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Wstęp 

Aktywistki z ukraińskiej organizacji Femen rozpoznawalne są w tej chwili niemalże na 
całym świecie. Wyróżnia je uroda oraz sposób działania, gdy nagie lub z obnażonym 
biustem występują w miejscach publicznych, zawsze też podejmując drastyczne akcje, 
takie jak atak na patriarchę moskiewskiego Cyryla czy ścinanie krzyża we Lwowie. Pro-
testujące przeciwko mistrzostwom w piłce nożnej Euro 2012 (a konkretniej przeciwko 
kwestiom związanym z prostytucją) czy przeciwko dominacji politycznej Rosji na Uk-
rainie bądź patriarchalnemu wyzyskiwaniu kobiety w systemie społecznym, nieustan-
nie jako element ekspresji wykorzystują własne nagie ciała. Ich działania budzą kon-
trowersję i oburzenie, doczekały się też wielu postów, komentarzy czy stron poświęco-
nych ich działalności oraz zdjęć uwieczniających ich pozbawione odzienia ciała. Same 
zainteresowane podkreślają, iż ciało, zwłaszcza kobiece, jest przedmiotem opresji jako 
poddane różnego rodzaju zakazom i nakazom, obarczone tabu, mitem czystości, nie-
czystości, rodzenia i seksu, stając się elementem gry społecznej wobec kobiety i jej życia. 
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Funkcje ciała 

Przyglądając się działalności grupy Femen można dostrzec, że ciało ludzkie spełnia naj-
rozmaitsze funkcje. Człowiek będąc równocześnie, jak to ujmował Helmuth Plessner, 
swoim ciałem i posiadając ciało, zmuszony jest do przepracowywania swej cielesności, 
czyniąc z niej nie tylko to, co naturalne, ale również to, co symboliczne, nie tylko to, 
co prywatne, intymne, ale również to, co publiczne. Jedzenie pokarmu stanowi ko-
nieczność, w kulturze zostało ono jednak dostosowane nie do potrzeb ciała (zaspoka-
jania potrzeby życia, głodu), ale do towarzyskości, rytuału czy manifestowania wła-
snego statusu. Narodziny i śmierć, choć najbardziej „własne” (nikt za nas bowiem nie 
może się urodzić czy urodzić dziecka, tak samo jak nikt nie umrze zamiast nas), jed-
nakże ta czynność, obarczona wieloma rytuałami, weszła do sfery publicznej. Nocne 
czuwanie przy umierającym, a później przy zwłokach, narodziny w asyście położnych 
czy szamanów (zależnie od kultury i jej okresów) wskazują, iż ciało jest elementem 
w kulturze i społeczeństwie, poprzez które można wyrażać kondycję, status, możliwo-
ści, nas samych, a także instytucję, jaką reprezentujemy. Tak samo będzie z modą, spo-
sobem poruszania się, witania, siedzenia, utrzymywania kontaktu wzrokowego lub 
unikania go; ciało nieustannie poddawane jest zabiegom, które umożliwiają wyrażenie 
człowiekowi to, kim jest, przy równoczesnym społecznym nacisku i kontroli, poprzez 
ciało bowiem przypisani jesteśmy do pewnych ról, zostaje nam nadane określone zna-
czenie. Ciało i cielesność można zatem wpisać w swoistą siatkę znaczeń, gdzie to, co 
biologiczne i to, co kulturowe tworzy nierozerwalną jedność. Próbując usystematyzo-
wać problem ciała i cielesności autorka rozdziału proponuje następujący schemat uj-
mowania ciała: 

narodziny, przemijanie,  
seks i seksualność, jedzenie 

  umieranie, pochówek, żałoba,  
cykle życia 

 życie śmierć  

 panowanie troska  

instytucjonalizacja ciała, sposób za-
rządzania ciałem, tabu wobec ciała, 
mityzacja ciała, symbolizacja ciała 

  potrzeby ciała, odpoczynek, dbanie o 
ciało, sfera prywatna cielesności 

Tabela 1 Kulturowe ujmowanie cielesności 
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Dodatkowo ciało można postrzegać w sposób ironiczny jako karykaturę ludzkich 
cech, przywar, narzędzie, poprzez które człowiek może zdystansować się do siebie sa-
mego. Jednak może ono także okazać poważnym problemem, w wypadku którego iro-
nia nie będzie możliwa. Ciało może być również deprecjonowane, wówczas będzie nie-
ustannie eliminowane z myślenia o tym, kim jest człowiek, może stać się przedmiotem 
takich zabiegów, jak post, celibat, umartwianie cielesne oraz przeciwna do tego postawa 
czerpiąca korzyści z cielesności człowieka, będąca czy to ludycznym, czy to hedonistycz-
nym nastawieniem do życia i cielesności. Ciało i cielesność równie dobrze mogą być sym-
bolizowane i poddawane ideologizacji, przez ciało prezentujemy się, poznajemy dru-
giego człowieka, wreszcie wpływamy na niego, manipulujemy lub perswadujemy. 

Te formy przedstawiania cielesności wskazują na kształtowanie się różnego spo-
sobu jej interpretowania, często obciążone kontekstem historycznych znaczeń i instytu-
cji, kulturową specyfiką, genderowym podziałem, deprecjonowaniem i negowaniem 
cielesności lub akceptowaniem jej czy nawet przyznawaniem jej pierwszeństwa.  

Konteksty cielesności 

Stąd, jak pokazał Gernot Böhme, istotne jest uświadomienie sobie kontekstu histo-
rycznego i kulturowego. W Antropologii filozoficznej Böhme wskazuje, iż rozumienie 
ciała i cielesności w kulturze europejskiej często wiązało się – niemalże dialektycznie – 
z rozumieniem tego, co zwane było duszą albo elementem duchowym w człowieku 
(Böhme 1998). Pierwsze wielkie koncepcje filozoficzne zdominowane były przez my-
ślenie Platona, wiążącego człowieka ze sferą duszy, co z ciała czyniło, siłą rzeczy, aspekt 
nieistotny, podporządkowany jej, często też przeszkadzający czy komplikujący rozwój 
człowieka (aspekt duchowy tego rozwoju). W analizach Böhme pomija Arystotelesa, 
który rozbija tę platońską idealizację, wprowadzając równowagę między duszą a ciałem. 
Nie zmienia to jednakże faktu, że u Arystotelesa dusza odgrywała kluczową rolę. Tym 
samym nawet w myśli równoważącej te dwa elementy człowiek pozostawał istotą du-
chową, a jego ciało stanowiło co najwyżej niezbędny warunek zaistnienia jako bytu – 
niemniej jednak to właśnie poprzez duszę i świadomość mógł on osiągać płaszczyznę 
właściwej realizacji.  

Przyglądając się temu, co robi Böhme z historią cielesności w kulturze Zachodu, 
można dostrzec interesujący fenomen skłócenia z własną cielesnością, walki z ciałem 
i tym, co cielesne. Śledząc rozwój cielesności, Gernot Böhme wskazuje linię zaczynającą 
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się od platońskiej deprecjacji ciała, kartezjańskiego urzeczowienia i zinstrumentalizo-
wania cielesności, a kończącą się na współczesnej możliwości pogodzenia z własną cie-
lesnością. To jednak, jak ewolucja ta przebiegała i co oznaczała, należałoby dokładniej 
prześledzić, by zrozumieć, czym jest ciało w kulturze.  

W Fajdrosie Platon przedstawia człowieka jako duszę (Platon 2002). To dusza 
określa, kim jesteśmy, przepracowuje los ludzki, szuka zadań i możliwości realizacji 
człowieka. Ciało jest tylko tymczasowym przystankiem, w którym człowiek na chwilę 
zamieszkuje. Nie jest to jednak stan właściwy dla człowieka, a jego kondycja w złączeniu 
z cielesnością zostaje uszczuplona. Co interesujące, analizując duszę, Platon widzi w niej 
trzy elementy: rozumowy, cnotliwy i pożądliwy. Ostatni z elementów tworzy korespon-
dencję z cielesnością, przylega do ludzkiego ciała i właśnie z nim pozostaje w komuni-
kacji. W ten sposób człowiek, pomimo bytowania duchowego, w złączeniu z cielesno-
ścią może czuć się komfortowo czy jest w stanie zapanować nad cielesnością. W opo-
wieści Platońskiej najważniejszą częścią duszy jest jednak część rozumna. To ona rządzi 
człowiekiem, nie tylko decydując, ale również wpływając na potrzeby i kształtowanie 
się pozostałych części duszy. 

Opowieść Platona o człowieku, utożsamiająca jego istnienie z duszą, staje się ka-
nonem dla myślenia europejskiego, wiążącego na długie stulecia to, co ludzkie z tym, 
co pozacielesne. Jak wskazuje Böhme, w tym właśnie można upatrywać deprecjacji cie-
lesności. Ciało jest zadaniem dla duszy, tym, czego człowiek doświadcza przez chwilę 
swego bytowania ziemskiego. Całe znaczenie ludzkiego życia, zadanie, jakie zostaje po-
stawione przed ludzką kondycją, związane jest jednak z jego pozacielesnym aspektem. 
Dusza w początkach filozoficznego myślenia utożsamiana była z zasadą życia. To, co 
było żywe, musiało mieć sprawczość swych funkcji życiowych. Sokrates wprowadza 
do myślenia o duszy aspekt osobowy i indywidualny. Platon podążając za Sokratesem 
czyni z jego koncepcji duszy kluczowy problem dla zrozumienia bytu ludzkiego. W ten 
sposób dusza przestaje być tylko zasadą życia, a zaczyna być sprawą ludzką – kategorią, 
poprzez którą człowiek stwarza siebie.  

Średniowiecze dodaje do opowieści o duszy kolejny element gwarantujący jej su-
premację względem cielesności, a więc boskość. To właśnie dusza łączy człowieka z Bo-
giem, będąc najbardziej boskim elementem w bycie ludzkim. Jak pisał święty Augu-
styn, w duszy ludzkiej odciśnięty jest obraz Boga, niczym w wosku odciśnięty jest obraz 
pieczęci (Św. Augustyn 1962: 339). W myśli Platońskiej – przenikającej do umysło-
wości średniowiecznej i dominującej do wieku XII – ciało staje się elementem dwu-
znacznym, narażającym człowieka na zmysłowość i ułudę poznania tego, co materialne. 
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Platonizm średniowieczny do cielesności, oprócz błędów epistemologicznych (skaże-
nia przez poznanie zmysłowe), dodaje zagrożenie moralne (zmysłowość i seksualność 
ludzka zostają zakwalifikowane jako grzeszne). W ten sposób ciało staje się nie tylko pu-
łapką dla duszy, ale wręcz źródłem zła, w związku z czym ciało i jego cielesność muszą 
zostać poskromione.  

Platońską opowieść o duszy przełamuje Arystotelesowska wizja jednocząca obraz 
człowieka. Człowiek to nie tylko dusza, jak chciał Platon, ale również ciało. Ta jedność 
psychofizyczna niesie w sobie jednak wartościowanie. Wedle Arystotelesa cielesność 
(tak w sensie poznawczym, jak i moralnym) winna być podporządkowana duszy. Cho-
ciaż dusza i ciało stanowią jedność człowieka, to ta pierwsza powinna być czynnikiem 
zarządzającym. W XIII wieku arystotelizm wkracza na dobre do średniowiecznej Eu-
ropy i w poglądach świętego Tomasza znajduje swą dość swoistą kontynuację. Święty 
Tomasz przyjmując jedność cielesno-duchową człowieka, z równoczesnym założe-
niem, iż to dusza właśnie określa ludzką kondycję nadając jej sens i ontologiczny status, 
zachowuje szczególną konsekwencję. Człowiek postrzegany jako jedność, po śmierci 
jedność tę również zachowuje. Stąd wedle świętego Tomasza sąd ostateczny i zmar-
twychwstanie ludzi związane są z odzyskaniem ciał. Zmartwychwstając ludzka dusza 
na powrót połączy się z ciałem – będzie to jednak ciało duchowe. W ten sposób u świę-
tego Tomasza ciało zostaje uduchowione, wniesione na inny szczebel egzystencji.  

Byłoby jednak działaniem chybionym skończyć opowieść o rozumieniu cielesno-
ści w średniowieczu na tak zarysowanych poglądach. Platonizm i arystotelizm, narzu-
cające średniowiecznym myślicielom dyskurs filozoficzny, uzupełniane były przez zu-
pełnie innej natury badania, w których dostrzec można inspiracje poglądami stoickim 
czy presokratejskimi. Izydor z Sewilli, filozof i medyk, stworzył charakterystyczny sys-
tem myślenia o cielesności dla ludzi średniowiecza. Jak wskazał Jan Szkot Eriugena, 
człowiek jest mikrokosmosem wobec świata i kosmosu. Ponieważ wedle Izydora tym 
pierwszym rządzą jego cztery składowe elementy, a więc ziemia, woda, ogień i powie-
trze, te same cztery elementy muszą złożyć się na budowę człowieka.  

W ciele ludzkim odpowiadały im cztery płyny organiczne (cztery humory): krew, żółć, flegma, 
i czarna żółć, które z kolei, w zależności od proporcji, w jakich zostały zmieszane, decydowały o tem-
peramencie człowieka. Fakt, że istniały cztery główne kierunki, cztery główne wiatry (południo-
wy, północny, wschodni i zachodni, oraz podlegające im: południowo-zachodni, południowo-
wschodni, północno-zachodni, północno-wschodni), cztery pory roku, cztery ewangelie, tylko 
potwierdzały tę teorię (Bartlett 2002: 205). 
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Ciało staje się w ten sposób mikrokosmosem rządzonym, tak jak świat, przez 
cztery elementy. Wpisany przez swoją cielesność w porządek świata, człowiek tworzy 
z nim jedność. Klucz do natury ludzkiej leży w poszukiwaniu relacji między poszcze-
gólnymi elementami, które nie tylko oddają obraz człowieka i jego jedność ze światem, 
ale również, w zależności od proporcji, decydują o tym, kim jesteśmy. W myśli Izydora 
pojawia się, wraz z koncepcją ciała, analiza tego, co jest zdrowiem i tego, co jest chorobą 
– a zatem fenomenu normalności  i tego, co wykracza poza przyjmowaną normę, 
co dla filozofii kultury stanowi niezwykle istotną kwestię. Zmagając się z ciałem i cie-
lesnością można zauważyć, że w problem ten wpisanych zostaje kilka innych aspektów, 
a więc duszy (co widać przy analizach platońskiego i neoplatońskiego myślenia), relacji 
między ludźmi (co pokazują wszystkie systemy mody, ale również kwestie mowy 
ciała), zdrowia i choroby (związane z tym, co człowieka naznacza i tym, co człowieka 
czyni tak zwanym normalnym) i wreszcie różnorodności (traktowanej powierzchow-
nie lub fundamentalnie, prowadzącej do rasizmu bądź szowinizmu). Te uboczne pro-
blemy często kształtują dyskurs o cielesności, niosąc w sobie cały szereg implikacji i ten-
dencji rozwijanych w życiu każdego uczestnika kultury.  

Koncepcja Izydora z Sewilli pozwala zrozumieć, czym jest norma – to stan, 
w którym elementy tworzące świat i ciało są ze sobą harmonijnie złączone. Przewaga 
któregoś z nich stanowi jedynie o uformowaniu charakteru człowieka, nie zaburza jed-
nak jeszcze proporcji i współdziałania pomiędzy nimi. Dopiero zakłócenie porządku 
relacji skutkuje efektem choroby. Tak zdrowie, jak i to, co nazywamy normą, staje się 
w tym wypadku jednością ze światem, harmonią ciała. Rozbicie tej jedności i harmonii 
powoduje sytuację nienaturalną .  

Nowożytność i Kartezjusz 

Czasy nowożytne otwiera myślenie o cielesności poglądami Kartezjusza. Podział na res 
extensa i res cogitans wyznacza nową linię demarkacyjną między ciałem a świadomością 
człowieka. Dla Kartezjusza człowiek to przede wszystkim świadomość, używająca cie-
lesności, wykorzystująca ją do swoich celów. W ten sposób teoria res extensa pozwala 
na zinstrumentalizowanie ciała. Z jednej strony Kartezjusz zmienia jego postrzeganie 
– bo jako domena res extensa przestaje być ono źródłem poznawczego i moralnego 
błędu, nie jest już więzieniem dla duszy, a raczej jej wehikułem, dostarczającym świado-
mość tam, gdzie chce ona podążać. Z drugiej jednakże strony Kartezjusz pogłębia dycho-
tomię dusza-ciało. Zaznaczając, że res extensa i res cogitans to dwie niezależne od siebie 



Dychotomie i dwuznaczności – kultura wobec ciała i jego problemów  61 
 

substancje, pomiędzy którymi nie zachodzi oddziaływanie, Kartezjusz rozbija jedność 
psychofizyczną człowieka (Descartes 2001: 51). Ciało staje się instrumentem, który 
może być używany i zawiadywany, ale nie jest już integralną częścią człowieka, a raczej 
mechanizmem, który winien być poznany i odpowiednio zarządzany. Ta instrumen-
talizacja ciała wiąże się ze zmianą podejścia nie tylko do człowieka, ale i do samej ciele-
sności. 

Gdy Izydor z Sewilli zastanawiał się, jak leczyć swoich pacjentów, wyraźne było 
u niego staranie, aby dotrzeć do tego, co istotowe dla człowieka. Jedność ludzkich za-
chowań, myśli, cielesnych doznań i odczuć była dlań oczywista. Stąd, by wyleczyć czło-
wieka z choroby fizycznej, trzeba było zająć się całą jego konstytucją. Upuszczanie krwi 
(będące jeszcze do XIX wieku cenionym zabiegiem medycznym) oznaczało ingerencję 
zarówno w ciało, jak i w samą duszę. Oczyszczona krew nie tylko lepiej cyrkulowała, lecz 
pozwalała na oczyszczenie myśli, świadomości człowieka. Gdy średniowieczni medycy 
uznawali zasadę nietykalności cielesnej (uniemożliwiającą przeprowadzenie operacji 
wewnątrz ciała), nie kierowali się zabobonem, a przekonaniem, że ingerencja taka wią-
zać się będzie z narażeniem ludzkiej duszy. 

Neoplatoński prymat duszy nad ciałem nie wykluczał korespondencji i możliwo-
ści przepracowania tego, co cielesne przez ludzką wolę czy świadomość. Kartezjański 
dualizm w stosunku do tych koncepcji niesie w sobie radykalizm. Niezależność res 
extensa powoduje, że między ciałem a świadomością wyrasta przepaść. Tym samym 
ingerencja medyczna staje się operacją przywracającą sprawność cielesną, uruchamia-
jącą ponownie maszynę, jaką jest ciało. O duszy, odczuciach i świadomości w tym kon-
tekście Kartezjusz nie dywagował, gdyż res extensa i res cogitans rządzą się swoimi od-
miennymi prawami. 

Cielesność w ujęciu Gernota Böhmego 

Jak pisał Gernot Böhme, ciało zostało w nowożytności zracjonalizowane, a różnica 
ciało-dusza jest odmiennością dwóch zracjonalizowanych organizmów, „droga jego 
odkrywania najpierw z punktu widzenia anatomii, a następnie fizjologii, objawia to 
jasno. Odkrywa się, przenika i poznaje coraz dokładniej ciało kogoś innego, a jeżeli 
własne to postrzegane, jako cudze” (Böhme 1998: 96), tak samo się je leczy. 

Współczesne myślenie o cielesności daje, wedle Böhmego, szansę na pogodzenie 
się z własną cielesnością, otwierając drogę do myślenia o tym jako o fenomenie na ró-
wni istotnym, co problem świadomości i wewnętrznego przeżycia człowieka; pozwala 
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też na odzyskanie jedności czy sklejenie swoistego przecięcia, jakie pozostawił po sobie 
Kartezjusz. Współczesność niesie jednakże ze sobą kolejne zagadki i kolejne sposoby 
myślenia o cielesności. Ciało jest już nie tyle zinstrumentalizowane, co staje się obiek-
tem przeznaczonym do badania, analizowania, to obiekt wydany na pastwę le-
karzy , naukowców i wszystkich innych specjalistów. Wraz z pojawieniem się i rozwi-
nięciem specjalizacji, następuje dla Böhmego rozwój badań szczegółowych, współcze-
śnie owocujących biologią molekularną, genetyką i jej rozwojem oraz medycznymi 
osiągnięciami. I choć nie sposób negować osiągnięć nauk specjalistycznych, wedle Böh-
mego wciąż pojawia się w nich nastawienie uprzedmiotawiające. 

W takiej konstrukcji intelektualnej człowiek dochodzi do wniosku, że nie posiada 
wiedzy o własnym ciele, ale o ciele drugiego. Oznacza to, że o moim własnym ciele 
posiada wiedzę ktoś inny – specjalista. Jeżeli nas coś boli, jeżeli czujemy się nieswojo 
w swoim własnym ciele, wówczas czekamy na diagnozę osób, którym zawierzamy, co 
przynosi ponowne wyobcowanie się  z własnego ciała (ma ono jednak odmienne 
podłoże od tego zaistniałego w wieku XVIII). Medycyna i jej rozwój pozwalają na za-
panowanie nad ciałem, ale jest to droga panowania z  zewnątrz; poprzez takie za-
biegi, jak naświetlania, operacje, elektrowstrząsy ciało zostaje podporządkowane wy-
mogom nauk specjalistycznych, zostaje zarządzane przez zespół specjalistów, którzy 
wiedzą lepiej, co jest właściwe dla ludzkiego ciała. Omawiając ten problem, Böhme po-
kazuje, jak współczesny człowiek, wyobcowany wobec swego ciała, boi się podejmo-
wać decyzje dotyczące jego samego, czekając na opinie specjalistów. „Postrzeganie wła-
snego ciała jako organizmu materialnego oznacza więc w sensie społecznym zależność 
od innych, a praktycznie instrumentalną nim manipulację” (Böhme 1998: 98). Nauki 
medyczne widzą ciało jako aparat  przemiany materi i ,  posiadający szereg or-
ganów  o określonych funkcjach bądź przydatności. To dlatego w medycynie zapo-
mina się, że człowiek nie jest tylko ciałem, pomija problem psychofizyczny, a przecież 
już doznanie bólu jest doświadczeniem granicznym, ponieważ ból to coś, co człowiek 
otrzymuje od swojego ciała  jako przekaz, wyzwanie, choć również jest to duchowe 
zjawisko produkowane przez ciało. „Choroba stanowi pierwotnie zjawisko psycho-
społeczne, którego przyczyny dopiero w drugiej fazie szuka się w sferze somatycznej 
[…] chorobę definiuje się niekiedy jako niezdolność do wykonywania pewnych zadań” 
(Böhme 1998: 100). A więc choroba zaczyna być chorobą, gdy człowiek przestaje speł-
niać funkcje, zadania i role społeczne.  

W tym aspekcie ujawnia się kulturowe znaczenie cielesności. Współczesność ofe-
ruje jednak, wedle Böhmego, odkrycie jedności cielesnej poprzez takie fenomeny, jak 
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z jednej strony adrenalina, strach – które, podobnie jak ból, odwołują do aspektu psy-
chosomatycznego rozumienia człowieka – co pozwala medycynie na ujęcie ciała i świa-
domości jako zależnej paralelności. Z drugiej zaś strony pojawia się popularne ujęcie 
cielesności, odwołujące się do powszechnie w kulturze zakorzenionego nastawienia do 
cielesności, kulturowej roli, jaką ciało i cielesność mają sprawować. 

Böhme, analizując powszechne odczucia zawarte w stwierdzeniach „ciężko mi na 
sercu”, „serce skacze z radości”, „coś ma na wątrobie”, „ktoś się żołądkuje”, wskazuje 
na doświadczenie własnej osoby; jako psychosomatyczne wymienione zostają bowiem 
pewne okolice cielesne , poprzez które percypujemy doznania wyrażające nasze 
stany psychiczne. Z kolei stany cielesne też są wyrażane w języku  psychicznych doz-
nań: „czuję się lekki”, „wesoły”, „wstydzę się”, „brzydzę się”, „kocham”, „nienawidzę”, 
to cielesne doznania przełożone na język psychiki.  

Możemy więc powiedzieć, że to, co psychiczne, nastroje i uczucia, jest doznawane cieleśnie albo że 
to one właśnie są uczuciowym sposobem doświadczania własnego ciała. O dziwo, to cielesność 
doznań uczuciowych daje asumpt do hipotezy duszy. Uciążliwość tych doznań polega na trudno-
ści ich unikania, na oporze, jaki stawiają, gdy je próbujemy zmienić lub ignorować. Gdy jestem 
smutny lub przygnębiony to nastrój wisi na mnie jak ciężki wór, miesza się we wszystko, nie mo-
żna się z niego otrząsnąć (Böhme 1998: 101).  

Zawsze zatem istnieje pewna jedność, paralelność doznań psychicznych i fizycz-
nych, to, co się dzieje po jednej stronie, będzie odbijało się na drugiej.  

Żeby jednak uchwycić tę jedność doznań, należy przestać mówić o ciele jako o or-
ganizmie, gdyż ludzki organizm to coś, co podlega badaniu drugiego, co można oglą-
dać jako przedmiot badania, ciało jest  tym ,  co odczuwam ja  sam, a doznania 
własnego ciała zawsze mają w sobie aspekt afektywny – mam bowiem świadomość, że 
to ja sam odbieram moje ciało, to ja jestem nośnikiem tego odczuwania. Za Schmitzem 
Böhme powtarza, że lęk, ból, wstyd, to „zasadnicze doświadczenia cielesnej egzysten-
cji” (Böhme 1998: 102), a „lęk i ból to udaremniony impuls ucieczki, czyli nieuchronne 
doznanie tutaj w chęci ucieczki. Owo doświadczenie absolutnego przypisania do miej-
sca – miejsca danego w sposób absolutny” (Böhme 1998: 102). Te fenomeny, dane 
w lęku, strachu i wstydzie , Schmitz nazywa teraźniejszością. Zawierają one pięć 
nierozwiniętych, jakby ścieśnionych czy zjednoczonych wewnętrznie elementów: te-
raz, tutaj, ja, to, oraz istnienie. Takie odczuwanie własnego ciała, jego teraźniejszość, 
pozwala na pojawienie się dystansu do siebie i tego, co mi się przydarza. 
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Cielesność i jej ujęcie poprzez historię wskazuje na istotny fakt, iż rozumienie czło-
wieka ma charakter historyczny, ponieważ tak samo ciało, jak i ludzka fizjologia, fi-
zyczne potrzeby, zdolności i możliwości cały czas ujmowane są z kulturowej perspek-
tywy. Z drugiej strony wskazany przez Böhmego konflikt, jaki człowiek przeżywał wo-
bec swojej cielesności, oraz próba zrozumienia siebie z tej właśnie perspektywy, pozwa-
lają uchwycić, iż to, co naturalne, może dla człowieka oznaczać problematyczność wła-
snego bytu. Jak pokazał Roman Ingarden w krótkiej Książeczce o człowieku (2009), 
świat kultury, kulturowe zachowania zdołały zagłuszyć naturalną i biologiczną struk-
turę ludzkiego bytu. Dlatego człowiekowi trudno jest zauważyć ten właśnie aspekt 
jego istnienia, wykraczający poza kulturowe symbolizacje, funkcje i znaczenia. Stąd też 
opisany przez Böhmego konflikt oraz możliwości, jakie ujawniać zaczynają się dopiero 
wraz z nastaniem nowożytności, a także konsekwencji współczesnego podejścia do 
człowieka. Odmitologizowanie problemu człowieka i cielesności prowadzi do spo-
strzeżenia, iż jako homo sapiens jest gatunkiem pośród innych gatunków, zwierzęciem, 
które różni się od innych jedynie sposobem funkcjonowania w świecie oraz ilościowo, 
a nie jakościowo (wszak w świecie zwierzęcym możemy znaleźć wszystkie te cechy, 
które wcześniej były zarezerwowane dla człowieka jako istoty duchowej czy duszy). 

Z drugiej strony, jak zauważyła Mary Evans, ciało ludzkie nieustannie poddawane 
jest kulturowej ochronie, manipulacji i kontroli tak, że nawet współcześnie, czy może 
nawet nieco wbrew koncepcji Böhmego, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do czegoś, co 
można by nazwać ciałem we właściwym sensie, lecz zawsze jest to pewnego rodzaju 
konstrukt, nasza narracja o cielesności czy jej kulturowe przedstawienie. Evans wska-
zuje na fenomen stechnicyzowania i medykalizacji cielesności, która oprócz symboli-
zacji i kulturowych kontekstów sprawia, iż zawsze mamy do czynienia z  ciałem wy-
obrażonym czy ciałem przeobrażonym  podług kulturowych wzorców (Evans 
2002). Sam Gernot Böhme przestrzegał przed jednym, a mianowicie nadmiernym od-
daniem się w ręce specjalistów. Zauważył, że człowiek we współczesnym świecie ma 
możliwość odzyskania równowagi w myśleniu o sobie samym, a tym samym zyskuje 
okazję do pogodzenia się z własną cielesnością. Ten proces jednak może zostać zakłó-
cony przez kontynuację nowożytnego rozumienia ciała jako maszyny. Wedle Böhme-
go, Kartezjusz spowodował, iż stosunek do ciała stał się czysto instrumentalny, a ciele-
sność zaczęła być postrzegana jako narzędzie, które można, niekiedy zaś nawet trzeba, 
naprawić czy udoskonalić. Współcześnie model ten powraca poprzez nastawienie o za-
barwieniu wręcz eksperckim dyktowane postępami medycznymi, farmakologicznymi 
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i technologicznymi. Ciało zaczyna być rozumiane jako element potrzebujący ingeren-
cji, niesamoistny i wymagający ciągłej kontroli oraz wsparcia. Dla autora Antropologii 
filozoficznej jest to sytuacja niebezpieczna, ponieważ w ten sposób człowiek zostaje wy-
dany w ręce ekspertów, wiedzących lepiej od nas, jak mamy żyć, jak postępować, co 
robić. Analizując całą sytuację, Böhme dochodzi do wniosku, że jedyne, co człowie-
kowi pozostało, to sprzeciw wobec nadmiernego podporządkowania się technologiza-
cji ciała, a przez to technologizacji własnego ja. 

Człowiek świadomy to dla Böhmego ktoś, kto potrafi powiedzieć „nie” trendom, 
a takimi dla filozofa są: chęć całkowitego wyeliminowania cierpienia i dyskomfortu 
przez farmakologię (środki przeciwbólowe i psychotropowe), przedłużenia życia 
i młodości (operacje chirurgiczne i plastyczne), ulepszenia jakości ludzkiego życia 
(znieczulenia, operacje korygujące defekty, z którymi człowiek mógłby żyć czy zabiegi, 
takie jak cesarskie cięcia). W ten sposób Böhme wskazuje na fakt, iż człowiek oduczył 
się żyć w zgodzie z samym sobą, chorobę traktując jako coś złego, cierpienie jako aber-
rację, którą jak najszybciej trzeba wyeliminować z życia, nie dostrzegając ich wpisania 
w ludzką kondycję oraz tego, że mogą one również spełniać pożyteczne funkcje, takie 
jak informowanie o zmianach w ciele i zagrożeniach. W ten sposób Böhme optuje za 
swoistym doloryzmem, wskazując, iż cierpienie czy choroba stanowią istotny kompo-
nent ludzkiego życia, bez którego staje się ono bezbarwne i pozbawione głębszego 
sensu. Podobnie w odniesieniu do starości i śmierci Böhme pisze o sprzeciwie wobec 
swoistej kulturowej mody niepozwalającej człowiekowi zestarzeć się z godnością czy 
umrzeć, przygotowawszy się do śmierci. Według autorki rozdziału, Böhme pokazuje 
istotną kwestię zmiany nastawienia człowieka do siebie samego i do ciała w kulturze oraz 
poprzez nią. Jednakże jego zalecenia, by człowiek w sposób naturalny próbował 
przeżyć swoje życie odrzucając środki przeciwbólowe czy operacje plastyczne, korygu-
jące te wady, z którymi można żyć, jest brakiem zrozumienia samej natury techniki i po-
stępu kulturowego.  

Stanowisko Arnolda Gehlena 

Koncepcje naturalnego starzenia się,  naturalnego porodu  czy sensu cier-
pienia  opierają się na założeniu, iż ingerencja w życie człowieka jest czymś złym, a on 
sam powinien pogodzić się ze swoją kondycją. Tymczasem odkąd tylko człowiek zaczął 
rozwijać swoje istnienie i kulturę, zaczął też wytwarzać narzędzia i wspomagać się tech-
nologią. Na taki fenomen wskazuje między innymi Arnold Gehlen, stwierdzając, że 
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zrozumienie kultury i człowieka nie może unikać wytwarzanej przez niego techniki, ta 
bowiem istniała odkąd tylko człowiek odkrył możliwości, jakie dają narzędzia. Pierw-
sze kamienne ostrza, młotki, pierwsze igły z rybich ości czy zwierzęcych kości wskazują 
na istnienie techniki jako nieusuwalnego komponentu ludzkiego życia. Przy tym nie 
chodzi tu o jakość funkcjonowania w świecie, lecz o przetrwanie (Gehlen 2001). We-
dle Gehlena człowiek wytwarza kulturę jako odpowiedź na niewystarczające biolo-
giczne uposażenie. To, czego nie dała nam ewolucja, dostarczamy sobie sami (Gehlen 
2001), dlatego technika w tym sensie jest czymś naturalnym. Z drugiej jednak strony 
trzeba zauważyć, że fałszywe jest założenie naturalności jakichkolwiek czynności ludz-
kich. Człowiek przez całe swe istnienie poddawał swe ciało wielorakim zabiegom, od 
upiększających (malowanie ciała ze względów estetycznych czy symbolicznych jest jed-
ną z najwcześniejszych form działalności ludzkiej) czy modelowaniu jego wyglądu (na-
kładanie kręgów wydłużających szyję na kark, obwiązywanie stóp tak, by nie mogły 
rosnąć oraz medyczne interwencje znane są w wielu kulturach od samych niemalże po-
czątków ich istnienia). W tym sensie właśnie medycyna plastyczna czy operacje, zabiegi 
usprawniające jakość życia stanowią element naturalny  ludzkiego życia. Tak samo 
cesarskie cięcie (nawet dokonywane na życzenie rodzącej, a nie wynikające z koniecz-
ności medycznej) czy eutanazja, aborcja, metoda zapłodnienia in vitro, to naturalne 
ingerencje w naszą cielesność wypływające z długiej kulturowej tradycji. 

Koncepcje Helmutha Plessnera 

Helmuth Plessner wskazywał na ludzkie ciało jako na to, co naturalne  i kulturowo 
warunkowane. Owa naturalność  ma zatem w wypadku cielesności człowieka po-
dwójną konotację, będąc równocześnie i biologicznym, fizjologicznym podłożem, 
i bazą oraz kulturowym przepracowaniem tychże. Przyglądając się takim cielesnym ce-
chom, jak na przykład postawa spionizowana, Plessner wskazuje, iż człowiek z jednej 
strony w sposób naturalny jest istotą dwunożną, a postawa wyprostowana wymuszo-
na jest już przez układ kostny. Jednakże gdy tylko przyjrzeć się, jak ludzie na całym 
świecie chodzą, poruszają się, siedzą, można dostrzec nie tylko pewne różnice, mody 
i maniery, ale też zauważyć, że co innego będzie definiowane przez różne kultury jako 
naturalne . Stawianie małych kroków, kołysanie biodrami, siedzenie ze skrzyżowa-
nymi nogami bądź złączonymi kolanami, wyprostowane czy przygarbione plecy – to 
wszystko jest wyuczone. Jak wskazuje Plessner, człowiek musi nauczyć się chodzić, 
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a sama ta nauka nie jest wcale łatwa. Od niemowlęctwa uczymy się zarządzania wła-
snym ciałem, co wymaga skupienia i wdrożenia w swoistą dyscyplinę, jak również zro-
zumienia zasad kulturowych (Plessner 1988). Człowiek od dziecka uczy się swego ciała 
i tak samo przyucza je do określonego sposobu funkcjonowania. Istnieją zresztą kul-
tury zmuszające matki do trzymania dzieci na rękach tak długo, aż nauczą się chodzić 
na tyle stabilnie i pewnie, iż nie będą raczkować. W kulturze europejskiej ta faza mo-
torycznego rozwoju małego człowieka nie kojarzy się z niczym złym, traktowana jest jako 
forma wypracowania sposobu przemieszczania się, dopuszczalna nawet u dzieci star-
szych. Ciało nieustannie w procesie akulturacji poddawane jest swoistemu represjono-
waniu: utrzymanie postawy spionizowanej, jak pokazuje Plessner, wcale nie jest zada-
niem łatwym i wymaga od dziecka dużego skupienia. Później pojawia się cały szereg 
wskazań, zmuszających do określonej postawy, których uchybienie traktowane jest ja-
ko brak wyrobionej kultury, co często też może narażać na ostracyzm towarzyski czy 
społeczne odrzucenie. 

Wedle Plessnera kondycja człowieka jest dość szczególna, filozof mówi nawet o hy-
brydalności ludzkiego bytu. Jako istota posiadająca ciało i będąca ciałem, człowiek rów-
nocześnie jest istotą poruszającą się w pozycji pionowej, o określonych zdolnościach 
manualnych czy ruchowych, z drugiej jednakże strony może – jako posiadający swe 
własne ciało, poprzez zdystansowanie się do niego – zarządzać tymi naturalnymi ele-
mentami. W ten sposób może z ciała uczynić narzędzie, doprowadzać niektóre zdol-
ności do perfekcji czy tak je wyćwiczyć, by czynności czysto kulturowe wykonywać bez 
żadnej refleksji jako naturalne (jazda samochodem, gra na instrumencie, pisanie na kla-
wiaturze to takie aspekty ludzkiego posiadania ciała, które obrazują, iż wypracowaw-
szy ręce jako narzędzie, możemy już potem temu dobrze funkcjonującemu aspektowi 
cielesności nie poświęcać uwagi). Posiadanie ciała daje dużo możliwości, zmuszając jed-
nak do przepracowywania jego kondycji. Dlatego człowiek ciągle skupiony jest na swej 
cielności, ćwiczy ją, pielęgnuje ciało, kontroluje jego funkcjonowanie oraz to, w jaki 
sposób jest ono oglądane przez innych. W tym postępowaniu cały czas ujawnia się hy-
brydalność kondycji, o jakiej pisze Plessner – człowiek przynależy do dwóch płasz-
czyzn, biologicznej i kulturowej, które w ludzkim bycie tworzą jedność. Dlatego też 
człowiek równocześnie i jest swoim ciałem, i je posiada, żyje oraz cały czas poddaje kon-
troli swoje życie albo ulega kontrolowaniu poprzez różnego rodzaju kulturowe mo-
dele, wymagania, wzory oraz system reguł zakreślających granice możliwości i działania 
(Plessner 1988).  
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Model Iris Marion Young: Throwing Like a Girl 

Ta kontrola ciała wynikająca z jego hybrydalności (jesteśmy nim i posiadamy je) prze-
radza się również w formy kulturowej represji. Wzorce postępowania, zasady i reguły 
kulturowe mają charakter bardzo silnego oddziaływania, co widać zwłaszcza wówczas, 
gdy zostają złamane. W ten sposób zarządzenie cielesnością ma charakter wpisywania się 
w daną społeczność, podkreślania przynależności i równoczesnego zawłaszczenia tej cie-
lesności. Iris Marion Young, w klasycznym już dzisiaj eseju Throwing Like a Girl, wska-
zuje na to, w jaki sposób techniki posługiwania się ciałem i cielesnością wpływają na ja-
kość życia i sposób bycia w świecie oraz miejsce zajmowane w hierarchii społecznej. Young 
zwraca uwagę na to, jak uczy się pracować ciałem i jakie techniki motoryczne przysłu-
gują chłopcom i dziewczynkom, dochodząc do zaskakujących wniosków. Poddając ana-
lizie techniki wychowania dzieci, warunkowanie takiego, a nie innego „noszenia” ciała, 
„operowania” ciałem, „zarządzania” motoryką, Young zauważa, że już od samego po-
czątku kształtuje się w dziecku to, co później u osoby dorosłej zostanie nazywane za-
chowaniami męskimi i kobiecymi. Ta separacja wypływa z faktu, iż inaczej mają się po-
ruszać, siadać i stać dziewczynki, a inaczej chłopcy. Zasada tej specyfikacji opiera się na 
kontroli ciała. Dziewczynka, ponieważ ma wyrosnąć na elegancką kobietę, seksowną 
i zmysłową, powinna panować nad swoim ciałem: siedzieć prosto, kolana trzymać złą-
czone, chodzić niewielkimi krokami, nie ruszać się gwałtownie. Ten zestaw cielesnych 
zachowań skomponowany przez Young, choć obecnie wydaje się już nieco przestarzały, 
można byłoby zamienić na szereg innych wskazań. Kultura zawsze bowiem formułuje 
pewne reguły konkretyzujące, co uchodzi, co jest dostojne, zmysłowe, poważne, słusz-
ne, odpowiednie czy przeciwnie, wulgarne, wyzywające, aseksualne. To, co istotne, to 
fakt, że kobieta poddana jest szeregowi koncepcji, które nie pozwalają jej w pełni wy-
korzystać możliwości swego ciała. Z kolei to, że chłopcy mają przyzwolenie na bójki, 
czy wręcz mogą uczęszczać na różnego rodzaju kursy walki (na szczęście i ten zwyczaj 
w dzisiejszych czasach uległ zmianie) powoduje, że inaczej zarządzają swym ciałem, rów-
nocześnie mogąc wykorzystać w dużo większym zakresie jego możliwości i nie są zobo-
wiązani do kodeksu: nogi razem, proste plecy, drobne kroki. 

Young pisząc o koncepcji kontroli cielesności, poprzez którą wytwarza się płciowe 
cechy i prezentowane wyżej zachowania, wskazuje na równoczesne warunkowanie men-
talnych przekonań i wzorców kultury klasyfikujących ludzi, zwłaszcza kobiety, zamyka-
jąc je w stereotypach typu: „kobiety są delikatniejsze, a mężczyźni bardziej wytrzymali”, 
„kobiety są słabe i nie starcza im sił do walki, mężczyźni zaś są silni i potrafią walczyć”, 
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„kobiety są nieśmiałe, mężczyźni są asertywni”,„kobiety są uległe, mężczyźni agresywni” 
(Young 2006). 

W ten sposób Young dostarcza modelu, poprzez który można przyjrzeć się zmia-
nom zachodzącym we współczesnym świecie. Fakt, że dziewczynki chodzą na kursy wal-
ki (nie tylko samoobrony), kobiety zaczynają brać udział w tak zwanych męskich za-
wodach (wojsko, policja) i męskich sportach (boks, żużel) spowodowany jest zmianą 
podejścia do ciała i cielesności. Techniki operowaniem ciałem – zarówno dla mężczyzn 
i dla kobiet – zaczynają stawać się takie same, co powoduje, że kobieta śmielej używa 
swego ciała. Z perspektywy naszych babć współczesna dziewczyna chodzi niedbale, 
siedzi nieelegancko, patrzy wyzywająco – to jednak oznacza zmianę podejścia do samej 
cielesności i zmianę jej symbolizacji. Przeobrażająca się również estetyka (słodka Mary-
lin Monroe o ciele zmysłowej kokietki kuszącej swymi ponętnie zaokrąglonymi kształ-
tami w niczym nie przypomina seksualnej maszyny o umięśnionym ciele, jakim jest 
świadoma siebie i asertywna w wyrażaniu swych seksualnych potrzeb Madonna) eks-
ponuje ciało kobiety na tych samych prawach, co ciało mężczyzny. Przemiany, jakie 
dokonują się w kulturze Zachodu zaczynając od lat sześćdziesiątych XX wieku i rewo-
lucji seksualnej, po współczesne apłciowe (moda i kultura uniseks) podejście do czło-
wieka, ilustrują tezę Young, iż wszystko zależy od wychowania – zdolności do wyko-
rzystania naszego ciała i zrozumienia naszej seksualności. Trzeba jednak pamiętać, że 
sytuacja ta nie oznacza całkowitej zmiany; myślenie stereotypowe czy pojawienie się 
innych modeli cielesności równie mocno manipulujących i zarządzających ciałem czło-
wieka, a przez to i kobietami, i mężczyznami, nadal istnieją, gdyż kultura zawsze wy-
twarza pewne wzorce i modele. 

Rozważania Young koncentrują się nie tylko na wychowaniu i kulturowym wa-
runkowaniu, poprzez które nabywamy określone cechy męskie lub kobiece, ale rów-
nież lokują problem płci w kontekście politycznym. Przyglądając się obywatelstwu 
i obywatelskim prawom, Young zauważa, iż w społeczeństwie zachodnim (potrzebne 
jest tutaj zaznaczenie, o jakim kręgu kulturowym mówimy, gdyż każda kultura będzie 
wytwarzała swój model obywatela i praw obywatelskich), wykształciło się podejście mó-
wiące o równości względem prawa. Ta, skądinąd szczytna, idea, przekładająca się na 
zapis prawny mówiący o równości każdego względem prawa i o takich samych pra-
wach wszystkich obywateli, jak zauważa Young, niesie w sobie pewne niebezpieczeńst-
wo. Dotyczy ono uogólnienia, przekraczania czy pomijania różnic, jakie istnieją w spo-
łeczeństwie pomiędzy poszczególnymi obywatelami, jak również anulowanie proble-
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mu nierówności społecznej, genderowej, etnicznej, ekonomicznej, mentalnej, wykształ-
cenia i wielu innych czynnikach wpływających na ludzkie życie i świadomość obywa-
teli. Jak pisze Young: „obecnie w późnych latach XX stulecia prawa obywatelskie zo-
stały przyznane wszystkim grupom społecznym. Mimo to niektóre grupy społeczne 
wciąż czują się traktowane jak obywatele drugiej kategorii” (Young 1989: 250)1. 

Współczesna gloryfikacja cielesności i jej konsekwencje 

Jest to wyraźnie widoczne w działalności takich organizacji i ruchów jak wzmiankowana 
na początku rozdziału organizacja kobieca Femen. Aktywistki podkreślają, iż nierów-
ność społeczna jest widoczna na każdym kroku i każdej płaszczyźnie społecznego istnie-
nia. Zwłaszcza w stosunku do kobiet ciągłe zarządzanie ich cielesnością, a zarazem i nimi 
samymi, ma silne ugruntowanie w społeczeństwie. Pomimo zmian i zróżnicowania, 
wciąż jeszcze kobietę postrzega się przez pryzmat jej biologicznej zdolności do macie-
rzyństwa czy ze specyfiki jej genitaliów oraz piersi, które postrzega się je jako obiekt sek-
sualny. Często też w reklamie czy mediach sprowadzana jest ona właśnie do samej sfery 
seksualności. Dlatego kobiety z Femen często występują nago, podkreślając, iż taka wła-
śnie została im kulturowo przypisana rola: pięknych, seksownych ciał i niczego więcej.  

W tym też sensie ważne jest spostrzeżenie Jeana Baudrillarda, piszącego o tenden-
cji współczesnej kultury do nieustannego recyklingowania, a więc wprowadzania ciągłej 
zmiany, innowacji, nieustannego przepracowywania, które odbywa się również w samym 
ciele człowieka (Lane 2010: 45). Ów recykling, o jakim pisze Baudrillard, zakłada, iż czło-
wiek musi odpowiadać na wymagania codzienności, czyli zmiany, jakim podlega kul-
tura. Tak samo, jak zmienia się i jest mobilny, człowiek współczesny zobowiązany jest 
przez wymogi kulturowej, by zmieniać się i zachowywać w doskonałej formie własne ciało. 
Stąd właśnie moda na życie harmonijne, ekologiczne oraz wysportowanie. Medycyna 
plastyczna, tak samo jak farmakologia, pozwalają zachować zdrowie i dobry wygląd, po-
zwalają na zmianę oraz poprawę jakości życia, które stają się, wedle Baudrillarda, nie tyle 
możliwością, co koniecznością, jako „znamiona statusu społecznego [signifiers of social 
status]” (Baudrillard 1998: 131). W ten sposób wymóg posiadania sprawnego, wymo-
delowanego ciała, bycia wysportowanym, zadbanym oraz zdrowym i młodym, oka-
zuje się być jeszcze jedną pułapką (być może o takim właśnie zagrożeniu pisał Gernot 
 
1  Przekład filologiczny za: „During this angry, sometimes bloody, political struggle in the nineteenth and twen-

tieth centuries, many among the excluded and disadvantaged thought that winning full citizenship status, 
that is, equal political and civil rights, would lead to their freedom and equality”. 
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Böhme, takie formułowanie człowieka opisywała Young i przeciwko takiemu zniewo-
leniu protestują aktywistki). 

Problem ten wydaje się kluczowy dla zrozumienia ludzkiej cielesności, gdyż od-
zwierciedla różnorodność jej aspektów i wielowymiarowość kształtowania się bytu 
ludzkiego oraz podejścia do ciała. Widać tutaj takie komponenty, jak zarządzanie cia-
łem poprzez kulturę, warunkowanie kulturowe oraz jego modyfikacje w zależności od 
środowiska i potrzeb, instytucjonalizacja cielesności, manipulacja ciałem i cielesnością 
służąca budowaniu relacji społecznych, hierarchii bądź zależności, technicyzacja ciała 
oraz nadawanie mu nowych kontekstów bycia w świecie, dominacja poprzez ciało 
i ucieczka w cielesność dla rozwiązania własnych problemów czy określenia stosunków 
zależności wobec innych. 

Jak zauważyła wspomniana już Mary Evans, trudno dotrzeć w tej sytuacji do ciała 
rozumianego jako naturalne , własne  czy realne . Za każdym razem do tych katego-
rii i tych postrzeżeń dołączony jest kulturowy kod oddziaływania i formułowania per-
cepcji ciała własnego i innych. W ten sposób cielesność staje się zespołem różnorakich 
cech, poprzez które człowiek, wchodząc w kulturę, staje się sobą czy może próbować 
wyrazić siebie. Evans analizuje realność  ludzkiego ciała wskazując, iż od zawsze rzą-
dziła nim nie tylko kultura, ale i potrzeba zmiany wpisana w świadomość człowieka, 
w wymagania kultury. Dlatego ludzkie ciało jest równocześnie i biologiczne, i histo-
ryczne, i indywidualne, i społeczne, rozwijane przez potrzeby jednostki, ale też nabywa 
te potrzeby w toku akulturacji. Badaczka podkreśla, iż człowiek ma świadomość swej 
cielesności i równocześnie potrafi ująć jej funkcjonowanie (co nieco przypomina roz-
różnienie Plessnera na bycie  ciałem i posiadanie ciała). Jednakże ta świadomość 
ciała i związane z nią aspekty ludzkiego życia nie zmieniają faktu, iż staje się ono dla 
człowieka często czymś, czego do końca nie jest w stanie opanować i zrozumieć – tak 
jak nie możemy zapanować nad starzeniem się, poczuciem głodu czy, w wypadku cho-
roby, bólem lub przygnębieniem. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie uzyskać jedno-
znacznej definicji, gdyż ciało to coś, co się wydarza tak na przestrzeni wieków, jak i na-
szego życia (Evans 2002). Ciało jako wydarzenie wydaje się kluczowym aspektem 
w myśli Evans i ważką kwestią dla prezentowanego w rozdziale problemu cielesności. 

Ciało jako wydarzenie oznacza, że poprzez nie związani jesteśmy z procesem życia, 
uczestniczymy w świecie, często też próbując zrozumieć siebie przez odniesienie do cie-
lesności. Ciało cały czas, nawet jeżeli nie jest traktowane jako najważniejsze, staje się 
nośnikiem naszego bycia w świecie, dlatego, pomimo ewentualnej deprecjacji, jest dla 
nas podstawowym aspektem. Dlatego poznanie ciała, praca nad nim, rola, jaką zajmuje 
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w naszej codzienności stanowi tak istotną kwestię. Samo poznanie wymaga badań nie 
tylko sferze biologicznej, ale, co już oczywiste, historycznej, kulturowej, filozoficznej czy 
socjologicznej, gdyż mamy takie ciało i jesteśmy taką cielesnością, jaka ukształtowana 
została przez wiele procesów kulturowych. W toku tego rozwoju pewne atrybuty ciele-
sności zostały rozwinięte, inne zmienione. W przebiegu naszego życia, nieustannie pra-
cując nad własną cielesnością, recyklingujemy ją, czyniąc z ciała obiekt dostosowany 
do naszego wyobrażenia o pięknie, sprawności czy elegancji (a przynajmniej starając się 
to uczynić). Stąd wspomniany wcześniej problem naturalności ukazuje, iż wedle Evans 
możemy mieć do czynienia z ciałem realnym, ale zawsze ujmowanym z poziomu so-
cjologicznego jako ciało uspołecznione, ciało kulturowe, ono bowiem ustanawia naj-
pełniej naszą realność.  

Mary Evans, Michel Foucault i cielesna indywidualizacja jednostek 

Wedle Evans w kulturze zachodniej ciało człowieka bardzo długo charakteryzowane 
było jako stałe lub zmienne, co odpowiada dychotomii, w jakiej było postrzegane ciało 
kobiety i mężczyzny. To męskie stawało się, wraz z dojrzałością mężczyzny, określone, 
konkretne, wyrażając siłę, dominację, działanie. Przeciwnie zaś ciało kobiety; ta, by stać 
się sobą, wymagała dopełnienia, sama nie mogła uzyskać statusu dojrzałości, potrze-
bowała męża, dziecka, by móc w pełni zaistnieć i to właśnie uosabiało jej ciało. Jako 
zmienne było nieokreślone, dawało jedynie możliwości (rodzicielstwa czy karmie-
nia potomstwa), które dopiero poprzez mężczyznę i potomstwo mogły zostać zreali-
zowane. Stąd słabość i zależność kobiety, jaka była przypisywana jej już na poziomie 
cielesności. Współcześnie, jak zauważa Evans, sytuacja ta się zmienia i kobiece ciało zo-
stało obdarzone męskimi atrybutami stałości, określenia, siły, jednakże ta zmiana po-
jawiła się dopiero w drugiej połowie XX stulecia i w historii zachodniego traktowania 
cielesności jest stosunkowo nowa. Takie nastawienie do ciała i jego atrybutów kobieta 
zawdzięcza technice, medycynie i nowemu stylowi życia: możliwość kontroli poczęcia, 
jak i zapłodnienie in vitro, zmiana stylu życia (kobiety zaczęły nie tylko dbać o swoje 
ciała jako przedmiot uwodzenia, ale również zaczęły ćwiczyć i poprzez uprawianie 
sportów czy sztuk walk zaczęły zmieniać je jakościowo; Evans 2002) oraz operacje pla-
styczne dają nowe możliwości w kształtowaniu ciała. Zresztą nie tylko kobiecego, 
o czym już Evans nie pisze, a jest to równie ważny symptom, bowiem tak jak współ-
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cześnie ciało kobiety zostało w kulturowych wymaganiach i możliwościach przemo-
delowane i rozszerzone o cechy wcześniej zarezerwowane tylko dla ciała męskiego, tak 
też samo ciało męskie uległo przemodelowaniu.  

Zauważyć też można, iż współczesność zaczęła coraz częściej bawić się ciałem, co 
stanowi rezultat zwiększających się możliwości w dziedzinie chirurgii estetycznej. Sta-
tystyki pokazują, że operacji czy korekt plastycznych jest coraz więcej i coraz częściej są 
one dokonywane nie dla poprawy jakości życia, ale dla kaprysu, chęci bycia innym, 
podkreślenia swej osobowości czy wyjątkowości. Równocześnie stajemy się coraz bar-
dziej świadomi siebie, co widać po śmiałej eksplikacji nie tylko potrzeb seksualnych, 
ale również poprzez identyfikację z seksualnością często wykraczającą poza proste mo-
dele homo i heteroseksualności. 

Michel Foucault, pisząc o ciele człowieka, wskazał, iż jest ono źródłem wielu kom-
pleksów, kulturowych paradoksów, może też stanowić pułapkę dla człowieka, stano-
wić narzędzie społecznej kontroli. Z jednej strony w Nadzorować i karać filozof wska-
zał na ciało jako kontekst gry społecznej, w której zarządza się człowiekiem i buduje 
relacje społecznych zależności. Z drugiej, w Historii seksualności, pokazał, w jaki spo-
sób potrzeby cielesne, w tym seksualne, zostają kulturowo modyfikowane, przekształ-
cane i zarządzane. W ten sposób, wedle Foucaulta, ciało stanowi swoistą konstrukcję 
kulturową, poprzez którą kontroluje się człowieka i formułuje jego bycie w świecie.  

Kultura cielesności nadaje konkretny wymiar bytowania, co może powodować, 
iż zaistnieją lub znikną niektóre formy bycia i cielesności. Współcześnie przede wszyst-
kim świadomość tej właśnie opresyjności kultury pozwala na przepracowanie jej czy 
wytwarzanie alternatywnych sposobów bycia i postępowania względem własnej ciele-
sności. Takie osoby jak dziewczyna elf czy człowiek jaszczurka nie budzą ani strachu, 
ani podziwu, wpisując się w model coraz intensywniejszej indywidualizacji i poprzez 
ciało poszukiwania właściwego wymiaru bytu. Analizując potrzebę piercingu, tatuażu, 
operacyjnej zmiany elementów ciała na te o zwierzęcym czy w ogóle pozaludzkim cha-
rakterze, można zauważyć, iż dzieje się to często przy założeniu, że właśnie sama ta 
zmiana jest normą. Tak jak wcześniej kultura kontrolowała cielesność człowieka i po-
zwalała mu na określone modele postaw i postępowania, tak teraz jednostki kontro-
lują własne ciała często traktując je jedynie jako zewnętrzną dekorację prowadzącą do 
odkrycia własnego ja.  

Na drugim biegunie takiego zindywidualizowanego podejścia, które poprzez jed-
nostkowe działanie wytwarza tak zwaną normę, jest zmiana płci oraz ingerencja w cia-
ło, zgodna z atrybutami rozumianymi jako kobiece lub męskie. Do standardu należy 
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już dzisiaj operacja powiększania biustu, liposukcji, ale również wszczepiania implan-
tów w te okolice, które wedle powszechnych kategorii piękna powinny być umię-
śnione lub jędrne (na przykład modelowanie pośladków za pomocą implantów). Tak 
samo w przypadku osób transseksualnych coraz częściej dokonywana jest, z korzyścią 
dla tych właśnie osób, zmiana ich płci, najpierw na poziomie hormonalnym, później 
operacji plastycznych. W ten sposób osoby transseksualne, co zgodnie potwierdzają 
po pomyślnie zakończonej transformacji, uzyskują wreszcie właściwą dla nich formę 
ciała oraz mogą wreszcie być ze sobą pogodzone. Wprawdzie w społeczeństwie zachod-
nim wciąż niektóre zmiany przy pomocy skalpela i farmakologii są tabuizowane, jed-
nak dzięki coraz bardziej transkulturowemu podejściu sytuacja ta się zmienia, co do-
kumentuje, iż samo postrzeganie cielesności kolejny raz doczekało się przepracowania 
w kulturze i społeczeństwie. Podobnie zmienia się podejście do niepełnosprawności, 
która przestała być tabu (lub jest nim już zdecydowanie rzadziej), a coraz częściej po-
przez technikę wkracza w sferę publiczną. Z jednej strony wynika to z zaawansowania 
technologicznego w dziedzinie protetyki, z drugiej strony ma na to wpływ choćby ruch 
paraolimpiad, co powoduje, iż piętno, jakie wcześniej stawało się udziałem niepełno-
sprawnych, zmienia się. Oczywiście nie oznacza to, że żyjemy w utopijnej szczęśliwości, 
bowiem pewne problemy zostały zastąpione przez inne – tak jak choćby te związane 
z ograniczonym dostępem do lekarstw czy protez, a także częste wymuszanie na oso-
bach niepełnosprawnych tak zwanego normalnego zachowania, które ma zmusić lu-
dzi, niezależne od stanu ich upośledzenia, do funkcjonowania na takich samych zasa-
dach w życiu społecznym i publicznym, jak osoby nieborykające się ze schorzeniami. 
Z jednej strony jest to oczywiście pozytywne działanie, wyprowadzające osoby chore 
i niepełnosprawne z izolacji, z drugiej jednakże pojawia się niebezpieczeństwo pomija-
nia ich potrzeb, lęków, niemożności czy po prostu choroby, traktując je jako aberrację, 
słabość charakteru, a nie konsekwencję trudnej sytuacji życiowej. W rezultacie docho-
dzi niekiedy do paradoksu, w którym nie wypada być chorym czy niepełnosprawnym, 
i postrzega się te aspekty życia jako możliwe do przezwyciężania li tylko dzięki sile woli 
i technicznym możliwościom. 

Evans: syndrom Frankensteina 

Wedle Mary Evans wynika to z faktu, iż ciało człowieka od początku kulturowego ist-
nienia i warunkowania poddawane jest technologizacji. Wraz z rozwojem techniki, 
medycyny i farmakologii pewne od dawna istniejące w kulturach tendencje i potrzeby 
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zaczęły się rozwijać, prowadząc do coraz silniejszego trendu modelowania cielesności 
i zapanowania nad nią. Evans nazywa ów proces syndromem Frankensteina. Mary 
Shelley pisząc swą słynną powieść, zmagała się, wedle Evans, z problemem graniczno-
ści ludzkiego działania. Przede wszystkim jednak, jak zauważa Evans, Shelley podąża 
za filozofią swojej matki, Mary Wollstonecraft. Ta jedna z pierwszych feministek za-
daje pytanie o możliwości nauki, techniki wobec kulturowego przepracowania ludz-
kiego ciała. Wollstonecraft dostrzega w rozumieniu ciała problem stereotypowego 
pojmowania, w którym na przykład słabość ciała zostaje przełożona na słabość charak-
teru, zaś zależność cielesna utożsamiona jest z brakiem samodzielności życiowej, 
a wszystko to zostaje przypisane głównie kobietom. Dla Wollstonecraft oświeceniowy 
przewrót w nauce oraz rozwój techniki może stać się możliwością, by stereotypowe 
myślenie zmienić i wyprzeć z kultury, tym samym uwalniając kobietę i jej ciało od cią-
głego uprzedmiotowiania i sprowadzania jedynie do biologicznych funkcji. Sama 
Wollstonecraft umarła przy porodzie, a jej córka rozpatrywała później problemy pre-
zentowane przez matkę w szerszej perspektywie, pytając nie tylko o kobiece ciało, ale 
i męskie, o kształtowanie się kulturowych oczekiwań i możliwości działania człowieka 
właśnie w powieści Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz. Wedle Evans to wła-
śnie matka wpłynęła najmocniej na postawę Shelley, stając się inspiracją dla utworze-
nia konceptu istoty, która nie została poczęta i urodzona, a skonstruowana dzięki moż-
liwościom techniki i nauki (Evans 2002). Wedle Evans Shelley pokazuje, w jaki spo-
sób „społeczeństwo tworzy naukę i racjonalność zawierające jego własne uprzedzenia 
i przesądy, czy manipulacje” (Evans 2002: 5), co tłumaczy, dlaczego nieszczęsny stwór 
Frankensteina musiał wraz ze swym stwórcą zginąć – dla dziewiętnastowiecznego spo-
łeczeństwa oczywistym było, iż tylko boska kreacja może przynieść powodzenie, tym-
czasem, choć medycyna i technika budziły wiele nadziei czy oczekiwań, wciąż była ona 
jednak w sferze tabu. Dowodzą tej tezy później Thomas Kuhn czy Ludwig Fleck, 
wskazując na naukowe przesądy, które czerpiąc swą siłę z kultury często nie pozwalały 
na dokonywanie niektórych odkryć czy blokowały rozwój nauki. 

Co najważniejsze dla Evans, Mary Shelley identyfikuje podstawowy problem roz-
różnienia na realne ciało i sztuczne, wskazując, iż w rzeczywistości nie ma takiej dys-
tynkcji, a Frankenstein ukazuje, iż nie jest możliwe do utrzymania rozumienie natural-
nego ciała w ścisłym sensie.(Evans 2002: 5). Wedle Evans mamy tu do czynienia z ro-
zumieniem ciała jako zawsze w pewnym sensie wytwarzanego, zawsze do jakiegoś stop-
nia sztucznego. Klątwa Frankensteina i jego kreacji polega na tym, iż zaburzył on swym 
działaniem społeczne oczekiwania, dokonał czegoś, co przełamało kulturowe tabu, 
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dlatego musiał ponieść konsekwencje. Przedstawienie Frankensteina jako nieokrzesa-
nego i nieodpowiedzialnego naukowca staje się symbolem oczekiwań wobec nauki, 
która jednocześnie, wnosząc nowe możliwości i zmiany, powinna zachowywać się od-
powiedzialnie względem zastanego porządku kulturowego. To, wedle Shelley, ujawnia 
strach przed zmianą, oto stworzenie Frankensteina nie może się przystosować, musi zo-
stać odrzucone i musi stać się w konsekwencji agresywne. Tak samo, jak jego stwórca, 
który śmiał wejść w kompetencje pozaludzkie musi zostać ukarany – co wszak jest ilu-
stracją społecznego nastawienia, kulturowego porządku, a nie samej natury tworzenia 
i świata, te bowiem kształtowane są przez kulturowe rozumienie i konteksty interpre-
tacyjne.  

Evans, odwołując się do powieści Mary Shelley, wskazuje, iż ludzkie ciało w kul-
turowym uwarunkowaniu często spełnia syndrom Frankensteina. Z jednej strony kul-
tura wymaga od człowieka, by zachował zdrowie, sprawność, młodość jak najdłużej, 
od medycyny wymaga zagwarantowania tych właśnie aspektów ludzkiego istnienia, by 
z drugiej strony oskarżać o sztuczność i piętnować tych, którzy ulegają tej potrzebie lub 
uzależniają się od operacji plastycznych. Z jednej strony szuka się w kulturze i tęskni za 
tak zwaną naturalnością, by z drugiej strony w pewnym sensie ją tworzyć. W komplek-
sie Frankensteina człowiek zapomina, iż jest naturalny, gdyż jego naturą jest kultura, 
jej oddziaływanie na świadomość, zachowania i potrzeby. Ostatecznie Frankenstein, 
tak jak i jego dzieło, to naturalny produkt ludzkiego poszukiwania, myślenia i dzia-
łania, dlatego fałszywe jest odrzucanie takich możliwości i potrzeb kształtowanych 
przez naukę czy technikę. Kompleks Frankensteina to w gruncie rzeczy kompleks mitu 
naturalności , gdzie zapomina się o tym, iż można działać, rozwijać się dzięki kultu-
rze oraz zawartej w niej technice, że nasze ciało wymaga wsparcia. Tabu, tak samo jak 
i lęk przed zmianą, mogą stanowić naturalną ochronę przed ubocznymi skutkami nie-
których praktyk czy możliwości technicznych, nie zmienia to jednak faktu, iż działają 
piętnująco i zacierają najważniejszy aspekt, a więc ciała jako wydarzenia, poprzez które 
człowiek realizuje się w świecie, na wielu płaszczyznach i dzięki wielu możliwościom, 
jakie sam sobie stwarza, zarówno w sensie mentalnym, symbolicznym, technicznym 
czy medycznym. 
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English summary 

Joanna Hańderek’s chapter Dichotomies and Ambiguities: Culture Perceptions of the 
Body and its Cultural Stigmas illustrates the history of corporality from the philo-
sophical perspective and makes an attempt to create a comprehensive account of the 
cultural perception of the human body across the decades. Human beings are eccen-
trically positioned—they possess body and are bodies at the same time, as Helmuth 
Plessner has stated. As entities, human beings are forced to rework their corporality, 
considering not only its natural, but also the symbolic side, perceiving in the scope of 
human body not only its intimate and private expression, but also the public one. 
Consuming food is a necessity, although culturally, it has not been adapted to the 
needs of body (of surviving, sating hunger), but adapted instead to modes of social 
interaction, rituals and manifestations of status. Body and corporality are therefore 
entwined in the specific network of meanings, in which the biological and cultural 
aspects form an inseparable whole. Various forms of re-presentation of corporality in-
dicate different modes of its interpretation—often encumbered with the context of 
historical meanings and institutions, cultural specifics, gender differences, debasing 
and negating corporality or, on the contrary, accepting and even favouring it.  
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