obrazów, 
które ukształtowały się i utrwaliły w okresie dzieciństwa, po czym 
pozostają zawsze gotowe do wykorzystania. Zgodnie z tym stanowi
skiem świadomość ciała powstaje przez łączenie się ze sobą rozmaitych 
treści: dotykowych i kinestetycznych, które zostały wyartykułowane. 
Rzecz jasna mogą się one łączyć z treściami wizualnymi. A zatem przy 
takiej interpretacji jedność, jaką to złączenie stanowi, byłaby rodzajem 
odkładania się przypadkowo powstałych w toku doświadczenia treści, 
zaś w wyniku owego odkładania powstawałaby jednolita świadomość 
własnego ciała.

Jednakże, biorąc pod uwagę dane empiryczne zgromadzone na 
przykład przez psychologów, a dotyczące zaburzeń funkcjonowania 
schematu cielesnego, trzeba podać w wątpliwość przedstawioną powy
żej tzw. asocjacjonistyczną koncepcję schematu cielesnego. Badania 
psychologów postaci pokazują bowiem jasno, że obrazy, doznania, na 
które powołuje się asocjacjonistyczna teoria, powinny być kierowane 
jakimś prawem, lub że przestrzenność ciała jest całościową świadomo
ścią jego położenia, z której to, jako pewnej całości, poszczególne 
człony, części czerpią swój przestrzenny sens. Wynika z tego, że 
jedność świadomości ciała nie tylko poprzedza treść poszczególnych 
asocjacji, ale jeszcze umożliwia samą asocjację. Stąd drugie określenie 
schematu cielesnego jako „całościowej świadomości naszej sytuacji 
w świecie intersensorycznym, „formy” w sensie psychologii Ges/alt” 
(P.P., s. 116).

To drugie określenie schematu cielesnego rozumianego jako struk
tura scalająca doznania cielesne jednak nie do końca wyczerpuje jego 
charakterystykę. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że moje ciało jest 
scalającą strukturą, trzeba jeszcze pokazać jego dynamiczny charakter. 
Dokładniej oznacza to, że moje ciało jawi mi się jako struktura ze 
względu na jakieś aktualne lub potencjalne zadanie. Tym samym 
schemat ciała nie jest odwzorowaniem kształtu naszej bryły cielesnej, 
nie jest on także świadomością jej fizycznych części, jego przestrzen
ność bowiem nie jest przestrzennością pozycyjną (de position), lecz 
przestrzennością sytuacyjną. Dlaczego? Jest tak dlatego, że sytuacja, 
w jakiej się ciało znajduje, ciągle określa i poddaje zmianom przestrzeń 
ciała. Jest to powód, dla którego nie jesteśmy w stanie znaleźć stałej 
pozycji dla ciała własnego, co z kolei czynimy z przedmiotami, umiesz
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czając je w obiektywnym układzie współrzędnych. Na przykład, jeśli 
trzymam w ręce jakiś przedmiot, choćby pióro, to wiem, gdzie ono jest 
i przez to (par la) wiem, gdzie tutaj jest moja ręka oraz moje ciało, nie 
potrzebuję określać mojego położenia wobec zewnętrznych współrzęd
nych. A zatem słówko „tutaj” zastosowane do mojego ciała, nie ozna
cza miejsca określonego ze względu na inne miejsca lub współrzędne 
zewnętrzne. To ono samo ustanawia pierwsze współrzędne zewnętrzne, 
jak powiada francuski filozof: „zakotwicza aktywne ciało w przedmio
cie, sytuację ciała wobec jego zadań” (P.P., s. 117). Innymi słowy, ciało 
własne jest zdolnością dostosowania się do sytuacji aktualnej lub 
potencjalnej, a jako element aktywny ustanawia ono przestrzeń, nada
jąc jej różnorodne znaczenia.

Śmiało można by powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje przestrzenno
ści: jedna właściwa rzeczom, druga odnosząca się do ciała własnego. 
Jednak by właściwie opisać przestrzenność ciała własnego trzeba po
służyć się innego rodzaju językiem, niż język stosowany do opisu 
rzeczy. Francuski filozof, nawiązując po raz kolejny do pojęć wziętych 
z psychologii postaci, podkreśla fakt, że ciało jest pewną formą, po
stacią, jest to jednak postać szczególnego rodzaju. Na czym polega jej 
znaczenie? Jest ona dlatego tak ważna, że stanowi ona warunek poja
wienia się przedmiotu (figura, punkty) oraz związku figura - tło. Jeśli 
moje ciało „może mieć przed sobą uprzywilejowane figury na obojęt
nym tle, to dlatego, że jest ono spolaryzowane przez swoje zadania, że 
istnieje ono nakierowane w ich stronę” ( P.P., s. 117). Ten dynamiczny, 
aktywny aspekt pozwala na dookreślenie pojęcia schematu ciała, które 
oznacza „sposób wyrażania tego, że moje ciało jest ku światu” (ibi
dem).

Zapytajmy, jak w konsekwencji można określić schemat cielesny? 
Jeden z komentatorów dzieła francuskiego filozofa proponuje następu
jącą charakterystykę: „schemat ciała oznacza pewną spontaniczność 
mtegrującą człony ciała ze względu na pełnione przez nie zadanie. 
Ciało jest dynamiczne, jest aktywnością skierowaną do świata, przy
swajaniem świata poprzez rozwijanie, w ciągłym z nim dialogu, swojej 
własnej przestrzenności. Schemat ciała stanowi ogólną koordynację 
członów ciała, ustanowioną w konkretnych zadaniach i ruchach. Two
rzy się dzięki motoryce działania, a biegunem jego jest świat. Schemat, 
wobec tego, możemy określić jako zbiór utrwalonych, ogólnych struk
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tur, określających typowe zachowania ciała wobec typowych sytuacji 
i przedmiotów”16. Biorąc pod uwagę to, co zostało wcześniej powie
dziane, z powyższą charakterystyką można się zgodzić wyłączając 
jednak ostatnie z przytoczonych powyżej zdań. Jeśli bowiem właściwie 
rozumieć intencje Merleau-Ponty’ego, to nasuwa się przypuszczenie, 
że w jego opisie schematu cielesnego główny akcent położony zostaje 
na dynamikę ciała. A zatem powyższa charakterystyka byłaby słuszna, 
ale po pewnej korekcie, a mianowicie, zastępując ostatnie zdanie 
następującym: schemat ciała możemy określić jako zbiór utrwalanych 
ogólnych struktur, określających zachowania ciała wobec sytuacji 
i przedmiotów. Na marginesie dodajmy, że całkiem osobną kwestię 
stanowi problem genezy schematu cielesnego. Co godne zastanowienia 
francuski filozof do końca tej kwestii nie wyjaśnił. Można jedynie 
utrzymywać, że schemat cielesny jest czymś wrodzonym, stanowi on 
pewną potencję, która w trakcie życia rozwija się i kształtuje.

16 Ibidem, s. 18.

Powróćmy jednak do problematyki przestrzenności. Jak wspomnie
liśmy istnieją dwa rodzaje przestrzenności: jedna właściwa rzeczom, 
druga odnosząca się do ciała własnego. W tym miejscu zasadne jest 
pytanie: jaki jest stosunek jednej przestrzeni do drugiej? Kwestia ta jest 
ważna, ktoś bowiem może powiedzieć, że nasze ciało jest „rzeczą” 
w obiektywnej przestrzeni, zawiera się w niej, daje się opisać tak, jak to 
czynimy z rzeczami. Zauważmy, że nawet jeśli uzna się, że nasze ciało 
zawiera się w obiektywnej przestrzeni, to jednak nie daje się do niej 
całkowicie sprowadzić. Dlaczego? Są tego istotne powody. Merleau
-Ponty pokazuje, że każda postać zarysowuje się w podwójnym ho
ryzoncie przestrzeni zewnętrznej oraz przestrzeni własnego ciała. Tym 
samym ciało własne jest zawsze trzecim pojęciem zakładanym w struk
turze postać - tło. Innymi słowy, przestrzeń cielesną da się rozumieć 
jako przestrzeń obiektywna, ponieważ jest ona w całości skonstruowa
na w oparciu o strukturę: punkt - horyzont. We wszelkim działaniu zaś 
funkcjonuje przestrzenna forma cielesnego zapośredniczenia pomiędzy 
punktem a horyzontem. Kiedy więc kładziemy filiżankę na stole lub 
podnosimy książkę ze stolika, robimy to w taki sposób, że dzięki 
aktywności własnego ciała modyfikujemy relacje między tłem a punk
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tem, który obieramy sobie jako centralny. Co to dokładniej oznacza? 
Oznacza to, że relacje określające obiektywną, zewnętrzną przestrzeń 
takie jak: nad, pod, obok, na prawo, na lewo, wysoko, nisko itd. 
przestają być zrozumiałe bez usytuowania cielesnego podmiotu wobec 
świata. To usytuowanie poprzez ciało implikuje „zorientowanie prze
strzeni”, podział na to, co wysoko i nisko, blisko i daleko, po prawej 
i po lewej, na dole i na górze, itd. Wypływa z tego ważny wniosek 
mówiący, że ciało staje się elementem konstytuującym sens kierunków 
obiektywnej przestrzeni. Krótko mówiąc, jakikolwiek przedmiot poja
wiłby się w polu mojej percepcji lub mojego działania, zawsze opiera 
się on o przestrzenność mojego ciała.

Ma to swoje konsekwencje. Przede wszystkim Merleau-Ponty będzie 
utrzymywał, że przestrzeń intelektualna (intelligible) jest tematyzacją 
przestrzeni ukonstytuowanej przez własne ciało. Innymi słowy, obiek
tywna, intelektualna przestrzeń zostaje ufundowana na przestrzeni 
cielesnej. Oznacza to, że dynamiczne, aktywne ciało własne konstytu
uje przestrzeń, która intelektualnie opracowana, wyidealizowana przy
biera postać przestrzeni obiektywnej. Francuski filozof wyraźnie pod
kreśla, że: „przestrzeń cielesna może naprawdę stać się fragmentem 
obiektywnej przestrzeni tylko wtedy, jeśli w swej wyjątkowości prze
strzeń cielesna zawiera dialektyczny ferment, który przekształca ją 
w przestrzeń uniwersalną” (P.P., s. 118). Warunkiem tej operacji jest 
aktywność ciała czyli właściwa jemu zdolność „zamieszkiwania” prze
strzeni, sposób czynienia jej znaczącą. To właśnie wraz z ciałem poja
wia się struktura punkt-horyzont, która jest fundamentem przestrzeni. 
Ciało własne, to punkt, owo absolutne tutaj - miejsce, z którego 
rozpościera się perspektywa. Ukierunkowanie ciała na zewnątrz jest 
związane z dynamicznym rozwijaniem własnej przestrzeni. To dzięki 
ciału własnemu posiadamy przestrzeń, to ono niesie ze sobą strukturę 
punkt-horyzont, która sprawia, że wielość punktów, rozmaite postacie 
lub przedmioty otoczone są, jak to powiada Merleau-Ponty, „nieokre
ślonymi horyzontami”. W konsekwencji, przestrzeń ciała i przestrzeń 
zewnętrzna łączą się tworząc praktyczny system, w którym przestrzeń 
ciała pełni rolę tła, z którego mogą się wyodrębniać przedmioty, lub 
rolę „pustki”, przed którą mogą pojawiać się przedmioty rozumiane 
jako cele, które obieramy sobie w naszym działaniu.
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Ruch - Intencjonalność ciała, łuk intencjonalny

By lepiej zrozumieć ową przestrzeniotwórczą rolę ciała, najlepiej bę
dzie przyjrzeć się jej w działaniu. Dobrą zaś tego ilustracją jest opis 
ruchu, bowiem ciało w ruchu jest sposobem w jaki „zamieszkuje” ono 
przestrzeń i czas. W jaki sposób Merleau-Ponty podchodzi do analizy 
ruchu ciała i jego czynności motorycznych? Co jest jego celem? Sądzę, 
że francuski filozof uważa, że jeśli ruch jest sposobem, w jaki ludzkie 
ciało „zamieszkuje” przestrzeń i czas, to jego analiza pozwala uchwy
cić sposób orientacji ciała w przestrzeni, a tym samym pokazać jak 
powstaje, konstytuuje się sens tejże przestrzeni. Chodzi więc o pokaza
nie swoistej genezy sensu przestrzeni poprzez ukazanie kolejnych jej 
warstw, a dokładniej ukazanie sposobu, w jaki buduje się owa prze
strzeń. Ale co ciekawe autor Prozy świata nie opisuje jednak źródłowe
go doświadczenia na przykład chodzenia po pokoju czy podnoszenia 
szklanki ze stołu. Jego postępowanie jest zgoła odmienne, bowiem 
w oparciu o dane psychologii eksperymentalnej i psychopatologii chce 
odtworzyć krok po kroku i zinterpretować najprostsze czynności moto- 
ryczne.

Merleau-Ponty bierze za przedmiot rozważań opis eksperymentu 
z chorym, który cierpi na ślepotę psychiczną. Ktoś mógłby jednak 
zapytać: dlaczego właśnie taki przypadek? Ten klasyczny przypadek 
wzięty z niemieckiej literatury psychiatrycznej został wybrany dlatego, 
gdyż stanowi wzór pewnego typu zaburzeń orientacji przestrzennej i na 
jego podstawie autor Fenomenologii percepcji chce pokazać, że ruch 
i percepcja świata u dojrzałej, zdrowej osoby są już ukonstytuowane. 
A więc ciało posiada gotowe, zautomatyzowane schematy zachowania, 
które są rezultatem obcowania ciała ze światem. Dzięki owemu zauto
matyzowaniu nasze ciało w codziennych czynnościach funkcjonuje bez 
odwoływania się do świadomej uwagi. Wynika to z faktu, że wszystkie 
stopnie pośrednie, polegające na uczeniu się zachowań, zostały już 
zintegrowane i stały się częścią zachowania cielesnego. Struktury te, 
ich tworzenie się oraz rolę, jaką pełnią łatwiej jest zobaczyć kierując się 
w stronę eksperymentu i patologii, tam bowiem niejako w pierwotnej 
postaci dostrzec można sposób funkcjonowania świadomości własnego 
ciała oraz jego przestrzenności. Merleau-Ponty nie jest jednak naiwny,
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jak można by pochopnie przypuszczać, by sądzić, że na podstawie 
zachowania patologicznego da się otworzyć sposób powstawania prze
strzenności cielesnej. Chodzi raczej o to, że konfrontacja danych 
psychopatologii ze zdrowym funkcjonowaniem pozwala najpełniej, 
w żywym myśleniu uchwycić całość tego zjawiska.

Zapytajmy zatem, jak wygląda przypadek chorego opisany przez 
Gelba i Goldsteina, na który powołuje się francuski filozof? Otóż chory 
ten z zamkniętymi oczami nie jest zdolny wykonać żadnego abstrakcyj
nego ruchu, to znaczy takiego, który nie jest związany z jego aktualną 
sytuacją. Na przykład nie jest w stanie na komendę poruszyć rękami 
albo nogami, nie może zgiąć albo rozprostować palca. Nie potrafi także 
opisać pozycji swego ciała, nawet swojej głowy. Ponadto, kiedy dotyka 
się jego ciała, nie umie zlokalizować dotkniętego miejsca, ani też 
wielkości i kształtu przedmiotów, które dotykają jego ciała. Ten stan 
rzeczy zmienia się z chwilą, kiedy widzi on części swego ciała oraz 
kiedy wykonuje ruchy przygotowawcze. Wówczas to chory pewnie 
i szybko wykonuje potrzebne do życia ruchy, ruchy zwyczajowe, ruty
nowe (habituels). Na przykład bierze chusteczkę, wyciera nos, wyjmu
je zapałki z pudełka i zapala lampę, może on także wykonywać 
czynności związane z jego zawodem czyli z szyciem skórzanych 
portfeli. Na dodatek bez czynności przygotowawczych może na ko
mendę wykonywać konkretne ruchy. Mimo, że nie jest zdolny do 
pokazania palcem części swego ciała, to wie, w jaką część ciała gryzie 
go komar. W opisanym przypadku mamy więc do czynienia z rozdzie
leniem ruchów konkretnych i ruchów abstrakcyjnych.

W związku z powyższym rodzi się pytanie: co powoduje swoiste 
uprzywilejowanie ruchów konkretnych, które chory wykonuje bezpo
średnio, a co sprawia, że ruchy abstrakcyjne, nie związane z jego 
rzeczywistą sytuacją, wykonywane są drogą okrężną? W jaki sposób 
doświadcza się w tej sytuacji przestrzeni ciała? Przede wszystkim 
należy powiedzieć, że uchwycić lub dotknąć jest czymś innym niż 
pokazać. Jak podkreśli autor Prozy świata, „Wiedza, co do miejsca, 
rozciąga się na wiele sensów” (P.P., s. 120-121). A zatem nie sposób nie 
zauważyć, że z przytoczonego opisu wynika to, że ciało dane jest 
choremu tylko w intencji praktycznej, jako miejsce do uchwycenia, nie 
zaś w intencji poznawczej jako miejsce do pokazania. Innymi słowy, 
chory wykonując swoje czynności posiada świadomość swego ciała 
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i panuje nad przestrzenią swego ciała. Nie jest to jednak świadomość 
poznawcza, która przedstawia sobie ciało jako przedmiot, niezależnie 
od konkretnych, praktycznych sytuacji. Można by rzec, że chory jest 
uwięziony w konkretnych sytuacjach, jego ciało zaś to określona liczba 
rutynowych, znanych już konkretnych czynności, dzięki którym jest on 
przystosowany do swego otoczenia. Czym jest tutaj otoczenie? Wydaje 
się, że najlepszym określeniem jest to, które mówi, że jest ono ogółem 
przedmiotów do manipulowania, ogółem punktów możliwych zastoso
wań mojego ciała jako siły ograniczonego działania. W takiej sytuacji 
wszystkie części ciała chorego sztywno wykonują czynności tym sa
mym zaznaczając kształt, wygląd otoczenia. Czynności te tworzą ciele
sną przestrzeń, w której mogą być wykonywane.

Co takiego można powiedzieć o owej przestrzeni? Przede wszyst
kim ta cielesna przestrzeń jest, jak to określa francuski filozof, wiedzą 
dotyczącą miejsca (un savoir du lieu), która ogranicza się do rodzaju 
współistnienia z nim. Chory kiedy zostaje ugryziony przez komara 
i szuka miejsca ugryzienia nie usiłuje usytuować go, że tak powiem, 
w osi współrzędnych obiektywnej przestrzeni, lecz stara się dotknąć 
ręką bolącego miejsca jego fenomenalnego ciała. Czynność ta rozgry
wa się całkowicie w porządku fenomenalnym i nie przechodzi przez 
świat obiektywny. Podobnie sytuacja się ma z nożyczkami i igłą, które 
związana są z jego zwyczajowymi czynnościami. Kiedy ma się nimi 
posłużyć, to nie potrzebuje, by tak rzec, szukać części swego ciała, 
czyli rąk i palców, w obiektywnej przestrzeni, lecz spostrzeżenie noży
czek lub igły poprzez, jak to określa Merleau-Ponty, „nici intencjonal
ne” łączy go z danymi przedmiotami. Wypływa z tego ważny wniosek 
mówiący, że nigdy nie poruszamy naszym obiektywnym ciałem, lecz 
naszym ciałem fenomenalnym. Ciało własne jest tutaj jedynie elemen
tem w systemie podmiotu i jego świata. Ciało to niejako otwiera 
choremu konkretne otoczenie wraz z jego zadaniami. Merleau-Ponty 
powie, że: ,jest on po prostu ciałem a jego ciało jest władzą pewnego 
świata” (P.P., s. 124).

Wymieńmy jeszcze kilka przykładów zaburzeń, które później zosta
ną skonfrontowane z zachowaniami osoby zdrowej, co da podstawę dla 
ważnych charakterystyk ruchu i przestrzenności ciała. Otóż, jeśli po
prosi się chorego, by zlokalizował dotykaną część ciała, wskazał punkt 
kontaktu, to wówczas zaczyna on poruszać całym swoim ciałem. Są to 
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całościowe ruchy ciała, które stopniowo zostają zawężane do dotykanej 
części, by na końcu drgać skórą wokół punktu kontaktu. Innym razem, 
kiedy prosi się chorego by określił położenie wyciągniętej ręki, to na 
początku zaczyna on wykonywać ruchy pomocnicze. Są to ruchy 
wahadłowe wyznaczające mu położenie ręki: kolejno związane z kor
pusem, następnie przedramieniem i ramieniem, by połączyć ją z poło
żeniem korpusu i samej głowy, która dla niego oznacza kierunek 
pionowy. Co ciekawe, dopiero wtedy może on powiedzieć, w jakim 
położeniu znajduje się ręka. Kolejnym interesującym przykładem jest 
sytuacja, w której ktoś inny porusza częścią ciała chorego. Ale w tej 
sytuacji chory nie potrafi powiedzieć, jaki był to ruch, w jakim kierun
ku, chociaż wie, że ruch w ogóle miał miejsce. Po to, by go określić, 
musi wykonywać wspomniane wcześniej ruchy pomocnicze. Równie 
ciekawa jest sytuacja związana z lokalizacją pozycji. O tym, że znajdu
je się w pozycji leżącej, chory wnioskuje z nacisku materaca na plecy, 
zaś gdy mowa o pozycji pionowej, to wnioskuje o niej z nacisku 
podłoża na stopy. Chory ma również trudności z określeniem kształtu 
przedmiotów, by je określić, musi najpierw je dotykać.

Jakie wnioski, zapytajmy, dla interesującej nas problematyki wycią
gnąć można z porównania patologicznych zachowań chorego z zacho
waniem osoby zdrowej? Przede wszystkim warte odnotowania jest to, 
że ciało człowieka zdrowego jest nie tylko związane z konkretnym 
otoczeniem, nie jest ono otwarte wyłącznie na sytuacje związane 
z konkretnymi zadaniami, na przykład z jakimś wykonywanym zawo
dem, lecz także na sytuacje werbalne i fikcyjne. Mogą to być także 
sytuacje, które zostały pozbawione sensu praktycznego, na przykład 
zachowania, które człowiek może sam wybrać lub takie, które propo
nuje mu eksperymentator. Więcej, w przypadku człowieka zdrowego 
każde pobudzenie cielesne budzi niejako rodzaj ruchu potencjalnego. 
Krótko mówiąc, ciało osoby zdrowej może umieścić się w tym, co 
Potencjalne, oczywiście w granicach możliwości anatomicznych. Na
stępnie, osoba zdrowa dla zlokalizowania punktu dotyku nie potrzebuje 
wykonywać całościowych ruchów, gdyż miejsce to zna bezpośrednio. 
Wreszcie, osoba zdrowa nie zastępuje rozpoznania i percepcji dotyko
wej żmudnym „rozszyfrowywaniem bodźców i dedukcji przedmio
tów”, ponieważ jest ona usytuowana pośród przedmiotów w ich zmy
słowej obecności. Charakterystyczne jest to, że u osoby chorej pole 
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percepcji wyznaczające obszar zachowania, ruchu ograniczone jest do 
tego, co napotyka on w rzeczywistym kontakcie. Każde wydarzenie 
ruchowe lub dotykowe nie wywołuje „obfitowania w świadomości czy 
też pęcznienia intencji, które wychodzą z ciała jako wirtualnego cen
trum” (P.P., s. 127) co ma miejsce u osoby zdrowej, jak to metaforycz
nie określa francuski filozof. Dla osoby chorej pobudzenie cielesne 
wywołuje praktyczny ruch, podczas gdy u osoby zdrowej pobudzenia 
wywołują ruchy potencjalne.

Powyższe ustalenia otwierają możliwość analizy ruchu abstrakcyj
nego, czyli takiego rodzaju zachowania, które nie jest związane z aktu
alną sytuacją, a co z kolei pozwala lepiej przyjrzeć się charakterowi 
właściwej dla ciała „egzystencji przestrzennej”. W tym wypadku, po
dobnie jak we wcześniej omawianych przypadkach, Merleau-Ponty 
zestawia zachowania patologiczne z zachowaniami człowieka zdrowe
go. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Jeśli prosimy chorego, by z zamknięty
mi oczami, wykonał abstrakcyjny ruch musi on wcześniej wykonać 
szereg czynności przygotowawczych. Na przykład, kiedy prosimy by 
poruszył ramieniem, to chory przez chwilę nie porusza się, następnie 
porusza całym swoim ciałem, by następnie ograniczyć swoje ruchy do 
ruchów odnalezionego w końcu ramienia. Sytuacja wygląda podobnie, 
gdy prosimy by uniósł rękę. Wówczas to chory, wykonując przy tym 
ruchy wahadłowe, musi najpierw odnaleźć głowę. W taki to sposób 
ustala on cel ruchu. Głowa jest tutaj dla niego oznaką wysokości. 
Z kolei gdy ma on zaznaczyć w powietrzu kształt kwadratu lub koła, to 
wówczas, jak to czynił wcześniej, musi znaleźć ramię, które wyciąga 
przed siebie i zakreśla linie proste oraz krzywe. Na koniec w chwili gdy 
któryś z ruchów podobny jest kształtem do kwadratu lub koła, zakreśla 
wymaganą postać. Jak można zinterpretować powyższe doświadcze
nie? Przede wszystkim należy stwierdzić, że chory nie jest w stanie 
wykonać ruchu abstrakcyjnego bezpośrednio. Wydaje się, że dysponu
je swoim ciałem tylko jako pozbawioną kształtu masą, w której jedynie 
rzeczywisty ruch wprowadza podziały i artykulacje. Chory nie szuka 
i nie znajduje ruchu, lecz działa tak swoim ciałem, aż pojawia się ruch. 
Co ciekawe chory rozumie polecenie mające dla niego znaczenie 
intelektualne, nie ma ono dla niego jednak znaczenia motorycznego. 
Może on więc jedynie odnaleźć ślady rzeczywistych ruchów. Charakte
rystyczne jest to, że ani myślenie nie jest u niego zaburzone, ani tez 
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motoryka. Problem polega na tym, że nie ma między nimi połączenia, 
tak jak to jest u osoby zdrowej, u której wszelki ruch jest nierozerwal
nie związany ze świadomością ruchu. Jest to sytuacja, w której ruch 
i tło tworzą momenty jednej całości. Można więc powiedzieć, że kiedy 
więź między świadomością a ruchem zostaje zerwana, to nie ma tła, na 
którym ruch mógłby się pojawić. Wtedy to chory jak ślepiec po 
omacku szuka jego śladów, by ostatecznie zupełnie przypadkowo 
odnaleźć pożądany ruch.

W argumentacji autora Fenomenologii percepcji rozróżnienie na tło 
i ruch jest ważne. Jak już wspomniałem są to dwa elementy jednej 
całości. Przydatne są one także tutaj, gdyż pozwalają określić różnicę 
między ruchem konkretnym a ruchem abstrakcyjnym. Otóż tłem dla 
ruchu konkretnego jest dany świat, podczas gdy tło dla ruchu abstrak
cyjnego zostaje skonstruowane. Kiedy na przykład daję komuś znak 
ręką by się zbliżył, to moją intencją jak powiada Merleau-Ponty, nie 
jest myśl, którą przygotowywałbym w sobie samym. Ponadto, jako ja 
nie postrzegam znaku mojego ciała. Po prostu robię ten znak. Nie ma 
percepcji śledzącej znak, one tworzą system, który modyfikuje się jako 
całość. Nie mamy więc tutaj do czynienia z sytuacją gdy najpierw 
występuje intelektualne uchwycenia, a następnie jego przełożenie na 
znaczenie motoryczne. Inna godna zauważenia różnica, jak istnieje 
między ruchem konkretnym i abstrakcyjnym, polega na tym, że ruch 
abstrakcyjny jest odśrodkowy, zaś ruch konkretny dośrodkowy. Ruch 
abstrakcyjny nie da się sprowadzić do tego, co aktualne. Raczej jest tak, 
że do przestrzeni fizycznej dodaje on przestrzeń wirtualną przestrzeń, 
którą francuski filozof nazwie nawet ludzką. Tym samym świadomość 
normalna może zachowywać dystans wobec konkretnej sytuacji. Dzię
ki tej właściwości możemy swobodnie władać naszym ciałem w świe
cie, który nie ogranicza się tylko do konkretności lecz zostaje wzboga
cony o element potencjalny. Krótko mówiąc, ruch abstrakcyjny ma 
miejsce w przestrzeni wirtualnej, w przygotowanym przez siebie tle, 
z kolei ruch konkretny przeciwnie związany jest z przestrzenią kon
kretną i danym tłem.

Co czyni możliwym ów ruch abstrakcyjny? Ruch abstrakcyjny jest 
możliwy dzięki funkcji, którą Merleau-Ponty nazywa, projekcją. To 
właśnie dzięki niej podmiot ruchu może organizować przed sobą wolną 
przestrzeń, czyli zaznaczać w danym świecie granice, kierunki, organi
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zować perspektywy, budować otoczenie geograficzne, milieu zachowa
nia a więc pewien „system znaczeń wyrażających na zewnątrz we
wnętrzną aktywność podmiotu” (P.P., s. 130). Warte podkreślenia jest 
także to, że dzięki tej funkcji człowiek zdrowy może niejako uwolnić 
się od bezpośredniego otoczenia tworząc sobie przestrzeń możliwości 
działania, także działania kreatywnego, twórczego. Trafnie tę kwestię 
określił jeden z komentatorów, który napisał: „W pojęciu ruchu abs
trakcyjnego dostrzegamy fundamentalną zdolność przyjęcia nastawie
nia kategorialnego-abstrahowania, obiektywizowania i wyodrębnienia 
z konkretnie przeżywanego, obecnego świata, danych tych jego aspek
tów, którymi chcę się aktualnie zająć. W zapleczu, w tle rzeczywistej 
sytuacji osoba zdrowa posiada pojęcie, model świata, jako pewnej 
całości nieredukowalnej do żadnej jego postaci aktualnej. Jej świat jest 
niedookreślony, nieukończony, otwarty; jej faktyczna sytuacja ma nie
określone wirtualne horyzonty. Z tego względu świat przeżywany jest 
wielowymiarowy - nacechowany pełnią nie dającą się wyczerpać 
pojęciowo”17. Co ponadto charakteryzuje ruch abstrakcyjny? Przy jego 
charakterystyce mamy dodatkowo do czynienia z kilkoma elementami: 
z siłą obiektywizacji, funkcją symboliczną, funkcją przedstawieniową 
oraz ze wspomnianą już funkcją projekcyjną. Wymienione elementy 
odgrywają ważną rolę. Przede wszystkim ujmują dane zmysłowe jako 
wzajemnie się reprezentujące w pewną znaczącą całość, następnie 
ożywiają je wewnętrznie i porządkują w system, wreszcie ogniskują 
wielość doświadczeń w jednym intelligibilnym rdzeniu, czyli sprawia
ją, że w wielości doświadczeń ujawnia się rozpoznawalna jedność. 
Słowem, jak to krótko określa Merleau-Ponty, chodzi o nadanie formy 
materii doświadczenia.

17 Ibidem, s. 31.

Nie należy jednak tracić z oczu faktu, że to nie świadomość ma ową 
zdolność, lecz że świadomość jest ową zdolnością {pouvoir). Rodzi się 
pytanie: jak rozumie się tutaj świadomość? Francuski filozof przy jej 
charakterystyce zwraca uwagę na dwie sprawy. Pierwszą i podstawową 
jej własnością, na którą zwracali także uwagę wszyscy uczniowie 
i następcy Brentany oraz Husserla, jest fakt, że jest ona świadomością 
czegoś, że jest intencjonalna, i że jest całkowicie w odniesieniu do 
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czegoś, skierowaniu na coś. Drugą jej własnością jest to, że jest ona 
czystym aktem znaczeniowym. „Jeśli jakiś byt jest świadomy, to trzeba, 
by nie był niczym innym jak tylko splotem intencji. Jeśli przestaje się 
go definiować przez akt znaczeniowy {signifier), to upada on do stanu 
rzeczy” (P.P., s. 141). W przypadku Merleau-Ponty’ego trzeba jednak 
zawsze pamiętać, że chodzi o świadomość wcieloną, czyli o taką jej 
fundamentalną postać określaną jako egzystencja, która jest nieroze
rwalnie związana z cielesnym podmiotem oraz światem. W tym sensie 
autor Oka i umysłu wyznaje pogląd, że Intencjonalność, by tak rzec, 
niejako „przechodzi” od świadomości do ciała18, to znaczy jest właści
wością tak świadomości jak i ciała. W zakorzenieniu w świecie czy 
usytuowaniu nie traci ona swych podstawowych własności, przeciwnie 
najpełniej je ujawnia. Innymi słowy, tak jak istnieje wiele sposobów 
odniesienia się świadomości do przedmiotów, tak też istnieje wiele 
sposobów realizacji intencjonalności ciała. Dzięki ciału bowiem jeste
śmy zakorzenieni w konkretnej sytuacji, ono też otwiera nam teoretycz
ne i praktyczne horyzonty świata, może w rozmaitych swych modi 
doznawać, odbierać bodźce, działać odruchowo ale też twórczo.

18 A. L. Kelkel w swoim tekście Merleau-Ponty et leprobleme de 1'intentionanalite 
corporelle. Un debat non resolu avec Husserl, w: Maurice Merleau-Ponty. Le psychi
ce et le corporel, op. cit., s. 17-23, zwraca uwagę na swoiste przesuwanie u Merleau- 
-Ponty’ego intencjonalności od góry, czyli od czystej świadomości, jak to ma miejsce 
u Husserla, do intencjonalności ciała i jej pierwotnych, fundujących odniesień do świa
ta, które stanowią podstawę dla aktów wyższego rzędu. Innymi słowy Merleau-Ponty 
reinterpretuje pojęcie intencjonalności, dokonując za Husserlem rozróżnienia na dwa 
jej rodzaje: Intencjonalność aktową (Aktintentionalität) oraz Intencjonalność działającą 
(fungierende Intentionalität), pierwszy rodzaj intencjonalności przypisując świadomo
ści tetycznej, drugi zaś ciału.

Przy takim rozumieniu ciała dwa ruchy: abstrakcyjny i konkretny 
stają się w swej podstawowej warstwie dwoma różnymi sposobami 
egzystowania, bycia-ku-światu. W przypadku osoby zdrowej nie ma 
dystansu między świadomością a ciałem, nie jest ono czymś obcym dla 
niego, nie potrzebuje go szukać, jest ono zawsze tu przy nim obecne, 
można nawet powiedzieć, że jest nim samym. Osoba zdrowa znajduje 
się wobec świata, z którym, by przywołać określenie francuskiego 
filozofa, komunikuje się. A zatem przy takiej interpretacji zaburzenia 
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osoby chorej dają się wyjaśnić, nie w oparciu o niewydolność czynno
ści intelektualnych, jak tego chce psychologia racjonalistyczna, ani też 
przez odwołanie się do niedostatków danych zmysłowych, jak to 
proponuje psychologia empiryczna, lecz w oparciu o ujęcie egzysten
cjalne. Krótko mówiąc, po to, by w pełni zrozumieć przypadek chore
go, musimy przekroczyć tak intelektualizm jak i empiryzm19. W konse
kwencji, taki wywód prowadzi Merleau-Ponty’ego do stwierdzenia, że 
podstawą zaburzenia jest zmniejszenie się sposobów odnoszenia się do 
świata, bycia-ku-światu.

” A. de Waelhens, Une Philosophie de ¡'Ambiguïté, op. cit., s. 136.

Rzecz ciekawa, że można to szczególnie wyraźnie zobaczyć w miej
scu tworzenia się pierwszych znaczeń owego „dialogu” ze światem, 
gdzie ustanawia się pierwotna relacja spostrzeżonego świata i ciała. 
W owym przedpredykatywnym miejscu „żywego myślenia” osoba zdro
wa dostrzega na przykład bezpośredni związek, analogię między zmy
słem wzroku i zmysłem słuchu w sytuacji widzenia i słyszenia, czyni to 
jednak bez odwołania się do pojęciowego myślenia, jak to ma miejsce 
u osoby chorej, bowiem zmysły wzroku i słuchu „są mu dane jednocze
śnie jako środki dostępu do tego samego świata, ma on przedpredy- 
katywną oczywistość jednego świata” (P.P., s. 150). Tego typu „żywe 
myślenie” jawi się jako podstawowa właściwość ludzkiej egzystencji, 
dzięki której świat dany jest nam przed wszelkim pojęciowym ujmowa
niem. Nie należy nigdy zapominać, że ta przedpredykatywna właści
wość związana jest z ciałem, ona to zapewnia bezpośrednie przeżywa
nie świata i naszego w nim usytuowania. Nietrudno też zauważyć, że 
podstawą dla owej właściwości jest schemat cielesny. Jak słusznie 
zauważa jeden z komentatorów, „istnieje dla nas świat przeżywany - 
milcząco obecny, dający sens pozostałym dziedzinom egzystencji - 
dojrzałej: percepcji, poznania i kultury (sztuce i moralności). Jest to 
świat, który choć jeszcze nie ma pojęciowego odzwierciedlenia, już jest 
przeżyty przez podmiot-ciało, zanim podmiot świadomości zacznie 
zastanawiać się nad jego treścią - temtyzować w intelektualnych 
ujęciach. To w nim ma swoją podstawę wszelka oczywistość predyka- 
tywna, wszelkie explicite myślenie i orzekanie. Świat przeżywany, 
ukonstytuowany dzięki wniesionej przez ciało i rozwijanej w biegu 
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doświadczenia strukturze jest nietematycznie i globalnie obecnym śro
dowiskiem, umożliwiającym budowanie światów symbolicznych: nauki, 
sztuki, religii itd.”20

M. Maciejczak, Świat według ciała w „Fenomenologii percepcji" M. Merleau
-Ponty'ego, op. cit., s. 35-35.

Wypada zapytać: jaka jest relacja między bezpośrednio przeżywa
nym przez ciało światem a światem myśli. Relację tę można porównać 
do sytuacji, w której myśl nadaje naszemu doświadczeniu drugi sens, 
jednocześnie samemu będąc w świecie, w którym ustanawia się (fondé) 
sens pierwotny. Innymi słowy, świat myśli jest sedymentacją naszych 
operacji umysłowych, wcześniej nabytych pojęć i sądów o rzeczach, 
które są dane globalnie, nie musimy więc za każdym razem dokonywać 
ich syntezy. Ale nie jest to jakaś trwała, niezmienna struktura. Sytuacja 
oraz zakorzenienie w świecie bezpośrednio przez ciało przeżywanym 
aktualizują ją i przekształcają. Jest to zatem dynamiczny proces prezen
towania świata w zależności od sytuacji. Struktura świat wraz ze swoim 
podwójnym momentem sedymentacji i spontaniczności jest w samym 
centrum świadomości. Z jednej strony sedymentacja pozwala przyswa
jać i zachowywać nabyte struktury działania i myślenia, z drugiej stro
ny spontaniczność zapewnia możliwość poszukiwania nowych. Zdaniem 
Merleau-Ponty’ego w tym dokładnie miejscu należy szukać przyczyn 
kłopotów percepcyjnych, intelektualnych i motorycznych opisanego 
wcześniej chorego.

Jak zatem z tej perspektywy rozumieć zachowanie chorego? Trzeba 
zwrócić uwagę na to, że w przypadku percepcji chory oddziela dane 
zmysłowe od znaczenia, do rozumienia którego dochodzi drogą inter
pretacji. Kiedy więc skierowuje się na jakiś przedmiot, to nie wywołuje 
on w nim spontanicznej reakcji na przykład ruchowej. Przedmiot nie 
jest bowiem odbierany jako obecny w całościowym tle, lecz niejako 
rekonstruowany po kawałku. Kontrastuje to rzecz jasna ze sposobem 
postrzegania osoby zdrowej, u której znaczenia łączące się z danym 
przedmiotem stają się natychmiast czytelne. U osoby chorej owo 
oswojenie, komunikacja z przedmiotem jest zerwana. U osoby zdrowej 
intencje kierują się w stronę pola percepcji, polaryzują go i w ostatecz
ności pozwalają, że pojawia się „znacząca fala”. Z kolei u chorego 
w tym swoistym dialogu czy komunikacji ze światem pole percepcyjne 
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nie posiada żadnej plastyczności. W tym wypadku naruszona została 
podstawa egzystencjalna. Podobnie dzieje się przy czynnościach inte
lektualnych. Chory mimo, że potrafi liczyć, dodawać, dzielić, mnożyć, 
nie potrafi ująć liczby jako pewnej wielkości, zaś wyniki uzyskuje 
posługując się pewnymi rytuałami, które nie mają żadnego związku 
z sensem. Chory dysponuje wprawdzie kategorią liczby, jednak zabu
rzona jest u niego struktura świadomości odnosząca się do tego co 
oznacza najmniej i najwięcej. U niego jednak zaburzone jest tło przy
szłych operacji liczenia, milcząco obecnych, których nie trzeba każdo
razowo przywoływać lub, jak u chorego, rekonstruować przez wylicza
nie ciągu liczb. A zatem mimo, że podstawa intelektualna u chorego nie 
jest naruszona, posiada on bowiem koncepcję liczby, to nie posiada 
władzy rozciągnięcia jej z przeszłości w stronę przyszłości. Autor 
Fenomenologii percepcji sugeruje, że właśnie egzystencjalna baza 
inteligencji jest u chorego dotknięta, nie jest on w stanie dokonać 
owego abstrakcyjnego ruchu myśli. Tak jak i nie jest zdolny do 
wszelkiego fikcyjnego zachowania, ani do działania zgodnie z wekto
rem czasowym. Pozostaje, by tak rzec, cały czas więźniem tego, co 
aktualne i przy rekonstrukcji myśli, spostrzeżeń oraz ruchu, wszystko 
sprowadza do tego właśnie wymiaru. Słowem, zaburzona jest u niego 
pewna fundamentalna funkcja, którą Merleau-Ponty nazywa lukiem 
intencjonalnym.

Poprzez interpretację zaburzeń chorego, egzystencjalne wyjaśnienie 
jego kłopotów percepcyjnych, ruchowych i intelektualnych francuski 
filozof dochodzi więc do przekonania, że istnieje bardziej fundamental
na funkcja zwana łukiem intencjonalnym. Czym się ona charakteryzu
je? Najprościej rzec ujmując jest to funkcja, dzięki której możemy 
orientować się w dowolnym kierunku w nas i poza nami, przyjmować 
nastawienie wobec napotkanego przedmiotu, umieszczać się w sytuacji 
tak aktualnej jak i możliwej, co ostatecznie sprawia, że w zachowaniu 
nie trzymamy się sztywno aktualnego schematu, lecz przechodzimy do 
zachowania możliwego, by tym samym w sposób wolny i twórczy 
kształtować świat wokół nas. W filozofii Merleau-Ponty’ego funkcja ta 
jest niezwykle ważna. Francuski filozof uważa bowiem, że podstawę 
życia świadomości - poznającej, pragnącej lub percepcyjnej - stanowi 
właśnie łuk intencjonalny. Jest on związaną z ciałem pierwotną, podsta
wową formą intencjonalności, która projektuje wokół nas naszą prze
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szłość, przyszłość, ludzkie środowisko (milieu), naszą sytuację fizycz
ną i moralną. To właśnie łuk intencjonalny sprawia, że zostajemy 
umieszczeni we wszystkich tych relacjach, tworzy on jedność zmysłów 
i rozumności, jedność zmysłowości i motoryki.

Przypomnijmy, że przy rozważaniu przypadku chorego Merleau
-Ponty posługiwał się nowym typem analizy, którą nazywa, analizą 
egzystencjalną. Podejście to służyło mu po to, by w wyjaśnianiu 
zachowań chorego z jednej strony ominąć klasyczną alternatywę empi- 
ryzm - intelektualizm, a z drugiej wskazać na fundamentalną rolę, jaką 
odgrywa ciało w procesach poznawczych i egzystencjalnych. Jeśli bo
wiem świadomość jest zawsze świadomością czegoś, to aby pomyśleć 
jakiś przedmiot, należy najpierw oprzeć się na wcześniej skonstruowa
nym świecie, ponieważ tylko wtedy świadomość może mieć związek 
z doświadczeniem źródłowym. Ale oznacza to także, że w samym 
wnętrzu świadomości istnieje rodzaj „depersonalizacji”, że mamy tu do 
czynienia z zasadą obcej interwencji.

Jest to ważna kwestia. Myślę, że w toku przeprowadzonego wywo
du stało się jasne, że dla życia świadomości, na przykład dla jej postaci 
przedstawieniowej lub pojęciowej, istnieje bezosobowa, anonimowa 
podstawa pozwalająca jej na zakorzenienie się i działanie w świecie. 
W koncepcji Merleau-Ponty’ego na tej właśnie podstawie opierają się 
wyższe struktury świadomości. Można by powiedzieć, że czerpią one 
z owej podstawy znaczenia, które zostają pierwotnie ukonstytuowane 
w cielesnym, źródłowym doświadczeniu. Takie ujęcie sprawy ma swo
je konsekwencje. Przede wszystkim istnienie świadomości nie jest, że 
tak powiem, niezawisłe. Świadomość nie jest osobnym bytem. Jest ona 
osadzona i zakorzeniona w ciele, więcej sama po części jest ciałem 
i jego historią. Skoro tak, to jasnym się też staje dlaczego może ulec 
rozproszeniu, załamaniu i rozpadowi. Kiedy bowiem jak w omawia
nym przypadku człowiek zachoruje, świadomość może ulec zakłóce
niom, załamać się a nawet rozpaść. „Świadomość - powie autor 
Fenomenologii percepcji - projektuje się w świecie fizycznym i ma 
ciało, tak jak projektuje się w świecie kultury i ma nawyki (habitus)'. 
ponieważ może być świadomością tylko odnosząc się do znaczeń 
danych w absolutnej przeszłości natury lub w osobistej przeszłości 
i ponieważ wszelka przeżyta forma zmierza w kierunku pewnej ogól
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ności, ogólności naszych nawyków lub ogólności naszych „funkcji 
cielesnych” (P.P., s. 160).

„Ja mogę" - pierwotna postać intencjonalności

Zauważmy, że takie ujęcie świadomości ma wpływ na rozumienie 
motoryki. Ruch jest bowiem jednym z podstawowych aspektów bycia- 
ku-światu, cielesną postacią relacji do świata. Trzeba powiedzieć, że 
motoryka jest źródłową intencjonalnością. Wynika z tego ważny ogól
ny wniosek charakteryzujący postawę autora Fenomenologii percepcji 
mówiący, że źródłowej formy świadomości nie wyraża już formuła ,ja 
myślę”, jak chciałby Kartezjusz, lecz formuła , ja mogę”. W opisanym 
przypadku chorego jego kłopoty wizualne i motoryczne nie dają się 
bowiem sprowadzić do defektu funkcji przedstawieniowej. Ruch jest 
szczególnym sposobem naszej relacji z przedmiotami, jest naszym 
skierowaniem ku rzeczom. Jest on źródłowy w tym sensie, że nie da się 
zredukować do myślowego, abstrakcyjnego wzorca. Merleau-Ponty 
powtarza, że „ruch nie jest myślą ruchu, a przestrzeń cielesna nie jest 
przestrzenią pomyślaną lub przedstawioną” (P.P., s. 160).

Jest całkiem inaczej. Wyobraźmy sobie, że uczymy się jakiegoś 
ruchu na przykład wbijania gwoździa w ścianę lub jakiejś skompliko
wanej figury w jodze. Otóż nauczymy się tego dopiero wtedy, gdy ciało 
„pojmie” jego postać i włączy do dotychczasowego zbioru opanowa
nych ruchów, słowem kiedy stanie się to częścią jego świata. Rodzi się 
jednak wątpliwość. Ktoś mógłby zapytać czy przypadkiem w uczeniu 
się jakiegoś ruchu nie bierze udziału świadomość przedstawieniowa, 
a w każdym razie czy nie ma w tej czynności współudziału? Merleau- 
Ponty jednak wyraźnie podkreśla, że motoryka nie jest sługą świado
mości, przesuwającą ciało do punktu przestrzeni, której wcześniej 
mieliśmy przedstawienie. Nasze ciało nie tyle jest w przestrzeni i w cza
sie, ile raczej zamieszkuje ono przestrzeń i czas. Kiedy na przykład 
mamy do czynienia ze skomplikowanym ruchem ręki w powietrzu, to, 
aby poznać jej końcowe położenie, nie musimy dodawać do siebie 
kolejnych składowych ruchu, ani też przypominać sobie wizualnego 
i ruchowego jej położenia na początku. Aby wykonać ruch nie potrze
bujemy przedstawiać sobie kolejnych miejsc, jakie ręka zajmuje, ani 
też przypominać sobie doznań związanych z kolejnymi fazami tego 
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ruchu. Każdy ruch bowiem zanim stanie się dla nas świadomym, 
poddanym tematyzacji ruchem, wcześniej jest już włączony w sieć 
poprzedzających go relacji. Odbywa się on zresztą w pewnym tle 
i odniesiony jest do absolutnego „tu” i „teraz”, które wyznacza nasze 
ciało. „Tak jak jest ono z konieczności „tu”, tak też ciało egzystuje 
z konieczności „teraz” (P.P., s. 163).

Charakterystyczne jest to, że owa absolutność tu i teraz ciała uwy
datnia jego czasowo-przestrzenną strukturę. Mając na myśli czasowość 
ciała, Merleau-Ponty nie mówi jednak o specyficznych modi istnienia 
ciała w czasie, a więc o ciele dziecka, młodzieńca, osoby dorosłej 
i starej. Podkreśla on raczej tylko to, że ukonstytuowaną wiedzę, czyli 
doświadczenie ciała, niejako nosimy zawsze w naszej teraźniejszości. 
W tym miejscu przychodzi na myśl określenie ciała ze Structure du 
comportement mówiące, że jest ono całością dróg już przebytych, 
zdolności już ukonstytuowanych, które - należałoby dodać - dzięki 
schematowi cielesnemu, jest ciągle otwarte na nowe możliwości. Jed
nak jego miejscem zamieszkania i doświadczania świata jest zawsze 
absolutne teraz. Widać to jasno w analizie ruchu, która pokazuje, że 
każdy moment ruchu obejmuje całą jego rozpiętość, a pierwszy mo
ment, określany jako inicjacja kinetyczna, zapoczątkowuje połączenie 
między jakimś „tu” i „tam”, „teraz” i „później”. W tym sensie mając 
ciało i działając poprzez nie w świecie, nie jesteśmy w przestrzeni 
i w czasie, ani też nie myślimy przestrzeni i czasu. To raczej dlatego, że 
jesteśmy cieleśni doświadczamy naszej egzystencji jako czasowej i prze
strzennej, krótko mówiąc, nasze ciało „stosuje się” do czasu i przestrze
ni, by tak rzec, obejmuje je. Ale taka rozpiętość nie oznacza całkowi
tego, że tak powiem, ujęcia czasu i przestrzeni, istnieje bowiem nie
skończona liczba nowych horyzontów oraz punktów widzenia.

Warto uwypuklić jeszcze jeden aspekt związany z motoryką ciała, 
który dotyczy wiedzy. Otóż doświadczenie ruchu naszego ciała nie jest 
szczególnym przypadkiem poznania {connaissance). Trzeba raczej 
powiedzieć, że dostarcza nam ono sposobu dostępu do świata i przed
miotów. W tym sensie jest ono rodzajem oryginalnej i źródłowej 
„praktowiedzy”21. Oznacza to, że ciało posiada świat, rozumie go bez 

21 Merleau-Ponty używa terminu praktognosie wziętego z Griibauma Aphasie und 
Motorik, Ztschrf f.d. ges. Neurologie und Psychiatrie, 1930.
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konieczności przejścia przez rozmaite reprezentacje i podporządkowa
nia się funkcji symbolicznej i obiektywizującej. Innymi słowy, ciało 
i świat są ze sobą połączone. W tym połączeniu, nazwanym przez 
francuskiego filozofa zamieszkiwaniem, ciało wraz z jego motoryka 
stanowi pierwotną sfera tworzenia się „sensu wszystkich znaczeń w ob
szarze reprezentowanej przestrzeni” (P.P., s. 166). Dopiero na niej, czy 
raczej w oparciu o nią, możemy obiektywnie przedstawiać sobie prze
strzeń, w którą wprowadza nas nasze ciało.

Nawyk

Nabywanie nawyków (habitudes) to kolejny ważny element związany 
z ciałem. Stanowi ono bowiem element reorganizacji i odnowienia 
działania schematu cielesnego, które, jak pamiętamy, polega na sedy
mentacji już nabytych struktur oraz spontanicznym gromadzeniu no
wych. Nawyk jednak, jak sugeruje Merleau-Ponty, nie powstaje w spo
sób mechaniczny poprzez asocjację pojedynczych ruchów, bodźców 
i reakcji, czyli tak, jak utrzymują zwolennicy mechanicystycznej teorii 
nawyku. Nie tworzy się on także poprzez odwołanie się do intelektu, 
który integruje jakiś ruch w całość elementów, jakimi dysponuje, jak 
chcieliby zwolennicy koncepcji intelektualnej. Kiedy na przykład na
bywamy umiejętność tańczenia to formuła tańca, układ ruchów ciała 
integruje się z niektórymi elementami ogólnej motoryki, ale zanim to 
nastąpi, musi, zdaniem Merleau-Ponty’ego, mieć miejsce swoiste usank
cjonowanie. Owo usankcjonowanie następuje w momecie, kiedy ciało 
„chwyta” i „rozumie” ruch. Przyswajanie nawyku „jest uchwyceniem 
znaczenia, ale jest to ruchowe uchwycenie ruchowego znaczenia” (RP, 
s. 167).

Jak, zapytajmy, należy rozumieć powyższe stwierdzenie? By całość 
stała się jaśniejsze odwołajmy się do przykładów. Wyobraźmy sobie 
kobietę przechadzającą się w kapeluszu z piórkiem, która ze zrozumia
łych względów stara utrzymywać bezpieczną odległość między piórkiem 
a przedmiotami mogącymi je uszkodzić. Czyni to bez odmierzanie za 
każdym razem odległości dzielącej piórko od przedmiotów. Z kolei 
kierowca, by jechać, nie potrzebuje porównywać szerokości samocho
du, z szerokością drogi. Podobnie, kiedy przechodzimy przez drzwi, 
nie potrzebujemy porównywać ich szerokości z szerokością naszego 
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ciała. Czemu służą powyższe przykłady? Otóż w tych i podobnych 
przykładach nie chodzi o porównanie między przedmiotami usytuowa
nymi w obiektywnej przestrzeni a naszą w tejże przestrzeni bryłą 
cielesną. W intencji Merleau-Ponty’ego chodzi tu raczej o pokazanie 
rodzaju przestrzennych więzi, które ciało tworzy zapisując je wokół 
nas, czyli w zasięgu naszych cielesnych intencji, zachowań i gestów. 
Tym samym przyzwyczaić się do noszenia kapelusza z piórkiem czy 
prowadzenia samochodu, oznacza umieścić się w tych czynnościach, 
sprawić by uczestniczyły w czynnościach ciała. Innymi słowy, nawyk 
(habitude) wyraża władzę, jaką posiadamy, by rozszerzyć nasze bycie 
ku światu i zmienić jednocześnie naszą egzystencję.

Nie potrzeba zbytniego wysiłku by zauważyć, że mamy tu także do 
czynienie z pewną wiedzą ciała. Wiedzą ta, jeśli można tak powiedzieć, 
jest w rękach i nogach, zaś przy nabywaniu nawyków ciało ją po prostu 
wykorzystuje i w tym sensie ono „rozumie”. Ktoś jednak mógłby 
zapytać, co właściwie oznacza dziwnie brzmiący zwrot: ciało rozumie? 
W tym kontekście rozumieć oznacza doświadczać zgody między inten
cją a jej urzeczywistnieniem. Kiedy na przykład kierujemy rękę w stro
nę głowy, to w każdym momencie ruchu doświadczamy urzeczywist
nienia intencji. Nie ujmujemy naszej głowy, ani jako pomyślanej idei, 
ani jako przedmiotu, lecz jako realnej i obecnej części naszego żywego 
ciała, a w konsekwencji jako punktu przejścia mojego ruchu w stronę 
świata. Wypada zatem zgodzić się z Merleau-Ponty’m, który sugeruje, 
że nawyk nie spoczywa, ani w myślach, ani w obiektywnym ciele, lecz 
w ciele żywym rozumianym jako pośrednik świata. Człowiek dysponu
jąc własnym, żywym ciałem tworzy wokół siebie przestrzeń, w której 
ciało i przedmioty stanowią jedną całość wzajemnego bezpośredniego 
obcowania. Obcowanie to jest dwuaspektowe. Z jednej strony mamy tu 
do czynienia z powtarzaniem nabytych już struktur, zachowań, z dru
giej jednak działa tu element otwartości pozwalający spojrzeć na ciało 
w sposób dynamiczny i twórczy. Raz jeszcze widać tutaj wyraźnie 
związek ze schematem cielesnym, który to schemat odgrywa funda
mentalną rolę w funkcjonowaniu ciała. Jeśli bowiem schemat cielesny 
jest otwartym na świat systemem, który charakteryzuje się sedymenta
cją już nabytych struktur oraz spontanicznością, czyli nabywaniem 
nowych, to w procesie pozyskiwania nawyków trzeba widzieć jego 
rozwinięcie i zastosowanie. W tym sensie schemat cielesny jest podsta
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wą dla innych właściwości ciała, takich jak nabywanie i wykorzysty
wanie zdobytych struktur bycia w świecie.

Jedność ciała

Ale skoro jedną z istotnych cech ciała jest jego otwartość, to nie może 
być ono bytem statycznym, który niejako jest przywiązany do swego 
zamkniętego otoczenia. Krótko mówiąc, musi ono ciągle wychodzić 
poza tu i teraz. Ciało jest niezwykłą przestrzenią ekspresji, w której 
wyraża się ów ruch wychodzenia poza tu i teraz, przy tym jest samo 
źródłem tej ekspresji. Poprzez tę aktywność ujawnia się znaczenio- 
twórcza rola ciała. Projektuje ono bowiem znaczenia, nadaje im miej
sca, sprawia, że zaczynają ono istnieć jak rzeczy w zasięgu ręki, w polu 
naszego widzenia. W tym sensie ciało nadaje naszemu życiu formy, 
które przedłużają się w stałe dyspozycje. Rolę ciała porównać można 
do organizatora świata wokół nas. Merleau-Ponty utrzymywał nawet, 
że „ciało jest naszym ogólnym środkiem posiadania świata” (P.P., s. 
171). Oznacza to, że jego rola na wszystkich poziomach egzystencji 
ludzkiej jest istotna. Tak więc na poziomie biologicznym, poziomie 
koniecznych gestów zachowania życia, ciało umieszcza wokół nas 
świat biologiczny. Nie ogranicza się jednak do niego, lecz opierając się 
na nim, ujawnia nową warstwę znaczeniową. Jako przykład możemy 
podać nabywanie nawyków ruchowych w tańcu, które to bazuje na 
biologicznych właściwościach ruchowych ciała. Z kolei, kiedy jakieś 
znaczenie nie można połączyć z naturalnymi właściwościami ciała, to 
wówczas buduje się narzędzia projektujące wokół nas świat kultury. 
Zauważmy jednak, że na wszystkich tych poziomach wszystko to, co 
napotykamy, istnieje dla ciała albo poprzez nie. Krótko mówiąc, mię
dzy światem a ciałem istnieje rodzaj współdziałania, zaś nowy nawyk 
zostaje przyswojony wtedy, gdy ciało wchłonie nowe znaczenie, kiedy 
zasymiluje nowe jądro znaczeniowe.

Mając na uwadze to, co dotychczas powiedzieliśmy, zapytajmy: co 
tworzy jedność ciała, czy można mówić o swoistej syntezie ciała i co 
stanowi jej podstawę? Przede wszystkim myślę, że w toku powyższych 
analiz stało się oczywistym, że przestrzenność ciała nie jest przestrzen
nością rzeczy. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że zdaniem Merleau- 
-Ponty’ego doświadczenie ciała wskazuje raczej na zakorzenienie prze
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strzeni w egzystencji. Pierwotna przestrzenność nie łączy się więc 
z rzeczą, lecz z ciałem. Być ciałem oznacza być związanym z pewnym 
światem, stąd nasze ciało nie tyle jest w przestrzeni, ile jest przestrze- 
niotwórcze. Zaś przestrzenność ciała to rozwijanie jego bytu cielesne
go, to sposób w jaki realizuje się ono właśnie jako ciało.

Co jednak tworzy jedność ciała? Wiemy już, że różne części ciała, 
jego aspekty wizualne, dotykowe i ruchowe nie są po prostu skoordy
nowane. Trzeba raczej powiedzieć, że wszystkie człony ciała i ich 
ruchy tworzą pewną funkcjonalną, dynamiczną całość, której podstawą 
jest wspólne znaczenie. Przeżywanie jedności ciała nie jest wynikiem 
świadomego wiązania jego poszczególnych członów, ani też groma
dzeniem doświadczeń wzrokowych, dotykowych i ruchowych, a póź
niej przekład jednych na drugie. Łączenie, gromadzenie i przekład są 
bowiem już w nas obecne, są one właśnie naszym ciałem. Innymi 
słowy, doświadczamy, przeżywamy pewną całość jako taką, a nie 
konstruujemy jej. O ile rzeczy mamy umieszczone przede mną, to 
własne ciało nigdy nie może być usytuowane przede mną, ani też jako 
podmiot nie mogę być w swoim ciele. W tym wypadku trzeba raczej 
stwierdzić, że jestem moim ciałem. Francuski filozof ciągle nam przy
pomina, że więź ciała i podmiotu jest bezpośrednia. Nie patrzymy na 
osobne części naszego ciała, na ręce i nogi. Rzecz jasna możemy badać 
jego budowę anatomiczną, opisywać poszczególne jego części, badać 
związki dotyku i wzroku, jednocześnie jednak jesteśmy tymi, którzy 
widzą, dotykają i poruszają się. Każda z tych danych dotykowych, 
wzrokowych i ruchowych interpretuje się na tle pewnego znaczeniowe
go, całościowego usytuowania. Co zatem łączy ciało w jedną całość? 
Najprościej rzecz ujmując, jest to pewien styl gestów, zachowań, 
działań. Dlatego też autor Fenomenologii percepcji piszę, że „ciało 
może być porównane nie do przedmiotu fizycznego, ile raczej do dzieła 
sztuki” (P.P., s. 176). Powieść, poemat, obraz, fragment muzyki są 
bytami, których sens jest jedynie dostępny przez bezpośredni kontekst, 
a ich znaczenie „promieniuje” bez opuszczania miejsca czasowego 
i przestrzennego. Nasze ciało jest więc porównywalne do dzieła sztuki, 
w tym przede wszystkim względzie, że jest ono splotem żywych 
znaczeń. Ciało jest, by tak rzec, wspólnym stylem przenikającym 
wszystkie jego człony, które podobnie jak części dzieła sztuki, nawza
jem łączą się, odnoszą do siebie i wyjaśniają.
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Wielokrotnie już podkreślałem, że przestrzenność i cielesność nie są 
dwoma osobnymi zagadnieniami. Dotykowe i ruchowe zachowania 
ciała są poszerzeniem własnej przestrzeni, zaś w nich ujawnia się 
sensotwórcza funkcja cielesności. Nawyk na przykład jest jednocześnie 
motoryczny i percepcyjny, ponieważ określa on granice naszego pola 
widzenia i pola działania. Dobrą tego ilustracją jest odwołanie się do 
przykładu niewidomego, który posługuje się laską. Dla niego laska nie 
jest tylko użytecznym przedmiotem. Trzeba raczej stwierdzić, że zosta
je ona włączona w jego system odczuwania i poruszania się, przez co 
zwiększa się jego promień odczuwania i działania. Laska pozwala 
ponadto określić położenie przedmiotów wokół niego, staje się tym 
samym narzędziem, przy pomocy którego niewidomy postrzega i dzia
ła. Jest, jak powie Merleau-Ponty, „dodatkiem do ciała, rozszerzeniem 
cielesnej syntezy” (P.P., s. 178).

Jak wiemy, podmiot cielesny pozostaje w stałej relacji do świata, 
w którym żyje. Nie jest to jednak ani przywiązanie do środowiska 
poprzez instynkty, ani odpowiadanie na wychodzące od środowiska 
bodźce, ani też wypełnianie intelektualnych schematów, w które byłby 
zaopatrzony. Trzeba raczej jasno powiedzieć, że jest to aktywne trans- 
cendowanie. Jest to ruch, poprzez który podmiot, przy pomocy swoich 
organów lub narzędzi, wychodzi w kierunku świata. Widziany z takiej 
perspektywy zwyczaj ruchowy staje się poszerzaniem własnej egzy
stencji, w której uchwycenie nowego znaczenia dokonuje się poprzez 
ciało. A skoro tak, to wypada zgodzić się z konkluzją, że ludzkie ciało 
jest ostatecznie jednością żywych znaczeń. Sądzę więc, że w świetle 
powyższych wywodów stało się jasnym, że w tym aspekcie Fenomeno
logię percepcji można interpretować jako konsekwentne rozwinięcie 
zarysowanej w Strukturze zachowania semantycznej teorii ciała. Do 
tego istotnego wątku w naszych rozważaniach jeszcze powrócimy, 
kiedy mówić będziemy o ekspresji i geście, teraz wypada skupić się na 
kwestii ciała i seksualnością.

Ciało i seksualność

Podejście Merleau-Ponty’ego do seksualności jest szczególne. Nie jest 
to bowiem, ani opis i analiza głównych jej aspektów, ani śledzenie jej 
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historii22. Autor Struktury zachowania nie stara się także opisać zasad
niczej roli, jaką bycie mężczyzną lub kobietą, ma w ogóle dla bycia 
w świecie, co można uznać za znaczący brak. Ale wszystkie te ważne 
kwestie nie zajmuje bezpośrednio uwagi francuskiego filozofa. Seksu
alność w jego rozumieniu łączy sie bowiem z tym obszarem doświad
czeń ludzkich, który określa się mianem afektywności. Innymi słowy, 
Merleau-Ponty chce pokazać, w jaki sposób jakiś przedmiot lub byt 
zaczyna istnieć dla nas widziany poprzez pragnienie lub miłość. Doty
czyć to zatem zarówno przedmiotów świata jak i innych ludzi. W przy
padku seksualności autor Prozy świata podobnie, jak to uczynił wcze
śniej, wypracowuje swoje stanowisko krytycznie ustosunkowując się 
do poglądów innych autorów.

22 Z całą pewnością podejście Merleau-Ponty’ego różni się od tego, które zaprezen
tował M. Foucault w swoim klasycznym już dziś dziele Historia seksualności. I Wola 
wiedzy. II Użytek z przyjemności. III Troska o siebie, przeł. B. Banasiak, T. Komendant, 
K- Matuszewski, wstępem opatrzył T. Komendant, Warszawa 1995. Nie śledzi on histo
rycznie sposobów rozumienia seksualności, jej wpływu na zachowanie, usytuowania 
Wobec innych władz duszy i ciała itd. Można powiedzieć, że seksualność u Merleau
-Ponty’ego ujmowana jest niezwykle wąsko.

Zapytajmy najpierw, czym jest afektywność? W poglądach klasycz
nych stany afektywne, a w szczególności uczucia na przykład bólu lub 
przyjemności związane z naszą cielesną budową, stanowią, by tak rzec, 
rodzaj dodatkowego „komentarza” do czynności poznawczych. Ów 
dodatek jest arbitralny w tym sensie, że nie zależy on od obiektywnego 
stanu rzeczy, lecz od znaczenia, jakie ów stan rzeczy ma dla naszych 
zamiarów, projektów i oczekiwań. Krótko mówiąc, jeśli chcemy ade
kwatnie poznawać rzeczy, to uczucia, które mogłyby poznanie zabu
rzyć, mogą się w ogóle nie pojawić. Rozumność pokonuje namiętności. 
W taki sposób z grubsza określa się stanowisko racjonalistów. Empiry- 
ści z kolei łączą uczucia z faktami cielesnymi, a nawet sugerują, że 
uczucia mogą się wcale nie różnić od tych faktów, zaś ich reprezentacja 
może odegrać w stosunku do faktów rolę przyczyny, to znaczy wyobra
żanie ich sobie jest w stanieje wywoływać. Na przykład zdarza się, że 
człowiek cierpi nie tyle od zdarzeń, co od ich wspomnień. Afektyw
ność jest zatem konsekwencją faktów, które ją wywołują. Ma to jednak 
taki skutek, że „nie może być uznana za oryginalny modus świadomo
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ści” (P.P., s. 181). Na marginesie, warto w tym miejscu przypomnieć, że 
wielu współczesnych myślicieli podważało powyższe przekonania. To 
nie kto inny jak Scheler, Heidegger czy Sartre w swoich analizach 
rzucili nowe światło na to interesujące zagadnienie. Wróćmy jednak do 
zajmującej nas kwestii. Otóż gdyby to, co wcześniej zostało przedsta
wione było słuszne, to nasuwa się wniosek, że wszelkie zaburzenie 
funkcji seksualnej powinno dać się sprowadzić do ubytku niektórych 
reprezentacji lub osłabienia przyjemności, to znaczy zaniku przyczyny 
lub skutku.

By wykazać błędność powyższej tezy w swej argumentacji Merleau
-Ponty odwołuje się do danych psychopatologii. Analizuje on przypa
dek chorego, u którego osłabione są funkcje seksualne. W jego przy
padku oglądanie obscenicznych obrazów, dyskusje na tematy seksual
ne oraz samo widzenie nagiego ciała nie budzi żadnego pożądania. 
W czasie stosunku chory nigdy nie jest stroną aktywną. Jeśli jego 
partnerka przestaje wykazywać inicjatywę jego własna aktywność na
tychmiast ustaje. Opisaną inercję seksualną trudno jest wyjaśnić przez 
zanik wizualnych przedstawień, gdyż mamy tu do czynienia tak z wi
zualnymi, jak i dotykowymi przedstawieniami. Trzeba raczej powie
dzieć, że straciły one swoje seksualne znaczenie. Jego -zachowanie 
trudno jest także wytłumaczyć osłabieniem przyjemności, bowiem 
chodzi o to, że nie ma tu właściwych reakcji seksualnych, nie zaś 
stanów przyjemności. Analiza patologii prowadzi Merleau-Ponty’ego 
do stwierdzenia, że u chorego istnieje obszar odpowiedzialny za seksu
alne możliwości chorego, tak jak wcześniej, w innych rozważanych 
przypadkach, wyróżnione zostały możliwości ruchowe, percepcyjne 
i intelektualne. W konsekwencji oznacza to istnienie immanentnej dla 
życia seksualnego funkcji. „Musi istnieć - piszę francuski filozof - 
Eros lub Libido ożywiające oryginalną odmianę świat, nadające seksu
alną wartość lub znaczenie zewnętrznym bodźcom i w każdym pod
miocie uwydatniające użytek, jaki zrobi ze swego obiektywnego ciała’ 
(P.P., s. 182). Ta właśnie funkcja jest u osoby chorej zaburzona.

Człowiek zdrowy ciało innej osoby postrzega inaczej, niż postrzega 
się przedmiot. W obiektywnej percepcji zawarty jest bowiem „sekret
ny” element, to znaczy za widocznym ciałem kryje się ściśle jednostko
wy schemat seksualny zarysowujący seksualną fizjonomię, co pociąga 
za sobą gesty ciała męskiego lub kobiecego. Wszystko to jest zintegro
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wane z afektywną całością. Z kolei u chorego percepcja traci swoją 
erotyczną strukturę, a co za tym idzie, znika możliwość projektowania 
przed siebie świata erotycznego. W rezultacie możemy powiedzieć, że 
w afektywnych relacjach mamy do czynienia z rodzajem percepcji, 
która jest inna od percepcji obiektywnej. Ściślej rzec ujmując, jest to 
Intencjonalność, która nie jest czystą świadomością czegoś. W przy
padku percepcji seksualnej Intencjonalność poprzez ciało kieruje się 
w stronę innego ciała. Ale dokonuje się to - jak zauważa francuski 
filozof - w świecie, nie zaś w świadomości. Innymi słowy, utrzymuje 
on, że w ciele musi istnieć rodzaj „siły”, która jest ciągle gotowa łączyć 
dane bodźce w sytuację erotyczną. Krótko mówiąc, jest to swoisty 
rodzaj konstytucji sensu, która nie dokonuje się jednak na poziomie 
czystej świadomości, lecz na poziomie cielesności. „Pragnienie rozu
mie ślepo, łącząc ciało z ciałem” (P.P., s. 183). Zarysowane argumenta
cja wiedzie zatem do tego, by pokazać, że w przypadku seksualności 
nie mamy do czynienia z automatyzmem wynikającym z budowy 
biologicznej, lecz z intencjonalnością związaną z ogólnym ruchem 
egzystencji. Ale oprócz tego, że życie seksualne jest źródłową intencjo
nalnością, to dostarcza ono także „witalnych korzeni” percepcji, moto
ryce oraz funkcji przedstawieniowej. Podobnie jak one wchodzi w skład 
łuku intencjonalnego. W konsekwencji, Merleau-Ponty stara się poka
zać, że życie seksualne nie jest jakąś odrębną częścią czy sektorem 
podlegającym autonomicznym prawom, które wyjaśniająjego działanie 
w oparciu o neurofizjologię. Jest raczej tak, że pozostaje ono wewnętrznie 
związane z całym człowiekiem ujmowanym jako byt poznający i dzia
łający. „Te trzy sektory zachowania - powie Merleau-Ponty - ujawnia
ją jedną charakterystyczną strukturę, pozostają one w relacji wzajemnej 
ekspresji” (P.P., s. 184).

Zauważmy, że rozważania o seksualności pozwalają francuskiemu 
filozofowi nawiązać do niektórych ustaleń Freuda i psychoanality
ków23 . Ale jego rozumienie psychoanalizy jest swoiste. Włącza on 

23 Poglądy Freuda były obecne w myśleniu Merleau-Ponty’ego od samego początku 
jego twórczości. Jednak na przestrzeni lat interpretacja psychoanalizy ulegała zmianom. 
Pod tym względem interesująca jest książka B. Frostholm, Leib und Unbewusstes. Freud s 
Begriff des Unbewussten interpretiert durch den Leib-Begriff Merleau-Pontys, Bonn 
1978. Autorka zwraca uwagę na zmiany w rozumieniu psychoanalizy Freuda, wycho
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bowiem do własnych rozważań tylko niektóre jej aspekty. Z jednej 
strony odrzuca on wyjaśnienie zachowania człowieka wyłącznie w opar
ciu o podstawę seksualną, występuje przeciwko przyczynowemu inter
pretowaniu funkcjonowania psychiczności, podobnie jak sprzeciwia 
się „biologicznemu” ujmowaniu psychoanalizy. Z drugiej strony jed
nak rozumie seksualność jako istotny składnik ludzkiej egzystencji, 
w tym sensie, że w interpretacji Merleau-Ponty’ego życie seksualne 
człowieka jest ekspresją jego samego, aktem, którego sensu nie da się 
sprowadzić ani do mechanicznych, ani do organicznych warunków. Jak 
wiadomo, życie seksualne, według Freuda, jest efektem procesów, 
których siedliskiem nie są genitalia, podobnie jak libido nie jest in
stynktem. Jest raczej tym, co sprawia, że człowiek posiada historię, 
historię seksualną, która dostarcza klucza do interpretacji jego życia. 
Ale, zdaniem Merleau-Ponty’ego, jest tak dlatego, że „w seksualności 
człowieka projektuje się jego sposób bycia wobec świata i innych 
ludzi” (P.P., s. 185). Można jednak postawić pytanie: jak to się dzieje, 
że u neurotyków, w niektórych przypadkach, seksualność stanowi nie 
tylko jedną z form ekspresji bycia w świecie, lecz formę uprzywilejo
waną? Merleau-Ponty, by na powyższe pytanie odpowiedzieć, odwołu
je się do wcześniejszych swoich ustaleń, zgodnie z którymi strukturę 
i rozwój człowieka porównać można do dynamicznego układu, formy 
zawierającej w sobie względnie niezależne i nakładające się na siebie 
warstwy. W tym sensie na przykład egzystencja biologiczna zostaje 
sprzęgnięta z egzystencją ludzką i nigdy, że tak powiem, nie pozostaje 
czymś obojętnym dla ludzkiego losu. Przy takim ujęciu seksualność 
stanowi jedną z warstw całościowej struktury, która w określonych 
jednostkowych sytuacjach może uzyskiwać decydujące znaczenie.

Charakterystyczne jest to, że Merleau-Ponty przyznaję seksualności 
niezwykle ważną rolę. Wynika to z przykonania, że dzięki niej mamy 
dostęp do ciała innego, zanim jeszcze wejdziemy w sferę życia relacji 

dząc od Struktury zachowania i Fenomenologii percepcji oraz rozumienia po 1945, gdzie 
w Signes ( 1960), a szczególnie w Prefaced l’ouvrage de A. Hesnard (1960) zawarta jest 
krytyka wcześniejszego stanowiska, co ostatecznie prowadzi do nowego ujęcia przed
stawionego w niedokończonym dziele Le Visible et l'invisible (1964); zob. s. 31-40. 
Interesujące byłoby prześledzenie tej drogi. Nas interesować będą obecnie tylko wątki 
związane bezpośrednio z problematyką cielesności.
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międzyludzkich. Jest to podstawowy poziom, by przytoczyć trafne 
określenie de Waelhensa, uwrażliwienia na ciało innego (sensibilisa
tion au corps d'autrui)24. Posługując się analogią, można powiedzieć, 
że tak jak wchodzimy „w relacje” z kolorami i światłem dzięki widze
niu, z dźwiękami za sprawą słyszenia, zaś z kształtami za sprawą 
dotyku, tak też relacje międzyludzkie dostępne są nam za sprawą 
seksualności. Spróbujmy przyjrzeć się więc roli ciała w relacjach 
intersubiektywnych.

24 A. de Waelhens, Une Philosophie de l’Ambiquïté, op. cit., s. 147.

Problem innego i rola ciała w relacjach intersubiektywnych

Najwięcej materiału do badań dotyczących problematyki ciała w rela
cjach intersubiektywnych odnaleźć można w tych fragmentach Feno
menologii percepcji, które odnoszą się do ciała jako bytu seksualnego 
oraz w rozdziale zatytułowanym „Inny i świat ludzki”. W dalszej części 
odwoływać się będziemy do tych właśnie fragmentów.

Jak wiemy, zdaniem Merleau-Ponty’ego, seksualność jest podsta
wową modalnością bycia-w-świecie rozumianą dwojako: po pierwsze 
jako uwrażliwienie na ciało innego, a po drugie jako rodzaj ekspresji 
siebie. Jeden i drugi aspekt można wyraźnie dostrzec, odwołując się do 
przypadku klinicznego dziewczyny, której matka zabroniła widywać 
się z ukochanym. W konsekwencji straciła ona apetyt, wystąpiły zabu
rzenia snu i ostatecznie utrata głosu. Ten przypadek afonii pokazuje, że 
w symptomie poprzez znaczenie seksualne odkrywamy relacje z funda
mentalnymi wymiarami egzystencji, to znaczy z czasem oraz z innym 
człowiekiem. Afonia bowiem, w interpretacji Merleau-Ponty’ego, nie 
reprezentuje jedynie odmowy mówienia, jest ona także odmową wobec 
innego i przyszłości. W tym wypadku ciało niejako symbolizuje egzy
stencję. W omawianym przypadku chorej ruch w kierunku przeszłości, 
przyszłości i teraźniejszości, podobnie jak zdolność uczenia się, dojrze
wania i komunikowania z innymi ludźmi, zostają zablokowane w symp
tomie cielesnym, co powoduje, że samo ciało staje się „kryjówką przed 
życiem”. Warto w tym miejscu zauważyć, że w relacjach międzyludz
kich, także i u osoby zdrowej, z racji posiadania cielesności, zachowa
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na zostaje możliwość wycofania się i zamknięcia w owym anonimo
wym świecie, który istnieje, by tak rzec, pod naszym życiem osobo
wym. Ale, jak podkreśla autor Signes, jeśli możemy zamknąć się na 
świat i innego, to nasze ciało umożliwia nam także otwarcie się na 
niego i umieszczenie w sytuacji. Możemy oczywiście wycofać się ze 
świata międzyludzkiego, przestać wieść egzystencję osobową, jednak 
we własnym ciele odnajdujemy także „tę samą siłę, tym razem bez 
imienia, przez którą skazany jestem na bycie” (P.P., s. 193)25.

25 Trzeba przyznać, że powyższe stwierdzenie brzmi enigmatycznie. Można je rozu
mieć rozmaicie. Myślę, że nie pomylę się, kiedy powiem, że wcześniejszy wywód, po
dobnie jak i jego kontekst, wskazuje na o to, że w strukturze ludzkiego ciała Merleau- 
Ponty wyróżnia dwa aspekty. Z jednej strony bezosobową, anonimową podstawę właściwą 
ciału jako takiemu, a z drugiej potencjalny lub urzeczywistniony aspekt jednostkowej 
egzystencji.

Ciało, jak powiedzieliśmy, wyraża egzystencję, wyraża w podobny 
sposób, w jaki mowa wyraża myśl. Ale francuski filozof sugeruje, że 
przed wszystkimi środkami wyrazu, które ukazują moje myśli innemu, 
istnieją znaczenia stanowiące warunek prawdziwej komunikacji. Inny
mi słowy, trzeba uznać istnienie pierwotnej związanej z ciałem operacji 
znaczeniowej, w której to, co wyrażone, nie istnieje oddzielenie od 
wyrazu. W taki właśnie sposób ciało wyraża całość egzystencji, która, 
że tak powiem, w nim się realizuje. Na przykład kiedy mówi się, że 
seksualność posiada znaczenie egzystencjalne, oznacza to, że dramat 
seksualny jest jednym z objawów czy symptomów dramatu egzysten
cjalnego. Nie można jednak zapominać, że tak jak nie da się zreduko
wać egzystencji do ciała, tak i nie można redukować seksualności do 
egzystencji.

Jeśli uznać, jak tego chce Merleau-Ponty, że seksualność jest uwraż
liwieniem na innego (autrui), to pożądanie i miłość posiadają znacznie, 
które pozostaje niezrozumiałe dla kogoś, kto traktuje człowieka jako 
maszynę rządzoną naturalnymi prawami lub też jako zespół instynk
tów. Znaczenia tego francuski filozof nie waha się nazwać metafizycz
nym, by podkreślić, że dotyczy ono tylko człowieka, czyli istoty 
obdarzonej świadomością i wolnością. Oznacza więc ono wyjście poza 
naturę. Jeśli tak jest, to wypada stwierdzić, że metafizyka zaczyna się 
wraz z otwarciem na innego (autre), i jako taka dana jest już w rozwoju 
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seksualności. Mówiąc najprościej, w samej dialektyce seksualnej ist
nieje fundamentalna cecha otwarcia na innego. Dialektyka ta jednak 
może przybierać rozmaite formy. Kiedy bowiem człowiek pokazuje 
swoje ciało innemu człowiekowi, czyni to raz po to, by zafascynować, 
innym razem wyraża się w tym jego obawa. Wtedy to, może on 
wyobrażać sobie, że spojrzenie innego przenikające jego ciało „wykra
da go jemu samemu” (P.P., s. 194). W dialektyce pana i niewolnika, bo 
o nią tutaj chodzi, uczucia wstydu i bezwstydu są czymś nieodzownym. 
Na marginesie dodajmy, że w swoich analizach Merleau-Ponty nawią
zuje do heglowskiego tematu pana i niewolnika, który został później 
swoiście zinterpretowany przez Sartre’a w Bycie i nicości. W tym 
sensie Merleau-Ponty podobnie jak Sartre przyznaję, że ponieważ 
„mamy” ciało, możemy przez spojrzenie innego zostać zredukowani do 
przedmiotu. Przez sam fakt posiadania ciała czy bycia cielesnym 
możemy być postrzegani jak przedmiot, podczas gdy naszym stałym 
dążeniem jest być podmiotem. Ale autor Prozy świata wyraźnie mówi, 
że tym, czego w miłości ostatecznie pragniemy nie jest ciało-przed- 
miot, lecz „ciało ożywione przez świadomość” (P.P., s. 195). A zatem 
ze względu na ważność, jaką przypisujemy ciału, rozmaite dramaty 
w miłości możemy ostatecznie wiązać z metafizyczną strukturą nasze
go ciała, które może być jednocześnie przedmiotem dla innego i pod
miotem dla nas. Co charakterystyczne właśnie seksualność w istotny 
sposób łączy się z ową dwuznacznością.

Dostęp do innego, choć związany z ciałem, nie jest wyłącznie dany 
poprzez seksualność. Dotyczy to ogólnej kwestii, którą da się wyrazić 
w formie pytań: w jaki sposób inne ja jest możliwe, w jaki sposób inne 
ja przybiera formę tyl Trzeba jasno powiedzieć, że w relacji intersu- 
biektywnej pierwszym „przedmiotem”, który napotykamy, jest ciało 
innego {autrui) rozumiane jako nośnik pewnego zachowania. Jednak 
spostrzegając innego napotykamy zasadniczą trudność polegającą na 
paradoksie świadomości widzianej przez to, co zewnętrzne {le dehors), 
myśli, która tkwi w zewnętrzności i jest bezpodmiotowa i anonimowa. 
Inaczej mówiąc spotykamy się z problemem poznania i istnienia inne
go człowieka, innego ja.

Jak wiadomo, powyższe zagadnienie rozważać można z różnych 
stron. Dla myślenia obiektywnego inny, jego ciało to jeden z elemen
tów świata o ogólnych właściwościach. Ciało innego jest tym przed
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miotem, o którym mówią biologowie. Rządzą nim procesy opisywane 
w podręcznikach do fizjologii, jest ono zbiorem organów przedstawia
nych w książkach z anatomii, słowem jest to system obiektywnych 
korelacji. Ciało innego, podobnie jak i moje własne, jest przedmiotem 
dla myślącej o nim i konstytuującej je świadomości. W tej sytuacji inny 
byłby dla mnie bytem w sobie, podczas gdy istniałby jako byt dla 
siebie, a zatem, by go spostrzegać musiałbym dokonywać sprzecznej 
operacji: z jednej strony bowiem powinienem odróżnić go ode mnie 
samego, czyli umieszczać w świecie przedmiotów, z drugiej zaś powi
nienem myśleć o nim jak o świadomości. Nieuchronnie prowadzi to do 
wniosku, że w obiektywnym myśleniu, zdaniem Merleau-Ponty’ego, 
nie ma miejsca dla innego (autrui) oraz wielości świadomości.

Ale, jak wielokrotnie już to podkreślaliśmy, moje ciało i świat nie są 
przedmiotami skoordynowanymi ze sobą w relacji funkcjonalnej, którą 
ustanawia fizyka lub inna nauka ścisła. „Mam świat - powie francuski 
filozof-jako niedokończoną jednostkę poprzez moje ciało, które jest 
jakby siłą tego świata, a położenie przedmiotów jest mi dane poprzez 
położenie mojego ciała [...] położenie mojego ciała ma rzeczywiste 
implikacje, ponieważ moje ciało jest ruchem w stronę świata, a świat 
jest punktem oparcia dla mojego ciała” (P.P., s. 402). Merleau-Ponty 
sądzi więc, że ideał obiektywnego myślenia jest ufundowany na mojej 
percepcji świata, w tym sensie, że na przykład jakieś zdarzenie fizjolo
giczne jest abstrakcyjnym zarysem zdarzenia percepcyjnego. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że percepcja jest tutaj rozumiana jako pewnego 
rodzaju nierozłączność z rzeczami świata. Dla wywodu Merleau-Pon
ty’ego powyższa uwaga ma istotne znaczenie, ponieważ jeśli doświad
czam nierozłączności mojej świadomości z ciałem i światem, to percep
cja innego (autrui) oraz wielość świadomości nie stanowią już proble
mu. Można więc uznać, że przejście prowadzi ode mnie przez świat 
i ciało do innego. „Jeśli moja świadomość ma ciało, dlaczego inne 
ciała, które spostrzegam, nie miałyby świadomości?” pyta Merleau
-Ponty. Wypada zauważyć, że francuski filozof w swej analizie kładzie 
szczególny nacisk na to miejsce, w którym tworzą się związki znacze
niowe naszego żywego ciała ze światem. Jest to miejsce szczególnie 
ważne. Tutaj bowiem stykają się ze sobą anonimowe ciało ze swoimi 
strukturami, którymi, by tak rzec dysponuje każdy z ludzi, z ciałem 
konkretnej osoby obdarzonej wolnością i świadomością. Co jednak 
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ciekawe te dwa aspekty są ze sobą ściśle związane. Z tego, co bezoso
bowe bowiem, może wyłonić się jednostkowe, osobowe ciało, które 
posiada swój indywidualny styl.

Merleau-Ponty wyznaje pogląd, że moje ciało jak i ciało innego, 
należy odróżnić od ciał obiektywnych, które opisuje fizjologia. Z nie
zachwianą pewnością dowodzi, że ciało fizjologii nie jest „zamieszki
wane” przez świadomość. Świadomość jednak należy ujmować nie 
jako czysty byt dla siebie, lecz jako świadomość percepcyjną czyli 
„podmiot zachowania, bycie w świecie lub egzystencję, bowiem tylko 
w takim wypadku inny człowiek (autrui) będzie mógł pojawić się na 
szczycie swego fenomenalnego ciała i uzyskać rodzaj „lokalizacji” 
(P.P., s. 404). Kiedy na cały problem popatrzymy od tej strony, sprzecz
ność myślenia obiektywnego znika. Jest tak dlatego, ponieważ, gdy już 
zwrócimy się w stronę percepcji to w chwili, gdy przechodzimy od 
bezpośredniej percepcji do myślenia o percepcji, zauważamy ślad 
wysiłku cielesnego tam, gdzie percepcja się dokonuje. W przypadku 
innego człowieka także mamy do czynienia jedynie ze śladami świado
mości, która zasadniczo nam się wymyka. Z owych śladów może ona 
jednak być wydedukowana, pod warunkiem, że wcześniej istnieje jakaś 
wspólna podstawa, w oparciu o którą emocjonalne wyrazy innego 
i moje zostaną zidentyfikowane i uznane. Zauważmy, że nie ma tu 
jednak miejsca na żadne rozumowanie przez analogię. Na przykład 
dziecko odpowiada poprawnie na zachowanie innego, czyli swojej 
matki wtedy, kiedy to na jej uśmiech odpowiada własnym uśmiechem. 
Wszystko odbywa się więc tak, jakby intencje innego zamieszkiwały 
moje ciało, i na odwrót. W rezultacie w przypadku Merleau-Ponty’ego 
przejście to nie dokonuje się w oparciu o upodabniające przeniesienie, 
jak utrzymywał Husserl, lecz na podstawie wewnętrznej relacji, jaka 
istnieje między moim ciałem a ciałem innego człowieka. Teza ta zatem 
sprowadza się do przekonania, że istnieje ogólność ciała, która zapew
nia istnienie innych, a ponadto gwarantuje obiektywność świata oraz 
stanowi fundament intersubiektywnego doświadczenia.

Stanowisko Merleau-Ponty’ego różni się także od Sartre’a, który 
utrzymywał, że o realnym istnieniu innego człowieka dowiadujemy się 
poprzez doświadczenie wstydu będące odpowiedzią na uprzedmiota- 
wiające mnie spojrzenie drugiego człowieka. Merleau-Ponty utrzymu
ją że ciało innego nie jest dla mnie przedmiotem, ani moje dla innego. 



218 Rozdział VI

Są one zachowaniami, bytami umieszczonymi w świecie. Inny nie jest 
zamknięty w mojej perspektywie świata, nie potrzebuję też bez ustanku 
uciekać przed nim. Trzeba raczej powiedzieć, że inny i ja „wszyscy 
partycypujemy w świecie jako anonimowe podmioty percepcji” (P.P., 
s. 406). Kiedy inny patrzy na ten sam przedmiot co ja, wtedy następuje 
potwierdzenie jego realności. Mimo, że wygląd świata związany jest 
zawsze z punktem widzenia, czyli z własną perspektywą wyznaczoną 
przez zlokalizowane ciało, to jednak nasze światy łączą się w jeden 
wspólny świat, w którym punkty widzenia są lub mogą być wymie
nialne.

Inny ze swoim zachowaniem jest bytem otwartym, oznacza to 
między innymi to, że jego sens nie wyczerpuje się w funkcjach biolo
gicznych lub zmysłowych. Tworzy on bowiem przedmioty, narzędzia 
a tym samym projektuje siebie w świat przedmiotów kulturalnych. 
Wśród wielu przedmiotów tego rodzaju tylko jeden odgrywa szczegól
ną rolę w percepcji drugiego człowieka. Tym przedmiotem jest język. 
W doświadczeniu dialogu, dowodzi Merleau-Ponty, stanowi on coś 
wspólnego między mną a innym. Sprawia to jednak, że w rozmowie 
inny człowiek nie jest już dla mnie zachowaniem, jesteśmy tutaj 
w szczególnej relacji wzajemności, „współistniejemy poprzez ten sam 
świat”.

Podsumowując wątek innego i rolę ciała w relacjach intersubiek- 
tywnych, wypada zapytać, czy francuskiemu filozofowi udało się od
dać całą jej specyfikę. Co wynika z powyższych analiz? Przede wszyst
kim trzeba powiedzieć, że autor Prozy świata starał się podejść do tego 
intrygującego zagadnienia w sposób konsekwentny dla całej swej 
argumentacji, umieszczając je na poziomie percepcji. Pozawalało mu 
to, jak sądził, uniknąć problemów, jakie niosły ze sobą z jednej strony 
obiektywne naukowe podejście oraz z drugiej idealistyczne próby 
konstytucji innego wychodzące od czystej myśli. W tym ujęciu ciało 
odgrywa kluczową rolę, ponieważ zawierając w sobie jednocześnie, że 
tak powiem, to, co wspólne i to, co jednostkowe, w konsekwencji 
pozwala ominąć zasadnicze trudności. Jakie? W przypadku naukowe
go, obiektywnego podejścia napotykamy na podstawową trudność 
polegającą na niemożliwości oddania specyfiki innego jako niezależnej 
egzystencji. Krótko mówiąc, jest to trudność związana z niemożnością 
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myślenia o nim jako o bycie obdarzonym świadomością i wolnością 
oraz dążeniem podporządkowania go obiektywnym prawom przedsta
wienia. Nie oznacza to jednak, że Merleau-Ponty jest subiektywistą. 
Trzeba raz jeszcze przypomnieć, że w jego przypadku nie chodzi 
o obiektywizm, którego przykładem może być podejście traktujące 
przedmioty jako istniejące partes extra partes. Jest to obiektywizm 
ukonstytuowany w odmienny sposób. Podstawą są tutaj odniesienie 
percepcyjne oraz bycie w świecie.

Ale odrzucając wcześniej zarysowane podejście francuski filozof 
starał się także uniknąć niebezpieczeństw związanych ze stanowiskiem 
reprezentowanym przez Husserla w Ideach i Medytacjach kartezjań- 
skich, który to, jak pamiętamy, starał się ukonstytuować innego w obrę
bie własnych aktów świadomości. Trudność Husserla z pokazaniem, 
w jaki sposób monadyczne podmioty mają wspólny świat doświadcze
nia, autor Fenomenologii percepcji starał się rozwiązać przez przyjęcie 
bezosobowej podstawy, z której niejako wyłaniają się osobowe i indy
widualne podmioty. Tym samym solipsystyczna perspektywa miała 
zostać zastąpiona oczywistością istnienia intersubiektywnego świata, 
a wraz z nim innych podmiotów. Podejście Merleau-Ponty’ego, jak 
sugerowałem, różni się także od ujęcia Sartre’a. W tej kwestii Merleau
-Ponty postępuje w sposób, by tak rzec, pełen niuansów. Z jednej 
strony uznaje on bowiem możliwość reifikacji innego, tak w przypadku 
relacji seksualnych, jak i poznawczych. Z drugiej jednak wyraźnie 
podkreśla redukcyjny charakter takiego ujęcia oraz usiłuje ukazać 
w innym to, co istotnie jest jego własne. Rodzi się jednak zasadne 
pytanie: czy mu się to rzeczywiście udaje? Wydaje się bowiem, że inny 
jako taki na poziomie percepcji nie jest osiągalny. Pozostaje bez
sprzecznie faktem, że inny w swojej ekspresji ujawnia siebie i ta część 
w oparciu o wspólną podstawę, którą jest ciało, jest nam dostępna. Ale 
pomimo, że posiadamy ciała i żyjemy we wspólnym nam świecie, to 
jednak inny człowiek pozostaje tak długo dla nas zagadką, jak długo 
nie chce dzielić się z nami swym doświadczeniem. Dokonuje się to już 
jednak, nie na poziomie percepcji, lecz poprzez komunikację, dialog, 
którego podstawą jest język. Rzecz ciekawa, że język otwiera także 
możliwość znalezienia kolejnej, oprócz ogólnych struktur ciała, obiek
tywnej podstawy i tym samym wyklucza ryzyko solipsyzmu. Stanowi 
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on ponadto narzędzie, dzięki któremu inny może być osiągalny nie 
tylko w swoim bezosobowym aspekcie, w tym, co jest nam ogólne 
i wspólne, ale także w swym osobowym i indywidualnym bycie. To 
dzięki językowi w dialogu może on komunikować nam swoje podmio
towe doświadczenie. Oznacza to jednak przekroczenie uprzywilejowa
nej pozycji percepcji, a przynajmniej ukazanie jej ograniczenia. Wpraw
dzie same analizy percepcji oraz badanie ogólnych struktur ciała za
pewniają obiektywną podstawę komunikacji z innym człowiekiem, nie 
dają jednak dostatecznej możliwości dotarcia do tego, co w innym 
człowieku jest naprawdę indywidualne. Trzeba w tym miejscu, w for
mie dygresji, dodać, że w późniejszym okresie swej twórczości francu
ski filozof rozwijał, na przykład w Signes, badania języka i komunika
cji w związku z poznaniem innego człowieka. Oznaczało to już jednak 
krytykę wcześniejszego stanowiska.

Ekspresja cielesności - ciało i słowo

W swojej semantycznej teorii ciała Merleau-Ponty wskazuje na bezpo
średni związek, jaki istnieje między ciałem a zjawiskiem mówienia 
i aktem znaczeniowym. Wypada stwierdzić, że w pewnym sensie jest to 
konsekwencja wcześniejszych rozważań, bowiem od samego początku 
francuski filozof starał się pokazać odrębność ciała wobec przedmio
tów, rzeczy, jego Intencjonalność i ekspresyjność; a zatem znaczenie 
zawsze było w centrum jego uwagi.

By lepiej przedstawić zagadnienie, powiedzmy parę słów o jego 
koncepcji mowy. W tym wypadku, podobnie jak to miało miejsce 
wcześniej, stanowisko Merleau-Ponty’ego wyodrębnia się mając za 
punkt odniesienia koncepcje przeciwne. Jakim koncepcjom, zapytajmy, 
on się przeciwstawia? Klasyczne koncepcje, zdaniem autora Prozy 
świata, przedstawiały mowę jako mechanizm reprezentacji lub jako 
ślady mózgowe pozostawione w nas przez usłyszane czy też powtarza
ne wyrazy. Nie jest przy tym ważne, czy są to ślady natury cielesnej czy 
też warstwy zgromadzone w nieświadomej psychice. Ważne jest to, że 
przy takim ujęciu otrzymujemy język bez podmiotu mówiącego. Dzieje 
się tak, ponieważ w obydwu przypadkach mówienie związane jest ze 
zjawiskami w trzeciej osobie i „nie ma nikogo, kto zabierałby głos, jest 
tylko potok słów, które wytwarzają się bez jakiejkolwiek rządzącej 
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nimi intencji powiedzenia czegoś”26. A zatem słowo nie jest tutaj 
czynem, nie stanowi ujawnienia jakichkolwiek wewnętrznych możli
wości człowieka. Nie posiada ono własnego znaczenia, które byłoby 
połączone z językiem tego, kto mówi i jego światem. Dla empirysty 
słowo stanowi zjawisko quasi-fizjologiczne złączone z mechanicznymi 
prawami, z kolei w ujęciu intelektualistycznym tylko myśl posiada 
znaczenie, słowo zaś jest „pustą powłoką”. W konsekwencji, w oby
dwu koncepcjach słowo nie jest znaczące „w pierwszym nie ma niko
go, kto mówi, natomiast w drugim występuje podmiot, lecz nie jest to 
osobnik mówiący, jest to osobnik myślący” (Słowo, s. 84), posługujący 
się kategoriami, które jako jedyne posiadają znaczenie.

26 M. Merleau-Ponty, Słowo i ciało Jako ekspresja, w: Proza świata. Eseje o mowie, 
°P- cit., s. 81.

Teza Merleau-Ponty’ego zaś brzmi: słowo posiada znaczenie, tym 
samym jego stanowisko sytuuje się poza wspomnianymi ujęciami. 
Francuski filozof podkreśla, że słowo nie jest znakiem myśli, czyli 
czymś, co ma obwieszczać coś innego. Relacja między słowem a myślą 
jest innego rodzaju. Znaczenie zostaje uchwycone w słowie, zaś słowo 
jest zewnętrznym istnieniem znaczenia. Autor Fenomenologii percep
cji powie: „jest rzeczą konieczną, żeby, tak czy owak, wyraz i słowo 
przestały wreszcie uchodzić za sposób oznaczania przedmiotu lub 
myśli, żeby stały się obecnością tej myśli w obrębie świata zmysłowego 
i jej godłem czy też jej ciałem, a nie jej szatą” (Słowo, s. 92). Merleau- 
Ponty wyznaje pogląd, że słowo lub poszczególne wyrazy niejako 
niosą ze sobą pierwotną warstwę znaczenia, która jest z nimi ściśle 
zrośnięta i podaję myśl ,jako styl, jako wartość uczuciową jako 
egzystencjalną mimikę niż jako sąd logiczny” (ibidem). Tym sposobem 
pod znaczeniem pojęciowym słów odnajdujemy znaczenie egzysten
cjalne, które jest od nich nieodłączne.

By znaleźć ilustrację dla swej tezy, Merleau-Ponty odwołuje się do 
różnorodnych form ekspresji estetycznej: muzycznej, malarskiej, lite
rackiej, etc. Ekspresja estetyczna nadaje bowiem temu, co wyraża, 
istnienie w sobie, wytwarza znaczenie, nie zaś poprzestaje na jego 
przekładzie. W rozmaitych formach ekspresji, na przykład przy pisaniu 
powieści, w rzeczywistości nie chodzi o umieszczenie w piśmie myśli.
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Trzeba raczej powiedzieć, że sama operacja ekspresji sprawia, że 
znaczenie istnieje jak rzecz w samym tekście, czy też, jak to określa 
francuski filozof, „żyje ono w organizmie słownym, i osadza je w pisa
rzu lub czytelniku jako nowy narząd zmysłowy, otwiera przed naszym 
doświadczeniem nowe pole, nowy wymiar” (Słowo, s. 92-93). Podob
nie rzecz wygląda z wyrażaniem myśli przez słowo. Myśl nie istnieje 
poza światem i poza słowami. Jest raczej tak, że myśl i ekspresja 
konstytuują się jednocześnie wtedy, „gdy nabyte przez nas kulturowe 
doświadczenie znów staje się czynne w służbie tego nieznanego prawa, 
podobnie jak nasze ciało składa się w nowy gest w ramach nabytego 
przyzwyczajenia” (Słowo, s. 94). Zarys rozważań o języku, słowie 
i znaczeniu doprowadza nas zatem do sedna interesującej nas proble
matyki, to znaczy do związku, jaki istnieje między mową, znaczeniem, 
ekspresją i ciałem. Najlepiej związek ten można zobaczyć, rozważając 
problem gestu.

Gest

Merleau-Ponty uważa, że słowo jest prawdziwym gestem i jest przepo
jone znaczeniem w ten sam sposób co gest. To właśnie umożliwia 
komunikację. Nie znaczy to jednak, że słowa tak działają na mnie, że 
wywołują przedstawienia. Francuski filozof wyraźnie podkreśla, że nie 
obcujemy z myślą lub przedstawieniem, lecz z „osobnikiem mówią
cym, z pewnym stylem bycia oraz ze światem, który wyznacza” (Słowo, 
s. 94). Osobnik mówiący, styl bycia i świat wszystkie te trzy elementy 
są niezwykle ważne. Z jednej strony jesteśmy w świecie, w którym 
znaczenia i słowa są czymś zastanym, czymś, co napotykamy. Dlatego 
też z łatwością możemy zrozumieć mowę innych ludzi, możemy się 
z nimi komunikować. Ale z drugiej strony słowo ukonstytuowane, 
czyli coś, co towarzyszy nam w codziennym życiu, zakłada wcześniej
szą ekspresję. A zatem, by lepiej zrozumieć człowieka, trzeba skiero
wać się ku źródłom ekspresji. Merleau-Ponty określa to metaforycznie, 
mówiąc, że musimy pod szumem słów odnaleźć pierwotne milczenie 
i opisać gest, który to milczenie przerywa.

Spróbujmy bliżej przyjrzeć się gestowi. Weźmy za przykład gest 
gniewu lub groźby. Otóż, żeby ów gest zrozumieć, nie musimy odtwa
rzać sobie uczuć wykorzystywanych w tych samych lub podobnych
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gestach, nie spostrzegamy również gniewu lub groźby jako faktu 
psychicznego ukrytego za gestem. Jest raczej tak, że odczytujemy 
gniew lub groźbę niejako bezpośrednio z gestu. Autor Prozy świata 
powie: „gest nie każę mi myśleć o gniewie, on sam jest tym gniewem” 
(Słowo, s. 95). Ale uchwytywanie znaczenia gestu przebiega w inny 
sposób niż uchwytywanie na przykład znaczenia koloru fotela. Gest 
jest dany w sposób inny niż rzecz, a jeszcze dokładniej sprawę ujmując, 
trzeba powiedzieć, że znaczenie gestu nie tyle jest dane, co zrozumiane 
czyli odbierane przez akt widza. Rodzi się więc pytanie: czym wobec 
tego jest ów akt? Przede wszystkim, co na pierwszy rzut oka brzmi 
paradoksalnie, nie jest on operacją poznawczą. Komunikowanie się lub 
rozumienie gestów bowiem, zdaniem Merleau-Ponty’ego, uzyskuje się 
poprzez wzajemność (réciprocité) moich intencji i gestów innego, 
moich gestów i intencji czytelnych w zachowaniu innego. Warto za
uważyć, że ów akt dokonuje się w ciele i poprzez ciało, co francuski 
filozof przyznaję wprost, mówiąc, „że wszystko dzieje się tak, jak 
gdyby czyjeś intencje przebywały w moim ciele lub jakby moje inten
cje przebywały w cudzym ciele” (Słowo, s. 96). Można powiedzieć, że 
gest, którego jestem świadkiem, zarysowuje kontur, zarys czegoś, co 
jest wspólne mnie i innemu. Tym, co wspólne jest przedmiot intencjo
nalny. Przedmiot ten z kolei staje się aktualny i zrozumiały w wyniku 
działania możliwości tkwiących w moim ciele, które to, by tak rzec, 
zestrajają się z nim i pozyskują go dla siebie. A zatem komunikacja 
dochodzi do skutku wtedy, gdy moje zachowanie, stykając się poprzez 
zmysłowe punkty z gestem innego, łączy się z nim, nie naśladując 
jednak, tylko robiąc to niejako własnym sposobem. Co w konsekwencji 
sprawia, że „sobą potwierdzam obecność innych, a inni moją obec
ność” (Słowo, s. 96). Jest to pierwotny sposób przeżywania czyjejś 
obecności, który zostaje zniekształcany przez rozmaite intelektualne 
analizy.

Powtórzmy, gesty innego nie są rozumiane przez mnie w procesie 
interpretacji intelektualnej. Obcowanie ludzi ze sobą nie opiera się 
także na wspólnym ich przeżyciom znaczeniu. Jest to raczej rodzaj 
„ślepego rozpoznania” (reconnaisssance aveuglé), które poprzedza 
intelektualne opracowanie znaczenia. Nasuwa się nieuchronnie wnio
sek, że „rozumienie” innego człowieka dokonuje się dzięki ciału na 
poziomie przedrefleksyjnym. Trzeba jednak natychmiast dodać, że 
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uchwytywanie znaczenia gestu łączy się ze strukturą świata, którą gest 
zarysowuje. Można powiedzieć, że gest sam zarysowuje swoje znacze
nie, posiada więc owo znaczenie immanentnie. Takie stwierdzenie 
wydaje się być dla wielu trudne do przyjęcia. Ktoś mógłby bowiem 
powiedzieć, że znaczenia, którymi rozporządzamy, tworzą między mó
wiącymi wspólny świat, do którego aktualne i nowe słowa się odnoszą 
w taki sam sposób, w jaki gest do świata zmysłowego. Słowo byłoby 
więc tutaj sposobem, w jaki wykorzystuje się czy modyfikuje obecne 
już wcześniej znaczenia. Cały czas jednak pozostaje pytanie: w jaki 
sposób powstały owe znaczenia. Ale Merleau-Ponty wyraźnie wskazu
je, że pierwszych zarysów mowy należy szukać w emocjonalnej gesty
kulacji „za pośrednictwem której człowiek na dany świat nakłada świat 
na miarę człowieka” (Słowo, s. 101). Trzeba zaznaczyć, że nie ma to nic 
wspólnego z koncepcjami naturalistycznymi, które sprowadzają znak 
sztuczny do znaku naturalnego, zaś mowę próbują zredukować do 
ekspresji emocjonalnych.

Autor Prozy świata jest zdania, że u człowieka nie ma znaków 
naturalnych, zaś zbliżając mowę do ekspresji emocjonalnej nie po
mniejsza się w niej tego, co w niej specyficzne. Na przykład wzrusze
nie, jako zmiana naszego bycia w świecie, pozostaje czymś przypad
kowym wobec „mechanicznych urządzeń zawartych w naszym ciele 
i przejawia tę samą moc postaciowania bodźców i sytuacji, która 
dochodzi do szczytu na szczeblu mowy” (Słowo, s. 101-102). Krótko 
mówiąc, nie ma przyporządkowania naturalnych znaków anatomicznej 
budowie ciała. Inna jest bowiem mimika związana z gniewem lub 
radością u Chińczyka, inna u Francuza lub Niemca. Ale nie tylko gest 
pozostaje przypadkowy w stosunku do organizacji cielesnej, również 
przypadkowy jest sposób przeżywania sytuacji. Inaczej Chińczyk, ina
czej Francuz posługują się swoim ciałem, co oznacza, że nadają inną 
postać, kształt własnemu wzruszeniu oraz własnemu światu.

Jakie, zapytajmy, wynikają wnioski z powyższych rozważań? Przede 
wszystkim jasnym jest, że użytek jaki człowiek robi ze swego ciała 
Jest transcendentny w stosunku do tego ciała jako zwykłego bytu 
biologicznego” (Słowo, s. 102). Innymi słowy, u człowieka nie można 
wyróżnić jakiejś pierwszej warstwy zachowań, określanej jako natu
ralna, w stosunku do której dałoby się wyodrębnić świat duchowy. 
W przypadku człowieka bowiem mamy do czynienia z tą szczególną 



Semantyczna teoria ciała, czyli Merleau-Ponty’ego rozważania o cielesności 225

sytuacją, że „wszystko jest wytworzone i wszystko jest naturalne”, 
czyli nie ma słowa, ani też zachowania, które by czegoś nie zawdzię
czało temu, co biologiczne i jednocześnie nie oddalało się od zwierzę- 
cości, nie wymykało się zachowaniom witalnym. Na tym właśnie 
polega, zdaniem francuskiego filozofa, geniusz dwuznaczności, który 
najlepiej służy zdefiniowaniu człowieka. A zatem wypada stwierdzić, 
że zachowania stwarzają znaczenia, które są transcendentne wobec 
anatomicznego uposażenia człowieka, co pozwala zachowanie to zro
zumieć. Ostatecznie jest to jakaś „irracjonalna siła” stwarzająca znacze
nia i je przekazująca. Słowo zresztą stanowi szczególny przypadek 
działania owej siły.

Jak zatem określić taką teorię znaczenia. Jest to, jak się zdaje, 
egzystencjalna teoria znaczenia, która ma ukazywać pozycję człowieka 
w świecie jego znaczeń. W świecie tym życie myślowe lub kulturowe 
czerpie swoje struktury z życia naturalnego. Dla interesującej nas 
problematyki ma to istotne znaczenie, ponieważ oznacza, że podmiot 
myślowy (/e sujet pensant) musi być w jakimś sensie ugruntowany 
w podmiocie ucieleśnionym {le sujet incarne). Tak jak dla mówiącego 
i słuchającego gest fonetyczny jest strukturyzacją, nadaniem postaci 
jakiemuś przeżyciu, tak dla mnie i dla innych, zachowanie mojego ciała 
nadaje otaczającym mnie przedmiotom znaczenie. Dzieje się tak, po
nieważ „do definicji ciała ludzkiego należy właśnie przywłaszczanie 
sobie - w nieograniczonym szeregu nieciągłych aktów - znaczenio
wych zalążków, które przekraczają i przeobrażająjego naturalne moce” 
{Słowo, s. 109). Jest to akt transcendencji najlepiej zauważalny w mo
mencie powstawania nowego zachowania, później zaś w formie gestu 
oznaczającego komunikowanie się. W tej czynności ciało, z jednej 
strony, otwiera się na nowe zachowanie, z drugiej czyni je zrozumiałym 
dla zewnętrznych obserwatorów. Żeby jednak - jak to metaforycznie 
określa Merleau-Ponty - wydarzył się „cud”, gestykulacja fonetyczna 
musi posłużyć się znaczeniami już nabytymi, dostępnymi podmiotowi, 
zaś gest słowny musi się dokonać w znanym wszystkim rozmówcom 
horyzoncie. Podobnie rzecz się ma z innego rodzaju gestami, które 
zakładają wspólny wszystkim świat postrzegany. To jednak nie wszyst
ko. Słowo bowiem wyłania nowe znaczenie, podobnie jak gest nadaje 
nowe znaczenie, o ile jest gestem inicjującym. Wynika z tego, że trzeba 
uznać za fakt „ową otwartą i nieograniczoną moc {puissance) (tj. 
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chwytanie i zarazem komunikowanie), dzięki której człowiek wykra
cza poza siebie poprzez swe ciało i słowo ku nowemu zachowaniu albo 
ku komuś drugiemu lub ku własnej myśli” (P.P., s. 226, Słowo, s. 110).

Jakie wnioski dla problematyki cielesności wyciągnąć można z ana
liz słowa i ekspresji? Przede wszystkim, po raz kolejny okazuje się, że 
ciało nie jest ani mechanizmem, ani zespołem cząstek, ani też zlepkiem 
procesów chemicznych i biologicznych. Jego enigmatyczna natura 
owo, że „nie jest tam, gdzie jest, nie jest tym, czym jest”, wynika 
z faktu, że wydobywa ono z siebie znaczenie, które znikąd nie pocho
dzi, projektuje je na swe otocznie oraz komunikuje innym podmiotom 
wcielonym. Ciało poprzez gest przeobraża się, staje się myślą lub 
intencją, którą oznacza. Słowem, ono wskazuje, mówi. Z kolei znacze
nie, które rodzi się w żywym ciele, rozciąga się na świat zmysłowy.

Uwagi końcowe

Każdy, kto chce pisać o koncepcji cielesności w filozofii Merleau- 
-Ponty’ego staje przed niemałym dylematem. W jaki sposób zdać 
w pełni sprawę z tak złożonej i wielowątkowej koncepcji? Myślę, że 
już od początku analiz stało się jasnym, jak rozległe i oryginalne są 
poglądy francuskiego filozofa. Sądzę, że z powyższych rozważań jasno 
da się wyprowadzić kilka wniosków natury ogólnej. Przede wszystkim, 
Merleau-Ponty w całej swojej twórczości filozoficznej konsekwentnie 
utrzymywał, dając temu wielokrotnie świadectwo, że człowiek jest 
umysłem wcielonym. Przeciwstawiał się on tym samym wszelkim 
próbom oddzielania, na sposób kartezjański, umysłu od ciała. Z nieza
chwianą pewnością dowodził, że człowiek jako umysł wcielony sta
nowi jedność. Świadomość w jego ujęciu nie jest bowiem osobnym 
i niezawisłym bytem. Jest ona zawsze osadzona i zakorzeniona w ciele. 
Wypada też zwrócić uwagę na to, że charakterystyczną rysą myślenia 
autora Fenomenologii percepcji jest jego anty redukcjonizm. W jego 
podjeściu odnajdujemy bowiem bezustanną próbę przezwyciężenia 
jednej perspektywy oraz dążenie do jak najpełniejszego zdania sprawy 
z tego, czym jest cielesność. Nie może zatem dziwić fakt, że Merleau
-Ponty w żmudny sposób usiłował zintegrować różne i na pierwszy rzut 
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oka przeciwstawne sobie porządki: mechaniczny, biologiczny i ludzki. 
To dążenie dostrzec można także wówczas, gdy tworząc teorię ciała 
francuski filozof łączy ze sobą punkt widzenia epistemologiczny, gdzie 
ciało jest naszym punktem wiedzenia na świat, z punktem wiedzenia 
ontologicznym, gdzie świadomość wcielona to nasz fundamentalny 
sposób bycia w świecie.

Rozważając kwestie ciała, Merleau-Ponty z niezachwianą pewno
ścią dowodził różnicy, jaka istnieje między ciałem człowieka a jakim
kolwiek innym przedmiotem w świecie. Ignorowanie tej różnicy bo
wiem, w jego oczach, skazywało na porażkę wszelkie próby dotarcia 
do tego, co w ludzkim ciele, a zatem i w człowieku, najbardziej spe
cyficzne. Autor Fenomenologii percepcji, by wykazać swoją tezę nie 
wahał się sięgnąć po bogaty materiał, którego dostarczały mu rozmaite 
dyscypliny naukowe, a w szczególności psychologia. Tak więc utrzy
mywał on, że w odróżnieniu od rzeczy ciało człowieka nie tyle jest 
w przestrzeni, ile raczej posiada ono zdolność nadania sensu prze
strzenności, krótko mówiąc ciało zamieszkuje przestrzeń. Tym samym 
cielesność dzięki swoistym właściwościom, pozwala nam na bezpo
średnie przeżywanie świata i naszego w nim usytuowania oraz otwiera 
nas na innych. Niewątpliwą zasługą Merleau-Ponty’ego jest opisanie 
naszej egzystencjalnej sytuacji uwzględniając rolę, jaką tutaj odgrywa 
ciało własne. Przypomnijmy, że ciało własne oznacza ciało z właściwy
mi tylko jemu władzami. A więc takimi na przykład, że podobnie jak 
świadomość posiada ono intencjonalny charakter, odznacza się senso- 
twórczymi cechami i ma ekspresyjny charakter. Szczególnie ważne 
w jego koncepcji ciała jest odwołanie się do pojęcia znaczenia. W swej 
semantycznej teorii ciała Merleau-Ponty starał się bowiem wskazać na 
bezpośredni związek, jaki istnieje między ciałem a aktem znaczenio
wym. Ostatecznie więc w oczach francuskiego filozofa jedność ludz
kiego ciała jest jednością żywych znaczeń.





Rozdział VII

Wcielenie - podstawowa cecha człowieczeństwa. 
Filozofia żywego ciała Michela Henry'ego

Wstęp

Michel Henry to bez wątpienia jeden z najbardziej oryginalnych współ
czesnych francuskich filozofów, mimo to, co niestety trzeba powie
dzieć, pozostaje niemalże nieznany polskiemu czytelnikowi. Myślę, że 
się nie pomylę, jeśli powiem, że w w jego poglądach da się wyróżnić 
osobną dziedzinę poświęconą filozofii ludzkiego ciała. Pod tym wzglę
dem dwa jego dzieła: Philosophie et phénoménologie du corps oraz 
Incarnation. Une philosophie de la chair są tego najlepszym świadec
twem. Rzecz jasna wyżej wymienione dzieła wpisują się w całość jego 
bogatej twórczości filozoficznej1. Niemniej jednak na potrzeby tego 
rozdziału spróbujemy w oparciu o powyższe teksty, a w zasadzie 
przede wszystkim w oparciu o drugi z nich, wyodrębnić główne 
składowe jego filozofii cielesności. Zasadniczy powód takiego właśnie 
postępowania wynika z przekonania, że drugie z wymienionych dzieł 
potraktować można jako syntezę poglądów M. Henry’ego dotyczących 
filozofii ciała. W tym sensie zawiera ono w sobie także wyniki, które 

1 Na temat jego poglądów filozoficznych ukazała się imponująca praca monogra
ficzna R. Kühn, Leiblichkeit als Lebendigkeit. Michel Henrys Lebensphänomenologie 
absoluter Subjektivität als Affektivität, Freiburg-München 1992.
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zostały wcześniej wypracowane w Philosophie et phénoménologie du 
corps. Ponadto Philosophie et phénoménologie du corps jakkolwiek 
zawiera wiele oryginalnych myśli, to jednak jest przede wszystkim 
próbą interpretacji filozofii Maine de Birana. Na marginesie dodajmy, 
że dzieło to pierwotnie stanowić miało rozdział dotyczący ego i subiek
tywności. W miarę pisania jednak rozdział ten rozbudowywał się coraz 
bardziej i ostatecznie został odłączony od całości, w wyniku czego 
powstało całkiem pokaźne dzieło traktujące o cielesności. Dla porząd
ku trzeba też wspomnieć o tym, że badania nad ego i subiektywnością 
zostały opublikowane w dwóch tomach pod tytułem L’essence de la 
manifestation1.

2 M. Henry, L'Essence de la manifestation, 2 vol., Paris 1963.
3 M. Henry, Incarnation. Une Philosophie de la chair, Paris 2000. Dalej jako I.
4 H. Henry, C’est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris 1996.
s G. Dufour-Kowalska, Michel Henry. Un philosophe de la vie et de la praxis, Paris 

1980, s. 101.

Incarnation. Une philosophie de la chair2 3 można potraktować jako 
dojrzały i bogaty traktat o filozofii cielesności. Do starych wątków, 
którym poświęcał wiele uwagi, francuski filozof dodał nowe. Kontekst, 
w jakim pojawia się to dzieło jest również interesujący. Zwróćmy 
uwagę przede wszystkim na dwie główne kwestie. Po pierwsze w dziele 
tym pojawia się szeroko rozbudowany wątek polemiczno-historyczny, 
tworzący szerszy punkt odniesienia dla poglądów samego Henry’ego. 
W tym kontekście mieszczą się główne ustalenia z wcześniejszego 
okresu jego filozofii cielesności. Po drugie jest to tekst, który można 
umieścić na pograniczu teologii i filozofii, szczególnie trzecią jego 
część. W tym sensie stanowi on rozwinięcie wcześniej wydanej C'est 
moi la Vérité4, autor pragnie bowiem oprócz analiz stricte filozoficz
nych zdać w nim sprawę z jednego z podstawowych dla chrześcijań
stwa sformułowań: „Słowo stało się ciałem”. W naszej analizie ograni
czymy się jednak do wymiaru filozoficznego i tylko tam, gdzie okaże 
się to niezbędne, dotykać będziemy styku tych dwóch dyscyplin.

Jak zauważa jeden z komentatorów dzieła Henry’ego, „stwierdze
nie: „jestem moim ciałem” oraz stwierdzenie: „ciało, które jest Ja", 
wskazują na tożsamość podmiotu i jego ciała: taka jest zasada filozofii 
ciała M. Henry’ego”5. By zdać w pełni sprawę ze znaczenia tej formu- 
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ty musimy przyjrzeć się, jak dokładnie wygląda jego filozofia ciele
sności.

Żywe ciało i ciało fizyczne - chair i corps

Ważną kwestię stanowią rozróżnienia terminologiczne, zacznijmy więc 
od nich. Zdaniem Henry’ego istnieją dwa rodzaje ciał, którym odpo
wiadają dwa słowa le corps i la chair. Pierwsze z nich to nieruchome 
ciało-rzecz, podobne do tych, które odnajdujemy w materialnym świe
cie czy też ciało, które można skonstruować używając do tego material
nych procesów, organizując je zgodnie z prawami fizyki. Takie ciało 
nie czuje i nie doświadcza niczego, nie kocha i nie pragnie rzeczy, które 
je otaczają. Drugie z nich to nasze ciało. Charakteryzuje się ono tym, że 
czuje każdy przedmiot jemu bliski, postrzega jakości tego przedmiotu, 
widzi kolory, słyszy dźwięki, wdycha zapachy, doznaje uczucia twar
dości ziemi, po której stąpa czy szorstkości dotykanego ręką przedmio
tu. Ale przede wszystkim doświadcza ono wysiłku, który wykonuje. 
Tak więc pierwsze z nich to, na przykład, kamień na drodze lub 
konstytuujące go mikrocząstki fizyczne. Drugie zaś to nasze ciało, 
które porusza się, czuje jednocześnie siebie i to, co je otacza. Dlatego 
też dla pierwszego zarezerwowana jest nazwa corps - ciało rzecz, dla 
drugiego chair - żywe ciało. „Ponieważ - piszę Henry - nasze żywe 
ciało {chair) nie jest niczym innym niż tym, co doświadczając siebie, 
cierpiąc, trwając i podtrzymując samego siebie i tym sposobem samo 
z siebie rozkoszując się według wciąż odnawiających się impresji, 
z. tego powodu, może czuć ciało {le corps) wobec niego zewnętrzne, 
dotykać go podobnie jak być przez nie dotykanym” (I., s. 8-9).'Ciało 
materialne nie posiada takich własności. Podstawową sprawą w anali
zie będzie więc wyjaśnienie tego czym jest żywe ciało {chair), bowiem 
wiąże się to bezpośrednio z naszą kondycją jako bytów wcielonych.

Wcielenie jednak nie polega na posiadaniu ciała {avoir un corps) 
ani też na bycie rodzajem bytu cielesnego {corporel), a z tego powodu 
materialnego, stanowiącego integralną część świata. Zdaniem Hen
ry’ego wcielenie polega na fakcie posiadania żywego ciała {avoir une 
chair), czy może więcej na byciu żywym ciałem {etre chair). Zatem 
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byty wcielone nie są nieruchomymi ciałami, które niczego nie czują, 
nie doświadczają samych siebie, ani też nie posiadają świadomości 
siebie i rzeczy. Przeciwnie trzeba by powiedzieć, że są to byty cierpią
ce, przesycone pragnieniem i lękiem, odczuwające serie impresji zwią
zanych z żywym ciałem, ponieważ są one złożone z jego substancji 
„substancji wrażeniowej (impressionelle) zaczynającej się i kończącej 
wraz z tym, co ono doświadcza” (I., s. 9). W tym sensie jest nam łatwo 
poznać nasze żywe ciało: ono, by tak rzec, „nigdy nas nie opuszcza”. 
Żywe ciało przylega do nas w formie impresji bólu i przyjemności, 
które doznajemy bez przerwy, co w konsekwencji powoduje, że każdy 
z nas dobrze wie, czym jest nasze żywe ciało, nawet jeśli nie jesteśmy 
w stanie tej wiedzy wyrazić pojęciowo. Inaczej rzecz wygląda, gdy 
uwzględnimy nieruchome, materialne ciało natury - ono nie jest nam 
dane bezpośrednio. A zatem podstawowy zamiar M. Henry’ego polega 
na wyjaśnieniu różnicy, jaka istnieje między tymi dwoma rodzajami 
ciał oraz ich wzajemnej relacji, co w konsekwencji ma, zdaniem 
francuskiego filozofa, otworzyć możliwość badania wcielenia w sensie 
chrześcijańskim.

Powstaje więc pytanie: w jaki sposób i przy pomocy jakich narzędzi 
i pojęć można właściwie scharakteryzować nasze żywe ciało (chair) 
oraz jak ukazać różnicę istniejącą między nim i innymi ciałami (corps)? 
Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w nauce, którą jest rozwijana 
przez Henry’ego wersja fenomenologii określana mianem fenomenolo
gii życia. W myśl jej założeń istnieje radykalne pierwszeństwo życia, 
które dopiero czyni możliwą wszelką obiektywizację w myśli. Fenome
nologia życia pozwala podjąć kwestię ciała (corps) i naszego żywego 
ciała (chair) w świetle zupełnie odmiennych założeń. Z czym się one 
łączą? Otóż zgodnie z fenomenologią życia istnieją dwa, niereduko- 
walne do siebie sposoby ukazywania się: świata i życia, przez co 
otwierają się dwie drogi badania cielesności. Pierwsza z nich dotyczy 
sposobu ukazywania się ciała (corps) w świecie i łączy się ze zwykłym 
doświadczeniem tego ciała. Jest to „światowe doświadczenie ciała, 
które wyraża tradycyjną wiedzę ludzkości na jego temat” (I., s. 137). 
Zgodnie z tym tradycyjnym, zdroworozsądkowym ujęciem ciało jest 
przedmiotem świata mniej lub bardziej podobnym do innych przedmio
tów. Co takiego je charakteryzuje? Można podać kilka takich istotnych 
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cech. Przede wszystkim wszystkie te ciała są ciałami czasowo-prze- 
strzennymi, a w ich charakterystyce kluczową rolę odgrywa kategoria 
przyczynowości. Jednak to nie wszystko. Takie zaludniające świat 
ciała: nasze ciała podobnie, jak i ciała innych ludzi, zwierząt oraz 
nieruchome ciała rzeczy, wszystkie te ciała są ciałami uchwytnymi 
zmysłowo (sensibles). Oznacza to, że posiadają one kolory, smaki, 
własności dźwiękowe lub dotykowe. Właśnie zbiór takich zmysłowych 
własności określa ciała świata. W naszych oczach, uszach, podniebie
niu, dotyku każde z tych ciał jest zbiorem zmysłowych jakości, które 
określają nasze zachowanie wobec nich, czyniąc z nich przedmioty 
miłe lub niebezpieczne, użyteczne lub nie. Innymi słowy, w takim 
ujęciu świat jest nie tylko uporządkowaną, wyjaśnianą przyczynową 
całością, jest on także, by tak rzec, całością praktyczną. Ale Henry 
uważa, że taki zmysłowy świat zawdzięcza swoją zawartość życiu, co 
z kolei składnia do skierowania się z poziomu fenomenologii świata do 
fenomenologii życia. Zanim to jednak nastąpi, trzeba skierować się 
w stronę zarysu historii problematyki cielesności, toczonych w tym 
obszarze sporów, które przygotowują grunt dla poglądów samego 
Henry’ego.

Krytyka ciała zmysłowego przez Galileusza

Przegląd wybranych stanowisk dotyczących cielesności zacząć można 
od czasów nowożytnych przywołując postać Galileusza. Jego poglądy 
łączą się z krytyką ciała zmysłowego i zmysłowego świata. Dla Galile
usza bowiem ciało zmysłowe, które uznajemy za ciało realne, czyli 
ciało, które można widzieć, dotykać, słyszeć, czuć; ciało, które posiada 
kolory, zapachy, rozmaite jakości dotykowe, dźwiękowe, itd. jest ilu
zją. Zmysłowemu poznaniu ciał zmysłowych przeciwstawia on racjo
nalne poznanie figur i kształtów rzeczywistych, poznanie rozciągłych 
ciał materialnego świata w geometrii. Wraz z takim podejściem nastę
puje zamiana ciała zmysłowego na aż dotąd nieznane ciało, ciało 
naukowe. Warto dodać, że nie dotyczy to jedynie nieruchomego ciała 
rzeczy, materialnego, ujmowanego geometrycznie w formy i kształty, 
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ale także ciała ludzkiego. Taką procedurę nazwać można redukcją 
wszelkich form wiedzy do geometrycznej wiedzy o materialnej przyro
dzie. Po dokonaniu redukcji jakości zmysłowe nie przynależą już do 
istoty materialnej substancji, która może odtąd istnieć bez nich. Odtąd 
takie własności rozciągłości jak: miejsce, kształt, wielkość, ruch są 
z nią w sposób konieczny związane i określają jej istotę.

Można by zapytać: na czym polega pełny sens tej redukcji? Przede 
wszystkim trzeba zauważyć, że zdaniem Henry’ego, jakości afektywne 
nie są „materią ciał materialnych”, ponieważ ciała te nie czują niczego 
i nigdy niczego nie czuły. Doznania jakościowe przynależą do „czystej 
fenomenologicznej materii życia, do żywego, afektywnego ciała, które
go jakości te są modalnościami” (I., s. 145). Jeśli zatem jakości 
zmysłowe nie posiadają „swej realności” w rzeczach (les choses), lecz 
w życiu, jeśli ich materia, by tak rzec, nie jest materią wszechświata, 
lecz tym, co Henry nazywa impresyjną, fenomenologiczną materią 
życia, to konsekwencje redukcji dokonanej przez Galileusza są ogrom
ne. Redukcja taka oznacza rodzaj oczyszczenia, by nie powiedzieć, 
czystki dokonanej na świecie, w wyniku której odebrana mu zostaje 
warstwa zmysłowa przy jednoczesnym odkryciu w nim zewnętrznej 
materialnej substancji podległej obiektywnym parametrom. W takiej 
czynności zmysłowe modalności naszego życia stają się zwykłymi prze
jawami, którym w rzeczywistości nic nie odpowiada. Całe nasze życie 
tak jak je doświadczamy, nasze pragnienia, uczucia, emocje, odczucia, 
miłości, itd., wszystko to staje się iluzją. Ale redukcja uznając to wszyst
ko za iluzję, poszukuje jednocześnie ich źródła w biologicznej struk
turze organizmów, to znaczy w ostateczności w ruchach i procesach 
materialnych stanowiących prawdziwą rzeczywistość świata.

Co zatem jest wynikiem owej redukcji? Dwie rzeczy rzucają się 
szczególnie w oczy. Po pierwsze, w takim ujęciu nasze życie wydaje się 
nie mieć niczego autonomicznego. Prawa, które nim rządzą, są prawa
mi obcej rzeczywistości, która nie czuje samej siebie, nie myśli i nie 
posiada żadnego związku z rzeczywistością naszego życia. Na przy
kład pragnienie przeżywane przez zakochane osoby jest niczym więcej 
niż fizyczno-chemicznym procesem. Po drugie to właśnie ten świat, 
z którego wycofało się życie, ów pozbawiony jakości zmysłowych, 
obcy wszelkim impresjom świat określa naszą rzeczywistość i los.



Wcielenie - podstawowa cecha człowieczeństwa. Filozofia żywego ciała... 235

Jednak taki świat wydaje się nieludzki. Jak to zauważył Pascal, otacza 
nas przerażająca cisza wszechświata.

Krytyka stanowiska Galileusza i powrót do świata 
doznaniowego

Wiadomo, że krytyka stanowiska Galileusza wiąże się z ostatnim 
wielkim dziełem Husserla Kryzysem. Warto jednak zauważyć, że feno
menologiczna krytyka redukcji Galileusza nie polega na fakcie podwa
żania zasięgu lub wartości poznania naukowego, lecz na oskarżeniu 
o zapomnienie swego własnego fundamentu. Uświadomienie sobie tej 
kwestii prowadzi nieuchronnie do tego, co Galileusz uważał, że można 
pominąć: do jakości zmysłowych, zmysłowości, subiektywności w 
ogóle, a także do innej koncepcji świata. Jak pamiętamy kluczową rolę 
w krytyce odgrywa pojęcie Lebensweltu. To właśnie w obrębie świata 
życia, Lebensweltu, mamy do czynienia z ludźmi „posiadającymi” 
swoje żywe ciała (Leiber) wraz ze wszystkimi przysługującymi im 
właściwościami, a więc także ze zmysłowością, z kolei w obrębie 
przyrody istnieją fizyczne ludzkie ciała (Körper). Pojęcie Körper jed
nak jest matematyczną abstrakcją uzyskaną z przedmiotów w obrębie 
świata życia. Na pytanie: jaka jest relacja między światem nauki, 
a światem życia, Lebensweltemf Husserl odpowiadał, że Lebenswelt 
jest codziennym otaczającym nas światem życia, a więc światem czaso- 
wo-przestrzennych rzeczy, „podstawą” (Boden), horyzontem dla wszyst
kich ludzkich doświadczeń, aktywności i praktyk wliczając w to nauki 
przyrodnicze. Husserl wyraźnie to podkreśla pisząc: „Świat życia, 
Lebenswelt, [..] jest dla nas, którzy w nim przytomnie (wach) żyjemy, 
zawsze już tu, uprzednio dla nas istniejący, jest „podstawą” dla wszelkiej 
czy to teoretycznej czy pozateoretycznej praxis. Świat jest nam uprzed
nio dany (vorgegeben) [...] zawsze i z konieczności jako uniwersalny

6 E. Husserl, Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die Transzendentale 
Phänomenologie. Eine Einleitung in die Phänomenologische Philosophie, Hrsg, von 
W. Biemel, Haag 1954, Husserliana Band VI, s. 145. W tej kwestii patrz rozdział o cie
lesności u Husserla.
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obszar wszelkich rzeczywistych i możliwych praktyk, jako horyzont”6. 
W konsekwencji jest tylko jeden świat, świat życia, który otacza nas 
i zawiera w sobie wszystko, co jest. Ów świat życia nie jest światem 
obiektywnej nauki. To właśnie świat nauki jest zakorzeniony i opiera 
się w świecie życia. Z powyższego wynikałoby, że nasze doświadcze
nie natury jest ugruntowne na doświadczeniu świata życia, Lebens- 
weltu. Inaczej mówiąc, teoretyczna operacja matematyzacji przyrody, 
która, niejako wyodrębnia, wyabstrahowuje naturę z całości otaczają
cego nas świata, jest oparta na doświadczeniu naszego życia. Ostatecz
nie więc Ontologią świata życia staje się ramą, w którą wpisuje się 
problem cielesności. Na marginesie dodajmy, że Henry, nawiązując do 
poglądów Husserla, nadaje pojęciu świata życia nieco inne znaczenie.

Nie dziwi więc fakt, że wraz z husserlowską krytyką powracamy do 
świata zmysłowego (sensible), świata, w którym żyją ludzie. W świecie 
tym napotykamy zmysłowe ciało. Ciało to w pierwszym rzędzie jawi 
się jako ciało odczute, czyli ciało, które jest widziane, może być 
dotykane, posiada zapach. Zdrowy rozsądek, a wraz z nim większość 
teorii cielesności, poprzestaje na tak pojmowanym ciele, które, co 
należy podkreślić, jest także przedmiotem świata, do którego należy. 
Ale, zdaniem Henry’ego, każde ciało odczute zakłada inne ciało, które 
je czuje. Każde ciało zobaczone zakłada władzę widzenia i zastosowa
nie tej władzy, jej działanie. Z kolei każde ciało dźwiękowe władzę 
słyszenia, każde ciało dotknięte zakłada rękę, która się z nim styka, 
ręka zaś wprawiającą ją w ruch władzę. Tym sposobem od zmysłowe
go, światowego ciała, ciała przedmiotu przechodzimy do ciała z całko
wicie innego porządku, transcendentalnego ciała posiadającego wy
mienione wcześniej fundamentalne władze, a więc: czucie, widzenie, 
dotykanie, słyszenie, poruszanie i poruszanie siebie. Sprowadza się to 
do przekonania, że ciało transcendentalne jest warunkiem możliwości 
poznania ciała odczutego, światowego. Takie rozumowanie prowadzi 
nieuchronnie do przeciwstawienia ciała-przedmiotu ciału-podmioto- 
wemu, z czego wynika z kolei ważne stwierdzenie mówiące, że subiek
tywne ciało jest a priori różne od ciała obiektywnego w tym sensie, iż 
jawi się jako jego fundament. Na marginesie zauważmy, że nie odnaj
dujemy tutaj niczego nowego w porównaniu z wcześniejszymi poglą
dami autora Philosophie et phénoménologie du corps. Niemniej jednak 
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powyższa argumentacja przygotowuje pole dla ważnego rozróżnienia 
otwierającego dwie drogi analizy ciała.

Dwie drogi analizy ciała

Pierwsza droga odnosi się do tego, co francuski filozof nazywa „Ek
stazą świata”, druga zaś do „pathosu życia” (I., s. 160). Pierwsza z nich, 
o której już sporo powiedzieliśmy, prowadziła nas do ciała światowego. 
Ale zmysłowy charakter tego ciała nie da się wyjaśnić w oparciu o sam 
świat, co powoduje konieczność przejścia od ciała zmysłowego jako 
ciała odczutego do ciała czującego - „ciała, które nie jest już przedmio
tem doświadczenia, lecz jego zasadą” (ibidem). Czym jest takie ciało? 
Owo transcendentalne ciało jest zbiorem fundamentalnych władz, które 
nie są niczym innym jak zmysłami. Otóż struktura każdego ze zmysłów 
posiada charakter ek-statyczny. Oznacza to, że nasze zmysły, by tak 
rzec, wyrzucają nas na zewnątrz, są one „zmysłami odległości”. Na 
przykład, widzenie sięga poza pierwsze drzewa, które widzę za oknem 
i biegnie daleko poprzez domy aż do góry wyłaniającej się nad hory
zontem. Tak samo rzecz się ma z innymi zmysłami, wszystkie one 
wyrzucają nas na zewnątrz w ten sposób, że wszystko, co jest odczute 
jest poza nami i różni się od władzy, która to czuje. Z tego właśnie 
powodu taka władza nazywana jest władzą odsunięcia, Ek-stazy świa
ta. W tym punkcie Henry pragnie uwypuklić subiektywność owego 
transcendentalnego ciała. Istotą jego wywodu jest bowiem przekona
nie, że transcendentalne ciało nie jest już przedmiotem doświadczenia, 
lecz jego zasadą. Francuski filozof zgodnie zresztą ze swoją argumen
tacją dodaje, że pod nazwą subiektywności rozumie Intencjonalność, 
czyli właściwość wychodzenia poza siebie w kierunku świata. Ma to 
doniosłe konsekwencje. Jeśli bowiem widzenie, słyszenie, dotykanie 
zawierają w sobie Intencjonalność, to nie można ich już wyjaśniać 
okiem, uchem, dotykiem (tact), krótko mówiąc, strukturami i procesa
mi pozbawionymi wszelkiej intencjonalności. A zatem całość transcen
dentalnych działań naszych zmysłów, doznań i jakości zmysłowych, 
które poznajemy, nie może być w całości rezultatem biologicznej 
organizacji, tego rodzaju bytów, którymi jesteśmy. Powyższa konkluzja 
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sytuuje stanowisko Henry’ego w wyraźnej opozycji do wszelkich form 
materializmu i redukcyjnego scjentyzmu.

Ale wbrew temu, co można by pochopnie sądzić, argumentacja 
francuskiego filozofa nie zatrzymuje się w tym punkcie. Momentem, 
który umożliwia dalszy wywód, co ostatecznie oznacza otwarcie nowej 
drogi poszukiwań, jest dostrzeżenie we współczesnej refleksji nad 
ciałem prób przekroczenia opozycji ciała czującego i ciała odczutego. 
Otóż wspomniana opozycja czyni dwuznacznym samo pojęcie zmysło
wości (sensibilité). Zauważmy bowiem, że kiedy mówimy o ciele 
zmysłowym, to mamy na uwadze dwa różne znaczenia. Z jednej strony 
chodzi o ciało odczute, z drugiej o ciało, które je czuje. Pierwsze może 
być nieruchomym ciałem materialnej przyrody i z tego powodu pozba
wione jest ono możliwości odczuwania tak jak kamień leżący na 
drodze. Z kolei drugie z wymienionych ciał definiowane jest przez 
władzę odczuwania. A zatem pojęcie zmysłowy (sensible) wskazuje 
jednocześnie na zdolność odczuwania i coś, co jest jej pozbawione. 
Stawia to refleksję nad ciałem (le corps) w kłopotliwej sytuacji. Nawet 
ten niezwykły fakt, że nasze własne ciało może być opisane z tych 
dwóch różnych punktów widzenia i da się zrozumieć w oparciu o ową 
pierwotną dwoistość, czyli że jest ciałem, które jednocześnie czuje 
i jest odczuwane, nie wnosi wiele w wyjaśnienie problemu pomiesza
nia, o którym mowa.

By całą sprawę uczynić jaśniejszą, zastosujmy parę odczuwające/ 
odczute do własnego ciała, tak, jak to już robiło wielu myślicieli na 
przykład Husserl czy Merleau-Ponty, który poddawał owo przeciwień
stwo wnikliwej analizie7. Wyobraźmy sobie sytuację, w której moja 
prawa ręka - dotykająca - dotyka moją lewą rękę - dotykaną. Struktura 
tej relacji jest strukturą, w której przeciwstawione zostaje zdolne do 
odczuwania, konstytuujące, transcendentalne ciało temu, co jest tylko 
przez nie odczute. Zauważmy jednak, że relacja ta jest odwracalna. 
Oznacza to, że gdy ręka lewa dotyka prawej, wówczas to zmienia się 
radykalnie jej status. Teraz ona konstytuuje, podczas gdy ręka prawa 
zajmuje miejsce pośród rzeczy. W tym odwróceniu ról między dwoma 
rękami, struktura w obrębie której to się dokonuje, zostaje zachowana. 

7 Stało się to szczególnie wyraźne dla, że tak powiem, późnego Merleau-Ponty’ego 
z Le Visible et l’invisible, op. cit., patrz szczególnie s. 177-182 i nast.
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Ale fakt, że prawa ręka, która dotyka, traci władzę dotykania, oznacza 
nie tylko to, że stała się dotykaną częścią własnego ciała, lecz także 
częścią świata w ogóle. Na podstawie powyższej argumentacji docho
dzimy do stwierdzenia, że transcedentalnej władzy odczuwania grozi 
stała możliwość stania się rzeczą pośród rzeczy.

Jeśli ujmiemy całą sprawę z nieco szerszej perspektywy i umieścimy 
ją w ramach tradycji, do której przynależą Husserl, Merleau-Ponty 
i sam M. Henry8, nasuwa się osobliwy wniosek. Ostatni z wymienio
nych myślicieli wyraża go w następujący sposób: „transcedentalna 
władza konstytucji, do której systematycznego wyjaśniania dążyła 
husserlowska fenomenologia... została tym sposobem rozbita o to, co 
ukonstytuowane, do tego zredukowana, złączona, z tym utożsamiona - 
stracona, zakryta. I to nie przez przypadek, lecz z istotnych powodów: 
dlatego, że fenomenologiczny status władzy konstytucji pozostał nie do 
końca przemyślany” (L, s. 166). Otóż zdaniem autora Phénoménologie 
matérielle, by powyższe trudności ominąć, transcendentalne ciało, 
które otwiera nas na ciało odczute, tak nasze jak i ciało rzeczy, musi 
opierać się na cielesności dużo bardziej podstawowej, w ostatecznym 
sensie transcendentalnej, słowem na cielesności nie zmysłowej i nie 
intencjonalnej, lecz takiej, której istotąjest samo życie. Tym sposobem 
otwiera się przed nami nowa droga, nazywana też królewską, droga 
zrozumienia ciała nie w oparciu o świata, lecz o życie.

8 Na ten temat patrz R. Barbares, De la phénoménologie du corps à l'ontologie de la 
chair, [Michel Henry, Maurice Merlau-Ponty], w: Le corps, sous la direction J. Ch. 
Goddard, M. Labrune, Paris 1992, s. 242-280

Przypomnijmy, że jak dotychczas kolejne kroki analizy ciała należa
ły do pierwszej drogi. Mieliśmy tutaj do czynienia najpierw z krytyką 
stanowiska Galileusza, następnie przeszliśmy od ciała odczutego do 
ciała transcendentalnego, które je czuje. Na tej drodze wyjaśnialiśmy 
naturę cielesności w oparciu o świat. To właśnie w takim ujęciu to, co 
zmysłowe ostatecznie rozszczepia się na ciało subiektywne, ciało pod
miot i ciało przedmiot. W formie dygresji warto odnotować, że współ
cześni myśliciele, tacy jak Husserl, Merleau-Ponty, Marcel i Sartre, 
wnieśli ogromny wkład w badanie owego subiektywnego ciała, umiesz
czając u podstaw doświadczenia podmiot wcielony. Niemniej jednak 
w ostateczności owo subiektywne ciało pozostaje podporządkowane 
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światu, w dwojakim sensie: po pierwsze dlatego, że otwiera nas na ten 
świat, i po drugie, że samo jest jego częścią. Otwiera nas, gdyż jako 
czujące ciało udostępnia nam to wszystko, co jest do odczuwania: 
drzewa, domy, rzeczy, inne podmioty itd., a jednocześnie przez to, że 
samo jako odczute zajmuje miejsce w świecie, z tego powodu stając się 
przedmiotem.

Ciało i życie

Michel Henry wyraża pogląd, że aby myśleć o ciele jako o rzeczywistej 
zasadzie doświadczenia, trzeba „przekreślić” własności tradycyjnego 
ciała. Wówczas to nasze ciało nie jawi się już jako aspekt zewnętrzne
go, odczutego przez nas ciała, jako rzecz pośród rzeczy, przedmiot 
wśród przedmiotów. Tylko przy takim rozumieniu bowiem ludzkie 
żywe ciało może przestać być przedmiotem. Takie ciało jednak pomy
śleć możemy, nie w oparciu o świat, lecz w oparciu o życie. Tym 
sposobem wchodzimy na drugą drogę badania cielesności. Na tej 
drodze nie ma ani przeciwstawnej struktury ani intencjonalności. Ciele
sność traci wszelki światowy charakter. Z powyższej argumentacji 
wyłania się jednak niepokojące pytanie: w jaki sposób badać taki 
niewidzialny byt, co jest podstawą jego analizy? Jest to szczególny 
rodzaj doświadczenia. M. Henry tak je charakteryzuje: „życie jest 
samo-ujawnianiem się, owym źródłowym i czystym doświadczeniem 
siebie samego, w którym to, co doświadcza i to, co jest doświadczane, 
tworzą jedność. Jest to jednak możliwe tylko dlatego, że fenomenolo
giczny sposób ujawniania się życia jest doznaniowy (un pathos), jest 
tym pozbawionym dystansu i spojrzenia uściskiem cierpienia (souffrir) 
i rozkoszy (jouir), którego fenomenologiczną materią jest czysta afek- 
tywność, czysta impresyjność, radykalnie immanentna samo-afektyw-

’ Zauważmy, że w niektórych momentach stanowisko Henry’ego zbliża się do po
glądów E. Lévinasa. Widać to wyraźnie, gdy uwzględnimy na przykład pierwszy roz
dział Całości i nieskończoności, w którym odnajdujemy dużo fragmentów Lévinasow- 
skiej filozofii ciała. W wymienionym rozdziale Lévinas analizuje między innymi pojęcie 
życia jako rozkoszowania się. Natrafiamy tam na stwierdzania: „Życie to doznawanie 
(affectivité) i czucie. Żyć znaczy rozkoszować się”. E. Lévinas, Całość i nieskończo
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ność nie będąca niczym innym niż naszym żywym ciałem {chair)” 
(L, s. 173)9. A zatem w przypadku życia, w którym ujawnia się żywe 
ciało {chair) nie mamy już do czynienia z dwoma oddzielnymi składo
wymi, jak to było w przypadku świata i ciała {corps). Życie bowiem 
ujawnia żywe ciało, ono się w nim rodzi, kształtuje i buduje. Słowem, 
jeśli żywe ciało jest impresyjne i afektywne, to owe cechy nie wywodzą 
się z niczego innego niż impresyjność i afektywność samego życia. 
„Żywe ciało - powie Henry - jest sposobem, w jaki życie staje się 
życiem. Nie ma Życia bez żywego ciała, nie ma żywego ciała bez 
Życia” (I., s. 174). Takie ujęcie zmienia zasadniczo perspektywę. Teraz 
chodzi przede wszystkim o uwypuklenie podstawowej relacji, jaka 
zachodzi między życiem a żywym ciałem {chair). Istota argumentu 
polega więc na tym, że nie jest to już zewnętrzna relacja, w której 
człony pozostają od siebie oddzielone. Jest to raczej wewnętrzny 
i wzajemny związek miedzy życiem a żywym ciałem. Gdy coś takiego 
zaistnieje, oznacza to, że każdy żywy byt posiada żywe ciało, czy raczej 
jest żywym ciałem. W tym sensie dualizm nie dotyczy w żadnym sensie 
człowieka jako bytu żyjącego, gdyż w takim żyjącym bycie jest życie 
i on sam jako dany sobie w tym życiu.

ność. Esej o zewnętrzności, przełożyła M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 124. Punktów 
stycznych między dwoma filozofami można znaleźć jeszcze więcej. Dotyczą one oprócz 
życia i afektywności także kwestii skończoności, potrzeby i pracy. Ponadto obaj francu
scy myśliciele równie stanowczo występują przeciwko stanowisku dualistycznemu. Na 
temat pokrewieństwa między dwoma myślicielami patrz: B. Forthomme, J. Hatem, 
Affectivité et altérité selon Lévinas et Henry, Paris 1996.

Jednak to nie wszystko. Trzeba w tym miejscu powiedzieć parę słów 
o innych ważnych aspektach podmiotowości. Otóż powstawanie nasze
go żywego ciała jest paralelne z powstawaniem tego, co dla nas 
najbardziej własne, naszej sobości {soi), która za każdym razem czyni 
z nas to lub inne ja. Czy, ściślej rzecz ujmując, jest to raczej ten sam 
proces powstawania. Autor L'essence de la manifestation wyraża to 
krótko: „nie ma sobości {soi), nie maja, ego, „człowieka” bez żywego 
ciała {chair) - ale nie ma żywego ciała, które nie nosiłoby w sobie 
sobości” (I., s. 178). Zacytowany fragment może wywołać wrażenie, że 
ja, ego jest czymś oddzielnym i względnie niezależnym wobec ciała. 
Trzeba więc jasno powiedzieć, że żywego ciała nie dorzuca się do ja 
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jako przypadkowy atrybut. Żywe ciało to raczej najbardziej wewnętrz
na możliwość naszego ja. Ja myśli tylko tam, gdzie działa, pragnie, 
cierpi czyli w swoim żywym ciele. Henry interpretuje to zagadnienie, 
jak sam uważa, w duchu tradycji judeo-chrześcijańskiej, w której ja 
i żywe ciało tworzą jedność, zaś jedno i drugie pochodzi od Życia. 
W tym ujęciu narodzenie się nie oznacza przyjścia na świat w postaci 
ciała-przedmiotu, który zostaje umieszczony pośród innych ciał podle
głych prawom świata. Takie ciało jest bowiem pozbawione możliwości 
doświadczania siebie w sposób doznaniowy (pathétiquement) w swoim 
żywym ciele (chair). Narodzić się oznacza: „przybyć do życia jako 
żyjąca, transcendentalna sobość (soi), doświadczająca sama siebie w 
żywym ciele w sposób, w jaki doświadcza się całego żywego ciała” 
(ibidem).

Zauważmy, że jest to możliwość, która sama tkwi „w możliwości 
absolutnego Życia”, co zgodnie z interpretacją francuskiego filozofa 
oznacza, że fenomenologia żywego ciała odsyła do chrześcijańskiej 
problematyki Wcielenia, która staje się fundamentem dla fenomenolo
gii żywego ciała, czy - mówiąc inaczej - poprzedza ją. Ale czy 
uwzględnienie powyższej kwestii wcielenia nie naznacza problematyki 
filozoficznej teologiczną? Pytanie jest ważne, sam Henry jest świadom 
podobnej trudności. Jest on jednak w pełni przeświadczony, że problem 
jest pozorny. Jego argument tkwi w przekonaniu, które głosili także 
Ojcowie kościoła, mówiąc, że jeśli żywe ciało Chrystusa jest podobne 
do żywego ciała każdego człowieka, to opisanie takiego ciała oznacza 
opisanie ciała takiego jak nasze żywe ciało. Pod tym względem szcze
gólne znaczenie uzyskują poglądy takich myślicieli jak Tertulian i Ire
neusz, którzy mając na myśli żywe ciało, łączyli je bezpośrednio 
z najbardziej podstawową składową kondycji ludzkiej. Zgodnie z tą 
koncepcją: „narodziny - jak mawiał Tertulian - są długiem wobec 
śmierci”. W kontekście teologicznym oznacza to, że Chrystus urodził 
się po to, by umrzeć za zbawienie świata. A zatem ciało, które przy
oblekł przy narodzinach było ciałem śmiertelnym. W tym właśnie tkwi 
podobieństwo z naszym żywym ciałem. Urodzić się oznacza bowiem 
urodzić się dla śmierci, przez co w naszym ciele ujawnia się skończo- 
ność. Nie można tu także pominąć innych istotnych cech ludzkiej 
cielesności, a więc tego, co łączy się z odżywianiem, odczuwaniem 
zmęczenia i senności, doświadczaniem trudów oraz pragnień. Nie bez 
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znaczenia pozostaje fakt narodzenia się z ciała kobiety. Takie ujęcie 
problematyki cielesności zmienia zasadniczo perspektywę. Obiektyw
ne określanie materialnego ciała (coprs), które ukazuje się nam w świe
cie, ustępuje miejsca „określeniom afektywnym i impresyjnym ujaw
niającym się w pathosie (pathos) życia. Określenia afektywne i impre
syjne konstytuują fenomenologiczną materię, z której składa się żywe 
ciało [...], jego prawdziwa substancja, jego rzeczywistość” (L, s. 186).

Usytuowanie cielesności w nowym kontekście doprowadza do ra
dykalnego rozdzielenia żywego ciała (chair) od ciała świata (corps). 
Uwidacznia się to wyraźnie w poglądach wspomnianego Tertuliana, 
który, zdaniem Henry’ego, przechodząc od obiektywnych określeń 
materialnego ciała do doznaniowych (pathétique) żywego ciała szcze
gólny nacisk kładł na cierpienie. Cierpienie bowiem określa jedną z fun
damentalnych afektywnych tonacji, przez które życie dotyka swej 
podstawy. Nie przez przypadek więc cierpienie zajmuje pierwszo
rzędne miejsce w określaniu rzeczywistości żywego ciała. Jest tak 
ponieważ - jak to twierdzi francuski filozof - „cierpienie odnosi się do 
prawdy absolutnej, do ukrytego procesu, w którym życie źródłowo 
staje się sobą w pierwotnym cierpieniu” (I., s. 187). Oznacza to, że 
rzeczywistość ciała, to, czym ono jest, tworzy się w oparciu o cierpie
nie, słowem „żywe ciało i pathos są współsubstancjalne w procesie, 
w którym życie staje się sobą” (ibidem). W konsekwencji przy takim 
ujęciu ciało z obiektywnego, materialnego ciała staje się żywym, cier
piącym ciałem. Ciało to dane jest w odczuwaniu (pathos) życia, jest 
ono realnie doświadczane w każdej z naszych najbardziej elementar
nych impresji.

Ja mogę. Fundamentalna rola władzy poruszania się. 
Wiedza i pamięć żywego ciała

Myślę, że w powyższej argumentacji jasno uwidocznił się fakt imma
nencji Życia w żywym ciele. Ale immanencja życia nie tylko funduje 
rzeczywistość każdego postrzegalnego, żywego ciała, nie tylko tworzy 
jego żywą, odczuwającą tkankę. Daje ono także możliwość wykonywa
nia wszystkich jego władz, czyni możliwym funkcjonowanie jego 
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fundamentalnych struktur. Henry powie, że „ponieważ zdolność żywe
go ciała do przyjmowania życia jawi się jako definicja jego rzeczywi
stości, to rozciąga się ona [....] na różne elementy, z których się ono 
składa” (I., s. 192). Takie usytuowanie problematyki pozwala zobaczyć 
w innym świetle relację jaka zachodzi między żywym ciałem (chair) 
a ciałem światowym (corps), relacja ta jednak zakłada pierwszeństwo 
żywego ciała wobec drugiego z ciał. Innymi słowy, w interpretacji 
Henry’ego ciało światowe jest możliwe tylko, o ile założymy uprzednio 
żywe ciało już ujawnione samemu sobie. Sytuuje to stanowisko autora 
C’est moi la Vérité w opozycji, nie tylko wobec tradycyjnych interpre
tacji, lecz także wobec większości współczesnych autorów.

By całą kwestię zobaczyć wyraźnie, powróćmy do problematyki 
transcendentalnego ciała oraz pary dotykające/dotykane. Jak pamięta
my ciało transcendentalne otwiera nas na świat. Czuje ono odczute 
ciało, łącząc się intencjonalnie z nim w ten sposób, że może je widzieć, 
słyszeć, dotykać, itd. Odczuwanie w ogóle zostaje tutaj utożsamione 
z relacją intencjonalną, ze zmysłami odległości, zmysłami ek-statycz- 
nymi. Zauważmy, że w przypadku dotykania chodzi o działanie, które 
wywodzi się od jakiejś władzy. Henry wyraźnie to akcentuje, pisząc: 
„Móc - dotykać oznacza znaleźć się w posiadaniu takiej władzy, być 
uprzednio umieszczonym w niej, zbiegać się z nią, identyfikować, 
w ten i tylko w ten sposób móc to, co ona może” (I., s. 196). Wszelka 
władza wywodzi się z immanencji, zaś immanencja wszelkiej władzy 
dokonuje się w życiu. Innymi słowy, jeśli cielesność jest zbiorem 
naszych władz, to owa cielesność jest możliwa w żywym ciele. Wynika 
z tego, że żywe ciało nie wywodzi się z sytuacji rozdwojenia, ze splotu 
dotykające/dotykane. Żywe ciało jest pierwotniejsze niż ów splot, jest 
warunkiem władzy dotykania. Weźmy na przykład dotyk. Sam w sobie 
nie posiada on władzy dotykania, możliwość ta bowiem spoczywa 
w żywym ciele. Dokładniej chodzi tutaj o władzę poruszania siebie, 
w której mieści się władza dotykania.

Zdaniem Henry’ego uwidocznienie władzy poruszania siebie, im- 
manentnej dla władzy dotykania, bez której ta ostatnia straciłaby 
wszelkie znaczenie, było odkryciem myśli nowożytnej. Odkrycie to 
jednak zostało szybko zapomniane. Łączyło się ono z krytyką stanowi
ska Condillaca dokonaną przez Maine de Birana. Przypomnijmy, że 
Condillac był jednym z pierwszych myślicieli, którzy w ogóle postawili 
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kwestię poznania własnego ciała. W swoim postępowaniu Condillac 
zredukował subiektywność do czystych impresji/wrażeń10 * i nazwał ją 
posągiem. Impresje doświadczane przez posąg pochodzą od zmysłów. 
Na przykład czujemy zapach róż rosnących nieopodal. Ale taka czysto 
impresyjna subiektywność nie wie, czym jest zmysł zapachu. By po
wyższą trudność rozwiązać, Condillac starał się uchwycić posąg, by tak 
rzec, „ograniczony” do impresji odpowiadających każdemu z rozważa
nych kolejno zmysłów, a następnie asocjacjom wielu zmysłów zgodnie 
z różnymi kombinacjami na przykład smaku złączonego z zapachem, 
wzroku z zapachem, wzroku ze słuchem itd. We wszystkich tych 
sytuacjach jednak nie można stworzyć sobie idei ciała (corps') ze
wnętrznego. Condillac, świadom trudności, stawiał sobie pytanie o to, 
w jaki sposób przechodzimy od wrażeń zmysłowych do poznania ciał 
(chodzi tutaj tak o ciała zewnętrzne jak i o nasze własne ciało). 
Rozwiązanie tego problemu Condillac powierzył naturze czyli życiu. 
Co zatem podpowiada nam życie? Mówi nam ono, że impresje nie są 
obojętne: jedne są doznawane jako przyjemne, inne jako przykre. 
A więc w posągu ruchy powstają spontanicznie, odpowiadają one 
doznaniom, którymi posąg albo się rozkoszuje, albo też je odrzuca jako 
przykre. To w czasie wykonywania tych bardziej lub mniej uporządko
wanych ruchów, nazywanych niekiedy „mechanicznymi”, zdarza się, 
że posąg umieszcza rękę na swoim ciele i doświadcza wrażenia stało
ści. Dzięki wrażeniu stałości uzyskujemy ideę nieprzenikliwości ciała, 
dotykamy je, postrzegamy jako ciało różne. W taki oto sposób dokonu
je się pierwsze rozróżnienie na subiektywność posągu i ciała, które są 
wobec niej zewnętrzne. Kiedy ręka posągu napotyka swe własne ciało, 
na przykład gdy ręka dotyka piersi, wówczas ręka i pierś odróżniają się 
po wrażeniu stałości, które sobie nawzajem dostarczają i które z ko
nieczności umieszcza jedną na zewnętrz drugiej. W tym samym mo
mencie, w którym odróżnia się pierś od dłoni, „posąg znajduje swe ja 
w jednym i w drugim, gdyż czuje siebie na równi w obydwu”11. Jeśli 
dotknie jakiejkolwiek innej części swego ciała, odróżnia ją w taki sam 
sposób i także w niej się odnajduje. Posąg uczy się więc poznawać 

10 Zauważmy zmianę terminologii. Tam, gdzie Candillac mówi o wrażeniach (sensa
tions), Henry zdaje się używać pojęcia impresji (impression).

" E. B. De Condillac, Traktat o wrażeniach, op. cit., s. 102.
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swoje ciało i siebie we wszystkich częściach, które się nań składają. 
W konsekwencji posąg czuje siebie samego we wszystkich częściach 
ciała. Jeśli jednak ręka napotka nie własne, lecz obce ciało, na przykład 
stół, to wówczas, jak to określa sam Condillac, ja nie czuje się 
modyfikowane w tym ciele. To dzięki temu doświadczeniu posąg 
dostrzega, że jego sposób bycia jest różny od napotkanego ciała 
obcego. „Gdy wiele wrażeń odrębnych a współistniejących zostanie 
dzięki dotykowi ujętych w granicach, w obrębie których ja odpowiada 
samemu sobie, posąg poznaje swe ciało: gdy wiele wrażeń odrębnych 
i współistniejących zostaje dzięki dotykowi ujętych w granicach, gdzie 
ja nie odpowiada sobie, posąg nabywa idei innego ciała aniżeli jego 
własne”12. Tak dokonuje się drugie rozróżnienie na ciało własne i ciało 
obce. W przypomnianym powyżej procesie mamy miejsce oddzielenia 
się posągu od świata i wyodrębnienie sfery absolutnej immanencji. Jest 
to ważny krok prowadzący w stronę subiektywnego źródła ruchu. Nim 
się tam jednak dotrze, niezbędnym jest przeprowadzenie krytyki stano
wiska autora Traktatu o wrażeniach.

12 Ibidem, s. 104.

Wobec teorii Condillaca wysunąć można kilka zastrzeżeń. Główną 
obiekcję da się sformułować w następujący sposób: jeśli przyjemność 
i przykrość wywołują spontaniczne ruchy, to gdzie spoczywa władza 
wykonywania takich ruchów? Czy leży ona w samych impresjach? 
Wydaje się, że w teorii Condillaca tkwi aporia. Z jednej strony sponta
niczne ruchy zapewniają wewnętrzną równowagę i tworzą całą afek- 
tywną ekonomikę posągu, to znaczy gwarantują mu przyjemność, 
chronią przed ciężarem nadmiernych cierpień. Z drugiej strony jednak 
to przy ich pomocy powinno się wyjaśniać przejście od subiektywnych 
zmysłowych wrażeń do poznania zewnętrznych ciał. A odwołując się 
jedynie do impresji, tego zrobić nie można. Posąg nie jest jedynie 
pasywną postacią czystej, impresyjnej subiektywności: on działa. Jego 
ruchy są ruchami ręki, obiektywnego organu, odnoszącego się do 
zewnętrznych ciał, które są dotykane. Stąd wynika kolejna kwestia: 
w jaki sposób subiektywny ruch, zrodzony w impresyjnej, zredukowa
nej subiektywności łączy się z obiektywnym przemieszczeniem ręki? 
Henry, analizując poglądy Condillaca, zauważa, że nasza „źródłowa” 
cielesność nie jest tym ciałem, którego części zostają wyznaczone 
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przemieszczaniem się po nich ręki: ,jest nim sama ręka przemiesz
czająca się po ciele po to, by je dotykać i wyznaczać jego kontury” 
(I., s. 202). Tu także w stosunku do argumentacji Condillaca nasuwają 
się obiekcje. Wprawdzie ręka jest instrumentem poznania naszego 
ciała, ale - sytuacja ta rodzi pytanie, które kiedyś postawił Maine de 
Biran - w jaki sposób poznajemy ten instrument? W jaki sposób 
ruchomy organ jest kierowany nie będąc poznanym? Powyższe kwestie 
są niezwykle ważne, ponieważ ich wyjaśnienie pozwala, zdaniem 
Henry’ego, przedstawić systematyczną krytykę, która oprócz teorii 
Condillaca dotyczy także wszystkich światowych teorii ciała.

M. Henry wyznaje pogląd, że ręka rozpatrywana jako obiektywny 
organ, czyli jako część ciała światowego, nie jest zdolna do dotykania 
i odczuwania czegokolwiek, a tym bardziej drugiej ręki jako innej 
części ciała. Zdolność odczuwania i dotykania łączy się bowiem z su
biektywną władzą odczuwania. Władza ta z jednej strony odnosi się 
intencjonalnie do tego, czego dotyka, a więc na przykład stołu, krzeseł. 
Z drugiej strony ta intencjonalna relacja jest możliwa „tylko jako dana 
jej samej w doznaniowym {pathétique) samo daniu Życia” (I., s. 202). 
A zatem władza poruszania spoczywa w immanencji życia. Jeśli obiek
tywizacja dokonuje się w każdym z naszych zmysłów, w spojrzeniu 
kierującym się na coś daleko, w dotyku dłoni sięgającej po pióro leżące 
na stole, to owa obiektywizacja oznacza za każdym razem przekrocze
nie intencjonalności kierującej się w stronę swych transcendentalnych 
horyzontów, ów ruch jednak ,jest ruchem samego życia, który wzbiera 
w doznaniowej samo - afektacji żywego ciała” (I., s. 204). W takiej 
sytuacji tworzy się związek między afektywnością a możliwościami 
żywego ciała. Ale to nie wszystko. W odczuciowej immanencji wszel
kich władz tworzy się także coś w rodzaju jedności i ciągłości. Z tego 
wynika jedna z najbardziej charakterystycznych cech cielesności, a mia
nowicie to, że w niej gromadzą się i łączą w całość władze, które ją 
tworzą. Każdą z tych władz można wprawiać w działanie kiedy tylko 
się chce. Nie jest to jakaś abstrakcyjna możliwość, lecz coś jak najbar
dziej konkretnego. Tutaj mieści się źródło wszelkich ruchów.

Jak pamiętamy Maine de Biran pytał Condillaca: w jaki sposób 
poruszający się organ może być stale kierowany nie będąc poznanym? 
W świetle wywodów M. Henry’ego staje się jasnym, że poruszający się 
organ {organe mobile), który powinien być kierowany i znany, nie 
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może być ręką, rozumianąjako obiektywna część naszego obiektywne
go ciała, która jak automat przemieszcza się i porusza w obiektywnej 
przestrzeni. Nie może być sprowadzony do tego porządku. Trzeba 
raczej powiedzieć, że zredukowana do czystej subiektywności ręka 
„nie jest niczym innym jak subiektywną władzą dotykania i brania, ową 
daną jej samej władzą, która jest władzą posiadania siebie w odczucio- 
wym samo daniu życia - w żywym ciele naszej źródłowej cielesności” 
(I., s. 205). Innymi słowy, bycie w posiadaniu siebie to bycie poznanym 
i odczutym. A zatem żywe ciało zawiera w sobie jednocześnie możli
wość działania każdej z naszych władz i jej ujmowanie. „Ja mogę” 
oznacza teraz, że jestem w stanie wykonać jakiś ruch, podnieść leżące 
na stole pióro, spojrzeć daleko poza szereg domów, skręcić w prawo 
lub w lewo, itd. Rzeczywistość ruchów nie wyczerpuje się jednak ani 
w poszczególnych wykonaniach ani też w sumie potencjalnych aktuali
zacji. Jest to bowiem „aprioryczna i zasadnicza możliwość” dominują
ca nad aktualizacjami rozciągającymi się na przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Krótko mówiąc, rozciąga się ona na wszystkie władze 
naszego ciała, potencjalne i aktualne, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

Władze, którymi dysponuję są powtarzalne. Wszystkie władze, by 
tak rzec, są we mnie jako jedno żywe ciało. Są one we mnie jako tym, 
kto może je wykonywać, są one do mojej dyspozycji. I w tym właśnie 
sensie znam je, jak to ujmuje M. Henry, „przed wszelką myślą i nieza
leżnie od niej [...] w ten sposób działamy: w odczuciowej immanencji 
naszego żywego ciała” (I. s. 206). Wypada zatem powiedzieć, że 
wiedza, którą dysponuję o moim ciele nie jest wiedzą intelektualną. Jest 
to raczej rodzaj bezpośredniej wiedzy, konstytuowanej od momentu 
urodzenia, ciągle modyfikowanej, wzbogacanej i codziennie w bezpo
średnich czynnościach wykorzystywanej13. Na marginesie zanotujmy, 

13 Teza o wiedzy ciała podobnie jak i twierdzenie o pamięci ciała jest obecna w Phi
losophie et Phénoménologie du corps. M. Henry odkrycie tych własności przypisuje 
Maine de Biranowi. Gdy chodzi o wiedzę ciała, to piszę on: „Wiedza ciała nie jest 
wiedzą prowizoryczną, prymitywną szybko przekraczaną przez człowieka inteligentne
go. Ona jest nieredukowalnym i pierwotnym poznaniem ontologicznym, fundamentem 
i ziemią wszystkich form poznania [...]. Wiedza cielesna nie jest aktualna. Ciało to ra
czej władza poznawcza, zasada poznania, poznanie ontologiczne zostało utożsamione 
[...] z ego, a ego to ciało”, op. cit., s. 131.
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że w tym punkcie Henry jest bliski stanowiska Merleau-Ponty’ego. 
Kiedy weźmie się pod uwagę powyższą argumentację, nie dziwi fakt, 
że Henry twierdzi, że immanencja w żywym ciele wszystkich władz 
czyni z niego domenę pamięci. Wraz z tym dokonuje się przemieszcze
nie pamięci z obszaru myśli do domeny żywego ciała. Z pamięcią 
cielesną mamy do czynienia za każdym razem, kiedy na przykład 
chcemy podnieść pióro leżące na stole i kierujemy się w jego stronę, by 
to uczynić. Ruch ten nie jest przemieszczeniem się obiektywnego 
organu, nie jest on dany w żadnym przedstawieniu, w żadnej myśli. Jest 
to raczej ruch oparty o naszą źródłową cielesność, w której mieści się 
władza samo-poruszania, wiedza jak to uczynić oraz związana z nią 
ściśle pamięć. Od tej pamięci żywego ciała, zachowującej w sobie 
wszystkie władze, trzeba odróżnić pamięć w zwykłym słowa znacze
niu, która polega na umiejętności tworzenia reprezentacji owych władz 
jak również rzeczy, z którymi nas łączą. A ponieważ między władzami 
żywego ciała a rzeczami tworzy się relacja zależności, to wspomnienie 
rzeczy jest nierozdzielnie związane ze wspomnieniem dróg jakie nas do 
nich doprowadziły, ze wspomnieniem naszych wysiłków zmierzają
cych do ich dotknięcia, podniesienia, zbadania kształtów, zapachów 
oraz innych właściwości.

Ciało organiczne

Zdaniem Henry’ego geniusz Maine de Birana polegał na umiejętności 
dokonania radykalizacji początkowej redukcji Condillaca. Owa rady- 
kalizacja zaprowadziła Maine de Birana w samo serce rozumianej 
dynamicznie subiektywności. To właśnie idąc drogą wyznaczoną przez 
Maine de Birana M. Henry rozwija dalej swoją własną filozofię ciała. 
Jak wiadomo Maine de Biran nie sytuował się nigdy poza podmiotem, 
by wyjaśnić zewnętrzność ruchów ręki, które stają się obiektywnymi 
przemieszczeniami poruszającego się organu umieszczonego w prze
strzeni świata. Nietrudno zauważyć, że jest to pogląd przeciwny wobec 
stanowiska Kartezjusza, dla którego ruch był czymś zewnętrznym. Ale 
radykalizacja ta przede wszystkim pozwalała odkryć subiektywne źró
dło ruchu. Właśnie w obrębie ruchu ujmującego i poruszającego siebie 
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należy wpisać doświadczenie tego, na co ten ruch działa, składową 
opierającą się wysiłkowi podmiotu. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi 
o coś, co dane jest tylko w ruchu, czyli pod nieobecność wszelkiego 
intencjonalnego doświadczenia, a w konsekwencji także pod nieobec
ność wszystkich naszych zmysłów: zapachu, słuchu, wzroku, dotyku. 
Co oznacza: „pod nieobecność zmysłów”? Oznacza konieczność od
różnienia od siebie tego, co specyficzne dla każdego ze zmysłów, 
i samo - poruszenia {auto-mouvement), na którym opiera się ich uży
cie. Rozróżnienie to posiada decydujące znaczenie. Kiedy bowiem 
powierzy się dotykowi zadanie informowania nas o rzeczywistości ciał 
zewnętrznych, to - jako to miało miejsce u Condillaca - miesza się 
dwie sprawy: z jednej strony doznania właściwe dotykowi czyli impre
sje trwałości, twardości, miękkości, chropowatości, itd., z drugiej cał
kiem odmienne odczucie oporu doświadczanego w czasie następowa
nia po sobie tych dotykowych impresji. Pierwsze pochodzi od dotyku. 
Druga stawiająca opór składowa opiera się tylko ruchowi.

Jakie są konsekwencje tego pomieszania? Z jednej strony doznania 
zmysłowe pojmuje się jako należące do ciał zewnętrznych, np. dozna
nie dotykowe do ciał, które się dotyka. Zaś ciało zewnętrzne, do 
którego odnoszą się owe doznania, rozumiane jest jako ciało świata, 
z kolei ów świat zostaje niemalże spontanicznie utożsamiony przez 
zdrowy rozsądek z rzeczywistością w ogóle. Jeśli chodzi o nasze 
własne ciało, które jest dotykane, widziane, itd., to z nim sprawa 
przedstawia się podobnie. Nasze własne ciało lub ciało innego człowie
ka zajmuje miejsce w świecie, do którego należą wszystkie inne 
przedmioty. Dodajmy także, że w tej perspektywie ostatecznie odróżnia 
się ciało-przedmiotowe z wszystkimi przysługującymi mu właściwo
ściami oraz ciało - podmiotowe z intencjonalnością i zmysłami. Z dru
giej strony M. Henry sądzi, że w łonie źródłowej cielesności, jej samo - 
ruch napotyka przeszkodę stawiającą opór. Ów opór „ujawnia pierwszą 
napotkaną przez nas zewnętrzność w wewnętrznym rozpościeraniu 
naszych władz - jest to nowe ciało, które ujawnia się w ten i tylko ten 
sposób” (I., s. 211). Owo dotychczas nie badane ciało Maine de Biran 
nazwał kiedyś ciałem organicznym. Jednak jego opis wyklucza trady
cyjne zmysły, doznania zmysłowe, jak również reprezentacyjną Inten
cjonalność, gdyż ciało to ,jest przed wrażeniem {sensation), przed 
światem. Niewidzialne ciało, tak samo jak nasza źródłowa cielesność, 
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której ruch roztrzaskuje się na nim, na owym kontinuum stawiającym 
stale opór naszemu wysiłkowi” (I., s. 211-212). Innymi słowy, ciało to, 
ponieważ wymyka się naszym zmysłom, nie może być ani dotknięte, 
ani zobaczone, ani usłyszane, nie posiada także żadnego zapachu.

Przy takim przedstawieniu sprawy stajemy jednak przed trudnością. 
Ktoś mógłby bowiem powiedzieć, że jeśli tak rzeczywiście jest, to 
w jaki sposób ciało to poznajemy, jak je doświadczamy? Czym wobec 
tego ono jest? Henry udziela na te pytania następującej odpowiedzi: 
„nie jest ono niczym innym [...] jak tym, co stawia opór owemu ,ja 
mogę” mojej źródłowej cielesności, to, co się jemu ujawnia i wyłącznie 
jemu w sposób, który polega na stawianiu oporu” (ibidem). Kiedy opór 
przeciwstawia się władzom naszej źródłowej cielesności w sposób 
absolutny, to ciągłość tego oporu tworzy realny świat. Z kolei kiedy 
opór ustępuje, to wówczas ujawnia się rzeczywistość naszego orga
nicznego ciała. W podporządkowaniu się naszym władzom, które two
rzą zbiór cielesnego ,ja mogę”, ciało organiczne wyodrębnia się jako 
nasze. Ciała, które stawiają nam opór absolutny, są określane jako 
obce.

Czym jest ciało organiczne? Przede wszystkim, powtórzmy, jest to 
ciało przed doznaniem zmysłowym, przed światem, różne od ciał 
świata w tym, że przeciwstawia się ono wobec naszego działania, 
naszego ,ja mogę” względnym oporem, co pozwala wyodrębnić we
wnętrzną przestrzeń zakreślającą granice naszego wysiłku. Punktem 
wyjścia jest tu nasze żywe ciało, jak to określa Henry, „pierwotne 
samo-danie”, z którego to każda z władz czerpie możliwość działania. 
Władze są różne, a każdej z nich odpowiada określony sposób rozpo
ścierania się między cielesnym punktem wyjścia a ruchową składową 
wysiłku. W ten sposób tworzy się system, strefy oporu podlegające 
bezpośrednio naszym ruchom, którego każda jest organem. Organiczne 
ciało to zbiór organów tak rozumianych. Wypada zauważyć, że organy 
te różnią się od biologicznych struktur badanych przez anatomię i inne 
nauki. Nie ma tutaj przedstawienia partes extra partes. Organy ujmuje 
i podtrzymuje owo , ja mogę” naszej źródłowej cielesności. Jest to 
także powód, dlaczego jedność ciała organicznego jest jednością władz, 
którym podlega. Zaś owa jedność wszystkich władz, jak powie Henry, 
„spoczywa w odczuciowym samo daniu (auto donation pathétique), 
w naszym żywym ciele” (I., s. 215). Poprzez żywe ciało i jego władze 
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działa popęd rozciągający się na organy, które ustępują jego sile. 
Dlatego też nasze działanie na zewnątrz, na świat dokonuje się w wyni
ku, by tak rzec, owego organicznego rozprzestrzeniania się. Tam gdzie 
na przykład ręka dotyka świata, jednej z rzeczy w świecie, stołu lub 
drzewa, rzeczy te przeciwstawiają mu się absolutnym oporem. W wyni
ku tego doświadczenia zarysowują się granice wysiłku, które dane są 
ruchowi mego życia.

Dwoistość ciała - obiektywność własnego ciała.
Problem innego i konstytucji obiektywnego ciała innego

Jak wiemy, ciało może być ujmowane w dwojaki sposób: z jednej 
strony od zewnątrz, obiektywnie, z drugiej może być przeżywane przez 
nas „w odczuciowym samo ujawnianiu się życia”. Pierwsze należy do 
sfery widzialnej, drugie do niewidzialnej. Stąd ważne pytanie: jakie są 
między nimi relacje? W jaki sposób druga sfera łączy się z pierwszą 
i jak na nią oddziałuje? Przede wszystkim zauważmy, że z taką sytuacją 
mamy do czynienia wtedy na przykład, gdy przesuwamy naszą rękę po 
obiektywnym ciele w przestrzeni świata, kiedy dotykamy ręką stołu, 
krzesła lub własnego kolana. Michel Henry sądzi, że w takim wypadku 
nie mamy do czynienia z dwoma procesami, lecz z jednym przynależ
nym naszej żywej cielesności, który to jednak proces różnie się przeja
wia. Innymi słowy, nasze działanie nie rozgrywa się najpierw w nas, by 
następnie ujawnić się poza nami, na zewnątrz w świecie. Trzeba 
powiedzieć, że są to raczej dwa aspekty cielesności. Henry powie 
nawet, że „żywa cielesność i obiektywne ciało świata są a priori. Te 
dwa a priori naszego doświadczenia ciała są tylko wyrazem dwoistości 
ukazywania się” (I., s. 217). Jeśli jednak tak jest, to powstaje kolejny 
problem pokazujący, że tej kwestii tak łatwo nie da się ominąć. Przy 
okazji rodzi się wątpliwość: czy przypadkiem francuski filozof, głosząc 
radykalny monizm i próbując przezwyciężyć tradycyjny dualizm duszy 
i ciała, nie popadł w nową postać dualizmu, dualizmu cielesności, 
z którego w żaden sposób nie jest w stanie się uwolnić? Zauważmy 
bowiem, że podwójności ukazywania się towarzyszyć może podwój
ność bytowa. Czy nasze ciało rzeczywiście nie podwaja się? Czy tej 
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dwoistości nie ma w sobie nasze ciało światowe podobnie jak nasze 
żywe ciało doznaniowe? Gwoli ścisłości wypada powiedzieć, że Henry 
świadom jest tej trudności. Próbuje on jednak stawić czoło wyzwaniu. 
Przede wszystkim jest zdania, że wszystkie określenia naszego własne
go ciała odnoszą się do życia. Ciało to ukonstytuowane jest przez zbiór 
naszych zmysłów (sens) i jako takie dostarcza nam specyficznych 
wrażeń (sensations). Ale wszystkie te wrażenia, wliczając także te, 
które łączą nas z przedmiotami zewnętrznymi, są-jak to charakteryzu
je francuski filozof- subiektywnymi impresjami wyprojektowanymi na 
te przedmioty. Krótko mówiąc, wszystkiego doświadcza się w życiu 
i jako takie wrażenia i impresje są modalnościami żywego ciała. Warto 
zauważyć, że także Intencjonalność, która pozwala każdemu z naszych 
zmysłów otworzyć się na świat, jest możliwa tylko w życiu.

Czym właściwie jest nasze obiektywne ciało, czy jest tylko skorupą 
otaczającą żywe, impresyjne ciało? Jak przebiega proces jego konstytu
cji? Problem ten można rozważać biorąc za punkt odniesienia obiek
tywne ciało innego człowieka (autrui). Co decyduje o tym, że gdy ciało 
innego człowieka pojawi się w polu naszego widzenia, to spostrzegamy 
je jako różne od ciał świata materialnego? W interpretacji Henry’ego 
dzieje się tak, ponieważ postrzegamy je jako zamieszkałe przez żywe 
ciało. Dokładnie oznacza to, że postrzegając je doświadczamy doznań, 
które są inne niż te, z którymi mamy do czynienia spostrzegając 
obiektywne jakości przedmiotów, na przykład kolor stołu czy zapach 
drzewa. Rzecz jasna, obiektywne ciało innego także posiada takie 
jakości, jakie mają materialne przedmioty: postrzegamy piwny kolor 
oczu, ciemną karnację skóry, jej gładkość itd. W odróżnieniu jednak 
od obcych ciał ujmujemy je jako wewnętrznie doświadczające w spo
sób ciągły następstwa doznań zmysłowych (sensations), które „tworzą 
substancję jego własnego żywego ciała (chair) i w ten sposób spostrze
gam je jako bez przerwy modyfikowane przez takie doznania” (I., s. 218). 
Ciało innego człowieka (le corps d’autrui) nie tylko jest zamieszkałe 
przez impresyjne żywe ciało, które jest podobne do mojego, ono 
posiada także te same, co ja zmysły, czyli jest zdolne do odczuwania 
(sentir), a co za tym idzie może otwierać się na ten sam co ja świat. 
Oznacza to, że ręka innego nie jest przedmiotem we właściwym słowa 
znaczeniu, tak jak przedmiotem jest krzesło stojące obok stołu, ręka nie 
jest wyłącznie organem „biologicznym” anatomii badanym przez lęka- 
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rza. Podobnie rzecz się ma z oczami. Oczy są oczami, które widzą, tak 
jak ręce, rękoma, które dotykają. A zatem ciało innego jest siedliskiem 
intencjonalności, wielości przeżywanych przez niego subiektywnych 
ruchów. Krótko mówiąc, patrząc na twarz innego człowieka nie widzę 
gałek ocznych i owalnego konturu, dostrzegam raczej spojrzenie (Ze 
regard) skierowane na mnie lub odwracające się ode mnie. Widzę 
ruchy, dostrzegam ich afektywne zabarwienie. Dany mi jest wysiłek, 
pragnienie, przyjemność, zażenowanie, wstyd, odraza, itd. W konse
kwencji, doświadczam wielości afektywnych doznań, których nie ma 
w przedmiotach. Ciało innego wbrew swej obiektywności otwiera się 
na mnie jako ciało żywe. Obiektywne ciało innego „konstytuuje się 
poprzez znaczenia uchwytujące żywe ciało i jego rzeczywistość” 
(I., s. 220).

W formie dygresji dodam, że powyższe zagadnienie sytuuje się 
w obrębie szeroko rozumianej problematyki doświadczenia innego. Jak 
pamiętamy jest to zagadnienie żywo dyskutowane w XX-wiecznej filo
zofii. Zajmowało się nim wielu myślicieli. Dość wspomnieć o Husser- 
lu, Schelerze, Heideggerze, Sartrze, Merleau-Pontym, Levinasie i wie
lu innych. Zdaniem M. Henry’ego, na przykład Husserlowi, nie udało 
się opisać adekwatnie doświadczenia innego człowieka. Jego niepowo
dzenie wiązało się bowiem z „niemożnością dotknięcia życia innego 
w nim samym” (I., s. 341). Dlaczego tak się stało? Jest tego wiele 
przyczyn. Między innymi ta, że Intencjonalność, która w rozumieniu 
Husserla daje nam dostęp do innego, jest w stanie Jedynie przyznać 
znaczenie takiego życia” (ibidem). Dokładniej oznacza to, że w obrębie 
intencjonalności następuje przeniesienie na ciało bryłę (corps) znacze
nia bycia żywym ciałem (chair). Krótko mówiąc, w obrębie intencjo
nalności i w oparciu o nią ciało bryła uzyskuje znaczenie żywego ciała. 
Negatywnie oznacza to jednak, że źródłowe doświadczenie innego 
redukuje się do jego ciała-rzeczy (corps), które ukazuje się w świecie 
i dane jest bezpośredniemu oglądowi, podczas gdy jego własne życie 
i to, co w nim istotne, wymyka się takiemu bezpośredniemu oglądowi. 
Wynika z tego konieczność zastąpienia filozofii czystej zewnętrzności 
innego rodzaju podejściem, które w rzeczywisty sposób umożliwia 
dojście do innego człowieka. Czy jest to możliwe? Taka możliwość 
istnieje. Nie dokonuje się to jednak poprzez doświadczenie przedmio
towe, lecz poprzez doświadczenie afektywne. W owym doznaniu (pa-
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thos), które konstytuuje „materię komunikacji jak i jej przedmiot” 
(I., s. 346), żywe ciało (chair) odgrywa kluczową rolę. Nie dotyczy to 
jedynie przypadku relacji miłosnych, w których doświadczenie to 
ujawnia się szczególnie wyraźnie.

Warto raz jeszcze przypomnieć, że w filozofii żywego ciała szcze
gólny i stały nacisk kładziony jest na coś, co poprzedza samo żywe 
ciało, coś, co stanowi jego warunek możliwości bycia. Stosuje się to 
także do przypadku relacji intersubiektywnych. „Tym, co przychodzi - 
piszę Henry - przed wszelkim żywym ciałem [...] jest przyjście do 
siebie absolutnego Życia” (L, s. 347). Wynika stąd, że wszelka relacja 
intersubiektywna wymaga jako punktu wyjścia nie mojego lub innego 
ja, lecz ich wspólnej transcendentalnej możliwości, która nie jest 
niczym innym jak absolutnym Życiem. Innymi słowy, to życie, by tak 
rzec, generuje transcendentalną możliwość relacji, z tego też rodzi się 
możliwość wszelkiej wspólnoty. W tym wypadku treścią wspólnoty 
jest to wszystko, co przynależy do życia, a więc cierpienie, zazdrość, 
pragnienie lub miłość, itd. Krótko mówiąc, społeczność i jednostki są 
ze sobą związane zgodnie z wewnętrzną relacją wzajemności, która to 
ostatecznie jest relacją bytów żyjących w Życiu.

Wracając do problemu cielesności i idąc śladem wywodów Hen- 
ry’ego, można dokonać pewnej generalizacji. Sądzę, że się nie pomylę, 
jeśli powiem, że autor L 'Essence de la Manifestation w swojej argu
mentacji ostatecznie nie odpowiada, czym jest obiektywne ciało wła
sne, nie dokonuje jego opisu. Wydaje się, że interesuje go bardziej 
sposób jego ukonstytuowania przez wskazanie źródła sensu. Otóż 
konstytucja tak własnego obiektywnego ciała, jak i obiektywnego ciała 
innego człowieka oparta jest na sensach, takich jak: czuć, poruszać się, 
cierpieć, radować się, smucić, itd., które wywodzą się z żywego ciała 
{chairj. Ale tu tkwi swoisty paradoks, bowiem konstytucja obydwu ciał 
opiera się na czymś, co nigdy nie ukazuje się w obiektywności. Sam 
Henry powie więcej: „moje żywe ciało nie jest tylko zasadą konstytucji 
mojego własnego obiektywnego ciała, ukrywa ono w nim jego nie
widzialną substancję” (I., s. 221). Taka jest jednak logika wywodu 
francuskiego filozofa, która zaprowadza go do okrycia dziwnej kondy
cji „tego przedmiotu, który nazywamy naszym ciałem: nie polega ono 
na tych widocznych cechach, do których je od zawsze redukowano, 
w swej rzeczywistości jest ono niewidzialne” (ibidem). Wywód Hen- 
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ry’ego stanowi także podstawę krytyki innych wpływowych teorii 
konstytucji ciała własnego, na przykład teorii Merleau-Ponty’ego i Hus
serla. Zdaniem Henry’ego współczesne teorie powinny uwzględnić nie 
dwa elementy: ciało konstytuujące - ciało ukonstytuowane, lecz trzy; 
to znaczy dodatkowo jeszcze żywe źródłowe ciało, w którym ujawnia 
się Życie. U wspomnianego Husserla obydwa ciała są ciałami świato
wymi. W jego poglądach nie chodzi o możliwość źródłowego żywego 
ciała, które porusza siebie i swoje organy od wewnątrz. U twórcy 
fenomenologii wszystko powierzone jest przedstawieniu, na przykład rę
ka traktowana jest jako widoczna rzecz, która niesie w sobie doznania.

Zauważmy, że w przypadku M. Henry sprawa wygląda inaczej. To 
nie Intencjonalność jest zasadą naszego doświadczenia, Intencjonal
ność, która ujmowałaby znaczenia impresji naszego żywego ciała. Jest 
raczej tak, że to impresje poprzedzają, regulują i określają swoje 
usytuowanie oraz dyspozycje w ciele własnym. A zatem proces konsty
tucji i lokalizacji pozostaje z konieczności podporządkowany temu, co 
go poprzedza: z jednej strony źródłowej naturze impresji, z drugiej 
naturze ciała własnego. Po stronie impresji rozróżnia się doznania 
zmysłowe oraz impresje naszych ruchów, po stronie własnego ciała, 
obiektywne ciało własne oraz ciało organiczne dalekie od wszelkiej 
obiektywizacji i zależne wyłącznie od ruchu. Gdy chodzi o lokalizację 
impresji, zdaniem Henry’ego, impresje zmysłowe (sensorielles) zostają 
umieszczone w obiektywnym ciele własnym, oczywiście z wyjątkiem 
tych, które odnoszą się do fizycznych rzeczy, z kolei impresje ruchowe 
w ciele organicznym. Lokalizacja tych ostatnich jest ściśle określona 
przez bezpośrednie podporządkowanie władzom naszego żywego cia
ła. Dlatego też autor Philosophie et phénoménologie du corps powie, 
że „impresje te są źródłowo fenomenologiczną rzeczywistością na
szych ruchów, w naszym organicznym ciele pełnią funkcję jego prak
tycznego ustrukturowania. Na tym polega jego konstytucja, przypisane 
mu znaczenie jako ekspresji własnego odczucia (pathos)" (I., s. 227).

Jeśli uwzględni się powyższe ustalenia, to problematyka związana 
z dwoistością: ciało dotykające/dotykane wygląda zupełnie inaczej. 
W nowej interpretacji tego zagadnienia w pierwszym rzędzie należy 
wziąć pod uwagę fakt, że istnieje coś, co ową dwoistość poprzedza. By 
tak rzec, istnieją warunki możliwości „dotykającego”, którymi są: 
Życie, żywe ciało, afektywność, siła, ruch, ciało organiczne oraz realne, 
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choć nie obiektywne ciało. Jak pamiętamy wcześniejsze analizy dopro
wadziły nas do paradoksalnego momentu, w którym „dotykane” nie 
oznaczało dotykania przez zmysł dotyku. „Dotykane” bowiem jest 
stałym oporem (Ze contimi resitant), który napotykamy wykonując 
ruch. Dokładniej jeszcze całą sprawę ujmując, jest to moment, w któ
rym „w ja moje własne ciało organiczne staje się ciałem - rzeczy {corps 
chosiqué). Tutaj w moim własnym ciele i poprzez nie zarysowuje się 
praktyczna granica, która oddziela je od własnego ciała jako obce w 
nim samym dla żywego ciała” (I., s. 228). W pewnym sensie moment 
ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ wewnętrzna relacja żywego 
ciała do jego własnego ciała rzeczy {corps chosiqué) określa relację 
wobec wszystkich ciał rzeczy, a więc jakiegokolwiek ciała w świecie, 
stołu, krzesła, drzewa, itd., jak i ciała rzeczy innego człowieka {corps 
chosiqué d’autrui). Kiedy na przykład chcę nacisnąć ciało innego 
człowieka, w taki sposób, w jaki robi to lekarz w trakcie badania, to 
mój nacisk napotyka na przeszkodę, na coś, co nie ma już nic wspólne
go z samym naciskaniem ani też z doznaniem zmysłowym, krótko 
mówiąc, coś, co jest obcą naciskowi i doznaniu rzeczą.

Rozważając raz jeszcze przypadek, kiedy dotykamy swoje własne 
ciało, wypada stwierdzić, że to, co jest dotykane, nie redukuje się do 
ciała rzeczy {corps chosiqué), a więc ciała, które niczego nie czuje i jest 
tylko ukazaniem się stałego oporu, dotkniętym wewnętrznie przez 
moje żywe ciało {chair). M. Henry wyznaje pogląd, że odnosi się ono 
do żywego ciała rozumianego jako „samo-impresyjność jego samo-ru- 
chu należy bycie i możliwość bycia dotykanym” (I., s. 230). Krótko 
mówiąc, jedynie żywe ciało jest jednocześnie dotykające i dotykane. 
Kiedy ręka dotykająca pozwala dotykać się drugiej ręce stając się ręką 
dotykaną, to zachowuje w sobie warunek żywego ciała czyli samo- 
impresyjność, która, by tak rzec, może być dotykana przez cokolwiek. 
Sposób zaś, w jaki jest pobudzana {impressione), nie ma nic wspólnego 
z przedstawieniem tego zjawiska w postaci obiektywnego kontaktu 
dwóch ciał rzeczy {corps chosiques). Wobec tego, w jaki sposób się to 
dokonuje? Otóż kluczowy argument opiera się na pojęciu pasywności, 
które mieści się w obręb żywego ciała, jest jedną z jego modalności. 
Innymi słowy, po działaniu sił naszego „dotykającego”, żywego ciała 
następuje pasywność bycia dotykanym. Aktywność i pasywność, choć 
różne i przeciwstawne, to jednak stanowią modalności jednego żywego 
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ciała. A zatem całość wyjaśnia się w oparciu o modalności jednego 
żywego ciała.

Jak wygląda konstytucja impresji w ciele organicznym? Zauważmy, 
że w ciele organicznym da się wyróżnić trzy elementy. Po pierwsze, 
nasze własne ciało organiczne podległe wewnętrznemu działaniu, czy 
jak to określa Henry, „pchnięciu” (poussée) naszego żywego ciała. Po 
drugie, to organiczne ciało stające się ciałem rzeczą (corps chosique) 
oczywiście w granicach wyżej wspomnianego pchnięcia. Po trzecie 
wreszcie, to samo ciało rzecz nie doświadczane jednak od strony 
wewnętrznego działania, lecz pokazujące się nam od zewnątrz w świe
cie. Wyodrębnienie tych trzech elementów służy do konstytucji całości 
naszych impresji, czyli elementarnych modalności życia doświadcza
nych poprzez cielesność. Chodzi więc o doznania ukonstytuowane, 
jakkolwiek zakładające za każdym razem „odpowiednią impresję źró
dłową”. Dlatego też można wyodrębnić podwójną serię impresji, z jed
nej strony impresje należące do naszego żywego ciała (chair), z drugiej 
do ciała-rzeczy (corps). Innymi słowy, źródłowym, doznaniowym po
ruszeniom odpowiadają wrażenia kinestezyjne. Pierwsze, które odno
szą się do ciała organicznego, reprezentują jego dynamizm zgodnie 
z dwoma modalnościami aktywną i pasywną, z jaką się dokonuje. 
Drugie odnoszą się do granicy tego organicznego ciała, kiedy przeciw
stawiając się „cielesnemu pchnięciu” przekształcają się we własne 
ciało-rzecz. Wiemy już, że ciało to jest nie tylko doświadczane od 
wewnątrz, w granicach naszych władz, lecz ukazuje się ono nam także 
od zewnątrz, w świecie. Właśnie na zewnętrznej jego powierzchni 
rozpoznać można grupę doznań pochodzących od naszych zmysłów. 
Istnieje granica między niewidzialnym światem naszego żywego ciała, 
do którego należy nasze ciało-rzecz, i tym samym ciałem spostrzega
nym od zewnątrz, i właśnie tę granicę, jak piszę Henry, „tę linię 
widzialnego i niewidzialnego, na której związują się doznania kineste
zyjne, jak również doznania pochodzące od naszych zmysłów nazywa
my skórą” (I., s. 233). W procesie konstytucji obiektywnego ciała 
własnego skóra jest tym miejscem, w którym schodzą się, wymieniają 
i modyfikują rozmaite doznania, uzyskując za każdym razem znaczenie 
oraz lokalizację. Sprawia to, że struktury naszej cielesności, a więc: 
żywe ciało (chair), ciało organiczne oraz własne ciało-rzecz wypełnia
ne są strumieniem zmieniających się doznań, impresji.
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Uwagi końcowe

Przedstawione powyżej poglądy nasuwają kilka uwag natury ogólnej. 
Henry jest bez wątpienia filozofem życia. Jeden ze sposobów ukazywa
nia się życia jest odczuwanie (pathos), a dokładniej samo-impresyjno- 
ści czy samo-doznaniowość żywego ciała (chair). Można nawet powie
dzieć, że życie przybiera formę impresyjną. Ma to istotne znaczenie, 
ponieważ fenomenologia życia doprowadza do fenomenologii żywego 
ciała. M. Henry podkreśla to dobitnie, pisząc: „życie przychodzi do nas 
doświadczone w żywym ciele” (L, s. 242). Słowem, bez przerwy rodzi 
się w nas impresja, owa najprostsza modalność życia. W konsekwencji 
żywe ciało nie jest niczym innym niż „możliwością skończonego życia, 
które czerpie swoją możliwość z Arcy-możliwości życia nieskończo
nego” (I., s. 243). Takie przekonanie umożliwia zresztą odniesienie 
problematyki żywego ciała do teologicznego zagadnienia Wcielenia. 
Przy tej okazji warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno zagadnie
nie. Myślę, że śledząc problematykę cielesności stało się jasnym jak 
wielką rolę odgrywa ona w filozofii człowieka. Raz jeszcze Przypo
mnijmy, że M. Henry zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim for
mom oddzielania duszy od ciała. Ale równie energicznie występuje on 
przeciwko tym stanowiskom filozofii podmiotu, które usiłują umieścić 
w ego ostateczny fundament tak poznawczy jak i bytowy. Oczywistym 
jest bowiem, że przed ego istnieje zawsze coś, co, by tak rzec, zabrania 
mu ustytuować się jako ostateczny fundament. Powtórzmy, przed ego 
rozumianym jako pierwotny punkt wszelkich odniesień transcendental
nych, w którym konstytuuje się świat jak i samo to ego istnieje 
„źródłowa Tożsamość (Ipséitê), w której Absolutne Życie przychodzi 
do siebie. (I., s. 244). A zatem jedność podmiotu i żywego ciała 
wyjaśniana jest w obrębie procesu samogenerowania się życia. W tym 
procesie to, co poprzedza ego, i to, co poprzedza żywe ciało stanowi 
warunek wstępny wszelkiej żywej istoty nadając jej a priori fundamen
talne określenia, które czynią z niej, czyli z każdego z nas Myjące 
cielesne ja" (soi charnel vivant), które to ostatecznie określa w najlep
szy sposób naszą ludzką kondycję.





Zakończenie

Na koniec pozostaje mi jeszcze zebrać ważniejsze wyniki przedstawio
nych analiz, a także zwrócić uwagę na wnioski, jakie z nich wypływają, 
oraz wskazać możliwe kierunki ich kontynuacji.

Głównym przedmiotem mojej rozprawy było ludzkie ciało, a ściślej 
rzecz ujmując, analiza problematyki cielesności nawiązująca do wybra
nych stanowisk filozoficznych. W rozdziale pierwszym przedstawione 
zostały poglądy Kartezjusza. Jego stanowisko, a więc dualizm duszy 
i ciała oraz substancjalno-mechanicystyczne rozumienie cielesności, 
stanowiło negatywny punkt odniesienia dla późniejszych wywodów. 
Dodajmy, że nie jest to jedyny negatywny punkt odniesienia. W pracy 
przeciwstawiałem się także tym redukcyjnym koncepcjom cielesności, 
które w uproszczony sposób starają się sprowadzić ludzkie ciało tak do 
podstawy materialnej, jak i do duchowej. Tak więc w wyniku analiz 
stało się jasnym, że u autora Rozprawy o metodzie wyodrębnić można 
dwie teorie cielesności: pierwszą nazwaną substancjalną oraz drugą 
określaną mianem mechanicystycznej. Jakkolwiek zamiarem Kartezju
sza było stworzenie jednej, by tak rzec, dwupoziomowej teorii, to 
jednak sądzę, że połączenie tych dwu składowych na gruncie kartezja- 
nizmu jest niemożliwe. Jak starałem się pokazać, stanowisko Kartezju
sza zawiera w sobie wiele kontrowersyjnych momentów, wśród któ
rych na plan pierwszy wysuwa się kwestia jedności duszy i ciała. 
Zagadnienie to jest samo w sobie niezwykle interesujące i posiada 
bardzo bogatą tradycję. Samo zreferowanie badań nad nim może 
stanowić podstawę niezwykle obszernej publikacji. Wspomnę jedynie, 
że dualizm kartezjański stał się szczególnie w XX wieku przedmiotem 
radykalnej krytyki wielu szkół filozoficznych. Na przykład na gruncie 
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filozofii analitycznej był on jako body-mind problem wielokrotnie 
dyskutowany. Obecnie panuje przekonanie, że został on, jako całkowi
cie błędny, przezwyciężony. Byłoby rzeczą interesującą włączyć roz
ważania nad cielesnością w taki właśnie kadr.

W rozdziale drugim przedstawiłem koncepcję Maine de Birana, 
moim zdaniem jedną z najciekawszych w nowożytnej filozofii. Ten 
żyjący na przełomie XVIII/XIX wieku myśliciel stworzył filozofię 
cielesności, której prawdziwe znaczenie docenili dopiero dwudziesto
wieczni filozofowie. Jej znaczenie, jak starałem się to pokazać, polega 
po pierwsze na sformułowaniu koncepcji subiektywnego ciała. Po 
drugie na połączeniu go z obiektywnym wymiarem cielesności poprzez 
koncepcję dwóch punktów widzenia i wreszcie po trzecie na zintegro
waniu pojedynczych podejść poznawczych w jedną spójną teorię. 
W pewnym sensie koncepcja Maine de Birana stanowi odpowiedź na 
teorię Kartezjusza, na jej kłopotliwe konsekwencje. Warto dodać, że 
teza mówiąca, iż ciało jest jednocześnie ciałem podmiotu oraz ciałem 
obiektywnym, sprawia, że myśl Maine de Biarana jest ciągle aktualna. 
Pod tym względem byłoby rzeczą interesującą zbadać możliwość za
stosowania rozwiązań Maine de Birana uwzględniając osiągnięcia 
współczesnej nauki. Aby to uczynić, należałoby wziąć pod uwagę 
odkrycia biologii i neurofizjologii, a następnie nawiązać do ustaleń 
psychologii i współczesnej filozofii. Tak więc odsłania się przed nami 
interesująca perspektywa dalszych badań, które mogłyby prowadzić do 
ciekawych rezultatów.

Rozdział trzeci poświęcony był filozofii ciała u Edmunda Husserla. 
Co charakterystyczne rozdział ten można odczytywać jako przedłuże
nie analiz Maine de Birana. Nie jest to jednak proste i bezpośrednie 
nawiązanie. Dwóch myślicieli oprócz dystansu czasowego różni także 
wiele innych rzeczy, wśród których na czoło wysuwa się odmienne 
rozumienie podmiotowości. Husserlowską podmiot jest bowiem przede 
wszystkim podmiotem poznającym, zaś Maine de Biran kładzie szcze
gólny nacisk na jego aktywny aspekt, na wolę, siłę i ruch. Ponadto, o ile 
u twórcy fenomenologii konstytucja osobowej cielesności jest dotyko- 
wo-wrażeniowa, o tyle Maine de Biran odkrywa subiektywne ciało 
poprzez wysiłek. Ciało własne stanowi bezpośrednią składową, na 
którą działa wysiłek. Niemniej jednak pozostaje faktem, że obydwaj 
myśliciele w swoich rozważaniach podkreślają dwuaspektowość ciała 
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człowieka. U Husserla jest ono jednocześnie ciałem rzeczą, Körper 
oraz ciałem własnym, Leib. To fundamentalne dla stanowiska Husserla 
rozróżnienie nie jest, co starałem się pokazać, mocnym przeciwstawie
niem dwóch różnych bytów. Trzeba raz jeszcze powtórzyć, że ukonsty
tuowane przez ja własne ciało jest jednocześnie ciałem rzeczą, możli
wym do zlokalizowania w obiektywnej przestrzeni przedmiotem. Po
nadto u Husserla, a później u jego następców, mamy do czynienia 
z analizami wcześniej niemalże nie badanego wymiaru cielesności, 
jakim jest ciało w relacji intersubiektywnej.

W rozdziale tym starałem się także pokazać ograniczenia i niewy- 
starczalność analiz Husserla. Zwracałem między innymi uwagę na fakt, 
że u Husserla ciało nigdy nie jest poddane działaniu czasu. Nie mówi 
on bowiem o ciele, posługując się jego charakterystyką czasową, 
a więc o tym, że inne jest ciało dziecka, inne zaś młodzieńca, inne 
osoby dorosłej i starej. Nie bez znaczenia jest też to, że praktycznie 
nigdzie w świecie nie znajdujemy ciała, które nie byłoby ciałem 
mężczyzny lub kobiety. Ta fundamentalna cecha cielesności nie wydaje 
się być czymś przypadkowym, lecz stanowi podstawowe określenie dla 
człowieka jako istoty wcielonej, otwiera to zresztą nową perspektywę 
dla dalszych badań. Jeśli chodzi o problematykę intersubiektywności, 
to trzeba raz jeszcze powiedzieć, że u Husserla prawa przedstawienia 
percepcyjnego rzeczy rządzą tym, co się dzieje i rozwija w konkretnej 
dotykającej każdego sferze intersubiektywnej, a nie prawa doznań 
podmiotów w ich wzajemnych, żywych relacjach. Krótko mówiąc, to 
nie prawa pragnienia, pożądania, namiętności, cierpienia, radości, mi
łości i nienawiści itd. rządzą i określają relacje intersubiektywne, nie 
one wpływają na postrzeganie i przeżywanie naszej cielesności, ale 
ciągle prawa percepcji, które dla Husserla stanowią wzorzec dostępu 
tak do rzeczywistości zewnętrznej, jak i do innego człowieka. Ma to 
istotne konsekwencje, ponieważ widziana z takiej perspektywy, by tak 
rzec, cielesna intersubiektywność jawi się w niezwykle uproszczonej 
postaci.

W rozdziale czwartym zajmowałem się poglądami Jeana Paula 
Sartre’a. Ten wpływowy w swoim czasie i kontrowersyjny myśliciel 
stworzył koncepcję, która stanowi ważny wkład we współczesną filo
zofię cielesności. Ważne dla Sartre’a było rozróżnienie trzech .ontolo
gicznych wymiarów cielesności. Co ciekawe, Sartre zajmował krytycz- 
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ne stanowisko w stosunku do wcześniej przedstawionych koncepcji. 
Najbardziej, jak sądzę, krytykował Kartezjusza, podkreślając jednocze
śnie nierozdzielność ciała i psychiczności, bowiem uważał, że psy- 
chiczność bez ciała po prostu nie istnieje. Ale nie tylko Kartezjusz był 
przedmiotem jego krytyki. Odrzucał on także koncepcję ciała Maine de 
Birana, która wychodziła od opisu odczucia oporu. Zdaniem Sartre’a 
bowiem takie odczucie nie posiada „realnego istnienia”. To nie wszyst
ko. Autor Bytu i nicości w opozycji do podejścia Husserla, który przy 
konstytucji ciała wychodził od opisu fenomenu podwójnego doznania, 
wypracował swoją koncepcję cielesności. Zdaniem Sartre’a dotykać 
i być dotykanym, czuć, że się dotyka, i czuć, że jest się dotykanym, 
oznaczają dwa różne rodzaje zjawisk, które błędnie łączy się ze sobą 
pod nazwą „podwójnego doznania”. W rzeczywistości są one czymś 
radykalnie różnym - dotykanie bowiem odsłania nam wymiar ciała- 
-dla-mnie, z kolei ciało dotykane to ten wymiar cielesności, który 
w filozofii Sartre’a nosi nazwę ciała-dla-innego. W tym sensie w bar
dzo wnikliwy sposób opisał on szczególnie pierwszy z wymienionych 
wymiarów, jakim jest ciało-dla-mnie. Myślę, że w porównaniu z wcze
śniejszymi koncepcjami uwzględnił on tak rolę czasu, jak i ważny dla 
ciała element afektywności, tym samym twórczo rozwijając wątki 
rozpoczęte przede wszystkim przez Heideggera i Schelera.

A jednak sądzę, że u autora Bytu i nicości to właśnie owo radykalne 
oddzielenie porządków rodzi poważne problemy. Jest to szczególnie 
uderzające, kiedy uwzględni się opis doświadczeń ciała innego. Jak 
starałem się pokazać, mamy tu do czynienia z jednej strony z analizą 
takich doświadczeń jak na przykład pożądanie czy miłość, z drugiej 
jednak zjawiska te zostają przysłonięte wcześniej przyjętymi założenia
mi, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do opisu doświadczenia 
innego z jego cielesnością, jako doświadczenia przedmiotowego, z czym 
trudno się zgodzić. Osobną kwestią jest pytanie o możliwość pogodze
nia wymiaru ciała-dla-mnie z ciałem-dla-innego w jakiegoś rodzaju 
syntezie. Sam Sartre podkreślał niemożność ich pogodzenia. Zwróci
łem uwagę, że z tej niemożności rodzi się paradoks. Sartre, krytykując 
jeden dualizm, duszy i ciała, rozwinął koncepcję, z której wyłonił się 
inny dualizm, bytu-w-sobie i bytu-dla-siebie, bez możliwości ich pogo
dzenia. Ale radykalne rozróżnienie porządków nie pozwala także w pełni 
widzieć ciała w jego fundamentalnej dwuaspektowości, w tym, że jest 
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ono jednocześnie ciałem dla mnie i ciałem przedmiotem. W tym sensie 
Sartre podobnie jak później Michel Henry, choć w inny sposób, usiło
wał w swych analizach wyjść poza tak rozumianą dwuaspektowość 
cielesności.

W rozdziale piątym poświęconym Gabrielowi Marcelowi starałem 
się uwidocznić jeszcze bardziej ową dwuaspektowość ciała, to znaczy 
fakt, że jest ono moim ciałem i jednocześnie ciałem umieszczonym 
pośród innych ciał świata. W ludzkim ciele zbiegają się ze sobą ciało 
podmiotowe, moje czujące ciało z ciałem przedmiotowym będącym 
przedłużeniem świata. Wprawdzie w owym rozróżnieniu Marcel zbliża 
się do Husserla, jednak w porównaniu z twórcą fenomenologii jego 
postępowanie jest odmienne. Nie konstytuuje on ciała przedmiotu, by 
następnie poprzez doznania uczynić je ciałem podmiotowym, lecz 
początkowo rozróżnia je, by następnie dojść do ich współwystępowa- 
nia. To rozróżnienie, jak starałem się pokazać, jest dla Marcela funda
mentalne. Co istotne, wpisuje się ono także w ważne dla Marcelowskiej 
filozofii wątki, takie jak przedmiotowość - istnienie, refleksja pierwsza 
- refleksja druga, problem - tajemnica, mieć - być itd. Ostatnia z wy
mienionych par jest godna podkreślenia, gdyż używając tych właśnie 
pojęć można powiedzieć, że ludzkie ciało sytuuje się na styku bytu 
i posiadania. Oznacza to, że mam ciało i jestem moim ciałem.

Zwróciłem także uwagę na fakt, że Marcel jak nikt przed nim 
potrafił uczynić z ciała filozoficzny użytek. Poprzez opis doświadcze
nia ciała, szczególnie ciała-podmiotowego, otworzył on drogi badań 
antropologicznych i metafizycznych. Z jednej strony, pokazując bliski, 
wręcz nierozerwalny związek między byciem człowiekiem a byciem 
ciałem, starał się zdać w pełni sprawę z jednego z fundamentalnych 
warunków naszej ludzkiej kondycji, z faktu, że jesteśmy cieleśni. Nie 
trzeba dodawać, że swoimi analizami przyczynił się także w znacznym 
stopniu do ostatecznego odrzucenia kartezjańskiego sposobu myślenia 
o człowieku. Z drugiej strony refleksja nad ciałem, jakkolwiek ważna 
w wymiarze antropologicznym, to jednak znacznie wykracza poza 
takie ramy i otwiera możliwość postawienia w całkiem nowym świetle 
zagadnień metafizycznych. Innymi słowy, ciało, będąc pomiędzy przed
miotami, wykracza poza nie, otwierając nas na inny wymiar, na wymiar 
istnienia. Byłoby rzeczą interesującą rozwinąć ten właśnie wątek i na 
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przykład zobaczyć, w jaki sposób takie podejście wpływa na modyfika
cję klasycznych stanowisk metafizycznych.

Uznając doniosłość myśli Marcela, chciałbym jednak zasygnalizo
wać pewną wątpliwość, o której wcześniej nie wspominałem, a ściślej 
rzecz ujmując, pragnąłbym zwrócić uwagę na paradoks, który tkwi 
w myśli autora Dziennika metafizycznego. Jest to paradoks związany 
z problematyką intersubiektywności. Z jednej strony to nie kto inny, 
jak właśnie Marcel uchodzi za jednego z pierwszych myślicieli, którzy, 
obok niektórych fenomenologów i filozofów dialogu, podkreślali zna
czenie relacji ja - ty i w oparciu o nią rozwijali nowy sposób myślenia. 
W książkach Marcela w wielu miejscach znajdujemy celne opisy 
spotkania z innym, liczne analizy dotyczące wspólnoty, rozważania na 
temat diady, dialogu oraz pytań skierowanych do innego, spostrzeżenia 
o transcendowaniu ku drugiemu. Natrafiamy także na fragmenty o mi
łości i intymności, o zainteresowaniu i akceptacji, o uprzedmiotowieniu 
i inwokacji, odnajdujmy nawet uwagi o telepatii. Z drugiej strony 
jednak w tekstach Marcela dotyczących intersubiektywności w zasa
dzie nie znajdujemy uwag traktujących o cielesności. Jest to tym 
bardziej dziwne, gdy się uwzględni wcześniej przedstawioną filozofię 
cielesności. Sądzę, że cała rzecz wymaga jeszcze dokładniejszego 
zbadania, co mogłoby być przedmiotem osobnej pracy wyjaśniającej 
przyczyny takiego stanu rzeczy.

Rozdział szósty traktuje o poglądach Maurice’a Merleau-Ponty’ego. 
Zwróciłem uwagę na fakt, że cielesność stanowi fundament ludzkiego 
doświadczenia. Ciało sytuuje się bowiem na styku dwóch podstawo
wych dążeń - epistemologicznego, ponieważ jest ono naszym punktem 
widzenia na świat, oraz ontologicznego, gdyż świadomość wcielona to 
nasz sposób bycia w świecie. Myślę, że w toku przeprowadzonych 
wywodów stało się jasne, jak rozbudowana i bogata jest problematyka 
cielesności. Warto także przypomnieć, że postępowanie Merleau-Pon
ty’ego oprócz tego, że jest antykartezjańskie, cechuje programowy 
antyredukcjonizm. Przeciwstawiał się on bowiem wszelkim próbom 
uproszczonego widzenia roli ciała, a w swojej bogatej twórczości 
pragnął w najpełniejszy sposób zdać sprawę z naszej kondycji bytów 
wcielonych. Wielokrotnie podkreślałem, że sposób postępowania Mer
leau-Ponty’ego tym się charakteryzuje, że rezultaty badawcze różno
rodnych dyscyplin zostają poddane krytycznej analizie i zinterpretowa- 
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ne w nowy sposób. W swoich badaniach francuski filozof przechodził 
od najniższej warstwy fizycznej, gdzie ciało ujmowane jest jako me
chanizm, przez warstwę witalną, gdzie ciało jest organizmem, do 
porządku ludzkiego, w którym mamy do czynienia z ciałem ludzkim. 
Jak wiemy, sensu ciała nie da się zupełnie zredukować do żadnego 
z tych porządków. Całość tworzy bowiem jedną strukturę, w której 
wszystkie te porządki stanowią nową strukturalizację wcześniejszego.

W rozumieniu Merleau-Ponty’ego ludzkie ciało posiada osobny 
status. Dowodził on różnicy, jaka istnieje między ciałem człowieka 
a jakimkolwiek innym przedmiotem w świecie. Ciało nie jest rzeczą, 
lecz naszym nośnikiem bycia ku światu. Trwałość ciała jest inna niż 
rzeczy. Ciało nie może być w całości ukonstytuowane. Oprócz warstwy 
aktualnej posiada ukonstytuowaną w czasie przeszłym warstwę habitu- 
alną, to znaczy w ciele gromadzą się w pewien sposób przeszłe 
doświadczenia. Ponadto ciało w przeciwieństwie do rzeczy posiada 
podwójną doznaniowość, to znaczy cechuje je dwuaspektowość. Oprócz 
tego ma ono charakter afektywny i posiada w sobie źródło ruchu, czego 
nie można powiedzieć o rzeczy, która otrzymuje go z zewnątrz. Co 
ciekawe, większość tych określeń w różnych kontekstach znajdujemy 
u wcześniej omawianych filozofów. Ale Merleau-Ponty opisał także 
inne aspekty cielesności. Przede wszystkim fakt, że dynamiczne, ak
tywne ciało własne konstytuuje przestrzeń intencjonalności. Dzięki 
ciału bowiem jesteśmy zakorzenieni w konkretnej sytuacji, ono też 
otwiera nam teoretyczne i praktyczne horyzonty świata, może w roz
maitych swych modi doznawać, odbierać bodźce, działać odruchowo, 
ale też twórczo. Merleau-Ponty porównywał nasze ciało do dzieła 
sztuki, w tym przede wszystkim względzie, źe jest ono splotem żywych 
znaczeń. Ciało jest, by tak rzec, wspólnym stylem przenikającym 
wszystkie jego człony, które podobnie jak części dzieła sztuki nawza
jem łączą się, odnoszą do siebie i wyjaśniają.

Starałem się także pokazać, że ciało własne przez to, że zawiera 
w sobie jednocześnie, że tak powiem, to, co wspólne, i to, co jednost
kowe, odgrywa istotną rolę szczególnie w kontekście rozważań doty
czących intersubiektywności. W tym względzie francuski filozof starał 
się uniknąć niebezpieczeństw związanych ze stanowiskiem reprezento
wanym przez Husserla, który, jak pamiętamy, starał się ukonstytuować 
innego w obrębie własnych aktów świadomości. Podejście Merleau- 



268 Zakończenie

-Ponty’ego, jak sugerowałem, różni się także od ujęcia Sartre’a. Z jed
nej strony uznaje on wprawdzie możliwość reifikacji innego człowieka, 
tak w przypadku relacji seksualnych, jak i poznawczych. Z drugiej 
jednak wyraźnie podkreśla redukcyjny charakter takiego ujęcia oraz 
usiłuje ukazać w innym to, co rzeczywiście jest jego własne. Jak 
sugerowałem, pozostaje jednak kwestią otwartą, czy mu się to rzeczy
wiście udało. Wydaje się bowiem, że inny jako taki na poziomie 
percepcji nie jest osiągalny. Jest bezsprzecznie faktem, że inny w swo
jej ekspresji ujawnia siebie i ta część w oparciu o wspólną podstawę, 
którą jest ciało, jest nam dostępna. Ale pomimo że posiadamy ciała 
i żyjemy we wspólnym nam świecie, to jednak inny człowiek pozostaje 
tak długo dla nas zagadką, jak długo nie chce dzielić się z nami swym 
doświadczeniem. W swojej semantycznej teorii ciała Merleau-Ponty 
wskazywał także na bezpośredni związek, jaki istnieje między ciałem 
a aktem znaczeniowym. Tak więc utrzymywał on, że w odróżnieniu od 
rzeczy ciało człowieka nie tyle jest w przestrzeni, ile raczej posiada 
zdolność nadania sensu przestrzenności, odznacza się sensotwórczymi 
cechami. To odwołanie się do znaczenia sprawia, że ostatecznie w oczach 
francuskiego filozofa jedność ludzkiego ciała jest właśnie jednością 
żywych znaczeń.

Rozdział siódmy poświęcony był Michelowi Henry’emu. Ten wy
bitny współczesny filozof jest niemalże nieznany polskiemu czytelni
kowi. Co ciekawe, na tle współczesnych filozofii cielesności wyróżnia 
się całkowicie oryginalną koncepcją. W punkcie wyjścia odróżnia on 
dwa rodzaje ciał, którym odpowiadają słowa corps i chair. Pierwsze 
z nich to nieruchome ciało rzecz, drugie to nasze żywe ciało, które 
widzi, czuje oraz doznaje wysiłku. Jak starałem się pokazać, Henry 
chce w pełni zdać sprawę z faktu wcielenia, a więc z tego, że jako 
ludzie jesteśmy żywymi ciałami, co oznacza, że nasze żywe ciało 
przylega do nas w postaci impresji bólu lub przyjemności, których 
doznajemy bez przerwy. W tym sensie jego stanowisko jest także 
antykartezjańskie. Zwróciłem uwagę, że droga badań zaproponowana 
przez Henry’ego nie biegła jednak od doświadczenia ciała światowego 
i tym samym nie kończyła się na ważnym dla współczesnych filozofów 
cielesności rozróżnieniu ciała odczutego/ciała odczuwającego, na tak 
często spotykanej dwuaspektowości. W tym różni się on wyraźnie na 
przykład od Husserla i Merleau-Ponty’ego. Henry starał się bowiem 
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w swych wywodach wyjść poza tak rozumianą opozycję, co w konse
kwencji prowadziło go na zupełnie nową drogę badań, która wiodła, 
jak uważał, do cielesności nie intencjonalnej i nie zmysłowej, lecz do 
cielesności dużo bardziej fundamentalnej i ugruntowanej na samym 
życiu. W jego zamyśle to właśnie życie rodzi, ujawnia, kształtuje 
i buduje żywe ciało. Ujawnia ono impresyjno-afektywną materię cie
lesności.

Warto też przypomnieć, że przy opisie konstytucji innego człowieka 
Michel Henry starał się ominąć trudności, o które rozbijały się wcze
śniejsze próby dokonywane przez różnych filozofów. Tak więc w prze
ciwieństwie do Husserla nie próbował on dotrzeć do życia innego 
w oparciu o doświadczenie przedmiotowe, lecz konsekwentnie dla swe
go stanowiska starał się to uczynić poprzez doświadczenie afektywne. 
W tym wypadku zwracał on uwagę na fakt, że w konstytucji innego 
punktem wyjścia nie jest ani moje ja, ani też ja innego człowieka, lecz 
wspólne nam życie. A zatem to, co przynależy do życia, a więc cier
pienie, zazdrość, pragnienie, miłość itd., stanowi podstawę wszelkiej 
możliwej relacji. Henry w przeciwieństwie do Sartre’a utrzymywał, że 
patrząc na twarz innego człowieka nie widzę gałek ocznych i owalnego 
konturu, dostrzegam raczej spojrzenie skierowane na mnie lub odwra
cające się ode mnie. W spojrzeniu tym nie skrywa się wyłącznie 
niebezpieczeństwo uprzedmiotowienia. Widzę ruchy, dostrzegam ich 
afektywne zabarwienie. Dany mi jest wysiłek, pragnienie, przyjem
ność, zażenowanie, wstyd, odraza itd. W konsekwencji, doświadczam 
wielości afektywnych doznań, których nie ma w przedmiotach. Ciało 
innego wbrew swej obiektywności otwiera się na mnie jako ciało żywe. 
Stwierdziłem więc, że obiektywne ciało innego człowieka konstytuuje 
się poprzez znaczenia uchwytujące żywe ciało i jego rzeczywistość.

Sądzę, że poglądy Michela Henry’ego mogą stanowić punkt wyjścia 
dla dalszej interesującej pracy badawczej. Przede wszystkim byłoby 
rzeczą ciekawą zobaczyć, jakie istnieją podobieństwa i różnice w sto
sunku do takich filozofów jak Dilthey, Bergson czy Nietzsche, którzy, 
jak wiadomo, w swoich poglądach podkreślali rolę życia. Gdy zaś 
mowa o samej problematyce cielesności, to szczególnie interesujące 
byłoby porównanie z ostatnim z wymienionych myślicieli, który, na co 
zwraca się często uwagę, stworzył znaczącą i stanowiącą przedmiot 
dyskusji koncepcję ludzkiego ciała. Wypada także stwierdzić, że cał
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kiem osobną kwestią jest, wzmiankowana przeze mnie jedynie, zbież
ność z poglądami E. Levinasa, która także wymagałaby osobnego 
zainteresowania. Jak widać, rysują się nowe perspektywy dalszych 
badań.

Myślę, że w toku przeprowadzonych analiz stało się jasnym, jak 
doniosłą rolę odgrywa ludzkie ciało. Jest rzeczą oczywistą, że bycie 
cielesnym to jeden z podstawowych elementów kondycji ludzkiej. 
Przede wszystkim raz jeszcze należy przypomnieć, że w antropologii 
filozoficznej myślenie o ciele umieszczone było, by tak rzec, na drugim 
planie. Biorąc pod uwagę wiedzę z historii tej problematyki, nie sposób 
nie zauważyć, że z jednej strony od samego początku rozważań nad 
człowiekiem, nad tym kim jest, jaka jest jego bytowa struktura, ciału 
poświęca się dużo miejsca. Z drugiej strony jednak myślenie o ciele
sności zawsze w jakimś sensie podporządkowane było „priorytetom” 
danej filozofii, założeniom metafizycznym lub metodologicznym, przez 
co nie mogło w pełni się wyodrębnić i uzyskać należnej mu rangi. To 
ciągłe podporządkowanie myślenia o ludzkim ciele innym założeniom 
sprawiło, że problematyka ta nie rozwijała się należycie. Na podkre
ślenie zasługuje fakt, że zasadniczo dopiero w filozofii współczesnej 
refleksja nad cielesnością jako osobnym i ważnym zagadnieniem fi
lozoficznym rozwija się i uzyskuje znaczenie. Co charakterystyczne, 
towarzyszy temu odkrycie wielu wymiarów ludzkiej cielesności. O ile 
bowiem wcześniej uprzywilejowanym i, poza kilkoma wyjątkami, prze
ważającym sposobem myślenia o ludzkim ciele było ujmowanie go 
w obiektywnej perspektywie jako rzecz, to w czasach współczesnych 
mamy do czynienia z wyraźnym zróżnicowaniem. Pozwala to unik
nąć niebezpieczeństwa redukcjonizmu i otwiera nowe możliwości ba
dawcze.



Human Body

A Study from the Philosophical Anthropology

Summary

In the book “Human Body. A Study from the Philosophical Anthropology” the 
author would like to draw the readers’ attention to one of the most interesting 
issues of the philosophical anthropology, i.e. the problem of human corporeity. 
It is the matter of fact that this problem continues to raise deep questions 
concerning the human nature. However, for many centuries the prominent phi
losophers considered it to be the issue of secondary importance. According to 
the author, it is fruitful to see the human body as in many ways deeply and 
inseparably connected with the person, as a very sophisticated and rich struc
ture through which human beings express themselves.
The book may also serve as an introduction to one of the central themes of the 
contemporary anthropology. In the first place, it has been the author’s aim not 
to present an eclectic review of various attitudes toward the human body, but 
rather to show the logic which, at least from a perspective, has given a certain 
direction to the debate on human body. In this sense the book is, so to speak, 
militant, because it criticizes reductive conceptions of the body. First of all it 
criticizes the conception of Descartes who considered the human body both as 
res extensa, and as a machine. This thesis is absolutely simplistic and mislead
ing.

Having established this framework the author pursues his aim which is the 
articulation of the major contributions to this problem from chosen philoso
phers of the body. Among the thinkers and theories covered are: Maine de 
Biran who is the forerunner of the subjective aspect of human corporeity tried 
to integrate it into a general theory of two points of view. According to Maine 
de Biran the special status of human body consists of being subjective as well 
as objective. It is worth noting that this special status of human body was the 
object of interest of many 20th century philosophers such as E. Husserl, who 
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considered the human body as Körper, i.e. a thing among other things, and as 
Leib, i.e. the living body; G. Marcel, who explored this opposition in many 
ways. J.P. Sartre, on the other hand, proposed a different approach which dis
tinguished three ontological dimensions of human body. Μ. Merleau-Ponty 
played the key role among distinguished thinkers in the field. This French phi
losopher developed an outstanding conception of human body and tried, above 
all, to show the creative and ‘sense-making’ aspect of human corporeity. This 
major role of Merleau-Ponty was connected with his insight into the body as an 
instrument of knowledge as well as the way of being in the world. The last, but 
not least, philosopher the author of the book describes is Michel Henry who 
created a very interesting conception of living body (French - chair). He con
tributed to the issue of human body by linking it with the question of Life. He 
argues that human body is the place where life is uncovered and this is the 
reason why the human body cannot be treated as a thing. It must be also noted 
that the majority of contemporary philosophers mentioned above have been 
exploring the important dimension of corporeity - that is the body in inter- 
subjective relations. Finally it should be added that the book shows that human 
body is indeed a complex and rich structure.
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