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"Nie ma archetypów, istnieje ciało" - mówi bohaterka Wahadła Foucaulta.
"Brzuch w środku jest piękny, bo rośnie tam dziecko" - tłumaczy - "więc dlatego są piękne i ważne pieczary, wąwozy, szyby, podziemia, a nawet labirynty,
które zupełnie przypominają nasze poczciwe i święte kiszki". Podobnie lepsza
jest góra niż dół: "lepiej wleźć na drzewo i zbierać owoce, niż skończyć pod
ziemią i tuczyć robaki'", a także łatwiej sobie zrobić krzywdę, spadając, niż kiedy się sięga wyżej. Ogień jest święty, bo grzeje i można na nim upiec mięso,
a z zimna dostaje się zapalenia oskrzeli. I tak dalej; wywód ten można ciągnąć
jeszcze dłużej, jego intencja jednak od początku jest jasna. Podstawowe kategorie kultury, jej najważniejsze pojęcia i symbole mają swe źródło w ludzkim
ciele. 'Człowiek jest miarą wszechrzeczy w najbardziej elementarnym sensie.
Nie jest to pogląd odosobniony. Kant pisał, że dla naszej orientacji w przestrzeni punktem wyjścia jest zawsze własne ciało, a Yi-Fu Tuan, który również
na tę wypowiedź się powołuje, z właściwości ludzkiego ciała wyprowadzał nie
tylko proste poczucie kierunków (góra - dół, prawy - lewy, przód - tył), ale
również ich waloryzację. Wyższość niebios nad ziemią; wyższość tego, co po
prawej stronie, nad tym, co po lewej; nawet wyższość postępu nad regresem.
Z ciała też wywodził - nie on pierwszy oczywiście - podstawowe liczby i miary: z palców - system dziesiętny, z kroków - długość i odległość, z tu (gdzie
znajduje się moje ciało) i tam - podział na swoich i obcych'. Widać przy tym
wyraźnie, że dla niego - jak i dla bohaterki Wahadła Foucaulta - ciało ludzkie
jako punkt wyjścia stanowi element stały, constans: to wokół ciała nadbudowują
się - bardzo różne zresztą - konstrukcje symboliczne, natomiast ono samo trwa
niezmienione. Brzuch to brzuch, niezależnie od tego, czy widzi się w nim metaforę jaskini i bezpiecznego ukrycia, czy - jak w średniowieczu - miejsce brudnych żądz prowokujących do grzechów nieczystości i obżarstwa.
Na drugim biegunie ciało ludzkie jako constans traktują socjobiologowie
i genetycy populacyjni. Wyprowadzając zachowania społeczne i kulturowe człoI
2
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wieka. z jego wyposaźenia biolog~cznego - niezależnie już od tego, czy jako
czynnik decydujący w grę wchodzić ma dobór krewniaczy, czy działanie samo~ub~ego
zalcł~daj~ oni. ist~ienie niez~iennej natury ludzkiej, osadzonej,
j~kze by mac~eJ" ': .cle.le. ~,I~h m~erpre~ac~Iz~leżne są od dyspozycji naszego
ciała nasze miłości l menawisci, poządama l zmechęcenia, tchórzostwo i bohaterstwo; stałe popędy nakazują nam gonić za zapłodnieniem największej liczby
partnere~ (to o mężczyznach) lub poświęcać się dla potomstwa (immanentna ce~ha kobiet); ~ods~wą przebojowości pierwszych jest testosteron, a podstawą
mstynktu maclerz~sktego drugich - oksytocyna. I tak dalej. Pogląd taki często
?łoszą lek~rze (z. Istoty zawodu), a także przeciwnicy równouprawnienia kobiet
l zw.ole?lllCYpolityki pro~atali~tycznej. Ale pogląd taki, o czym nie należy zapommac, w~znawał rowrueż Sigmund Freud i upowszechniali jego uczniowie.
~la F~euda, ja~( ;-,szyscy wiedzą, fundament kultury symbolicznej stanowiła subrmacja pragnień lz~I~O, a p.rzede .wszystkim właściwie rozwiązany kompleks
Edypa, .maJąc~ prze.~lez podłoże .gemtalne; w klasycznej polemice zbyteczną konce.ntracJę na biologii człowieka I brak perspektywy historycznej zarzucał FreudoWI swego czasu Erich Fromm".
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Po~ląd,
ciało ludzki~ jest źród.łem wyobrażeń kultury symbolicznej, ma za
~bą wIelowiekową t~adycJę; z kolei ~rze.k?nanie o determinującej roli biologii
n~szych za.~howalllach trwa przynammiej od czasu ogłoszenia przez Dalwina
t~oru ewolucji. ~o~ysł, ż~ zależność m?że zachodzić również w przeciwnym
kIe:?nku, .narodzIł SIę dopiero później. Ze mianowicie nie tylko nasza ciele snos~ wYWler~wpływ n~ kształt kultury, ale że również kultura, w jakiej żyjemy,
moze w sposób decydujący oddzIaływać na nasze ciało.
. Za .PJerwszego, który zwrócił uwagę na kulturowe uwarunkowanie ciała
ucbodzi ~a~cel Mauss. W artykule Sposoby posługiwania się ciałem z 1934 ro~
ku podkreślił on, ż~ zarówno sfera sensoryczna, jak motoryczna człowieka podlegaJą. warunk?w.anIU ~~lturo~emu; krótko mówiąc, kultura modeluje zarówno
~ozYC]ę, w. ~toreJ spac jest nejwygodnie], jak poziom bólu, który uważa się za
~esz~ze m?~hwy do zmesiema. Dla Maussa ciało jest narzędziem _ "pierwszym
I najbardZIej naturalnym narzędziem człowieka'? - kto're w
"."
'b
b
.
najrozruejszv sposo
ywa wykorzystywane w rozmaitych częściach naszego globu. Aby w pełni

Ed:ar~a ~n ~fat
szerzej por. praceDesm?nda
Morrisa, Anthony'ego Smitha, Jareda Diamonda,
ne
~sonas Richar?a Dawkinsa, I innych; por. także antologię Człowiek. zwierzę społeczN~ide ~r ytalc akcaWzacka I Jakub Szacki, przeł. Barbara Szacka, Jakub Szacki oraz Krzysztof
:J
r, Z e nix,
arszawa 1991 (Panorama).
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4 Freud o kompleksie Edypa pisał właściwie we wszystkich tekstach' systematycznie'sz
O 1 d
na. ge~ezę kultury znaleźć można w pracy Kultura jako źródło Cierpień, przeł. Jerz/Prbto
~w.J ygmunt ~reud, CzłOWiek, religia, kultura, Książka i Wiedza Warszawa 1967 Pol P 'k'
S:~~9~~:]
Ench Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. Olga i Andrz~j Ziemilscy, Czyt~lnik,e~~r~

rui

So

Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem, przeł.
ogza l antropologia, PWN, Warszawa 1973, s. 543.

s ~arcel
CJO

Marcin Król [w.] Marcel Mauss
'
.
,

zrozumieć, w jak różny, wystarczy ukucnąć i pokonując ból ud i kolan uświadomić sobie że dla wielu ludów jest to podstawowa pozycja spoczynkowa.
Mauss poszedł o krok dalej niż jego mistrz Emile Durkheim, który społe~znemu oddziaływaniu poddał akty świadomości i który dowodził, że n~w~t ta~ mdywidualne doświadczenia, jak przeżycie religijne lub decy~ja o targmę~IU SIę na
własne życie, są w istocie podporządkowane całości ponadjednostkowej .- społeczeństwu. Mauss rozciągnął oddziaływanie społeczeństwa również na CIało,.p~konał dualizm Durkheimowski, dokonał transgresji. Znaczenia tego posunięcia
Z początku chyba jednak nie w.pełn~ doceniono.
,.
Powierzchownemu czytelnikowi tekst Maussa mogł SIę wydawac prostym
zbiorem ciekawostek z czasów pierwszej wojny światowej, kiedy to żołnierze
francuscy przy kopaniu okopów nie byli w stanie używać angielskich. łopatek,
natomiast pułk z Worcester z żalem musiał zrezygnować z defilowania w takt
francuskiej muzyki marszowej. Albo co najwyżej - serią egzotycznych anegd?t
o odmiennych technikach piastowania niemowląt, rozmaitości stylów pływania
i zróżnicowaniu sposobów zaspokajania głodu. Z biegiem czasu jednak co.raz
wyraźniej stawało się widoczne, że Marcel Mauss dokonał przeło.mu. "Stw~erdzając ogromną ważność, jaką ma dla nauk społecznych badanie sposobow,
z których korzysta każde społeczeństwo, by narzucić jednostce ś~iśle określ~ny sposób posługiwania się swym ciałem, Mauss zwiastuje zamteresowama
współczesnej amerykańskiej szkoły antropologicznej, wyrażone w pracach Ruth
Benedict, Margaret Mead i większości amerykańskich etnologów młodszego pokolenia'" - pisał Claude Levi-Strauss. I już od siebie dodawał, odwołując Sl~ do
własnych badań terenowych: "Progi pobudliwości i granice odporn~śtI są mne
w każdej kulturze. «Niewykonalny» wysiłek, «nieznośny» ból, «niesłychana»
przyjemność są w mniejszym stopniu funkcją osobliw~ści jednostkowych,
W większym zaś - kryteriów usankcjonowanych
przez zbiorową aprobatę lub
dezaprobatę. Każda technika, każde zachowanie wyuczone i prz~k~a.ne
w sposób tradycyjny opiera się na pewnych synergiach nerwowych I mlęsn~owych, które stanowią prawdziwe systemy zespolone z całym ~ontekstem soc~ologicznym". Dotyczy to bardzo szerokiego spectrum zachow~n -:-od spos~~o~
krzesania ognia po techniki oddychania, które również znacznie Się mogą rozruc
w poszczególnych kulturach.
.
'.
Levi-Strauss pisał to w 1968 roku, kiedy pogląd Maussa zyskiwał JUz
powszechne uznanie. Tym powszechniejsze, że antropologów wsparł wówczas.
głos historyka kultury. Przemiany obyczajów w cywilizacji Zach.odu Norberta
Eliasa po raz pierwszy ukazały się w Szwajcarii w końcu lat trzydziestych; pra~dziwy rozgłos zdobyły jednak dopiero wydane ponownie w r0!<TI1969. C?ryg.lnalność ujęcia Eliasa polegała na tym, że w centrum jego uwagi zna~az~ SIę me
obrzędy czy instytucje kultury, ale zmieniające się historycznie funkcje CIała. Zar

6 Claude Levi-Strauss, Wprowadzenie do twórczości Marcela Maussa, przeł. Krzysztof Pomian,
[w:] Marcel Mauss, tamże, s. XIII; kolejny cytat - s. XV.
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Seks stanowi podstawową materię spowiedzi, czy to przed konfesjonałem,
czy przed sądem, czy przed psychoanalitykiem; dyskursywizacji, jak już wiemy,
podlega zarówno to, co zostało powiedziane, jak to, co przemilczano. Mocą tych
procedur seksualność europejska oderwała się od ciała, od fizjologii; można powiedzieć, że naszej kulturze udało się zagadać ją do szczętu. "Najważniejszych
elementów sztuki kochania związanej z nasza wiedzą o seksualności nie należy
się doszukiwać ani w obiecanym przez medycynę ideale zdrowej seksualności,
ani w humanistycznym marzeniu o pełnym jej rozkwicie, ani też w liryzmie
orgazmu i pozytywnych bioprądach [...], lecz w zwielokrotnianiu i intensyfikacji
rozkoszy związanych z produkcją prawdy o seksie". Jak łatwo zauważyć, w ujęciu Foucaulta czynności ciała i samo ciało okazują się już tylko derywatami pewnej szczególnej sytuacji kulturowej; nie bardzo wiadomo, jaki mógłby być ich
pozakulturowy status ontologiczny.
Kulturowemu tworzeniu ciała przypisuje się też szczególnie duże znaczenie
w tekstach dotyczących tożsamości płciowej i zwłaszcza w szeroko rozumianej
literaturze feministycznej. Wraz z jej rozwojem temat ciała w kulturze uzyskuje
coraz większy rezonans. Nic w tym dziwnego: w końcu najbardziej widoczna
różnica płci to po prostu różnica anatomiczna. Choć z drugiej strony warto też
pamiętać, że matka-założycielka feminizmu filozoficznego, Simone de Beauvoir,
wcale nie ciało uczyniła punktem wyjścia dla swoich analiz. W Drugiej płci, wydanej w 1949 roku, zajęła się przede wszystkim sytuacją egzystencjalną kobiety.
Pisała: "Mężczyzna jest Podmiotem, jest Absolutem: kobieta jest Inną'"; dzięki
podmiotowości mężczyzna może osiągnąć samorealizację, transcendencję, podczas gdy kobieta skazana jest na immanencję, a jedyną dostępną jej formą przekroczenia siebie okazuje się rodzenie dzieci. "Dramatem kobiety jest konflikt
między zasadniczymi roszczeniami każdego podmiotu, który zawsze ustawia się
w pozycji istotnej, a wymogami sytuacji, która konstytuuje kobietę jako nieistotną". To był podstawowy wątek.
Co oczywiście nie znaczy, by problematyka ciała w Drugiej płci została
całkowicie pominięta; przeciwnie, cała książka miała dowodzić, że własnego ciała kobiety doświadczają wyłącznie za pośrednictwem kultury i że nieprzyjazna
im kultura odpowiada za to, że się we własnych ciałach czują obco. Bo to
właśnie kultura sprawia, że kobiety są kobietami, a mężczyźni - mężczyznami.
Najczęściej cytowane zdanie z Drugiej płci głosi: On ne naft pas jemme, on la
devient. "Nie rodzimy się kobietami - stajemy się nimi".
Różnica płci, choć warunkowana kulturowo, jest dla Simone de Beauvoir
przede wszystkim czymś w rodzaju krzywdy egzystencjalnej, na jaką kobietę
skazują pospołu biologia i historia. Na różnicę płci można jednak patrzeć i z innych perspektyw. Jeśli pominąć stanowisko stricte biologiczne i pochodne wobec
niego utwory paranaukowe w rodzaju Płci mózgu Anne Moir i Davida Jessela,
istnieją tu w zasadzie trzy możliwości. Albo cielesna różnica płci warunkuje zja9
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wiska kulturowe; albo charakter kultury oddziałuje na sposób postrzegania różnicy. płci; albo wreszcie ani ciało, ani kultura nie stanowią dla rozróżnienia płci
stabilnego punktu oparcia.
Możliwość pierwszą można zilustrować poglądami Ericha Fromma. W rozprawie Pleć i charakter z 1943 roku pisał on, że istnieją wrodzone różnice między kobietami i mężczyznami i że ma to swoje skutki kulturowe i społeczne. Nie
zachodzi tu jednak ścisły determinizm, tylko mnóstwo wielostopniowych oddziaływań. Biologiczne różnice między płciami przyczyniają się do charakterologicznych, charakterologiczne z kolei splatają się ze społecznymi, a te mogą
wz~~cniać pierwotne zróżnicowanie lub też wpływać na nie osłabiająco. Niemmej pewne prawidłowości są uchwytne. Na przykład zróżnicowane role mężczyzny i kobiety w stosunku seksualnym - powiada Fromm - mają swe konsekwencje w ich zachowaniu społecznym. Ściślej - ma takie konsekwencje fakt
elementarny, że erekcja mężczyzny jest jawna, a podniecenie kobiety ukryte.
Mężczyzna zatem musi coś zademonstrować, czegoś dowieść, zdać egzamin,
który może zakończyć się porażką. Kobieta wprawdzie niczego dowodzić nie
musi, ale ona również nie ma pełnej kontroli nad sytuacją. Żeby doszło do stosunku, musi zostać wybrana, musi się spodobać (to jest sprowokować erekcję
mężczyzny).
. ,Stąd wł~śnie biorą się odmienne rodzaje lęków, które prześladują obie płci
I ktore ~tuJą
na ich dalsze postępowanie. W obawie przed kompromitacją, utratą prestiżu, mężczyźni demonstrują przebojowość i dążenie do zwycięstwa nad
rywalami. Kobiety natomiast boją się porzucenia i kompulsywnie chcą się przypodobać p~erom.
I choć Fromm przyznaje w końcu, że w ostatecznej instancji
o zachowamach ludzi decydują nie czynniki naturalne, lecz społeczne i osobowościowe, jego wywód z pewnością może przemawiać do wyznawców esencjalnej kobiecości i męskości.
A teraz możliwość odwrotna. W 1935 roku Margaret Mead w klasycznej pracy o społecznościach zamieszkujących Nową Gwineę'" przedstawiła trzy modelowe przykłady różnego definiowania różnic płci, za każdym razem irrelewantnego wobec biologii. U Arapeshów zarówno kobiety, jak mężczyzn cechować
miał spokój, łagodność, harmonia i umiejętność współdziałania; przedstawiciele
obu płci różnili się nie charakterem, lecz rolami, jakie im przypadały w społecznym podziale pracy. Podobnie sytuacja przedstawiała się u Mundugumorów,
tyle tylko że w tym plemieniu zarówno kobiety, jak mężczyźni odznaczali się
gwałtownością i tendencją do zachowań agresywnych. Wreszcie trzecie plemię,
T.chambulów, akcentujące wyraźnie różnice między płciami, dokonało odwrócęn~a stereotypów potocznie wyznawanych w Europie. U Tchambulów bowiem kobieta b~ła partnerem aktywnym w życiu społecznym i dominującym w związku,
gdy męzczyzna - stroną podporządkowaną i zależną emocjonalnie.
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Margaret Mead, Pleć icharakter w trzech społecznościach pierwotnych

t. 3, prze!. Ewa Zycieńska, PIW, Warszawa 1986.
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Trzy studia

Te i podobne obserwacje doprowadziły do ustanowienia roz.różnie~ia poję~
ciowego, które jest dziś stosowane obiegowo: uznano, że c~
mn.ym ~est płec
biologiczna (sex), a czym innym płeć kulturowa (~ender). I ze ZWiązki między
nimi nie są wcale tak oczywiste, jak by się na pierwszy rzut oka mogł? .wy~
dawać. Rozróżnienie między s e x a g e n d e r spopularyzowały feministki
amerykańskie, zwłaszcza Kate Millett; w Sexual Politics, głośnej ~si~~ce ~ 1970
roku, pisała ona kategorycznie: "Nie wygląda na to, żeby
naJbhz~zeJ przy~
szłości ktoś mógł nam wskazać jakieś wrodzone różnice między mężczyznami
a kobietami, prócz tych, o których od dawna wiemy. Ani endo~ologla,
a~1
genetyka nie dostarcza żadnych wyraźnych dowodów, rozstrzyg~Jących ~west1ę
różnic mentalno-emocjonalnych"11. Te ostatnie zaś, choć przez wielu uwazane za
"naturalne", w rzeczywistości są tylko wyuczone: przez język, prz~z wychowanie, przez otoczenie społeczne - czyli właśnie przez kulturę. A z~ ~1tura
euroamerykańska jest patriarchalna, więc kobietom od wczesnego .dzIec~~s~a
wpaja się przekonanie o ich "naturalnej" niższości. Oczywista odmIennosc bIOlogiczna czyni je tym podatniejszymi na taki przekaz..
.,
. .
.
. Pojęcie płci kulturowej zostało jednak w latach dZlewlęc~zleslątych podw~żone nie przez wyznawców esencjalnej kobiecości i męskości. lecz z dokład~le
przeciwnych pozycji. Płeć nie tylko nie jest z góry dana; płec jest ~eatrem. JUdl.th
Butler w książce Gender Trouble: Feminism and the Sl1bverslOn oj Idenuty
(1990) płeć kulturową uznała jedynie za "imitac~ę imitacji" .. A. to ,~latego, ze
również płeć biologiczna nie jest żadnym .ontotogiczovm pew?lkiem ..Jest ~lko
etykietką narzucaną dziecku przez dyskurs dominujący,
który C~I
z .me~o
chłopca lub dziewczynkę zgodnie z wzorem płci kulturowej, jaki obOWIąZUJe

:v

w danym społeczeństwie.
.
Tymczasem rzeczywista identyfikacja płciowa ma charakter. performatywny; każdy podmiot jest "istotowo" nieciągły, stale coś ?~wego o,dgryw~ wed~e
podsuwanych mu przez kulturę wzorów. I w taki własn~e SPoSO? "w~l~la się
w płeć", maskując naturalną nieciągłość swojej tożsamo~cl. W ~a~ wł.asme sposób "działania i gesty, artykulacja i odgrywane pożądame kreują 11~zJęwnętrza
i konstrukcyjnego rdzenia płci kulturowej" - iluzję płci biologlczneJ;.w rzeczywistości jednak: "Nie istnieje ani <esencja>, którą płeć kultur~wa rruałaby ~powiadać czy wyrażać, ani obiektywny ideał, do którego płec mogłaby dązyc,
w dodatku płeć kulturowa nie jest faktem. [...] Płeć kulturowa stanowi [...] ko~strukcję, która nieustannie skrywa swoją genezę; cicha zmowa,. by odgrywac,
produkować i chronić odrębne i spolaryzowane płcie kulturowe .~ak~ ku~tu~owe
fikcje, pozostaje w ukryciu dzięki wiarygodności tych konstrukcji - l ~zlę,kl .karom wymierzanym każdemu, kto nie zgadza się im wierzyć?". Inaczej mówiąc,
II Kate Millett,
Teoria po liryki płciowej, w antologii Nikt nie rodzi się kobietą, wyb. i przeł.
Teresa Hołówka, Czytelnik, Warszawa 1982 (Panorama), s. 65.
.
12 Judith Butler, Gra p/ci, przeł. Iwona Kurz, "Dialog" 2003, nr 10, s. 105; poprzedni cytat

- s. 101.
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do obowiązujących w naszym społeczeństwie wzorów męskości i kobiecości dostosowujemy ~Ię przede wszystkim przez konformizm; same jednak te wzory nie
są ,~larowl~e l konstytuują się dopiero w powtarzalnym działaniu. Nie istnieje
~poJna płe~, tak Jak me Istnieje spójna tożsamość; istnieje tylko teatr płci, który
Jest strategią przetrwania.
Warto jedn~ zauważyć, że to samo rozumowanie, na mocy którego Judith
B~tle~ z~esh~nowała
prawomocność pojęcia płci, można odnieść również do
pOję~la· clał~. NI~ ty~ko płeć, także ciało jest konstruktem; także ono podlega
etykietowaniu. Cla~o Jest ,:",ytwo~emkultury nie tylko w najbardziej oczywistym,
fio/cznym znaczeniu, o ktorym pisał Marcel Mauss; jest nim również jako przednuot dyskurs~, do któ~ego n,i~mamy innego d?stępu niż przez dyskurs. To tylko
dyskurs nadaje mu tozsamosc - wbrew Jego nieciągłości, jego ustawicznym performa~som. Itak oto w performansach rozpływa się moja własna materialna cielesnosc - przecząc elementarnemu doświadczeniu.
takżAle czy rze~zywiście przecząc? Przecież to, co rzekomo bezpośrednio dane
e p~e~hodzI przez filtr kultury. Odczuwanie bólu i rozkoszy, upodobanie do
tych a me mnych sma~ów i zapachów, nawet odczuwanie dotkliwości zimna lub
g?rąca ~ wszystko t? Jest w jakimś stopniu wyuczone. Umowna okazuje się gram~a ~llędz~ zdrowiem a chorobą; uroda nie jest już darem niebios lecz obowiązkiem; I nawetyo śmierc~ ~eba się dostosować do powszechnie' przyjętego
~zoru .. ~~ada
WIęC.ch~ba j~Z na zawsze pożegnać się z utopią naturalności.
o bo jeśli nawet moje CIało me jest naturą, to co nią jest?
***

=r=

~ek.sty
w. tym tomie w przeważającej części powstały później niż
założycielski dla całej, problematyki artykuł Marcela Maussa. Dla większości
pre~,e~towanych autorow kulturowe uwikłanie ciała stanowi oczywisty punkt
WYJSCla.,~le z teg.o s~mego pu~ktu ~ożna wyruszać w bardzo różnych kicrunkac~ .. Jeśli dla Michaiła Bachtina fizjologia jest obszarem wolności tym a liwiei:J ekspon ,~w~n~, lm
. b ar dzi
r
Zlej. represyjne jest społeczeństwo, to ' dla Mary
D?~~las rozrozmeme czystości i skalania (w tym wydzielin) stanowi fundament
W.IZ~lporządku społecznego ".Jeśli dla Zygmunta Baumana jednym z wyznaczników ~l~ry pońowoczesnej są sprzeczne sygnały, do jakiej normy winno się
stosowac clał~ konsumenta, to Naorni Wolf będzie raczej ubolewać nad przy~usem db~ł?sCl o u~odę, który patriarchalna kultura bezwzględnie narzuca kokl~tom. Jeśli wreszcie dla Denisa de Rougemonta miłość namiętna jest mitem
~ ~rowym, a dla Encha Fromrna - zdolnością otwarcia się na drugiego człoWIe a, to dla ~aren H~mey. z kolei miłość okaże się neurozą, a dla Niklasa
Luhmanna - ~Istoryczme znuennym kodem porozumiewania się co do przeżywany~h emocji. I tak dalej; podobnie zestawiać można by stanowiska autorów
w kazdym z rozdziałów tego tomu.
ż

Rozdziały wyodrębnione zostały W zasadzie ze względu na analizowane
~ nich funkcje ciała: wydalanie, pochłanianie, dbałość o wygląd, chorobę i zdrowie, poczucie tożsamości płciowej, pożądanie seksualne, urzeczowienie ciała
(tortury, pornografia, przeszczepy), wreszcie umieranie. W zasadzie - bo ten podział nie jest ani w pełni ostry, ani w pełni konsekwentny, o czym zdecydowała
i sama tematyka, i różnorodność proponowanych ujęć. Wysunięcie na pierwszy
plan zagadnień związanych z sekrecjami i ekskrecjami ciała jest konsekwencją
uznania dla czołowej roli, jaką w zrozumieniu historycznej zmienności ciała
odegrały prace Norberta Eliasa: to przecież właśnie Elias proces cywilizacyjny
postrzegał jako proces stopniowego dyscyplinowania fizjologii. A z kolei w zamykającym książkę rozdziale o umieraniu i śmierci staramy się pokazać, co we
współczesnej kulturze dzieje się z ciałem ostatecznie urzeczowionym i w jaki
sposób oswajany jest dzisiaj lęk przed śmiercią,
Antropologia ciała w ujęciu, jakie tu proponujemy, jest dyscypliną względnie nową. Toteż przeważająca część tekstów zawartych w tym wyborze powstała
w dwudziestym wieku, w tym większość - w ostatnim dwudziestoleciu. Nieco wcześniejsze są oczywiście pozycje klasyczne: Sigmunda Freuda (1921),
Margaret Mead (1935), Karen Homey (1937), Denisa de Rougemonta (1939),
Ericha Fromma (1943). Natomiast starszy od nich o stulecie fragment Fizjologii
smaku Brillat-Savarina (1825) znalazł się w rozdziale o jedzeniu i sztuce kulinarnej wyłącznie jako materiał pomocniczy: bezpośrednio do niego bowiem odnosi
się umieszczony po nim tekst Rolanda Barthes'a, a pośrednio - Trójkąt kulinarny Levi-Straussa.
Wreszcie oba fragmenty tekstów antycznych, Platona i Epikura, otwierające
odpowiednio rozdziały o miłości i o śmierci, wprowadzone zostały po to, by zasygnalizować, że w tych dwóch przypadkach mamy do czynienia z materią, która
obok aspektu cielesnego ma także niezwykle ważny - i dawny - wymiar symboliczny. Platońska opowieść o androgyne to nic innego jak mit metafizyczny,
Z którego dopiero wyrastają dalsze mitologizacje, nadbudowywane
nad cielesnym pożądaniem i w końcu zyskujące nad nim władzę. A z kolei list Epikura do
Menoikeusa to najklasyczniejsza z klasycznych teoretyczna próba przezwyciężenia lęku przed śmiercią. A przy tym całkowicie obojętna na to, co po śmierci
stanie się z martwym ciałem.
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