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„Istnieję. (...) W ustach mam pieni¹c¹
się wodę. Po³ykam j¹ prześlizguje się
przez gard³o, pieœci mnie – i oto znów
odradza się w ustach, w ustach mam
zawsze ma³¹ ka³użę wody, bia³awej,
niepozornej, która ociera się o język.
I ta ka³uża to także ja. I język. I gard³o
to ja. (...) Widzę rękę, która rozprzestrzenia się na stole. Żyje – to ja. Otwiera się, palce rozprostowuj¹ się i wyci¹gaj¹. Spoczywa na grzbiecie. Ukazuje mi swój t³usty brzuch. Ma wygl¹d przewróconego robaka”. Teresa
Smurzyńska doświadczenie cielesności ujawnia w formie poetyckiej: „uśpi³am swe piersi/ bezbronne i ślepe
jak m³ode szczenięta (...)./ nie zd¹ży³am nakarmić g³odnego cia³a/ które
leży przede mn¹ szare od zmierzchu/
boję się go/ boję się miękkiego brzucha, ręki prawej/ i lewej, moich bioder/
boję się tego ciep³ego zwierzęcia zwinnego/ jak ³asica gotowa do skoku/ uciekaj mówię mu”.
Cz³owiek – tylko – cielesny: w jego
życie wpisany jest mechanistyczny
lub biologiczny determinizm, odbieraj¹cy jakiekolwiek szanse wolnościowe. Takie życie staje się losem – istnieniem rz¹dzonym przez fatum. U
Zygmunta Freuda będzie to fatum popędliwej podświadomości, w greckich
mitach fatum wype³nia ca³e cia³o: ono
jest jego siedliskiem. Mit o Edypie –
o każdym więc, w jakimś sensie, mężczyźnie – mówi o skazaniu na grzech
kazirodztwa; o tym, że skazany nań
jest każdy, kto „żyje wed³ug cia³a”
(Józef Tischner).
• Jestem także cia³em. Owszem, jestem cia³em, ale nie jedynie nim:
jestem bowiem także dusz¹ – oto najczęściej zaznaczaj¹ce się w zachodniej
(judeochrześcijańskiej) kulturze odczucie dualności istnienia, w którym cielesność przeciwstawia się bytowo duchowości. Ciekawe, że biblijna, judaistyczna antropologia, z której zdaje się
wyrastać myśl chrześcijańska, nie odróżnia duszy (nefesz) od cia³a (basar).
Obydwa te wyrażenia s¹ synonimami
oznaczaj¹cymi cz³owieka (hitefesz).
Nawet ruach (duch, tchnienie, wiatr)
jest życiem, żyj¹cym cia³em. Jednak
judaistyczny holizm zosta³ w chrześcijaństwie wyparty przez wp³ywy greckie (Platon, Arystoteles), które na kilkadziesi¹t wieków określi³y sposób myślenia o ciele i o cz³owieku.
Dwuaspektowość ludzkiego bytu –
realność jego cielesności oraz psychiczności – przedstawia Arystoteles ze Stagiry. Jego zdaniem dusza stanowi substancjaln¹ formę materialnego cia³a
(hylemorfizm). Śladem Stagiryty idzie
Tomasz z Akwinu – cz³owiek stanowi
po³¹czenie obu tych pierwiastków, co
jest powodem nieusuwalnego dramatu ludzkiego. Podobnie jak Arystoteles, przyjmuje Tomasz że rzecz (substancja) ma swoj¹ materię i swoj¹ postać; i że o istnieniu rzeczy przes¹dza
jej postać, czyli forma. Z samego materia³u, na przyk³ad z gliny, nie wynika konieczność dotycz¹ca tego, czy
stanie się on dzbanem b¹dź figurką.
Decyduje o tym forma, która pozostaj¹cy możności¹ materia³ czyni rzecz¹. Form¹ dla ludzkiej substancji jest
dusza. Czytamy w „Sumie teologicznej”: „Dusza zaś ludzka jest form¹ najdoskonalsz¹ i dlatego tak bardzo przewyższa sw¹ moc¹ materię cielesn¹, że
przys³uguje jej dzia³alność i w³adza,
w których zgo³a żadnego udzia³u nie
ma ta materia (...)”.
Rozróżnienie duszy i cia³a jest już
dziś treści¹ świadomości potocznej.
Stanowi też trwa³y i powszechny punkt

oparcia dla refleksji światopogl¹dowej, moralnej czy estetycznej. Charles
Baudelaire („Malarz życia codziennego”) zauważa, że dychotomia: dusza
– cia³o, to „(...) podstawa koncepcji
`piękna przepo³owionego`, w którym
zawarty jest element wieczny i niezmienny, oraz coś zmiennego, zależnego od okoliczności (moda, moralność, namiętność)”.
• Mam cia³o – ja, duchowy podmiot
w³aścicielski. Jest to stanowisko dualizmu na tyle radykalnego w ontycznej
i aksjologicznej negacji cielesności, że
można je pojmować raczej jako spirytualizm, widoczny u Platona czy – bardziej jeszcze – u Augustyna Aureliusza. Platon podkreśla bytowe i sprawcze pierwszeństwo duszy wobec cia³a
(„powsta³a najpierw, przed wszystkimi
rzeczami i bardziej niż cokolwiek innego powoduje w nich wszelkie zmiany i przeobrażenia”). Mówi też o tym,
jak bardzo dokuczliwa i zawadzaj¹ca
może być cielesność: „Bo tysi¹czne
nam k³opoty sprawia cia³o, któremu
pokarmu potrzeba, a do tego jeśli na
nas jeszcze jakieś choroby spadaj¹,
przeszkadzaj¹ nam w szukaniu tego,
co istnieje”. Cz³owiek, s¹dzi Ateńczyk,
pozostaje w swej istocie emanacj¹ wolnej, równej bogom duszy, która wskutek dramatu narodzin zosta³a na czas
doczesnego życia uwięziona w ciele.
Żyje zatem tragicznie, rozdarty między
bytem (dusz¹) i niebytem (materi¹).
Ciało, dopowie kilka wieków później Augustyn Aureliusz, pozostaje nieusuwalnym świadectwem pierwiastka
diabelskiego w cz³owieku. Augustyn
odwo³uje się do św. Paw³a, pisz¹cego
o „obcym prawie mieszkaj¹cym w ciele moim”. W pierwszym liście aposto³a
do Galatów czytamy: „Cia³o bowiem
do czego innego d¹ży niż duch, a duch
do czego innego niż cia³o, i st¹d nie ma
między nimi zgody (...). Jest zaś rzecz¹ wiadom¹, jakie uczynki rodz¹ się
z cia³a: nierz¹d, nieczystość, wyuzdanie, zawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, niezgoda, roz³amy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne”. W liście do Kolosan św. Pawe³ nawołuje:
„Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w cz³onkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, z³ej ż¹dzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
Z ich powodu nadchodzi gniew Boży
(...)”. Jeśli można przypisać ciału wartość, s¹dzi Augustyn, będzie to jedynie wartość instrumentalna. Można się
nim pos³ugiwać – to znaczy: represjonować jego naturalne sk³onności – po
to, by przys³użyć się zbawieniu duszy.
W „Wyznaniach” wielokrotnie zdaje
autor sprawę, jak trudna to rzecz – okie³znać swe cia³o, zmusić je do pos³uszeństwa. „Z pewności¹ nakazujesz, abym się powstrzymywa³ od poż¹dliwości cia³a i od pychy żywota.
Nakaza³eś mi porzucenie konkubinatu,
a chociaż nie zabrania³eś ma³żeństwa,
wskaza³eś mi coś lepszego nawet od
ma³żeństwa. (...) Ale w mojej pamięci, o której tak wiele tu mówi³em, nadal żyj¹ wyobrażenia owych spraw,
wyryte w niej kiedyś rylcem przyzwyczajenia. I nieraz mnie te sprawy zaczepiaj¹ – na jawie s³abymi impulsami, lecz w snach nie tylko sprawiaj¹ mi
przyjemność, ale doprowadzaj¹ do stanu bardzo bliskiego zgodzie i wype³nieniu. (...) Przecież to chyba nie jest
tak, Panie Boże mój, jakobym nie by³
sob¹ gdy śpię? (...) Ma dzień jeszcze
inne utrapienie (...). Codziennie bowiem ubytki si³y cielesnej wyrównujemy jedz¹c i pij¹c, zanim przyjdzie
ten czas, gdy mój niedostatek uśmie-

rzysz cudown¹ sytości¹ (...). Lecz na
razie b³oga mi jest owa konieczność.
I muszę nawet walczyć przeciw temu
upodobaniu, aby mnie nie ujarzmi³o.
Codzienn¹ z nim toczę wojnę orężem
postów. Ci¹gle od nowa zmuszam
swoje cia³o do pos³uszeństwa. A potem przyjemność jedzenia i picia rozprasza udrękę. (...) Lecz gdy z udręki
g³odu przechodzę do spokoju sytości,
w tym momencie przejścia czyhaj¹
na mnie sid³a ³akomstwa. Bo samo to
przechodzenie jest w³aśnie przyjemne”.
W innych miejscach wyznaje Augustyn, jak trudno powści¹gn¹ć upodobania poszczególnych zmys³ów. Smaku: „Opilstwo jest ode mnie dalekie i
obyś sprawi³ swoj¹ ³ask¹, by się nigdy
do mnie nie zbliży³o. Obżarstwo nieraz jednak dopada twego s³ugę – o,
uczyń w swojej ³asce, by się ode mnie
oddali³o”. Węchu: „Uroki wonności
nie tak bardzo mnie niepokoj¹. Gdy
ich nie ma, nie odczuwam ich braku.
Gdy mnie b³ogo owiewaj¹, nie bronię
się przed nimi – zawsze jednak gotów,
by się bez tego czaru obyć”. S³uchu:
„Przyjemności uszu mocniej mnie opl¹ta³y i ujarzmi³y. Aleś mnie już rozpęta³ i wyzwoli³. Przyznaję, że i teraz
ulegam s³odyczy kunsztownego śpiewu (...), lecz nie aż tak się poddaję, bym
nie by³ zdolny oderwać i odejść, gdy
zechcę”. Wzroku: „Pozostaj¹ jeszcze
przyjemności oczu. (...) Oczy lubuj¹ się
w pięknych i różnorakich kszta³tach,
w świetlistych i powabnych barwach.
Niechże jednak one nie panuj¹ nad
moj¹ dusz¹ (...). Sama bowiem królowa barw, jasność dzienna, nasycaj¹c
sob¹ wszystko, co spostrzegamy (...)
Tak przemożnie mn¹ ow³ada, że jeśli
nagle jej zabraknie, pragnę, aby powróci³a; a jeśli d³ugo jej nie ma, ogarnia mnie smutek”.
3. Cia³o wyparte.
Podczas lektury „Wyznań” można
odnieść wrażenie, że mamy do czynienia nie tyle z prostym st³umieniem
cielesnych potrzeb, ile ze swoist¹ ich
sublimacj¹ i kompensacyjnym „przekierowaniem”. Oto zwraca się Augustyn do Boga s³owami, jakich nie powstydzi³by się niejeden autor mi³osnych liryków: „Późno Cię umiłowa³em, Piękności tak dawna, a tak nowa.
W g³ębi duszy by³aś, a ja się błąkałem
po bezdrożach i tam Ciebie szuka³em,
biegn¹c bez³adnie ku rzeczom pięknym, które stworzy³aś. Ze mną byłaś,
a ja nie by³em z Tob¹. One mnie więzi³y z daleka od Ciebie – rzeczy, które
by nie istnia³y, gdyby w Tobie nie by³y. Zawo³a³aś, rzuci³aś wezwanie, rozdar³aś g³uchotę moj¹. Zab³ysnę³aś, zajaśnia³aś jak b³yskawica, rozświetli³aś
ślepotę moj¹. Rozla³aś woń, odetchnątchn¹³em ni¹ – i oto dyszę pragnieniem
Ciebie. Skosztowa³em – i oto g³odny
jestem i ³aknę. Dotknę³aś mnie – i zap³on¹³em tęsknot¹ za pokojem Twoim”.
Czytaj¹c „Bagaż podręczny”, tomik
amerykańskich wierszy ks. Jana Sochonia, bezwiednie podkreśla³em o³ówkiem niektóre wersy. Okaza³o się,
że dotycz¹ cielesności, jak gdyby zduszonej, może upominaj¹cej się o coś,
skarż¹cej się. Kiedy – zachowuj¹c ich
kolejność – po³¹czy³em (niech mi Autor wybaczy!) podkreślone fragmenty,
wy³oni³a się taka oto ca³ość: „To nic,
Boże, skoro dotykaj¹c/ w³asnego cia³a,
³¹czę się/ z pragnieniami wszystkich/
(...) nie mam przyjació³,/ którzy uko³ysaliby moj¹ samotność./ (...) Jestem

zamknięty jak w beczce/ choć garnę
się do życia,/ do obfitości,/ (...) i wyci¹gam/ ręce, k³adę na wznak, aby obję³a mnie/ nieznana czu³ość./ (...) Zobacz, proszę, jak noc¹/ cia³o mężnieje
do mi³ości./ (...) Nie umia³em powstrzymać r¹k/ pragn¹cych wiele i ust zawsze
otwartych./ (...) W mi³ości d³onie trac¹/ poczucie czasu/ i zdobywaj¹ przestrzeń”.
G.W.H. Hegel widzia³ cz³owieka jako z³ożenie dwóch pierwiastków: mięsa i nieskończoności. Cz³owiek to mięso (określane przez Berlińczyka jako
„spokojna ca³ość”, „byt pierwotny”
czy „czysta zewnętrzność”) ukszta³towane przez nieskończoność. Odt¹d też
staje się dysponentem siebie-mięsa.
Posiadanie cia³a, twierdzi Emil Cioran,
to specyficznie ludzki sposób bycia
istot¹ żyw¹: „(...) jest to moment statusu egzystencjalnego, który przysługuje jemu [cz³owiekowi], a innym
zwierzętom już nie”. Wielu badaczy
zwraca uwagę na myl¹c¹ strukturę gramatyczn¹ zwi¹zan¹ ze s³owem „mam”.
Posiadane cia³o doświadczane jest inaczej, niż posiadana rzecz; jest „moje”
nie tak samo jak ksi¹żka czy rower.
Zwraca na to uwagę Stanis³aw Kowalczyk: „Rzeczy możemy komuś przekazać, ale nie możemy zrezygnować
z naszego cia³a, nie jesteśmy bowiem
istotami bezcielesnymi”. Jacques Maritain bierze pod uwagę proste zdanie
„mam rękę”. Czy ręka jest moj¹ w³asności¹ – czy cz¹stk¹ mnie? Relacja
czysto w³asnościowa może być wyrażona w formie biernej („ksi¹żka jest
posiadana przeze mnie”). O ręce (zatem i o ciele) w ten sposób nie da się
powiedzieć: jest ona integraln¹ części¹
mnie samego. Taka konstatacja stanowi jednak świadectwo dualizmu, uznania odrębności dwóch, niechby najbardziej zintegrowanych substancji.
W pismach Augustyna Aureliusza mowa jest o jednym, duchowym pierwiastku, wyczerpuj¹cym ludzk¹ bytowość.
To wyraz spirytualistycznego monizmu, redukuj¹cego sens s³owa „mam”
do relacji wy³¹cznie w³asnościowej.
Podkreślanie destrukcyjnego wp³ywu cielesności na moralność jest zdaniem Emmanuela Mouniera („Personalizm”, 1949) wypaczeniem samej
istoty chrześcijaństwa opartego na

wcieleniu. Wcielenie wszak nie jest
upadkiem. „Chrześcijanin wypowiadaj¹cy się z pogard¹ o ciele i materii,
wypowiada się przeciwko swojej najważniejszej tradycji. (...) W istocie to
grecka pogarda dla materii przekazywana jest przez wieki, aż do naszych
czasów, pod fa³szyw¹ etykiet¹ chrześcijaństwa. Trzeba dziś usun¹ć ten zgubny dualizm z naszego sposobu życia i
z naszej myśli. (...) Cz³owiek jest cia³em z tego samego tytu³u, dzięki któremu jest duchem, jest ca³y `cia³em`
i ca³y `duchem`”. Bertrand Russel w
„Dziejach filozofii Zachodu” podkreśla hipokryzję, jak¹ nacechowane jest
moralne napiętnowanie cielesności.
Najgorsze przywary – zawiść, okrucieństwo, ż¹dza w³adzy itp. – maj¹ naturę umys³ow¹, nie cielesn¹; także szatan z „Raju utraconego” Johna Miltona z dzie³a zniszczenia czerpie czysto
duchow¹ przyjemność. „Wielu s³awnych duchownych, którzy wyrzekli się
przyjemności zmys³owych, lecz nie
bronili się przed innymi, zosta³o opanowanych przez ż¹dzę w³adzy, która
pchnę³a ich do zdumiewaj¹cych okrucieństw i prześladowań dokonywanych rzekomo dla dobra religii. W naszych czasach Hitler należy do tego
rodzaju ludzi; wed³ug wszelkich relacji przyjemności zmys³owe mia³y dlań
niewielkie znaczenie. Wyzwolenie się
spod tyranii cia³a przyczynia się do
wielkości cz³owieka, lecz jest to nie
tylko wielkość w cnocie, lecz również
wielkość w grzechu”. Ironicznie do
problemu ujarzmiania cia³a podchodzi
Sandor Marai „Równocześnie z poznaniem naszego charakteru winniśmy poznawać naturę naszego cia³a.
Ale tylko tak, jakby to by³a natura z³ego i niewiernego s³ugi. Nasz charakter
jest panem, nasz umys³ wydaje rozkazy; cia³o jest tylko s³ug¹. Tak też należy
się z nim obchodzić, rozumnie i godnie, bezstronnie i surowo, jak ze s³ug¹,
który w każdej chwili jest sk³onny do
niewierności, ucieczki i buntu (...).
Sk³onności naszych organów s¹ tak
pierwotne, jak ż¹dania ma³ego dziecka. Cia³o domaga się wszystkiego,
każdej przyjemności, nieprzerwanie
ż¹da wszelkiego rodzaju zaspokojenia. Wtedy trzeba surowo się z nim
obchodzić”.

