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Czy można mówić o ludziach i wytwarzanej przez nich kul-
turze, nie mówiąc jednocześnie o ludzkim ciele? Zebrane 
w tomie (Nad)użycia ciała w kulturze artykuły udowadniają, 
że dyskusja nad współczesną sztuką, literaturą czy kulturą po-
pularną nie może pominąć kategorii cielesności: niezależnie 
od tego, czy potraktujemy tę kategorię jako źródło podmio-
towości i autentyczności, ostatni przyczółek wolności w coraz 
bardziej zmechanizowanym i anonimowym świecie, czy też 
jako miejsce społecznej kontroli i opresji, ciało stanowi pod-
stawowy punkt odniesienia w refleksji krytycznej nad kondy-
cją współczesnego społeczeństwa. Przede wszystkim jednak, 
jak pokazuje niniejszy tom, ciało może być pojęciem, które 
pozwala na omawianie różnorakich, często przemilczanych 
dotąd problemów. Ciało stwarza możliwość pisania o władzy 
i wiedzy, przyjemności i bólu, autoekspresji i samookale-
czeniu, represji i transgresji, kwestionowaniu i umacnianiu 
kanonów piękna i brzydoty, o „obcych”, których cielesna 
inność umieszcza poza marginesem społeczeństwa. autorki 
i autorzy artykułów w języku polskim i angielskim śledzą 
losy ciała w filozofii, kulturze popularnej i literaturze, nakre-
ślając ciekawy cielesny trop wiodący od literatury popularnej 
XIX wieku, psychosomatycznych praktyk mnichów prawo-
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sławnych po współczesną powieść, telewizyjną popkulturę 
i wideo performance. elementem łączącym zebrane teksty 
są odwołania do współczesnej myśli krytycznej i filozofii, 
której przedstawiciele – Michel Foucault, Zygmunt Freud, 
Roland Barthes, julia Kristeva, jolanta Brach-Czaina, Si-
mone de Beauvoir, Luce Irigaray, by wymienić tylko kilka 
najważniejszych nazwisk, stworzyli możliwość krytycznego 
otwarcia na ciało. 

Zamieszczone w zbiorze artykuły to wybrane referaty 
wygłoszone na I ogólnopolskiej studenckiej konferencji 
naukowej „(Nad)użycia ciała w kulturze”, którą w 2009 r. 
zorganizowało w Toruniu Międzywydziałowe Studenckie 
Koło Naukowe „Gender” UMK wspólnie z  Wydziałem 
Filologicznym i Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika. Referaty konferencyjne wygłaszane 
były po polsku i po angielsku, dlatego też w tomie znajdują 
się artykuły w obydwu językach. Zarówno te referaty, jak 
i artykuły zamieszczone w zbiorze pokazują, że problematyka 
ciała i cielesności wymaga podejścia interdyscyplinarnego, 
i dowodzą, iż – jak stwierdza współczesny amerykański filo-
zof Richard Shusterman – „nasza kultura jest coraz bardziej 
zaabsorbowana ciałem”*. Niniejszy tom jest potwierdzeniem 
i próbą zdiagnozowania tego wszechobecnego „zwrotu ku 
cielesności”, gdzie ciało zajmuje ambiwalentną pozycję tego, 
co jest równocześnie przyjemne i bolesne, autentyczne i za-
pożyczone, co użyte, wydaje się zawsze już także nadużyte.

* Richard Shusterman, Zwrot ku cielesności: troska o ciało w kulturze 
współczesnej, [w:] R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu 
do filozofii somatycznej, tłum. i wybór tekstów W. Małecki, Wrocław 
2007, s. 95.



Simone de Beauvoir (1908–1985) jest uznawana za inicja-
torkę drugiej fali feminizmu, a jej dzieło Druga płeć (wydane 
w 1949 roku)1 na stałe weszło do feministycznego kanonu. 
Zgłębiając twórczość de Beauvoir, zauważymy, że nazwisko 
jeana Paula Sartre’a (1908–1980), przedstawiciela egzysten-
cjalizmu, pojawia się bardzo często w różnych kontekstach: 
od autobiograficznych po teoretyczne. Wykładnię sartryzmu 
odnajdziemy w Bycie i nicości (wydanym w 1943 roku)2. jako 
egzystencjalistka de Beauvoir skierowała swoje rozważania 
na „sytuację kobiety” i stosując terminologię egzystencjalną 
w Drugiej płci, zbadała wieloaspektowość inności kobiety. 

Sartre i de Beauvoir byli partnerami niemal legendar-
nymi3. Ich twórczość nie jest wolna od wzajemnych wpły-
wów, jednak nie będę tu analizować tej skomplikowanej 
relacji, chcę jedynie zaznaczyć jej istnienie.

1 S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska i M. Leśniewska, 
Warszawa 2007.

2 j.P. Sartre, Byt i nicość, tłum. j. Kiełbasa i P. Mróz, Kraków 2007.
3 Por. a. Nasiłowska, Jean Paul Sartre i Simone de Beauvoir, Kraków 

2006 oraz H. Rowley, Tête à tête. Opowieść o Simone de Beauvoir i Jean- 
-Paulu Sartrze, tłum. j. Kalińska, Warszawa 2006. 
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W ostatnich dekadach feminizm chętnie sięgał po te-
matykę ciała oraz cielesności, nie tylko w filozofii, ale także 
w sztuce i innych dziedzinach4. Chciałabym podjąć na nowo 
tematykę cielesności kobiety i spróbować odpowiedzieć na 
pytanie: czy dziś koncepcja ciała de Beauvoir jest archaiczna, 
czy wręcz przeciwnie – aktualna i istotna dla współczesnego 
feminizmu?

Zanim przejdę do sedna analiz, chcę przybliżyć filozo-
ficzne tło refleksji nad cielesnością i ciałem. Ciało pełniło 
pomniejsze funkcje w koncepcjach filozoficznych albo nie 
pojawiało się w nich wcale – chociaż, co warto zaznaczyć, 
już Platon pisał, że żywe ciało przenika dusza, a cielesne 
pożądanie rozpoczynało drogę wiodącą do miłości. W staro-
żytności (zwłaszcza sceptycy greccy) podkreślano niepewność 
poznania pochodzącego od zmysłów, empirycznego doświad-
czenia. Ten wątek będzie się w historii filozofii przewijał 
kilkakrotnie. Święty augustyn oceniał ludzką materialność 
negatywnie, choć sama doktryna chrześcijańska akcentowała 
rolę ciała po zmartwychwstaniu. Zwieńczeniem tych wątków 
będzie kartezjański dualizm psychofizyczny. W Medytacjach 
Kartezjusz (właśc. René descartes, 1596–1650) odrzucił 
res extensa, pozostając z res cogitans. Zwodnicza res extensa 
stopniowo w toku medytowania przestawała zasługiwać na 
miano pewnej – co innego medytujące ego, cogito, czyli wola 
i świadomość. W Medytacji I filozof pisze: „W jakiż sposób 
można by zaprzeczyć, że te właśnie ręce i całe to ciało moje 
jest? Musiałbym chyba siebie porównać do nie wiem jak 

4 Monika Bakke opisuje wpływ refleksji nad cielesnością na sztukę. 
Zob. M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych 
wizji cielesności, Poznań 2000.
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szalonych [...]”5. Lecz dalej wysuwając hipotezę snu, podważa 
zaufanie, jakim obdarzył własne ciało. W Medytacji II Karte-
zjusz już wprost rozważa oddzielenie się od własnego ciała. 
Poszukując idei jasnej i wyraźnej, dochodzi do wniosku, że 
ciało nie jest niczym pewnym. Rozważając hipotezę złośli-
wego demona, francuski filozof nie znajduje jednoznacznej 
odpowiedzi, wątpi:

Czyż mogę twierdzić, że posiadam chociażby jakąś najmniejszą 
rzecz z tych wszystkich, o których uprzednio powiedziałem, 
że należy do natury, ciała? Natężam uwagę, myślę, rozważam 
i niczego takiego nie znajduję; bezowocnie wysilam się powta-
rzaniem tego samego6. 

Ostatecznie dochodzi do wniosku, że myślenie jest jedynym 
atrybutem, którego nie można oddzielić od ja: „Teraz zna-
lazłem! Tak: to myślenie! Ono jedno nie daje się ode mnie 
oddzielić. ja jestem, ja istnieję; to jest pewne”7. W ten spo-
sób ciało i cielesność uzyskują mniejszą rangę niż władający 
nimi umysł. dla Kartezjusza ciało będzie jedynie automatem 
w rozumieniu mechanicystycznym.

jednocześnie filozofowie operujący dualizmami rozum/ 
/ciało czy kultura/natura utożsamiali umysł, rozum i racjo-
nalność z mężczyzną. Kobietę utożsamiano z ciałem oraz 
odmawiano jej jakichkolwiek zdolności intelektualnych. 
Nierzadko przypisywano kobietom popędliwość, nad którą 

5 R. descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. ajdukie-
wiczowie, S. Swieżawski, I. dąmbska, Kęty 2001, s. 43.

6 Ibidem, s. 50.
7 Ibidem.
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musi zapanować rozum (czyli mężczyzna)8. Takie myślenie 
osiągnie apogeum na przykład w mizoginistycznej książce 
Otto Weiningera (1880–1903), który starał się udowod-
nić, że kobieta jest istotą tylko seksualną9 i „intelektualnie 
bezsumienną”10. jednak myśl Weiningera należy zaliczyć do 
skrajnie seksistowskich postaw w filozofii.

Niemniej filozofowie borykali się z problemem dualizmu 
psychofizycznego. Rozwiązanie tego problemu podsunęli 
psychoanalitycy, którzy zaproponowali „przeżywanie ciała” 
kończące kategoryczny rozdział pomiędzy ciałem i umysłem. 
Zmianę w ujęciu ludzkiej cielesności podsumowała między 
innymi Monika Bakke:

a jednak teraz, gdy gotowi jesteśmy odrzucić twierdzenie, że 
mamy ciało, na rzecz tego, że ciałem jesteśmy, zdajemy się 
potwierdzać istnienie naszych chtonicznych korzeni, nie rezy-
gnując jednak całkowicie z gwiezdnego pochodzenia, o którym 
opowiadają mity11.

Mimo odwrotu od dualizmu psychofizycznego we współ-
czesnej refleksji nad cielesnością tradycja dualistyczna silnie 
wpłynęła na myśl Sartre’a. jego Byt i nicość jest bazą dla 
dalszych rozważań de Beauvoir, dlatego przyjrzymy się jego 
rozumieniu cielesności.

8 Szerzej na ten temat zob. d. Gilmore, Mizoginia, czyli męska choroba, 
tłum j. Margański, Kraków 2003, s. 57–93.

9 O. Weininger, Płeć i charakter, tłum. O. Ortwin, Warszawa 1994, 
s. 137.

10 Ibidem, s. 37.
11 M. Bakke, op. cit., s. 116.




