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Abstrakt
Teza: W poniČszym tekïcie stawiam tez¿, Če lekarze medycyny estetycznej za
poïrednictwem wypowiedzi w mediach (na Ùamach kolorowej prasy, programów
tv) oraz poprzez oferowane usÙugi tworz giddensowskie systemy eksperckie,
które wpÙywaj na ksztaÙtowanie, umacnianie i upowszechnianie nowego kanonu
pi¿kna.
Omówione koncepcje: Punkt wyjïcia mojego tekstu stanowi praca Anthony’ego
Giddensa Nowoczesnoï° i toČsamoï°. „Ja” i spoÙeczeÚstwo w epoce póĊnej nowoczesnoïci,
w której przedstawiona jest koncepcja systemów eksperckich. Odnosz¿ si¿ takČe do
tez Georgesa Vigarello, dotyczcych zmian kanonów pi¿kna na przestrzeni wieków
i wspóÙczesnego kultu sztucznoïci. W poniČszym tekïcie powoÙuj¿ si¿ takČe na koncept „zawodowych pi¿knoïci” Naomi Wolf.
Wyniki i wnioski: Dokonujc analizy dyskursu (porady w prasie kolorowej,
programy telewizyjne dotyczce mody i urody czy oferty gabinetów estetycznych) wokóÙ upi¿kszania ciaÙa, moČna stwierdzi°, Če systemy eksperckie dotyczce przeksztaÙcania ciaÙa przyczyniaj si¿ do medykalizacji. Naturalne przejawy
ludzkiej Þzjonomii (naturalny ksztaÙt ust, rysy twarzy, skóra) traktowane s jako
„schorzenie”, które naleČy podda° leczeniu. Socjalizowane w ten sposób jednostki
coraz cz¿ïciej poddaj si¿ zabiegom medycyny estetycznej, chcc osign° poČdany wygld.
Oryginalnoï°/wartoï° poznawcza podejïcia: Tekst zwraca uwag¿ na konsekwencje funkcjonowania systemów eksperckich w zakresie upi¿kszenia ciaÙa. Do konsekwencji tych naleČ: uniÞkacja wygldu (osoby poddajce si¿ zabiegom medycyny
estetycznej upodabniaj si¿ do siebie), ostracyzm wobec osób nie speÙniajcych ideaÙu,
a takČe medykalizacja urody (charakterystyczne i wyjtkowe cechy ludzkiej Þzjonomii zostaj uznane za defekt).
SÙowa kluczowe: systemy eksperckie, Anthony Giddens, medycyna estetyczna,
medykalizacja, kanon pi¿kna.
The role of expert systems in the shaping of post-modern canon of beauty
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Abstract
Thesis: In the following text I advance the thesis that the doctors of aesthetic medicine, through appearances in the media (on the pages of tabloid press, in TV programs) and through the services oěered, create Giddens’s expert systems that aěect
the formation, consolidation and dissemination of a new canon of beauty.
Discussed concepts: The starting point of my text is the work of Anthony Giddens
Modernity and identity. “I” and society in the age of late modernity, in which the concept of
expert systems is presented. I refer also to arguments of Georges Vigarello, concerning
changes in the canons of beauty over the centuries and the modern cult of artiÞciality. In the following text, I cite the concept of “professional beauty” coined by Naomi
Wolf.
Results and conclusions: The analysis of discourse (advice in the popular press,
television programs about fashion and beauty, as well as the services of aesthetic surgeries) pertaining to the beautifying of the body shows that the expert systems for
the transformation of the body contribute to medicalization. Natural expressions of
human physiognomy (the natural shape of the lips, facial features, skin) are treated
as a “disease” that should be treated. Individuals socialized in this way more oĞen
undergo treatments in aesthetic medicine, in order to achieve the desired look.
Originality / value Cognitive approach: The text draws aĴention to the consequences of the functioning of expert systems in the Þeld of the beautiÞcation of the
body. The consequences of these include: the uniÞcation of appearance (individuals
who undergo aesthetic medicine treatments become similar to each other), ostracism
against those that do not meet the ideal, and the medicalization of beauty (the distinctive and unique features of the human physiognomy are considered a defect).
Key words: expert systems, Anthony Giddens, aesthetic medicine, medicalization,
canon of beauty.

Wprowadzenie
Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie tezy, Če giddensowskie systemy eksperckie zwizane z ksztaÙtowaniem ciaÙa przyczyniaj si¿ do konstruowania w kulturze zachodniej nowego kanonu pi¿kna. W pierwszej cz¿ïci tekstu krótko omówi¿,
czym s systemy eksperckie. Nast¿pnie postaram si¿ opisa°, w jaki sposób dziaÙanie
tychČe systemów wpÙywa na ksztaÙtowanie okreïlonych postaw wobec wÙasnego
ciaÙa. Krótko scharakteryzuj¿, czym miaÙby by° „ponowoczesny kanon pi¿kna”. Na
koÚcu przedstawi¿ gÙówne zagroČenia zwizane z funkcjonowaniem tego kanonu
w kulturze.

Systemy eksperckie
„Systemy eksperckie” to poj¿cie stworzone przez Anthony’ego Giddensa, przedstawione w pracy Nowoczesnoï° i toČsamoï°. „Ja” i spoÙeczeÚstwo w epoce póĊnej nowoczesnoïci. Koncepcja systemów eksperckich pozostaje w silnym zwizku z reßeksyjnoïci nowoczesnoïci i toČsamoïci, która staje si¿ reßeksyjnym projektem (Giddens,
2006). Tworzenie owego reßeksyjnego projektu moČliwe jest dzi¿ki wieloïci i roz386
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maitoïci opcji zapoïredniczonych przez systemy abstrakcyjne (Giddens, 2006). Systemy abstrakcyjne s istotnymi czynnikami wykorzeniania rozumianego jako „wysadzanie” relacji spoÙecznych z kontekstów lokalnych i odtwarzanie ich w dowolnych
obszarach czasu i przestrzeni (Giddens, 2006). Owo „wykorzenianie”, zdaniem A. Giddensa, wiČe si¿ z przyspieszeniem procesu rozsuwania czasu i przestrzeni, który to
towarzyszy nowoczesnoïci. Autor Nowoczesnoïci i toČsamoïci… wyróČnia dwa rodzaje mechanizmów wykorzeniajcych, które obecne s w nowoczesnych instytucjach:
„ïrodki symboliczne” i „systemy eksperckie”. Oba naleČ do systemów abstrakcyjnych (Giddens, 2006). grodki symboliczne s ïrodkami wymiany o znormalizowanej
wartoïci, czego najpowszechniejszym przykÙadem s pienidze. Systemy eksperckie
zaï „wiČ czas i przestrzeÚ, rozwħajc wiedz¿ techniczn, której prawomocnoï° nie
zaleČy od ekspertów ani ich klientów, którzy z niej praktycznie korzystaj” (Giddens,
2006, s. 29). PoniewaČ korzystanie z systemów eksperckich wiČe si¿ z zaufaniem i zanikiem lokalnych relacji spoÙecznych, moČna mówi° o symbolicznej przemocy, jak
stosuj autorytety-eksperci, posiadajcy wsk, specjalistyczn wiedz¿ w danej dziedzinie. Jak podkreïla A. Giddens, systemy eksperckie nie s ograniczone do dziedzin
ekspertyzy technicznej, ale „obejmuj swym zasi¿giem same relacje spoÙeczne i sekrety osobowoïci” (Giddens, 2006, s. 27). W zakresie dziaÙania systemów eksperckich
mieszcz si¿ wszystkie dziedziny Čycia spoÙecznego, jak np. zarzdzanie, odČywianie,
wychowanie dzieci, poČycie seksualne, urzdzanie mieszkaÚ, gotowanie, sprztanie,
lecznictwo, ubieranie si¿, a takČe dbanie o ciaÙo i jego ksztaÙtowanie.
DoskonaÙy przykÙad systemów eksperckich stanowi nast¿pujce programy telewizyjne: Kuchenne rewolucje Magdy Gessler, Perfekcyjna Pani Domu, Super Niania, Jak
dobrze wyglda° nago czy Sablewskiej sposób na mod¿. Wymienione programy umoČliwiaj jednostce przekwaliÞkowywanie si¿ (Giddens, 2006), a wi¿c nabywanie nowych
umiej¿tnoïci i wiedzy przy jednoczesnym oddaniu kontroli nad Čyciem wybranym
ekspertom.

Pi҄kno stworzone w systemie eksperckim
WspóÙczeïnie toČsamoï° jednostki staje si¿ nierozerwalnie zwizana z ciaÙem.
W ponowoczesnym porzdku jednostka napotyka trudnoïci z tworzeniem toČsamoïci spoÙecznej, co rekompensuje jej moČliwoï° konstruowania swojego ciaÙa. ToČsamoï° cielesna bowiem „wydaje si¿ kotwic, bezpiecznym ‹‹ulokowaniem›› jednostki
w rzeczywistoïci spoÙecznej. Koncentrowanie si¿ na ciele jest teČ sposobem na redukowanie niepewnoïci, jakie niesie ze sob Čycie w spoÙeczeÚstwie ryzyka. MoČliwoï°
kontrolowania swojego ciaÙa daje jednostce poczucie kontroli w ogóle i poszerza jej
poczucie sprawstwa” (Jakubowska, 2009, s. 155).
A. Giddens zauwaČa, Če reßeksyjnoï° toČsamoïci ma zasadniczy wpÙyw na ciaÙo,
które w coraz mniejszym stopniu traktowane jest jako „zewn¿trzne” i „dane”, a coraz
bardziej jako konstruowane: „istnieje integralny zwizek mi¿dzy rozwojem cielesnym
a stylem Čycia, który przejawia si¿ na przykÙad w poddawaniu ciaÙa specyÞcznym
reČimom” (Giddens, 2006, s. 12).
Programy telewizyjne, kolorowe czasopisma czy oferty gabinetów medycyny estetycznej wypeÙnione s przekazami, jak naleČy przeksztaÙca° ciaÙo, aby uznane zo-
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staÙo za pi¿kne. Przekazy te skÙadaj si¿ wÙaïnie na przekaz systemów eksperckich,
za które w tym przypadku naleČy uzna° lekarzy medycyny estetycznej, kosmetyczki
czy wizaČystki.
Najlepszym przykÙadem funkcjonowania systemów eksperckich dotyczcych
urody s programy telewizyjne: Sekrety chirurgii, Klinika urody czy Sablewskiej sposób na
mod¿. KaČdy z nich oparty jest na podobnej formule. Do programu zgÙaszaj si¿ kobiety, które opowiadaj dramatyczn histori¿ ze swojego Čycia: rozwód, zdrad¿, odrzucenie przez partnera czy rozpad poczucia wÙasnej wartoïci po przeksztaÙceniu ciaÙa
zwizanym z ciČ i porodem. Kobiety te ĊródeÙ Čyciowych niepowodzeÚ upatruj
w swoim wygldzie i dlatego chc go zmieni°. W niektórych programach celem jest
caÙkowita metamorfoza (Sablewskiej sposób na mod¿), podczas której bohaterka oddaje
si¿ w r¿ce fryzjera, kosmetyczki, stylistki oraz lekarza medycyny estetycznej (zwykle
pokazywane zabiegi to: powi¿kszanie ust, wypeÙnianie zmarszczek, modelowanie
koïci policzkowych botoksem itd.). Celem innych programów jest zmiana jednego
elementu ciaÙa bohaterki, który w jej odczuciu jest defektem. Kobieta w swojej decyzji
utwierdzana jest przez ekspertów przekonujcych, Če „defekt” jest powaČny, Ċle wyglda i moČna (a nawet naleČy) go usun°. Na stronie programu Klinika Urody moČna
przeczyta°: „‹‹Klinika urody›› to miejsce, w którym leczymy si¿ z kompleksów.
Paulina KrupiÚska i Ania OrÙowska podziel si¿ swoimi sprawdzonymi sposobami na pi¿kny wygld bez wydawania majtku. 89% Polek jest niezadowolonych ze
swojego wygldu. 70% z nich deklaruje, Če ch¿tnie poddaÙoby si¿ zabiegom medycyny estetycznej. 12% ma juČ za sob co najmniej jeden taki zabieg. Kobiety narzekaj na
swoje zmarszczki, rozst¿py, blizny. Przy pomocy najlepszych specjalistów, najnowoczeïniejszego sprz¿tu, kosmetyków do zadaÚ specjalnych i niezawodnych gadČetów
pomoČemy naszym bohaterkom pozby° si¿ ich problemów” (hĴp://www.tvnstyle.pl/
programy/klinika-urody).
NaleČy podkreïli°, Če bohaterki wymienionych programów cz¿sto nie posiadaj
wyraĊnych, przykuwajcych uwag¿ defektów. „Skazy” kobiet to wszelkie odmiennoïci od promowanego ideaÙu – piersi za maÙe lub niesymetryczne, charakterystyczny
nos (lekko skrzywiony, garbaty, zdaniem wÙaïcicielki i systemów eksperckich za maÙy
lub za duČy), zbyt wskie usta. W opiniach przedstawionych w programie ekspertów pozbycie si¿ tych „mankamentów” odmieni Čycie kobiet na lepsze na róČnych
obszarach: zawodowym, erotycznym, towarzyskim. Widzowie zawsze s ïwiadkami
szcz¿ïliwego zakoÚczenia – metamorfoza zostaje przeprowadzona, a kobieta i jej najbliČsi (mČ, partner Čyciowy, dzieci, rodzicie, przyjaciele) s zachwyceni przemian.
Podobny przykÙad funkcjonowania systemów eksperckich stanowi porady dotyczce zdrowia i urody w kolorowych czasopismach czy oferty gabinetów medycyny
estetycznej. Na stronie jednego z gabinetów moČna przeczyta° o sposobie leczenia
piegów (hĴp://www.cmed.pl/zabiegi-laserowe/leczenie-przebarwien-piegow-plam-pigmentowych.html 2009). Widniejcy na stronie opis stanowi przykÙad medykalizacji (a zatem
teČ specjalizacji) dyskursu dotyczcego wygldu. MoČna przeczyta° w nim o „wskazaniach do zabiegu”, „przebiegu zabiegu” czy w koÚcu – „etiopatogenezie”. Ostatnie
sÙowo, cho° brzmi wyjtkowo „specjalistycznie”, a nawet groĊnie, oznacza po prostu
przyczyn¿ wyst¿powania danego zjawiska (w tym przypadku przebarwieÚ skóry,
pojawiajcych si¿ np. po nadmiernym opalaniu).
388
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A. Giddens stwierdza, Če ïrodki przekazu „nie tyle odzwierciedlaj rzeczywiste
zdarzenia, ile cz¿ïciowo je tworz” (Giddens, 2006, s. 39). MoČna zatem uzna°, Če programy telewizyjne, które przedstawiaj sposoby na upi¿kszenie kobiecych ciaÙ, jak teČ
artykuÙy dotyczce poprawiania swojego wygldu, nie pokazuj rzeczywistych problemów zwizanych z wygldem Þzycznym (Ùysienie plackowate, przewlekÙe ci¿Čkie
choroby skóry, choroby genetyczne itd.), ale „wytwarzaj” problem, jakim staj si¿
naturalne przejawy Þzjonomii (niesymetryczne piersi czy maÙe usta).

Ponowoczesny kanon pi҄kna
Aby pozna°, czym jest ponowoczesny ideaÙ pi¿kna, wystarczy przejrze° okÙadki
kolorowych magazynów lub zwróci° uwag¿ na wygld prezenterów telewizyjnych.
Upowszechniany w mediach wygld zwykle jest efektem poddania si¿ zabiegom
medycyny estetycznej. Na najpopularniejszym obecnie portalu spoÙecznoïciowym,
Facebooku, uČytkownik podpisujcy si¿ jako Gracjan zaÙoČyÙ stron¿ Nie ma ludzi
brzydkich, s tylko biedni (hĴps://www.facebook.com/niemaludzibrzydkichsabiedni?fref=ts, 13.12.2016). Administrator strony regularnie zamieszcza na niej zdj¿cia
wspóÙczesnych celebrytów. FotograÞe publikowane s zawsze zestawami – zdj¿cie
aktualne, przedstawiajce znan osob¿ obecnie, zwykle po licznych zabiegach medycyny estetycznej (liĞingu, wstrzykiwaniu toksyny botulinowej, powi¿kszaniu ust,
korekcie nosa, koïci policzkowych, powiek) w profesjonalnie wykonanym makħaČu
i przemyïlanej stylizacji stworzonej przez specjalistów od kreowania wizerunku, oraz
zdj¿cie sprzed kilku lat, przed dokonaniem zabiegu. Cho° strona ma charakter rozrywkowy, przeïmiewczy i moČe wzbudza° wtpliwoïci etyczne (dawny wygld znanych osób poddawany jest publicznej krytyce i kpinie poprzez komentarze zamieszczane pod zdj¿ciem), stanowi interesujcy przykÙad funkcjonowania nowego kanonu
pi¿kna. Prawd jest, Če przedstawiane na stronie zdj¿cia cz¿sto s zmanipulowane.
Nierzadko te wykonane przed „metamorfoz” danej osoby s gorszymi technicznie
fotograÞami – zdj¿cie zawiera niekorzystne uj¿cie, a przedstawiana na nich osoba ma
Ċle dobran fryzur¿ lub niefortunny makħaČ. Nie da si¿ jednak zaprzeczy°, Če przedstawiana osoba na dwóch fotograÞach ma róČne twarze – jedna jest „naturalna” (niepoddana zabiegom), druga zaï zmodyÞkowana przez zabiegi medycyny estetycznej.
Sztucznoï°, jak pisze Georges Vigarello, „bardziej niČ kiedykolwiek przedtem,
ma gÙówne znaczenie, eksponujc rzeczy wyjtkowe, odmieniajc moČliwoïci, przeksztaÙcajc w urod¿ ‹‹dla wszystkich›› to, co dotd zdawaÙo si¿ naleČe° do sfery natury bdĊ wyjtku” (Vigarello, 2011, s. 254). Dzi¿ki interwencji lekarza medycyny
estetycznej zmarszczki zostaj wygÙadzone, usta powi¿kszone (cz¿sto do karykaturalnych rozmiarów), nos przybiera „jedyny wÙaïciwy”, poČdany ksztaÙt. Ruk brwiowy
zostaje podniesiony, zaï naturalne i wytuszowane rz¿sy zastpione zostaj doklejonymi rz¿sami syntetycznymi. MoČna wskaza° nast¿pujce cechy twarzy, wspóÙczeïnie
uznawanej za idealn:
• bardzo duČe, wydatne usta;
• brwi z mocno podniesionym Ùukiem brwiowym;
• wski, drobny nos;
• wyraziste, wystajce koïci policzkowe;
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• wska, drobna broda;
• idealnie gÙadka, napi¿ta skóra przypominajca mask¿.
Do wspóÙczesnego ideaÙu pi¿kna moČna by doda° jeszcze duČy biust i poïladki
(przy zachowaniu szczupÙej sylwetki).
Ponowoczesny kanon pi¿kna jest odzwierciedleniem tego, co Bill McKibben nazywa „kresem natury” (Giddens, 2006). CzÙowiek interweniujc w ïrodowisko naturalne, stworzyÙ zupeÙnie nowe ïrodowisko, niemajce wiele wspólnego z tym istniejcym przed ekspansywn dziaÙalnoïci ludzk (Giddens, 2006). Podobnie interwencja
w ludzk Þzjonomi¿ staje si¿ tak silna, Če twarz skonstruowana przez chirurga plastycznego (lub zmieniona optycznie przez wizaČystów) coraz mniej przypomina
przeci¿tn (ale niepowtarzaln i charakterystyczn) ludzk twarz.
O funkcjonowaniu ponowoczesnego kanonu pi¿kna ïwiadczy° moČe masowe
poddawanie si¿ operacjom plastycznym przez Azjatki, chcce upodobni° si¿ do kobiet z zachodniej cz¿ïci ïwiata. Wzorce lansowane przez Zachód staj si¿ bowiem
punktem odniesienia przy ocenie atrakcyjnoïci na caÙym ïwiecie, bo wÙaïnie ta cz¿ï°
globu – a dokÙadniej Stany Zjednoczone – ma monopol na ksztaÙtowanie kanonów
pi¿kna. Pocztek temu zjawisku daÙ rozwój przemysÙu Þlmowego, „jednego z gÙównych kreatorów i dostarczycieli obrazów od pierwszych dni kultury konsumpcyjnej”
(Featherstone, 2008, s. 113). Mike Featherstone pisze: „Kino hollywoodzkie pomogÙo
w ustanowieniu nowych standardów wygldu i prezencji ciaÙa, czarno na biaÙym
demonstrujc masowej widowni wag¿ dobrego wygldu. […] Wielkie studia starannie przycinaÙy i kreowaÙy wizerunki gwiazd Þlmowych do masowej konsumpcji.
Dla pewnoïci, Če b¿d one odpowiada° ideaÙom Þzycznej doskonaÙoïci, wymyïlono
nowe rodzaje makħaČu i piel¿gnacji wÙosów oraz techniki takie jak elektroliza, chirurgia plastyczna i peruki pozwalajce na usuwanie niedoskonaÙoïci. […]” (Featherstone, 2008, s. 113). Zatem od lat dwudziestych gwiazdy amerykaÚskiego kina (biaÙe
kobiety poddane wyČej wymienionym zabiegom) narzucaj widzom z caÙego ïwiata
standardy kobiecej urody.
Jak zauwaČa A. Giddens, konstruowanie cielesnoïci oparte na systemach eksperckich mocno powizane jest z czynnikami globalnymi. Globalizacja powoduje, Če jednostka pozbawiona zostaje moČliwoïci podj¿cia decyzji o uczestnictwie w przemianach nowoczesnoïci (Giddens, 2006). Kultura masowa, a wraz z ni media masowe,
umoČliwiaj rozpowszechnianie okreïlonych treïci (ïciïle zdeÞniowany kanon pi¿kna)
na caÙym ïwiecie i Čadna jednostka (zarówno m¿ČczyĊni, jak i kobiety) nie jest w stanie
odci° si¿ od tych przekazów. W Japonii czy Korei PoÙudniowej kanon pi¿kna wyznaczaj tamtejsze celebrytki, które ubieraj si¿, maluj i przeksztaÙcaj swoj ciaÙo i twarz
w podobny sposób, jak kobiety z Ameryki i Europy, zacierajc wszelkie orientalne cechy. JuČ bardzo mÙode dziewczyny szybko ucz si¿ z przekazów telewizyjnych i prasy,
Če poČdany i aprobowany wygld kobiety to nie Þligranowa, ciemnoskóra, skoïnooka brunetka, jak naturalnie s kobiety pochodzce z Azji Wschodniej, ale biaÙa kobieta z duČym biustem i jasnymi wÙosami. Kobiety z tych regionów masowo poddaj si¿
operacjom powi¿kszenia piersi, rozjaïniania cery, powi¿kszenia ust, wyci¿cia Čuchwy
(w celu osigni¿cia idealnego, wskiego podbródka) oraz operacji powiek, która czyni
je wi¿kszymi i bardziej okrgÙymi, nadajc im „zachodni” wygld. Nie przypadkiem
Korea PoÙudniowa nazywana jest stolic operacji plastycznych (Marx, 2015). Co pita
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mieszkanka Seulu poddaje si¿ operacji plastycznej. W rezultacie poprzez poddanie si¿
zabiegom medycyny estetycznej wi¿kszoï° kobiet staje si¿ nieodróČnialna od siebie,
co doskonale wida° na przykÙadzie Þnalistek Miss Korea, które posiadaj identyczne
nosy, podbródki, ksztaÙt twarzy oraz oczu (Zimmerman, 2016).
Istnienie nowego kanonu pi¿kna potwierdza równieČ znaczna przemiana na przestrzeni lat wygldu gwiazd muzyki i Þlmu. Dobrym przykÙadem mog by° metamorfozy takich osób jak: Hunter Tylo, Donatella Versace, Renee Zellweger czy Mickey
Rourke. Liczne zabiegi (powi¿kszenie ust, liĞing, wielokrotne wstrzykiwanie botoksu) znaczco zmieniÙy twarz aktorów, ïcigajc na nich krytyczne komentarze i okreïlanie zmiany w wygldzie aktorów „oszpeceniem”.
Interesujc ilustracj¿ wytworzenia si¿ nowego kanonu pi¿kna stanowi fotograÞe
Philipa Toledano (Kail, 2014). Brytyjski fotograf stworzyÙ seri¿ portretów osób, które
poddaÙy si¿ ekstremalnym operacjom plastycznym bez wskazaÚ medycznych (a wi¿c
zabiegom upi¿kszajcym, niezwizanym z deformacjami b¿dcymi skutkiem choroby czy wypadku). Ciemne zdj¿cia z mocno naïwietlon postaci na gÙównym planie
w odrealniony i nieco groteskowy sposób przedstawiaj smutnych, przygn¿bionych
ludzi poddanych wyraĊnym modyÞkacjom twarzy (wydatne wargi, ogromne piersi,
napi¿ta skóra). Sam artysta zastanawia si¿ na swojej stronie internetowej nad powstaniem nowego rodzaju pi¿kna (org. new kind of beauty) stwarzanego przez chirurgi¿
plastyczn, sztuk¿ oraz popkultur¿ (Booth, 2013).
Poddawanie si¿ zabiegom medycyny estetycznej jest przejawem samorealizacji i samodoskonalenia, silnie zwizanych z reßeksyjnym projektem „ja” (Giddens,
2006). Sztucznoï°, o której pisaÙam wczeïniej, zdaniem G. Vigarello komplikuje si¿
wÙaïnie tam, gdzie „dobre samopoczucie jawi si¿ jako dominujcy cel, niekoÚczce si¿
dČenie ulokowane w sercu naszych spoÙeczeÚstw, ideaÙ podawany w dodatku jako
moČliwy do osigni¿cia i obowizkowy” (Giddens, 2006, s. 254). We wspóÙczesnej kulturze presja na samorealizacj¿, speÙnianie marzeÚ, wewntrzsterownoï° jest tak silna,
Če jednostka nie próbuje zaakceptowa° swojego wygldu, lecz za wszelk cen¿ dČy
do zmodyÞkowania go zgodnie z zapoïredniczonym przez media ideaÙem.
Biorc pod uwag¿ ogromny zasi¿g mediów, przypuszczam, Če po zabiegi medycyny estetycznej coraz cz¿ïciej si¿gaj osoby, które nie musz posiada° kompetencji
zawodowych pi¿knoïci, jak okreïla je Naomi Wolf (Wolf, 2014). „Kompetencje zawodowej pi¿knoïci” to ironiczne okreïlenie odwoÙujce si¿ do kategorii „zawodowych
kompetencji bona Þde” wzi¿tych z amerykaÚskiego prawa przeciwdziaÙajcego dyskryminacji ze wzgl¿du na pÙe° oraz brytyjskiego terminu „rzeczywistych zawodowych kompetencji” (Wolf, 2014, s. 48). Kategorie te oznaczaj koniecznoï° posiadania pewnej cechy (np. pÙciowej) do wykonywania okreïlonego zawodu (np. bycie
kobiet w przypadku zawodu mamki) (Wolf, 2014). Uroda naleČy do kompetencji
tzw. „zawodowych pi¿knoïci”, a wi¿c kobiet, których praca polega na eksponowaniu atrakcyjnego ciaÙa: modelek, tancerek, pracowniczek branČy erotycznej czy aktorek. N. Wolf stawia dwie tezy zwizane z kompetencjami zawodowych pi¿knoïci. Po
pierwsze, od czasu feminizmu drugiej fali, który wizaÙ si¿ m.in. z walk o równoï°
kobiet i m¿Čczyzn na rynku pracy, znaczco wzrósÙ prestiČ zawodowych pi¿knoïci,
które dawniej byÙy anonimowe i z reguÙy nie cieszyÙy si¿ szacunkiem (dawniej aktorka miaÙa status podobny do statusu prostytutki). Po drugie, w coraz wi¿kszej liczbie
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profesji, nawet tych odlegÙych od zawodowych pi¿knoïci, uroda staje si¿ poČdan
„kompetencj” (Wolf, 2014). Dowodem na rzecz drugiej tezy mog by° wspóÙczesne
ogÙoszenia o prac¿, w których „miÙa aparycja” pojawia si¿ w przypadku wi¿kszoïci
zawodów, nawet takich jak agent ubezpieczeniowy, poïrednik sprzedaČy nieruchomoïci itd. Sdz¿, Če wspóÙczeïnie mamy do czynienia z dwiema przenikajcymi si¿
tendencjami. Z jednej strony, coraz wi¿ksza liczba zawodów wymaga „kompetencji
zawodowych pi¿knoïci”. Z drugiej (co wÙaïciwie jest konsekwencj poprzedniego
twierdzenia), nawet kobiety nieb¿dce zawodowymi pi¿knoïciami (a wi¿c te spoza
branČy erotycznej, pornograÞcznej, modowej) chc przeksztaÙca° swoje ciaÙo, zgodnie
z wzorem obecnym w kulturze. Jest to zwizane z traktowaniem ciaÙa jako ucieleïnionego kapitaÙu kulturowego, jak rozumie je Chris Schilling, czy jako inwestycji i majtku, na co zwraca uwag¿ Jean Baudrillard (Jakubowska, 2009).
Wydaje si¿, Če efekt wizualny, jaki pozwalaj uzyska° zabiegi sÙuČce do tej pory
jedynie dojrzaÙym kobietom jako pomoc w niwelowaniu skutków upÙywajcego czasu, obecnie poČdany jest u coraz wi¿kszej liczby coraz mÙodszych kobiet. Najwi¿ksze
zainteresowanie medycyn estetyczn wykazuj w Polsce osoby mi¿dzy dwudziestym czwartym a trzydziestym trzecim rokiem Čycia (Gawron, Pawlica, 2007).
Trudno zgodzi° si¿ ze stwierdzeniem Zbigniewa Mazana, Če „obecnie obowizujcy kanon pi¿kna, z maÙymi modyÞkacjami, trwa od okoÙo 5 tysi¿cy lat. Wi¿kszoïci
m¿Čczyzn podobaj si¿ kobiety o regularnych rysach twarzy z duČymi oczami i maÙymi nosami, gÙadkiej cerze i peÙnych ustach” (Mazan, 2007, s. 36). SÙowom Z. Mazana
zaprzecza równieČ G. Vigarello, zwracajc uwag¿ na zmiennoï° kanonów pi¿kna, na
ksztaÙtowanie których wpÙyw zawsze miaÙy: dynamika spoÙeczna, kulturowe zmiany,
konßikty pokoleniowe, walka pÙci (Vigarello, 2011). G. Vigarello podaje nast¿pujcy
przykÙad: „dwa ïwiaty znacznie od siebie oddalone, które róČni usta: delikatne, zawsze wskie usta z renesansowych portretów, wargi cienkie i zaciïni¿te, blade, linie
zamkni¿te, gdzie wszelki uïmiech powinien by° powstrzymywany albo nawet znikn°, i bardziej otwarte usta z portretów dzisiejszych, barwniejsze, ruchliwsze, wargi
peÙne, wydatne, tam silnie zakodowana wstydliwoï°, tu jasno wyeksponowana aÞrmacja, obecnoï° ruchu, miejsce bardziej odpowiednie dla erotyzmu bdĊ uwodzenia”
(Vigarello, 2011, s. 253).
Bardziej jaskrawym przykÙadem zmieniajcych si¿ na przestrzeni wieków standardów urody s dawna preferencja „rubensowskich ksztaÙtów” (oznaczajcych dobre zdrowie) i obecne upodobanie (co, jak wspomniaÙam, równieČ zaczyna si¿ powoli
zmienia°) bardzo szczupÙej (lub wr¿cz wychudzonej) sylwetki. Inny przykÙad dotyczy
odcienia skóry. Blada cera, dawniej b¿dca znakiem rozpoznawczym kobiet z kr¿gów
arystokratycznych, dziï kojarzy si¿ niezdrowo („blada, szara, niezdrowo wygldajca
cera”, jak gÙosz poradniki dotyczce zdrowia i urody czy pisma kobiece), a w najlepszym razie traktowana jest jako przejaw niezadbania o siebie. Opalenizna zaï, kiedyï
kojarzona wyÙcznie z prac Þzyczn (a zatem przynaleČnoïci do niČszych warstw
spoÙecznych), dzisiaj jest atrybutem kobiety atrakcyjnej (o „seksownej opaleniĊnie”
cz¿sto moČna przeczyta° na kobiecych portalach), ale teČ zamoČnej, któr sta° na wizyt¿ w solarium, wyjazd do ciepÙych krajów lub po prostu urlop. Warto przy tym
zauwaČy°, Če w aprobacie dla opalenizny kryje si¿ pewna przewrotnoï° – z uwagi
na zachodnio-centryczny charakter ponowoczesnego kanonu pi¿kna (o czym pisz¿
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wyČej) ciemna skóra ceniona jest jedynie wówczas, gdy stanowi efekt opalenizny biaÙej osoby; nigdy zaï jako cecha rasy innej niČ europejska (std u Azjatek popularne s
kosmetyki i zabiegi rozjaïniajce cer¿).
MoČna wi¿c stwierdzi°, Če zmiany w kanonie pi¿kna znajduj odzwierciedlenie
w przemianach kulturowych (lub moČe wÙaïciwiej byÙoby powiedzie°, Če to przemiany kulturowe znajduj odbicie w zmieniajcym si¿ ideale pi¿kna?). Jak zauwaČa
G. Vigarello: „ideaÙ dÙugo ucieleïniany przez kobiet¿ dystyngowan, serdecznoï° lub
bezczynnoï°, nie moČe juČ obowizywa°, odkd zrewolucjonizowaniu ulegÙ status
kobiecoïci i odkd manifestuje si¿ uroda aktywna, uroda kobiet peÙnych inicjatywy,
pracujcych. Dawne atrybuty kobiecoïci si¿ zmieniaj” (Vigarello, 2011, s. 252).
Tematem na osobne rozwaČania jest kwestia, dlaczego we wspóÙczesnym spoÙeczeÚstwie przyjÙ si¿ taki, a nie inny kanon pi¿kna. Jedn z moČliwych hipotez moČe
by° koncepcja biopolityki Michela Foucault. Foucault, opisujc znaczenie wartoïci ciaÙa dla kapitalizmu, wyróČnia dwa aspekty „biowÙadzy” (Buczkowski 2005). Jeden to
regulowanie i kontrola rozrodczoïci (Buczkowski 2005). Drugi, bardziej interesujcy
w kontekïcie moich rozwaČaÚ, to „internalizacja idei traktowania ciaÙa jako maszyny wymagajcej kontroli, tresury i usprawniania. Odczucie to jest takČe fragmentem
szerszego dyskursu zwizanego z procesem cywilizowania ciaÙa i jego indywidualizacj” (Buczkowski, 2005, s. 242). Ponowoczesny kanon pi¿kna mógÙby by° zatem
efektem zjawisk obecnych w póĊnej nowoczesnoïci – z jednej strony presji na indywidualizacj¿ ciaÙa, z drugiej, stawianego przez kapitalizm wymogu kontrolowania (np.
w obawie przed oznakami starzenia si¿) i ulepszania niedoskonaÙej Þzjonomii. Jak
zauwaČa Wolf: „Feministki podkreïlaÙy koniecznoï° upolitycznienia zdrowia, w odpowiedzi pr¿Čnie rozwin¿Ùy si¿ nowe, inwazyjne, potencjalnie ïmiertelne technologie
‹‹kosmetycznych›› operacji, które miaÙy na celu ponowne uČycie starych form medycznej kontroli nad kobietami” (Wolf 2014).

Konsekwencje
KsztaÙtowanie ponowoczesnego kanonu pi¿kna przez ïrodki masowego przekazu
moČe wywoÙa° szereg skutków spoÙecznych.
Pierwsz z nich jest uniÞkacja. Wydaje si¿, Če pokÙadanie nadmiernego zaufania
w systemach eksperckich zwizanych z modyÞkacjami ciaÙa prowadzi do swoistego
paradoksu. CiaÙo, b¿dce wedÙug A. Giddensa elementem reßeksyjnego projektu jednostki, z jednej strony stanowi materiaÙ, który dzi¿ki odkryciom kosmetologii i medycyny moČna ksztaÙtowa° zgodnie ze swoimi pragnieniami i w ten sposób czyni°
z niego narz¿dzie wyraČania swojego indywidualizmu. Z drugiej strony, formowanie
ciaÙa dzi¿ki zabiegom medycyny estetycznej prowadzi do jego uniÞkacji – wszyscy
tak naprawd¿ dČ do uzyskania jednakowego wygldu, czego przykÙadem mog
by° Þnalistki Miss Korei PóÙnocnej, ale takČe rodzime gwiazdy show-biznesu, Ùudzco do siebie podobne. N. Wolf w Micie urody wielokrotnie zwraca uwag¿ na istnienie
odmiennych standardów w ocenianiu urody m¿Čczyzn i kobiet. Zdaniem Wolf, stworzenie i kultywowanie mitu urody jest prób osÙabienia efektów walki kobiet o równ
pozycj¿ spoÙeczn – zrównanie si¿ z m¿Čczyznami w kwestii wyksztaÙcenia, zajmowanych stanowisk, zarobków czy prestiČu: „W latach osiemdziesitych dwudzieste-
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go wieku staÙo si¿ oczywiste, Če wraz ze wzrostem znaczenia kobiet, wzrasta teČ waga
ich urody. Im bardziej zbliČaÙyïmy si¿ do wÙadzy, tym wi¿cej Þzycznej samoïwiadomoïci i poïwi¿cenia od nas wymagano. ‹‹Uroda›› staje si¿ warunkiem, byïmy mogÙy
postawi° kolejny krok w swojej zawodowej karierze” (Wolf, 2014, s. 50). Na przykÙadzie doboru prezenterów telewizyjnych pokazuje, Če m¿Čczyzna ma przyzwolenie na
pozostanie indywidualnoïci, przejawiajc si¿ w charakterystycznych cechach Þzjonomii: zmarszczkach, bruzdach, bliznach, siwiĊnie, Ùysinie, t¿giej posturze. Kobiety
zaï, aby zaistnie° w ïwiecie mediów, musz by° mÙode i pi¿kne; przy czym urod¿
N. Wolf rozumie jako wyznacznik pospolitoïci i w konsekwencji – zast¿powalnoïci
(Wolf, 2014). Ujednolicanie wygldu kobiet poprzez operacje plastyczne powoduje, Če
kobiety sprowadzone zostaj do „Ùadnej buzi”, która „po zuČyciu” (cho°by na skutek
starzenia) moČe by° zastpiona inn „Ùadn buzi”. M¿Čczyzna moČe zaï zdobywa°
uznanie inteligencj, dowcipem, umiej¿tnoïci bÙyskotliwej konwersacji, nie muszc
ukrywa° charakterystycznych cech swojej Þzjonomii. Kwesti¿ t¿ porusza równieČ
Marilyn Strathern, konstatujc: „kiedy kobiety nakÙadaj na twarz makħaČ, zmieniaj
wygld swych twarzy tak, aby zbliČy° si¿ do ideaÙu, zastpi° swoje indywidualne
cechy (unikalne wÙaïciwoïci skóry) wyidealizowanym zestawem cech róČnych niČ
ich wÙasny” (Jakubowska, 2009, s. 158). Zdaniem H. Jakubowskiej, upodabnia to makħaČ do takich modyÞkacji ciaÙa, jak gimnastyka czy dieta, ale odróČnia go od takich
modyÞkacji, jak tatuaČ czy piercing (Jakubowska, 2009). ModyÞkacja ciaÙa za pomoc
medycyny estetycznej miaÙaby zatem wi¿cej wspólnego z pierwszym wymienionym
rodzajem modyÞkacji (makħaČ) niČ drugim (tatuowanie, kolczykowanie, skaryÞkacja, umieszczanie pod skór implantów).
Druga kwestia zwizana jest z poddawaniem negatywnej ocenie osób, które nie
sprostaÙy obecnemu kanonowi pi¿kna. Komentarze zamieszczane na stronie Nie ma
ludzi brzydkich, s tylko biedni pokazuj, Če naturalnie wygldajce ciaÙo, pozbawione interwencji lekarza medycyny estetycznej (ale takČe wizaČystów czy obróbki
graÞcznej w programie komputerowym), jednoznacznie traktowane jest jako szpetne,
odpychajce – czy w najlepszym razie – nieatrakcyjne. Naturalne, czyli niemodyÞkowane ciaÙo staje si¿ tym samym stygmatem (Jakubowska, 2009). MoČe to stwarza°
podobne problemy, jakie przypisuje si¿ pornograÞi. Tak jak pornograÞa „uczy”, jak
powinien wyglda° stosunek seksualny (cz¿sto stanowic jedyny dost¿pny w kulturze wzorzec stosunku seksualnego), podobnie kultura masowa promujca okreïlony
wygld wysyÙa sygnaÙ – jedynie tak wygldajce kobiety s atrakcyjne i zasÙuguj na
poČdanie. N. Wolf nazywa to zjawisko pornograÞ urody (Wolf, 2014, s. 175). Autorka pisze: „kobiety rzadko, i prawie nigdy poza kontekstem rywalizacji, widz, jak inne
‹‹kobiety›› wygldaj nago, widzimy jedynie identyczne humanoidalne produkty b¿dce luĊn wariacj na temat kobiecego ciaÙa” (Wolf, 2014, s. 176). gcisÙy i pozbawiony
elastycznoïci kanon pi¿kna odpowiada z jednej strony za rozbudzanie i podtrzymywanie kompleksów w jednostkach, których wygld nie zgadza si¿ z przedstawianym
w kulturze wzorcem, z drugiej zaï – za tworzenie iluzji, Če ideaÙ pi¿kna, który niewiele kobiet jest w stanie osign°, stanowi norm¿, której moČna oczekiwa° od potencjalnych partnerek seksualnych. Osoby, które znaczco odbiegaj od ideaÙu, naraČone
s na odrzucenie czy nawet przemoc ze strony rówieïników (cho°by w przypadku
mÙodzieČy gimnazjalnej, szczególnie podatnej na treïci przedstawiane w mediach).
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Zamieszczane na stronie Nie ma ludzi brzydkich… zdj¿cia doskonale pokazuj,
Če to, co obecnie uwaČane jest za pi¿kne, stanowi jedynie wyraz okreïlonej mody,
do podČania za któr potrzebne s duČe zasoby Þnansowe (z czego doskonale zdaje sobie spraw¿ zaÙoČyciel strony). Nieliczni uČytkownicy strony (gÙównie kobiety)
dostrzegaj, Če niekorzystny wygld celebrytów sprzed kilku lat jest efektem niekorzystnej, dziï stanowicej synonim zÙego smaku, mody lat dziewi¿°dziesitych czy
osiemdziesitych. Niestety uČytkownicy strony nie dostrzegaj, Če moda, która nastaÙa na przeÙomie wieków, dyktuje nie tylko sposób ubierania si¿, malowania czy
czesania, ale takČe wzorzec poČdanych rysów twarzy. To, co dziï przedstawiane jest
jako pi¿kna twarz, tak naprawd¿ jest twarz aktualnie modn. Promowanie nowego
kanonu pi¿kna, osigalnego dzi¿ki zabiegom medycyny estetycznej, generuje pewien
problem etyczny. Dotychczasowe dostosowanie si¿ do panujcej mody ograniczaÙo
si¿ gÙównie do wyboru okreïlonego stroju i fryzury, co byÙo relatywnie tanie. WspóÙczeïnie, aby nadČy° za mod, nie wystarczy zakup garderoby imitujcej kreacje noszone przez przedstawicieli elit, naleČy bowiem jeszcze posiada° ïrodki umoČliwiajce korzystanie z bardzo kosztownych zabiegów medycyny estetycznej. Sprostanie
wymogom dotyczcym wygldu wiČe si¿ z duČymi kosztami. Ten, kto nie chce lub
nie jest w stanie im sprosta°, postrzegany jest nie tylko jako niewystarczajco zamoČny, ale takČe nieatrakcyjny. Opisane przez A. Giddensa systemy eksperckie zwizane
z ksztaÙtowaniem ciaÙa tworz nowy kanon pi¿kna, który nakazuje inwazyjnie przeksztaÙca° ciaÙo na niespotykan do tej pory skal¿.
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