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wencji i – jak metaforycznie kończy swoją książkę – „obywatele będą pacjentami 
państw, które będą bardziej przypominać olbrzymie szpitale, i bezpieczeństwo 
stanie się technologią kontroli medycznej”, na dobre czy na złe.

Książka Stefana Elbe jest cennym wkładem w problematykę współczesnej 
medykalizacji. Napisana w jasny i przystępny sposób, zawiera bogatą bibliografię, 
zaadresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prognozami przeobra-
żenia naszej rzeczywistości. 

Rec. Ewa Hyży-Strzelecka

Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, 
red. W. Piątkowski, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii 
PAN, 2010, ss. 239.

Czytelnik, który zetknie się z książką Socjologia z medycyną, zapewne 
zwróci uwagę na pierwsze zdanie, które widnieje na jej okładce. Włodzimierz 
Piątkowski, redaktor tego tomu, pisze, że „socjologia zdrowia, choroby i me-
dycyny jest uznawana za jedną z najszybciej rozwijających się subdyscyplin”. 
Z takim twierdzeniem można się spotkać w pracach wielu badaczy zajmujących 
się zagadnieniami zdrowia, choroby i medycyny. Potwierdzeniem takiego stano-
wiska jest niewątpliwie znaczna liczba publikacji z tego zakresu, które ukazały 
się w ciągu ostatnich lat. Tematyka w nich poruszana dokumentuje rozwój tej 
dyscypliny oraz rozszerzanie jej pola badawczego, które sprawia, że obecnie 
nie mówi się już tylko o socjologii medycyny, ale o socjologii zdrowia, choroby 
i medycyny. Socjologia z medycyną jest kolejną publikacją reprezentujących ten 
typ wydawnictw. 

Recenzowana książka jest szóstą1 monografią z zakresu socjologii medycyny, 
która ukazała się z inicjatywy socjologów skupionych wokół Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego. Z punktu widzenia analizy zawartości tej publikacji istotne jest 
podkreślenie specyfiki środowiska naukowego, w jakim ona powstała. Autorami 

1 Wcześniejsze publikacje: W stronę socjologii zdrowia, red. W. Piątkowski, A. Titkow, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002; Zdrowie i choroba. Wybrane 
problemy socjologii medycyny, red. J. Barański, W. Piątkowski, Wrocławskie Wydawnictwo 
Oświatowe, Wrocław 2002; Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, 
red. W. Piątkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004; Zdrowie 
i choroba. Perspektywa socjologiczna, red. W. Piątkowski, W. Brodniak, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, Tyczyn 2005; Socjologia i antropologia medycyny 
w działaniu, red. W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2008.
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większości tekstów są przedstawiciele socjologii medycyny, których działalność 
naukowa w różnym stopniu była związana z osobą Profesor Magdaleny Soko-
łowskiej, twórczyni polskiej i współtwórczyni światowej socjologii medycyny. 

Artykuły składające się na książkę Socjologia z medycyną zawierają dwa 
równoległe elementy. Po pierwsze, został w niej opisany rozwój kluczowych 
obszarów zainteresowań współczesnej socjologii zdrowia, choroby i medycyny. 
Po drugie, chyba bardziej istotne z punktu widzenia autorów tekstów, została 
w niej dokonana rekapitulacja dorobku naukowego M. Sokołowskiej, przy 
uwzględnieniu zmian, jakie miały miejsce w rozważaniach z zakresu socjologii 
medycyny w ciągu przeszło 20 lat od jej śmierci. 

Omawiana publikacja zawiera kilka istotnych części. We Wstępie Włodzi-
mierz Piątkowski przybliża czytelnikowi powody, które stały się przyczynkiem 
do powstania tego tomu. Autor pisze o tym w następujący sposób: „bezpośrednim 
powodem skłaniającym redaktora i autorów do przygotowania książki Socjologia 
z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej była potrzeba 
spłacenia długu wdzięczności, jaki mamy wobec twórczyni polskiej i współtwór-
czyni europejskiej socjologii medycyny – Profesor Magdaleny Sokołowskiej” 
(s. 7). Piątkowski podkreśla wyjątkowe miejsce, jakie M. Sokołowska zajmowała 
w historii rozwoju subdyscypliny. W dalszej części tekstu autor opisuje prze-
bieg działalności naukowej twórczyni polskiej socjologii medycyny, zwracając 
szczególną uwagę na cechy i charakter prowadzonych przez nią badań, zakres 
zainteresowań, udział w tworzeniu instytucjonalnych ram socjologii medycyny 
w Polsce. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Sokołowska w trakcie 
swojej 45-letniej czynnej pracy zawodowej stworzyła spójny system, szkołę 
naukową. Na zakończenie jasno określa cel, jaki autorzy publikacji zamierzają 
zrealizować w jej ramach: „Nasza książka ma [...] formułować i proponować 
medycynie konkretne formy współpracy, zdefiniować nowe obszary, gdzie obie 
dyscypliny mogą i powinny kooperować wzajemnie się uzupełniając i w rezultacie 
tworzyć rodzaj wiedzy, która nie tylko objaśnia rzeczywistość, ale także pozwala 
ją zmieniać w pożądany i zaplanowany sposób” (s. 18).

Kolejne sześć rozdziałów tej publikacji tworzy odrębną całość, w ramach 
której czołowi przedstawiciele polskiej socjologii medycyny opisują zagadnienia, 
stanowiące obszar ich długoletnich zainteresowań badawczych. Każdy z tekstów 
przedstawia rozwój konkretnej tematyki przy uwzględnieniu dorobku naukowego 
prof. Sokołowskiej. Perspektywa ponad dwudziestu lat, jakie minęły od jej śmierci 
stanowi tło dla prób adaptacji jej koncepcji do dynamicznie zmieniającego się 
przedmiotu badań tej subdyscypliny w XXI w. 
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Antonina Ostrowska w artykule zatytułowanym Zróżnicowanie społeczne 
i nierówności w zdrowiu traktuje problem nierówności jako istotną kwestię 
społeczną. Równocześnie podkreśla, że ten problem nie funkcjonuje na wy-
starczającym poziomie w świadomości opinii publicznej i w ramach polityki 
społecznej. Autorka zwraca uwagę, że M. Sokołowska, już pod koniec lat 70., 
pomimo braku badań i danych statystycznych, pisała „o nierównościach w do-
stępie do zdrowia, stanowiących wyzwanie dla współczesnych społeczeństw 
[...], zwracając uwagę na istnienie nierówności związanych z zajmowaną pozycją 
społeczną, a szczególnie ubóstwem” (p. 24). W dalszej części tekstu Ostrowska 
opisuje etapy rozwoju zainteresowania nierównościami związanymi ze zdrowiem. 
Omawia sposoby wyjaśniania mechanizmów społecznych leżących u ich podstaw. 
Jednak najwięcej miejsca poświęca na zaprezentowanie społeczno-kulturowych 
determinant zdrowia. W toku wywodu sprowadza je do czterech podstawowych 
wymiarów: „efektu różnic w stylach życia, różnic w wartościach otaczających 
zdrowie i w kulturze medycznej, różnic kapitału społecznego, a zwłaszcza 
dostępnego wsparcia społecznego oraz jako skutku słabości i nieadekwatności 
systemów medycznych” (s. 34–35).

Kolejny rozdział – Badania nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdro-
wia – autorstwa Beaty Tobiasz-Adamczyk został poświęcony przeobrażeniom, 
jakie miały miejsce w postrzeganiu pojęcia jakości życia uwarunkowanej zdro-
wiem na przestrzeni blisko czterech dekad jego obecności w naukach zajmujących 
się zdrowiem człowieka. Autorka podkreśla, że jeszcze przed pojawieniem się 
koncepcji jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia omawiane w jej ramach 
zjawiska miały swoje miejsce w rozważaniach dotyczących rehabilitacji spo-
łecznej osób niepełnosprawnych. Tobiasz-Adamczyk stwierdza, że „w Polsce do 
prekursorów tej orientacji badawczej należała Magdalena Sokołowska, która wraz 
ze swoim zespołem prowadziła pionierskie badania nad rehabilitacją społeczną 
i zawodową osób po zawale serca, a wśród poruszanych tematów znalazły się 
między innymi życie rodzinne inwalidów, a także readaptacja zawodowa tych 
chorych” (s. 49). Rozwój badań nad jakością życia uwarunkowaną zdrowiem 
autorka łączy ze zmianami w definiowaniu i postrzeganiu niepełnosprawności. 
Dodatkowo omawia zmiany w teoretycznym i empirycznym podejściu do tego 
pojęcia, stwierdzając na zakończenie, że „badania nad jakością życia doprowadzi-
ły do holistycznego podejścia do chorego, przyczyniając się do wyparcia modelu 
biomedycznego na rzecz modelu biopsychospołecznego” (s. 58–59). 

Zofia Słońska w tekście: Społeczne natura zdrowia: teoria i praktyka okre-
śla, co oznacza stwierdzenie, że zdrowie można rozpatrywać z punktu widzenia 
jego społecznej natury. Odwołuje się do rozróżnienia pomiędzy czynnikami 
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obiektywnymi (m.in. sytuacja gospodarcza, rozmiar nierówności społecznych) 
i subiektywnymi (m.in. kulturowe uwarunkowanie definicji zdrowia, zdrowie 
jako wartość deklarowana i realizowana), z których abstrahowana jest społeczna 
natura zdrowia. Autorka stwierdza, że „Magdalena Sokołowska, lekarz i socjolog, 
we wszystkich swoich pracach podkreślała konieczność uwzględniania i docenia-
nia faktu społecznej natury zdrowia, przestrzegając przed ograniczaniem się do 
biomedycznej perspektywy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych” (s. 65). 
Słońska przedstawia przejście od negatywnej do pozytywnej definicji zdrowia. 
Opisuje etapy tej ewolucji, powody zmiany paradygmatu oraz miejsce społecznej 
natury zdrowia w tych dwóch ujęciach. Podkreśla fakt, że zmiana definicji zdrowia 
z negatywnej na pozytywną zrewolucjonizowała optykę zjawiska zdrowia i cho-
roby. Dzięki tej zmianie stał się możliwy zwrot ku społecznej naturze zdrowia. 
Tekst ten stanowi swoisty postulat konieczności uwzględniania społecznej natury 
zdrowia w rozważaniach dotyczących zdrowia, choroby i medycyny, ponieważ 
„mimo, że ranga uwzględniania społecznej natury zdrowia w działaniach na 
rzecz jego rozwoju i ochrony nie powinna być kwestionowana, nadal istnieje 
konieczność kontynuacji pogłębionej refleksji nad tym zagadnieniem” (s. 57).

Artykuł Zofii Kawczyńskiej-Butrym Migracje – wyzwanie dla socjologii 
zdrowia i medycyny ukazuje problematykę, która ze względu na obiektywne 
czynniki społeczne i ustrojowe nie mogła się znaleźć w bezpośrednim zasięgu 
zainteresowań i projektów badawczych M. Sokołowskiej. Jednak pomimo tego, 
jak stwierdza sama autorka, decyzja Sokołowskiej o umieszczeniu w książce 
Socjologia a zdrowie tekstu traktującego o migracjach i ich konsekwencjach 
zdrowotnych „w sposób niejako symboliczny podkreślało rangę tego tematu” 
(s. 85). Jak tytuł rozdziału wskazuje, autorka traktuje migrację jako wyzwanie 
dla socjologii zdrowia i choroby, w tym znaczeniu omawia wybrane problemy 
ilustrujące powiązanie migracji i zdrowia. Do opisywanych przez Kawczyńską-
-Butrym zagadnień należą: ryzyko zdrowotne migrantów i ich stan zdrowia 
w wymiarze zachorowalności na choroby zakaźne, występowanie zaburzeń 
zdrowia psychicznego oraz stan zdrowia fizycznego i psychosomatycznego 
osób migrujących. Autorka porusza także kwestie relacji pomiędzy migracjami 
a systemem medycznym, a mianowicie rozpatruje uwarunkowania korzystania 
migrantów z opieki medycznej, koszty usług medycznych oraz transfer tzw. 
„białego personelu” i opieki. 

Mirona Ogryzko-Wiewiórowska w artykule: Szaleństwa ponowoczesności ze 
śmiercią w tle porusza tematykę, która zajmowała istotne miejsce w twórczości 
M. Sokołowskiej, a mianowicie zagadnienia dotyczące socjothanatologii. Autorka 
nie odwołuje się bezpośrednio do myśli Sokołowskiej. Jej rozważania o umiera-
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niu i śmierci wpisują się w dyskurs ponowoczesności. Ogryzko-Wiewiórowska 
konfrontuje czytelnika ze współcześnie występującymi sprzecznościami związa-
nymi z tymi zjawiskami. Pisze o tym, że z jednej strony śmierć staje się tematem 
tabu, oderwanym od naturalnego środowiska społecznego ludzi, z drugiej jest 
wszechobecna, skomercjalizowana, stanowi element niemal każdego komunikatu 
medialnego. Owe umieszczone w tytule artykułu „szaleństwa ponowoczesności”, 
zdaniem autorki, zmieniają definicje umierania i śmierci. Przemiany te omawia 
na postawie paradoksu śmierci dziecka. Dodatkowo stara się pokazać, jak rozwój 
medycyny wpływa na fakt, że współcześnie dostęp do technologii i nowoczesnych 
metod diagnostycznych wyznacza szanse jednostek na zdrowie. Pokazuje dwa 
skrajne podejścia do śmierci, czyli opiekę paliatywną i eutanazję. Sygnalizuje 
także coraz powszechniejsze próby uniknięcia definitywnego stanu, jakim jest 
śmierć poprzez stosowanie zabiegów kriogenicznych. 

Rozdział, który zamyka część książki poświęconą rekapitulacji dorobku 
twórczyni polskiej socjologii medycyny przez jej współpracowników i uczniów 
został napisany przez Włodzimierza Piątkowskiego. Artykuł zatytułowany Ba-
dania socjologiczne nad „inną medycyną” w najszerszym zakresie prezentuje 
dorobek Sokołowskiej. Umieszczony przez autora podtytuł: Inspiracje Profesor 
Magdaleny Sokołowskiej zapowiada treść tekstu, w którym Piątkowski skupia 
się na przedstawieniu zainteresowań Sokołowskiej lecznictwem niemedycznym. 
Autor stwierdza, że problematykę lecznictwa niemedycznego, którą Sokołowska 
podejmowała przez prawie 20 lat swojej działalności naukowej, można uznać za 
jeden z głównych elementów jej pracy. W toku wywodu Piątkowski, poza przed-
stawieniem wątków związanych z lecznictwem niemedycznym, które dominowały 
w twórczości Sokołowskiej, stara się wyjaśnić przyczyny jej zainteresowania tą 
tematyką. Stwierdza, że „można odnieść wrażenie, że jej ostatecznym celem był 
plan budowy nowej holistycznej, antropocentrycznie zorientowanej medycyny, 
gdzie respektuje się fakt, że pluralizm cierpień chorego może prowadzić do akcep-
tacji swobodnego wyboru metod terapeutycznych, również takich, które w danej 
chwili nie są tolerowane przez medycynę” (s. 133). Następnie autor skupia się 
na omówieniu trzech wyraźnie dominujących w twórczości prof. Sokołowskiej 
wątków dotyczących lecznictwa niemedycznego. Zdaniem Piątkowskiego, były to 
rozważania nad medycyną alternatywną i komplementarną, inspirowane projek-
tami WHO (lata 1980–1983), po drugie – socjologiczna interpretacja „fenomenu 
Clive’a Harrisa” (lata 1978–1980). Ostatnim elementem łączącym Sokołowską 
z tą tematyką było jej zainteresowanie „medycyną nieoficjalną” w krajach euro-
amerykańskiego kręgu kulturowego (lata 1986–1987).
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Artykuł Antoniny Doroszewskiej Współpraca pomiędzy medycyną a socjo-
logią – możliwość czy konieczność? stanowi kolejny istotny element publikacji 
Socjologia z medycyną. Jak napisał Włodzimierz Piątkowski we Wstępie do 
tej publikacji, „chcielibyśmy też pokazać sposoby recepcji myśli naukowej 
Sokołowskiej przez najmłodszych adeptów naszego kierunku” (s. 18). Sama 
Doroszewska piszę o sobie, że jest przedstawicielką pokolenia, które nie miało 
okazji współpracować z prof. Sokołowską, jednak wybrało socjomedyczną 
specjalizację jako obszar swojej pracy. Z tej perspektywy autorka omawia 
elementy dorobku M. Sokołowskiej, które znajdują się współcześnie w kręgu 
zainteresowania owego „najmłodszego pokolenia” adeptów socjologii zdrowia, 
choroby i medycyny. Na początku analizuje etapy nawiązywania współpracy 
nauk społecznych z medycyną, następnie przedstawia wybrane zagadnienia 
związane z przemianami w medycynie, które stanowiły i stanowią wyznawanie 
dla socjologii zdrowia, choroby i medycyny. Do wybranych przez nią kwestii 
należą: przemiany w ramach szpitala jako przykładu instytucji medycznej oraz 
przeobrażenia zawodów medycznych (przy podkreśleniu roli pielęgniarek). Na 
zakończenie sygnalizuje ewolucję, jaka dokonała się w relacji lekarz – pacjent. 
Podsumowując podkreśla, że to właśnie „Sokołowska w swoich prekursorskich 
pracach nakreśliła zakres problematyki, którą do dziś zajmuje się socjologia 
zdrowia, choroby i medycyny” (s. 161).

Swoistą klamrę zamykającą rozważania poświęcone twórczości M. Soko-
łowskiej stanowi tekst Stanisława Kosińskiego Udział Magdaleny Sokołowskiej 
w rozwoju lubelskiej socjologii medycyny. Artykuł ten jest wyrazem wdzięczności 
za wsparcie naukowe i organizacyjne, jakie polska i lubelska socjologia medy-
cyny otrzymała od prof. Sokołowskiej. Autor na wstępie podkreśla, że napisany 
przez niego tekst ma charakter wspomnieniowy, którego podstawę stanowią 
„autorefleksja, weryfikowana i wzbogacana wywiadami, archiwaliami oraz 
materiałami i dokumentami urzędowymi” (s. 168). Jak sam pisze, tekst składa 
się z czterech merytorycznych części. Taki układ ma w sposób uporządkowany 
pokazać związki działalności naukowej M. Sokołowskiej z tworzącą się lubel-
ską socjologią medycyny. Na początku Kosiński czyni kilka uwag dotyczących 
ogólnych faktów z dziejów socjologii, które poprzedzały narodziny lubelskiej 
socjologii medycyny. Następnie odtwarza proces powstawania więzi pomiędzy 
Sokołowską a lubelskimi socjologami. Po trzecie pisze o doświadczeniach wy-
nikających ze współpracy z twórczynią polskiej socjologii medycyny w trakcie 
przygotowywania grupy socjomedycznej na V Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 
w Krakowie w 1977 r. „Wreszcie czwarty, ostatni wątek dotyczy kwestii w niej 
najistotniejszej, bo promowania lubelskich doktorów i doktorów habilitowanych 
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z udziałem Profesor, której uczniowie, co najmniej od ćwierćwiecza, dominują 
w rosnących liczebnie zespołach socjologicznych Uniwersytetu Medycznego 
i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” (s. 169). 

Posłowie i Epilog książki Socjologia z medycyną stanowią element podkre-
ślający charakter prezentowanej książki. Włodzimierz Piątkowski w Posłowiu 
odwołuje się jeszcze raz do istotnej roli, jaką odegrała twórczyni polskiej socjo-
logii medycyny w powstaniu i rozwoju tej subdyscypliny. Stwierdza, że działal-
ność tej uczonej jest „rodzajem zobowiązania i zarazem wyzwania do pracy nad 
utrzymaniem pozycji polskiej socjologii medycyny w Europie oraz w regionie 
środkowowschodnim” (s. 201). Z kolei Anna Titkow w Epilogu w sposób bardzo 
osobisty pisze o M. Sokołowskiej jako naukowcu, ale przede wszystkim jako 
o człowieku. Zwraca uwagę na szereg cech Pani Profesor, które sprawiły, że po 
dwudziestu latach od jej śmierci nadal obecna jest w pamięci i ma wpływ na 
działalność naukową osób, które miały z nią kontakt. Stwierdzenie autorki: „[...] 
mówienie o jej nieobecności wśród nas wydaje się czymś niestosownym i nie-
uzasadnionym” (s. 205) oddaje wagę życia i twórczości naukowej Sokołowskiej 
dla tego środowiska i subdyscypliny. 

Ostatnią częścią książki jest wykaz publikacji M. Sokołowskiej z lat 1950–
2009, przygotowany przez Annę Sadowską. Struktura materiału uwzględnia 
podział jej dorobku ze względu na poruszaną przez nią tematykę (prace ogólne, 
socjologia choroby, leczenia, rehabilitacji, zawody medyczne, instytucje me-
dyczne, opieka medyczna, społeczeństwo a zdrowie, przemysł, medycyna pracy, 
choroby przemysłowe) oraz podział ze względu na charakter autorstwa dzieł 
(autorstwo, redakcja naukowa, współautorstwo). 

Wymienione na początku tej recenzji dwa elementy zawarte w treści oma-
wianej publikacji stanowią o jej specyfice. Z pewnością wyróżniają one książkę 
Socjologia z medycyną na tle publikacji z zakresu socjologii zdrowia, choroby 
i medycyny. Zastosowana w jej ramach optyka łączy w sobie dwie wartości. Po 
pierwsze opis istotnych obszarów zainteresowania socjologii zdrowia, choroby 
i medycyny zaprezentowany przez kluczowych specjalistów, zajmujących się 
opisywanymi zagadnieniami. Ten element sprawia, że książka stanowi cenne 
źródło podstawowych informacji z tej subdyscypliny, szczególnie wartościowe 
dla osób, które chciałby zapoznać się z tematyką omawianą w ramach socjologii 
zdrowia, choroby i medycyny. Sposób opisu omawianych treści umożliwia ich 
odbiór nie tylko przez czytelników o przygotowaniu socjologicznym. Dzięki 
temu możliwe jest zrealizowanie jednego z celów, przyświecających twórcom 
tej książki, a mianowicie ukazanie obszarów badawczych, w których współpraca 
interdyscyplinarna jest możliwa i pożądana. Oczywiście bardziej szczegółowe 
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analizy omawianych zjawisk można znaleźć we wcześniejszych pracach autorów, 
których teksty tworzą tę publikacje. Drugim wartościowych elementem książki 
jest niewątpliwie rekapitulacja i próba adaptacji dorobku naukowego twórczyni 
socjologii medycyny do współczesnego kontekstu i wyzwań, jakie pojawiają się 
przed tą subdyscypliną. Sposób, w jaki jest to czynione z pewnością zainteresuje 
osoby, które na obszar swojej pracy naukowej wybrały akurat tę dziedzinę so-
cjologii. Specyfika polskiej socjologii medycyny, która po przeszło dwudziestu 
latach od śmierci M. Sokołowskiej jest nadal silnie determinowana przez jej 
dorobek, wymaga dokładnej znajomości jej dokonań. Jednak chyba cenniejsze 
z punktu widzenia adepta tej subdyscypliny jest poznanie Sokołowskiej nie tylko 
jako naukowca, lecz także jako człowieka pełnego pasji i zaangażowania. Dzięki 
takiej wiedzy, która przechowywana jest we wspomnieniach jej współpracow-
ników i uczniów możliwe jest lepsze zrozumienie dzieła jej życia – polskiej 
socjologii medycyny. 

Rec. Katarzyna Walentynowicz-Moryl

Victoria Pitss-Taylor, Cultural Encyclopedia of the Body, Greenwood Press 
2008, s. 577.

Zagadnienie cielesności człowieka podlega obecnie nie tylko refleksji z per-
spektywy biologii czy medycyny. Problematyka ciała zaznacza swoją obecność 
we wszystkich nurtach współczesnej refleksji humanistycznej. Cielesności 
przyglądają się takie dziedziny nauki jak antropologia, filozofia, historia czy 
sztuka. Przez stulecia ciało pozostawało niedostrzegalne. Takiemu stanowi rzeczy 
sprzyjał kartezjański pogląd na rozdzielność duszy i ciała, które postrzegano na 
podobieństwo maszyny i wartościowano negatywnie. Tymczasem ponowocze-
sność uczyniła z ciała źródło licznych problemów politycznych, społecznych 
i osobistych. W związku z rosnącym zainteresowaniem problematyką ciała 
mamy do czynienia ze znacznym przyrostem opracowań i analiz dotyczących 
powyższej tematyki. Wiele z nich wpisuje się w zakres dyscypliny zwanej socjo-
logią ciała, która zapoczątkowała naukowy renesans zainteresowania się ciałem.
Zwraca się uwagę na zjawisko społecznego i kulturowego konstruowania ciała, 
poddawania go praktykom kontrolnym i dyscyplinującym2. Przedmiotem uwa-
gi czyni się również problem wpływu cielesności na tożsamość jednostki oraz 

2 Ch. Barker, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2005, s. 147.


