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Drodzy Czytelnicy,
Przed Wami nowy, cieplutki jeszcze numer Szoku Kulturowego, pod hasłem „Ciało”. Gdy podejmowaliśmy decyzję o podjęciu tego właśnie tematu przewodniego, wyobrażaliśmy sobie drugą odsłonę pisma
jako reinterpretację antropologii ciała, dziedziny która wciąż zaskakuje, mimo niezliczonych publikacji
na jej temat. Myślę, że udało nam się to osiągnąć. Dzięki różnorodności tematów i przenikliwości interpretacji można powiedzieć, że jawiący się Wam numer „SzK” mówi właściwie o „obcym ciele”, zarówno w kontekście próby spojrzenia z boku na to co wszystkim nam dane, a także miejsca ciała w dyskursie społecznym
i kulturze, w której to na co mamy bardzo ograniczony wpływ, jest przedmiotem ciągłej kontroli.
Drugi numer Szoku Kulturowego stanowi próbę zrozumienia kolejnej warstwy tkanki ciała, gdyż
jedyne czego naprawdę możemy być pewni to fakt, że nie wszystko zostało jeszcze o nim napisane. Ciało
intryguje i fascynuje, a jednocześnie, będąc dla nas tak silnym punktem zaczepienia w świecie, nie daje się
łatwo opisać. Nie popaść tu w poezję i mistycyzm, ale też nie ograniczyć bytu człowieka jedynie do biologii,
to twardy orzech do zgryzienia. Brzmi więc jak misja dla antropologa!
Redakcja:
Kamila Biedrońska (redaktor naczelna)
Andrzej Malik (zastępca redaktora naczelnego)
Paulina Maślona
Rafał Niemczak
Łukasz Sochacki
Małgorzata Sokołowska
Mateusz Żebrowski
Rada naukowa:
dr hab. Marcin Brocki
dr Marek Pawlak
dr Magdalena Sztandara
Wersja pierwotna:
elektroniczna
http://www.szokkulturowy.pl/
Wydawca:
Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ
Adres korespondencyjny redakcji:
ul. Gołębia 9
31-007 Kraków
Projekt okładki:
Andrzej Malik, Małgorzata Sokołowska
Skład:
Katarzyna Klimasz

Co znajdziecie w tym wydaniu, które swoim patronatem objął, znany Wam już, Frankenveggie? Do redakcji napłynęła moc doskonałych artykułów, których wybór był bardzo trudny. Ostatecznie postawiliśmy
na różnorodność i niepowtarzalność. W „Ciele” nie ma podziału na kategorie, każdy artykuł to samodzielna
jednostka, jedyna w swoim rodzaju. Stąd nie da się też ogólnie powiedzieć o czym jest ten numer. Mamy
tu coś o połączeniu umysłu i ciała, o ciele pięknym, o ciele w ruchu. Nie brakuje też refleksji o samej cielesności, o tym czym jest i jak była rozumiana. Oczywiście wiele słów zostało też poświęconych miejscu ciała
w kulturze współczesnej i w mediach. Dużą częścią numeru są artykuły, które można nazwać swego rodzaju
metatekstem. W kilku różnych wypowiedziach przedmiotem refleksji jest sposób mówienia i pisania o ciele,
wspomnieć wystarczy analizę ciała w reklamie, dyskurs o ciele w epoce renesansu czy też opisywania „obcych” w literaturze popularno-naukowej. Wyróżniającą się tendencją w wielu artykułach jest też historyczne
podejście zarówno do ciała i cielesności, jak i do jego antropologii.
Rozrywkowym dodatkiem od redakcji jest kompilacja „O ciele w teledyskach”, w której każde z nas
swobodnie podeszło do zagadnienia, czego efektem jest całkiem spory zbiór ciekawych teledysków do obejrzenia, tekstów do przeczytania i zastanowienia się, gdzie jeszcze na co dzień spotykamy się z wykorzystaniem obrazu ciała. Podobnie jak w pierwszym numerze, również w najnowszym wydaniu znajduje się część
wizualna. Tym razem są to wirtualne wersje niezwykłych, mrocznych, skrywających tajemnicę obrazów olejnych autorstwa Wojciecha Mazura.
Liczymy, że przypadnie Wam do gustu ta niejednorodność i wyjątkowość, która pokazuje, że antropologia ciała trzyma się mocno, ma jeszcze wiele do powiedzenia i ma też realny wpływ na nasze postrzeganie
świata. Spojrzenie czyimiś oczami poprzez czytanie jego refleksji na temat ciała, to chyba jedyny sposób
na „oddzielenie się”, na tyle na ile to możliwe, od doświadczenia zapośredniczonego przez nasze własne
ciała. Na rozumienie innych, poczynając od tego najbardziej podstawowego poziomu ciała i zmysłów. Dzięki
temu możemy zajrzeć do rzeczywistości kogoś o odmiennej płci, kulturze, wieku, stylu, wychowaniu, urodzonego setki lat i kilometrów stąd. Podkradamy maleńkie wycinki, skrawki czyjegoś obrazu świata.
Dziękuję serdecznie naszym wspaniałym Autorom, a także Wam drodzy Czytelnicy, że jesteście
z nami. Czytajmy, oglądajmy i zastanawiajmy się. Używajcie „antropologicznego oka” gdziekolwiek zawiodły Was tegoroczne wakacje, etnolog nawet na wczasach dziwi się wszystkiemu! Róbcie też koniecznie mnóstwo zdjęć w czasie swoich podróży, gdyż wiem z dobrych źródeł, że mogą bardzo się przydać w kolejnym
(trzecim!) numerze Szoku Kulturowego.

Małgorzata Sokołowska

Rozwój idei cielesności w epoce renesansu

Joanna Gillmeister

Rozwój idei cielesności
w epoce renesansu
Transformacje, jakim na przestrzeni wieków podlegało
ludzkie ciało i wszystko, co z
nim związane, stanowią dziś
istotny element wśród humanistycznych badań nad człowiekiem, co staje w wyraźnym
kontraście do faktu, iż był to
temat pomijany przez badaczy aż do wieku XX1. Samo
podejście do cielesności jest
obecnie nie mniej przepełnione kontrowersjami niż w dobie
renesansu, ale zapewne dotyczą one nieco innych kwestii.
Czym jednak jest sama cielesność? Najprostszym byłoby
stwierdzenie, iż jest to wszystko to, co wiąże się z ciałem
na poziomie materialnym,
duchowym i ideologicznym.
Bez wątpienia jedną z najbardziej interesujących sfer jest
ta fizyczna, dotykalna, której postrzeganie na przełomie wieków ulegało tak wielu
istotnym przemianom. Rozwój w dziedzinie medycyny,
opieki zdrowotnej, a co za tym
idzie stopniowe zmiany w stosunku do nagości i przyziemnej biologiczności człowieka
sprawiły, że stawał się on coraz bardziej świadomy wartości swojego własnego ciała.
Zaczął postrzegać siebie nie
tylko, jako byt uduchowiony,
ale też i istotę fizyczną. Formę z krwi i kości, która może
1 H. Dziechcińska, Ciało, strój, gest w czasach renesansu
i baroku, Warszawa 1996, s. 12.
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oddziaływać na świat podobnie, jak on oddziałuje na nią,
która nie tylko postrzega, ale
też i jest postrzegana. Jak zauważa R. Shusterman: „ciało
wyraża dwuznaczność istoty
ludzkiej, będącej subiektywną
wrażliwością doświadczającą
świata, a zarazem postrzeganym
w tym świecie przedmiotem2.”
Zalążkiem przełomu, który
następował ze strony religii
chrześcijańskiej, i przecierał
drogę nadchodzącemu renesansowi, były poglądy głoszone przez św. Franciszka z Asyżu3. Końcowe lata XII wieku
i początkowe XIII cechowały
powoli następujące zmiany
w świadomości ówczesnych
europejskich społeczeństw.
Zwrócono się w stronę uczuć
i ziemskiego życia Chrystusa
i świętych, czego przykładem
była sztuka sakralna późnego stylu gotyckiego. Miało się
to okazać zapowiedzią przyszłego zeświecczenia tematów
religijnych. Pod koniec średniowiecza popularnością (na przykład w sztuce) cieszył się wątek zwiastowania, by w odrodzeniu ustąpić miejsca narodzinom, ziemskiemu życiu
i męczeńskiej śmierci Jezusa.
Zanim jednak nowa epoka rozkwitła na dobre musiało na2

R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania
z zakresu somaestetyki, Kraków 2010, s. 20.

3

H. Dziechcińska, op. cit., s. 80.
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stąpić wiele innych, mniej lub
bardziej istotnych wydarzeń.
Upadek Cesarstwa Bizantyjskiego zmusił do ucieczki wielu
tamtejszych artystów i uczonych4, którzy znaleźli schronienie między innymi na terenie Włoch, gdzie wciąż żywe
tradycje antyczne, przypominane nieustannie obecnością
zabytków architektonicznych,
stały się dodatkową siłą napędową zmian. Krucjaty natomiast pobudziły ciekawość
świata, inicjując tym samym
pośrednio przyszłe wielkie
odkrycia geograficzne. Rozwój
handlu i wzrost świadomości
wartości pieniędzy i obracanych towarów zapoczątkowały dodatkowe przemiany
mentalnościowe, odchodzące
od średniowiecznej koncepcji
marności. Te, oraz wiele innych,
czynniki doprowadziły z początkiem XIV wieku do narodzin nowej epoki na terenie
Włoch, by w wieku XV powoli
rozprzestrzenić się na pozostałe kraje europejskie i utrzymać się w niektórych miejscach aż do końca wieku XVII.
Z nadejściem renesansu zmieniło się podejście do człowieka,
jako istoty fizycznej. Nie było
to jednak wydarzenie gwałtowne, jednorazowe, lecz powolny proces, który uwidaczniał
się w wielu różnych dziedzi4

G. Noel, Występni Papieże Renesansu, Warszawa
2007, s. 25.

nach, jak na przykład w sztuce, literaturze czy medycynie.
Zdaniem historyków jedną
z głównych cech, które doprowadziły do „odkrycia” ciała, była
zwyczajna, ludzka ciekawość,
chęć poznania, zrozumienia
i opisania tego, co nazwano
później tworem doskonałym.
Nietrudno się z tym zgodzić,
jednak bardzo szybko stała się
ona kwestią kłopotliwą. Próby
zgłębienia fizyczności człowieka przestały w odrodzeniu mieć
charakter wyłącznie teoretyczny i dotknęły samego ciała, tym samym wymykając się
niejako spod kontroli władz5.
Pierwsze renesansowe badania
anatomiczne, chociaż miałyby
niewątpliwie charakter rewolucjonizujący średniowieczne spojrzenie na człowieka,
nie docierały do świadomości
publicznej, ponieważ wszelakie eksperymenty, na przykład
w postaci przeprowadzanych
w 1470 roku przez Leonarda
da Vinci sekcji zwłok, wciąż były
surowo zakazane, a co za tym
idzie musiano je ukrywać.
Co ciekawe (wbrew powszechnej opinii) nie ma w historii
Kościoła Katolickiego dokumentu, który faktycznie zabraniałby wykonywania takowych
badań anatomicznych6. Ponadto przynajmniej do XIII wieku
nie było żadnych oficjalnych
pism zakazujących duchownym praktykowania medycyny,
z wyłączeniem osób posiadających wyższe święcenia, którym
nie wolno było parać się chirurgią ze względu na obciążenia
moralne związane z ryzykiem
i ewentualną śmiercią pacjenta7. Jednak mimo braku odgórnych, wyraźnych zakazów w tej
kwestii, sekcje zwłok często
5

Szerzej o ciekawości w K. Pomian, Zbieracze i Osobliwości: Paryż-Wenecja, XVI-XVIII wiek. Gdańsk
2012, s. 78.

6

R. Mandressi, Sekcje zwłok i anatomia,
w: G. Vigarello (red.), Historia Ciała. Tom 1:
Od Renesansu do Oświecenia. Gdańsk 2011,
s. 285.

7

Ibidem, s. 286.

odbywały się właśnie potajemnie, bądź się od nich zupełnie
wstrzymywano. Zdaniem Rafaela Mandressi, przyczynami
mogły być przeświadczenie
o nienaruszalności zmarłych,
które – chociaż obalane przez
teologów i świętych (na przykład Augustyna) – zakorzenione było w umysłach ludzi
świeckich, bądź też ze względu
na to, iż średniowiecze uczyniło z ciała coś objętego tabu,
a taki kontakt ze zwłokami, jaki
ma miejsce przy sekcji, wydawał
się absolutnie nieczystym. Przełamywanie barier jest jednak
najczęściej rzeczą nieuniknioną, więc z czasem ludzkie ciało
z średniowiecznego „pojemnika na duszę” stało się bytem
interesującym samym w sobie,
domagającym się uwagi i „odkrycia”. To właśnie pociągnęło
za sobą zmiany w dziedzinie
medycyny. Na wzrost znaczenia
anatomii we wczesnym renesansie wpływ miało także masowe wręcz tłumaczenie wielu
traktatów z języka arabskiego,
które stało się udziałem szerokiej rzeszy uczonych u schyłku
średniowiecza. Prawdziwym
jednak przełomem okazało się
wydane w 1543 roku dzieło
autorstwa lekarza Andreasa
Vesaliusa, pod tytułem De humani corporis fabrica (O budowie
ciała ludzkiego), ponieważ sugerował on odejście od starożytnych traktatów i prowadzenie
własnych badań z jednoczesną
weryfikacją poglądów i informacji. Praca ta w rzeczy samej
stała się inspiracją dla lekarzy.
Wiek XVI wniósł do nich ilustracje mające „przekształcić
czytelnika w widza8”, gdyż „malarze i anatomowie przypisują
te same wartości doświadczeniu
zmysłowemu, księgi naukowe
wykorzystują kulturę wizualną
epoki (…) dramaturgia szkieletów
i ciał obdartych ze skóry należy
nie do skalpela, lecz do pędzla9.”

Narrację anatomiczną zalecano zaczynać od kości, bo to one
stanowiły podstawę i podporę człowieka. Mimo postępów
w tej dziedzinie, anatomowie
przynajmniej do wieku XVI
porównywali mikrokosmos
ludzkiego ciała do budowy znanego im wszechświata. Odrodzeniowa fascynacja budową
wewnętrzną człowieka doprowadziła do wykształcenia się
innej gałęzi nauki zwanej fizjonomiką. Ze względu na powiązanie ówczesnej medycyny
z ezoteryką i astrologią, silnie
łączono fizjonomię osoby z jej
duszą i charakterem. Koncepcja
ta wyrosła z filozoficznej zasady
analogii10. Świadomość, iż poprzez twarz i jej wyraz można
poznać osobowość sprawiła, że
w wieku XVI upowszechnił się
ideał człowieka powściągliwego, ukrywającego swoje emocje
za maską stoickiego spokoju.
Z drugiej strony już wtedy niekiedy odrzucano porównanie
między ciałem a duszą podkreślając, że uroda jednego
nie musi iść w parze z pięknem
drugiego (i na odwrót). Znajomość fizjonomii stała się tak
powszechną umiejętnością, iż
nawet dyplomaci zdolni byli
przeprowadzić analizę ludzkiej twarzy i na podstawie wyciąganych wniosków opisywali
konkretne osoby swoim władcom11. W wieku XVI we Włoszech zaczęto odchodzić od łączenia fizjonomiki z astrologią i chiromancją, ale wciąż
zdarzały się opinie mówiące
na przykład o tym, że na czole
człowieka wypisane jest jego
przeznaczenie. Jean Jacques
Courtin i Claudine Haroche
uważali, iż cała ta odrodzeniowa nauka stała się podwaliną antropologii fizycznej12.

10

Szerzej na temat tej analogii w H. Dziechcińska,
op. cit., s. 23-25.

8

Ibidem, s. 293.

11

Przykład dotyczący Wenecji. Ibidem, s. 28-29.

9

Ibidem, s. 294.

12

Ibidem, s. 29.
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Ponadto społeczeństwa renesansowe zdawały sobie w pełni
sprawę z faktu, iż istotne jest
dbanie o własne zdrowie, oraz
z tego, że zachowanie sprawności fizycznej oszczędzi im wielu
nieprzyjemnych dolegliwości
(na przykład związanych z otyłością). Dodatkowo, głównie
na terenie Hiszpanii, królowała dietetyka. Taka samoświadomość była czymś zupełnie
obcym społeczeństwom średniowiecznym. Leone Battista
Alberti podsumowuje owe
zmiany i rozważa: „ciało rozpadnie się w proch, ale póki się oddycha, pogardzać ciałem, to pogardzać życiem. Mądrością jest,
przeciwnie, kochać nasze ciała
i utrzymywać je w zdrowiu13.”
Powyższe zmiany doprowadziły do rozwoju tzw. kultury
wyglądów, w której nie tylko
samo ciało z jego wyglądem,
ale i strój oraz zachowanie stały się otwarcie okazywanymi
wyznacznikami statusu i pozycji społecznej. Ubiór, jako najważniejszy w tej kwestii, pełnił
rolę wymownego przedstawiciela tego, co zewnętrzne. Sama
nazwa odnosiła się do tego, jak
ważne było dla ludzi renesansu
by patrzeć i obserwować, a następnie analizować i wyciągać
wnioski – drugi człowiek był
oceniany przez pryzmat tego
co nosił, jak nosił, jakie wykonywał gesty i jak odnosił się do innych. Wszelaka odmienność
fizyczna budziła zaś przede
wszystkim ciekawość (w przeciwieństwie do wieków średnich,
kiedy to uznawano ją za bardzo
konkretną karę za grzechy).
W międzyczasie, podczas gdy
reszta Europy wciąż kulturowo tkwiła w średniowieczu
a w sztuce królował późny gotyk, we Włoszech do głosu doszedł humanizm. Florencja jako
pierwsza stała się ośrodkiem
13

L. B. Alberti, Opere Volgari, 1843/9, II, s. 487.
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myśli odrodzeniowej. Duchowy
i cielesny rozwój jednostki stały się celem i obiektem troski
rzesz artystów i myślicieli. Ludzie renesansu poznawali świat
między innymi na podstawie
bodźców wizualnych, takich jak
obrazy, rzeźby, oraz wystąpienia teatralne, wytwarzanych
przez aktorów, rzemieślników,
czy malarzy. To właśnie owe
doznania wzrokowe głównie
wpływały na kształtowanie
się estetyki, moralności, a nawet podejścia do ówczesnej
sytuacji politycznej. To, co zostało pokazane przemawiało
do społeczeństwa z niebywałą
łatwością. Towarzyszyło ludziom od najwcześniejszych
lat, bez względu na status społeczny, czy płeć. Ponadto sam
udział i odbiór owych bodźców był nie tylko bierny. Czynnie brano udział na przykład
w widowiskowych uroczystościach państwowych. Rządzące elity niejednokrotnie wychodziły do ludu, w myśl filozoficznych porównań dobrze
zarządzanego miasta-państwa
do zdrowego ludzkiego ciała.
Wspomniana metafora miała
stać się prawdziwym fenomenem epoki nie tylko na terenie Włoch. Jej zastosowanie
sięgało takich dziedzin jak polityka, architektura czy literatura. Za przykład może posłużyć koncepcja, według której
są części ciała szlachetniejsze
w swej roli, oraz te mniej szlachetne, zlokalizowane w mniej
widocznych miejscach, jednak
wszystkie one są istotne dla
funkcjonowania całego organizmu. Biorąc to za punkt wyjścia przypatrywano się ówczesnym miastom-państwom
i ich strukturze społecznej,
w której rolę owych „mniej szlachetnych” części ciała pełniła
biedota. Zgodnie ze słowami
florenckiego humanisty Matteo Palmieri „(…) prawidłowo
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zarządzana republika była niczym zdrowe, pełne energii i przychylnie nastawione ciało (…)14.”
Próbowano projektować
całe miasta biorąc za idealny
w swym wyrazie wzór - ciało
człowieka. Starannie rozplanowywano rozmieszczenie
budynków użyteczności publicznej, które miały odzwierciedlać układ ludzkich narządów wewnętrznych. Autorem
jednego z takich projektów
był, nie kto inny, jak sam Leonardo da Vinci, który świat
wyobrażał sobie, jako analogiczny twór do ciała, gdzie
wody krążyły niczym krew
i ożywiały wszystko w niekończącym się cyklu. Diane Hughes pisze na ten temat, że:
„Leonardo zaprojektował miasto
anatomicznie odwzorowujące
ludzki organizm, gdzie drogi pełniły role arterii, kopuły - czaszek,
a budynki zajmowane przez klasę panującą stanowiły mózg15.”
Mimo teoretycznego zapotrzebowania na tak zwany margines społeczny tak, jak zaraza
była zagrożeniem dla ciała w fizycznym tego słowa znaczeniu,
tak ciało społeczne było narażone na szkody ze strony „niepożądanych osobników” pod
postacią Żydów i prostytutek.
O ile te drugie pełniły pewne
role w procesie zachowywania
harmonii w społecznościach
lokalnych, o tyle ludność pochodzenia żydowskiego - nie.
Zarówno jedni jak i drugie byli
„oznaczani” tak, by reszta ludzi od razu wiedziała, z kim
ma do czynienia. U Żydów
przedmiotem wyróżniającym
był element ubioru w kolorze
żółtym, zaś u kurtyzan rękawiczki i pantofle na obcasie16.
14

D. Owen Hughes, Bodies, disease, and society,
w: J. M. Najemy (red.), Italy in the Age of the Renaissance :1300-1550, Oxford 2004, s. 103.

15

Ibidem, s. 104.

16

Ibidem, s. 110, 112.

Sytuacja ludności żydowskiej
chwilowo uległa zmianie, gdy
ustabilizowali oni swoje wpływy na finansową strefę wielu
renesansowych miast-państw.
Jednak, kiedy popularna wcześniej teoria o państwie jako ciele, w którym wszystkie organy
odgrywają swoją rolę konieczną do zachowania równowagi,
zaczęła tracić na znaczeniu,
obie te grupy stały się nagle
mniej odporne i niezdolne
wręcz do obrony przed nową
polityką. W Rzymie, za pontyfikatu papieża Pawła IV, Święte
Oficjum bezlitośnie prześladowało Żydów, a w końcu stało się małą Inkwizycją, która
karała wszystkie występki17.
Dzięki renesansowym studiom
nad dziełami Witruwiusza
poświęconymi architekturze
starożytny koncept ludzkiego
ciała, jako boskiej kreacji odzwierciedlającej kosmos nabrał
głębszego i bardziej matematycznego znaczenia. Najprawdopodobniej to właśnie
on przyczynił się do powstania
słynnego szkicu autorstwa
Leonarda da Vinci pod tytułem
Człowiek Witruwiański, przedstawiającego model idealnie
proporcjonalnego mężczyzny,
wpisanego w dwie podstawowe
figury geometryczne stosowane w architekturze – koło
i kwadrat. Nastąpiło po tym
wyniesienie zewnętrznych proporcji ciała człowieka do rangi
podstawowego wzorca, zarówno w malarstwie, rzeźbie, jak
i architekturze, w którym głowa
stanowiła punkt odniesienia
do wszystkich pomiarów. Odrodzeniowe wywyższanie ciała
związane było mocno z podkreślaniem jego fizycznego
piękna – zarówno ideowego jak
i personalnego. W badaniach
i rozważaniach nad ludzkimi
proporcjami najdalej posunęli
się, wspominany już wielokrot17

G. Noel, op. cit., s. 285.

nie, Leonardo da Vinci, oraz
Albreht Dürer, który swoje
przemyślenia zapisał w formie
Czterech ksiąg o proporcjach
ludzkich (1524), których innowacyjność polegała na tym,
iż zanalizował on również
ciało kobiece. Obaj zrezygnowali w swoich zapiskach
z metafizyki i odstawili na bok
idealne wzorce, by skupić się
na faktycznych przykładach.
Da Vinci badania prowadził
w sposób metodyczny, co podniosło ich wartość naukową.
Również w polityce popularyzacja postępów w dziedzinie
anatomii, doprowadziła do powstania porównania osoby
władcy do serca, duszy i rozumu, które władają ciałem,
czyli narodem i przewodzą
mu. Oczywiście największą
użyteczność miało ono w krajach o ustroju monarchicznym,
gdzie z powodzeniem pełniło
rolę wczesnej formy propagandy politycznej. Owa analogia ciała do mikrokosmosu,
chociaż zapoczątkowana przez
myślicieli renesansowych,
znacznie bardziej rozwinęła
się w wiekach następnych.
W ramach nawiązań do starożytności stosunkowo późno, bo dopiero pod koniec
XVII stulecia, swoje odrodzenie
przeżyła również karykatura.
Ciało stało się więc przedmiotem celowych przeobrażeń.
Cele ówczesnych przerysowanych portretów nie różniły się
zbytnio od tych nam współczesnych. Głównie chodziło
o wyśmianie wad, wytknięcie
konkretnych cech wyglądu.
Takie praktyki miały miejsce
już wcześniej, w średniowieczu, jednak na bardzo niewielką skalę i, przede wszystkim,
uderzały one wówczas w zbiorowość - nigdy w konkretne
osoby. Przyczyn takiego podejścia było zapewne wiele,
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jednak jak zauważają Ernest
Kris i Ernest Gombrich: „karykatura jest grą z magiczną siłą
obrazu i aby taka gra była dozwolona czy zinstytucjonalizowana,
wiara w rzeczywistą skuteczność czarów musi być zwalczana. Tam, gdzie nie jest uważana
za żart lecz raczej za niebezpieczną, nawet na papierze,
praktykę zniekształcenia rysów
ludzkich, karykatura nie może
rozwinąć się jako sztuka18.”
Artyści renesansu bezlitośnie wytykali przywary nawet dostojnikom kościelnym, co w średniowieczu
byłoby nie do pomyślenia.
Zmianom ulegał także kanon
piękna. Również i w tym przypadku nie były one jednak
wynikiem nagłego rozpropagowania zupełnie innych wzorców, lecz powolnych procesów i eksperymentów głównie
w dziedzinie sztuki, podsumowanych przez Barbarę Osińską słowami Leone Battisty
Albertiego: „(…) powiem tak:
piękno jest harmonią wszystkich
części dostosowanych do siebie i będących w zgodzie i proporcji z tym dziełem, w którym
się znajdują, tak że nie można
nic dodać ani ująć, ani zmienić, żeby nie zepsuć całości19.”

18

E. Kris, E. Gombrich, Psychoanalytic Explorations
in Art, Londyn 1953, s. 201.

19

B. Osińska, Sztuka i czas. Od prehistorii do rokoka,
Warszawa 2004, s. 112.
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Za szybko. Można analizować,
rozdrabniać ten strach. Ból,
odpowiedzialność za bliskich,
wejście w nieznane. Oczywiście, z całych sił błagając, żeby
to nieznane jednak było. Śmierć
rysuje w głowie serie przerażających, a zarazem ciekawych
obrazów, które w ostateczności
wszystkie przykryte są żalem
niewykorzystanych momentów.
Nie wspomnień, okresu odebranego, tego, którego już nie
doświadczymy. W ludzkich głowach pojawił się cel: dać sobie
więcej czasu. Odłożyć śmierć
na bok, najlepiej uniknąć ostatecznego końca. Żyć dalej, dłużej. Tak wiele jest do stracenia.
Nieraz budzimy się w nocy
próbując ogarnąć myślą nasze
istnienie. Nie od dziś zastanawiamy się kim jesteśmy. Egzystencjalne rozważania zwykle
kończą się pytaniem czy to musi
się skończyć? Analizując problematykę człowieka, Arystoteles
uzupełnił platońską tezę akcentującą naszą duchowość. Ujawnił w nas ciało i duszę.1 Temat
1

O autorze:
Joanna Gillmeister – ukończone studia licencjackie (2013) i magisterskie (2015)
na kierunku Etnologia na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania badawcze
obejmują antropologię historyczną, antropologię ciała oraz antropologię wizualną.
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Filozofia człowieka oparta jest głównie na dwóch
klasycznych modelach osoby: platońskim i arystotelesowskim. Ten pierwszy ukazuje obraz
człowieka jako duszę. W platońskim Timajosie
możemy przeczytać: ,, Dusza niewidzialna, która
bierze udział w rozumie i harmonii i jest najlepsza z rzeczy zrodzonych przez najlepszy z Bytów
rozumnych i wiecznych”. Platoński człowiek
to idealna dusza, zamknięta w niedoskonałym
ciele. Te dwa elementy stanowią opozycję, nie
jedność. Arystoteles definiuje człowieka jako
braterstwo tych składników. Dusza i ciało nie
mogą istnieć samodzielnie. zob. M.Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974

postaci ludzkiej w filozofii przechodził ewolucję w różnych kierunkach. Szukano prawdy, opierając się na dualizmie ontologicznym. Rozważano czy dusza
jest bytem samoistnym, mogącym kontynuować egzystencje
bez kruchego ciała. Ujawniano
relacje, a zarazem niezależność duszy od ciała. Analizę
poszczególnych elementów,
składających się na człowieka, zakończył św. Tomasz
z Akwinu. Scalił istotę ludzką,
stworzył osobę, indywidualność obdarzoną wolną wolą.
W całym filozofowaniu nad
człowiekiem jest pewnik, którego tak teorie klasyczne jak
i współczesne nie podważają. Ciało jest śmiertelne. Możemy je uszkodzić, zużyć i zaniedbać. Ludzkość kierowana
tą okrutną wizją podarowała
sobie nadzieje w postaci medycyny. Ciągłe parcie do przodu nie ominęło sztuki lekarskiej. Od czasów starożytnej
Grecji próbujemy dać sobie
jeszcze chwilę w świecie, którego nie chcemy opuszczać.
W praktyce do XIX wieku jeszcze bardziej sobie szkodzimy.

organizmie cztery soki, zwane
,,humorami”: krew, żółć, śluz
zwierzęcy i czarną żółć. Soki
równowagi. Każda choroba
była tłumaczona zaburzeniem
harmonii ,,humorów”. Na nieszczęście potem było tylko gorzej. Starożytność była przepełniona lekarskimi próbami i błędami. Głównie tymi drugimi. Na
bolące gardło stosowano okład
z martwej myszy, za to na ból
zęba najskuteczniejsze było
zajadanie popiołu ze spalonego
wilczego łba. Jednak próbowano i szukano coraz to lepszych
(i dziwniejszych) rozwiązań. Poniekąd medyczny rozwój utknął
w miejscu w czasach średniowiecza. Ówcześni uniwersyteccy medycy, podparci literaturą
i odkryciami Hipokratesa, zaniedbali część praktyczną sztuki
lekarskiej. Unikano dotykania
ciała chorego, pielęgnowano
i skupiano się na rozmowie.
Na szczęście dla współczesnego leczenia była też grupa lekarzy, która poszła o krok dalej.

Dla współczesnego człowieka, kierowanie próśb do bóstw
ma niewiele wspólnego z leczeniem. Stąd za początek prawdziwych działań medycznych
uznaje się praktykę Hipokratesa. Wyróżnił on w naszym

Medycyna, którą znamy, jest
zlepkiem szeregu specjalizacji.
Złożoność organizmu ludzkiego poniekąd wymusiła dokonania pewnego podziału w sztuce
lekarskiej. W całej tej wielowymiarowej strukturze jest kierunek, który po dziś dzień zadziwia, a jednocześnie wzbudza
wiele kontrowersji. Chirurgia.
Bezpośrednia, namacalna ingerencja w ciało ludzkie. Ciało,
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które jest częścią naszego ,,ja”,
które wraz z duszą i emocją nas
definiuje, które jest naszą osobistą świątynią. Oddajemy się
w ręce, będące częścią innego,
śmiertelnego ciała i oczekujemy ocalenia. Zaufanie czy desperacja? Wiara w zdolności
czy niezłomna chęć przetrwania? Sala operacyjna jest miejscem łączącym dwa światy.
Historia chirurgii jest w znacznej części okryta ciemnością,
w której pierwsi praktycy długo
błądzili. Początkowo, najbardziej rozwiniętą pod względem chirurgicznym cywilizacją
były Indie. Nie znano dokładnie anatomii człowieka, lekarze w oparciu o księgi Haraki
i Susruty po omacku rozwijali
swoje umiejętności. Ze względu na rygorystyczny wymiar
kar obejmujący obcinanie nosa
za drobne wykroczenia, Indie
stały się prekursorem chirurgii
plastycznej. Ponadto w dzisiejszych czasach nadal używa się
w niemal niezmienionej formie
hinduskich narzędzi chirurgicznych. Starożytna Grecja
z Hipokratesem na czele wprowadziła zmiany w świat chirurgii. Oddzieloną ją od medycyny, uznano za odrębny sposób
leczenia. Uznawano, że żaden
szanujący się lekarz nie powinien zajmować się tak brudną
profesją! Hipokrytyczny Hipokrates pozostawił jednak
po sobie wiele dzieł chirurgicznych. Pomimo greckich niechęci do przykrego zapachu,
nie zaprzestano badać. Sięgano w głąb. Dosłownie w głąb
ludzkiego ciała. Zaskakujących
rewolucji dokonał Galen, rzymski lekarz greckiego pochodzenia. Dzięki przeprowadzonym
wiwisekcjom sporządził atlas
anatomiczny. Szczegółowe opisanie budowy człowieka miało
w znacznym stopniu poprawić
i rozwinąć kunszt ,,operatorów”. Jak się później okazało,
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ogromna ilość popełnionych
przez Galena błędów spowolniła dalszy rozwój chirurgii.
Gdy myślimy o operacji wyobrażamy sobie białe fartuchy,
sterylne sale zabiegowe i brak
świadomości. Świat luksusu.
Nie zawsze tak było. W swoim
czasie operacja niosła ze sobą
nieopisane cierpienie. Na taki
krok decydowali się pacjenci
kierowani rozpaczliwą chęcią
życia albo skatowani chorobą
tak bardzo, że skalpel nie mógł
być gorszy. Ogarnięci współczuciem, spoglądamy na koszmar chorego z empatią. Spróbujmy jednak (dla odmiany)
zwrócić uwagę na chirurga.
Zastanówmy się jak wygląda
jego rzeczywistość? Porażka
za porażką, krzyk, śmierć i bezradność. Najbardziej znany
średniowieczny chirurg, Henri de Mondeville, stwierdził:
Jakiekolwiek oszczędzanie pacjentów jest niebezpieczne dla
chirurga, nawet w takim przypadku, gdy można delikatnie
opatrzyć ranę. Wszyscy zwyczajni i niewykształceni ludzie nie
ufają takim chirurgom i drwią
z tych, którzy postępują łagodnie,
gdyż według nich są oni płochliwi, słabi i niedoświadczeni(…)
Tak to jest! Tacy chirurdzy, którzy traktują cierpiących szorstko
i bez miłosierdzia i takoż opatrują
ich rany i nie mają dla nich więcej litości niż dla psów, uważani
są obecnie za wspaniałych biegłych i zdecydowanych ludzi.2

na pomoc choremu, podczas
gdy lekarze zajmowali się filozoficznymi dyskusjami. Patrząc
przez pryzmat aktualnej wiedzy medycznej, średniowieczne
metody przypominały bardziej
tortury niż zabieg. Bezduszność
chirurga na sali operacyjnej nie
przekładała się na każdy element jego pracy. De Mondeville
uważał, że mając do czynienia
z umierającym pacjentem, lekarz powinien zapewnić chorego, że sytuacja jest znacznie
lepsza niż by się wydawało.
Można napisać fałszywe listy
o śmierci jego wrogów lub tych,
których zgon uważa za wydarzenie korzystne. Jeśli na przykład chory zabiega o kierownicze
stanowisko w kościele powinno się go powiadomić, że biskup właśnie zmarł, a on został
wybrany na jego miejsce.3
Troska obok okrucieństwa.
Sytuacja pozornie niemożliwa.
Chirurdzy byli dla ludzi podczas
epidemii dżumy, pomagali chłostanym i torturowanym, jednocześnie stosując na chorych
rozgrzany pręt do wypalania
piętna. Paradoks towarzyszący
chirurgii do dnia dzisiejszego.

Tak wyglądała nie tylko chirurgia średniowiecza. Tak wyglądała chirurgia do czasów wynalezienia narkozy! Trudno się
dziwić brutalnemu podejściu.
Teraz zalani negatywną emocją,
odrzuceni i zniechęceni nie zapominajmy, że właśnie ta postawa dawała nadzieję. Chirurdzy
z zaangażowaniem spieszyli

Żyjemy w świecie ciągłego postępu, zmian i powalających
odkryć. Nowości są dla nas
codziennością, czego nie można powiedzieć o mrocznych
czasach chirurgii. Cierpienie
było wręcz synonimem operacji. Nie zakładano, że może
być inaczej. W kręgach lekarskich pielęgnowano znieczulice,
podziwiano szybkość i odpychano bajki o narkozie. Ludzkie ciało było sceną, na której
operatorzy popisywali się nowymi technikami. Polegający
na swej ciężkiej pracy, sceptycznie podchodzili do nowatorskich eksperymentów. Nic
dziwnego, że Horace Wells,

2 N. Belofsky, Jak dawniej leczono, Warszawa 2014, s. 31.
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Tamże, s. 41.

dentysta z Harfordu, pojawiając
się na sali operacyjnej szpitala
Massachusetts General Hospital, nie wzbudził większego
zainteresowania. Musiał wręcz
zmierzyć się z drwiną jednego
z najbardziej cenionych chirurgów tamtych czasów – dr Johna
Collinsa Warrena. Szanowany
za swą bezwzględność, wykonywał najgorsze operacje bez
grymasu czy oznaki współczucia. Wells musiał stanąć przed
legendą i oznajmić, że dobrze
wszystkim znany gaz rozweselający może znieczulić człowieka na ból. Jako, że był dentystą,
zaprosił ochotnika i postanowił
wyrwać mu ząb. Podczas zabiegu wolontariusz zaczął krzyczeć w cierpieniu. Gaz nigdy
nie zawodził. Wells sprawdzał
go nie raz. Nie był uosobieniem pewności siebie, ale tym
razem myślał, że jest skazany
na sukces. Skąd mógł wiedzieć,
że tusza i odurzenie alkoholowe jego pokazowego pacjenta
mają wpływ na działanie znieczulenia? Oszust! Łgarz! Zamiast gromkiego aplauzu usłyszał drwiący śmiech. Mogło być
inaczej. Chirurgia nadal stała
w miejscu. W roku 1846 na tej
samej sali operacyjnej, z tym
samym gazem (choć ze zmienioną nazwą i zabarwieniem)
pojawił się W.T.G. Morton.
Te same drwiny, uśmiechy, ten
sam pokaz... i zero krzyku. Nic!
Ciężko nam uzmysłowić sobie
jak wiele emocji dostarczyło
to odkrycie. J.Thorwald opis
tego wydarzenia podsumowuje
jedną reakcją: ,,I nagle na jego
policzkach pojawił się wilgotny błysk. Warren, ten twardy, oschły, lakoniczny Warren,
wróg wszelkich objawów uczuć,
płakał”.4 W świecie ślepoty i błąkania pojawiło się światło.
Odkrycie znieczulenia wprowadziło chirurgie w nową erę.
4

J. Thorwald, Stulecie chirurgów, Kraków 2010, s.
163

Operacja przestała być wyrokiem śmierci jednak stan pacjentów po zabiegu nie uległ
zmianie. Zapalenia, gorączki
i ropnie. W niedługim czasie
medycyna przeżywa kolejny
wstrząs. Węgierski położnik,
Ignaz Semmelweis, nie potrafiąc
pogodzić się z tak liczną śmiertelnością jaką niesie gorączka
połogowa, zaczyna domyślać
się prawdy. Przeszła mu przez
głowę myśl, która nie odpuszczała go dzień i noc. Co jeżeli
przenosimy chorobę na własnych rękach? Jeżeli badając
gnijącą substancję w prosektorium, przenosimy ją ze zwłok
na ciało położnic? Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić
oszołomienia Semmeweisa:
Myśl o samobójstwie. Świadomość, iż sam jest mordercą niezliczonych kobiet, pozbawia go snu.
Zresztą nie opuści go już nigdy,
aż do końca życia. Jeszcze wiele
lat później napisze, że tylko Bóg
wie, ile kobiet przeze mnie zeszło przedwcześnie do grobu.5
Bakterie, dość oczywiste. Dla
współczesności. Trzydzieści lat dzieli tezę Semmweisa
od odkrycia istnienia mikrobów, będących sprawcami ropnych chorób pochodzących
z zakażenia ran. W roku 1847
rozpoczyna walkę ze śmiercią pacjentów. Na swej drodze
napotyka sprzeciw i niezrozumienie. Paradoksalnie, zakażenie staje się powodem jego
własnej śmierci. Tego samego
braku wiary doświadcza Joseph Lister. Bez kompromisów
wprowadzał w swoich szpitalach dezynfekcje kwasem karbolowym, opierając się na teorii
o drobnoustrojach Pasteura.
Odkrycie narkozy również natrafiło na uprzedzenia, działanie
gazu było jednak łatwe do udowodnienia. Rozwój antyseptyki
był powolny. Ciężko przekonać
5

Tamże, s. 317
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sceptycznych pionierów chirurgii do istnienia niewidzialnego zagrożenia. Mycie rąk,
narzędzi i sal zabiegowych było
dodatkowym, zbędnym obowiązkiem. Ślepi władcy skalpeli w końcu przejrzeli na oczy.
Czasy bezwzględnej chirurgii
minęły. Nie słychać krzyków,
nie widać brudnych instrumentów, nie czuć fetoru rozkładu.
Komfort pacjentów nadzwyczajnie się poprawił. Medycyna jest jedną z dziedzin nauki,
której założenia mogą zmienić
się w ciągu sekundy za sprawą
jednego odkrycia. Jest wiedzą
zawsze niekompletną, nieprzewidywalną i chwiejną. Chirurgia żadnej epoki nie była
niezawodna. Przez wieki „operatorzy” toczą nierówną walkę ze śmiercią. Amerykański
chirurg, William Nolen, pisze:
Ból, smutek rozpacz były częścią
składową naszego codziennego
życia. Trzeba było nauczyć się żyć
wśród nich, trzeba było umieć stawić im czoło, przegrywać z nimi
i nie uginać się. Nie było to łatwe.
Oczywistą obroną przeciwko tym
tragediom, które nas otaczały
było: zobojętnieć, wykonywać
pracę jak najlepiej bez względu
na rezultaty... Jednakże równie
ważne było osobiste zaangażowanie w leczenie naszych chorych.
Bez tego uczuciowego zaangażowania nie mogliśmy wykonywać naszej pracy tak jak należało. Trzeba było jednocześnie być
współczującym i nieczułym – naprawdę niezwykłe zestawienie.6
Pozostaje pytanie: Czy współcześni chirurdzy zaznali w końcu duchowego spokoju? Rzeczywistość zamkniętą w sali
operacyjnej spróbuje nam
przybliżyć ordynator chirurgii
jednego ze śląskich szpitali.
6

W. Nolen, Jak zostałem chirurgiem, Warszawa
1980, s. 239
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Świątynia pod skalpelem

Dlaczego chirurgia?
Duże możliwości pomocy ludziom. Zainteresowanie ciałem
ludzkim. Na stażu, podczas pierwszych zabiegów, robiło
mi się słabo na widok krwi. Potem jakoś to idzie. To wymagający zawód. Bierzemy odpowiedzialność za życie w momencie kiedy pacjent nie może o nim zdecydować. On jest
znieczulony, śpi w trakcie zabiegu, a my postanawiamy
za niego co zrobimy. Wielokrotnie potem zastanawiamy się:
,,Czy podjęliśmy dobrą decyzję?”.
Praca chirurga to kilkugodzinne operacje, całonocne dyżury. Czy tak da się pracować?
Do tego da się przyzwyczaić bo tak się zaczyna praca.
Od razu wchodzi się w system dyżurowy i to jest bezdyskusyjne. Nie pracując na dyżurach lekarze nie mieliby kontroli nad pacjentem. Lekarz chirurg odpowiada i poczuwa się
do odpowiedzialności za pacjenta od momentu, w którym
go zobaczy do momentu wypisania, a nawet jeszcze później.
W tej chwili przekraczamy ilość godzin dopuszczalną dla normalnego zatrudnienia. Przekraczamy to wielokrotnie i w ten
sposób opiekujemy się pacjentami. Większość życia spędza
się w pracy, a resztę w domu z rodziną. Tak zawsze było.
Wchodzi się w ten tryb. Nie można tu wiele kalkulować. Nie
można tego traktować jak jazda do marketu, to nie biznes.
Wyleczenie chorego nie zawsze jest możliwe.
Śmierć jest jednym z elementów tego świata.
Czy pierwsza śmierć pacjenta zmienia coś w młodym chirurgu?

Pamiętam śmierć pierwszego pacjenta do tej pory i moi koledzy też pamiętają. Jest to znaczące i nie sposób o tym
zapomnieć. Błędy niedoświadczonego chirurga za które
zapłacili ludzie. Idziesz, robisz operacje, potem wracasz
do domu, siedzisz i mówisz: ,,Można to było zrobić inaczej”.
Teraz nerwy! Czy będzie powikłanie? Zabijasz się myślami
więc dzwonisz do szpitala. Bo musisz wiedzieć co się z tym
pacjentem stało. Bo dalej nie wiesz czy to było dobre rozwiązanie. Mimo lat pracy, mimo doświadczenia. Zawsze
są inne metody, coś o czym się zapomniało, czego się nie
dociągnęło w momencie stresu i nerwów. Taka praca, widziały gały, co brały. Wszystko bierzemy na siebie.

Można zauważyć, że mimo potężnego rozwoju medycyny
dzisiejsi chirurdzy nadal biorą na swe barki ogromną odpowiedzialność. Szczegółowa
znajomość anatomii człowieka
i nowoczesne metody pomiarowe nie dają pewności. Nie
chronią przed ciągłą analizą
podjętych decyzji i szukaniem
w głowie innych rozwiązań.
Chirurg powinien być oddany
pacjentowi i jednocześnie (dla

własnego dobra) zobojętnieć.
Podejmować szybkie decyzje i równocześnie wstrzymać
się na chwilę. Współczesność
nie zmieniła sprzeczności wymogów stawianych ,,operatorom”. Jak powiedział mój
rozmówca: ,,widziały gały,
co brały.”, a wzięły to dla nas.
Duchowość zostaje za drzwiami sali operacyjnej otwierając
drogę pełnemu skupieniu nad

nieidealnym, śmiertelnym organizmem, którego nie zawsze
sposób uzdrowić. Świat poczucia winy, nieodwracalnych
decyzji i ciągłej presji. Mimo
wszystko chirurdzy są, z każdą śmiercią na nowo ucząc się
walczyć z wyrzutami sumienia. Poświęcają wolność myśli
dla zbawienia naszego ciała,
dając nam więcej czasu. Potrafilibyśmy z każdą kolejną operacją ofiarować część siebie?

Co jest najtrudniejsze?
Podjęcie decyzji o operacji. Niekoniecznie planowej, operacji
pilnej, nagłej, ratującej życie ludzkie. Operować? Nie operować? Może się wstrzymać? Wielokrotnie jest sytuacja trudna, wymagająca decyzji tu i teraz. Mimo prac naukowych
i wytycznych mówiących jak postępować w danej sytuacji.
Historia pokazuje, że cechy ,,dobrego chirurga”
z latami się zmieniały. Jak jest teraz? Co dzisiaj
oznacza ,,dobry chirurg”?
Odpowiedzialny za pacjenta. Za to jak leczy od początku
do końca. Odporny na stres, nie podejmujący pochopnych
decyzji, do których składnia tryb pracy. Otacza nas technologia. Wyniki są ważne, ale najpierw trzeba spojrzeć na stan
kliniczny pacjenta. Teraz wszyscy są szybcy, ale trzeba się
czasami wstrzymać.1
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M61 Chorzów

O autorze
Wiele twarzy, sporo sprzeczności. Jestem baletnicą uwielbiającą Gwiezdne
Wojny, inżynierem kochającym sztukę i zapalonym graczem uzależnionym od
książek. Należę do innych czasów (nie zamykając się na nowości).
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Postrzeganie mieszkańców Oceanii

Kamila Dombrowska

Postrzeganie mieszkańców Oceanii
w polskiej literaturze popularno—naukowej
ze szczególnym uwzględnieniem związków
pomiędzy ich cechami zewnętrznymi.

Literatura popularnonaukowa odzwierciedla wizję świata
jej autorów. Dzięki szerokiemu
gronu odbiorców jest ona powszechnym źródłem informacji,
ale także narzędziem utrwalania
stereotypów1. Między innymi
dlatego na gruncie antropologii
literatura może być traktowana
jako teren badawczy, co mam
nadzieję ukazać w niniejszym
artykule. Za bazę źródłową wybrałam książki poświęcone wyspom lężącym w Ocenii: Nowej
Gwinei, Nowych Hebrydów (dziś
bardziej znanych jako Republika
Vanuatu), Ebon, Jap oraz Tahiti.
Szczególnie interesuje mnie zawarta w nich deskrypcja mieszkańców wyżej wymienionych
terenów. Na jej podstawie chciałabym wykazać istnienie związku
pomiędzy sposobem opisu cech
zewnętrznych sportretowanych
osób, a miejscem ich pochodzenia. Cechy te na potrzeby niniejszej pracy podzieliłam na kategorie wyglądu i uosobienia.
Autorami prac, do których się
odnoszę są Jan Stanisław Kubary, Wojciech Dworczyk, Janusz
Wolniewicz oraz Lucjan Wolanowski. Pierwszy z nich, urodzony 13 listopada 1846 roku,
szczęśliwym zbiegiem okoliczności poznał bogatego kupca i armatora Jana Cezarego
1

Zob. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy (próba
typologii i opisu relacji) [w:] Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne
i kulturowe, red. Kofta M., Jasińska- Kania A.,
Warszawa 2010.
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Godeffroya. Dzięki temu Kubary miał możliwość wyjazdu
na wyspy Pacyfiku. Oprócz pracy
zbieracza okazów między innymi fauny (szczególnie ptactwa)
oraz przedmiotów związanych
z kulturą materialną wyspiarzy,
prowadził obserwacje mieszkańców, które umożliwiły mu wydawanie licznych artykułów
a także książek, w tym naukowych. Na potrzeby niniejszego
artykułu wykorzystałam zbiór
jego tekstów wydanych w języku polskim pt. „Wyspy ciepłych
mórz: Jana Stanisława Kubarego
notaty z podróży po Mikronezji”2. Do umieszczenia tego autora w gronie twórców literatury popularnonaukowej skłoniły
mnie słowa Konrada Wypycha,
znawcy jego dokonań3, który
to w tekście poświęconym pamięci Kubarego wskazał, iż jego
publikacje wydane po polsku
mają raczej charakter popularnonaukowy4. Wypych nadmienił,
iż prace te „nie są odzwierciedleniem jego działalności naukowej”.
Kolejnym z autorów, którego
dzieła zostaną przeze mnie przytoczone w tej pracy jest Wojciech Dworczyk – podróżnik
i pisarz urodzony 31 stycznia
1927 roku, który już od dziecka
2 J. S. Kubary, Wyspy ciepłych mórz: Jana Stanisława Kubarego notaty z podróży po Mikronezji,
red. Jackowska M., Jędrusik M., Warszawa 1997.
3

Zob. K. Wypych , W cieniu Fe. Śladami Jana
Stanisława Kubarego, Wrocław 1969.

4 K. Wypych, Jan Stanisław Kubary w siedemdziesiątą rocznicę zgonu, „Lud”, t. 51, 1966, s. 165.
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planował podróż dookoła świata. Realizacja tego marzenia,
jak i wielu innych wypraw, dała
mu sposobność do napisania
licznych książek podróżniczych.
Do nich należą „Dzień Dobry
Tahiti”5 oraz „My dzicy Papuasi”6, na podstawie których opiszę jego postrzeganie Tahitańczyków i Nowogwinejczyków.
Ostatnim interesującym mnie
autorem jest Janusza Wolniewicza urodzony 28 maja 1929 roku
– dziennikarz, podróżnik i pisarz,
który wyjechał na Nową Gwineę w 1968 roku, zaś w latach
1975- 76 przebywał na Nowych Hebrydach. Pokłosiem
wyjazdów są prace odnoszące
się do tych terenów, w tym „Vanuatu- czarny archipelag”7 oraz
„Archipelag pięciu kumulusów”8.
Jak zaznacza Antoni Kuczyński
„jego interesujące książki podejmują liczne tematy – gospodarcze, obyczajowe, polityczne,
kulturowe, historyczne – przez
co należą do lektur o dużych
wartościach poznawczych”9.
Ostatnim z podróżników jest
Lucjan Wolanowski, urodzony 26 lutego 1920 roku, który już od szkoły podstawowej
wykazywał zainteresowanie

pisarstwem10. Po II wojnie światowej rozpoczął pracę dla Polskiej Agencji Prasowej, później
pisał także dla „Poznaj świat”,
„Kontynentów”, „Morza” i wielu
innych. W latach 60. zaczął regularnie podróżować po świecie i pisać o tym książki, w tym
„Lądy i ludy”11 w której zawarł
obraz ówczesnej Nowej Gwinei.

wysp Oceani. Poczynając od Tahitańczyków, dowiadujemy się
iż, są „pogodni, weseli i życzliwie
nastawieni do obcego przybysza”18. Niezmiernie kochają swoje dzieci19 i zapewniają im beztroskie dzieciństwo20. Dodatkowo są miłymi21 i rozgadanymi
gawędziarzami22. Ważne dla nich
jest zachowanie czystości23.

W kolejnej części artykułu zostanie przeze mnie omówiony obraz
ludności zamieszkującej Tahiti, największej wyspy Polinezji
Francuskiej. Opis mieszkańców
tego kraju na łamach literatury
popularnonaukowej przepełniają
pochlebstwa12. Wojciech Dworczyk w książce poświęconej wyspie uznał, że kobiety i mężczyźni
są piękni, przy czym ci są drudzy w dodatku atletyczni13. Według autora także „(…) urocze
są tutejsze szkraby. Smagłe i
czarnookie, żywe jak iskry”14.

Pochlebstw pod adresem mieszkańców wyspy Jap nie szczędzi
także J. S. Kubary, bowiem są oni
„nader obrazowi, poetyczni,
towarzyscy i gościnni”24. Posiadają „ducha pełnego wyobraźni,
hojnej gościnności i nieoględnej
dobroduszności”25, znamionuje ich także pewność siebie26.

Podobnie twarze mieszkańców
wyspy Jap widzi Jan Stanisław
Kubary15, według którego „noszą
niezaprzeczone piętno inteligencyi i dobroduszności”16. Są oni
urodziwi i dobrze zbudowani, jak
autor zaznacza, zawdzięczają dobrym warunkom mieszkalnym17.
Wygląd mieszkańców tych terenów, można zatem uznać
za pozytywny. Autorzy analizowanych książek opisują także
cechy uosobienia mieszkańców
10 Więcej informacji o ciekawej postaci L. Wolanowskiego znajdziemy w: Wokół reportażu podróżniczego, red. M. Kubik, D. Rott, Katowice 2009.

11

L. Wolanowski , Lądy i ludy, Warszawa 1979.

12 Zob. B. Skalski, Mityczny obraz Polinezji we współczesnej kulturze europejskiej
(na przykładzie przekazów upowszechnianych
w Polsce) [w:] Ludy i kultury Australii i Oceanii,
red. E. Pietraszek, B. Kopydłowska-Kaczorowska,
Warszawa 1998, s. 163-169.

5 W. Dworczyk, Dzień Dobry Tahiti, Warszawa 1981.

13

W. Dworczyk , Dzień Dobry…, s. 65.

6

Tenże, My dzicy Papuasi, Warszawa 1975.

14

Tamże, s. 57.

7

J. Wolniewicz , Vanuatu- czarny archipelag,
Warszawa 1984.
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8 Tenże, Archipelag pięciu kumulusów, Warszawa 1986.

9

A. Kuczyński, Z dziejów polskiej oceanistyki etnograficznej, „Lud”, 1993, s. 134.

Kubary poświęcił w swoich pracach miejsce
na dużo bardziej szczegółowe opisy fizycznych
wymiarów np. na stronach 62, 63.

16

Tamże, s. 158.

17

Tamże, s. 63.

Chciałabym tylko zaznaczyć,
iż zupełnie inaczej autor odnosi się do Europejczyków, którzy
według niego ingerują w kulturę
miejscowych ludzi, powodując
zniszczenie ich rodzimej tradycji27. Podejście takie możemy
znaleźć również w XVI wiecznym
nastawieniu, w którym domniemywano o szlachetności ludów
pozaeuropejskich jako nieskażonych zepsuciem ówczesnej
Europy. Żyły one w bliskości
z naturą, były bezinteresowne,
szczere i odważne28. Podobną
postawę wobec kultur pozaeuropejskich wyraża opis Kubarego.
Podsumowując, pochlebny
opis wyglądu autochtonów
z Tahiti i Jap idzie w parze z
przychylnym opisem ich cech
charakteru. Wyspiarze należą

do urodziwych otwartych ludzi, którzy są towarzyscy i mają
pozytywne usposobienie.
Obraz mieszkańców Nowej
Gwinei, Vanuatu i atolu Ebon
jest różny w stosunku do tych
zamieszkujących Tahiti i Jap.
Według Kubarego „wydłużona ostro brodata twarz Ebończyków (…) przypomina umysł
ponury, podejrzliwy, dziki”29.
Podobnie twarz z cechą dzikości kojarzy J. Wolniewicz, który
relacjonując uczestnictwo w wieczornym spotkaniu na Nowej
Gwinei pisze, iż „w pełnym świetle ogniska twarze ich nabierają
niesamowitej dzikości, błyszczą
czarne ciała pokryte bliznami”30.
Autor połączył także kolor skóry z inną cechą przypisywaną
mieszkańcom Melanezji. Podczas podróży po Vanuatu czuł się
zaniepokojony możliwością napotkania na swojej drodze kanibali. „Na szczęście” wiedział jak
ich rozpoznawać, bowiem wyróżnikiem tym był czarny kolor
skóry (a czasami barwa ta była
wręcz „czarna jak melanezyjska noc”31). W trakcie wyprawy
patrzył więc nieufnie na ciemnoskórych członków załogi32.
Możemy zatem założyć, iż w
wyglądzie mieszkańców tych
wysp podkreśla się cechy takie jak czarny kolor skóry
i dzikość wyrazu twarzy.
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W. Dworczyk, Dzień…, s. 64.
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Tamże, s. 182.

20

Tamże, s. 57.

21

Tamże, s. 64.

22

Tamże, s. 77.

Wolniewicz, o czym już wcześniej wspomniałam, nawiązywał
do kanibalistycznych zachowań
wyspiarzy33. Za jeden z przykładów może posłużyć cytat odnoszący się do gustu praktykujących antropofagów: „Wprawdzie
zdaniem wytrawnych kanibali
biali przesiąknięci rumem i dy-

23

W. Dworczyk , Dzień…, s. 66.

24

J.S. Kubary, Wyspy…, s.163.

29

J. S. Kubary, Wyspy…, s. 124.

25

Tamże, s. 119.

30

W. Dworczyk, My dzicy…, s. 100.

26

Tamże s. 159.

31

J. Wolniewicz, My dzicy, s. 71.

27

Tamże, s. 157.

32

Tenże, Vanuatu…, s. 62.

28

Zob. A. Kuper , Wymyślanie społeczeństwa
pierwotnego, Kraków 2009.
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Zwieńczeniem zainteresowań Wolniewicza
w kwestii kanibalizmu wydaje się być książka
Synowie ludożerców, Warszawa 1971.
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mem papierosowym smakowali zbyt… słono, ale krajowcy
z innych wysp (…) pod względem smaku byli bez zarzutu”34.
W literaturze popularnonaukowej dotyczącej Nowej Gwinei
odnajdziemy liczne informacje
o kanibalizmie. Lucjan Wolanowski przytoczył w swojej pracy
stwierdzenie nowogwinejskiego
polityka Onamauty Bebe, który
obwieścił, iż choć dawno ludzkiego mięsa nie jadł, nie jest mu ono
„potrzebne do szczęścia”35.
Mieszkańcom Nowej Gwinei,
Ebon i Vanuatu oprócz bycia
kanibalami (ówcześnie bądź
w przeszłości) przypisywano także inne cechy. Wolniewicz zamieścił w książce dotyczącej Vanuatu wypowiedzi kapitana statku,
którym płynął oraz jego załoganta. Pierwszy z nich wyznał,
że tubylcy są dziećmi natury,
ponadto charakteryzują się lekkomyślnością , drugi zaś to potwierdził i dodał, że brak u nich
zdolności przewidywania36.
Według Kubarego zaś, ludność
atolu Ebon przejawia „braki
moralności”, które wyrażały ich
nieprzyzwoite tańce37. Nie przeszkadza im brak higieny38, wyskubywanie i zjadanie wszy39.
W dodatku wyspiarze smętnie
śpiewają40. Dworczyk określił zaś niepochlebnie wiedźmami kobiety przygotowujące
na posiłek węża41, co ciekawe,
tego samego określenia w stosunku do nowogwinejskich
kobiet użył Wolniewicz42.
Najbardziej lubianym przez
mieszkańców Nowej Gwinei za-

jęciem były walki, o czym wspominają Wolniewicz43 i Dworczyk44. Wolanowski przytaczając
wypowiedź misjonarza Wiliama
Rossa zwraca uwagę na to, iż
„Ci ludzie mają wojowniczość
we krwi. Walki plemienne są dla
nich celem samym w sobie. (…)
Bez tych walk byliby zgubieni”45
Autor dodaje, iż wielkie obchody
uroczystości sing-sing (których
„uczestnicy są albo byli ludożercami”46) muszą być kontrolowane przez policję, z obawy
o wybuch konfliktu. Jak konstatuje „nie można się spodziewać, że ci czarni ludzie nagle
przemienią się w aniołki”47.

napotykanych przez podróżników zachowań czy zjawisk, lecz
z drugiej strony, nie jest to ich
rola. Autorzy nie byli specjalistami w dziedzinach kulturoznawstwa, etnologii czy antropologii, aby tej wiedzy dodatkowo
od nich wymagać. Ponadto należy też zwrócić uwagę na obecny
w trakcie tworzenia ich prac stan
wiedzy. Kubary pisząc o Oceanii nie wiedział jeszcze tego,
co wkrótce napisze o niej Malinowski. Warto zaakcentować
tę kwestię, przed przejściem
do kolejnych wniosków, które nasuwają się pod wpływem analizy
charakterystyki ludów Oceanii.

Konkludując, mieszkańcy Nowej
Gwinei, Vanuatu i Ebon są przedstawieni w mniej pozytywny
sposób niż Japczycy i Tahitańczycy. Autorzy opisów posądzają ich
o kanibalizm i posiadanie konfliktowej natury, kobiety zaś uważają za wiedźmy . Również w tym
przypadku, możemy zauważyć
związek między wyglądem a
charakterem mieszkańców.

Autorzy dzieląc mieszkańców
na „dobrych i złych” posłużyli
się dwoma rodzajami kategorii cech: wyglądu („czarny jak
melanezyjska noc”) i uosobienia („dziki”). W opisie wyspiarzy
z Tahiti i Jap zauważalna jest
zależność między atrakcyjnym
wyglądem a przyjaznym, otwartym, dobrym charakterem.
W deskrypcji mieszkańców wysp
Ebon i Nowej Gwinei obserwowalne jest połączenie czarnego
koloru skóry czy „wydłużonej,
ostrej twarzy” z dzikością i kanibalistycznymi konotacjami.

Na podstawie informacji, które
przedstawiłam powyżej, możliwe jest postawienie hipotezy,
według której można wyróżnić
dwa sposoby charakteryzowania
mieszkańców Oceanii. Pierwszy
z nich, który ująć można jako pozytywny, odnosi się do wyspiarzy
z Tahiti i Jap, drugi zaś, negatywny, do tych z Nowej Gwinei, Ebon
oraz Vanuatu. Autorzy, co należy
podkreślić, piszą o tym co jest
dla nich widoczne gołym okiem.
Zarówno kolor skóry jak i otwartość są tym, co ująć można jako
cechy zewnętrzne: to, co wyspiarze im pokazują. Treść książek
podróżniczych nie jest podparta
opracowaniami naukowymi, wyjaśniającymi kompleksowo istotę

Zależności te, choć nie wyrażone
przez autorów w sposób jasny,
mogą wykazywać związek z XIX
i XX wiecznym pojmowaniem
ras ludzkich. Nurt ten rozpoczął francuski filozof, dyplomata
i pisarz Joseph Arthur Gobineau48 , a rozpędu nadał mu Charles Darwin i jego słynna praca
pt. „O powstaniu gatunków” wydana w 1859 roku w Londynie.

34

J. Wolniewicz, Vanuatu…, s. 111.

35

L. Wolanowski, Lądy…, s. 29.

36

J. Wolniewicz, Vanuatu…, s. 90.

37

J. S. Kubary, Wyspy…, s. 131.

38

Tamże, s. 125.

43

Tamże, s. 270.

39

Tamże, s. 129.

44

W. Dworczyk, My dzicy…, s. 59.

40

Tamże, s. 131.

45

L. Wolanowski, Lądy…, s. 13.

Zainteresowanie rasami zaznaczyło się w licznych dziedzinach nauki, literatury, polityki
czy religii. Poprawność założeń
tej teorii uzasadniano między
innymi pomiarami i obserwacjami cech fizycznych. Za przy-

41

W. Dworczyk, My dzicy…, s.196.

46

Tamże, s. 24.

42

J. Wolniewicz, Archipelag…, s. 96.

47

Tamże, s. 25.

48
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J. A. Gobineau, Essai sur l’inegalite des races
humaines, Paris 1853.

kład posłużyć może fizjonomika,
czyli „metoda rozpoznawania
właściwości umysłowych i charakterologicznych człowieka
na podstawie analizy jego cech
fizycznych”49. Podobny proces
jest zauważalny w przypadku
analizy deskrypcji cech mieszkańców Oceanii. Mieszkańcy
Tahiti są piękni i otwarci, Ci zaś,
którzy żyją na Nowej Gwinei
są czarni i budzą niepokój. Według Rafała Pankowskiego, w
kulturze popularnej „elementy
rasizmu nie odwołują się do ideologii rasistowskiej”50. Tak jest
również w przypadku literatury
popularnonaukowej. Choć autorzy wykorzystują słowa „dziki”, „czarny” bądź „prymitywny”,
nie wyrażają nimi pogardy w
stosunku do obywateli Oceanii.
Pankowski dodaje, iż taka „biologizacja wyobrażeń o życiu
społecznym prowadzi do lo49 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fizjonomika;
3901356.html [data dostępu: 2015. 05.08]
50

R. Pankowski, Rasizm a kultura popularna,
Warszawa 2006, s. 18.

kowania kluczowego zagadnienia tożsamości w ciele
ludzkim. (…) atrybuty cielesne
zdają się determinować i symbolizować zagadnienia kulturowo- tożsamościowe”51.

ków. Jak twierdził William Arens,
celem takiego zabiegu jest przyciągnięcie uwagi odbiorców
do lektury53, a zjadanie ludzkiego
mięsa przez ludzi, wydaje się być
świetnym tematem nośnym.

Literatura popularnonaukowa,
z jej ważną funkcją upowszechniania wiedzy o świecie stanowi
zatem szczególną rolę w podtrzymywaniu wizerunku Tahitańczyków czy Nowogwinejczyków. Brunon Skalski przyczynę
sztywnego obrazu danych zjawisk, miejsc, grup społecznych w
kulturze popularnej widzi między innymi w intencjonalności
opisywania świata takiego, jakim
przyjechali go szukać i jakiego
oczekują czytelnicy52. Bardzo
dobrze tezę te obrazuje przykład poruszania kwestii kanibalizmu wśród mieszkańców Nowej
Gwinei, bowiem temat antropofagii pojawia się w przeważającej
części książek polskich podróżni-

Implikacje jakie wynikają z zaprezentowanych przeze mnie
wniosków wydają się być szczególnie znaczące w kontekście
powszechności dostępu (zwłaszcza młodych) czytelników do literatury popularnonaukowej.
Ze względu na daleką odległość
Polski od Oceanii54 dla wielu z nich czyjaś wizja (pisarza,
dziennikarza, prezentera radiowego/ telewizyjnego) może
być jedynym źródłem wiedzy
o tym terenie. Dlatego tak ważny wydaje mi się rozwój antropologii kulturowej i popularyzacja jej warsztatu naukowego .

51

Tamże, s. 31.

52

B. Skalski, Mityczny obraz…,s. 164.

53

W. Arens, Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia, Warszawa 2010, s. 62, 63.

54

Duża odległość wiąże się z problematycznym
i kosztownym dojazdem, co utrudnia możliwość
bezpośredniego kontaktu i osądu o prawdziwości tych wizji.
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Karolina Szyma

Postęp i higiena
a mit doskonałego ciała
„Każdej części ciała należy się pamięć. Każdemu ludzkiemu ciału – przetrwanie. To skandal, że jest tak kruche i delikatne. To skandal, że pozwala mu się rozkładać pod ziemią albo wydaje się je na pastwę płomieni (…) Dusza mogłaby
być śmiertelna, co nam w końcu po duszy, ale ciało – pozostałoby nieśmiertelne. Nigdy nie dowiemy się, jak bardzo różnorodny jest ludzki gatunek, a każde indywiduum niepowtarzalne, jeśli będziemy tak pochopnie skazywać ciała na zniszczenie.”
Olga Tokarczuk, Bieguni

Co też kryje się w ciele ludzkim,
że posiada tak wielkie znaczenie? Przecież powszechnie uważa się, że to dusza jest ważniejsza w człowieku, a ciało to tylko
przykrywka – odgrywa drugorzędną rolę. Jednak wszyscy
dobrze wiemy, że nie do końca
jest to prawdą. Niech rzuci kamieniem ten, kto chociaż raz
nie ocenił kogoś po pozorach
– po wyglądzie. Tak już skonstruowany jest człowiek, że to
właśnie narząd wzroku pierwszy „decyduje” o tym, jak o kimś
pomyślimy. Już w V w. p.n.e.
Platon dokonał w swojej filozofii rozróżnienia między wolną
duszą a ciałem, które ją ograni-

cza i więzi. Natomiast pięć wieków później Juwenalis napisał
„W zdrowym ciele zdrowy duch”,
postulując wzajemną zależność od siebie, a nawet niejako
jedność obu tych sfer. Historia refleksji nad ciałem ludzkim
trwa od niepamiętnych czasów
i zawiera w sobie przeróżne
koncepcje zmieniające się w różnych epokach i przestrzeni.
A jednak mit doskonałego ciała
wraca do nas nieustająco – doprecyzowuje się jedynie ów „ideał” w poszczególnych epokach.
Tak też stało się na przełomie
XIX i XX w., kiedy w nauce pojawiło się nowe określenie – eugenika. Jego twórcą był Francis
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Galton, który dostrzegł, iż rozwój każdej cywilizacji zależny
jest od kondycji psychicznej,
a szczególnie fizycznej rasy ludzkiej. W związku z powyższym
wysnuł wniosek, iż powinno się
tworzyć hodowle tylko „wartościowych” ludzi, w których kontrolowano by narodziny i rozwój
dzieci1. Teoria ta stała się zaczątkiem rewolucji społecznej
i politycznej, a finalnie przyczyną wielkiej tragedii, jaką były
obozy koncentracyjne w czasie
II wojny światowej oraz wszelka
działalność o podłożu rasowym.
1 A. Rottenberg, Postęp i higiena, w: A. Rottenberg
(red.), Postęp i higiena, Wydawnictwo Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2014, s. 13.

O owej koncepcji, jej rozwinięciu i pokłosiu opowiada wystawa Postęp i higiena w warszawskiej Narodowej Galerii
Sztuki Zachęta, prezentowana
między 29 listopada 2014 r.
a 15 lutego 2015 r., której kuratorką została Anda Rottenberg. Wystawa robiła ogromne wrażenie z uwagi na temat
i dobór obiektów muzealnych,
ale też dzięki nasyceniu treściami antropologicznymi.
Na kanwie owego muzealnego
„spektaklu” – wybranych eksponatów – spróbuję pokazać
jak powtarzał i zmieniał się
mit idealnego ciała od końca XIX do początku XX w.
Kiedy w 1883 r. w Anglii pojawia się określenie „eugenika”, w pozostałych krajach
europejskich trwa rewolucja
przemysłowa. Błyskawiczny
rozwój techniczny fascynuje
szczególnie artystów, co skutkuje w 1909 r. ogłoszeniem
Manifestu futurystycznego
przez poetę Filippo Marinettiego i malarza Umberto Boccioniego w paryskim dzienniku „Le Figaro”. Wydarzenie to zwiastuje nową epokę
w myśli artystycznej – świat
oparty miał być od tej pory
na przyszłości, negując całkowicie tradycję, wprowadzając
nową estetykę i nową postać
– człowieka-maszynę. Artyści zaczynają inspirować się
szczególnie Nowym Jorkiem
jako najnowocześniejszym
miastem, wzniesionym przez
geniusz człowieka, który wielokrotnie wiązany był, poprzez niesamowitą w tamtych
czasach wysokość budynków,
z biblijną Wieżą Babel2. Wzorcowym przykładem dzieła
osadzonego w owym duchu
jest film Fritza Langa Metropolis z 1927 r. Wizja futurystów okazuje się częściowo
2

P. Strożek., Mutropolis i Nowa Wieża Babel, „Lampa”, nr 12, Warszawa 2010, s. 41.

utopijna, jednak wiele z jej
założeń zostaje przejętych
i realizowanych w ramach
nowego kierunku – modernizmu, który z nadzieją patrzy
w przyszłość, chcąc całkowicie odciąć się od wszystkiego,
co przeszłe. Najpełniejszą formę nurt ten przyjmuje w architekturze – twórcy rezygnują z wszelkich ornamentów,
stawiając na prostotę formy
i funkcjonalność, a najważniejsza staje się idea postępu.
Hasłem przewodnim staje się
„miasto – masa – maszyna”,
celem zaś zmiana estetyki,
ale i przyzwyczajeń mieszkańców metropolii. Jednemu
z najsłynniejszych architektów tamtego czasu, Le Corbusier, przyświeca idea „domu
jako maszyny do mieszkania”.
Tworzy się więc idealnie proste, użyteczne i czyste budynki oraz doskonałego człowieka
(analogia do futurystycznego
robota), spełniającego wymogi nowej, lepszej rzeczywistości3. Wszystko ma być
higieniczne i zdrowe: czyste
kuchnie, kanalizacje, świeże
powietrze – zapobiegają rozprzestrzenianiu się zarazków.
Domy posiadać miały więc
duże okna, proste podziały
pokojów i ciągłą cyrkulację
powietrza (Le Corbusier jako
jeden z pierwszych opisuje
i tworzy prototyp klimatyzacji4). Prędko koncepcje artystyczne zawłaszczone zostają
przez politykę. I właśnie w tym
miejscu rozpoczyna się narracja wystawy Postęp i higiena…
… a przywitał mnie Szklany
człowiek – rzeźba ukazująca przezroczystą skórę, spod
której wyłaniają się kolorowe, sztuczne organy. Obiekt
3 A. Rottenberg, Postęp i higiena, w: A. Rottenberg (red.),
Postęp i higiena, Wydawnictwo Zachęta – Narodowa
Galeria Sztuki, Warszawa 2014, s. 10.

4

Le Corbusier, Kiedy katedry były białe,
tłum. T. Swoboda, Wydawnictwo Fundacja Centrum Architektury, Warszawa 2013, s. 43.
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ten jest jednym z około dwustu podobnych, wykonanych
między latami 20. a 90. XX w.
przez preparatora Franza
Tschackerta. Wykorzystywany był w celach edukacyjnych
i częściowo propagandowych
dla ukazania ładu panującego wewnątrz ciała ludzkiego5.
Eksponat jest olśniewający:
nieco wyższy od prawdziwego
człowieka, ustawiony na honorowym miejscu, naprzeciwko dawnego głównego wejścia do muzeum, z uniesionymi rękoma ku górze. Ów doskonale gładki i transparentny
„człowiek” wprowadza nas
w swój świat. Stojąc na piedestale, robi duże wrażenie
swoją wielkością. Unosi dłonie, co od razu na myśl przywiodło mi gest Chrystusazwycięzcy lub Boga-stwórcy
– tu jednak miejsce deus faber
zajmuje homo faber - człowiek-kreator rzeczywistości.
To właśnie jego ciało i umysł
zdolne są do tworzenia nowego, wspaniałego świata. Bowiem człowiek sam sobie jest
tutaj bogiem – to jego triumf.
Przeciwieństwem owego obiektu jest papierowy
Żydowski szkielet wykonany z przy pomocy zestawu
„zrób to sam”. Ustawiony jest
w sali po przeciwnej stronie od Szklanego człowieka.
Autor po wykonaniu szkieletu według instrukcji dołączył bardzo drugi, spiczasty
nos odwołujący do postaci Pinokia. W kolejnym etapie na myśl przychodzi Kain,
który skłamał, podobnie jak
robiła to wymieniona wcześniej postać z bajki Carla
Collodiego. Tak oto postać
biblijna naznaczyła żydowską fizjonomię6. Izraelski artysta odtwarza w ten sposób
5

Postęp i higiena, A. Rottenberg (red.), Warszawa
2014, s. 134-135.

6

Postęp i higiena, A. Rottenberg (red.), Warszawa
2014, s. 144-145.
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spojrzenie na Żydów w latach 30. – ciało nietrwałe,
nogi lekko zgięte w kolanach,
długi nos, ucieszony wyraz
twarzy, ręce opuszczone, postura niczym nieprzypominająca tej „aryjskiej” ze Szklanego człowieka. Sam tytuł może
nasuwać nam interpretację – tam mamy do czynienia z „człowiekiem”, a tutaj
ze „szkieletem”, co wskazuje
na siłę, prawdziwość i powagę
rasy aryjskiej oraz kruchość
i „głupkowatość” żydowskiej.
Pierwsza sala wystawowa
prezentuje wdrażanie modernistycznych planów w różne sfery życia społecznego.
Poczynając od „mapy analitycznej” Warszawy z 1933 r.
– prezentującej strefy rozwoju budownictwa mieszkalnego, zakładów pracy, wypoczynku i komunikacji – poprzez tablicę uzmysławiającą
negatywne skutki uprzemysłowienia stolicy, po plakat
głoszący „Żą d a j z d r owyc h
m ie s zkań d l a r od z i n
w ie lo d zi e tnyc h. Gł os uj
na t ak!”7 – można zauważyć jak sztuki plastyczne i architektura zaangażowały się
w polityczny projekt „miasta funkcjonalnego”. Innym
przykładem może być Nowe
mieszkanie Hansa Richtera
– film z 1930 r. prezentujący nowoczesną architekturę za pomocą dynamicznego montażu i kontrastowych
zestawień8, czyli środków
wykorzystywanych dzisiaj
powszechnie, szczególnie
przy zwiastunach kinowych
czy teledyskach muzycznych,
a w latach 30. jako nowatorski element propagandowy.
Jednakże obok owego jednego aspektu „zdrowego życia” ogromną rolę odegrały
7

Tamże, s. 136-141.

8

Tamże, s. 150-151.
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wszelkie działania propagandowe zachęcające do rozwoju
fizycznego. Prace traktujące o tym zagadnieniu zaintrygowały mnie szczególnie.
W 1924 r. wydana została książka autorstwa Hansa
Suréna zatytułowana Człowiek i słońce. Na wystawie
zaprezentowano parę fotografii z owego wydawnictwa
– wysportowane, nagie postaci w pozach ćwiczących miały pokazać doskonałość ciała
aryjskiego. Zdjęcia te zestawione zostały ze współczesnym projektem izraelskiego
artysty Ereza Israeli9, który
sfotografował się w dokładnie takich samych pozach
i na identycznym tle, prężąc
swoje aryjskie ciało. Niektóre zdjęcia poddał nawet obróbce w Photoshopie, aby
uzyskać efekt wysmuklenia,
umięśnienia, deformacji10.
Przy pracy artysty z 2013 r.
ciała z lat 20. wydają się być
nieco… przeciętne i nie robiące większego wrażenia. Pomyślałam sobie, że rażą nas
takie fotografie z przedednia
II wojny, bo znamy kontekst
i późniejsze zdarzenia, ale już
kiedy dzisiaj ktoś fotografuje
się ze spiętym brzuchem i nogami „przerobionymi” w Photoshopie, to zazwyczaj przechodzimy obok tego obojętnie
– przyzwyczailiśmy się już.

ujęć w zwolnionym tempie czy
zbliżeń na poszczególne części ciała. Sportowcy w zatrzymaniu na tle nieba zestawieni
są z ujęciami prezentującymi
antyczne rzeźby11. Idealnie
ułożone włosy, naprężone,
niemalże nagie ciała, skupiona
mina przystojnych mężczyzn
– to wszystko odwoływać
ma nas do świata starożytnej
Olimpiady. Również obrazy
ćwiczeń na stadionie przywołują na myśl szyki wojska
rzymskiego. Film dedykowany jest pomysłodawcy nowożytnych Igrzysk Olimpijskich
i rozpoczyna się podtytułem
„Festiwal Wszystkich Narodów”, jednak w dokumencie
pokazywani są w większości
sami reprezentanci Niemiec
o doskonałych, silnych i zwinnych aryjskich ciałach. Wydaje mi się, że film Z Olimpiady
jest reprezentatywnym przykładem odwołania się faszystowskich Niemiec do antycznego mitu idealnego ciała,
ale dotyczącego tylko i wyłącznie jednej, wybranej rasy.

9

Autor również Żydowskiego szkieletu.

Kolejna sala poświęcona została faszystowskiej eugenice,
ale i nawiązaniu do współczesności. Pierwszą uderzającą dla mnie rzeczą był filmik
Bernarda Moreau z 2014 r.
– video tutorial prezentujący instrukcję obróbki zdjęcia
przy pomocy skintone chart
– wzornika kolorów skóry.
W pierwszej chwili patrzy
się na to, jako na coś całkiem
zwykłego we współczesnych
czasach – większość z nas
obrabiała chociaż raz w swoim życiu fotografię: a bo za
ciemne, a bo coś jest za duże
lub za małe, a bo chcemy coś
dodać lub ująć. Ale po chwili zorientowałam się, że kolor
skóry nadal przypisywany jest
konkretnej rasie, a autor filmiku mówi o tym w całkowicie

10

Postęp i higiena, A. Rottenberg (red.), Warszawa
2014, s. 142-143.

11

Piękno ciała ukazane jest
również w filmie Z Olimpiady
– czarno-białym dokumencie zrealizowanym podczas
berlińskich Igrzysk Olimpijskich w 1936 r. przez Leni
Riefenstahl – ulubioną reżyserkę Adolfa Hitlera. Zrealizowany został podobnie jak
Nowe mieszkanie za pomocą
nowoczesnych technik: nietypowych ustawień kamery,
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Tamże, s. 152-153.

pozbawiony emocji sposób.
Oczywiście dzisiaj pojęcie rasy
jest już niepoprawne i oficjalnie nikt nie myśli tymi kategoriami (choć jest tak tylko
w teorii), ale dawne podziały
na kolory skóry zastąpione
zostały czymś innym. Wtedy
gorsza była Cyganka z ciemnymi włosami i oczami, a dziś poniekąd odrzucana jest osoba
grubsza i starsza. Pierre van
den Berghe stworzył koncepcję markerów, czyli identyfikowania członków własnej grupy
we współczesnej rzeczywistości społecznej12. Marker
rasowy odnosi się do fenotypu – najbardziej zauważalnych
cech wyglądu. Dzięki stereotypom możemy wskazać kto jest
„nasz”, a kto nim nie jest. Podobnie jak w przypadku faszystowskiego rasizmu tak dziś
można mówić o podziale ludzi
z uwagi na wygląd. Ważnym
medium stał się między innymi Facebook, na którym każdy
chce wstawić jak najkorzystniejsze zdjęcie. Sięgamy więc
po wysokiej jakości aparaty,
Adobe Photoshop, modnym
stało się selfie i fotografowanie swojego odbicia w lustrze
z wypiętą piersią i wciągniętym brzuchem. Każdy pragnie wyglądać młodo, szczupło i modnie. Ocenia się ludzi
przez pryzmat zdjęć na Facebooku i innych portalach.
Można chociażby od razu rozpoznać kto jest prawdziwym
„hipsterem”, a kto tylko takiego udaje. Nie przez przypadek
znane są dziś żarty w stylu:
„Idź być grubym gdzie indziej”
albo „Niee, wcale nie jesteś
gruby – weź sobie dwa krzesła i dosiądź się”. Wzornik
skintone chart stał się więc
narzędziem upiększającym,
maskującym niedoskonałości.
12

R. Tyrała, O pochodzeniu rasizmu, czyli o zwierzęcej
naturze ludzkiej, w: A. Celińska A., K. Fidler (red.),
Człowiek zwierzę, człowiek maszyna, Wydawnictwo
Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury, Kraków 2005, s. 63.

Z owym wywodem ściśle
związany jest obiekt, co prawda umieszczony w dużo dalszej części ekspozycji, ale
idealnie wpisujący się w temat
dzisiejszej manipulacji wyglądem. Parę lat temu Ukrainka
Valeria Lukyanova przeszła
szereg operacji plastycznych
i stała się człowiekiem-lalką Barbie. Usunęła żebra,
by mieć talię osy, powiększyła piersi, ale najbardziej
uderzająca jest zmiana twarzy. U Dariusza Czai „twarz
(…) jest czymś więcej niż kawałkiem ludzkiego ścierwa,
twarz, która promieniuje sensem i niesie w sobie pamięć
kulturowej przeszłości”13.
Kiedy ktoś zmieni coś w swoim ciele, jest to oczywiście
znaczące: schudnąć, powiększyć biust, nałożyć akryl na
paznokcie czy nawet ufarbować włosy (które dla mnie i są,
ale i nie są częścią twarzy?).
Ale dopiero kiedy zmieni się
kształt nosa, powiększy usta
czy mocno umaluje, to wydaje
nam się, że mamy do czynienia z nieco innym człowiekiem
niż wcześniej. A co dopiero
kiedy dziewczęca twarz zmienia się w buzię lalki Barbie...
Nawet w przypadku badań
eugenicznych w III Rzeszy
zauważyć można szczególne
znaczenie głowy. Na wystawie
pokazane zostały narzędzia
badań poszczególnych półkul, źrenic czy nosów. Praca
Krystyny Piotrowskiej może
być tutaj dobrym przykładem:
artystka sfotografowała swoją mamę i wydrukowała dwa
takie same zdjęcia zmieniając
tylko kolor oczu – na jednym
jest to błękitny, a na drugim
brązowy. Dzieło nawiązuje do słynnego powiedzenia:
„Oczy niebieskie – życie królewskie, oczy czarne – życie
13

D. Czaja, Orlan. Grzeszne macipulacje, w: Czaja D. (red.), Metamorfozy ciała, Wydawnictwo
Contago, Warszawa 1999, s. 94.
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marne”. Niby mały element,
a jednak zmienia nie tylko wyraz twarzy, ale i symbolikę14.
Wracając jednak do naszej lalki Barbie: informacja
o zmianie wyglądu Lukyanovej obiegła cały Internet.
Jedni byli oburzeni, inni podziwiali ją za odwagę i chęć
zmiany, a nawet ładny wygląd. Ma więc rację Magdalena Radkowska pisząc: „Pogoń za doskonałością ciała
stała się symbolem naszych
czasów. Uroda przestała być
darem Bożym i wydaje się być
kwestią siły charakteru. Wiek,
waga, wygląd – wszystko powoli zaczyna być w naszych
rękach. Najbardziej ceni się
zdolność do metamorfozy
i kreacji własnej osobowości”15. O ile Żydzi czy Cyganie
w czasie II wojny światowej
nie mieli jak uciec od własnego wyglądu, o tyle dzisiejszy
człowiek jest w stanie niemalże w pełni manipulować
własnym ciałem na swoją korzyść. Jest w stanie, ba, nawet
powinien! Internet i telewizja
aż huczą od namów do pilatesu, zumby, weganizmu, diety
bezglutenowej, rzucenia palenia, zabiegów upiększających
itp. Programy telewizyjne
pozwalają z pomocą wykwalifikowanego prowadzącego
zmienić na lepsze swój wygląd, ćwiczy się z Ewą Chodakowską czy odchudza pijąc
soki buraczane. Znamienną
modą stała się również depilacja całego ciała. Niedawno
zobaczyłam napis reklamujący jeden z salonów depilacyjnych: „Włosy są piękne, ale
tylko na głowie”. A włosy nie
są pozbawione znaczenia. Joanna Jelonek pisze, iż „włosy
od dawna nasuwały skojarze14

Postęp i higiena, A. Rottenberg (red.), Warszawa
2014, s. 174-175.

15

M. Radkowska, Aneks do dzieła stworzenia,
w: Czaja D. (red.), Metamorfozy ciała, Wydawnictwo Contago, Warszawa 1999, s. 40.
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nia z sierścią porastającą ciała
zwierząt. Ich obfitość i nieuporządkowanie przywodziły
na myśl chaos natury, dzikość,
pozostawanie poza kulturą,
a nawet świat zmarłych. Burzenie fryzury, rozczesywanie
czy wreszcie golenie włosów
należały do kompleksu symbolicznego oznaczającego
rytualną śmierć, znalezienie
się poza społecznością”16.
Jednym z obiektów w dalszej części wystawy Postęp
i higiena był film nakręcony
przez Roberta Capę w 1944 r.
we francuskim miasteczku
Chartres. Materiał prezentuje proces przymusowego
ogolenia głowy francuskiej
kolaborantce, która urodziła
dziecko niemieckiego żołnierza. „Rytuałowi” towarzyszy
tłum ludzi wykrzykujący obelgi w stronę dziewczyny oraz
szturchający ją z dzieckiem
na rękach. Oczywiście golenie głowy w czasie II wojny
światowej miało miejsce również między innymi w obozach koncentracyjnych czy
podczas procesów publicznych, jak w filmie nakręconym
w 1941 r. na Śląsku Opolskim,
kiedy to ogolono i wyśmiano
zdradziecki związek Niemca
Gerharda i Polki Broni17. Obcięcie włosów stanowi wyraz
poddania się kontroli społecznej. A czy dzisiejsza depilacja
ciała nie jest niejako powtórzeniem tej symboliki? Z niesmakiem patrzymy na kobietę
leżącą na plaży z owłosionymi
nogami albo na mężczyznę
z bujnymi włosami na plecach.
Jeszcze w latach 80. Madonna
występowała w sesjach zdjęciowych z odsłoniętą pachą
16

17

J. Jelonek, Włosy. Depilacja. Między yeti a manekinem, w: A. Celińska A., K. Fidler (red.), Człowiek zwierzę, człowiek maszyna, Wydawnictwo
Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi
Kultury, Kraków 2005, s. 86.
Postęp i higiena, Anda Rottenberg (red.),
Warszawa 2014, s. 206-207.
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pokrytą czarną kępką. Dzisiaj
byłoby to nie do pomyślenia,
bo taki panuje kanon i nakazuje nam norma społeczna.
Ale nie tylko depilacja związana jest ze sferą symboliki.
Również kolor włosów jest
znamienny – bardzo często
rudzi chłopcy są ofiarą żartów internetowych, natomiast
rudowłose dziewczyny uważane za najgorętsze kochanki.
Blondynka jest symbolem głupoty, ale i ideału kobiecości.
Zbigniew Libera pisze: „Ciało i społeczeństwo pojmowane są [dziś] jako maszyny
(…), istnieją uderzające podobieństwa między ideami ciała jako kolażu niezależnych
części i społeczeństwa jako
zbioru jednostek oraz grup
– tak ciało jak i społeczeństwo są kolażami różnych
elementów: starych i nowych,
żywych i martwych, naturalnych i sztucznych: o funkcjach
życiowych człowieka i społeczeństwa decyduje coraz więcej sztucznych urządzeń, ‘obcych ciał’”18. I faktycznie – ciało ludzkie przestało być spójną całością: narządy można
wymieniać, usuwać, dodawać,
zmieniać, podtrzymywać przy
życiu sztucznie. Sprawdza się
dzisiaj teoria kartezjańska
mathesis universalis mówiąca
o dualizmie ciała i duszy oraz
organizmie człowieka jako
maszynie19. Leczenie człowieka polega bowiem, jak w przypadku robota, na naprawie
lub wymianie części. Film Soni
Khurany Czysta prezentuje
zabieg histerektomii, któremu
poddała się jej matka. Polega
on na usunięciu macicy z ciała. Słowo uterus (łac. macica)
pochodzi od greckiego hystera,
które dziś kojarzone jest z histerią. Matka autorki posta18

19

Z. Libera, Dziedzictwo Frankensteina, w: Czaja D.
(red.) Metamorfozy ciała, Wydawnictwo Contago,
Warszawa 1999, s. 29-30.
Tamże, s. 25.
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nowiła poddać się temu zabiegowi, aby uwolnić się od idei
kobiety jako rodzicielki i istoty rozchwianej emocjonalnie,
„rozhisteryzowanej”. Również
macica jako źródło wszelkich
procesów płciowych i „wymiany różnych płynów” kojarzy
się niekiedy z nieczystością
oraz wcześniej wymienioną przeze mnie uczuciowością. Autorka pracy napisała:
„pewna kobieta powiedziała
mi, że odkąd usunięto jej macicę, czuje się „czysta”20 – fizycznie i emocjonalnie. Sam
tytuł – Czysta – przywodzi
mi na myśl słowo „czystka”,
które odnosi się między innymi do akcji T4, którą przeprowadzili faszyści, „czyszcząc”
kraj ze słabych i „nieodpowiednich osobników”. Patrząc
na pracę Khurany pomyślałam sobie o lżejszej formie
jaką jest spirala antykoncepcyjna, na którą decyduje się
mnóstwo kobiet w obecnych
czasach. Ingerencja we wnętrze ciała i obecność elementu sztucznego kojarzy mi się
właśnie z maszyną. Jeszcze
przed II wojną światową wykonywano niewiele tego typu
zabiegów, natomiast w obozach koncentracyjnych znane
były liczne przypadki kastracji
Żydów, Cyganów czy Słowian.
Traktowano ich ciała jako bezwiedną maszynę, na której
prowadzono doświadczenia.
Dziś ludzie bardzo często decydują się na to dobrowolnie.
Na wystawie znalazło się
również miejsce na współczesne problemy tożsamościowe związane z ciałem.
Ciekawa była według mnie
praca Santiago Sierry – 146
czarno-białych, zestawionych ze sobą zdjęć owdowiałych Hindusek stojących
tyłem z owiniętymi głowami.
20

Postęp i higiena, A. Rottenberg (red.), Warszawa
2014, s. 264-265.

W Indiach kobiety nie mają
prawa wziąć ponownie ślubu po śmierci męża. Większość z nich przeprowadza
się więc do Vindrabanu, gdzie
żyją w biedzie na ulicach21.
Chciałabym móc stwierdzić,
że świat zmienia się na lepsze z każdą chwilą. A jednak
tak nie jest. Nie potrafię i właściwie nie powinnam powie21

dzieć, że jest to złe. Każda
epoka jest inna i przynosi
odmienne kanony i problemy. A jednak mit doskonałego ciała istniał od zawsze.
Nie wyciągamy do końca właściwych wniosków z przeszłości – manipulujemy naszym
wyglądem i wydaje nam się
to w porządku. Przerażającym staje się to tylko wtedy,
kiedy zdajemy sobie sprawę,

chociażby za sprawą wystawy Postęp i higiena, jak blisko
nasze współczesne ideały
leżą obok koncepcji eugenicznych i faszystowskich. Sama
poddaję się naszej kulturze
i nie widzę w tym pozornie
na co dzień absolutnie niczego złego. A wręcz przeciwnie. Zastanawiam się tylko
gdzie jest granica doskonałości i postępu ludzkiego ciała.

Tamże, s. 244-245.
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Izabela Paszko

Nowożytne historie oka:

Jego oczy
Były samym dnem Piekieł...
Czystą udręką,
Jasno wypowiedzianą.
James Clavell, Shogun

Nowożytne
historie oka:
XX-wieczny zwrot
w myśleniu
o zmyśle
wzroku i jego
konsekwencje
26
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Przez wiele wieków oko uchodziło za symbol oświecenia,
prawdy i mądrości. Jego dotychczasowy zasób konotacji uległ radykalnej zmianie
w XX wieku. Jak każdy zwrot
w myśleniu, redefinicja symbolicznego ujęcia organu wzroku
była konsekwencją nowych
paradygmatów i nurtów warunkujących ukonstytuowanie nowożytnej humanistyki1.
Nowa semantyka oka zwraca uwagę na jego cielesność
i wynikające z niej przymioty,
aniżeli romantyczne skojarzenia doszukujące się w narządzie wzroku ponadzmysłowych właściwości. Choć oko
nigdy nie było jednoznacznie
przypisane tylko do jednego
porządku, współcześnie pola
jego aktywności semantycznej uległy multiplikacji, tym
samym wprowadzając chaos
interpretacyjny. Partycypowanie w przeciwstawnych porządkach ma także pozytywny wydźwięk - dzięki swoim
zwielokrotnionym znaczeniom
oko stało się symbolem uniwersalnym, nie tylko ze względu na powszechne wykorzystanie, ale przede wszystkim
z uwagi na rozpoznawalność
oraz łatwość w interpretacji.
1

Za najbardziej znaczące dla zmiany myślenia
na temat ludzkiego ciała i determinizmu związanego z ludzką egzystencją w świecie, uznaje się
badania i prace Karola Darwina (1809-1882).
Zwrot ku biologizmowi i cielesnym uwarunkowaniom w działaniach ludzkich w naukach humanistycznych rozpoczął się o wiele wcześniej przed
darwinowską teorią o ewolucji gatunków; już
w XVII wieku Kartezjusz zwrócił uwagę na cielesny
aspekt ludzkiej natury i prawa jakie nim rządzą.

Niniejsza praca stanowi próbę ujęcia impresji związanych
z konceptualizowaniem zmysłu wzroku w ostatnich stuleciach. Jej celem jest wskazanie nie tyle możliwych
dróg interpretacji, ile zdefiniowanie ich źródła. Szersza
perspektywa (lub wręcz retrospektywa) ujęcia tematu
w przypadku myśleniu o oku
jest bardzo pożądana z uwagi na powtarzające się (a zatem powracające) nurty i koncepty. Zważywszy na swój
płynny, wariabilny charakter,
z czysto metodologicznego
powodu nie jest możliwe systemowe podejście do omawianego tematu. Nie mniej
odszukanie pewnych myślowych tropów w „historii oka”
może być nie tyle naukowym
wyzwaniem, ile sięgnięciem
do naszej historii cielesności.
Oko-ciało-pożądanie
Zainteresowanie szeroko rozumianą sensualnością i jej aspektami w czasach nowożytnych miało
swój początek u schyłku
XVIII wieku. Na fali rewolucji przemysłowej i postępu
cywilizacyjnego, rozważania
na temat wolności człowieka,jego władzy nad przyrodą
oraz samym sobą nabrały
charakteru etycznych
polemik z dotychczasowymi
konwenansami. Z tym
okresem oraz liberalnym
stosunkiem do utartych
schematów myślowych, wiąże
się postać Donatiena Alphonse’a François de Sade’a, znanego jako Markiz de Sade. Jego
120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu2 była jednocześnie
2

Markiz de Sade: Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli
szkoła libertynizmu, tł. Banasiak Bogdan, Matuszewski Krzysztof, Kraków 2010. Pewien wartości swojego dzieła de Sade zaczyna książkę słowami: “A teraz,
drogi czytelniku, winieneś przygotować swe serce
i umysł na najbardziej nieczystą opowieść, jaka
powstała od początku świata. Podobnej książki nie
spotkasz ani u starożytnych, ani u nowożytnych”.
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najbardziej poczytną książką
końca XVIII wieku oraz najbardziej zakazaną. „Mistrz
literatury plugawej” - jak
często określa się de Sade’a,
w swoich dziełach na pierwszym planie umieścił hańbę,
okrucieństwo, zbrodnię, które mają być źródłem niespotykanych wcześniej przeżyć
o charakterze seksualnym.
Jednocześnie rozprawił się
ze świętością, sferą intymną,
moralnością czy po prostu
ze zwyczajną, ludzką przyzwoitością. De Sade nie szczędził
czytelnikom szczegółowych
opisów, tym samym koncentrując ich “wzrok” na sensualności, przed którą dotychczas
odwracali wzrok i uwagę.
Współczesne interpretacje narządu zmysłu wzroku
chętnie sięgają po sensualne
propozycje ujęcia oka, jednocześnie odżegnując się
od wyidealizowanych, poetyckich wizji narządujako
zwierciadła duszy czy wręcz
reprezentacji całej osoby3.
Za okres szczególnie wzmożonej wulgaryzacji semantyki
oka można uznać lata 20. ubiegłego stulecia, kiedy to w naukach humanistycznych oraz
plastycznych nastąpił zwrot
ku zainteresowaniu nieuświadomionym aspektom ludzkiej osobowości oraz szeroko
rozumianej nieoczywistości.
W omawiaym okresie zwrócono uwagę na cielesność,
materialny charakter człowieka i świata W interpretacjach
narządu wzroku porzucono
wątki mówiące o oczach jako
siedlisku duszy czy medium
łączącym z boskim pierwiast3

W Europie Zachodniej pod koniec XVIII wieku
pojawiła się moda jubilerskie miniatury przestawiające oko ukochanej osoby. Taki rodzaj
biżuterii był najczęściej noszony przez osoby zakochane (szczególnie nieszczęśliwie, co wiązało
się z trzymaniem uczucia w tajemnicy).

http://www.collectorsweekly.com/fine-jewelry/georgian
| dostęp: 6.07.2015
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kiem. Zogniskowano w nim
wszelkie aspekty seksualności, namiętności oraz pierwotne instynkty powodowane
pożądliwym spojrzeniem.
Epatowanie wulgarną nagością, tak charakterystyczną
dla dorobku Markiza de Sade’a, po raz kolejny pojawiło
się w dyskursie publicznym
w latach 20. XX wieku na fali
twórczości surrealistów. Przypisuje się im za cel zburzenie
logicznego porządku rzeczywistości poprzez wygenerowanie tak potężnego dla psychiki widza bodźca, który dotrze aż do nieświadomości,
do niekontrolowanych sił rządzącymi ludzkimi popędami.
Szokowano nie tylko z kart
książek czy sal galerii, ale także za pomocą ruchomego obrazu. Przypadający na tamten
okres rozwój kinematografii
umożliwił dotarcie do każdego widza za pomocą nowej
formy przekazu. Do klasyki
gatunku kina surrealistycznego bez wątpienia należy
Pies Andaluzyjski, nakręcony
w 1929 roku przez debiutującego reżysera Luisa Buñuela.
Niespełna 16-minutowy film
składa się z niepowiązanych
ze sobą tematycznie scen,
których zadaniem jest zszokowanie wiedza. Już pierwsze
fragmenty filmu nie pozostawiają widza obojętnym: scena, w której mężczyzna ostrzy
brzytwę, a następnie przecina
gałkę oczną kobiety, była szeroko komentowana i zyskała
pozycję klasycznej sceny kina
surrealistycznego. Wspomniany epizod najlepiej prezentuje, w jaki sposób będzie
postrzegane oko w kolejnych
latach XX wieku. Gładka, kulista powierzchnia gałki ocznej
zostaje zestawiona z zimnym,
kanciastym ostrzem brzytwy. Mit oka jako zmysłowego
przedłużenia rozumu, idealistycznego symbolu poznania
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czy wreszcie organu o delikatnej budowie zostaje obalony.
Na rok przed premierą Psa
Andaluzyjskiego w skromnym
nakładzie 134 egzemplarzy
została wydana książka Georgesa Bataille’a (pseudonim
Lord Auch) pod enigmatycznym tytułem Historia oka.
W wielu kręgach zyskała
opinię kultowej, a nawet wywrotowej. W rzeczywistości
dzieło Bataille’a balansuje
na granicy pornografii i głębokiego sensualizmu, wulgaryzmu spod znaku Markiza
de Sade. W kontekście rozważań na temat zmian w obrębie
paradygmatu oka utwór Bataille’a jest kluczowym, jego
a fachowe opracowanie dokonane przez Tomasza Swobodę, wręcz niezastąpionym
do zrozumienia zjawiska francuskiego okulocentryzmu4.
Bataille rozprawił się z idealistycznym wizerunkiem
oka poprzez ustanowienie
go przedmiotem seksualnej
fascynacji oraz odtworzenie
jego pierwotnych, erotycznych sensów5. Nie bez powodu stało się ono przedmiotem
uwagi francuskiego pisarza.
Oko jest organem „skrajnym”,
miejscem, w którym obraz
wnika w człowieka. Jak pisze
Swoboda, jest to dziwne miejsce styku, części ciała ludzkiej i zarazem nieludzkiej, jak
gdyby nie naszej, bo skupia
i odbija to, co zewnętrzne6.
Bataille przywrócił oku cielesność; poprzez jego kulistość
i oślizgłość przechodzącą niemal w płynność, nawiązuje
do ludzkich wydzielin pocho4

T. Swoboda, Historie oka, Gdańsk 2010.

5

Według niektórych interpretacji mitu o Edypie,
król Koryntu miał sobie odciąć genitalia. Do naszych czasów dochowała się wersja mówiąca
o wyłupieniu oczu, które miały symbolizować
właśnie genitalia.

6

T. Swoboda, Historie oka, Gdańsk 2010, s.8.
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dzących z narządów płciowych, jak i do nich samych.
Oko jest uważane, obok genitaliów, za najbardziej zwierzęcą częścią ludzkiego ciała.
Dla Bataille oko stanowi pretekst i jednocześnie wstęp
do rozważań o psychicznym
mechanizmie pociągu i odrazy.
Sam Bataille mówi: Człowiek
prymitywny obawia się oka
i można powiedzieć, że każde oko jest dlań złym okiem.
Lęka się oka różnych zwierząt,
zwłaszcza tych, których oko jest
okrągłe i nieruchome; jeszcze
bardziej wszak boi się oka człowieka7. Oko ma budzić w ludziach głęboki niepokój uniemożliwiający np. jego ugryzienie - biały człowiek nie zje
oka, bo wydaje mu się żywe,
oślizgłe, sprężyste i jakby podobne do jego własnego8.
Uwaga surrealistów nie skupiła się jedynie na powierzchownym odczytaniu znaczeń
oka. Francuski okulocentryzm
cechował głęboki podtekst
erotyczny, którego podstawową figurą był metaforyczny szereg: oko-jajko-jądro.
Wszystkie czynności i stany
związane z narządami płciowymi zostały przeniesione
na oczy. Niektóre z nich posiadają antyczny rodowód, jak
np. kastracja. W starożytności kara kastracji, za ujrzenie
czegoś niepowołanego, nie
spadała na penis sterczący
jako ”fascinus”, lecz na oczy.
Kastratem, mocą przeniesienia, był zatem ślepiec. Ten,
kto uległ fascynacji, kto ujrzał “twarzą w twarz” tracił
oczy, gdyż pożądanie i patrzenie są tym samym9. Niekiedy
dochodziło do przeniesienia
erotycznego kodu oka na płeć

kobiecą. Wówczas porównywano ”oko sromu” do śmiercionośnego oka Meduzy10
lub waginy: doszukiwano się
paralelnych znaczeń otworów, poprzez które kobiece ciało “wychodzi na świat”
i na ten świat patrzy11.
Na fali popularności seansów
spirytystycznych i ezoteryki na początku XX wieku postrzegano wywrócone oczy
białkami na wierzch, podobnie
jak te zagubione pod sklepieniem powiek, za znak stanu
ekstatycznego, podczas którego człowiek doświadcza
ukrytej, ciemnej strony egzystencji12. Nasilenie zainteresowania ukrytymi sferami ludzkiej osobowości, nie-OCZYwistego, było spowodowane
również kryminalną sprawą
sióstr Papin - pokojówek,
które w 1933 roku brutalnie uśmierciły swoją pracodawczynię i jej córkę, wcześniej wydłubawszy palcami
oczy swoim żyjącym jeszcze
ofiarom. Sprawa ta spotkała się z dużym oddźwiękiem
w psychologii społecznej
i była szeroko komentowana w opinii publicznej13.
Oko-organ-ozdoba
Zwrot ku cielesności oka
w naukach humanistycznych
i sztuce znalazł odzew w kulturze popularnej. Ciało ludzkie stało się przedmiotem
szczególnej troski i dbałości,
której celem jest osiągnięcie stanu „wiecznej młodości”
- semper iuvenis. Kultura masowa chętnie epatuje nagim
ciałem, które ma wyznaczać
nowe kierunki w modzie oraz
10

W tym kontekście warto sięgnąć do eseju Rogera Caillois pt.: “Modliszka”.

7

Tamże, s. 10.

11

T. Swoboda, Historie oka, Gdańsk 2010, s. 293.

8

Wśród opinii publicznej pokutuje pogląd
o kanibalach, którzy mieli szczególnie doceniać
walory smakowe oczu.

12

Warto również zauważyć, że przyrządy służące
do hipnozy są kuliste.

13

http://www.crimemagazine.com/papin-sisters
-frances-crime-century| dostęp: 30.04.2015

9

T. Swoboda, Historie oka, Gdańsk 2010, s. 291.

decydować o wzroście sprzedaży konkretnego produktu.
Według Dariusza Czai możemy mówić o hipertrofii ciała jako o bezdyskusyjnym
fakcie14. Przede wszystkim
ciało ludzkie, w szczególności to idealne i zmysłowe,
najczęściej wygenerowane
komputerowo, jest eksponowane poprzez komunikaty
jakie otrzymujemy w formie
przekazu wizualnego: reklamowego, filmowego, fotograficznego, telewizyjnego
czy wreszcie internetowego.
W kulturze popularnej dominuje obraz ciała młodego
i nagiego. Nie jest to powrót
do antycznych ideałów kalokagatii ani złotych proporcji
Polikleta. Starość i niedoskonałość, przypominające o nieuchronnym końcu ludzkiego
życia, traktuje się jako powody
do wstydu. Śmiałe eksponowanie ludzkiego ciała, sięgające swym początkiem do okresu rewolucji modowej z początku XX wieku upubliczniło
je do tego stopnia, iż przestało
być sprawą wyłącznie prywatną, zależną od nas samych.
Ciało ludzkie stało się sprawą
publiczną, szeroko komentowaną, na co najczęściej z konieczności wyrażamy zgodę.
Posługując się malarską metaforą można postawić tezę,
iż ciało człowieka jest pustą
kartą czy płótnem, na którym
zapisuje się historia jego życia. Blizny po ranach komunikowały o doświadczeniach
wojennych, plemienne skaryfikacje o statusie społecznym. Ciało przedstawiało nie
tylko indywidualne historie
w mikro skali, ale także przeszłość społeczności, w jakiej
funkcjonowało. Współcześnie ciało ludzkie jest bardziej
14

D. Czaja, Ciało w kilku odsłonach, [w:] Dariusz
Czaja (red.): Metamorfozy ciała: świadectwo i interpretacje, Warszawa 1999, s. 7.
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“nasze” w rozumieniu dysponowania nim jako formy ekspresji czy mody. Mogłoby się
wydawać, iż oczy są na tyle
delikatnym organem, że
jakakolwiek upiększająca ingerencja w ich strukturę nie
może skończyć się powodzeniem. Współcześnie ozdabianie okolic oczu wyszły znacznie poza wykonanie klasycznego makijażu przy użyciu
odpowiednich kosmetyków.
Dziś za pomocą szkieł kontaktowych możemy nie tylko
skorygować wadę wzroku,
ale także zmieć kolor tęczówki czy wręcz charakter oczu
(szkła kontaktowe z kocimi
oczami). Coraz bardziej popularny staje się kontrowersyjny tatuaż wykonywany na rogówce oka15. Polega on na jednorazowym, 40-krotnym
wstrzyknięciu barwnika pod
zewnętrzną warstwę gałki
ocznej, dając tym samym efekt
zmiany koloru białka. Zabieg
jest zalecany osobom chcącym poprawić wygląd oczu
po wypadku czy chorobie,
po których nastąpiło zmętnienie rogówki lub zostały
blizny. Po wyjściu poza obręb
medycznych zaleceń, tatuaż
na oku z miejsca stał się szokującym trendem. W istocie,
jest on dość niezwykłą ozdobą, gdyż o ile tatuaż naskórny
jest obecnie czymś powszechnym, o tyle tym na gałce
ocznej może pochwalić się
niewielu śmiałków. Potencjalnych zainteresowanych
nie odstrasza ryzyko wystąpienia takich powikłań jak
przebicie rogówki czy nawet utrata wzroku. Trudno
jest w tym momencie określić czy ten ekstrawagancki trend trwale wpisze się
do kanonu ozdób ciała czy
pozostanie fanaberią interesującą tylko dla nielicznych.
15

http://i-tatuaz.pl/tatuaz-na-oku-czy-to-niebezpieczne/ | dostęp: 26.04.2015

29

Nowożytne historie oka:

Nowożytne historie oka:

Jak już wcześniej zostało
wspomniane, dziś możemy
mówić o oku jako o narządzie
płciowym, obiekcie fascynacji seksualnej. Stosunkowo niedawno, bo około dwa
lata temu, do Europy dotarła
wiadomość o osobliwej japońskiej praktyce seksualnej.
Mowa o “oculolinctus” - formie fetyszyzmu seksualnego
polegającej na lizaniu gałek
ocznych, która zyskała niezwykłą popularność wśród
japońskich nastolatków16.
Praktyka ta uchodzi za formę intymniejszego zbliżenia,
urozmaicenia dla tych, którzy
znudzili się “tradycyjną” metodą całowania. Prawdopodobnie media i szersza opinia
publiczna nie zainteresowałyby się tematem gdyby nie
szkodliwe skutki oculolinctusa. Entuzjastów tej dziwnej
przyjemności rozpoznawano
po zaczerwienionych oczach,
nierzadko ukrywanymi pod
okularami przeciwsłonecznymi. Lekarze alarmowali o dość
dużej liczbie przypadków zapalenia spojówki i infekcjach
oczu występujących wśród
nieletnich. Wszystko wskazuje na to, że oculolinctus w Europie nie spotkał się z przychylną opinią, a raczej został
odebrany jako kolejna osobliwość Kraju Kwitnącej Wiśni.
Współczesna kultura i presja
społeczna stawiają wymaganie posiadania idealnego ciała i korekcji niedoskonałości
możliwych do zlikwidowania.
Postęp współczesnej medycyny i odkrycie licznych metod
leczenia wad i chorób oczu,
dały wielu osobom szansę
na poprawę wzroku lub nawet
jego przywrócenie. Nastąpiło
to nie tylko dzięki okularom
korekcyjnym, ale także chirurgicznym zabiegom przepro16 http://www.theguardian.com/lifeandstyle/shortcuts/2013/jun/14/eyeball-licking-fetish-japaneseteenagers-sick?INTCMP=SRCH | dostęp zablokowany
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wadzanym na znieczulonym
oku. Jeszcze w XIX wieku noszenie szkieł korygujących
wzrok uznawano za oznakę
ułomności. Jak podaje pewien
londyński poradnik dla mężczyzn z tego okresu: Okulary
lub nanośniki to zawsze cecha
pewnego upośledzenia lub kalectwa. Unikaj ich w miarę możności, a natomiast wykształcaj
w sobie siłę wzroku tak, ażebyś
się mógł bez szkieł obyć.(…)17
Oko-obraz-obserwacja
Rozważając rolę oczu zarówno jako symbolu oraz żywego
narządu wzroku, można odnieść wrażenie utraty z pola
widzenia ich podstawowej
funkcji, a mianowicie widzenia oraz obserwacji. Warto
wrócić do kwestii związanej
z aktywnością oka aby przekonać się, czy i w jaki sposób
zaszły zmiany w postrzeganiu
roli oczu jako narządu wzroku. Francuski filozof, Maurice Meareau-Ponty, w swoich
rozmyślaniach na temat malarstwa, definiuje oko poprzez
element większego, motorycznego układu, dzięki któremu możliwy jest ruch ciała: (...) oko jest tym, co zostało
w ruch wprawione uderzeniem
przez gwałtowny napór świata,
a co teraz uderzenie to przenosi
na widzialne dzięki pociągnięciom ręki18. Dzięki obserwacji
człowiek “wychodzi w świat”,
a dzięki możliwości postrzegania samego siebie można
mówić o człowieczeństwie19.
Natomiast efektywne wykorzystywanie ludzkiego ciała
polega na wchodzeniu w relację widzący-widzialny zainicjowaną przez kontakt wzrokowy. Wspomniane “wycho17

A. Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku,
Warszawa 2009, s.59.

18

M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wyb, opr i tł. Cichowicz Stanisław, Gdańsk
1996, s. 27.

19

Tamże, s. 21.
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dzenie w świat” to nie tylko
prawo do partycypacji w rzeczywistości, ale także, z malarskiej perspektywy, przede
wszystkim możliwość poznania wszystkich dzieł natury.
Za pośrednictwem oczu dokonuje się cud otwarcia przed
duszą tego, co duszą nie jest,
“uszczęśliwiającej dziedziny
rzeczy”20. W tym przypadku
można stwierdzić, że XX wiek,
przynajmniej w jakiejś części,
przyjął mit oczu-okien i zwierciadeł duszy, który został
obroniony w obliczu postępujących reifikacji i sekularyzacji.
Jerzy Szyłak w eseju Oko
jako narząd płciowy dostrzega zmianę obyczajów w sztuce fotografii. Dawniej modelki skromnie spuszczały
wzrok, dziś mają natarczywie
i bezczelnie patrzeć na widza. Szyłak cytując Mirosława Przylipiaka wskazuje na
zmianę postawy modelek,
która odzwierciedla współczesne przezwyciężenie wstydu: Patrzeć w obiektyw znaczy bowiem - zobaczyć widza.
Czujemy się tak, jakby ktoś
spojrzał nam prosto w oczy,
złapał na gorącym uczynku,
powiedział: wiem, że tu jesteś.
Iluzja świata przedstawionego
pryska21. Oko widza podczas
patrzenia wchodzi w jednostronną relację z fotografią,
której celem jest osiągnięcie pewnego stanu emocjonalnego22. Nie ma potrzeby
przeprowadzenia wnikliwej
analizy fotografii, uchwycenia detali. Nowoczesne społeczeństwo nastawione jest
na odbiór prostego, obrazkowego przekazu. Czerpiąc
przyjemność z patrzenia, oko
urasta do rangi narządu zaspokajającego zwiększające
20
21

22

Tamże, s.61.
J. Szyłak, Oko jako narząd płciowy, [w:] D. Czaja
(red.): Metamorfozy ciała: świadectwo i interpretacje, Warszawa 1999, s. 129.
Tamże.

się ludzkie potrzeby. Człowiek łatwo ulega znudzeniu,
dlatego zaspokajanie potrzeb
drogą wizualną jest coraz
bardziej skomplikowane i zazwyczaj polega na intensyfikacji odbieranego bodźca.
Gwałtowną reakcję, wstrząs
czy wreszcie ślad w pamięci wywołuje obraz tragiczny,
trącający grozą. Już Platon
zawarł w Państwie opis traktujący o potrzebie patrzenia
na makabrę (co w rozumieniu filozofa było anormalne):

O początkach nowożytnej
turystyki możemy mówić
od 1841 roku, kiedy to Thomas Cook zorganizował

pierwszy wyjazd o charakterze turystycznym na trasie
Leicester- Loughborough.
Dzięki czasowej zbieżności
z wynalezieniem w 1839 roku
fotografii przez Louisa Daguerre’a, “spojrzenie turystyczne” stało się nieodłączną cechą nowoczesnego człowieka z Zachodu24. Od tej pory
podróż, w większej mierze
niż dotychczas, angażowała zmysł wzroku. Wojaże
z XVIII wieku koncentrowały
się na poznawaniu odwiedzanych krajów poprzez dyskurs.
W trakcie podróży przywoływano z pamięci dzieła napisane na temat miejscowych,
kultury czy sztuki. Oko pełniło
rolę nie tyle receptora bezpośrednich wrażeń, ile przekaźnika wiedzy już spisanej.
Wyjątek stanowiły podróże
zakładające prowadzenie metodycznych obserwacji: wówczas angażowano także inne
zmysły. Przede wszystkim jednak podróżowano z konieczności. Powoływano się na ideę
wszechstronnego poznania
świata i jego opisu. Wraz z nastaniem ery fotografii zmienił
się aspekt obserwacji świata.
Fotografia zachęcała do traktowania fotografowanych
fragmentów krajobrazu jako
części większej całości.
Za pomocą zastosowania
w aparatach urządzeń pomniejszających, można było
uzyskać dostęp do różnorodnych obszarów rzeczywistości oraz poszczególnych
detali. Zaczęto czerpać przyjemność z samego tylko podziwiania widoków. Dzięki
fotografii ludzie mogli “oswoić” obcą im przestrzeń, w której nie czuli się bezpiecznie.
Atomizacja rzeczywistości,
jaka dokonała się za sprawą aparatu fotograficznego zmieniła dotychczasowy
sposób widzenia świata.

23

24

(...) Leontios, syn Aglajona,
szedł raz z Pireusu na górę
pod zewnętrzną strona muru
północnego i zobaczył trupy leżące koło domu kata.
Więc równocześnie i zobaczyć je chciał, i brzydził się,
i odwracał, i tak jak długo
walczył ze sobą i zasłaniał
się, aż go żądza przemogła
i wtrzeszczywszy oczy przybiegł do tych trupów i powiada: “No, macie teraz, wy moje
oczy przeklęte, napaście się
tym pięknym widokiem”.23
Impuls patrzenia na makabryczne obrazy, belgijski
antropolog Louis-Vincent
Thomas określił jako “kanibalizm oka”. Dramatem “kanibalizmu oka” jest bierność,
jaką z czasem wywołują w
widzach zalewające ich obrazy katastrof. Obcowanie
ze śmiercią w telewizji i innych środkach masowego
przekazu sprawiło, że ludzie
przyzwyczaili się do jej widoku, tym samym pozbawiając
ją tradycyjnej aury sacrum,
otaczającej ją dotychczas.
Oko-poznanie-zawłaszczenie

Platon, Państwo, prawa, przeł. Witwicki Władysław, Kęty 1997, s. 145.

A. Wieczorkiewicz, Apetyt turysty: o doświadczaniu
świata w podróży, Kraków 2008, s.175.
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Ludzie nieustannie przemieszczają się, zarówno
w świecie realnym, jak i wirtualnym. Aparaty fotograficzne są już dostępne w każdym
urządzeniu przenośnym. Zjawisko publicznego ekshibicjonizmu własnej osoby, z jakim
mamy do czynienia w środkach masowego przekazu,
a w szczególności w internecie oraz dostępność aparatu,
krystalizują definicję współczesnego turysty, którym jest
się właściwie cały czas. W paradygmacie doszło do odwrócenia porządku: to nie turysta odkrywa świat, lecz świat
turystę. Niech przesadą nie
będzie odwołanie się do sieci
mechanizmów nadzorczych
opisanych przez Michela Foucaulta. Władza oka wytwarzająca przekonanie o nieustannej kontroli i posiadaniu
wglądu w życie jednostek,
w obliczu dzisiejszych osiągnięć technologicznych nie
jest tak absurdalna jak kilka dziesięcioleci wcześniej.
W kontekst rozważań na temat fotografii wpisuje się
problem “fotografii w użyciu”,
czyli przekazu reklamowego,
zdjęć wykonanych w konkretnym celu, skoncentrowanym
na sprzedaży towaru, zysku.
Obraz reklamowy wykorzystuje między innymi metodę
fotografii, ale nie jest z nią tożsamy, co wynika z innej hierarchii priorytetów, którym jest
podporządkowany. Wszystkie
komponenty obrazu tj. barwa,
linia, światłocień składają się
na własny system znaków mający w określony sposób podziałać na widza. W przypadku
reklamy dochodzi do manipulacji wszystkimi elementami
obrazu przy równoczesnym
zaangażowaniu innych zmysłów. Poprzez zastosowanie
sprytnych, wizualnych chwytów oddziałujących na widza,
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oko wpada w pułapkę przypisania wytworów nierzeczywistych porządkowi realnemu25.
Oko-kultura-komunikacja
Jak już zostało wcześniej
powiedziane, najważniejszą funkcją oka jest rejestrowanie bodźców wizualnych,
przez co możliwe jest nawiązanie kontaktu ze światem
zewnętrznym. Amerykański
etnolog, Edward Twitchell
Hall, uchodzący za twórcę
proksemiki, w swojej najważniejszej pracy z tej dziedziny,
przyporządkował oczy do jednej z dwóch kategorii ludzkiego aparatu sensorycznego,
a mianowicie do receptorów
przestrzennych z uwagi na ich
możliwość badania przedmiotów ze znacznej odległości26.
Amerykański etnolog uważa,
że zmysł wzroku wyspecjalizował się u człowieka jako
ostatni (w momencie, gdy
praczłowiek zmienił tryb życia z nadrzewnego na ziemny), ale za to w najbardziej
zaawansowanej formie27.
Oczy stanowią dla człowieka podstawowy środek pozyskiwania informacji. Hall
zwraca jednak uwagę na relatywizm percepcji, zarówno wobec innych kultur, jak
i przeciwnej płci. Wspomniane
różnice wynikają z odmiennych środowisk, w jakich się
dorastało oraz płciowych
uwarunkowań fizycznych.
Informacje, jakie dostarcza
nam wzrok to nie tylko barwa,
kształt, stan28, ale także pewne psychiczne odczucia, które
podlegają późniejszej inter25

26
27
28

O mocy reklam i prawdziwych emocjach związanych z ich odbiorem wspomina David Freedberg w swojej pracy pt. Potęga wizerunków,
Kraków 2005.
E. Hall: Ukryty wymiar, tł. Hołówka, Teresa, Warszawa 1976, s. 77.
Tamże.
Według badaczy oko ludzkie najszybciej rejestruje ruch, zmianę położenia.
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pretacji. Naczelnym pojęciem
w tej kwestii jest “dystans społeczny” badany przez przywołanego wcześniej Edwarda
Halla. Etnolog zajmował się
badaniem fizycznych dystansów między ludźmi w czasie
wykonywania danej czynności (np.: podczas rozmowy)
oraz ich odbioru przez stronę
przeciwną. W ten sposób Hall
dokonał odczytu sygnałów,
nie wysyłanych bezpośrednio
przez nasze ciało. Ich interpretacja może mówić np. o stopniu zażyłości w jakiej pozostają
ze sobą interlokutorzy. Wzrok
podobnie stwarza pewną
przestrzeń pomiędzy ludźmi.
Hall podaje odległość 2,4 metra jako idealną dla Anglika
podczas prowadzenia z kimś
rozmowy29. Jest wówczas
możliwe osiągnięcie wrażenia spoglądania prosto
na rozmówcę, bez względu
na to, gdzie tak naprawdę patrzy. Oprócz osiągniętego dystansu społecznego, duże znaczenie odgrywa intensywność
spojrzenia. W opinii publicznej
utarło się przekonanie, że jeśli
się na kogoś patrzy ponad pięć
sekund, to żywi się do tej osoby dość głębokie uczucie:
wrogości lub miłości. Przybyszów z Zachodu zapewne zdumiewa sposób, w jaki
patrzą na siebie Arabowie,
uważając je za wrogi lub wyzywający. Arabowie należą
do kręgu kulturowego, w którym wchodzi się w bliskie
kontakty z rozmawiającą osobą na wielu płaszczyznach.
Kontakt wzrokowy należy
do jednego ze sposobów porozumiewania się. Język ciała,
jak zaznacza Marcin Brocki,
nie jest pojęciem ściśle określonym, zatem na potrzeby
niniejszych rozważań ograniczymy się jedynie do określenia go jako niewerbalnej ko29

E. Hall, Ukryty wymiar, przeł. Hołówka Teresa,
Warszawa 1976, s. 205.
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munikacji czy znaczących kodów niewerbalnych30. Komunikacja wzrokowa, w opozycji
do innych typów, jest traktowana dość powierzchownie
i jej funkcja została ograniczona jedynie do inicjowania
komunikacji kinezycznej, operującej głównie ruchem ciała
lub poszczególnych kończyn.
Gesty wykonywane za pomocą ruchów oczu klasyfikuje się
na równi z innymi częściami
głowy, wykonującymi czytelne
dla odbiorcy ruchy. Nie mniej
jednak stanowią cenne źródło informacji o rozmówcy,
zwłaszcza w stresujących
sytuacjach, gdzie nerwowe
ruchy oczu mogą być sygnałem złych intencji lub kłamstwa. Komunikacja wzrokowa
w powszechnym, codziennym
użyciu traktowana jest jako
pomocnicza. Dopiero w sytuacjach wymagających bezgłośnego porozumienia lub szczerej rozmowy, kontakt wzrokowy legitymizuje prawdziwość
intencji interlokutorów.
Tych kilka uwag z zakresu
świadomego bądź nieświadomego posługiwania się ciałem
stanowi przykład zwrotu, jaki
nastąpił w ostatnich stuleciach
w zakresie badań behawioralnych. Oko nie jest niewinne,
nie tylko w kontekście rozważań nad interpretacją materiału wizualnego (oko jako
odbiorca komunikatu), ale
także ze względu na posługiwanie się nim (oko jako
nadawca komunikatu).

z niego symbol uniwersalny.
Nie ma potrzeby wymieniać
w tym miejscu tytułów książek czy filmów oraz mnożyć
przykładów użycia symbolu
oka. Warto tylko wspomnieć
o klasycznych już pozycjach
we współczesnej kinematografii świadczącej o powielaniu utartych już interpretacji
wzroku, a mianowicie trylogiach Władca Pierścieni oraz
Matrix. Bez wdawania się
w fabularne szczegóły można stwierdzić, że znak cieszy
się niesłabnącą popularnością
i mimo kontrowersyjnych
prób jego reintepretacji
stanowi pojęcie kanoniczne i trudne do przeinaczenia.
Ciągle jednak zawiera w sobie

pewną tajemnicę, niedopowiedzenie, które mogą być rozumiane na wiele sposobów.
Oko intryguje ludzi od dawna.
Jego właściwości anatomiczne oraz funkcje przyczyniły się
do powstania symbolu, który
zakorzenił się w niemal każdej kulturze. Po części święte,
po części zupełnie cielesne,
oko zostało dowartościowane
nierzadko sprzecznymi desygnatami. Dziś trudno jest mówić o jednoznacznej, uniwersalnej interpretacji. Symbol
oka, podobnie jak jego znaczenie, uległ multiplikacji. W świecie, w którym wszystkie tabu
dotyczące cielesności zostały
obnażone i wystawione na wi-

dok publiczny, oko w swej
chimerycznej, dwoistej formie,
kryje jakąś tajemnicę, która
może przybrać dowolny, w zależności od kontekstu, kształt.
Oko-symbol stało się podobne
do oka prawdziwego: niestałego w swojej naturze, do końca
niepoznanego, jednak tak bardzo potrzebnego do funkcjonowania w społeczeństwie.
Zadaniem niniejszego tekstu było ukazanie na wybranych przykładach mnogości
dróg interpretacji symbolu
oka. Jak zostało pokazane,
jest to symbol żywy, którego sensy powstają w sposób zależny od realnego
użycia narządu wzroku.
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Symbol oka funkcjonuje współcześnie w kulturze
masowej na wielu płaszczyznach. Pierwotne znaczenia,
gloryfikujące oko jako symbol
prawdy i oświecenia, obrosły
w nowe, tym samym tworząc
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O autorze:
Izabela Paszko - dumnie wpisująca w rubryce miejsca swojego urodzenia „Sosnowiec”. Studentka etnologii i antropologii kulturowej, choć w minionych latach grasowała także po innych dyscyplinach akademickich: historii sztuki czy
filozofii. Fanka pianek i doktora Zoidberga.
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Wojciech Mazur, bez tytułu

Cykl
obrazów
olejnych
Wojciecha
Mazura

O autorze
Wojciech Mazur – Urodzony 13 stycznia 1986 w Szczecinie. Absolwent grafiki warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom obronił
w 2012 roku w pracowni Serigrafii u prof. M. Pawłowskiego. Uczestnik wielu wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych. Laureat 8 Biennale Grafiki Studenckiej (Nagroda Rektora ASP w Krakowie). Zajmuje się grafiką, malarstwem oraz
projektowaniem graficznym.
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Marta Seredyńska

Mikołaj Mikołajczyk – historia zapisana w ciele tancerza

(2008) oraz „Plasir d’amour”
(2011), w którym pokazane zostały nie tylko baletowe ćwiczenia, lecz także te,
wykonywane przez tancerza
na co dzień, dopełniają całości dzieła. Wszystkie trzy
monodramy mają charakter
bardzo osobisty. W każdym
z nich choreograf odnosi się
do siebie, konfrontuje swoje
myśli i doświadczenia z odbiorcami, podkreśla ważne
wydarzenia ze swojego życia,
a także odwołuje się do przeżywanych przez siebie emocji.
Prace choreografa oddziałują na odbiorców na różnych
poziomach. Autobiografizm
i autotematyzm zostały tu
połączone, przez co Mikołajczyk w „Tryptyku” opowiada
podwójną historię – swoją,
ale także samego tańca. Artysta nie tylko mówi o tańcu

Mikołaj Mikołajczyk
– historia zapisana w ciele tancerza

1

R. Shusterman, Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, przeł. W. Małecki, S. Stankiewicz, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2010, s. 21.

2

E. Barba, N. Savarese, Technika, przeł. G. Godlewski, [w:]., Idem, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przeł. J. Fret et al., red.
wyd. pol. L. Kolankiewicz, Wrocław 2005, s. 231.
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tylko ich kondycja, ale też pozycja w zespole oraz rozwój
kariery. Jeden z najlepszych
i najbardziej cenionych polskich tancerzy i choreografów, Mikołaj Mikołajczyk jest
przykładem artysty, który
po kontuzji doznanej w czasie
pracy na scenie baletowej powrócił do tańca, modernizując jednak znane dotychczas
pozy i układy, dostosowując
je do własnych potrzeb. Mimo
iż jego ciało nie jest tak idealne jak dawniej, pozostaje nadal narzędziem jego pracy.
Tryptyk jako
opus magnum Mikołajczyka
Mikołajczyk w pewien sposób podważa normy, panujące
w obrębie tańca współczesnego. To jeden z nielicznych
artystów, mających odwagę
sięgać po technikę klasyczną i modernizować ją. Zamiast ją odrzucać, przetwarza
i wykorzystuje do własnych
potrzeb. Nie neguje tradycji – wręcz przeciwnie stara
się, by była ona bazą podczas
tworzenia nowych dzieł. Choreograf jest przykładem twórcy, który przeszedł wszystkie
szczeble zawodowej kariery.
Zaczynał jako adept, aż w końcu stał się pierwszym solistą w poznańskim balecie.
Po wypadku, jakiego doznał
na scenie jego kariera baletowa zakończyła się, artysta
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pracuje jednak nadal, tworząc
eksperymentalne spektakle,
łączące w sobie różne formy
tańca i teatru. Jednakże poważna kontuzja, będąca przełomowym wydarzeniem w życiu tancerza doprowadziła
do powstania bardzo istotnego dzieła – „Tryptyku” – który
jest nie tylko opowieścią o życiu Mikołajczyka, ale też traktatem na temat samego tańca.
Poprzez metatekstualną opowieść artysta zwraca uwagę
nie tylko na swoją sceniczną
obecność, ale także na doświadczenie wielu innych tancerzy, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. W „Tryptyku”
przeżycia choreografa oraz
historia samego tańca, a także
ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu tancerza
łączą się w jedno. Szczególnie
ważnym spektaklem wydaje
się pierwsza jego część – „Waiting” (2006), w której artysta
wypowiada się na temat techniki, z jakiej korzystał w swej
pracy przez lata. Spektakl ten
stał się wyraźną granicą, oddzielającą karierę baletową
od tworzenia w nucie tańca
współczesnego. To zarazem
pierwsza tak konsekwentna
wypowiedź w polskim tańcu
na temat baletu oraz sytuacji
tancerzy klasycznych. Kolejne części: powstałe z poczucia samotności i opuszczenia
„Z Tobą chcę oglądać świat”

(Fot. J. Wittchen)

„Ciało wyraża dwuznaczność istoty ludzkiej, będącej subiektywną wrażliwością doświadczającą świata,
a zarazem postrzeganym w
tym świecie przedmiotem”1
– napisał Richard Shusterman w pracy „Świadomość
ciała. Dociekania z zakresu
somaestetyki”, poświęconej
dziedzinie, którą autor definiuje właśnie jako somaestetykę. Zajmuje się ona przede
wszystkim przeżywanym doświadczeniem ciała, jest też
poświęcona takim dyscyplinom, które mogą je doskonalić. Jak stwierdzili bowiem
Eugenio Barba i Nicola Savarese: „ciało jest pierwszym
i najbardziej naturalnym narzędziem człowieka. Albo dokładniej: pierwszym i najbardziej dokładnym przedmiotem
technicznym i zarazem środkiem technicznym człowieka
jest jego ciało”2. W przypadku
tancerzy baletowych szczególnie ważne jest utrzymanie odpowiedniej sprawności
fizycznej, ich ciała stają się
bowiem najważniejszym środkiem artystycznego wyrazu.
Reżim baletowy determinuje ich życie, od codziennych
ćwiczeń zależy bowiem nie

i technice, z jakiej przez wiele lat korzystał, ale poprzez
niego wyraża własne emocje.
Nie neguje tradycji baletowych, mimo że aktualnie zalicza się go do twórców nurtu
tańca współczesnego. Taniec
klasyczny stanowi bowiem
część historii choreografa.
Jak pisał Eugenio Barba „ćwiczenie staje się pamięcią, która działa poprzez całe ciało”3.
W „Tryptyku” Mikołajczyk
pokazuje przez wiele lat trenowane ciało, które nadal pamięta klasyczne pozycje, stanowiące ważny element jego
biografii. Udowadnia także,
w jaki sposób reżim baletowy zdeterminował jego życie
(co dotyczy także historii wielu innych tancerzy) – mimo,
iż nie tańczy on już klasycz3 E. Barba, N. Savarese, Ćwiczenia, przeł. G. Ziółkowski, [w:] Idem, Sekretna sztuka aktora…, op. cit., s. 24.
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nie, fizyczne treningi nadal
są częścią każdego jego dnia.
Ciało jako nośnik znaczeń

Shusterman uważa, że nie
wolno ignorować wiedzy
o własnym cielesnym wymiarze. Dlatego somaestetyka
zajmuje się nie tylko dbaniem o zewnętrzny wygląd.
Bardzo ważna jest tu świadomość – nie tylko tego, jak
duże możliwości posiada
nasze ciało, ale też naszych
wewnętrznych stanów i odczuć. Nie chodzi tylko o codzienne doświadczenia (choć
Shusterman wychodzi od
prostych przykładów, czynności wykonywanych na co
dzień ), ale też o trenowanie
fizyczności zawodowo, co
staje się nieodłącznym elementem w pracy tancerzy.
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Oczywiście baletowe ćwiczenia różnią się od tych, jakie
wykonują tancerze współcześni, jednak w obu przypadkach ciało staje się głównym
podmiotem. To ono istnieje
pierwsze, zanim otrzyma jakiekolwiek znaczenia, zanim
zostanie opatrzone treścią.
Kiedy przychodzimy, by oglądać „Waiting”, Mikołajczyk jest
już obecny na scenie – jego
ciało było tu pierwsze, zanim
jeszcze zaczęło wyrażać jego
myśli i koncepcje. Artysta nie
wykorzystuje ciała – posiada je, wraz ze świadomością
jego somaestetycznych uwarunkowań. Można jednak też
stwierdzić, że ciało posiada
Mikołajczyka, determinując
i kondycjonując jego życie poprzez niezwykle angażujący,
wieloletni trening baletowy.
Analizując twierdzenia Maurice’a Merleau-Ponty’ego,
Shusterman pisze, że celem
fenomenologii jest „odzyskanie silnego związku z »samymi rzeczami« i »naszym światem rzeczywistego doświadczenia«, ponieważ to one
»od razu są nam dane«4. Chodzi tu o związek człowieka
z jego percepcją oraz przeżywanym pierwotnym, przedrefleksyjnym doświadczeniem.
Patrząc na nagiego Mikołajczyka w „Tryptyku” odbieramy
go wrażeniowo, dostrzegamy
ciało-obiekt, jaki został nam
przedstawiony. Sztuka i życie
złączone zostają w przestrzeni jego ciała, rozumianym
jako całość sensomotorycznych jakości. To pierwsza faza
percepcji spektaklu. Dopiero
potem zaczynamy zagłębiać
się w historię, jaką chce nam
opowiedzieć choreograf. Początkowe kroki w „Waiting”
(okrążanie sceny po wydzielonym przez Mikołajczyka
kwadracie, któremu towa4

R. Shusterman, Świadomość ciała…, op. cit., s. 86.
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rzyszy zmieniające się ułożenie stóp) są swego rodzaju
oswojeniem z sytuacją, w jakiej znajduje się wykonawca,
a także przygotowaniem do
kolejnych sekwencji. Jednakże obserwując tę scenę możemy już dostrzec, iż mamy
do czynienia z formą treningu,
rozgrzewki. To, co przedrefleksyjne, zostaje nam dane
już podczas wejścia na spektakl – Mikołajczyk siedzący
na krześle, umiejscowiony
w przestrzeni, nieprzedstawiający jeszcze żadnych idei,
oprócz tego, że jest tu i teraz.
Spektakle Mikołajczyka zwracają uwagę przede wszystkim na niego samego, jednak
nie można zapominać o czynnikach zewnętrznych, jakie
na niego wpłynęły (technice
baletowej kondycjonującej
jego ciało). To, że oglądamy
ciało-obiekt właśnie w takim
kształcie dokonuje się dzięki jego wcześniejszym doświadczeniom. Shusterman
twierdzi, że aby nauczyć się
właściwie odczytywać własne
somaestetyczne sygnały, potrzeba ustawicznego treningu. W swoich rozważaniach
opisuje między innymi metody pracy Moshe Feldenkraisa, który postrzega kontrolę ciała jako „funkcję całego
sensomotorycznego systemu
nerwowego, w którym rozum
kieruje mięśniami w równym
stopniu, jak odczucia mięśniowe reedukują rozumujący umysł”5. Na tej podstawie
Shusterman twierdzi, że człowiek może zarówno słuchać
ciała, jak i mu rozkazywać.
W pracy tancerzy oba procesy
są bardzo istotne. Żeby wykonać różnego rodzaju pozycje
i układy należy zacząć od rozumienia własnego ciała oraz
możliwości, jakie ono posiada.
5

R. Shusterman, O sztuce i życiu. Od poetyki hip
-hopu do filozofii somatycznej, oprac. i tłum. Wojciech. Małecki, Wrocław 2007. s. 120.
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Kiedy Mikołajczyk po wypadku wracał do tańca, musiał
być w pełni świadomy ograniczeń, jakie zaistniały w jego
fizyczności. Jego spektakle
stanowią więc zwrot od reżimu baletowego, do nowej
świadomości i odkrywania
nowych poziomów ekspresji ciała. Doskonale widoczne jest to w „Tryptyku”, gdzie
możemy obserwować różnego rodzaju zestawy ćwiczeń,
jakie na co dzień towarzyszą
artyście. Trening to nieodłączny element każdego jego dnia.
To dlatego „Plaisir d’amour”
zobaczyć możemy zarówno
klasyczny taniec (pozostałość
po karierze baletowej), jak i fizyczny trening, jaki ma możliwość odbyć każdy z nas (rozciąganie, gimnastyka przy
pomocy piłki rehabilitacyjnej,
leżenie na gwoździach). Wydaje się, że w ten sposób obserwujemy, jak wygląda zwyczajny dzień Mikołajczyka. Podobne sceny występują także
w spektaklu „Teraz jest czas”,
stworzonym z seniorami z Zakrzewa. Tu również pokazany
został zestaw ćwiczeń tancerza, na który składają się takie
same elementy, jak w trzeciej części „Tryptyku”. Oglądamy je zarówno na żywo,
jak i w prezentowanym materiale wideo, który można potraktować jako swego rodzaju
film instruktażowy skierowany do wszystkich, pragnących
utrzymać odpowiednią formę.
Mikołajczyk skomponował
swój „Tryptyk” tak, by każda
kolejna część nadawała jego
ciału nowe znaczenia. W „Waiting” obserwujemy nagie
męskie ciało. Można stwierdzić, iż jest to akto-portret6.
Nie miał on jednak zamiaru
nikogo szokować czy prowo6

Takiego określenia użył Paweł Leszkowicz
w książce Nagi mężczyzna. Akt męski w sztuce polskiej po 1945 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2012, s. 82.

kować. O swojej nagości mówił w wywiadach już wielokrotnie, uzasadniając decyzję,
jaką podjął przy tworzeniu
pierwszej części „Tryptyku”7.
Wynikała ona z bezradności
sytuacji, jaka go dotknęła. Mikołajczyk świetnie pokazuje
tu, w jaki sposób brak kostiumu może stać się kostiumem.
Nagie ciało nie jest już jedynie
biernym obiektem, jakiemu
się przyglądamy. To przez nie
artysta mówi do nas ze sceny,
ukazując swoje lęki i słabości.
Kolejne sekwencje „Waiting”, w których obserwujemy baletową lekcję pozwalają na wnikliwą obserwację
fizyczności artysty. Pozycje,
jakie wykonuje pokazują, jak
dobrze ukształtowane są jego
mięśnie – domyślamy się, że
to efekt nie tylko wcześniejszej pracy w balecie, ale także codziennych treningów.
W kolejnych częściach dzieła tancerz ubiera się, przez
co nadaje nowe znaczenia
swojemu ciału. W „Z Tobą
chcę oglądać świat” zakrywa
narządy płciowe, co sprawia,
że zaczynamy go już postrzegać nie tylko jako artystę (baletowy trening w „Waiting”
wykonywany nago zwraca
uwagę przede wszystkim
na zawodową stronę życia
Mikołajczyka), lecz zwykłego człowieka opowiadającego historię o miłości i samotności. Każda kolejna część
„Tryptyku” wiąże się z dołożeniem następnego elementu
garderoby. W „Plaisr d’amour” mamy więc czerwoną koszulkę z orłem na piersiach.
To pewnego rodzaju kulturowy kod, pokazujący przynależność artysty, podkreślający
aspekt tożsamości narodowej.
7

Zob. J. Majewska, Naga prawda, „Teatr”
nr 9/09.2012, s. 38–43; D.Wodecka, Postawiłem na chorą nogę, „Gazeta Wyborcza” nr 225,
25.09.2009; Strona internetowa artysty,
http://www.mikolaj-mikolajczyk.pl [25.01.2015].

Część swych rozważań Richard Shusterman poświęca
także filozofom pragmatycznym – Williamowi Jamesowi oraz Johnowi Deweyowi.
James twierdzi, że ciało jest
okiem cyklonu, ośrodkiem
koordynacji, miejscem napięć
w naszym szeregu doświadczeń. Świat doświadczany jest
zawsze z jego punktu widzenia, jest ono centrum percepcji i działania. Żadna umysłowa modyfikacja nie może mieć
miejsca, jeżeli nie towarzyszy
jej lub nie wynika z niej także
przemiana cielesna. W przypadku spektakli tanecznych
to ciało jest ich najważniejszym elementem, to ono znajduje się w centrum uwagi,
w nim odnajdujemy istotę
artystycznego przekazu. James podkreślał też wyraźną
korelację zachodzącą pomiędzy tym, co mentalne oraz
cielesne. Twierdził, że emocje
są stanami wewnętrznymi,
niedającymi się zredukować
do ich psychologicznego podłoża. Często objaśniał więc
je w kontekście cielesności.
Według niego „cielesne zmiany pojawiają się wraz z percepcją owego ekscytującego
faktu, a (…) nasze doznanie
tych samych zmian w momencie ich wystąpienia JEST
emocją”8. Jednak koncepcja
Jamesa wydaje się zbyt prosta
i schematycznie ujmuje relację między emocjami i poznaniem somaestetycznym. Shusterman twierdzi bowiem, że
emocji nie można zredukować
jedynie do odczuć cielesnych
lub do zwyczajnych wrażeń
zmysłowych – wiążą się one
bowiem z całym kontekstem
zachowań9. Tak właśnie jest
8

R.Shusterman, Świadomość ciała…, op. cit.,s. 158.

9

Shusterman twierdzi też, że gdy raz zdamy sobie
sprawę, że zainteresowanie naszymi somatycznymi doznaniami może dać nam wiedzę na temat naszych emocjonalnych stanów. Dostarcza
nam ona możliwych środków do lepszego panowania nad nimi. Jeżeli w naszej świadomości
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z Mikołajczykiem, u którego
emocje pojawiają się nie tylko
w związku z doznaniami behawioralnymi, ale są warunkowane przez jego doświadczenia prywatne i zawodowe.
Wszystkie emocje z jego życia
zostają wyraźnie przeniesione
do jego twórczości. Sam przyznaje, że traktuje siebie i swoje przeżycia jako tworzywo,
jako punkt wyjścia do tworzenia jakiegokolwiek spektaklu.

W „Teatrze postdramatycznym” Hans-Thies Lehmanna
czytamy, że „teatr przedstawia ciała i jednocześnie posługuje się nimi jako swoimi
najważniejszymi znakami.
W funkcji znaku teatralne ciało wszakże nie znika:
na scenie pozostaje wartością samą w sobie”10. Dobrym
przykładem są tutaj realizacje taneczne, gdzie ciało jest
podmiotem, a jednocześnie
nadal pozostaje wyrażającym znakiem. Prezentowane
na scenie ciało Mikołajczyka
z pewnością pozostaje podstawową wartością, z jaką
mamy do czynienia, oglądając
Tryptyk. Lehmann pisze też, że
we wcześniejszych epokach
materialność ciała nie miała
dużego znaczenia. „Dyscyplinowane, trenowane i tak uformowane, by służyło jako znak,
nie stanowiło nigdy osobnego
problemu i tematu dla teatru
dramatycznego, w którym
istniało w niemal niezauważalny sposób”11. W modernie
natomiast seksualność, cierpienie, choroba, cielesne deformacje stały się naczelnymi
tematami. Aktualnie wykorzystanie cielesności stało
choć raz stematyzujemy emocje, możemy nabrać
krytycznego dystansu, który pozwoli nam je zrozumieć i lepiej nimi kierować. Dzięki ćwiczeniu
naszej somatycznej kontroli możemy dokonywać
zmian naszych somatycznych wrażeń.
10
11

H. T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł.
D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 273
Ibidem.
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się nieodłącznym elementem wielu spektakli. Nie dziwi więc widok nagiego ciała
czy erotyczna sceneria, jaka
mu towarzyszy. W przypadku Mikołajczyka ten aspekt
cielesności zostaje rozwinięty, zmodyfikowany. Mamy
bowiem przed sobą przede
wszystkim ciało tańczące, dla
którego podstawą scenicznego działania jest ruch, gest.
Musimy zdawać sobie jednak sprawę, iż mimo, że jest
ono piękne oraz idealnie proporcjonalne, przed wejściem
na scenę doznało kontuzji,
które uniemożliwiają mu wykonanie pewnych pozycji.
W książce Lehmanna możemy przeczytać również, że
w tradycyjnym teatrze akcja
dramatyczna „rozgrywa się
między ciałami, natomiast
w teatrze postdramatycznym
na ciele”12. Akcja dramatyczna, z jaką mamy do czynienia
w pracach Mikołajczyka rozgrywa się więc na jego ciele,
poprzez nie i za jego sprawą
– to ono wyznacza kolejne
sekwencje, to ono wyraża,
znaczy, wchodzi w korelację
z przedmiotami. Lehmann pisze też, że nowy taniec w swej
dramaturgii uprzywilejowuje
brak ciągłości. Istotnie, wiele tanecznych spektakli swą
budową bardziej przypomina luźne impresje i etiudy, niż
gotowy efekt pracy. Aktualnie
zachowanie linearności czy
przedstawianie jakiejś konkretnej historii nie jest tak
ważne, jak zwrócenie uwagi
na przyczynę działań artystów i cel, w jakim wykonują
oni poszczególne działania.
Mikołaj Mikołajczyk jest jednak artystą, pragnącym opowiadać o określonych znaczeniach. „Tryptyk” wydaje
się być dziełem, w którym
wyraźnie dostrzec może12

Ibidem, s. 275.

my ciągłość. Ostatnia z jego
części – „Plaisir d’Amour”
– kumuluje w sobie dwie poprzednie. Wszystkie rekwizyty, jakie zostały w nich użyte
pojawiają się tu, przestrzeń
natomiast pozostaje miejscem pamięci, w którym zachowane zostają pamiątki
z przeszłości. Z jednej strony
więc Mikołajczyk przez swoje cielesne znaki wydaje się
być artystą postdramatycznym, z drugiej jednak zachowuje pewne ramy, które wyznaczają bieg jego spektakli.

W tańcu postmodernistycznym powróciło to,
co w ruchach ciała mechaniczne i pogłębiła się fragmentaryzacja słownika
tanecznych ruchów. Ciało
rzadziej przekazuje teraz
określone znakowe komunikaty, rzadziej też manifestuje jedność tańczącego
ja, częściej natomiast pokazuje cały potencjał gestycznych wariacji podzielonego
na części aparatu ciała13
– czytamy w „Teatrze postdramatycznym”. W przypadku Mikołajczyka mamy do czynienia z zupełną odwrotnością
tezy Lehmanna. Ciało tancerza przekazuje nam bowiem
bardzo konkretne informacje
zawarte w znakach. To właśnie „ja” tańczącego jest tutaj
najważniejsze, to na nie zwrócona zostaje cała nasza uwaga. „Tryptyk” to więc manifest
scenicznej obecności artysty, jego bytowania w przestrzeni tańca i choreografii.
Zapisy na ciele

Judith Butler w pracy „Zapisy
na ciele, wywrotowe odgry13
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Ibidem, s. 276.
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wanie” poświęca wiele uwagi problemowi ciała i zapisu,
jakiego możemy na nim dokonać14. Autorka twierdzi, iż
ciało „często ukazuje się jako
bierny nośnik [medium], który nabiera znaczenia poprzez
pewien zapis czerpany ze źródła kultury, przedstawionego jako zewnętrzne wobec
tego ciała”15. Wyobraża się
je więc jako uprzednie wobec wypowiedzi. Ciało Mikołajczyka jest na scenie zanim
zacznie dla nas cokolwiek
znaczyć. Jednak wchodząc
na spektakl, mamy świadomość, że będziemy oglądać
konkretny zapis, jakiego dokonał na nim artysta przez
swe wcześniejsze doświadczenia. Jako dzieło sceniczne zapis ten jest tworem zamkniętym, niezmiennym.

tości kultury wyłaniają się
jako rezultat jakiegoś zapisu
na ciele, rozumianym jako nośnik, w istocie biała kartka”17.
Narzędziem do wykonania
takiego zapisu jest w projektach Mikołajczyka historia,
jego doświadczenia z czasu
przed powstaniem spektaklu.

Powołując się na Foucaulta, Butler stwierdza, iż „ciało wyobrażone jest jako powierzchnia oraz scena do kulturowego zapisu: »ciało jest
zapisaną powierzchnią zdarzeń«”16. Prace Mikołajczyka stanowią ważny przykład
tego, jak zdarzenia z życia
artysty zostać mogą na stałe
zapisane w jego ciele. Istotna
staje się tutaj kwestia pamięci. W spektaklach choreografa
wykorzystywane są podobne
sekwencje ruchowe, co dowodzi tego, jak płynnie porusza się on między kolejnymi
dziełami, ale też pokazuje, że
jego ciało posiada już pewne
stałe układy, które w nim zapisał. Jak pisze Butler: „war-

6. Shusterman R., O sztuce i życiu. Od poetyki hip-hopu do filozofii somatycznej, oprac. i tłum.
Wojciech. Małecki, Wydawnictwo Atla, Wrocław 2007. s. 120.

14 Zob. J. Butler, Zapisy na ciele, wywrotowe odgrywanie, przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński, [w:] Teorie
literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Kraków 2006, s. 514–529. Tekst Butler
poświęcony jest przede wszystkim problemowi
płci kulturowej i genderowemu zapisowi ludzkiego ciała. Mnie jednak interesować będzie tu sam
problem zapisu i ciała traktowanego jako nośnik,
dlatego skupię się głównie na interpretacji tez
Foucaulta, jakich dokonała autorka.
15

Ibidem, s. 515.

16

Ibidem, s. 516.

17

Ibidem.

Artysta odwołuje się w swych
spektaklach przede wszystkim do własnych doświadczeń – fizycznych, psychicznych, emocjonalnych. To,
w jaki sposób aktualnie wygląda jego ciało jest efektem
fizycznej pracy. Zapisane
w nim zostają nie tylko upadki i kontuzje, ale też poszcze-

gólne choreografie. Emocje
i przeżycia uzewnętrzniane
są także przy pomocy ciała tancerza, który następnie przekłada je na działania
sceniczne. „Tryptyk” to więc
cielesny zapis historii Mikołajczyka, dzieło, w którym
przekazał on nam wszystkie
swoje emocje i przeżycia.
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3. Butler J., Zapisy na ciele, wywrotowe odgrywanie, przeł. K. Kłosińska, K. Kłosiński, [w:] Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006, s. 514–529.
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Bliscy Nieznajomi w Poznaniu, Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego KRoki w Krakowie,
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I

Joga i doświadczenie ciała
(subiektywna impresja na podstawie poruszania się)

Czasem mam wrażenie, że
rzeczywistość jest przez kogoś
przygotowana do rozumienia
w swoim aktualnym kształcie
i nie zostawia miejsca na refleksję. Jest przykryta pojęciami, spod których jej nie widać.
Nie inaczej jest z jogą. Przyczynkiem do mojego zastanowienia się nad nią jest dość
niewielkie doświadczenie w jej
praktykowaniu i bardzo pobieżna lektura kilku tekstów.
Nie będzie to wyczerpujące
studium, ani dogłębna analiza,
gdyż wymagałaby napisania
na ten temat co najmniej kilku
tomów. O jodze pisano pisać
z punktu widzenia historii religii, skupiano się na jej wpływie
na zdrowie i kondycję w sensie
czysto fizjologicznym, lub badano ją jako pewien styl życia
i światopogląd. Nie jest to koniec podziału, gdyż istnieje
co najmniej kilkanaście różnych
szkół jogi, doktryn, traktatów
i indywidualnych podejść każdego nauczyciela. Postanowiłem więc zawiesić pewne
jej aspekty, takie jak historia
i geneza. Również jej miejsce
w indyjskim systemie filozoficznym postanawiam do pewnego
stopnia odłożyć na bok, tak jak
jej działania na fizjologię i mięśnie. Starając się ograniczyć
myślenie pojęciowe w ogóle, chciałbym ograniczyć się
do tego czym joga jest dla mnie
w swojej istocie, a co nazywam
roboczo doświadczeniem ciała. Kluczem do niego będzie
śledzenie ruchu, który wykonuję na macie podczas praktyki i najbardziej pierwiastkowe odczucia z nim związane.
Wszystko po to aby zbliżyć
się jak najbardziej do fenomenu odrzucając gotowe zestawy pojęciowego rozumienia.
Powrócić do rzeczy samych
to powrócić do tego świata
sprzed poznania, o którym po-

50

szok kulturowy 2 [2] 2015

znanie stale mówi i w stosunku
do którego każde naukowe określenie jest abstrakcyjne, zależne
i ma tylko charakter znaku, jak
geografia w stosunku do pejzaży, który nauczył nas najpierw,
czym jest las, łąka lub rzeka.1
Niczym odkrywczym nie jest
stwierdzenie, że w świadomości europejskiej umysł jest oddzielony od ciała. W najbardziej
jaskrawej wersji tego poglądu
ciało stanowi swego rodzaju
wehikuł, w którym porusza się
dusza/świadomość, czy jakaś
inna forma skonceptualizowanej umysłowości.2 Na łamach
filozofii, a później neurologii,
pytanie o relacje między ciałem
i umysłem wciąż jest przedmiotem debat. Jednak niezależnie
od stanowiska nauki nasz stosunek do ciała jest dość jasno
sprecyzowany w myśleniu potocznym. Na co dzień używamy ciała funkcjonalnie, ruszam
kończynami w konkretnym
celu, wymagamy od nich, aby
były nam posłuszne. Już w języku wyrażona jest sytuacja podporządkowania kończyny woli
umysłu. Nasze ciało jest po coś,
konkretnie po to aby wykonywać polecenia wyższej instancji
między uszami. Myślę, że każdy z nas ma w pamięci bajkę
Było sobie życie , w której w
sposób alegoryczny przedstawiane było działanie ludzkiego
ciała. Mózg był tam organem
nadzorczym, szefem odpowiadającym za decyzje. Jego obraz
w serialu animowanym dobrze
oddaje status tego organu w
kulturze popularnej. Mózg został tutaj wizualnie przedstawiony jako ogromne centrum

informatyczne, pełne komputerów i uwijających się postaci
w białych fartuchach, którzy
podejmują decyzje i przekazują
rozkazy do wszystkich części
ciała, w zależności od potrzeb3.
Jednak w naszym codziennym
życiu nie myślimy w ten sposób.
Nikt przy zdrowych zmysłach
nie wypowiada w myślach polecenia w kierunku swojego ciała, aby się poruszyło. Po prostu
nim ruszamy, mając jakieś poczucie jedności ciała i umysłu.
Ciało funkcjonuje w ten sposób w ukryciu, jest dla nas
przezroczyste, tzn. tożsame
z naszą świadomością, a przez
to niezauważalne, wtedy, gdy
działa zgodnie z naszą wolą
i stanowi jej narzędzie4.
W tym sensie codzienna życiowa praktyka idzie na przekór
zarówno dociekanom filozoficznym, jak i językowemu obrazowi świata. Sugeruje on, że
jesteśmy umysłem, natomiast
mamy ciało, a nie odwrotnie.5
Ciało w świadomości potocznej to coś podporządkowanego
umysłowi jeśli w ogóle jest włączane w jakąkolwiek refleksję.
II
Joga idzie na przekór tym przekonaniom poprzez doświadczenie ciała, które chciałbym
przedstawić w kilku etapach.
Pierwszym z nich jest uświadomienie sobie granic własnych
możliwości. Wykonywanie
poszczególnych asan wymaga przyswojenia sobie pozycji,
które na samym początku nie
są dla nas naturalne. Aby w nie
wejść należy świadomie użyć
ciała na różne sposoby.

1

M.Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001, s. 7.

2

Chodzi głównie o Kartezjański dualizm psychofizyczny, ale również o szerszą dyskusję na łamach
filozofii, która dotyczyła relacji ciało-umysł. Problem omówiony szerzej w: A Czeniek, Problem
ciała i umysłu [online]

3

http://www.iphils.uj.edu.pl/~m.kuninski/A%20
Czeniek%20Problem%20psychofizyczny.pdf
[dostęp: ]

5
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[online] Było sobie życie[dostęp:]

4 A. Wawrzkiewicz, Ciało jako „inny”, „obcy”, [online]
http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos1/
teksty/ciaojako.htm [dostęp:]
Przykładów może być wiele, np. „czuję się
źle w swojej skórze”. Ciało może „odmawiać
posłuszeństwa” a włosy mogą być „niesforne”.
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Wchodząc w pozycję trójkąta (Utthita trikonasana) wykonuję lekki rozkrok i pochylam się na bok
sięgając ręką w dół w kierunku stopy. Zwykle sięga
ona zaledwie łydki wywołując uczucie rozciągania
w dolnej części nóg i w jednym z boków ciała. Wyciągając drugą rękę do góry patrzę się w kierunku
nieba. Uwaga zostaje skupiona na ręce na którą patrzę. Chcę sięgnąć ręką bardziej w dół aby utworzyć
tytułowy trójkąt, jednak mięsień pod moim udem
z trudem się rozciąga, kiedy chce się wydłużyć.
Z jednej strony trzeba działać na przekór ciała jeśli pozycja jest dla nas trudna, co wiąże się
z brakiem komfortu. Jednocześnie należy mieć
na uwadze limity ustanowione przez ciało, których nie da się ujednolicić w żaden sposób. Uświadomienie sobie możliwości rozciągnięcia ciała
musi zostać przyswojone poprzez praktykę.

Próbując wejść do pozycji książki
(Baddha konasana) siadam przyciągając stopy do tułowia, otwierając kolana na zewnątrz. Nie
potrafiąc zachować równowagi,
trzymam się za stopy naciskając
na uda, aby rozciągając się skierowały kolana ku ziemi. Natykam
się na granice, poza którą biodra
nie chcą się rozciągnąć. Są twarde i nie mają zamiaru puścić, aby
nogi mogły spocząć na ziemi.
Wydaje się, że wszystko działa
na moją korzyść, naciskanie łokciami, grawitacja i mądre jogiczne rysunki z internetu. Nic z tego,
tkanki mają swoje plany.
Następnym etapem, który wyodrębniłem następuje
po wejściu do pozycji. Ujawnia
się on jako odczuwanie autonomii ciała. Chce ono zachowywać się w pewien sposób,
kiedy wykonuje się już jakąś
pozycję, ale nie opanowało
się jej do końca. Podczas pozycji zwanej Parśwattanasana
celem jest nie tylko jak najgłębsze pochylenie, ale również utrzymanie prostopadłych
do skłonu bioder, które same
dążą do tego aby się obrócić,
aby uczynić skłon łatwiejszym.
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W tej pozycji pochylając się wyraźnie wyczuwam lekki ból w tyłach nóg. Napinają się, nie pozwalając na zbyt głęboki skłon.
Cała noga, ku której się pochylam, jest jak napięta cięciwa,
która trzyma tułów, aby nie pochylił się zbyt głęboko. Po co ona
to robi? Chcąc złożyć ręce z tyłu
słyszę serię strzałów w stawach,
niczym przestawienie się jakiegoś mechanizmu, który trzeba
naoliwić. Mając ręce z tyłu skupiam się już tylko na stopie na
ziemi. Daleko przede mną, trzymana na dystans przez mięśnie
moich nóg. Do zostania joginem brakuje około pół metra.
Często słyszanym zdaniem
podczas zajęć, jest nasze biodro/
ręka/noga chciałaby iść w lewo/
prawo/dół nie pozwólmy jej/jemu
na to. Sugeruje to pewną autonomię ciała, które posiada
własną wolę i nieznane nam
dotąd dążenia. W tym kontekście ból, mrowienie oraz inne
oznaki dyskomfortu to coś
w rodzaju komunikatów pochodzących od ciała. Podczas
pierwszych dwóch etapów nie
wykraczamy poza dominujący paradygmat myślenia o cie-

le. Ma ono przede wszystkim
słuchać poleceń. Różnica jest
taka, że uświadomiliśmy sobie
jego podmiotowość. Ma ono
coś w rodzaju woli poruszania się w tę czy w inną stronę.
Powyższe doświadczenia występują podczas pierwszych
prób wykonywania asan. Docelowo pozycje mają być komfortowe, naturalne i wygodne.
Początkowo asana jest niewygodna, a nawet nie do zniesienia. Jednak przy pewnej wprawie wysiłek utrzymania ciała
w niezmiennej pozycji staje
się minimalny. Jest to bardzo
ważne, żeby zniknął wysiłek,
a pozycja medytacyjna stała się naturalna; tylko to bowiem ułatwia koncentracje.6
Mircea Eliade stara się uchwycić
sens praktykowania jogi, analizując starożytne traktaty i ich
interpretowanie przez różne
tradycje indyjskiej duchowości.
Jest to dla mnie interesujące jedynie jako punkt wyjścia dla na6

M. Eliade, Joga Nieśmiertelność i wolność, Warszawa 1984, s. 68.
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mysłu nad doświadczeniem ciała. Kiedy uda się uzyskać komfort asany, ciało przestaje stawiać opór, znika jego działanie
przeciwstawiające się woli pogłębiania pozycji. Według rozumowania Eliadego konsekwencją tego doświadczenia ma być
uzyskanie czystej świadomości
poprzez zapomnienie o ciele:
W ten sposób realizuje się pewna „neutralność” zmysłów;
świadomość nie ulega już zakłóceniu przez obecność ciała. Urzeczywistnia się pierwszy
etap ku izolacji świadomości;
pomosty zezwalające na komunikację z aktywnością zmysłową zaczynają zanikać7.
Jednak w moim przypadku
dzieje się zupełnie odwrotnie. Zamiast zapominać o ciele, mogę sobie o nim wreszcie
przypomnieć jako o nieodłącznej i niemal równoprawnej z umysłem części mnie.
7

Tamże, s. 69. Warto wspomnieć że autor czerpie
swoją interpretację z klasycznego traktatu o jodze autorstwa Patańdżalego. Jako że joga nie
jest monolitem istniało od niego szereg wariacji,
które nie zawsze stawiają cielesność jako balast,
który należy odrzucić (np. hatha joga)
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W pozycji wojownika
(Virabhadrasana) bierze udział
niemal całe moje ciało. Staram
się utrzymać nisko zawieszone
biodra na mocno postawionych
nogach. Szeroko rozstawione
ręce wyciągam do przeciwległych
stron świata, a wzrok biegnie
w dal bez żadnego konkretnego
celu. Wojownik gotowy do ataku,
silnie ufundowany na ziemi z elastycznym zawieszeniem. Czasem
moje brwi ściągają się mimowol-

nie-wojowniczo, ponieważ czuję,
że każda część mnie jest gotowa.
Jestem wojownikiem a moje ciało jest moim sprzymierzeńcem.
Ciało ma swoistą autonomię
na początku praktyki. Siły, nim
targające, pochodzą od mięśni, ścięgien i stawów, które
mają swoją logikę działania,.
Uświadomienie ich sobie uważam za jedno z największych
odkryć podczas praktyki jogi.

Kiedy to już nastąpi w niektórych pozycjach, można wreszcie
poczuć jedność ze swoją cielesnością. Celem mojej praktyki
jest swoiste ekwilibrium między tym czego oczekuje wola,
a tym do czego jest zdolne ciało. Z jednej strony zniesione
zostają naturalne limity ciała,
z drugiej można sobie uświadomić istnienie mięśni, czy wręcz
całych partii ciała, o których
się wcześniej nie wiedziało.

Tak jak w większości pozycji odwróconych podczas wykonywania
świecy (Sarvangasana) zmieniają
się priorytety grawitacyjne mojego ciała. Mogę wtedy odczuć jego
ciężar, który spływa na stabilne
barki. Uwolnione w ten sposób
stopy strzelają w górę mogąc
przez chwilę poczuć się jak czubek
ciała. Patrzą na głowę z góry z
ciekawością i obserwują jak podpiera ona ziemię kierując ku sobie wszystko co w ciele ma ciężar.
Czuję jak moje zatoki wypełniają
się, a na twarzy czuję zwiększone,
pulsujące tętno. Narządy wewnętrzne również schodzą w dół
na swoje pozycje, które upatrzyły
sobie, kiedy byłem jeszcze embrionem, nie znającym grawitacji.
W ten sposób otwierają się
nowe potencjalności w myśleniu
o swoim położeniu, ale również
okazuje się, jak bardzo jesteśmy
przyzwyczajeni, do uwarunkowanego stylem życia sposobu
posługiwania się ciałem. Zmienia
się hierarchia ważności poszczególnych części ciała, gdyż w każ-

W pozycji krowiego pyska (Gomukhasana) chcąc pogłębić pozycję kieruję stopy coraz bardziej na boki, co wywołuje
uczucie posiadania nieznanych wcześniej obszarów w środku ud. Okazuje
się, że nogi nie są jedynie kończynami
złożonymi z trzech fragmentów, oddzielonych zawiasami. Wewnątrz nich znajduje się bogactwo działających i pracujących tkanek, które dopiero jako całość
tworzą coś co nazywam nogą. W tej
pozycji nie mogę przestać o nich myśleć,
witać ich w swojej świadomości ciała.

***
Wtedy, podczas kończącego
ćwiczenia relaksu, mogę odpocząć razem ze wszystkimi częściami mojego ciała, które czasem aż mrowią w ogólnej ekscytacji i poczuciu całości. Jeśli
nie zamykam oczu, to patrzę
w sufit pokryty tynkiem z wyraźną fakturą. Czasem wydaje
się drgać lub wibrować. Dokładnie tak jak robią to codziennie
wszystkie części mojego ciała.
Wykonując swoją jogę pozwalając mi uczestniczyć w świecie.
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Martwe punkty, o których nigdy nie
myślimy, okazują się tak samo integralną częścią nas jak dłoń, czy stopa. Zmienia się również postrzeganie
swojego położenia. Aby opanować
niektóre pozycje trzeba przyzwyczaić
się, że głowa może znajdować się niżej
niż nogi, a ręce mogą służyć do stania.
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dej pozycji pełnią one inne role.
W ten sposób nasza uwaga zatacza swego rodzaju koło. Zaczyna
się od ciała, które tylko wykonuje rozkazy lub jest przezroczyste. Później wola i ciało ścierają
się w swoich dążeniach. Na końcu oba te elementy jednoczą się,
okazując się dwiema stronami
tej samej monety. Ciało jest znowu przezroczyste ale uświadomione i zintegrowane. Ciaśniej
przylegamy do samych siebie.

https://www.youtube.com/watch?v=NwMsHg3ZqYY [dostęp 11.07.2015. 10:34]
2. Czeniek Anna, Problem ciała i umysłu [online]
http://www.iphils.uj.edu.pl/~m.kuninski/A%20Czeniek%20Problem%20psychofizyczny.pdf
[dostęp 11.07.10:34]
3. Wawrzkiewicz Agnieszka, Ciało jako „inny”, „obcy” [online]
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Co ma ciało do wiatraka...
czyli krótki pamflet
na rzeczywistość
polskiej reklamy
Wykorzystanie cielesności jako
elementu zachęcającego do
sprzedaży na bilbordach, telebimach, ogłoszeniach, plakatach, w reklamie telewizyjnej,
na ulotkach i właściwie w każdej widzialnej przestrzeni przeznaczonej do prezentowania
produktów, to temat lawirujący gdzieś między antropologią wizualną, codzienności,
a antropologią ciała. Temat
uniwersalny w doświadczeniu
każdego przeciętnego i nieprzeciętnego zjadacza chleba.
Przed biciem po oczach reklamowym ciałem trudno uciec
nawet poprzez pozbycie się
telewizora (gestu coraz częściej
dokonywanego i propagowanego przez młodych ludzi i noszące znamiona rytuału wyłączenia1 z szaleńczego obiegu
wizualnych przekazów). Jeśli
jednak chcemy uczestniczyć
w życiu społecznym, prędzej
czy później udamy się na spacer czy do sklepu, a po drodze
może kilkakrotnie, natrafimy
na jakiś muśnięty w photoshopie uśmiech, należący do modela lub modelki, w reklamie zachęcającej do kupienia jogurtu
czy syropu na kaszel. Nic w tym
znów dziwnego, trudno przecież, by w reklamie produktów
dla ludzi występował na przykład koń. Jednak nie samymi
uśmiechami marketingowcy się
1

Pojęcie „rytuału wyłączenia” użył Roch Sulima
użytego w tekście Między rajem a śmietnikiem
(Ikonosfera warzywnych ogródków), „Polska Sztuka
Ludowa”, 1990, nr 4.
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posługują, w głowie im o wiele
śmielsze pomysły, nie wahają
się dla celów sprzedażowych
użyć ludzkiego ciała w pełnej
krasie i całym potencjale, często
w formie jednoznacznie seksualnej, ocierającej się o wulgarność. Jednocześnie reklama
nie jest jedynie samoistnym
efektem czystej fantazji marketingowców, a obrazem lub
zbiorem obrazów osadzonych
w pewnym kontekście kulturowym, tworzonym przez wszystkich nas – potencjalnych konsumentów. Aby być skuteczną,
reklama musi być zrozumiała
i atrakcyjna, a więc nawiązująca
do zbiorowych wyobrażeń. Stąd
też mówi się nieraz, że w reklamie, jak w zwierciadle, odbijają
się najbardziej utrwalone stereotypy, wzory, klisze i wizje
wytworzone przez użytkowników kultury. Obecność obnażonego ciała każe zastanowić się,
nad odpowiedzią z jakich wizualnych elementów jest utkany reklamowy dyskurs? Jaką
rolę pełnią w nim ciała-obrazy,
zwłaszcza ciała nagiej bądź półnagiej kobiety? Do jakich odwołują się kulturowych przyzwyczajeń i wzorców? Czym jest
ciało i kim (a może czym) jest
kobiece ciało? A pełni ono rozmaite, czasem drugo-, a czasem
i pierwszoplanowe role w reklamowej komunikacji z odbiorcami. Statystyka zaś pokazuje,
że w zdecydowanie przeważającej liczbie przypadków jest
to ciało kobiece. Stąd też moje
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większe skupienie na kobiecym
wizerunku w reklamie i strategiach marketingowych posługujących się kobiecym ciałem.
Zapoczątkowane przez antropologów i krytykę feministyczną interpretacje reklamowych
przedstawień kobiet i mężczyzn wyczulają na to, jakie
kulturowe klisze dotyczące płci
przedstawia reklama, a ich mechanizmy interesująco opisała,
za m. in. Ervingiem Goffmanem, Joanna Bator. Autorka
wyszczególnia dwa typy ukazywania kobiety w reklamie
telewizyjnej (ale bez problemu
znajdziemy te same typy w prawie wszystkich przestrzeniach
reklamowych, np. na bilbordach czy banerach): „kobietę
tradycyjną” i „kobietę nowoczesną – wyzwoloną”2. Pod pierwszą kategorią zmieściłaby się
matka z rozczuleniem całująca
po pupci niemowlę z reklamy
pieluch, czy też pani domu zachwycona proszkiem do prania
lub nowymi funkcjami zmywarki. Mimo posiadania zdobyczy
techniki typu piekarnik z funkcją mikrofali, pralka z funkcją
prasowania czy innych nieraz
futurystycznych wynalazków,
w zasadzie same w sobie uosabiają jeden z najstarszych i najtrwalszych pierwowzorów:
kobiety-matki i opiekunki sfery
domowej, stają reklamowym
2 J. Bator, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej,
http://www.bezuprzedzen.org/doc/wizerunek_
kob_w_reklamie.pdf

ucieleśnieniem bogini strzegącej domowego ogniska. Mimo,
że model ten w ostatnich latach
uległ bardzo silnej redefinicji,
a rola mężczyzny w sferze domowej rośnie, reklamy z rzadka i dość nieśmiało sygnalizują
męską obecność w domu. Obrazy na banerach i w telewizji odnoszą się do wyobrażeń
od dawna utrwalonych i znanych, stąd też stereotyp jest dla
reklamy budulcem idealnym.
Drugi typ – kobieta „wyzwolona” – prezentuje płeć żeńską
w sferach życia niezwiązanych
z „tradycyjnymi” zajęciami, sferą
domową i opieką nad dziećmi.
Reklamodawcy zręcznie wykorzystują przemiany kulturowe
i wielość wzorów związanych
wyobrażeniami o rolach płci
i tworzą z nich nowe modele
do obrazowania swoich produktów. Przykładem reklamowej „kobiety wyzwolonej”
jest współczesna femme fatale,
przejmująca wiele cech od figury kobiety-modliszki, popularnej w literaturze czy malarstwie
na przełomach wieku XIX. i XX.,
czy później, m. in. w kinie noir.
Kobiety pięknej, wyrachowanej i wykorzystującej mężczyzn
dzięki zniewalającemu urokowi. Reklama nie jest dokładnym
przeniesieniem tego schematu,
ale podkreśla cechy tożsame
z femme fatale: pewność siebie, świadomość swojej urody
i seksualna siła. Współczesny
wariant tego przedstawienia
to modelka spoglądająca na nas
z banerów reklamowych tajemniczym i ponętnym spojrzeniem
(spod muśniętych „zniewalającą mascarą” rzęs), prezentująca
perfumy, kremy, lakiery do paznokci i wszelkie inne produkty kosmetyczne, a także odzież
(a w szczególności bieliznę)
czy też produkty odchudzające. Wyzwolona kusicielka jest
jedną z najcenniejszych klisz
napędzających tzw. „przemysł
piękna” i związaną z nim kobie-

cą pogoń za doskonaleniem wyglądu i osiągnięcia tym samym
aprobaty otoczenia (w rzeczywistości zatem jej „wyzwolenie” jest wątpliwe). Kolejną
kliszą współczesnej i wyzwolonej reklamowej kobiecości jest
ukazywanie aktywnej zawodowo kobiety sukcesu, której
bolączki związane zawodowym
pędem na wysokich obcasach
pomaga uśmierzać np. chłodząca maść antyżylakowa,
a wyskakującą tuż przed ważnym spotkaniem biznesowym
opryszczkę pomagają zatuszować specjalne plastry. Z jednej
strony mamy więc imperatyw
pogoni za pięknem, z drugiej:
za zawodowym sukcesem.
Powyższe kategoryzacje oparte na eseju Bator nie wyczerpują wielorakiego zasobu reklamowych kobiecych postaci,
do żadnej z powyższych trudno
mi też przyporządkować konkretne zjawisko, które skłoniło
mnie do napisania tego tekstu.
Jaki to typ reklamowej niewiasty? A zatem, zgodnie z tematem przewodnim numeru,
kobieta sprowadzona do samego ciała, półnaga a czasem
i naga (a jakże!) wyprężona jak
struna w prezentacji swoich
wdzięków i produktu, często
zaskakującego jak na tak jawnie odwołującą się do seksualności strategię marketingową.
Nawet jeśli odziana jest w skąpą bieliznę, to bynajmniej nie
bielizna jest przedmiotem reklamy. Gdzie zatem możemy
ją spotkać? W reklamach samochodów, przetworów rybnych,
kursów językowych, tapicerek, framug okiennych, kostki
brukowej, barów mlecznych,
napojów energetycznych czy
blachodachówki, gładzi gipsowej, organizacji katolickich,
a nawet ubojni drobiu3. Przy3

Wszystkie wyżej wymienione typy produktów,
łącznie z przetworami rybnymi, wykorzystały
w swoich reklamach roznegliżowane kobiece
ciało. Marki trudno spamiętać, za to warto te czy
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kłady można mnożyć i mnożyć, a z pomocą w tej wyliczance przychodzi nam jak zwykle
internet, z doskonałym prześmiewczo-krytycznym portalem o wymownej nazwie Szczuciecycem.pl (także w wersji
facebookowej4), którego autor
piętnuje używanie kobiecego
ciała do celów sprzedażowych.
Nieprzypadkowo zjawisko
nazwane jest krótko i dosadnie „szczuciem cycem” nie zaś
np. „szczuciem atrakcyjną kobietą”, użyty w nazwie element
ciała oddaje częstą fragmentację dokonywaną przez grafików tworzących takie twory,
zgodnie z zasadą pars pro toto.
Oprócz tytułowego szczucia
damskim biustem, popularne
jest też szczucie nogami, które wystają z któregoś rogu,
oparte np. o reklamowany kaloryfer, częste jest też szczucie pupą, rozchylonymi ustami,
albo całym ciałem pozbawionym głowy, „uciętej” w kadrze.
Na potrzeby tekstu nazwałam
ten typ kobietą-rekwizytem,
by podkreślić odrębność wobec
pozostałych typów nakreślonych m. in. przez Bator. Wydaje
mi się równie częstym typem,
różniącym się poprzez czysto
rekwizytową, ozdobna rolę
i poprzez swego rodzaju abstrakcyjność wobec prezentowanego produktu. Mimo, iż takim
„cielesnym” chwytom marketingowym zarzuca się prostotę, banał i brak wyrafinowania;
mimo, że łatwo na tego typu
twory machnąć ręką, to pochylenie się nad wykorzystaniem
kobiety-rekwizytu w reklamie
i jego interpretacja sprawiły
mi większą trudność niż np. klisza femme fatale z reklamy
perfum. Dlaczego tego typu
reklamy są niejednoznaczne?
inne przykłady obejrzeć na stronie internetowej
podanej linijkę niżej.
4

https://www.facebook.com/pages/Szczuciecycem/150654981648330?fref=ts
(dostęp 27.07.2015 r.)
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Jeżeli zgodzimy się, że reklama przedstawia regresywną
postać kultury, nie tworzy jej,
lecz odbija w krzywym zwierciadle, to wymienione wcześniej klisze: matka czy famme
fatale (która również często
jest przedstawiona jako obiekt
seksualny), są, mimo iż obciążone nieraz nieznośnym dla
co wrażliwszych konsumenckich oczu ładunkiem stereotypów, komunikatem czytelnym.
Vivian Gornick pisze: „Chociaż pokazanych tu zachowań
nie można traktować jako zachowań cechujących mężczyzn
i kobiety w prawdziwym życiu,
to chyba da się odnieść do nich
znaczące negatywne stwierdzenie, mianowicie: że jako
obrazy nie są one postrzegane
jako osobliwe i nienaturalne”5.
Powielanie stereotypowych
obrazów kobiecości tożsamej
z macierzyństwem może być
więc uważane za drogę na skróty, ale w tak wyrazistym i z założenia nieskomplikowanym
przekazie, jakim jest reklama,
sprawdza się jak ulał, nie sprawia odbiorcy trudności w odczycie, wydaje się „normalne”.
Studia kulturowe dowodzą
również, że reklamy nie reprezentują wyłącznie produktu,
ale również styl życia czy wartości, do których użytkowanie
tegoż ma otworzyć dostęp,
przykładowo: pasta do zębów
ma nie tylko uchronić jamę
ustną przed bakteriami, ale
ma zapewnić prezencję osoby
zadbanej, atrakcyjnej, olśniewającej a takie przecież odnoszą
sukcesy na polu zawodowym
i miłosnym, co krótka reklamowa historyjka ukazuje. Femme
fatale prezentująca nowe perfumy daje gwarancję atrakcyjności i seksapilu, domowa bogini ukazuje wizję idyllicznego
macierzyństwa i radosnej opieki nad roześmianym bobasem

odzianym w świeże i przyjemnie pachnące pieluszki. Próbuje się sprzedać nie tylko produkt, ale i atrakcyjny styl życia.
Jednak kobieta-rekwizyt sprawa staje się bardziej zagadkowa, trudno mówić bowiem
jaką wizję chce sprzedać nam
„cielesna” reklama dajmy na to,
gładzi szpachlowej. Tego typu
przedstawienia paradoksalnie rozszyfrować trudno: logika mówiąca, że jeśli kupisz tę,
a nie inną gładź szpachlową,
to zaroi się wokół ciebie od kobiecych ciał, takich jak na zdjęciu, wydaje się dość naiwna.
Przyglądając się dużej części
przedmiotów reklamowanych
przez kobiece ciała, widać wyraźnie, że adresatami mają być
w domyśle mężczyźni, kojarzone są one bowiem albo z zawodami albo pasjami uważanymi
często za typowo „męskie” takimi jak: budowlanka, kulturystyka, motoryzacja. Wtedy
dość czytelnie można zinterpretować obecność pięknego
kobiecego ciała w reklamie jako
potwierdzenia statusu prawdziwego mężczyzny posiadającego
szybki samochód, imponującą
muskulaturę albo męski fach
w ręku (a do tego doskonałą
gładź szpachlową). Wpisują się
ona w reklamową kompozycję
potwierdzającą kliszę męskości.

5 V. Gornick, Intruduction, cyt. za: J. Bator, op. cit, s. 7.

Takie zinterpretowanie zjawiska użycia kobiety jako rekwizytu nie wyczerpuje jednak
sprawy: skąd bowiem kobiece piersi dumnie reklamujące zupę kalafiorową w barze
mlecznym, pizzę czy wszelkie
inne produkty spożywcze, kurs
języka angielskiego czy wspomnianą już nieszczęsną ubojnię
drobiu? W tych przypadkach
trudno mówić o wyłącznie męskiej grupie docelowej (choć
genderowych badań nad spożywaniem pizzy chyba jeszcze nie zrobiono, to z autopsji
wiem że obie płcie zajadają się
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nią równie chętnie i są cennym targetem dla reklamodawców). To samo w przypadku kursów językowych i wiele
innych przypadków produktów reklamowanych przy zastosowaniu kobiecego ciała.
Co ma zatem, parafrazując
przysłowie, ciało do wiatraka?
Można by rzec: nie musi nic
„mieć”, by znaleźć się w jakimkolwiek przekazie wizualnym,
nie tylko reklamowym. Zżymać
się na samych marketingowców
więc nie warto: reklama pasożytuje na wszystkim, co kultura ma jej do zaoferowania,
nie ukrywając swoich intencji
zysku, stąd też jest tak wdzięcznym tematem do pastwienia
się. Ale to jedynie czubek góry
lodowej złożonej z codziennie zalewających nas obrazów,
pokazujących czym w kulturze
jest ciało, w szczególności kobiece. Istnieje bowiem spora
asymetria w ilości i sposobie
ukazywania ciała męskiego
i kobiecego. To drugie czyniąc
obiektem czysto estetycznym,
wtłoczonym w erotyczny kontekst, „miłym dla oka” rekwizytem, który dopełni każdą
kompozycję. Jest to ciało do patrzenia, ciało-dla-innego, wystawionym na obiektywizujące
spojrzenie6. Jest zatem jak manekin, na który można nałożyć
dowolny przekaz. Tę asymetrię między obrazowaniem ciał
kobiecych i męskich, (również
w sensie dosłownym) ukazuje
dokonane przez internautów
zestawienie reklam amerykańskiego giganta odzieżowego
Americal Aparrel, który lansując kolekcję typu „unisex”
(ujednolicającą fasony strojów
męskich i kobiecych) pokazuje,
że „unisex” odnosi się wprawdzie do ubrań, nie do sposobów ich noszenia. Zupełnie
odmiennie posługuje się ciałami męskim i kobiecym swoich
6

P. Bourdieu, Anamneza ukrytych stałych,
[w:] Męska dominacja, Warszawa 2004, s. 79.
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modeli w prezentacji danego
produktu. Model stoi w pozycji
„naturalnej”, pasywnej, wyprostowany, z koszulą zapiętą pod
szyję, produkt który ma na sobie, jest wyraźnie widoczny
i gra główną rolę. W przypadku modelki trudno powiedzieć,
czy bardziej „chodzi” o prezentowaną koszulę, czy o wypiętą pupę w skąpych majtkach.
Nieprzypadkowo mówi się, że
w obrazkowym morzu bez dna
jakim jest internet, od wizerunków kobiecych piersi jest więcej tylko obrazków z małymi
kotkami. Oddaje to sens astronomicznego nagromadzenia,
powszechności i zbanalizowania cielesnych wizerunków we
wszystkich sferach społecznie
dopuszczalnych (i pożądanych?)
obrazów. Nie tylko w reklamach, ale i w filmach czy teledyskach, okładkach czasopism:
i męskich i kobiecych, i brukowych i tzw. opiniotwórczych
(wystarczy przejrzeć dostępne w sieci zestawienia okładek
gazet takich jak „Newsweek”
czy „Wprost”). Pod względem stosowania ciała zanika
więc granica na prasę „poważną” i „szmatławce”. Podobnie
w przypadku oprawy graficznej literatury: przeglądanie
okładek książek w dziale „beletrystyka” w dużej sieciowej
księgarni owocuje kolejnymi
spostrzeżeniami. Stos nowych
powieści pewnego południowoamerykańskiego pisarza-noblisty, którego polski wydawca
postanowił „obdarować” kolejną już okładką przedstawiająIlustracje - inspiracje do napisania powyższego tekstu:

cą fragment roznegliżowanego kobiecego ciała (wszystko
w konwencji artystycznego
aktu, opakowane w otoczkę
dobrego smaku). Hasło przy
tytule podkreślało, że mamy
do czynienia z książką noblisty,
wabiąc możliwością obcowania z kulturą wysoką, a jednocześnie łącząc to ze strategią
nieróżniącą się wiele od reklamy małomiasteczkowej firmy
produkującej kostkę brukową,
na której figuruje roznegliżowana „laska”. „Szczucie” może się
więc łączyć z treściami „poważnymi”, nakłaniać do narodowego przebudzenia (przedostatnie zdjęcie), uzupełniać nawet
kampanie społeczne i symbole
heraldyczne. Nie tak dawno
w lokalnych mediach pojawiła
się dość cudaczna informacja
o decyzji radnych nadmorskiej
Ustki, by poprawić herb miasta
– syrenie na nim przedstawionej powiększając i ujędrniając
piersi, które do tej pory prezentowały się najwyraźniej zbyt
mizernie i nie dość atrakcyjnie.
Dziś więc syrena ma kształty
odpowiadające obowiązującym kanonom kobiecego ciała,
radnym zaś zapewne milej obraduje się w sali, w której wisi
herb z syreną posiadającą biust
godny modelek „Playboya”.
Kiedy próbuję przypomnieć
sobie zalążki świadomości używania ciała kobiecego jako rekwizytu, pojawia się w mojej
głowie pewne wspomnienie,
kiedy jeszcze jako dziewczynka,
jadąc z dziadkiem samochodem,
dostrzegam na poboczu drogi
„obraz_1.jpg”
„obraz_2.jpg”

bilbord o osobliwej treści i przekazie. Przedstawia znak drogowy „STOP”, taki, jakich wzdłuż
szosy widzimy pełno. Różnica
jednak w tym, że w reklamie nie
podtrzymuje go słup, lecz… wygięte w ponętnej pozie kobiece
ciało. Nagie lub prawie nagie,
pewności brak, bo wszystkie
„krytyczne” punkty zasłonięte
były przez ów znak, zza którego wystają nogi, ręce i górna
część klatki piersiowej wraz
z szyją. Głowy brak – ucięta w kadrze. Rzecz w tym, że
tenże twór reklamowy miał
dość chlubny i społecznie potrzebny przekaz – opatrzony
napisem w stylu: „Kierowco,
zwolnij!” apelował o zachowanie bezpiecznej prędkości
na terenach zabudowanych.
Nieświadoma wówczas powszechnych strategii wykorzystywania potencjału cielesności do sprzedaży, pytam
dziadka, dlaczego ten znak
trzyma goła pani. Dziadek,
nieco zakłopotany mruczy
pod nosem, że „No, ale nic jej
nie widać przynajmniej”. Myślę, że w tej odpowiedzi kryje
się sposób myślenia i podstępna taktyka marketingowców:
„Jak się kto przyczepi, że gorszące, niesmaczne i po najniższej linii oporu, to powiemy,
że sami są zboczeńcy, a ta pani
jest przecież zasłonięta gdzie
trzeba.” Znakiem drogowym.
Oponą. Biustonoszem z makaronu. Wszak niejednoznaczne
to zadanie rozstrzygnąć: czy
perwersja obrazu jest w oku
patrzącego, czy tworzącego?
„obraz_3.jpg”
„obraz_4.jpg”
„obraz_5.jpg”

O autorze:
Agnieszka Buława – pochodzi z Poznania. Studiuje etnologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się środowiskami skupionymi
wokół muzyki elektronicznej. Lubi też rekiny.
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Kobieta jak z bajki
Jedno z podstawowych pytań
natury egzystencjalnej z jakim musi zmierzyć się każdy
z nas jeszcze przed skończeniem ósmego roku życia, brzmi:
kim chcesz być w przyszłości?
Tak sformułowane pytanie
może wydawać się oczywiste.
Każdy z nas miał jakąś ciocię
lub wujka, którzy przy każdej
wizycie zadawali to niezręczne
pytanie oczekując jakiejś zadowalającej odpowiedzi. Zaraz
po „kim chcesz być w przyszłości?”, padało zapytanie „lubisz
szkołę?” czy „masz w grupie
jakiegoś narzeczonego/ narzeczoną?”. Jednak pytanie o przyszłość wydaje się być kluczowe.
Zmusza do myślenia, jak żadne
inne wpływa na odnalezienie
naszego miejsca w zagmatwanej rzeczywistości. Z pozoru
wydaje się, że możliwych odpowiedzi są tysiące. Gdy ma się
sześć lat jest się przekonanym,
że można być zarówno kierowcą, lekarzem jak i Muminkiem.
Z czasem życie nas rozczarowuje i wiemy, że musimy porzucić nasze ambicje o zostaniu
Małą Mi. Tak to przynajmniej
wyglądało w większości znanych mi przypadków. Są jednak kraje, które na potrzeby
tematu można nazwać krainami, gdzie istnieją superbohaterzy i prawdziwe księżniczki.
W tym artykule zajmę się
zagadnieniem księżniczek
w Ameryce Łacińskiej. Jest

60

to temat niezwykle mi bliski. Po pierwsze, ze względu
na ilość czasu spędzoną na kontynencie amerykańskim czuję
się z nim niezwykle związana.
Po drugie, osobiście nigdy nie
marzyłam o zostaniu księżniczką i nawet miesiące pobytu wśród „Ich Wysokości”
nie zmieniły moich poglądów.
Nie można bezapelacyjnie
stwierdzić, że każda Latynoska pragnie zostać księżniczką.
Takie uogólnienie byłoby zapewne fałszywe i krzywdzące dla niektórych mieszkanek
Ameryki Łacińskiej. Niewątpliwym jest jednak fakt, że stawanie się kobietą w Meksyku
czy w Ekwadorze składa się
z prostych założeń. Niedługo
po narodzinach każdemu osobnikowi płci żeńskiej przekłuwa
się uszy. Rodzice lub rodzice
chrzestni mają obowiązek znalezienia odpowiednio drogich
i błyszczących kolczyków. Powszechnie wiadomo, że kobiety lubią biżuterię, więc można
śmiało założyć, że dwudniowej
dziewczynce taki prezent się
spodoba. Tym sposobem, ciało
zostaje naznaczone archetypicznie żeńską tożsamością
już od samego początku. Byłam kiedyś świadkiem niezwykle burzliwej dyskusji na temat
przekłuwania uszu niemowlętom płci żeńskiej. Miało to miejsce w Meksyku, a dokładniej
w mieście San Luis Potosi,
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podczas jednego z rodzinnych
obiadów u wujka Rodolfo. Mój
znajomy Ricardo, wykładowca
akademicki, oczekujący na narodziny swojej pierwszej córki,
poprosił aby nikt nawet nie rozważał zakupu kolczyków, gdyż
nie miał zamiaru przekłuwać
uszu swojemu dziecku. Inwektyw jakie padły pod jego adresem nie śmiałabym przetłumaczyć i przytoczyć. Mogę tylko
dodać, że oliwy do ognia dodało postanowienie Ricardo, że
nie będzie ubierał córki na różowo. Co poniektórzy odeszli
od stołu, inni nerwowo popijali
co było do popijania, w oczekiwaniu na finał ekscytującej dyskusji. Stwierdzeniem, które pozbawiło Ricarda szans na jakiekolwiek racjonalne argumenty
było zdanie, które brzmiało tak:
Przecież dziewczynki są po to,
żeby miały kolczyki, długie włosy, po to żeby można im było
robić fryzury, kwiatuszki powpinać i założyć diademy. Cytat
jest dosłowny, gdyż zdanie było
na tyle radykalne, że na długo
pozostało w mojej pamięci.
W tej wypowiedzi kwiatki i diademy znalazły się nieprzypadkowo. Są to atrybuty, które towarzyszą niektórym kobietom
przez niemal całe życie. Widok
dwudziestoparoletniej dziewczyny na dyskotece ze srebrną
koroną na głowie, w San Luis
Potosi nie należał do rzadkości.
Co więcej, nie tylko Miss mia-

ły prawo do noszenia diademu. Miała je każda dziewczyna,
która na dzień przed dyskoteką
zakupiła odpowiednio błyszczącą opaskę w sklepie kosmetycznym. Bycie księżniczką
w niektórych kręgach jest nadzwyczaj modne. Dziewczyny
postują na portalach społecznościowych zdjęcia swoje i koleżanek w diademach z podpisem „jak księżniczki”. Trzeba
zaznaczyć, że nie ma w tym
nic prześmiewczego ani ironicznego. Posiadanie długich
do pasa włosów i diademu
nie jest niczym co by wzbudzało zdziwienie lub śmiech. Używanie królewskich atrybutów
jest częścią dnia codziennego.
Są jednak okazje podczas, których można stać się prawdziwą,
stuprocentową księżniczką.
Pierwszym i najważniejszym
takim wydarzeniem są piętnaste urodziny. Są one odpowiednikiem obchodzonej w Polsce
„osiemnastki”. Tradycja piętnastych urodzin tak zwanej
quinceañera pochodzi jeszcze
z czasów kolonialnych. W wieku piętnastu lat, młoda kobieta
dostawała elegancką sukienkę i podczas specjalnej uroczystości była wprowadzana
do towarzystwa. Od tego momentu panna mogła uczestniczyć w spotkaniach dorosłych
oraz oczekiwać na zaręczyny.
Zwyczaj ten, w zmodyfikowanej formie, przetrwał do dziś
i nadal stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu
kobiety. Wnioski te wyciągam
na podstawie faktu, że przy
okazji każdego niemalże wywiadu jaki przeprowadzałam
z Kolumbijkami, Meksykankami oraz Ekwadorkami, pojawiał się temat quinceañera.
Na uroczystość zapraszana
jest praktycznie tylko rodzina.
Urodziny zaczyna się od mszy
świętej i błogosławieństwa
rodziców. Dopiero po tej oficjalnej części nadchodzi czas

na uroczystą kolację, a potem
na zabawę. Tym co wydaje się
być najbardziej fascynujące
w czasie tych uroczystości jest
znaczenie jakie nadaje się wyglądowi piętnastolatki. Jest
to dzień, w którym dziewczyny
przeistaczają się w prawdziwe
księżniczki. Należałoby zacząć
od omówienia sukienki. Zazwyczaj są to szyte na zamówienie suknie rodem z Disneya.
Porównanie kreacji do tych
ze znanej wytwórni filmowej
jest świadome. Często bowiem,
dziewczynki inspirują się postaciami takimi jak Śnieżka,
Dzwoneczek lub Kopciuszek.
Niekiedy sukienki są identyczne z tymi jakie można zobaczyć w scenach finałowych
słynnych bajek. Istnieją sklepy specjalizujące się w sprzedaży sukienek na piętnaste
urodziny. Dominuje w nich
tiul, brokat, róż oraz błękit.
Tak jak ma to miejsce w przypadku ślubów, ważne jest
to czym przyjedzie się do kościoła. Firmy zajmujące się
organizowaniem quinceañera
prześcigają się w pomysłach.
Standardem są karoce niczym
z XVIII wieku. Nowością natomiast są tulipany. Otóż jubilatka może wyłonić się z wysokiego na dwa metry tulipana, który w odpowiednim momencie
rozchyli swe płatki, ukazując
księżniczkę w całej okazałości.
Możliwości jest tyle ile pomysłów na zrealizowanie marzenia o idealnej quinceañera.

Istotnie, dziewczyna w dniu
swoich piętnastych urodzin
staje się ucieleśnieniem księżniczki. Ciężko znaleźć coś
co bardziej odpowiadałoby
stereotypom kobiecości i wyglądu kobiety niż quinceañera. Jest ona jak postać z bajki
– eteryczna i delikatna. Długa,
rozłożysta suknia podkreśla
kobiecy status, a towarzyszący szambelani chronią ją przed
potknięciem się o zwoje materiału. Niedawno rozmawiałam
z Meksykanką, która podważyła moją teorię o powszechności marzenia o zostaniu księżniczką. Stwierdziła bowiem,
że w dniu swoich piętnastych
urodzin chciała założyć czarną,
krótką sukienkę. Byłam zachwycona tą informacją, gdyż
moja informatorka zaprzeczyła mojej wizji quinceañera.
Moja ekscytacją wzrosła, gdy
Meksykanka dodała, że została zaszantażowana przez matkę. Ta powiedziała, że jeżeli nie
założy kolorowej, długiej sukni
będzie mogła zapomnieć o wycieczce do Europy. Zwierzyłam
się, że osobiście nigdy nie założyłabym sukni, która w jakikokolwiek sposób mogłaby przypominać krojem strój Śnieżki
lub panny młodej. Zmieszana
dziewczyna stwierdziła, że jej
wymarzona czarna sukienka również pochodziła z filmu
Disneya tylko, że film był fabularyzowany, a sukienka należała do czarnego charakteru.

Stałym elementem uroczystości jest zastęp dżentelmenów
złożony z kuzynów i braci piętnastolatki, którzy pomagają jej
i towarzyszą przez cały czas
trwania urodzin1. Wszyscy
w jednakowych garniturach
i muszkach odpowiadających
kolorowi sukni piętnastolatki, są gotowi na każdy rozkaz.

Drugim wydarzeniem dającym
okazję do podkreślenia książęcej natury jest uroczystość
z okazji zakończenia szkoły
średniej. W ten dzień dziewczyny ostatnich klas zakładają
śnieżnobiałe suknie i w towarzystwie narzeczonych oraz
rodziców świętują zakończenie ważnego etapu edukacji2.
Przygotowania do graduación
są jednak długotrwałe. Nie-

1

2

obrazek
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które dziewczyny już na dwa
lata wcześniej projektują i zamawiają sukienki. Przeprowadziłam wiele rozmów na temat graduación zwłaszcza
z Ekwadorkami. Byłam również
świadkiem przygotowań jednej
Meksykanki do tej uroczystości. Jeżeli chodzi o doświadczenia moich ekwadorskich
rozmówczyń, to ich wypowiedzi były tak różne, że trudno
było dojść do jakiś konkretnych
wniosków. Pamiętam rozmowy
z dwiema kobietami, które opowiadały, że marzyły o długiej
i rozkloszowanej sukni niczym
księżna Diana. Z zaprezentowanych zdjęć od razu można
było dostrzec, że były one bliskie swojego ideału. Pomimo,
że marzenie o idealnej sukni się spełniło, to zostały one
wyśmiane przez swoje rówieśniczki. Te uznały, że ich suknie wyglądają jak ślubne. Tego
typu stwierdzenie jest o tyle
zaskakujące, że wszystkie suk-

nie jakie widniały na zdjęciach
były dostatecznie długie i białe,
że można je było wziąć za ślubne. Moja inna rozmówczyni nie
ukrywała swojej buntowniczej
przeszłości. Opowiedziała mi
historię ze swojej uroczystości
graduación, na którą przyszła
w białym garniturze. Komentarze na temat jej występku
były głównym tematem rozmów w czasie balu. Co więcej,
uczęszczała ona do katolickiej
szkoły. Siostry zakonne, które ją prowadziły zagroziły, że
przez nieadekwatny strój, Anna
nie dostanie świadectwa ukończenia szkoły. Oryginalny strój
został surowo potępiony zarówno przez pozostałe uczennice, jak i przez rodziców Anny.
Historia Anny pokazuje, że
nie wszystkie kobiety w Ameryce Łacińskiej stylizują się
na księżniczki. Jest to jednak
wyraźny trend, który w krajach takich jak Meksyk czy

Ekwador dotyczy sporej grupy
dziewczyn. Źródeł inspiracji
można dopatrywać się w wizerunkach głównych bohaterek
bajek, które od najmłodszych
lat towarzyszą dzieciom. Następnie wzorce te przenikają do popularnych telenowel,
w których postać kobiety jest
niemal zawsze stereotypowa.
Nie ma tu miejsca na półśrodki. Na podstawie wizerunków
kobiet w wytworach kultury popularnej można mówić
o pewnych niezbywalnych atrybutach kobiecości, takich jak
długie włosy, perfekcyjny makijaż i podkreślające sylwetkę
stroje. Dlatego też księżniczki
są postrzegane jako ucieleśnienie kobiecości. To ile dana
kobieta zapożyczy z popularnego wizerunku jest kwestią
indywidualną. Niemniej, sposób kreowania kobiecości jaki
ma miejsce wśród latynoskich
nastolatek jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny.

O autorze:
Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
We wcześniejszym życiu na pewno byłam Latynoską. Lubię bardzo wysokie góry
i dobrą kawę. Wszystkie oszczędności przeznaczam na podróże.
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OD REDAKCJI: O CIELE W TELEDYSKACH
Postanowiliśmy redakcyjnie pobawić się popkulturą! Zapraszamy do czytania i oglądania:

No ale miało być o ciele…
otóż w teledysku ciało ludzkie występuje w interesującym kontekście, który być
może ma większy sens niż tylko radosne bałaganienie. Ciało ludzkie jest w tym utworze
materiałem plastycznym.
The Music Scene1
wykonawca: Blockhead
album: The Music Scene
rok wydania: 2009
autor animacji: Anthony
Francisco Schepperd
Animacja, której autorem jest
Anthony Francisco Schepperd,
krąży po sieci jako teledysk
do co najmniej kilku różnych
utworów z kręgu muzyki elektronicznej. Oficjalnie jest to teledysk do utworu DJ-a i producenta hiphopowego o pseudonimie Blockhead. Chociaż
nie ma chyba żadnego związku
ze słowami numeru The Music
Scene, jednak jest do niego idealnie dopasowany pod względem przejść rytmicznych.
W teledysku dzieje się masa
zupełnie odklejonych rzeczy.
Kolorowe zwierzęta rozpadają
się na tęczowe kluski, a po ziemi chodzi sferyczny telewizor
na pajęczych nogach. Wszystko przepysznie taneczne i chaotyczne, jeśli ktoś lubi psychodeliczne klimaty wizualne.
1

Na samym początku tworzone
jest z czegoś w rodzaju pełzających żył. Wychodząc z ściany/
ekranu formują one na postawionym naprzeciwko fotelu
sylwetkę ludzką. W miarę rozwoju „akcji” ekran ukazuje inne
formy homo sapiens, tworzone tym razem z ciastopodobnej masy. Od nóg po czubek
głowy ciało jest nawijanie ruchem spiralnym dookoła niewidzialnego środka. Zupełnie
jakby tworzywo znało docelowy kształt, nie potrzebując
żadnej zewnętrznej siły oprócz

grawitacji. Innym razem pod
wpływem fal świetlnych i rytmicznych basów ludzka forma zostaje zdezintegrowana
do pojedynczych cząsteczek,
które jednak zaraz umykają zmieniając się w kolorowe
zwierzęta. Na samym końcu ustaje zasilanie podłączone do ludzkiej głowy. Skorupa
rozsypuje się, stając się na powrót taśmowym makaronem,
tyle że w żałosnym nieładzie.
W świecie tego teledysku ciało ludzkie jest skorupą, która
wymaga animacji, zewnętrznej
siły lub impulsu, który tchnąłby w nią życie. Bez niego jest
ona nie tylko niezdolna do ruchu – nie potrafi nawet utrzymać swojego własnego kształtu, zapada się pod własnym
ciężarem albo pod wpływem
światła i basowego podmuchu.
Nie jest to chyba wizja pozbawiona odniesienia do rzeczywistości. Istoty żywe mogą pozazdrościć skałom umiejętności
zachowania kształtu przez całe
wieki. Muszą one bez przerwy utrzymywać swoją formę.
Tylko metabolizm jako całościowy ruch i przemiana substancji wewnątrz organizmu
utrzymuje je w całości. Kiedy
ruchu wewnątrz ustaje, tkanka gnije, flaczeje i marszczy się.
Tylko ruch, tak esencjonalnie
pokazany w animacji, zapewnia
życie. Bez ruchu nie ma życia. Pantha rhei i te sprawy…
Andrzej Malik

Blockhead - The Music Scene
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Papaoutai2
wykonawca: Stromae
album: Racine carree
rok wydania: 2013
reżyseria: Raf Reyntjens

W 2011 r. cały świat bawił się
w rytm „Alors on danse”. Regularny dyskotekowy bit, głęboki głos Stromae i chwytliwy
refren, którego łatwo się nauczyć – bawimy się, jest impreza. Na kolejnych koncertach
widownia wydaje się wpadać
w trans. Nie wszyscy jednak
wiedzą, że między każdym ponaglającym „tańczmy, tańczmy” (do czego nas, młodzieży
dyskotekowej, nie trzeba przecież namawiać) wykonawca
opisuje chęć ucieczki od codzienności – rzeczywistości
niespłaconego kredytu i rozpadającego się małżeństwa.

W teledysku w rolę rodzica
wciela się sam Stromae. W jednym z osiedlowych domów, jakby wyjętych z innej rzeczywistości, chłopiec próbuje wejść
w interakcję ze swoim ojcem
– ten, ze wzrokiem utkwionym w ścianę, z przyklejonym
uśmiechem, nie sprawia wrażenia człowieka. Jego ręce są
wyciągnięte do przodu, ciało
ułożone w nienaturalnej pozycji; dokładnie takiej, w jakiej
można by było znaleźć pozostawioną na półce, zapomnianą
lalkę. Odczłowieczony ojciec
kontrastuje nie tylko z próbującym zwrócić na siebie uwagę
synem, ale i wszystkimi innymi postaciami z klipu – przed
domem pojawiają się kolejne
pary, dzieci ze swoimi rodzicami, ubrani w jednakowe stroje,
kolejno wykonują przedziwne, hipnotyzujące choreografie. Choć wydaje się, że jedną
z par są główni bohaterowie,
po chwili zdajemy sobie sprawę, że tańczy tylko chłopiec,
zupełnie sam, podczas gdy jego
ojciec tkwi przed nim w tej samej pozycji. Ostatecznie syn
upodabnia się do swojego rodzica – kiedy pod koniec filmu
siada obok niego na kanapie,
widzimy, jak nagle zmieniają się
jego oczy, a twarz nabiera tego
samego, niepokojącego wyrazu.

My russia
(standing on hands)3
wykonawca: David Eugene
Edwards and Woven Hand/
Ultima Vez
film: Blush (the film)
rok wydania: 2004
reżyseria: Wim Vandekeybus
W 2004 roku Wim Vandekeybus nakręcił 52-minutowy film
oparty na jego performansie
Blush. Całości towarzyszyła muzyka Davida Eugene Edwardsa
oraz Woven Hand, która wprowadziła do dzieła niepowtarzalny klimat. Film jest, między innymi, olśniewającą podróżą od nieziemskich krajobrazów Korsyki
po „slumsowe” głębie Brukseli.
3

Clint Eastwood4

Podobnie kolejny hit Belga:
tym razem „Papaoutai” (zbitka słów „Tato, gdzie jesteś?”)
to podróż do przeszłości, dzieciństwa z nieobecnym ojcem
i próba odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie
uniknąć powtarzania błędów
swoich rodziców. „My też kiedyś będziemy ojcami i w ten
czy inny dzień znikniemy”
– a wszystko to porządnie
zmiksowane, podane w lekkostrawnej formie, wpadające
w ucho i porywające do tańca.

W teledysku to taniec ma być
językiem ukazywania emocji, a postać odgrywana przez
Stromae wydaje się być ich
pozbawiona – jego bezwładne
ciało przypomina manekina,
automatycznie wykonującego
codzienne czynności, jednocześnie niezdolnego do wyjścia z wyuczonej roli. Klip, choć
utrzymany w bajkowej stylistyce i nierzeczywisty, idzie
w parze z napisanym przez
Stromae tekstem i jego fatalistyczną wizją współczesności
– świata wycofanych, nieprzygotowanych do swojej roli, ale
stwarzających pozory normalności rodziców i niezrozumianych, osamotnionych dzieci.
Ja Stromae polecam wszystkim,
nikt tak dobrze nie pisze o naszych małych końcach świata.

2

Paulina Maślona

Stromae - Papaoutai
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David Eugene Edwards and Woven Hand
- My russia (standing on hands)

wykonawca: Gorillaz
album: Gorillaz
rok wydania: 2001
Clint Eastwood to znana piosenka, a zarazem debiut grupy
Gorillaz. Dziwny zespół, którego członkowie przez długi czas
nie ujawniali swojej tożsamości,
może być synonimem czasu symulakrów Jeana Baudrillarda.
4

Gorillaz - Clind Eastwood

My russia (standing on hands)
to jeden z fragmentów filmu
stworzony w ścisłej symbiozie
obrazu i dźwięku, czym też nabiera cech teledysku i jako taki
można go odnaleźć w sieci. Ciała tancerzy na pierwszy rzut
oka są irracjonalne, kierują się
czymś, co wymyka się rozumowi. Myślę, że właśnie takie
odejście od przyczyny i racjonalności proponuje grupa Ultima Vez w Blush. Tancerze eksplorują dziką podświadomość,
obszar wyobraźni, gdzie ciało
ma powody nieznane umysłowi. To ciało steruje, pisze fabułę i rozwija akcję, nie umysł.

jest na ciało, którego nie rozumiemy, które kładzie się na ziemi niczym cień umysłu, z własnymi przyczynami i wewnetrzną siłą, która pcha je do przodu, oraz na umysł, który stoi
ponad, ale zarazem osobno.
Corpus i mens to nierozłączne aspekty ludzkiego bytu,
a zarazem jedno dla drugiego
często jest zagadką. I jako takie, przynajmniej tak ja to postrzegam, przedstawia je Woven Hand i Ultima Vez.
Rafał Niemczak

W teledysku możemy zobaczyć
tancerzy, z których część porusza się po ziemi, podczas gdy pozostali stąpają po ich dłoniach,
stopach i ciałach jako takich.
Można by rzec, że scena rozbita
Wybrałam fragment koncertu, ponieważ widać w nim zderzenie dwóch ciał: realnego
i komputerowego. Najpierw
przed widzami ukazują się duże
telebimy, a na nich nienaturalnych rozmiarów postacie
w animacji 3D zespołu Gorillaz. Piszę „postacie” , ale wiem,
że popełniam błąd – przecież
to po prostu grupa Gorillaz,
ciała/wizerunki (?) o aparycji
bohaterów japońskich kreskówek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Z drugiej strony
za tym projektem stoją ludzie
z krwi i kości. W wybranym
przeze mnie fragmencie, poza
postaciami na telebimach, pojawiają się „zwykli” ludzie, o dobrze nam znanych powłokach,
a mianowicie widownia, dwójka
raperów i tancerze. Następuje zderzenie dwóch światów,
dwóch ciał, i z ciekawością
odkrywamy, że to co ludzkie
przegrywa z wykreowanym.
Po pierwsze pod względem rozmiarów, a po drugie nasz wzrok
mimowolnie ucieka do nary-
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sowanych postaci, do „ciała”
nam nieznanego. Do świata symulakrów – bo czy dalej jest to nasza „codzienna”,
biologiczna soma? Czy raczej
mamy do czynienia z obrazem,
który jest czystą symulacją?

Czy na telebimach obserwujemy ciała? Nie, ponieważ nie możemy ich dotknąć. Tak, bo wyglądają antropomorficznie.
Dwa ciała – które prawdziwe?
Co na to wszystko powiedziałby
Platon – czy to już cień jaskini…?
Kamila Biedrońska
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Rafał Niemczak
Andrzej Malik

OD REDAKCJI: O CIELE W TELEDYSKACH

Wild woman5
wykonawca: Imelda May
album: Tribal
rok wydania: 2014
reżyseria: Jason Tobias

bol, który przenosi informację
o ich właścicielce. Nie przypadkiem też kojarzą się one z erotyką i seksapilem, siłami, które
wydają się napędzać Imeldę
we wszystkich jej wcieleniach.

Irlandzka piosenkarka, której serce bije w rytmie rockabilly pokazała już w utworze
It’s Good To Be Alive, że potrafi
poradzić sobie z niezaangażowanym mężem, nawet jeżeli
nie do końca jest on człowiekiem… Jak można się domyślić, z takim zadaniem mogła
mierzyć się tylko wyjątkowa
kobieta, a którą Imelda przedstawia w piosence Wild Woman. Już na początku teledysku
widzimy wokalistkę w dopasowanej kreacji w lamparcie cętki
(styl pin-up po tuningu to wizytówka pani May), a czerwone paznokcie wzbudziłyby zachwyt niejednej manikiurzystki. Wprawdzie jej czoło wciąż
zdobi gładki „firmowy” lok,
jednak chyba można się domyślić, że coś tu jest na rzeczy?
Oto grzeczna urzędniczka ma drugą naturę, szaloną
i dziką kobietę, która czai się
tuż pod powierzchnią skóry. Gdy jej włosy zmieniają się
w nieokiełznaną burzę, gdy tańczy, jakby nikt nie patrzył, wiemy już, co za kocica czai się
w Imeldzie. Kocica? A jakże!
W czarnym stroju kobiety-kota wygraża nam swoim biczem!
Jest też i męska Imelda, w androgynicznym stylu, zawadiacko popala papierosy. Szpilki,
czerwona szminka i paznokcie,
stylowe sukienki, papierosy,
czarne skóry, domalowany zarost i bicz – wszystkie te rekwizyty to prawdziwe horkruksy
(teraz się okaże kto czytał Harry’ego Pottera)! Są nośnikami
całości „ja” bohaterki, każdy
z elementów to potężny sym5

Imelda May - Wild Woman
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Jednak i panowie z zespołu mogą wreszcie pokazać,
co im w duszy gra! W makijażu, w czerwonych szpilkach
grają na gitarach wzbogaceni
o moc swych ciemnobordowych długaśnych szponów!
Każdy z nas ma tę część siebie,
która być może zaskoczyłaby
wszystkich, a kobiety, nawet
ze wszystkimi fatałaszkami
i beauty secrets, nie mają przecież monopolu na zmienność.
Co więcej, być może niejedna
kobieta ma w sobie coś „męskiego” i odwrotnie? Gra stereotypowymi oznakami płci to sposób na odkrycie tych naszych
cech, które niekoniecznie byłyby dobrze widziane u „prawdziwej” kobiety lub mężczyzny.
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Co wyzwala te ukryte osobowości? Muzyka oczywiście,
szalona i szybka, pełna radości,
która porusza ciało do tańca.
A taniec to ostateczny komponent tego wyzwolenia, zatracenia. Urzędniczka przemienia się
w dzikuskę, gdy tylko zaczyna
pląsać. Co jeszcze? To, co najbardziej widoczne – wygląd!
To najkrótsza droga do bycia
kimś innym, o czym przekonują nas bajki (od Kopciuszka
i Brzydkiego Kaczątka poczynając) i komedie romantyczne
(a z męskiego podwórka – każdy film gdzie bohater podnosi
się po porażce bardziej muskularny, z lepszą fryzurą, a czasem też paroma tatuażami).

Poza sensem:
Kino pod laserowym raptorem

Wild Woman z jednej strony
pokazuje nasze ciała jako ograniczenie, jako element decydujący o tym kim nam wolno
i nie wolno być. Jednak jednocześnie te same ciała pozwalają
na przeobrażenie się i poczucie
kompletnym. Dzięki nim można tańczyć i szaleć, rozwiane
włosy to przynajmniej namiastka wolności. A może już przebieranki są satysfakcjonujące?
Teledysk przekonuje, że wystarczą aby szaleniec w nas mógł
przejąć kontrolę. Ciało i jego
metamorfozy są naszą drogą
do różnych części „ja”, gdyż niektóre przemiany nie mogą się
dokonywać jedynie wewnątrz,
muszą mieć swoje zewnętrzne
znamiona. Czym innym wszak
jest garnitur wkładany na ważny egzamin, minispódniczka
i szpilki na imprezę w klubie,
skromny sweterek na niedzielną mszę albo ślubna suknia?
Małgorzata Sokołowska
Nie ma sensu udawać, że ten tekst ma coś wspólnego z ciałem. Jednak w obliczu tak doniosłego wydarzenia w kinematografii światowej, jakim była premiera Kung Fury nie możemy pozostać obojętni. Kując fury póki gorące Anczej
i Rafał postanowili przemówić dwugłosem.
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

R: Kung Fury. Film krótkometrażowy, który swoją zawartością mógłby wypełnić kilka pełnometrażowych filmów i wcale nie straciłby na absurdalnej, a zarazem ujmującej fabule.
Od pierwszych minut towarzyszą nam wybuchy, strzelaniny,
pościgi i sztuki walki. Przez ekran przewijają się naziści,
mistrzowie kung fu, dinozaury, wikingowie i maszyna do gry
o psychopatycznych tendencjach. Ktoś mógłby powiedzieć,
że w tym filmie wszystko jest przypadkowe, ale nic bardziej
mylnego. Jak dotychczas oglądałem ten film 3 razy (teraz
robię to po raz 4) i skłaniam się ku stwierdzeniu, że twórcy
wykonali kawał dobrej roboty, wyciskając z lat 80. wszystko
co najlepsze i najbardziej stereotypowe, a zarazem połączyli to z szeroko pojętą kulturą internetu. Wszystko to oblane zostało solidną dawką ironii, na co wskazują chociażby
imiona postaci: Kung Fury – Legendarny wojownik kung fu,
Kung Furher – szerzej znany jako Adolf Hitler, czy też haker Hackerman, bądź wojowniczka wikingów Barbariana.

68

szok kulturowy 2 [2] 2015

A: Tank You Rafale za ten szybki laserowy akapit. Dla mnie fenomenalne jest to, że wszystko
w tym filmie wydaje się przypadkowe, a jednak jest doskonałe. O żadnym innym ruchomym obrazku, nie usłyszałem, że
„od pierwszej do ostatniej minuty
nie ma w nim ani jednego błędu”.
Pytanie zasadnicze, czy reżyser
David Sandberg jest geniuszem
filmowym i należy mu się Oscar,
czy może pewna grupa ludzi,
która zachwyca się tym filmem,
ma niezdrowy pociąg do dinozaurów, wikingów, hakowania
czasu? Powiedz mi dlaczego my,
dorastający pod koniec wieku,
zachwycamy się każdą minutą
tego filmu? Czy nasze dzieciństwo było tak zryte jak on? Chyba tak…. Kiedy próbuję sięgnąć
pamięcią do tego co oglądałem
za młodu, to mam jakiś żal do telewizji Polsat, że tak mi zryła beret. Była na przykład taka bajka
Ufozaury o dinozaurach z kosmosu, które przybyły na ziemię
i ratowały ją przed innymi, złymi
jaszczurami (również z kosmosu). Pomagała im w tym oczywiście zgraja amerykańskich nastolatków. Widząc Triceracopa,
albo Laserowego Raptora, mam
przed oczami tę i jeszcze kilka innych bajek w formie destylowanej. To tak jakby ktoś włamał się
do mojej głowy, wyłowił co najlepsze i wrzucił w HD na YouTube. A może Sandberg jest w takim
razie Hackermannem umysłów?

Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

[INSERT COIN]
…
3
2
1

R: To prawda, że są to skondensowane i destylowane lata
80, ale jednak mocno czuć w tym filmie internet. Pomijając
to, że sam film jest internetowy (premiera odbyła się na YT),
to dinozaury, sztuki walki i cheesy dialogi są jak najbardziej
wpisane w strukturę sieci. Takie dzieciaki jak Ty czy ja, bądź
nasi starsi koledzy, dorosły i zaczęły całą to wybuchową
mieszankę przerzucać do sieci i w efekcie tamte lata przesiąkły do cyberprzestrzeni. Co więcej, te wszystkie rzeczy,
które się wtedy oglądało (i wszystkie powtórki w latach 90,
bo musicie wiedzieć, że w Polsce wtedy głównie leciała
w telewizji poprzednia dekada) zebrały swoje żniwo. Jesteśmy
odrobinę odklejeni i czekamy na Ufozaury bądź próbujemy
być na co dzień niczym MacGyver. Poza tym, myślę że Sandberg może mieć podobny, nostalgiczny pogląd na specyfikę tamtych lat jak Ty czy ja.. Sam Kung Fury pokazuje, jak
inne były to czasy i estetyka. Pomijając fakt, że Sandberg
dosłownie wypakował swój film nawiązaniami po sam dach.

GO!
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

A: Chodzi mi po głowie takie
określenie, jak dzieło dedykowane konkretnej grupie ludzi.
Są oni uderzeni przez błyskawicę i ugryzieni przez kobrę,
albo inaczej mówiąc, urodzeni pod koniec wieku i ukształtowani przez tamtejszą rozbuchaną estetykę, pełną….
nie wiem, czego? Kontrastów?
Futuryzmu? Nie mam pojęcia
czy da się to wszystko wyrazić
słowami, to chyba trzeba zobaczyć. W jaki sposób określić
estetykę, która zawiera klimaty
wielkiego miasta i starożytnej
Germanii, geniuszy komputerowych i cycate walkirie z karabinami, dinozaury i wściekłe automaty do gier? Może
po prostu chodzi o kontrast?

You may be cool,
BUT you will
NEVER be Grizzly
surfing on a shark,
smoking a cigar,
firing an automatic
assault riffle COOL

CONTINUE?
>YES
No ale masz rację, że dużo
w tym internetu. Kiedy patrzę
na ten film, to kojarzą mi się
obrazki z 9-gag w stylu „możesz być zajebisty, ale nigdy
nie będziesz Gandalf-trzymający-AK-47-zajebisty”. Z jakiegoś powodu fajne są super
moce, fajna jest ostra broń,
fajne są też niektóre zwierzęta. To wszystko można kumulować, więc rekin jest świetny,
ale laserowy rekin jest lepszy.
Niedźwiedź jest super, niedźwiedź z karabinem jest bardziej
super. Tak jak na załączonym
obrazku1, podpisanym słowami:
1
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Grizzli ujeżdżający rekina strzelający z karabinu
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NO

Ja już nie wiem o co w tym
wszystkim chodzi. Być może
o to, że „zajebistość” można
stopniować i to bez konsekwencji. Zupełnie jak w czasach, kiedy byliśmy mali. Podczas zabawy wszystko było dozwolone.
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

R: Współczesna kultura stworzyła takie pojęcie jak
crowning moment of awesome. W dużym uproszczeniu oznacza to moment w filmie, książce czy czym
tylko chcesz, gdzie „zajebistość“ kumuluje się w wielkim stopniu. [SPOILER ALERT] Przykładami mogą być
Bruce Willis detonujący bombę w kosmosie [Armageddon], bądź też scena z Neo, który przy pomocy umysłu
zatrzymuje kule w końcowej scenie Matrixa. I wydaje
mi się, że właśnie takie momenty zostały skondensowane przez twórców Kung Fury. Chodzi o to, że zrobili
oni konkretny research współczesnej kultury i połączyli to w intensywną, ale strawną mieszankę. Każda
scena jest powtórzeniem motywów już istniejących
w kulturze popularnej, nie ma tam nic nowego, ale
całość jest w 100% nowatorska. Można by rzec nawet,
że jest to kompendium folkloru kultury popularnej.
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

LEVEL UP!
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

A: Bardzo mi się podoba stwierdzenie, że ten film to kompendium wiedzy o kulturze popularnej. Faktycznie zawiera
wyłącznie znane już motywy,
tworząc coś nowego, ale co jednocześnie wszyscy świetnie
znamy. Nasuwa się tutaj oczywiście termin bricolage, który
jest działaniem nastawionym
na tworzenie przedmiotów
(i nie tylko) na zasadzie składania ich z części już istniejących. W klasycznej antropologii Claude Levi-Strauss
nazywał bricolerami Indian,
których badał. Czy w takim
razie bliżej nam do Bororo, niż
do inżynierów, którymi są dla
niego mieszkańcy cywilizacji
Zachodu? Myślę, że o tym filmie można by napisać solidną
prackę ze strony folklorystyki. Byłoby tam miejsce na rolę
dinozaurów w kulturze popularnej, na fascynację podróżami w czasie czy wschodnimi
sztukami walki. A tak z innej
beczki, który moment w filmie
i dlaczego nazwałbyś crowning moment of awesome?
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

R: Większa część scen walki z automatem do gier,
żeby daleko nie szukać? Jazda na dinozaurze
z gatling gunem? Walczący Thor? Takich momentów w filmie jest dużo. Dlaczego? Wystarczy, że jeszcze raz przeczytasz, co to za sceny.
Podsumowując, to co w Kung Fury najciekawsze, to właśnie jego rola archiwum/kompendium stałych motywów
i wzorców, które przewijały się w określonej dekadzie
po ekranach naszych telewizorów. Tym samym duch
tamtych lat dał się wysublimować w postaci 31 minut
i 3 sekund. Film jest nośnikiem pewnych znanych i lubianych absurdów, podniesionych do poziomu przyjemnego
dzieła. Pozostaje tylko zaprosić każdego do pooglądania filmu, który miał swoją premierę na You Tubie.
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Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

Poza sensem: Kino pod laserowym raptorem

CREDIT 0
INSERT COIN
...
A: Doszliśmy chyba wspólnie
do kilku interesujących wniosków, co dowodzi że (jak powiedział filmowy Tyranozaur)
Teamwork is very important.
Jednak jest jeszcze pewna bardzo ważna… rzecz… którą… ch…

INSERT COIN
..
INSERT COIN
.
GAME OVER!

Czytał Tomasz Knapik
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Mateusz Młodnicki

Mamry

Poza sensem: Ciała mazurskie

O autorze:
Mateusz Młodnicki – Mówią mi młody. Trochę rysuję.
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Poza sensem: Ciała mazurskie

Niegocin

Kisajno

Poza sensem: Ciała mazurskie
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Andrzej Malik

Poza sensem: Anczej rysuje

Praca Hermeneuty

Wazon fenomenologiczny

Poza sensem: Anczej rysuje
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