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Kult ciała. Niepodejmowanie roli rodzicielskiej 
z przyczyn fizyczno-estetycznych

Streszczenie
Artykuł skupia uwagę na zmianach współczesnego świata w obrębie kul-

tury i ciała w kontekście intencjonalnej bezdzietności. Poruszony zostanie 
aspekt związany z kulturą współczesną, jej cechami oraz obecnie obowiązu-
jącym kanonem piękna w zakresie kobiecego ciała i dążeniem do sprostania 
stawianym wymaganiom. Tekst bazuje na badaniu metodą analizy danych za-
stanych w postaci wypowiedzi internetowych autorstwa kobiet bezdzietnych 
z wyboru, a także dostępnej literaturze oraz innych badaniach dotyczących 
opisywanego zjawiska. 

Słowa kluczowe: socjologia ciała, intencjonalna bezdzietność, kobiety 
bezdzietne z wyboru

Cult of the body. Not assuming the role of the parent because of 
physical and esthetic reasons

Abstract
The article focuses on the changes in modern world concerning the culture 

and the body in the context of intentional childlessness. It also outlines the 
aspect of contemporary beauty, the meaning of the body and trying to satisfy 
requirements. The text is based on available bibliographic positions, my own 
research work – analysis of Internet forums concerning intentionally childless 
women and other surveys connected with this subject. 
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WPROWADZENIE
Kanon piękna zmieniał się na przestrzeni wieków w różny sposób. Lu-

dzie od zawsze skupieni byli na swoim ciele, jednak postrzeganie ciała, uro-
dy i dbania o sferę fizyczną ulegało gruntownym przeobrażeniom. Wygląd 
jest zewnętrznym odzwierciedleniem wewnętrznego „ja” jednostki, dlatego 
ludziom zawsze towarzyszyła chęć podobania się innym. W jednych epokach 
dominowały pulchne sylwetki, blada cera i wysokie czoło w innych wyspor-
towane, smukłe ciało. Zmianie ulegało także ogólne pojmowanie ciała – od 
siedliska grzechu do wartości godnej najwyższych poświęceń. Współcześnie 
obserwowany jest duży nacisk na dbałość o własny wygląd. Ciało stało się 
obiektem licznych starań i zabiegów, aby sprostać wysokim oczekiwaniom 
społecznym. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podejmują wiele wysiłków 
w celu zbliżenia się do obowiązujących ideałów. W wieku XX i XXI możemy 
mówić o szczególnym zainteresowaniu ciałem, gdzie wyjątkowego znaczenia 
zaczęły nabierać moda, zdrowie i sport. Autorzy książki „Ciało spieniężone?” 
mówią o powstaniu tzw. „ery kosmetyków” (Szczepański i in. 2008, s. 7).

WŁADZA NAD CIAŁEM
Jednostka, która w trakcie trwania wielu procesów związanych z życiem 

w społeczeństwie takich jak socjalizacja czy uczestnictwo w danej kulturze 
internalizuje normy i wzory zachowań obowiązujące dla grupy. Gdy normy 
te staną się jej własnymi zaczyna ona pracować nad swoim zachowaniem, 
aby było spójne z oczekiwaniami grupy. Kultura współczesna wykształciła 
określony pożądany wymagany obraz ciała oraz praktyk z nim związanych. 
Człowiek i na tym polu jest pod kontrolą wszechobecnej władzy w rozumie-
niu M. Foucault. Społeczeństwo zdominowane jest dyskursem samokontroli. 
Pojęcie samokontroli nabiera szczególnego znaczenia w kontekście cielesno-
ści człowieka. Jak zauważają badacze, rolę zewnętrznych elementów władzy 
przejmuje coraz częściej wewnętrzne „ja” jednostki. To już nie instytucje kon-
troli z zewnątrz, ale własne „ja” człowieka w dużym stopniu kontroluje jego 
myślenie i zachowanie (Foucault 2010). Jednostka coraz częściej nadzoruje 
sama siebie bez potrzeby władzy innych. Rose zjawisko to nazywa „despoty-
zmem ja” (Erbel, s. 3). 

Współcześnie ciało postrzegane jest jako wartość sama w sobie, utrzyma-
nie go w dobrej kondycji, dbanie oraz doskonalenie jest celem, do którego 
dążą jednostki pod wpływem tzw. biowładzy, która jest przymusem dla samej 
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jednostki i odzwierciedleniem kontroli, jaką kultura wytworzyła w stosunku 
do ciał ludzkich (Kochanowski 2013, s. 26–82). Samokontrola związana z cia-
łem otoczona jest prewencją zewnętrzną przez liczne porady w czasopismach, 
programy telewizyjne, rozmowy towarzyskie, kliniki urody, porady dietetyka. 
Jednostka nieustannie nakłaniana jest do dbania o siebie i ciągłej pracy nad 
sobą chociażby przez reklamy kosmetyków czy propagowanie zdjęć modelek 
o „odpowiednich” figurach. Treningi, diety, kosmetyki, operacje plastyczne 
stanowią społeczne narzędzia nakazu bycia pięknym według obecnie obowią-
zujących kanonów. Przejawem władzy nad sylwetką jest na przykład produk-
cja ubrań w określonych rozmiarach. O rozmiary odbiegające od standardu 
należy się bardziej postarać, udając się w odpowiednie miejsca, nie są one 
bowiem powszechnie dostępne. Nawet jeśli ubrania popularnych sieciówek 
są uszyte w rozmiarze większym, to ich krój dopasowany jest do sylwetek 
szczupłych, a na innych nie prezentuje się dobrze (Erbel, s. 8–9). Polskie ba-
daczki zwracają też uwagę na socjalizacje dzieci do troski o urodę, polegającą 
na przekazywaniu wzorców i wpajaniu ważności dbania o wygląd zewnętrzny 
(Łaciak 2008, s. 15) oraz wysoką istotność cielesności w okresie adolescencji 
(dojrzewania) (Wiśniewska 2008, s. 43). Swoistego znaczenia nabrało poję-
cie poczucia własnej wartości. Jednostka powinna postrzegać siebie w pewien 
odpowiedni sposób jako autonomiczną i zadowoloną z siebie (Erbel, s. 6). 
Poczucie własnej wartości niemal nieodłącznie związane jest z kreowaniem 
własnego wyglądu zewnętrznego człowieka. Budowane jest ono na podsta-
wie wysportowanego, zdrowego i zadbanego ciała. Jednostki zmuszane są do 
brania odpowiedzialności za swój wygląd. Osoby, których wygląd odbiega 
od powszechnie akceptowanych kryteriów symetrii i smukłości są spychane 
poza główny nurt życia społecznego – w sklepach z odzieżą nie mogą znaleźć 
nic pasującego, wysłuchują zgryźliwych uwag czując, że coś jest z nimi nie 
tak. Wyraźnie daje to do zrozumienia jakie ciała są uznawane za „normal-
ne”. Jak pisze Erbel, „w przypadku zakupów odzieży okazuje się, że ciała są 
akceptowane, ale jedynie jeśli ich rozmiar nie przekracza pewnych granic”  
(Erbel, s. 11). Reżim szczupłej sylwetki utrwalany jest także przez środki kul-
tury masowej – prasę i telewizję.

KULTURA CIAŁOCENTRYCZNA
Ciało człowieka jest zdeterminowane biologicznie, ale jednocześnie podlega 

regułom ustalonym przez daną kulturę. M. Foucault zauważa, że ciało jest 
odbiciem otaczającej rzeczywistości społecznej. J. Żak-Bucholc począt-
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ków „epoki kultu ciała” dopatruje się już w latach 20–30. XX wieku. Wraz 
z pojawieniem się nowych kobiecych strojów, zabiegów trwale upiększają-
cych czy pierwszych operacji plastycznych (Żak-Bucholc 2006). Jak pisze, 
J. Żak-Bucholc mamy współcześnie do czynienia z estetyzacją ludzkiego cia-
ła i modelowaniem go za pomocą różnych zabiegów od kosmetyków i ćwi-
czeń fizycznych po zabiegi operacyjne (Żak-Bucholc 2006). Ciało traktowane 
w sposób wyjątkowy, poddawane licznym zabiegom w kulturze konsump-
cji stało się obiektem swoistego kultu. Kanon dzisiejszego kobiecego piękna 
składa się z takich wymogów, jak: szczupłe ciało, młodość, zadbanie, gładka 
cera, długie nogi, duże oczy, mały nos, spory biust. Badania przeprowadzone 
przez M. Szczepańskiego, G. Gawron i W. Ślężak-Tabor dowiodły, że najważ-
niejszym atrybutem kobiecej urody jest kształtna sylwetka (Szczepański i in. 
2008, s. 59–64), która stała się przez to obiektem wielu zabiegów, jak pisze J. 
Erbel, „wytrenowane przez kulturę konsumpcyjną jednostki śledzą nowe tren-
dy w modzie i dietetyce, a ponadto zmuszone są pracować na tyle intensyw-
nie, by móc zarobić na dietetyczne produkty, nowe gazety, karnety na siłow-
nie i pożądane ubrania oraz wizyty u specjalistów, którzy pomogą przywrócić 
traconą raz po raz integralność.” (Erbel, s. 12). Wyniki badań dowodzą, że prasa 
kobieca w 80–90% skupia się na tematach związanych z urodą (Żak-Bucholc 
2006). B. Bykowska w swoich badaniach zwraca uwagę na odchudzanie, które 
przestało już być jedynie sposobem redukcji wagi ciała a stało się stylem życia. 
Mimo utraty wagi, kobiety często nie rezygnują z diety i wyznaczają sobie cel 
jeszcze niższej masy ciała od tej, do której dążyły początkowo i którą już osiąg-
nęły w wyniku stosowania diety (Bykowska 2008, s. 101–106). 

Naukowcy zajmujący się zagadnieniami związanymi ze współczesnym 
postrzeganiem ciała mówią o ciele jako formie kapitału, wskazują także na 
powstanie społeczeństwa somatycznego: „W społeczeństwie somatycznym 
ciało stało się przedmiotem inwestycji i wykorzystywane jest do pomnażania 
dóbr zarówno związanych z nim samym, jak i zdobywanych dzięki niemu.” 
(Szczepański i in. 2008, s. 57). Badania jednoznacznie wskazują, iż zasadni-
czy wpływ na kontakty interpersonalne ma atrakcyjność fizyczna. Spora część 
społeczeństwa uważa, iż wygląd jest dla nich najważniejszy i swej aparycji 
są w stanie podporządkować wiele aspektów życia (Szczepański i in. 2008, s. 
59–64). Autorzy opisywanych badań dzielą postawy w społeczeństwie soma-
tycznym na kilka typów. Po pierwsze wyróżniani są malkontenci, którzy nie 
przywiązują wysokiej wagi do swojego wyglądu i nie inwestują w swój wize-
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runek, lekceważąc jego znaczenie. Następnie wymieniani są hakerzy, którzy 
celowo łamią obowiązujące zasady dotyczące urody, prezentują postawę bun-
tu wobec oficjalnych kanonów. Kolejni – narcyzi, którzy bardzo intensyw-
nie dbają o siebie, jednak nieustannie są niezadowoleni ze swojego wyglądu 
oraz perfekcjoniści, którzy za wszelką cenę dążą do ideału w sferze własnego 
wizerunku. Wyróżnieni zostali także hedoniści skupieni na teraźniejszości, 
czerpiący przyjemność z nieustannej zmiany swojego wyglądu, a także inwe-
storzy śledzący nowe trendy, którzy zarządzanie swoim wizerunkiem traktują, 
jak dobrą inwestycję. Rentierzy utrzymujący się z odsetek płynących z posia-
danego zasobu kapitału – piękne kobiety polujące na bogatych mężów oraz 
celebryci ubezpieczający swe części ciała. Hazardziści za wszelką cenę dążą 
do nadążania za obowiązującymi trendami, nawet mimo braku środków fi-
nansowych. Ostatnim wymienionym typem jest postawa cooltowa, dla takich 
osób ciało staje się obiektem kultu i poddawane jest licznym często bolesnym 
zabiegom, jak tatuaże czy kolczykowanie (Szczepański i in. 2008, s. 70–72).

W wysoko rozwiniętych społeczeństwach ciało poddawane jest wielo-
rakim zabiegom, na które jednostki poświęcają sporą cześć swojego życia. 
Obecnie uważa się że ciało jest jednym z elementów naszej tożsamości, któ-
ry niekiedy determinuje rytm życia jednostki (Giddens 2001, s. 137–139).  
M. Małecka zwraca uwagę na zjawisko, które nazywa uzależnieniem od cia-
ła. W sytuacji wystąpienia uzależnienia od ciała jednostki tracą kontrolę nad 
swoim życiem, wszystkie działania podporządkowują zabiegom związanym 
z udoskonaleniem swojego wyglądu. Często następuje tu określenie rytmu 
życia przez działania wokół własnej urody (Małecka 2008, s. 147). Jednostki 
gorliwie troszczą się o witalność swojego ciała często kosztem innych sfer 
życia. Powszechnie znane są patologie będące następstwem owego kultu cia-
ła. Wzrost liczby osób chorych na anoreksję i bulimię, nieustanne niezliczone 
diety, powszechność ćwiczeń fizycznych, czasem przekraczających granice 
zdrowego rozsądku – karnetów na basen, do siłowni, na aerobic, zumbę, jogę, 
taniec, stale rosnąca liczba i zróżnicowanie operacji plastycznych. Znamienny 
jest ogrom stosowanych zabiegów i praktyk. 

W niniejszym artykule uwaga zwrócona zostaje na oddziaływanie opisy-
wanego kultu ciała na decyzje kobiet w sprawie posiadania potomstwa. Ciąża 
i poród w ogromnym stopniu oddziałują na zdrowie i wygląd kobiety. Ty-
cie, rozstępy, osłabienie włosów i zębów to w wielu przypadkach zjawiska  
towarzyszące ciąży. Ponadto dolegliwości takie, jak mdłości, zmiany  
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nastrojów, bóle porodowe i okres połogu w kulturze hedonizmu i piękna  
bywają poddawane szerokiej negacji. 

SPRZECZNOŚĆ WZORÓW – CIĘŻARNA BARBIE
Ikoną współczesnej kultury konsumpcyjnej stała się lalka Barbie, któ-

rej nienaturalne kształty są nierealnym do osiągnięcia wzorem kobiecości  
(Łaciak 2008, s. 16). Kobiety poszukują równowagi między byciem piękną 
a realizacją ról społecznych np. tych związanych z macierzyństwem. W kul-
turze współczesnej zauważalne jest zjawisko kryzysu płci. W. Spoz wskazuje, 
iż współcześnie role związane z płcią nie są jednoznaczne, tożsamość płcio-
wa jest rozmyta. Kultura współczesna (przez autora określana jako „techno”) 
daje większą swobodę zachowań, jednak rodzi także nowe problemy zwią-
zane z tożsamością (Spoz 2008, s. 264–265). Kobiety jednocześnie muszą 
godzić rolę matki, kobiety pracującej i gospodyni domowej z rolą zadbanej, 
smukłej i szczęśliwej „bogini”. Natłok wymagań i trudność godzenia ze sobą 
sprzecznych wzorców powoduje zagubienie i niemożność sprostania wszyst-
kim wymogom społecznym. Wolność prokreacyjna związana z osłabieniem 
nakazu posiadania potomstwa oraz realną możliwością nieposiadania dzieci 
bez podejmowania działań radykalnych (takich, jak aborcja lub celibat), ale 
dzięki skutecznym środkom antykoncepcyjnym powoduje, iż niektóre ko-
biety rezygnują z posiadania potomstwa na rzecz innych, w ich mniemaniu 
ważniejszych, aspektów życiowych takich, jak praca, uroda, pasje życiowe, 
podróże czy wygoda. Niektóre kobiety w pogoni za pięknem oraz uciekając 
od bólu fizycznego, świadomie zrezygnowały z niegdyś oczywistej roli matki, 
uznając za niemożliwe do pogodzenia równoczesne sprostanie sprzecznym 
kulturowym wzorcom piękna i biologii człowieka.

METODOLOGIA
W celu zbadania motywacji o podłożu fizyczno-estetycznym do nieposiadania 

dzieci przeanalizowane zostały fora internetowe poświęcone tematyce inten-
cjonalnej bezdzietności rozumianej jako celowe niepodejmowanie roli rodzi-
cielskiej osób w wieku prokreacyjnym. W sumie w poniższym tekście przy-
toczone zostały cytaty pochodzące z sześciu forów skupiających osoby inten-
cjonalnie bezdzietne. W dyskusjach najczęściej zabierały głos trzydziestolatki 
z dużych miast. Na forum pojawiały się też osoby starsze oraz dwudziestolet-
nie, a także z mniejszych miejscowości lub małych miast. Pochodzenie i wiek 
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były najczęściej jawnie deklarowane przez użytkowników forum. Przy analizie 
Internetu należy zaznaczyć, że deklaracje internetowe charakteryzują się ogra-
niczoną wiarygodnością. Analizowane fora internetowe wybrane zostały w spo-
sób celowy ze względu na tematykę. Do analizy wybrano: f.kafeteria.pl/temat/
f1/halo-bezdzietni-z-wyboru, kobieta.onet.pl/forum/bezdzietni-z-wyboru, dwa 
wątki na portalu wizaz.pl/forum, www.kidsfree.pun.pl, www.netkobieta.pl.

Analiza pozwoliła na postawienie hipotezy mówiącej o tym, iż jedną 
z przyczyn celowego nieposiadania potomstwa są aspekty związane ze sferą 
fizyczną i estetyczną człowieka. W poniższym tekście zachowana jest inter-
punkcja, gramatyka i ortografia oryginalnych wypowiedzi.

NIEPODEJMOWANIE ROLI RODZICIELSKIEJ Z PRZYCZYN 
FIZYCZNO-ESTETYCZNYCH – ANALIZA WYPOWIEDZI 
KOBIET INTENCJONALNIE BEZDZIETNYCH NA FORACH 
INTERNETOWYCH

Należy zaznaczyć, że powody podjęcia decyzji o bezdzietnym stylu życia 
są zróżnicowane. W tej pracy uwaga zwrócona została jedynie na motywacje 
o podłożu fizyczno-estetycznym. Wśród wielu wymienianych powodów wy-
różnić można dysfunkcje zdrowotne: „Jestem ciezko chora na watrobe,wiec 
byl to jeszcze jeden z czynnikow, przez ktory nie zdecydowalam sie na potom-
ka.” (http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=538809&page=6) – pisze czter-
dziestoletnia agunia37. Kobiety nie chcą przekazać genów, które mogłyby być 
obciążone chorobą lub martwią się o własne słabe zdrowie, które mogłoby ulec 
pogorszeniu na skutek ciąży i porodu Jim 45498 pisze: „Na dzieci powinny de-
cydować się tylko osoby o zdrowych porządnych genach.” (http://kobieta.onet.
pl/forum/bezdzietni-z-wyboru,0,911385,132888839,czytaj.html). 

Kobiety bezdzietne z wyboru swoją decyzję motywują także strachem 
przed porodem oraz połogiem: „Dzieci również nie chcę, przeraża mnie wi-
zja ciąży i porodu, potem połogu... (…) Jednego jestem pewna – nigdy nie 
urodzę.” (http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=538809&page=9) – pisze 
preetamsingh lub w innym miejscu mam 21: „przeraza mnie najbardziej chyba 
samo bycie w ciazy” (http://f.kafeteria.pl/temat/f1/halo-bezdzietni-z-wyboru-
-p_4547151/4). Forumowiczki przyznają, że dużą obawę wzbudza u nich ból 
oraz zmiany w ciele, jakie zachodzą na skutek ciąży takie, jak np. przybranie 
na wadze, blizny, rozstępy. CzarnaKocurka wprost pisze, iż największą obawą 
związaną z rodzeniem dzieci jest dla niej tycie i uszkodzenie ciała „Boję się 
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natomiast, że przytyję do rozmiaru 40 wzwyż i porozrywam sobie coś, albo 
mnie pokroją” (http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=538809&page=22,). 
Z obawy przed ciążą i porodem na macierzyństwo nie zdecydowała się stara 
singielka: „nigdy nie ciągnęło mnie do macierzyństwa, a w związku z tym 
do małżeństwa. Przerażała mnie ciąża, poród i wszystkie intymne kłopoty 
mężatki. Mam już 70.tkę na karku i nigdy nie żałowałam mojej decyzji”  
(http://kobieta.onet.pl/forum/bezdzietni-z-wyboru,911385,czytaj-popularne.
html). W innym miejscu natomiast Lizard czuje się zniesmaczona elementa-
mi okołoporodowymi związanymi z fizjologią człowieka, pisząc: „Obrzydli-
stwo... Poród to w ogóle strasznie poniżająca sprawa. Kobieta staje się tylko 
i wyłącznie inkubatorem, któremu wszyscy zaglądają między nogi. I jeszcze 
te piękne akcje każące rodzić „naturalnie” bo jak się dostanie znieczulenie to 
jest się złą matką...” (http://www.kidsfree.pun.pl/viewtopic.php?id=3). Znie-
chęcona z przyczyn fizyczno-estetycznych do posiadania dzieci jest także 
Nemezis: „Dla mnie sama wizja 9 miesięcy ciąży, porodu i kolejnych miesię-
cy dochodzenia do siebie po porodzie, jest wystarczająco zniechęcająca...” 
(http://www.kidsfree.pun.pl/viewtopic.php?id=3). Kobiety na forach często 
opisywały fizyczne zmiany w ciele, jakie obserwowały u swoich koleżanek, 
które mają dzieci takie, jak: rozstępy, kłopoty z zębami, tycie oraz ogólne 
zaniedbanie na skutek natłoku obowiązków związanych z opieką nad dzie-
ckiem. Przytaczane były różne przykłady i prowadzono dyskusję.

Specyficzne postrzeganie cielesności, niektórych kobiet intencjonalnie 
bezdzietnych wyrażone jest także przez odniesienia do praktyk okołoporodo-
wych np. tych związanych z karmieniem piersią, która to czynność dla części  
kobiet wydawała się odrażająca pushit pisze: „.Mnie zastanawia jak hormony 
mieszają kobietom w głowach...(…) wywala się je [piersi] „gdziebądź” bo 
dzidzi nie może poczekać pięciu minutek na mleczko, bo dzidzi głodne, a ja 
pytam gdzie jest godnośc tej kobiety? Ta, którą miała przed porodem.” (http://
wizaz.pl/forum/showthread.php?t=538809&page=11) i Baby_spice dodaje: 
„Patrząc na karmiącą mamę widzę krowę a przy jej cycku cielę.” (http://wi-
zaz.pl/forum/showthread.php?t=538809&page=17). 

Niektóre kobiety nie wykluczają samego posiadania potomstwa, jednak 
wykluczają zajście w ciążę: „Mam wspaniałego męża. Oboje pochodzimy ze 
szczęśliwych rodzin. Nie robimy zawrotnych karier, chociaż jesteśmy dobrze  
sytuowani. Nie chcemy być rodzicami, na pewno nie biologicznymi” – pisze Ellen 
(http://kobieta.onet.pl/forum/bezdzietni-z-wyboru,0,911385,132888839,czytaj.html).
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Kobiety wypowiadające się na forach w celu uniknięcia ciąży skłonne były 
natomiast poddać swoje ciało zabiegom trwałej antykoncepcji lub niekiedy 
nawet aborcji w przypadku niechcianego zajścia w ciążę: „Podwiąż jajowody, 
ja podwiązałam na swoje urodziny” (http://www.netkobiety.pl/t53642.html) – 
radzi innym Nina Lafairy. Kobiety narzekały także na ograniczenia związane 
z wykonaniem zabiegów trwałej antykoncepcji czy aborcji legalnie w Polsce, 
jako rozwiązanie, preferując zagraniczne kliniki w krajach, które dopuszczają 
omawiane procedery.

Ponadto podczas analizy forów częstym tematem rozmów kobiet bez-
dzietnych z wyboru były moda, ubrania, torebki, buty oraz kosmetyki: „Osim 
bluzek, niestety przecen brak, wiec lepiej nie sprawdzac konta. W YR kil-
ka pachnacych zeli pod prysznic (np o zapachu pieczonego jablka)i mlecz-
ka do ciala:) Calkiem zapomnialam, ze czekam na balsam 500ml, coz skle-
roza nie boli.” (http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=681345) – swo-
je zakupy opisuje LouLou25. Często także w prowadzonych rozmowach 
pojawiał się wątek związany z ćwiczeniami fizycznymi, dbaniem o uro-
dę i sylwetkę: „O, ciekawe co z tymi ćwiczeniami:) Aż sobie poszukam.  
Ja się muszę w końcu wybrać na siłownię…” (http://wizaz.pl/forum/sho-
wthread.php?t=681345&page=3) – pisze nafnaf. Potwierdza to szczególne 
znaczenie wyglądu zewnętrznego w życiu kobiet bezdzietnych z wyboru.

Jednak należy zaznaczyć, że wskazane aspekty fizyczno-estetyczne są 
czynnikami wyróżnianymi stosunkowo rzadko na forum. Najczęściej są jed-
nymi z wielu motywacji wymienianych przez kobiety uzasadniające swój wy-
bór bezdzietności. 

ZAKOŃCZENIE
Ciałocentryczny charakter jest jednym z wyróżników kultury współczesnej. 

Ciało to konstrukt kulturowy, kategoria zadana podlegająca modelowaniu. My-
ślenie o ciele i troska o nie są głęboko zakorzenione w świadomości współczes-
nych ludzi, a zwłaszcza współczesnych kobiet. Bywa, iż troska o ciało dominuje 
nad całokształtem życia człowieka i określa jego styl funkcjonowania.

Polacy przekonani są o tym, że atrakcyjność fizyczna pomaga w osiąg-
nięciu sukcesu życiowego. Uważają, że dbałość o wygląd (fryzura,  
ubranie), jak i sylwetkę (szczupłość, muskulaturę) ma znaczenie dla powodze-
nia w życiu zawodowym i prywatnym (Pankowski II 2009). W badaniach CBOS  
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wygląd za ważny aspekt życia uznało 90% respondentów. 43% osób badanych  
chciałoby dokonać zmian w swojej sylwetce, wyglądzie gdyby miało taką 
okazję (Pankowski I 2009). Wygląd w ogromnej mierze determinuje życie 
ludzkie. Zewnętrzne schematy kierują myśleniem i zachowaniami w naszym 
życiu. Przytoczone przykłady jasno wskazują, jak silnie zakorzenione w kul-
turze są: presja urody, unikanie cierpienia fizycznego, zdrowie i kult ciała. 
Bywa, iż kobiety gotowe są zrezygnować z macierzyństwa, aby tylko ich ciała 
pozostały w nienaruszonym stanie, a one nie musiały odczuwać zbędnego 
(w ich mniemaniu) bólu. Badania Emilii Garncarek potwierdzają dużą rolę 
motywacji związanych ze zmianami fizyczno-estetycznymi ciała kobiety na 
skutek ciąży i porodu, które są przyczynkiem do niepodejmowania roli rodzi-
cielskiej (Garncarek 2010). Kobiety wyzwolone spod ograniczeń jednoznacz-
nie zdefiniowanej roli żony, matki  i gospodyni domowej narzuciły sobie inny 
reżim związany z obecnym w kulturze współczesnej kultem ciała. Niektóre 
osoby bezdzietne z wyboru z przyczyn fizyczno-estetycznych można w pew-
nym sensie uznać za uzależnione od swojego ciała. Poświęcają one niezwykle 
istotną dla większości ludzi sferę życia związaną z posiadaniem potomstwa 
na rzecz własnej cielesności. Wyrzekają się one tego aspektu w imię własne-
go ciała, które może zostać narażone na zniekształcenie, brzydotę, cierpienie 
w wyniku fizycznych zmian okołoporodowych. Potwierdza to duże zakorze-
nienie w świadomości współczesnych ludzi podążania za ideałami piękna 
i przyjemności, którzy poszukują coraz to nowych sposobów osiągania celu, 
rezygnując z praktyk życia niegdyś niepodważalnych.
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