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CIAŁO W NAJNOWSZYCH DYSKURSACH HUMANISTYCZNYCH

(O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, 
pod redakcją M. Karwatowskiej, R. Litwińskiego, A. Siwca, 

Lublin 2014)

JUSTYNA SIWIEC*

W ubiegłym roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie ukazała się obszerna publikacja zbiorowa poświęcona sprawom „płci, ciała i seksualności 
w kulturze i historii”, zredagowana przez Małgorzatę Karwatowską, Roberta Litwińskiego i Adama 
Siwca. Ta intrygująca już samym tytułem, piękną okładką oraz okazałymi rozmiarami praca sta-
nowi kolejną próbę częściowego podsumowania czy uporządkowania refl eksji nad najbardziej 
dziś palącymi (w szerokim sensie tego przymiotnika) zagadnieniami polskich dyskursów huma-
nistycznych1. Omówienie tej publikacji, wprawdzie nie pierwszej i najpewniej nie ostatniej eius 
generis, staje się jednak pomyślną sposobnością do krótkiej, lecz, jak się zdaje, zawsze pożytecznej 
refl eksji nad skomplikowaną problematyką cielesności oraz konotowanymi przez nią zagadnie-
niami badawczymi czy metateoretycznymi. Interesująca nas praca charakteryzuje się różnorod-
nością perspektyw metodologicznych, częstokroć o inter- czy może raczej transdyscyplnarnym 
zacięciu oraz widocznym już na pierwszy rzut oka bogactwem ujęć proponowanych w temacie 
kategorii. Autorzy zgodnie z duchem „post” zrezygnowali z wyrazistego, a więc i waloryzującego 
podziału na „niskie” i „wysokie” reprezentacje ciała, płci, seksualności. Wszystkie wymienione 
cechy zaliczyć należy zdecydowanie na poczet zalet lubelskiego tomu. Podobnie jak i znajdującą 
swe uzasadnienie trójdzielną kompozycję porządkującą materiał w trzech kręgach tematycznych: 
kulturowym, literackim i historyczno-edukacyjnym.

We wstępie omawianego tomu redaktorzy, akcentując aktualność proponowanej problematyki, 
powołują się na wyraźnie dziś dostrzegalne zjawisko oporu wobec gwałtownych zmian w porządku 

* Justyna Siwiec – doktorantka, Wydział Polonistyki UJ.
 1 Określenie: „refl eksja humanistyczna” stosuję w jej tradycyjnym, umownym sensie wskazu-

jącym na pewien porządek instytucjonalny, nie podejmując w tym miejscu refl eksji nad stosunkiem 
humanizmu i posthumanizmu. 
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społecznym przypisywanego tu, jak się zdaje, zwłaszcza środowiskom kościelnym, na co wska-
zuje peryfrastyczne, ale zarazem wielce wymowne określenie „antygenderowa krucjata”, użyte do 
opisania tego znamiennego fenomenu kulturowego. Inicjatorzy publikacji wyrażają w tym miej-
scu nadzieję, że „ostatecznie spokojna i wyważona refl eksja naukowa zwycięży nad emocjami”2, 
kreśląc tym samym dualistyczną (czyli, jak wiemy z lekcji udzielonej przez Derridę, dość niebez-
pieczną) i w gruncie rzeczy tradycyjną opozycję pomiędzy negatywnie w tym przypadku postrze-
ganą emocjonalnością a niesprecyzowanym niestety bliżej kryterium naukowości. Pojawia się tu 
zatem nieuchronne, choć skądinąd bardzo aktualne pytanie, jak pojmować ową drugą kategorię? 
Jako że ścisła i wyczerpująca odpowiedź na tak postawiony problem, która w sposób zasadniczy 
ułatwiłaby ocenę wspólnego wysiłku kulturoznawców, literaturoznawców i historyków pozostaje 
na dzień dzisiejszy raczej w sferze marzeń (i to w dodatku raczej konserwatywnie zorientowa-
nych badaczy) pozwólmy sobie na krótką dywagację, jakie kryteria oceny należałoby zastosować 
w przypadku omawianej publikacji. W pierwszej kolejności zarzucić wypada klasyczną kategorię 
prawdy obiektywnej, z jasnych przyczyn nieadekwatną dla antyesencjalistycznie zorientowanych 
badaczy. Równie niewystarczające wydaje się jednak także poprzestawanie na li tylko instytucjo-
nalnie uprawomocnionym potwierdzaniu pewnych z góry ustalonych dogmatów. W poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie, czym byłaby deklarowana we wstępie tomu naukowość zawartych w nim 
tekstów, należy się zatem (z konieczności intuicyjnie jedynie) zwrócić w stronę pewnych umow-
nych warunków uprawiania refl eksji kulturoznawczej czy historycznej: takich jak na przykład: 
prawomocność prezentowanych sądów (w rozumieniu ich pragmatycznego dowiedzenia) oraz 
świadomość nie tylko tekstualności historii, lecz także, często niestety bagatelizowanego w naj-
nowszych odczytaniach tekstów kultury, aspektu ich historyczności3. 

Wydaje się, że niektórym autorom, czy może raczej pewnym aspektom ich wywodu, nie 
udaje się uniknąć pułapek stwarzanych przez współczesne mody metodologiczne czy pewne 
wyraźnie dziś dostrzegalne tendencje opisu. Dość pospolitym problemem, obecnym niestety 
także w niniejszej publikacji, jest uproszczony, często drastycznie, obraz tradycji judeochrześci-
jańskiej wynikający z traktowania kilku tysięcy lat dziedzictwa kulturowego jako swoistego 
kontrapunktu dla prezentowanych tez. Zdawkowe uwagi umieszczane najczęściej we wstępach 
artykułów, mające stanowić negatywne tło dla dalszego wywodu, wywołują niekiedy konster-
nację: Religia chrześcijańska w tradycji starotestamentowej ukazuje natomiast ciało jako słabe, 
skłonne do grzechu i niezdolne do odczuwania woli Boga4; Św. Augustyn-promotor antysek-
sualnych obsesji chrześcijaństwa kojarzył sferę seksu wyłącznie z grzechem i winą5 – czytamy 
w początkowych uwagach skądinąd interesujących artykułów. Trudno oczywiście przeprowa-
dzać wartościową polemikę, operując na takim stopniu ogólności sądów, nie sposób jednak nie 
zauważyć, że konstatacje powyższe noszą znamiona nadmiernych symplifi kacji. W pierwszym 
przypadku wywołującym skomplikowaną problematykę biblijnej koncepcji antropologicznej 
przywołać wystarczy dowolny niemal fragment Księgi Psalmów, by zauważyć, że chrześci-
jaństwo dziedziczy po judaizmie zasadniczo monistyczną wizję człowieka (podlegającą póź-
niej rozmaitym uzgodnieniom z dualizmem antropologicznym o proweniencji hellenistycz-

2 M. K a r w a t o w s k a, R. L i t w iń s k i, A. S i w i e c, Wstęp [w:] O płci, ciele i seksualności 
w kulturze i historii, pod red. tychże, Lublin 2014, s. 9.

3 Uwagi na ten temat czynił już kilkanaście lat temu P. U r b ań s k i, zob. t e g o ż, Zakazana 
przyjaźń w poezji nowołacińskiej [w:] Ciało, płeć, literatura: prace ofi arowane profesorowi Ger-
manowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. M. Hornung, M. Jędrzejczaka, T. Kor-
saka, Warszawa 2001, s. 554. 

4 D. F i l a r, „Ciało w umyśle – umysł ucieleśniony”: cielesność w kulturze i fi lozofi i a ekspe-
riencjalizm we współczesnej lingwistyce [w:] O płci, ciele i seksualności… , dz. cyt., s. 30. 

5 B. S k o w r o n e k, Wyrazić niewyrażalne. Filmowe reprezentacje orgazmu. Rekonesans [w:] 
O płci, ciele i seksualności…, dz. cyt., s. 139. 
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nej)6, w którym to ujęciu w ł a śn i e  s o m a t y c z n o ś ć, wbrew postawionej wyżej tezie, jawi się 
jako płaszczyzna odczuwania woli Bożej, ponosząc konsekwencje grzechu – aktu woli człowieka:

Nic zdrowego nie ma w mym 
ciele
z powodu Twego gniewu,
nic całego w moich kościach
z powodu mego grzechu.
Przerosły mnie bowiem moje 
nieprawości,
zbyt na mnie ciążą, jak 
nadmierne brzemię.
Rany moje cuchną i ropieją
na sutek mego szaleństwa.7

Z kolei autor drugiego stwierdzenia zupełnie pomija elementarne dla etyki chrześcijańskiej 
rozróżnienie pomiędzy seksualnością małżeńską i pozamałżeńską, co odnotowawszy, warto nad-
mienić, iż „promotor antyseksualnych obsesji chrześcijaństwa” podkreślał w dziełach takich, jak 
De bono coniugali czy Contra Julianum wartość przyjemności płynącej ze współżycia małżonków: 
Pożądliwość jest zła właśnie dlatego, że jeśli nie zostanie zatrzymana przez godziwą  przyjem-
ność , dąży do doznawania rozkoszy bez względu na to, czy jest ona godziwa, czy nie [Contra Julia-
num, VI, 16.50; PL 44, 852]. Oczywiście nie ulega kwestii, że współczesny badacz ma wszelkie 
prawa by dystansować się, dekonstruować czy podważać zasadność konkretnych systemów nor-
matywnych, wydaje się jednak słuszne tego typu działania opierać na komentowaniu faktycznego 
stanu rzeczy. Z kolei w pierwszej prezentowanej w tomie publikacji czytamy, iż w nauczaniu Ojców 
Kościoła najpierw odmówiono kobiecie prawa do samostanowienia, a następnie usankcjonowano 
taki stan rzeczy „argumentami” z Biblii, po czym autor tekstu w dość kategoryczny sposób odże-
gnuje wypowiedzi Ojców Kościoła na temat kobiet od jakiejkolwiek logiki8. Cały wywód na temat 
kondycji kobiet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jakże charakterystyczny dla sygnalizowa-
nego tu problemu, prawdopodobnie doprowadziłby autora do innych wniosków, gdyby tylko nie 
zrezygnował (jak zresztą sygnalizuje, świadomie) z odpowiedniego dla omawianej problematyki 
kontekstu historycznego. Myśl pisarzy wczesnochrześcijańskich usytuowana na właściwym dla 
niej tle rozpadającego się porządku antycznego jawi się bowiem raczej jako ogromny wysiłek myśli 
usiłujący uzgodnić zastaną sytuację społeczną (zadajmy tu znamienne pytanie o pozycję kobiety 
w grecko-rzymskim polis [!]) z nowym porządkiem religijnym, sięgającym ze swej istoty poza czas 
ziemskiego egzystowania9. Polemiki wczesnochrześcijańskie o miejscu kobiety w społeczeństwie 
(które z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy i wrażliwości, można rzecz jasna oceniać negatywnie) 
wynikały wszak nie z pierwotnego „odmówienia kobiecie prawa do samostanowienia” (kto i kiedy 
miał tego dokonać?), lecz z rewolucyjnego wstrząsu, jakim było wprowadzenie ideałów ewan-
gelicznych w reprodukcyjny dyktat „porządku polis” zorientowanego na ziemskie przetrwanie10. 

6 Więcej na ten temat: M. F i l i p i a k, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego 
Testamentu, Lublin 1979. 

7 Psalm 38, Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, oprac. ks. M. Petera, ks. M. Wolniewicz, 
Poznań 2007. 

8 T. S z k o t u ł, Perypetie dyskursu cielesności od antyku do ponowoczesności… [w:] O płci, 
ciele i seksualności…, dz. cyt., s. 16–17. 

9 Warto tu zaznaczyć, że w nauczaniu Ojców Kościoła nierówność kobiet i mężczyzn trakto-
wana była częstokroć jako zjawisko przejściowe, dotyczące jedynie ziemskiej egzystencji, zakłada-
jące przyszłe zrównanie płci w Eschatonie – por. M. G o ł ęb i o w s k i, Małżeństwo Józefa i Maryi 
w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej, Kraków 2015, s. 27–28. 

10 Problematykę doskonale naświetla już I rozdział pracy Petera B r o w n a, Ciało i społeczeń-
stwo: mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, Kraków 2006. 
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Jeśli zatem zrezygnować z instrumentalnego traktowania argumentów historycznych, na chrześci-
jaństwo należałoby spoglądać tyleż jako na dyskurs sankcjonujący (choć nie w sposób absolutny) 
niższą pozycję kobiety w społeczeństwie, co na rewolucyjny krok w kierunku rewindykacji tejże 
podległości. Na to jednak nie pozwala skrótowe ujęcie wynikające z dość problematycznej formuły 
artykułu usiłującego na kilkunastu stronicach rozprawić się z Perypetiami dyskursu cielesności 
od antyku do ponowoczesności. Czynione tu uwagi nie zmieniają jednak faktu, iż druga część 
omawianego tekstu, w którym autor – Tadeusz Szkotuł – błyskotliwie komentuje ambiwalencję 
współczesnego „wyzwolenia ciała” jest ze wszech miar godna polecenia. 

Podobny problem – zdecydowanie zbyt szerokiego jak na artykuł zbiorowego tomu problemu 
badawczego – spotykamy i w innym tekście: Specyfi ka postrzegania ciała człowieka w polskiej 
kulturze ludowej Agnieszki Litwińczuk11. Praca ta zasługująca zdecydowanie na wyróżnienie ze 
względu na wyjątkowo bogaty materiał źródłowy oraz wielostronne ujęcie zagadnienia z pogra-
nicza etnografi i, antropologii i językoznawstwa stawia sobie za cel zadanie zbyt ambitne jak na 
lapidarną formę artykułu. Wątpliwości budzi traktowanie kultury ludowej jako swoistego monolitu 
niezróżnicowanego ani pod względem geografi cznym, ani historycznym. Autorka bowiem, snując 
swój wywód, szesnastowieczne legendy bogomilskie umieszcza tuż obok źródeł Kolbergowskich 
sąsiadujących z kolei z badaniami współczesnych etnografów12. Ten dojmujący brak jakichkolwiek 
czasowych czy choćby przestrzennych rozróżnień budzi ryzyko kolonialnego w gruncie rzeczy 
traktowania tego skomplikowanego obszaru badań. Problematyczny wydaje się zresztą już sam 
tytuł pracy, ściślej mówiąc, określenie „polska kultura ludowa”, biorąc pod uwagę, iż autorka oma-
wia źródła polskie, ale i ukraińskie, huculskie, południowosłowiańskie.

W omawianej publikacji znajdziemy oczywiście szereg artykułów badających rozmaite (choć 
w większości współczesne) teksty kultury za pomocą najnowszych narzędzi teoretycznych. Indy-
widualna ocena każdego z nich nie jest niestety możliwa w ramach krótkiej recenzji. Jeśli jednak 
pokusić by się o pewien ogólny i najpewniej subiektywny wniosek, stwierdzić można, iż najbardziej 
interesujące są prace łączące nowoczesne spojrzenie uwrażliwione na problemy korporalno-tożsa-
mościowe z tradycyjną interpretacją nierezygnującą z fi lologicznej analizy oraz osadzenia tekstu 
kultury we właściwej dlań genologiczno-historycznej osnowie. Szczególnie wartościowe są także 
teksty dokonujące rekapitulacji czy krytycznej refl eksji na temat współczesnych metodologii „spod 
znaku ciała”, takie jak choćby Pawła Grafa, Ciało nie płeć, płeć nie ciało13, w którym autor wskazuje 
trafnie kilka pułapek myślowych, czyhających na zwolenników współczesnych teorii postfemini-
stycznych. Warto też zwrócić uwagę na nieszablonowy pomysł Marty Wójcickiej, by w refl eksji nad 
ciałem wykorzystać dokonania m.in. teorii semiotyki kultury szkoły tartusko-moskiewkiej otwiera-
jącej, jak udowodniła autorka, zaskakująco szerokie pole namysłu nad problematyką korporalną14. 
Wszystkim zainteresowanym dylematami współczesnej historiografi i polecić wypada z kolei intere-
sujące teksty z ostatniego kręgu tematycznego, zwłaszcza zaś świetny artykuł Dominiki Staszczyk 
Jak się pisze szkolne historie (kobiet)…15 poruszający wyjątkowo, jak się okazuje, skomplikowaną 
problematykę włączania historii kobiet w obieg praktyki dydaktycznej.

11 A. L i t w iń c z u k, Specyfi ka postrzegania ciała człowieka w polskiej kulturze ludowej… 
[w:] O płci, ciele i seksualności…, dz. cyt.

12 Tamże, s. 56–60. 
13 P. G r a f, Ciało nie płeć, płeć nie ciało [w:] O płci, ciele i seksualności…, dz. cyt.
14 M. W ó j c i c k a, Ciało jako tekst kultury i nośnik pamięci [w:] O płci, ciele i seksual-

ności…, dz. cyt.
15 D. S t a s z c z y k, Jak się pisze szkolne historie (kobiet)… [w:] O płci, ciele i seksual-

ności…, dz. cyt.




