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1. Cia³o.

  W zachodniej kulturze, wœród wielu 
widocznych tu kodów, dominuje jêzyk 
werbalny. Niewykluczone, ¿e wi¹¿e 
siê to z logocentrycznym charakterem 
tej kultury. Grecki logos to coœ oczy-
wiœcie innego – rozleglejszego seman-
tycznie i g³êbszego symbolicznie – ni¿
³aciñskie verbum, niemniej pokrewieñ-
stwa nie sposób pomin¹æ. Symbolika
s³owa odwo³uje siê do dwóch obsza-
rów znaczeniowych: kosmogeniczne-
go („Wszystko przez Nie siê sta³o, 
a bez Niego nic siê nie sta³o, co siê 
sta³o”) oraz antropologicznego („A s³o-
wo cia³em siê sta³o i mieszka³o miê-
dzy nami”).
  Ucieleœnienie jêzyka werbalnego wi-
doczne jest w mowie, w której forma
podawcza (intonacja, konteksty sytua-
cyjne, mimika itp.) bywa istotniejsza
od zawartoœci semantycznej u¿ywa-
nych wyra¿eñ. Kochaj¹cy rodzice –
twierdzi Jan Miodek – mog¹ wyra¿aæ 
swe uczucia mówi¹c do dziecka: „ty 
bandyto”, „ty ³otrze”; i pod tymi okreœ-
leniami bêdzie sama czu³oœæ. Krzysz-
tof Rutkowski (Smak jedzonej ksiêgi) 
w ucieleœnionym, ¿ywym jêzyku So-
kratesa znajduje fundament jego na-
uczycielskiej obecnoœci w Atenach. 
„Sokrates nigdy nie pisa³, nie dykto-
wa³. Filozofia Sokratesa zak³ada³a 
fizyczn¹ obecnoœæ, bycie cieleœnie 
obecnym. Cia³o by³o w sokratejskim 
poszukiwaniu m¹droœci nieodzowne. 
Sokrates m¹droœæ wciela³ przez sw¹ 
legendarn¹ brzydotê, nies³ychan¹ si³ê 
fizyczn¹, upór w pijañstwie, przez 
umiejêtny rytm trudzenia siê i odpo-
czywania. Dla Sokratesa ¿adna myœl, 
nawet najbardziej abstrakcyjna, nie 
mog³a zaistnieæ bez doœwiadczenia 
cielesnego, bez odniesienia jej do cze-
goœ innego ni¿ zapisanie. Charyzmat
Sokratesa podziwiany przez jego wy-
znawców i kochanków, a wrogów 
doprowadzaj¹cy do rozpaczy, kry³ siê 
w jego »akcjach fizycznych«: w umie-
jêtnoœci mówienia, w mimice twarzy, 
w sposobie chodzenia, w sposobie 
le¿enia, w uœmiechu, w piciu wina, 
w trzeŸwieniu, w sposobach upijania 
siê ponownie, w sposobach uwodze-
nia. Nag³e zmiany zachowania Sokra-
tesa, zamilkniêcia poœród gwaru uczty, 
zamyœlenia w nieoczekiwanych sytu-
acjach i w najdziwniejszych miejscach: 
s³owo i taniec, ruch i bezruch, upojenie 
i trzeŸwoœæ, to, co powiedziane i to, 
co przemilczane, to wszystko razem 
wziête œwiadczy o sokratejskiej nauce 
i sokratejskiej drodze do m¹droœci”. 
  Porównanie – wziêtych z osobna  –
jêzyka werbalnego i jêzyka cia³a po-
kazuje kilka odmiennoœci, z których 
ka¿da zdaje siê przemawiaæ na ko-
rzyœæ jêzyka cia³a. Jêzyk cia³a jest, po
pierwsze, genetycznie wczeœniejszy: 
dziecko dopiero w drugim roku ¿y-
cia zacznie pos³ugiwaæ siê pe³nymi 
s³owami, natomiast zmys³ami (g³ów-
nie dotykiem i smakiem) pos³uguje siê
nieomal od urodzenia. Na znaki czy-
jegoœ cia³a niemal „automatycznie”
reaguje znakami w³asnymi, co t³uma-
cz¹ odkryte niedawno (Giacomo Riz-
zolatti, Vittorio Gallesse) neurony lus-
trzane, aktywuj¹ce siê równoczeœnie 

w trakcie wykonywania ruchu i ob-
serwowania go. Czytamy u Fryderyka 
Nietzschego (Ludzkie, Arcyludzkie): 
„Starszym od mowy jest naœladowanie 
gestów, które odbywa siê mimowolnie 
i dziœ jeszcze, pomimo i¿ mimika zo-
sta³a wyparta powszechnie i zdobyto 
panowanie nad miêœniami, jest tak 
silna, ¿e nie mo¿emy patrzeæ na twarz 
bêd¹c¹ w ruchu bez reakcji w³asnej”. 
Jêzyk cia³a, po drugie, jest bardziej 
od werbalnego dobitny – tylko ges-
tem, czu³ym albo brutalnym, jesteœmy 
w stanie wyraziæ silne emocje. Znany 
neurolog, Jerzy Vetulani, znajduje dla 
tej zdolnoœci cia³a uzasadnienie bio-
chemiczne. Mówi o jednym z neuro-
peptydów – o oksytocynie, która wy-
dziela siê, gdy cia³o zbli¿a siê do cia-
³a. „Nauczy³em siê, ¿e gdy w naszym 
zak³adzie, którym przez d³ugi czas 
kierowa³em, któremuœ ze wspó³pra-
cowników umierali rodzice, wszelkie
deklaracje typu: »Jest mi przykro«, s¹ 
zbêdne, bo nic nie daj¹. Trzeba wyjœæ 
zza biurka, obj¹æ tak¹ osobê i staæ 
z ni¹ cicho dwie, trzy minuty. Wtedy 
wyraŸnie widaæ, jak ta osoba siê roz-
luŸnia, uspokaja”.
  Wreszcie – po trzecie - najwa¿niej-
sza chyba ró¿nica: cia³o jest prawdo-
mówne w nieporównanie wiêkszym 
stopniu ni¿ s³owa. £atwiej powiedzieæ 
coœ dobrego osobie, której siê nie zno-
si, ni¿ siê do niej przytuliæ. Prawdo-
mównoœæ cia³a wynika z jego orga-
nicznoœci. Podobnie jak serce – cia³o 
„nie s³uga”; nie poddaje siê nakazom 
woli b¹dŸ rozumu. Jest w rzeczy samej 
„dowodem mi³oœci” (dlatego warto siê 
upewniæ, czy to rzeczywiœcie mi³oœæ), 
równie¿ innych uczuæ – nienawiœci, 
obojêtnoœci itp. Dowodem mi³oœci 
zbawczej Chrystusa by³a mêka jego 
cia³a na krzy¿u, co upamiêtnione jest 
w œwiêcie Bo¿ego Cia³a. Patrice Ché-
reau – aktor, re¿yser Intymnoœci  –
w rozmowie na temat drastycznoœci 
zawartych w tym filmie mówi, ¿e jê-
zyk werbalny, mowa, wcale ludzi do 
siebie nie zbli¿a. Pozwala im raczej 
ukrywaæ siê poza s³owami, oddala 
od siebie. „To cia³o i jego reakcje s¹ 
bardziej wiarygodne i szczere. Seks 
staje siê jêzykiem, komunikacj¹. Nie-
prawda, ¿e kiedy ludzie uprawiaj¹ 
seks w milczeniu, to nie ma miêdzy 
nimi dialogu. Przeciwnie. Jest nie-
zwykle o¿ywiony”. Potwierdzaj¹ tê 
opiniê tzw. podwójne komunikaty, 
kiedy s³owa mówi¹ co innego ni¿ 
cia³o: to w³aœnie ono mówi prawdê. 
Matka mówi¹ca dziecku, ¿e je kocha 
i odpychaj¹ce je rêk¹ wyra¿a brak 
uczucia; by³oby inaczej, gdyby – mó-
wi¹c ¿e ma go doœæ – przytuli³a je do
siebie. Cia³o broni siê przed k³ama-
niem, sygnalizuje przymus, mówi o 
tym, ¿e nie chce tego, co robi. Brak 
kontaktu wzrokowego, nieœwiadome 
dotykanie twarzy, suchoœæ w ustach 
i wilgotnoœæ d³oni, brak gestykulacji, 
pozycja „zamkniêta” (kulenie siê w so-
bie, za³o¿one na siebie nogi) – to naj-
czêstsze oznaki takich sytuacji.  
  Miejsce, w którym uczy siê cia³o 
nieszczeroœci, jest szko³a aktorska. 
Noœnikiem dramatu – podkreœla Peter 
Brook – jest ¿ywe cia³o: nie sposób 
w tym wypadku oddzieliæ przekaz od 

noœnika. Aleksander Tairow: „[…]  
tylko w sztuce aktora i osobowoœæ 
twórcy i materia³, i instrument, i samo 
dzie³o sztuki z³¹czone s¹ organicznie 
w jednym i tym samym obiekcie i nie 
s¹ w stanie oderwaæ siê od siebie. […] 
I Ty tak¿e, Twoje cia³o (tj. rêce, nogi, 
korpus, g³owa, oczy, g³os, mowa), 
stanowisz ten materia³, z którego bê-
dziesz tworzy³; Ty tak¿e, Twoje mus-
ku³y, stawy, struny g³osowe, jesteœ in-
strumentem, którym bêdziesz siê po-
s³ugiwa³, i Ty równie¿, to jest twoja 
indywidualnoœæ wcielona w postaæ 
sceniczn¹, jesteœ w rezultacie tak¿e 
tym dzie³em sztuki, które powstaje 
w toku ca³ego procesu twórczego”. 
Okazuje siê, ¿e niezale¿nie od inten-
sywnoœci tego procesu cia³o zacho-
wuje fundament swej suwerennoœci, 
nie do koñca ulega zaw³aszczeniu 
przez postaæ. Re¿yser, zanim obsadzi 
dwoje aktorów w rolach kochanków, 
dowie siê od pani bufetowej albo pani 
garderobianej, czy osoby te lubi¹ siê 
prywatnie. 
  Jêzykowoœæ cia³a mo¿e byæ ujmo-
wana w p³aszczyŸnie przedmiotowej 
(cia³o jest tekstem) oraz w p³aszczyŸnie 
podmiotowej (cia³o czyta inne teksty).

Cia³o jako przedmiot czytania.
 
  Stwierdzono wy¿ej, ¿e jest to tekst 
prawdziwszy od tekstu werbalnego. 
Trzeba by dodaæ, ¿e najprawdziwsz¹ 
jego czêœci¹ jest twarz. Etymologia 
tego terminu ³¹czy twarz z tworze-
niem, stworzeniem (przez Boga). Sta-
rocerkiewne twar to dzie³o, twor  –
stworzenie; w podobny sposób ³aciñ-
skie facere (robiæ, tworzyæ) odzwier-
ciedla siê w jêzykach angielskim i fran-
cuskim jako face (w polszczyŸnie ko-
lokwialne „facet”). Tylko ludzie maj¹ 
twarze – zwierzêtom przys³uguj¹ (po-
s³u¿my siê zdrobnieniami) mordki, 
ryjki, dziobki czy pyszczki.
  Twarz jest pierwszym Ÿród³em iden-
tyfikacji cz³owieka, jego „zewnêtrzn¹ 
stron¹”; anonimowoœæ zapewniaj¹ 
– zakazywane coraz czêœciej w miejs-
cach publicznych – maski, chusty itp. 
S³owo „oblicze” to tyle co „lico”, czy-
li forma (np. lico budynku). Pisze o
tym Antoni Kêpiñski (Rêka i twarz): 
„Nale¿y przypuszczaæ, ¿e u wy¿szych 
przynajmniej krêgowców g³owa jest 
istotnym czynnikiem we wzajemnym 
rozpoznawaniu siê i rozpoznawaniu 
podstawowych stanów emocjonal-
nych. Na pewno jest tak u cz³owieka 
– »twarz« jest jego legitymacj¹. Za-
s³oniêcie twarzy utrudnia lub wrêcz 
uniemo¿liwia identyfikacjê drugiej 
osoby”. Legitymacja, jak¹ jest twarz, 
bywa przedmiotem kontroli i Ÿród³em 
kwalifikowania kogoœ jako obcego, 
nie maj¹cego dokumentu „wa¿nego” 
na danym terytorium. „Z jakichœ po-
wodów – pisze Pawe³ Passini, re¿yser 
teatralny – ca³y czas powraca w lu-
dziach rodzaj umiejêtnoœci rozpozna-
wania pochodzenia cz³owieka po jego 
twarzy. Wydaje mi siê, ¿e niektóre gru-
py szczególnie wykszta³ci³y w sobie
zmys³ do wyszukiwania semickich 
rysów w twarzy napotykanych ludzi. 
Czêsto spotyka³em siê z komentarza-
mi na ten temat”. 

  Twarz dobroduszna, myœl¹ca, nerwo-
wa, pogodna, ponura, sprytna, szczera. 
Dane zawarte w fizjonomicznej legity-
macji ujawniaj¹ prawdê wewnêtrzn¹ –  
osobowoœæ, indywidualnoœæ, charakter 
(b¹dŸ jego brak: cz³owiek bez twarzy). 
Bij¹c kogoœ w twarz, oszpecaj¹c j¹ 
– pozbawia siê godnoœci, wyklucza 
z krêgu ludzi godnych szacunku. 
Adam Krokiewicz (historyk filozofii 
antycznej) przywo³uje Sokratesa, któ-
rego zdaniem „[…] plastycy mog¹ 
przedstawiaæ piêkno i brzydotê, dobro 
i z³o duszy ludzkiej, choæ dusza nie 
posiada ani barwy, ani symetrycznych 
czy asymetrycznych czêœci i choæ 
w ogóle jest niewidzialna – albowiem 
stan duszy, jak ¿yczliwoœæ i wrogoœæ, 
mêstwo i tchórzostwo lub radoœæ i 
smutek, ujawniaj¹ siê w wyrazie oczu 
i twarzy, a tak¿e w postawie, w naprê-
¿onych miêœniach i ruchach”. O twa-
rzy ujawniaj¹cej stany wewnêtrzne, 
emocje najpotê¿niejsze i najbardziej 
delikatne, pisa³ Denis Diderot: „[…] 
cz³owiek wpada w z³oœæ, jest ciekawy, 
kocha, nienawidzi, gardzi, lekcewa¿y, 
podziwia; ka¿dy poryw jego duszy od-
malowuje na twarzy wyraŸne, czytelne 
znaki, które nigdy nas nie zawodz¹. Na 
twarzy? Co mówiê? Na jego ustach, 
policzkach, w oczach, w ka¿dej czêœci 
jego twarzy”.
  Prawdomównoœæ twarzy oznacza jej 
nieskrytoœæ w takim sensie, jaki wi¹za³ 
z tym s³owem, id¹c tropem greckiej 
aletheia (ods³oniêcie, prawda) Martin 
Heidegger. Nieskrytoœæ jest nagoœci¹, 
czymœ odmiennym od aktu. Nagoœæ 
jest prawd¹, natomiast akt jest kreacj¹, 
przys³oniêciem prawdy przez formê 
(kulturê). Tyczy to nie tylko twarzy, 
ale cia³a jako takiego. Pisze o tym 
John Berger w Sposobach widzenia: 
„Byæ nagim, oznacza, byæ sob¹. Byæ 
aktem, oznacza, byæ widzianym jako 
nagi przez innych, a jednak nie byæ 
uznawanym dla samego siebie. Na-
gie cia³o musi byæ postrzegane jako 
obiekt, by sta³o siê aktem. Nagoœæ ob-
jawia sam¹ siebie. Akt wystawiany 
jest na pokaz. Byæ nagim, oznacza, 
byæ nieubranym, niezamaskowanym. 
Byæ wystawionym na pokaz, oznacza 
transformacjê powierzchni skory, w³o-
sów danej osoby – w maskê, w prze-
branie, którego – je¿eli jest siê »na 
wystawie« – nigdy nie mo¿na siê po-
zbyæ. Osoba »akt« skazana jest na to, 
¿e nigdy nie bêdzie naga. Akt jest ro-
dzajem stroju”. Przejmuj¹co brzmi¹ 
s³owa Emmanuela Lévinasa, gdy bar-
dzo podobne intuicje sytuuje w kon-
tekœcie metafizyczno-egzystencjal-

nym. W rozmowie z Philippem Nemo 
(Etyka i nieskoñczony) mówi: „Naj-
pierw jest sama szczeroœæ twarzy, jej 
prawe i bezbronne wystawienie. Skóra 
twarzy pozostaje najbardziej nag¹, naj-
bardziej obna¿on¹. Najbardziej nag¹, 
chocia¿ nagoœci¹ skromn¹. Równie¿ 
najbardziej obna¿on¹: w twarzy jest 
bowiem pewne podstawowe ubóst-
wo; dowodem jest choæby to, ¿e usi-
³ujemy maskowaæ to ubóstwo, przy-
jmuj¹c ró¿ne pozy i miny”.
   Ludzie, którzy czyni¹ w³asn¹ twarz 
instrumentem w spo³ecznych rozgryw-
kach, robi¹ wiele, by odpowiada³a ich
zamiarom. Okazuje siê, ¿e æwiczenia 
mimiczne nie stanowi¹ domeny wy-
³¹cznie aktorów – Winston Churchill 
utrwala³ przed lustrem grymas nieza-
dowolenia, Charles de Gaulle dosko-
nali³ nieprzenikniony wyraz twarz. 
Zazwyczaj nie na wiele to siê przy-
daje, co mo¿e zaskakiwaæ, jako ¿e 
miêœnie mimiczne maj¹ bardzo boga-
t¹ reprezentacjê korow¹ i powinny 
byæ pos³uszne aktom wolicjonalnym. 
Antoni Kêpiñski, œwiadomy powszech-
noœci gier miêdzyludzkich, pos³ugi-
wania siê œrodkami maskuj¹cymi 
i wyæwiczonymi minami, uznaje je 
za bezskuteczne. W pracy Poznanie 
chorego pisze: „Mimo ¿e ka¿dy cz³o-
wiek potrafi w mniejszym lub wiêk-
szym stopniu kierowaæ dowolnie sw¹ 
mimik¹, nak³adaæ ró¿ne maski, to
jednak po twarzy najlepiej odcyfro-
waæ drugiego cz³owieka. Maska, któr¹
cz³owiek nak³ada w stosunkach spo-
³ecznych, jest raczej cienka i co sil-
niejsze uczucie j¹ przebija. Poza tym 
reakcja emocjonalna, jak siê zdaje, 
wyprzedza reakcjê wolicjonaln¹, tote¿ 
nim cz³owiek zd¹¿y przywdziaæ od-
powiedni¹ maskê, ju¿ drugi mo¿e od-
cyfrowaæ jego prawdziwe oblicze”. 
  Pozostaje kolejne uœciœlenie: naj-
prawdziwsz¹ czêœci¹ – i tak przecie¿ 
niezdolnej do trwa³ego fa³szu twarzy 
– s¹ oczy: zwierciad³a duszy. Na inne 
czêœci twarzy mo¿na, jeœli solidnie siê 
to æwiczy³o, na³o¿yæ maskê, na oczy 
nie mo¿na. Antoni Kêpiñski: „[…] 
oczy odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê w 
kontaktach spo³ecznych; ich wyraz 
decyduje o przyjêciu przez partnera 
postawy ucieczkowo-agresywnej, czy 
przyjaznej; […]  wymianie spojrzeñ 
przebiega pierwsza, a czasami i osta-
teczna rozgrywka miêdzy partnerami 
spotkania”. Prawda oczu jest prawd¹ 
ostateczn¹. Jeœli one siê œmiej¹, na nic 
zdadz¹ siê groŸne miny b¹dŸ s³owa; 
jeœli s¹ martwe, z³e – nie pomog¹ 
uœmiechy ani uprzejmoœci werbalne. 
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