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Wizerunek ciała w lustrze czasu i szerokości 
geograficznej

Streszczenie
Ludzka skóra jest jak odzież ochronna dla mięśni i kości. Zabezpiecza 

przed wirusami, bakteriami i promieniowaniem UV. Umożliwia termoregulację 
organizmu, a także odbiór bodźców, takich jak: ciepło, zimno, ból. Gdyby ją 
zdjąć i rozłożyć, zajęłaby ok. 2 m2.

Człowiek zdobił ją od zawsze. Odnaleziony w lodzie Ötzi, który zmarł po-
nad 5000 lat temu w południowym Tyrolu, nosił tatuaże, które uchodzą za naj-
starsze. Było ich pięćdziesiąt i układały się w linie i krzyżyki. Powstały poprzez 
nacinanie skóry i wcieranie w rany węgla drzewnego. Dla socjologów i antro-
pologów ludzkie ciało jest przede wszystkim tekstem, który zawiera informacje 
o kulturze danej społeczności. Socjokulturowy kontekst mają nie tylko ekstre-
malne ingerencje, jak tatuaże, skaryfikacje, przebijanie skóry czy zabiegi chirur-
gii plastycznej, ale także fizyczny strój, odchudzanie i rozwijanie muskulatury. 
Koncepcja „społecznej skóry”, której twórcą jest Terence S. Turner, w takim sa-
mym stopniu odnosi się do współczesnych implantów, jak i do XIX-wiecznych 
gorsetów.

Celem artykułu będzie dowiedzenie, iż nawet najbardziej radykalne inge-
rencje w ludzkie ciało nie są wyłącznym atrybutem zachodnich społeczeństw. 
Uczestnicy wielu kultur minionych i pod różnymi szerokościami geograficz-
nymi byli gotowi znosić niedogodności i cierpienia w imię piękna zgodnego 
z obowiązującym w danym czasie kanonem. 

Godny uwagi jest fakt, że to, z czego rezygnują plemiona tzw. pierwotne, 
starając się dołączyć do cywilizowanego świata, paradoksalnie pojawia się 
właśnie w nim. Salony piercingu i tatuażu nie narzekają na brak klientów. Lu-
dzie Zachodu sięgają już po to, co ich kulturze było dotąd obce – skaryfikacje.

Słowa kluczowe: ingerencja w ciało, tekstualność ciała, skóra, kanony pięk-
na, zróżnicowanie kulturowe, zróżnicowanie czasowe.
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The Image of the Body in Different Cultures and Times

Abstract
An outer garment for muscles and bones, human skin provides protection 

from viruses, bacteria and UV radiation. It also regulates the body temperature 
and receives such stimuli as cold, heat or pain. If it were taken off and unfold-
ed, it would take the space of about two metres.

Humans have adorned their skin from time immemorial. Ötzi the Iceman, 
who died over five thousand years ago in South Tyrol, is the first person wear-
ing tattoos of whom we know. Fifty of them in total, they form groups of lines 
or crosses and were produced by rubbing charcoal into fine incisions. For 
sociologists and anthropologists, human body is first and foremost a text con-
taining information about the culture of the community. It is not only extreme 
cases of interference with the body (such as tattoos, scarification, piercing 
or plastic surgery), but also the attire, slimming or body building that should 
be interpreted in their sociocultural context. The concept of ‘the social skin’ 
proposed by Terence S. Turner applies to today’s implants as it does to the 
nineteenth century corsets.

The present article attempts to prove that extremely radical interference 
with the body is not a phenomenon limited to Western societies. Members 
of different historical cultures in different parts of the world were prepared 
to suffer in the name of the canon of beauty of their time. For example, the 
Pygmies of Central Africa (Aka, Baka and Twa peoples) consider sharpening 
their teeth as an esthetic intervention which increases their attractiveness for 
the opposite sex. Performed with a piece of stick, a knife and a hammer, the 
operation is both bloody and painful. In addition, a victim of such pursuit of 
beauty can take no solid food for a few weeks.

It is important to notice that, paradoxically, while the so-called primitive 
peoples abandon such practices in an attempt to join the so-called civilised 
world, people of the West increasingly turn to tattoos, piercing, or even to 
scarification, an idea so far alien to their culture.

Key words: interference with the body, the body as text, skin, canons of 
beauty, cultural differentiation, temporal differentiation
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WPROWADZENIE
Przez długie wieki nauka interesowała się ciałem wyłącznie w porządku bio-

logiczno-fizjologiczno-anatomicznym. Człowiek, jako istota cielesna, przy-
należał do biologii, natury i tak – odpowiednio w naukach przyrodniczych 
– do dzisiaj jest traktowany. Śledzi się jego rozwój, zmienność filogenetyczną 
i antropogenetyczną, poznaje jego anatomię, funkcjonowanie całego organi-
zmu, jak i poszczególnych jego części, organów, a wiedzę tę często przekłada 
się na praktykę.

Może budzić pewne zdziwienie fakt, że przez lata nauka nie zauważała 
roli i znaczenia ciała ludzkiego uwikłanego w zawiłości procesów kulturo-
wych. Człowiek odnajdywany był w dyskursach humanistycznych wyłącznie 
jako twórca i uczestnik kultury, jako medium i sprawca wielkich wydarzeń 
w dziejach społeczeństw. Dopiero antypozytywistyczny paradygmat upra-
wiania nauki odkrywa dla humanistyki nową cielesność człowieka, odsłania 
nowe perspektywy badawcze w odniesieniu do ciała ludzkiego, ciała poza 
porządkiem biologicznym. Nasuwa się pewna analogia do języka, naturalnie 
w dużym uproszczeniu; tak jak w języku odbija się świat, tak i na naszym 
ciele środowisko społeczno-kulturowe pozostawia ślady.

W znacznym stopniu to antropologia ciała odsłania w człowieku, dotąd za-
anektowanym przez nauki przyrodnicze, wartości pozasomatyczne odciśnięte 
na nim. Człowiek, czyli ciało – podmiot, okazuje się być nie tylko sprawcą 
kultury, ale sam jest na nią uwrażliwiony, zmienia się pod jej wpływem, jest 
przez kulturę kształtowany i modelowany. Cały świat zewnętrzny, rzeczywi-
stość, w której partycypuje: społeczeństwo, tradycja, wiedza, władza odbijają 
na ludzkim ciele swoje piętno – konstruują je. Ciało w nowym paradygma-
cie jest nie tyle dane, co zadane, nie tyle stworzone, co tworzone. Staje się 
więc swoistym tekstem, ciałem intencjonalnym, symbolicznym i znaczącym, 
społeczno-kulturową konstrukcją.

Tak postrzegane ciało staje się przedmiotem zainteresowania i badań nie 
tylko współczesnej antropologii, ale także innych nauk społecznych, w tym 
socjologii kultury. Celem pracy jest uzasadnienie twierdzenia, iż nawet naj-
bardziej radykalne ingerencje w ludzkie ciało nie są wyłącznym atrybutem 
współczesnych społeczeństw.
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Z LUSTREM PRZEZ WIEKI
Ludzkie ciało na przestrzeni wieków i pod różnymi szerokościami  

geograficznymi było przedmiotem wnikliwej uwagi, analizy i ingerencji we 
wszystkich znanych antropologom społecznościach. To poprawianie ciała i do-
stosowywanie go do obowiązujących w danym czasie wzorców i ideałów by-
wało niejednokrotnie okupione wielkim cierpieniem fizycznym i psychicznym.

Przekonanie, że to współczesność kładzie nadmierny nacisk na atrakcyjność 
ciała nie znajduje potwierdzenia w badaniach społeczno-antropologicznych. Już 
jedna z najstarszych cywilizacji, jaką zgłębiali współcześni, cywilizacja egip-
ska niezwykle ceniła wydłużony kształt głowy, określany jako lepten. Z tego też 
względu szlachetnie urodzone niemowlęta od pierwszych dni życia znosiły zabie-
gi zapewniające im w przyszłości wygląd czaszki pożądany przez społeczeństwo. 
W tym celu ciasno bandażowano dzieciom głowy, aby uzyskały wyrafinowany, 
podłużny kształt (Čabrič, Pokrywka 2010, s. 13).

W cywilizacji chińskiej natomiast uważano, że piękno kobiecego ciała wyraża 
się przede wszystkim w małych stopach. Z tego powodu niemowlętom płci żeń-
skiej już od pierwszych lat życia wiązano stopy, aby urosły tylko do ściśle okre-
ślonego rozmiaru. Ta metoda upiększania ciała dawała najbardziej spektakularne 
i zamierzone rezultaty wówczas, gdy dziewczynka znajdowała się w przedziale 
wiekowym od 4 do 6 lat. Matka dziewczynki wykonywała jej najpierw masaż 
stóp, następnie moczyła je w specjalnym wywarze z ziół, po czym łamała po czte-
ry palce u każdej ze stóp, na koniec zaś podwijała je w taki sposób, aby dotykały 
one podeszwy stopy. Ostatnim etapem było ciasne bandażowanie kończyn, które 
ograniczało wzrost stóp (Prahlhans 2006, s. 37).

Zabieg ten powtarzano co dwa lata. Było to nieuchronnie związane nie tylko 
z wielkim bólem, ale też procesem obumierania tkanek. Bez dostępu powietrza 
stopy dziewczynek gniły. Osiągnięcie ideału miało wysokie koszty – często do-
prowadzało do poważnych problemów z chodzeniem, a zdarzało się, że do śmier-
ci wynikającej z licznych zakażeń i infekcji.

Już w XVII wieku Mandżurowie zakazali dalszego krępowania stóp małym 
dziewczynkom i wprowadzili surowe kary dla tych, którzy łamali zakazy. Nieste-
ty, tradycja okazała się silniejsza i praktyki te wykonywano potajemnie. Dopiero 
w roku 1949, kiedy do władzy doszła Chińska Partia Komunistyczna, a Państwo 
Środka zmieniło się w Chińską Republikę Ludową, wprowadzono całkowity za-
kaz wiązania stóp i rygorystycznie go egzekwowano (Sidichmienow 1978, s. 98).
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Mniej bolesny, ale równie zaskakujący dla osoby wywodzącej się spoza 
kręgu kultury azjatyckiej, był rytuał barwienia zębów na czarno. Poddawane 
były mu młode dziewczyny, zwykle po pierwszej miesiączce, gdy wszystkie 
zęby są już stałe. Barwnik aplikowano kilkukrotnie, co drugi dzień. Przez ten 
czas nie można było nic jeść, a pić tylko przez słomkę. Zabieg teoretycznie 
nie był bolesny, ale usta puchły, a dziąsła piekły przez wiele tygodni. Dlacze-
go to robiono? Otóż uważano. Że długie, białe zęby mają tylko barbarzyńcy, 
zwierzęta i demony. Zabieg zatem miał zapobiegać wzięciu dziewczyny za 
złego ducha. 

Za piękne uważały się również kobiety ludu Apatani żyjącego w Indiach. 
Oprócz tatuaży na twarzach miały charakterystyczne zatyczki yaping hurlo 
w nosach, których średnica osiągała nawet 5 cm. Zatyczki monstrualnie znie-
kształcały organ powonienia. Antropolodzy nie wiedzą, dlaczego Apatani za-
częły je nosić, ale z pewnością dla swoich mężczyzn były piękne (Turner 1980).

Dodajmy jeszcze wyjątkowo długie uszy u kobiet mieszkających na Bor-
neo. Przekłuwano je cierniem w okresie niemowlęcym, i wtedy też zakładano 
pierwsze mosiężne kolczyki, których przybywało poprzez całe życie. Ich ilość 
świadczyła o społecznym statusie, ale nie tylko. Stale wydłużające się płatki 
uszu uchodziły za piękne. Dzięki nim kobieca uroda nie przemijała, a wręcz 
rosła z wiekiem. Najpiękniejsze kobiety miały uszy dłuższe niż twarz.

Dokonując, z konieczności, niekompletnego przeglądu kształtowania i in-
gerowania w ludzkie ciało nie sposób pominąć starożytną Grecję. Grecy na 
punkcie urody ciała mieli swoistą obsesję. Starożytny ideał wychowania – 
kalokagatia – zakładał równomierny rozwój ciała i umysłu, dlatego w Hella-
dzie powszechne były gimnazjony, w których młodzieńcy ćwiczyli nago (brak 
ubrań miał uniemożliwić udział w gimnastycznych zmaganiach przebranym 
kobietom). Według Sokratesa posiadanie pięknego ciała było jedynym z za-
dań postawionych przed człowiekiem, któremu mógł sprostać wytrwałymi, 
systematycznymi i uciążliwymi ćwiczeniami (Čabrič, Pokrywka 2010, s. 28).

Chociaż wielu badaczy oskarża współczesność o kładzenie nadmierne-
go nacisku na atrakcyjność ciała, to podobne skłonności charakteryzowały 
nie tylko starożytną Grecję, ale i Rzym. W V w. p.n.e. Hippasus stworzył 
tzw. złoty podział, według którego to pępek stanowi na ciele człowieka ten 
punkt, który dzieli je na dwie części. W wyniku tego podziału całkowity 
wzrost ciała pozostaje w takim stosunku do jego większej części, jak większa 
część do mniejszej (Čabrič, Pokrywka 2010, s. 45). Idealne proporcje ciała  
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opracował także grecki rzeźbiarz Poliklet. Z boskim kanonem piękna mamy do  
czynienia, gdy stopa jest równa 1/5 sylwetki, głowa 1/8, a dłoń 1/10.  
Ciało doskonałe, do którego każdy obywatel ma obowiązek dążyć, to nie tyl-
ko odpowiednie proporcje, to także ciało młode i zdrowe (Čabrič, Pokrywka 
2010, s. 48). Przetrwa ono w pracach najsłynniejszych rzeźbiarzy. Afrodyta 
była uosobieniem kobiecego kanonu piękna, zaś męskiego Dyskobol znany  
z rzeźby Myrona.

Postrzeganie cielesności w wiekach średnich przedstawia obraz Pietera 
Bruegla Walka karnawału z postem. Z jednej strony chudość i eteryczność, 
z drugiej bujność i dosadność. Z jednej strony post i wstrzemięźliwość, z dru-
giej hulanka i obżarstwo. Ówcześni otrzymywali często sprzeczne komuni-
katy; św. Augustyn upowszechniał wśród prostego ludu przeświadczenie, 
że ciało człowieka, a przede wszystkim kobiety, jest siedliskiem występku 
i grzesznych żądz, które skazują jednostkę na wieczne potępienie. Według 
św. Pawła natomiast ciało jest pomieszczeniem Ducha Świętego, co między 
wierszami sugerowało, że należy o nie dbać (Le Goff, Troung 2006, s. 124).

Mimo tej ambiwalencji faktem jest, że w średniowieczu wyzwolenie duszy 
gwarantowała jedynie asceza. Dominował wizerunek ciała umęczonego, ciała 
cierpiącego, na podobieństwo ciała Jezusa Chrystusa. Kobiety miały obowiązek 
ukrywania włosów pod różnego rodzaju welonami i czepkami, by nie wzbudzać 
pożądania u mężczyzn. Im kobieta wyżej znajdowała się w hierarchii społecz-
nej, tym większa była presja na bladość jej cery (w tym celu upuszczano krwi, 
włącznie ze śmiertelnymi przypadkami), smukłość sylwetki, niewidoczność 
biustu i bioder.

Od XIII wieku kalendarz żywieniowy przewidywał powstrzymywanie się 
od jedzenia mięsa trzy razy w tygodniu oraz liczne posty w ciągu roku. Ry-
gorystyczne ich przestrzeganie było źródłem permanentnego niedożywienia, 
nawet wśród tych, którzy żywności mieli wystarczającą ilość. Katarzyna Sie-
rzeńska tak bardzo chciała zbliżyć się do ideału, że w wieku 30 lat zagłodziła 
się na śmierć i uznawana jest za pierwszą polską anorektyczkę (Brytek-Ma-
tera 2006, s. 73).

Poza postem był jednak także karnawał. Z początkiem XIV wieku powsta-
ją pierwsze podręczniki sztuki kulinarnej, wartości nabierają przepisy zna-
nych kucharzy. Pokarm właśnie w średniowieczu przekształcił się w kulturę, 
nie jada się na leżąco, a uwieńczeniem cywilizowania obyczajów będzie wi-
delec, który pod koniec średniowiecza przywędruje z Bizancjum (Le Goff, 
Troung 2006, s. 82). To również w tzw. wiekach średnich zrodziła się zasada, 
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która obowiązuje także współcześnie: waga niższa, klasa wyższa. Jakkolwiek 
zdarzały się w dziejach odstępstwa od tej reguły np. w XVI wieku. Kultura 
baroku waloryzowała obfitość i nadmiar, ciało ludzkie, szczególnie kobiece, 
jest tym piękniejsze, im ma bardziej wybujałe kształty (Vigarello 2011, s. 73).

Obrazy flamandzkiego artysty Petera Paula Rubensa są egzemplifikacją 
tej estetyki, a do najbardziej znanych należy obraz Trzy gracje. Malarz przed-
stawił na nim mitologiczne boginie piękna i wdzięku wedle kanonu epoki, są 
obfite, bujne, skórę zaś mają jasną, bliską bieli. Pulchne gracje z racji nadwa-
gi, cellulitu na udach i ramionach, oraz małych piersi dzisiaj uchodziłyby za 
antyideał. Jednakże rubensowskie kształty niosły w owym czasie jasny prze-
kaz – moje ciało jest dorodne, a więc płodne (Vigarello 2011).

Z początkiem XVI wieku upowszechnił się pogląd, że należy o siebie dbać, 
by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i życiem. Zmiana ta miała związek 
z osiągnięciami naukowymi – odkryciami Kopernika, Keplera i Galileusza, 
które na nowo sformułowały prawa natury. Nie bez znaczenia było też do-
kładniejsze poznanie ludzkiego wnętrza, co stało się możliwe dzięki wydaniu 
przez Andreasa Vesaliusa pierwszego podręcznika anatomii. „Rozszerzenie 
się horyzontów świata idzie w parze z pogłębianiem się pytań na temat ciała” 
– stwierdza Georges Vigarello w Historii ciała (Vigarello 2011, s. 37). Two-
rzy się nowa troska o siebie, która de facto jest troską o ciało. Innymi słowy 
rzec można, iż nowożytny rozwój nauki, wynalazki techniczne i osiągnięcia 
medycyny zainicjowały trwały i wciąż intensyfikujący się proces ingerowania 
w ludzką cielesność.

Nie tylko szczupła sylwetka sytuowała jednostkę na drabinie społecznej, 
również wyprostowana wręcz usztywniona postawa była istotna. „Bieda i bo-
gactwo zaczynają przejawiać się nie tylko w opozycji szczupłości i krągło-
ści, ale też >>pionu<< i >>rozlania<< ”– podsumowuje Vigarello (Vigarello 
2011, s. 143). Pion sylwetek udawało się osiągnąć za pomocą gorsetu, który 
szlachetnie urodzeni winni nosić od wczesnego dzieciństwa. Zalecenie odno-
siło się do obu płci. Francuski król Ludwik XV rozstał się z gorsetem w wieku 
11 lat. Powodzenie tego elementu garderoby rosło wbrew głosom krytyki, tak 
jak potępianie współcześnie operacji estetycznych nie umniejsza pacjentów. 
Negatywne skutki noszenia gorsetu to, między innymi, liczne omdlenia, poła-
mane żebra, krótki oddech.

Ponadto ciało zadbane w owych czasach, to również ciało >>oczyszczo-
ne<<, czyli pozbawione nadmiaru płynów w organizmie, stąd popularność  
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nacinania żył i upuszczania krwi. Im wyższe miejsce zajmował człowiek  
w hierarchii, tym częściej miał puszczaną krew i zażywał środki przeczysz-
czające. Wybitny dyplomata francuski kardynał Richelieu stosował obie me-
tody nawet kilka razy w miesiącu (Vigarello 2011, s. 112). Współczesna me-
dycyna tego typu praktyki uznałaby za naganne.

Wagę idealną obliczamy dziś za pomocą wskaźnika masy ciała BMI, 
analogiczny wzorzec mieli także nasi przodkowie. W XVIII wieku francu-
ski przyrodnik Georges Buffon wypracował ustalenia, na podstawie których 
oceniano kto jest otyły (Vigarello 2012, s. 212-218). Według Buffona męż-
czyzna o wzroście 180 cm, powinien ważyć 80–90 kg. Otyłość zaczynała się 
od 115 kg. Słowo to zaczęło mieć wydźwięk negatywny z powodu pojawienia 
się naukowych opracowań dowodzących jej szkodliwości, a autorem jednego 
z pierwszych był szkocki fizjolog Malcolm Flemyng (Vigarello 2012, s. 63). 
Problem musiał jednak dotyczyć stosunkowo elitarnej grupy społeczeństwa, 
skoro pod koniec XVIII wieku przeciętny Europejczyk ważył około 50 kg 
(Vigarello 2012, s. 65).

Trudną do przecenienia rolę w postrzeganiu ciała odegrało lustro. Kobieta ob-
serwująca swoje ciało w lustrze – to częsta scena w XIX-wiecznych powieściach. 
Mana z książki Emila Zoli ogląda profil swoich piersi i linię ud. To scena w pew-
nym sensie symboliczna, bo obrazująca historyczną rewolucję, jakiej dokonało 
pojawienie się dużego lustra (Vigarello 2012, s. 173). Jeszcze w epoce oświecenia 
rzadko można było obejrzeć siebie od stóp do głów. Duże zwierciadło, ze wzglę-
du na cenę, pozostawało poza zasięgiem większości społeczeństwa. Wysokie na 
2,5 m kosztowało 3 tysiące lirów, dla porównania chirurg w paryskim szpitalu 
zarabiał 200 lirów rocznie (Vigarello 2012). Zmieniło się to dzięki opracowaniu 
procesu mieszania azotanu srebra i amoniaku. W rezultacie w połowie XIX wieku 
ruszyła przemysłowa produkcja dużych luster. Możliwości obserwowania swoje-
go ciała otworzyły nowy rozdział w podejściu do niego.

Podobnie ważkie znaczenie w postrzeganiu ludzkiej cielesności odegrała, 
z pozoru niewiele znacząca, waga osobista. Kto się często waży, dobrze się zna – 
przekonywały magazyny dla kobiet z początku XX wieku. Nową sylwetkę w tym 
okresie szczegółowo opisywał „Vogue”, pismo założone w 1892 roku w Nowym 
Jorku, a w 1920 ukazał się pierwszy numer francuskiej wersji. „Sylwetka smukła 
oraz wysportowana, kończyny cienkie i umięśnione, bez śladu pasożytniczego 
tłuszczu, postawa energiczna i otwarta – oto dzisiejszy ideał kobiecego piękna” 
(Vigarello 2012, s. 347–348).
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W latach 30. minionego stulecia wagi zaczęły trafiać do łazienek  
i sypialni. Wcześniej urządzenia te były drogie i znajdowały się głównie na 
wyposażeniu szkół i wojska. Wraz z ich upowszechnieniem na łamach gazet 
dla pań zagościły tabele przedstawiające idealne wymiary. Dosyć szybko 
się one zmieniały, ale szły raczej w jednym kierunku: ideał miał mieć coraz 
węższe biodra i talię oraz coraz większy obwód biustu.

Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiało się nowe instrumentarium, 
z pomocą którego w pośredni i bezpośredni sposób można było kontrolować 
swoje ciało. Wydaje się więc zasadne stwierdzenie, iż w samej esencji oma-
wianych zjawisk nie ma nowości, a jeśli już, to nowością jest ich skala, ich do-
stępność i powszechność. Można przyjąć, że wbrew powszechnym wyobraże-
niom, nie dokonała się żadna rewolucyjna przemiana w obszarze cielesności, 
przeciwnie, mamy raczej do czynienia z procesem ewolucyjnym i kumulacją 
jego efektów.

Badacze społeczni, a zwłaszcza socjologowie kultury, zwracają uwagę na 
jeszcze inny, poza technologiczno-medycznym, aspekt zagadnienia, aspekt 
ideologiczny i światopoglądowy. Od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
jednostki coraz śmielej i powszechniej nabierają przekonania o swojej autono-
mii i wolności, w taki też sposób traktują swoje ciało. Człowiek, przynajmniej 
nominalnie, uzyskuje moc sprawczą nad swoim życiem, staje się indywidual-
nością, która decyduje o sobie. Ciało podlega jednostce, a jego piękno nie jest 
darem natury, darem od Boga i nie budzi już zachwytu, dlatego że jest. Ten 
zachwyt zaczyna budzić trud, jaki jednostka wkłada, by uzyskać efekt piękna. 
Zygmunt Bauman, jako socjolog kultury i filozof, zwraca uwagę na ważkie za-
leżności między cielesnością a szeroko pojętą rzeczywistością społeczną. Oto 
w czasach nowożytnych człowiek wkracza w epokę względnego dobrobytu, 
jego wysiłek nie jest już ukierunkowany wyłącznie na przetrwanie, na za-
bezpieczenie podstawowych potrzeb. Wraz z rozwojem społeczeństw, przej-
ściem od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa nowoczesnego, 
słabnie zapotrzebowanie na robotnicze i żołnierskie bicepsy (Bauman 1995, 
s. 80–90). Niegdyś od ciała domagano się przede wszystkim by miało w sobie 
dość siły fizycznej, aby nie wypaść z życiowego rytmu. Jednak z nastaniem 
ery nowoczesności i ponowoczesności spojrzenie na ciało uległo gruntownej 
przemianie. Stało się ono w pierwszym rzędzie organem konsumpcji, a miarą 
jego należytego stanu jest zdolność wchłonięcia i zasymilowania wszystkie-
go, co społeczeństwo ponowoczesne ma do zaoferowania.
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Ciało ponowoczesne jest przede wszystkim odbiorcą wrażeń, spożywa 
i trawi przeżycia, a o ich ilości i intensywności decyduje jednostka, która jest 
tego ciała właścicielem. W dobie demokracji ciało człowieka zaczęło być 
traktowane jak jego prywatna własność. Zajmowanie się nim, dbanie o nie 
jest trochę jak uprawa ogródka działkowego, z tym że posiadanie ciała na 
własność skutkuje, iż jest się jednocześnie ogrodem i ogrodnikiem, tworzy-
wem i twórcą. Ciało ma się beztrosko zanurzyć w fali doznań zmysłowych, 
dać się fali nieść, całkowicie poddać przyjemności, a właściciel ciała ma owe 
unoszenie się na fali nanieść na mapę życia, ową przyjemność odnotować, 
o ową beztroskę zabiegać (Bauman 1995, s. 90–100).

Określenie kultura osobista zaczęło się odnosić nie tylko do wymiaru ak-
sjonormatywnego, ale też zmysłowego. Osoby niedokładające wszelkich sta-
rań, aby nadać swoim ciałom pożądane społecznie cechy i kształty traktowa-
ne są jako leniwe, niezaradne, niezorganizowane, zamykające sobie drogę do 
społecznego uznania (Buczkowski 2005, s. 40–43).

Na uwagę zasługuje również fakt, że w kulturze współczesnej ciało w co-
raz większym stopniu postrzegane jest jako determinanta ludzkiej tożsamo-
ści zarówno indywidualnej, jak i społecznej. Wielu badaczy (m.in. Turner, 
Melosik, Giddens) uważa, że obecnie tożsamość mniej łączy się z wnętrzem 
człowieka, jego osobowością i umysłem, lecz stopniowo wydostaje się >>na 
powierzchnię<< i zaczyna być aktualizowana przez ciało. Poszukiwanie toż-
samości ogranicza się współcześnie w dużej mierze do poszukiwania ade-
kwatnego kształtu i wizerunku ciała (Jakubowska 2009, s. 150–157).

Zmiany zapoczątkowane przez kulturę masową sprawiły, że jednostka poprzez 
ciało może kreować i budować swoją tożsamość. Tzw. społeczeństwa losu o moc-
no spetryfikowanych strukturach społecznych uniemożliwiały ludziom dowolne 
kształtowanie własnego ja. Kiedyś z racji swojej przynależności do określonego 
stanu ich tożsamość była z góry ustalona. Obecnie jednostka indywidualnie po-
dejmuje decyzje odnośnie swojej tożsamości i może wyrażać to poprzez ciało. 
„Wobec problemów z określeniem tożsamości społecznej, tożsamość cielesna 
wydaje się kotwicą, bezpiecznym >>ulokowaniem<< jednostki w rzeczywistości 
społecznej. Koncentrowanie się na ciele jest też sposobem na redukowanie nie-
pewności, jakie niesie ze sobą życie w społeczeństwie ryzyka. Możliwość kon-
trolowania ciała daje jednostce poczucie kontroli w ogóle i poszerza jej poczucie 
sprawstwa” (Jakubowska 2009, s. 155). Przekształcanie ciała, jako poszukiwanie 
i potwierdzanie jednostkowej, ale też wspólnotowej tożsamości, obejmuje bardzo 
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szerokie spektrum zabiegów od piercingu, tatuowania, przez korektę nosa, piersi, 
uszu, po radykalne ingerencje, których podejmują się transseksualiści, aby osiąg-
nąć upragnioną tożsamość (Jakubowska 2009, s. 155–156).

Badaczem, który wiele uwagi poświęcił zagadnieniom ciała i tożsamości 
jest brytyjski socjolog Anthony Giddens. Według niego ciało jest elementem 
projektu jednostki (Giddens 2005, s. 137–160). Życie codzienne i podejmowa-
ne w nim decyzje zmuszają jednostkę do ciągłego zastanawiania się nad sobą, 
jednostka musi szukać odpowiedzi na dręczące ją pytanie – kim jest, a jeśli 
uzna, że coś trzeba zmienić, to czyni to, bowiem tożsamość nie jest czymś 
danym, lecz zadanym i winna być kontrolowana przez refleksyjną jednostkę 
(Giddens 2005, s. 74). Refleksje te dotyczą również ciała, owa świadomość 
pozwala na kontrolowanie odbieranych wrażeń docierających z zewnątrz do 
ciała, ale pozwala także na kontrolowanie sposobu reakcji ciała. Wygląd ciała 
i jego gesty nigdy nie dadzą pełnego obrazu tożsamości jednostki, ale kiedy 
nie dają jej wyrazu w ogóle, uczucie bycia ucieleśnionym, które przekłada się 
na poczucie pełnego uczestnictwa w codziennych czynnościach, ulega prze-
mieszczeniu lub zanikowi” (Giddens 2005, s. 85). Kreowanie ciała zaczęto 
utożsamiać z obecnością w przestrzeni społecznej, stało się integralnym czyn-
nikiem budowania spójnej tożsamości.

Pora postawić pytania: czy wyżej zarysowane podejścia do ciała są cechą 
charakteryzującą wyłącznie społeczeństwa nowoczesne i ponowoczesne? Czy 
instrumentalne jego traktowanie jest jakąś dystynkcją, a jednocześnie aberra-
cją wyróżniającą współczesnych?

 Z LUSTREM PRZEZ KONTYNENTY
Ważny i wpływowy socjolog i antropolog minionego stulecia Marcel Mauss, 

w swojej pracy Socjologia i antropologia dowodził, że ciało jest pierwszym i naj-
bardziej naturalnym narzędziem człowieka (Mauss 1973). Ludzie od zawsze uży-
wali swojego ciała na podobieństwo narzędzi. Z jednej strony za pośrednictwem 
ciała, niezależnie od szerokości geograficznej, informowano o zdrowiu i dobrych 
genach, z drugiej zaś czyniono wiele, by ciało uczynić przedmiotem pożądania. 
Okaleczenia pełniły także ważne funkcje identyfikacyjne, określały przynależność 
do wspólnoty, a zarazem podkreślały indywidualność (Shiling 2010).

Lektura prac antropologicznych jest dowodem na to, iż uniwersalny  
kanon piękna nie istnieje, jednakże dążenie do ideału na wszystkich  
kontynentach świata okupione było krwią i cierpieniem. W południowo-
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-zachodniej części Etiopii, w dolinie rzeki Omo żyje plemię Mursi. To jedna 
z ostatnich grup w Afryce, której kobiety noszą w dolnej wardze ogromne drew-
niane lub ceramiczne krążki, zwane też kłódkami wargowymi. Mursi nie rezyg-
nują z tego zwyczaju, mimo nacisków ze strony rządu. David Turton, antropo-
log z uniwersytetu w Oxfordzie, badacz kultury tego plemienia od 1967 roku,  
szczegółowo opisuje cały zabieg (Turton 1973). 

Dolna warga jest przecinana przez matkę lub inną kobietę z rodzinnej wsi, 
gdy dziewczynka ma 15–16 lat. W otwór wkłada się drewnianą zatyczkę, 
która pozostanie w nim, aż rana się zagoi. Przez kolejne miesiące wymienia 
się zatyczki na coraz większe, nawet codziennie. O ich rozmiarze decyduje 
sama dziewczyna. W skrajnych przypadkach talerzyk ma nawet do 30 cm 
średnicy. W podtrzymywaniu go pomaga wybicie czterech dolnych zębów, co 
następuje jeszcze w dzieciństwie. Antropolodzy są zgodni, co do powodów po-
wstania tej bolesnej tradycji. Sam Turton twierdzi, że zapytane o krążki w war-
gach Mursi odpowiadają: „Bo to jest nasz zwyczaj” (Turton 1973, s. 867).  
Teorii jest jednak kilka, każda prawdopodobna i każda do podważenia. We-
dług jednej rozciągnięta warga z wetkniętym krążkiem czyni dziewczynę 
piękną i podnosi jej wartość matrymonialną. Inni badacze przyjmują wyjaś-
nienie, że kobieta, która go nosi, dowiodła swojej dzielności i wytrzymałości 
na ból, będzie zatem dobrą żoną. Narzeczony za taką pannę młodą zapłaci tym 
więcej krów, im okazalszy jest jej krążek. Z drugiej jednak strony małżeństwa 
Mursi często aranżuje się już w dzieciństwie, jeszcze zanim dziewczęta za-
czną nosić krążki (Turton 1973, s. 870).

Podobnie okaleczają swoje wargi starsi mężczyźni z plemienia Kayapo 
w Brazylii. Tuż po urodzeniu dziecka dziurawi się jego dolną wargę, przecią-
gając przez nią sznurek z koralikami. Po inicjacji chłopcy stopniowo powięk-
szają otwór za pomocą drewnianych kołeczków. Im dojrzalszy mężczyzna 
i ojciec liczniejszej rodziny, tym ma prawo do większego krążka w wardze.

W Afryce powszechną formą ozdabiania ciała były i wciąż są, chociaż 
w znacznie mniejszym stopniu, skaryfikacje. Gdy skóra jest tak ciemna, że nie 
widać na niej rysunków, rozwiązaniem okazała się modyfikacja jej faktury. To 
zabieg długi, bolesny i, z racji częstych zakażeń, bardzo niebezpieczny. Przy 
nim współczesne operacje estetyczne przeprowadzane w znieczuleniu i w ste-
rylnych warunkach nie powinny robić wrażenia. Młode dziewczyny z plemie-
nia Thembu w południowej Afryce poddają się skaryfikacji dla poprawienia 
urody. Ich brzuchy pokryte są bliznami, które tworzą wzór zaczynający się 
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pomiędzy piersiami, ciągnący do pępka i na boki, a czasami przechodzący 
na plecy. Starsze, doświadczone kobiety najpierw zaostrzonym patyczkiem 
rysują im wzór na ciele. Potem podnoszą skórę igłą co kilka milimetrów 
i nacinają ją żyletką. Ciało spływa krwią, gdy się ją zmywa, wzór staje się 
widoczny w całej okazałości. Świeże rany smarowane są krowim łajnem, któ-
re zabezpiecza przed dostępem powietrza, a tym samym przed zakażeniem.  
Po paru dniach usuwa się strupki, a rany się zabliźniają, formując guzki  
(Birket-Smith 1974). Wydaje się, że ciało w imię rzeczywistych czy wyimagi-
nowanych celów i sensów zniesie wszystko.

Skaryfikacja w Afryce ma także, jak i europejska ingerencja w ciało, 
szerszy kontekst społeczny i światopoglądowy. W XVIII wieku na terenach 
dzisiejszego Beninu toczyły się międzyplemienne konflikty. To wówczas na 
obszarach Afryki Zachodniej upowszechniła się metoda znaczenia skóry, 
metoda która sprawiła, że nadano skórze wymiar społeczny (Turner 1980). 
Skomplikowane wzory z blizn to swoisty kod, do którego nieliczni mają do-
stęp. Skaryfikacje pokrywające ciała wojowników pozwalały podczas wal-
ki odróżnić swoich od wrogów. Umożliwiały także oddzielenie ciał poległych 
członków własnego plemienia i pochowania ich zgodnie z obyczajami. Badacze 
dowodzą, że blizny pomagały też uniknąć losu niewolnika, ponieważ dla euro-
pejskich handlarzy gładkie twarze i ciała oznaczały zdrowie (Turner 1980).

Skaryfikacyjny kod informował również o wierze, z blizn można było wy-
czytać, jakich bogów czci plemię, często skaryfikacje wykonywano w podzię-
ce dla nich. Na przykład kobiety z terenów dzisiejszej Liberii, Ghany i Beni-
nu, jeśli poroniły, błagały bogów o szczęśliwe donoszenie ciąży, a gdy dzie-
cko przychodziło na świat, dla upamiętnienia nieżyjącego rodzeństwa na jego 
twarzy wycinano horyzontalną skaryfikację pośrodku lewego policzka (Turner 
1980). Zakochane dziewczęta natomiast prosiły, by wykonać im na brzuchu 
skaryfikację zwaną puuwari, która była sygnałem, że chcą wyjść za mąż.

Znaczenie ciała poprzez blizny dokonywane jest jednak zwyczajowo 
w dzieciństwie, zwykle przed osiągnięciem dojrzałości. To zabieg inicjacyjny 
włączający dziecko do wspólnoty, zwłaszcza chłopca, któremu wycina się na 
twarzy taki sam wzór, jaki nosi ojciec. To swoisty akt społecznych narodzin.

O ile skaryfikacje znajdują naśladowców wśród przedstawicieli kultury 
Zachodu, o tyle tzw. zęby rekina  czy czarny uśmiech mają charakter ende-
miczny. Pigmeje z Afryki Środkowej, m.in. z plemion: Aka, Baka czy Twa 
uważają piłowanie zębów za zabieg estetyczny, który zwiększa zainteresowanie płci 
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przeciwnej. To zabieg niezwykle bolesny, nie dający się porównać z obecną 
estetyką stomatologiczną (Turner 1980).

Równie specyficzne podejście do białych zębów mają Japończycy. Tak 
zwany amerykański uśmiech nigdy nie gości na ich twarzach, uważają bo-
wiem pokazywanie zębów za bardzo duży nietakt. Podczas śmiania się zakry-
wają usta dłonią. Od wieków Japończycy uważają, że pokazywanie białych 
zębów jest ogromnym afrontem wobec przodków. Po kremacji w urnie po-
zostają jedynie białe kości wśród prochów, aby cześć przodków naruszać jak 
najmniej, wprowadzono w Japonii obowiązkowe czernienie zębów. Zwyczaj 
lakierowania zębów na czarno nosi nazwę ohaguro. Jego najstarsze świade-
ctwa pochodzą z III w. n. e. Lakierowanie zębów powszechne było niegdyś 
w całej Azji Południowo-Wschodniej. Badania pokazują, że w I połowie XX 
wieku 80% mieszkańców wietnamskiej wsi czerniło zęby, a i dzisiaj widuje się 
czarny uśmiech u osób ze starszego pokolenia (Głażewska, Kusio 2012, s. 151).

Wciąż żywy jest w kulturach polinezyjskich tatuaż całego ciała, nie roz-
powszechniony w Europie, między innymi ze względu na klimat, który ogra-
nicza jego ekspozycję. Jego przyjęcie było elementem inicjacji. Tatuaż u Ma-
orysów zwany moko, powstający techniką rycia, był niczym dowód osobisty 
na twarzy. W jego spiralnych elementach zapisanych jest osiem informacji, 
w tym imię, zajęcie, siła ducha, nazwa rodzinnej wioski, pozycja społecz-
na. Mężczyzna z obliczem pokrytym moko wyglądał groźnie podczas walki 
z wrogiem, ale był też atrakcyjny w oczach kobiet, które z kolei tatuowały so-
bie głównie brody i języki. Na Nowej Zelandii, gdzie ostatnio nastąpiło odro-
dzenie kultury i tożsamości maoryskiej, wybrane wzory tradycyjnego tatuażu, 
przyjmują także biali mieszkańcy, którzy chcą podkreślić przynależność do 
rodzinnej ziemi (Turner 1980). Ciało ozdabiane jest przez całe życie, często 
nawet przed śmiercią, bo człowiek najpiękniejszy nie powinien być za życia, 
ale po jego ustaniu – podczas spotkania z Absolutem.

Twarze zdobią też kobiety z etnicznej grupy Czin. Większość członków 
tego ludu żyje na zachodzie Birmy, część w Indiach. Kobiety Czin słynęły 
z tatuaży pokrywających całe twarze. Podobno oszpecały się w ten sposób, 
by zniechęcać do siebie birmańskich królów. Jednak to tylko legenda. Przy-
jęcie tatuażu było elementem rytuału przejścia. Zabieg był bardzo bolesny, 
dziewczynkom nakłuwano nawet powieki. Wszystkie siedmiolatki zawijano 
w bambusową matę i obwiązywano sznurem, po czym tatuowano cały dzień 
za pomocą cienko zaostrzonego kija bambusowego i atramentu z wątroby 
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byka. Wzór sieci pająka, którego uważano za stworzenie święte, z czasem stał 
się elementem tradycji. Rytuał został zakazany przez rząd w latach 60. XX 
wieku i odtąd rzadko praktykowany. Starsze kobiety, które noszą sieć pająka  
wytatuowaną na twarzy, twierdzą, że dodaje im kobiecości i atrakcyjności 
(Turner 1980).

Zaskakujące ingerencje w ciało, których dokonywano na różnych konty-
nentach, można mnożyć. 

PODSUMOWANIE
Nas przodkowie, ci z Europy i z innych kontynentów, nie byli usatysfak-

cjonowani swoim wyglądem. Można wręcz mówić o zauważalnej prawidło-
wości polegającej na nieakceptowaniu natury z dobrodziejstwem jej inwenta-
rza. Ingerowano w nią, czyniąc ciało ludzkie obiektem praktyk kulturowych, 
ograniczonych jedynie postępem technologicznym i wiedzą medyczną. Prak-
tyk zwykle krwawych, bolesnych i niebezpiecznych. Ingerowano w sfery cie-
lesności, które zdawać by się mogło, odkrył dla ludzkości dopiero wiek XX – 
na przykład estetyzacja genitaliów. Zdeformowane ciało w pewnych kulturach 
zyskuje na erotycznej atrakcyjności. U Hotentotek ideałem jest tzw. fartuszek 
hotentocki, gdzie wargi sromowe mniejsze znacznie wystają spomiędzy warg 
sromowych większych. To cecha genetyczna zaobserwowana u członkiń ple-
mienia Khoisan, ale efekt ten osiągano również sztucznie – cztero-, pięcioletnim 
dziewczynkom rozciągały genitalia ich dorosłe krewne (Firth 1965, s. 41–46).

Podróż z lustrem przez wieki i kontynenty dowodzi, że nie istnieje żadna 
obligacja estetyczna w zakresie piękna ludzkiego ciała, nie istnieje uniwersal-
ny imperatyw estetyczny, któremu podporządkowuje się gatunek ludzki. Jeśli 
jednak chcielibyśmy odwołać się do jakichś uniwersaliów, to należałoby ich 
szukać w sferze odwiecznego niezadowolenia człowieka ze swojego wizerun-
ku i ciągłego uatrakcyjniania go.
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