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Wprowadzenie

„Dziwną jest dla nas rzeczą to, że za sprawą naszego ciała, którego 
zmiany dostrzegamy w różnych okresach życia, a zwłaszcza w obliczu 
zbliżającej się śmierci, jesteśmy podobni do jakiejkolwiek spośród rzeczy 
tego świata”1. Tymczasem ta radykalna dziwność idzie w parze z cał
kowitą swojskością, co narzuca klasyczne rozróżnienie między ciałem 
jako obiektem a ciałem własnym.

Ciało zajmuje pewne miejsce w przestrzeni. Samo jest pewną prze
strzenią, która ma swoje powłoki: skórę, dźwiękową otoczkę swego gło
su, aurę swego oddychania skórnego. Tego fizycznego, materialnego cia
ła można dotykać, można je czuć i oglądać. Jest ono tą rzeczą, którą inni 
widzą, którą badawczo, pożądliwie obserwują. Z czasem się ono zużywa. 
Staje się przedmiotem wiedzy. Uczeni manipulują nim i je rozczłonko
wują. Mierzą jego masę, gęstość, objętość, temperaturę. Analizują jego 
ruch. Poddają je obróbce. Owo ciało anatomów czy fizjologów różni się 
jednak zdecydowanie od ciała doznającego rozkoszy czy obolałego.

W perspektywie sensualizmu, który tryumfuje, gdy zaczyna się ba
dany w tej książce okres, ciało jest miejscem doznań. Doznawanie 
samego siebie to życie, źródło doświadczenia, przeżywana czasowość, 
co sytuuje ciało po „stronie uczuciowej subiektywności, cielesności, 
wrażliwości”2.

Jestem w swoim ciele i nie mogę go opuścić. Ta ciągła wzajemna 
współobecność rodzi jedno z fundamentalnych pytań Ideologów, zwłasz
cza Maine de Birana. Podmiot – ja – istnieje tylko we wcieleniu; mię
dzy nim a jego ciałem nie można ustanowić żadnego dystansu. Jednak
że ciało nieustannie wymyka się jaźni – we śnie, zmęczeniu, opętaniu, 
ekstazie, śmierci, bądź też poprzez nie. Jest przyszłym trupem. Ze 
wszystkich tych powodów tradycja filozoficzna postrzega je jako wię
zienie duszy, jako grób; ciało jest „po mrocznej stronie siły, nieczysto
ści, nieprzejrzystości, upadku i oporu materii”3. Zasady, na których 
opiera się związek duszy z ciałem – a później tego, co psychiczne, z tym, 
co somatyczne – stanowią nieustanny przedmiot dyskursów.

Historycy często jednak zapominali o napięciu ustanowionym między 
przedmiotem wiedzy, pracy, ciałem produktywnym, eksperymentalnym 
a ciałem fantazmatycznym, „zbiorem sił i niemocy, czynów i afektów, 
energii i słabości”4. W tej książce staramy się przywrócić jakąś równo
wagę. Ciało zaznające rozkoszy, ciało cierpiące, ciało fantazmatyczne 
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zajmują w niej co najmniej tyle samo miejsca, co ciało rozczłonkowy
wane lub ciało poddawane obróbce. 

Począwszy od końca XIX stulecia, klasyczne rozróżnienie, które przy
wołałem w paru linijkach, czyniące z ciała stabilne terytorium podmio
tu, ulega przemieszczeniu. Powoli rośnie świadomość społecznego za
rządzania ciałem. W tej nowej perspektywie kulturoznawczej ciało jawi 
się jako wynik pewnej konstrukcji, równowagi ustanawianej pomiędzy 
wnętrzem a zewnętrzem, między cielesnością a światem. Pewien zbiór 
reguł, codzienne wypracowywanie pozorów, rytualnych zespołów inter
akcyjnych, swoboda, z jaką każdy ma prawo traktować wspólny styl, 
narzucone pozy i postawy, zwyczajowe sposoby patrzenia, układania 
ciała, przemieszczania się – wszystko to składa się na społeczne wy
twarzanie ciała. Sposoby nakładania makijażu, malowania się, nawet 
tatuowania, a czasem wręcz okaleczania się, jak również ubierania – to 
wszystko są znaki płci, grupy wiekowej, statusu społecznego lub dąże
nia do jego osiągnięcia. Sama transgresja świadczy już o przemożnym 
wpływie kontekstu społecznego i ideologicznego.

Nazbyt ogólnikowe rozróżnienie pomiędzy ciałem jako przedmiotem 
a ciałem własnym wzbogaca się o to, które przeciwstawia ciało dla mnie 
i ciało dla innego oraz wywołuje ewentualne poczucie próby wydziedzi
czenia, obawę, że zostanę pozbawiony „przywileju bycia podmiotem, 
panem mojego świata”. Jednostka czuje się nieustannie dotykana, ob
serwowana, pożądana, odpychana w swoim ciele i przez nie. Na tym – 
dostrzeżonym niegdyś przez JeanPaul Sartre’a – napięciu między 
ciałem zaistniałym a ciałem wyalienowanym, na ryzyku wzięcia w po
siadanie przez innego, podporządkowania władzy, zamysłom, pożąda
niu innego opiera się zwłaszcza znaczenie relacji seksualnej. W tej 
książce poświęcamy jej trochę miejsca, podobnie jak procesowi spo
łecznego konstruowania typów cielesnych. Związek seksualny, próba 
połączenia się, która go ustanawia, jak każda pieszczota, wytwarza po
dwójne wzajemne wcielenie. Wzajemne przenikanie się stref erogen
nych oraz wynikające z niego ewentualne konstruowanie obrazu ciała 
każdego z nas sytuują się oczywiście w centrum całej historii ciała.

Przenikalność granic pomiędzy ciałempodmiotem i ciałemprzedmio
tem, pomiędzy ciałem indywidualnym i ciałem zbiorowym, między wnę
trzem i zewnętrzem w XX wieku stawała się coraz bardziej subtelna 
i złożona ze względu na bujny rozwój psychoanalizy. Ta ostatnia wy
kracza poza czasowe granice niniejszego tomu. Trzeba sobie jednak 
zdawać sprawę z siły tego odniesienia, choćby milczącego, w obecnych 
badaniach nad cielesnością. Ciało jest pewną fikcją, zespołem wyobra
żeń mentalnych, nieświadomym obrazem, który tworzy się, rozpływa, 
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przebudowuje w trakcie historii podmiotu za pośrednictwem dyskursów 
społecznych i systemów symbolicznych. Struktura libidinalna owego 
obrazu i wszystko, co ją zakłóca, ustanawiają ciało jako ciało klinicz
ne, jako ciałosymptom. Ze względu na ryzyko anachroniczności i trud
ność łączenia różnych podejść nie umieścimy tego zbioru przesłanek 
w centrum naszych rozważań. Jednakże tak jak w wielu współczesnych 
pracach, ich echo będzie słyszalne na wielu stronach, zwłaszcza tych, 
które Henri Zerner poświęcił ciału wyobrażanemu.

Oczywiste jest, że lektura tej książki może być jedynie jakąś próbą 
wniknięcia w przedmiot historyczny, którego rozmiar stanowi wyzwa
nie dla wszelkiej próby dokonania prawdziwej syntezy. Nie ma tu nic 
na temat snu, nic na temat postrzegania starości. Ciało żołnierza, po
kazywanie monstrum omówimy w następnym tomie. Ciało kobiety ro
dzącej zaś opisano w poprzednim. Długie XIX stulecie, o którym będzie 
tu mowa, było dostatecznie bogate w nowe zjawiska, abyśmy mieli pra
wo położyć akcent na tak aktywne procesy, jak wpływ medycyny ana
tomicznoklinicznej i frenologii, nastanie ery anestezji, wyłonienie się 
seksuologii, rozwój gimnastyki i sportu, pojawienie się nowych rodza
jów fabryk za sprawą rewolucji przemysłowej, budowanie społecznej 
taksonomii ciała, radykalna zmiana w pojmowaniu jaźni – a to tylko 
część przykładów. Niniejszy tom jednak można w pełni zrozumieć tyl
ko w powiązaniu z poprzednim i następnym.

Alain Corbin




