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Problem otyłości i kłopoty z nadwagą stały się w ostatnich dekadach plagą dotykającą 
nie tylko cywilizację dobrobytu. Kwestie z tym związane rozważają specjaliści z zakre-
su zdrowia, a także politycy poszukujący środków zaradczych, możliwych do zastoso-
wania w skali społecznej. Walka z tyciem przestała być problemem natury estetycznej, 
dla wielu osób jest warunkiem przeżycia, ratunku przed przedwczesną śmiercią. Od-
biór społeczny otyłości skupie się jednak na walorach estetycznych. Obecność osób 
otyłych w mediach prowadzi do konstatacji, że owa otyłość staje się kategorią nadr-
zędną w stosunku do wszystkich innych. Artykuł jest poświęcony wizerunkowi osób 
otyłych w mediach oraz odbiorowi społecznemu tegoż. Jest również próbą uchwycenia 
stereotypu w okresie jego transformacji. 
 
Słowa kluczoweSłowa kluczoweSłowa kluczoweSłowa kluczowe    

otyłość – nadwaga – wizerunek – media – stereotyp – kultura – wzorzec piękna 

 

LLLLekarze są zgodni co do tego, że otyłość jest chorobą a mechanizmy ją po-
wodujące są bardzo skomplikowane i nie sprowadzają się do silnej czy słabej 
woli pacjenta. Otyłość jest chorobą, której lekarze nie potrafią skutecznie wyle-
czyć, jedyna skuteczna metoda – czyli procedury chirurgiczne – ma charakter 
leczenia wyłącznie objawowego. Otyłość jest chorobą śmiertelną – w samej An-
glii co roku umiera na nią 30 tyś. osób.1 Nie zmienia to faktu, że zdanie „otyłość 
jest chorobą” można powtarzać bez końca i bez efektu. Dla osób szczupłych oty-
łość pozostaje pewnego rodzaju wynaturzeniem, dowodem na słabą wolę, wy-
nikiem niekontrolowanego obżarstwa. Ciało jest traktowane jako przedmiot 
plastyczny, dający się dowolnie kształtować, zmieniać według zachcianek 
i obowiązujących kanonów estetycznych. Otyłość w percepcji przeciętnego 
człowieka jest dowodem na niedostateczną motywację do odchudzania, zatem 
osoby szczupłe pozwalają sobie na niewybredne komentarze, przy których mot-
to tego rozdziału jest szczytem finezji. Otyli tymczasem całe życie poświęcają na 
nieskuteczne kontrolowanie popędu żywieniowego i niemal codziennie prze-
grywają z głodem, którego siła pozostaje poza doświadczeniem osób szczupłych. 

Kultura oznacza sumę dokonań i urządzeń, dzięki którym nasze życie oddali-
ło się od życia naszych zwierzęcych przodków i które służą dwom celom: 
ochronie człowieka przed naturą i regulowaniu stosunków międzyludzkich 
(Freud, 1995). Kultura, w której miejsce człowieka otyłego zostało wyznaczone 

                                                      
1 National Audit Office, Tackling Obesity in England, The Stationery Office, London 2001. 
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na marginesie życia, w dużej mierze jest odpowiedzialna za mechanizmy budzą-
ce poczucie winy wywołane jedzeniem, czy też niedostateczną kontrolą popędu 
żywieniowego. 

 
Znamy więc dwa źródła poczucia winy: lęk przed autorytetem i lęk przed „nad-ja”. To 
pierwsze skłania do wyrzeczenia się zaspokojeń popędu, to drugie prze w tym kierunku, 
by człowiek nie mógł ukryć przed „nad-ja” faktu istnienia zakazanych życzeń – chyba że 
chce zostać ukarany. Słyszeliśmy też, jak można rozumieć surowość „nad-ja”, a więc żąda-
nia sumienia – jest to po prostu kontynuacja surowości autorytetu zewnętrznego, od któ-
rego się oderwała i który częściowo zastąpiła (...) Wyrzeczenie się popędów pierwotnie 
jest przecież konsekwencją lęku przed autorytetem zewnętrznym; człowiek wyrzeka się 
zaspokojeń, by nie stracić jego miłości (...) W drugim wypadku dochodzi do zrównania 
wartości złego postępku i złego zamiaru, w wyniku czego powstaje świadomość winy i po-
trzeba kary (...) Każde wyrzeczenie się popędu staje się dynamicznym źródłem sumienia, 
każde nowe wyrzeczenie wzmaga jego surowość i nietolerancję, gdybyśmy zaś tylko ze-
chcieli lepiej to zharmonizować ze znaną nam historią rozwoju sumienia, bylibyśmy wy-
dani na pokusę przyznania się do następującego paradoksalnego stwierdzenia: (narzucone 
nam z zewnątrz) wyrzeczenie się popędu tworzy sumienie, które potem wymaga dalszego 
wyrzeczenia (Freud, 1995). 

 
Trudno powiedzieć, kto w przypadku pacjentów otyłych był pierwszym au-

torytetem zewnętrznym zakazującym jedzenia, ale zawsze ktoś taki się poja-
wiał. W każdym razie każdy z pacjentów w którymś momencie życia usłyszał, 
że ma przestać jeść, zaczął być karany za to, że je. Ten moment według Freuda, 
był chwilą, w której zaczął się kształtować wewnętrzny zakaz jedzenia, kontro-
lowania tego popędu, codziennego odmawiania sobie przyjemności. W przy-
padku osób otyłych jedzenie przestało być źródłem przyjemności, aby stać się 
źródłem poczucia winy. Dodajmy, że chodzi o poczucie winy, które najczęściej 
jest „zagłuszane” jedzeniem, co jest źródłem jeszcze większego poczucia winy – 
w ten sposób powstaje mechanizm błędnego koła, w którym funkcjonuje pa-
cjent, stale tyjąc, nie znajdując przyjemności w jedzeniu i uciekając się do naj-
różniejszych form samokarania. 

 
W tym względzie zaiste lepiej się wiodło człowiekowi pierwotnemu, nie znał on bowiem 
żadnych ograniczeń popędów, za to miał małą pewność, że długo nacieszy się swym szczę-
ściem. Człowiek kulturalny zrezygnował z odrobiny możliwości rozkoszowania się tym 
szczęściem w zamian za pewność tej rozkoszy. Nie zapominajmy jednak, że w rodzinie 
pierwotnej tylko naczelnik cieszył się taką wolnością w zaspokajaniu swych popędów – 
inni żyli w niewolniczym jarzmie (Ibidem, s. 63). 
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W przypadku przyjemności seksualnej cytat ten z całą pewnością ma zastoso-
wanie, w przypadku jedzenia sytuacja człowieka kulturalnego jest dużo bardziej 
dramatyczna. Żeby legitymować się figurą zgodną z dzisiejszym wzorcem este-
tycznym należy się wyrzec jedzenia niemal całkowicie, ciągle deprywując popęd 
i mając przy tym pewność, że jego zaspokajanie okaże się katastrofalne dla sylwetki. 

Dorota Kubacka-Jasiecka zauważa, że jednym z istotnych problemów współ-
czesności jest stosunkowo niedawno odnotowane zjawisko ucieleśniania Ja2 – 
nadawania pierwszoplanowego znaczenia i wartości fizyczno-cielesnemu aspek-
towi Ja, przed innymi aspektami, a nawet ich kosztem. 

 
Kulturowo-społeczne trendy ostatnich lat przywiązują coraz większą wagę do ludzkiego 
ciała i jego wyglądu. Współczesność to czas „zsomatyzowanych” społeczeństw. Ja cielesne 
kształtuje się w większym stopniu w oparciu o społeczny wzorzec cielesności niż wrażenia 
proprioceptywne. Rezultaty wielu badań pokazały, że Ja-cielesne traktowane jako naj-
ważniejszy element autoprezentacji, pokazywane innym jako wizerunek własnej osoby 
staje się jednym z ważniejszych regulatorów ludzkiego postępowania (Featherstone, 1991, 
Fox, 1997, Sparkes, 1997, za: Kowalik, 2003, za: Kubacka-Jasiecka, 2007). 

 
W wyniku zabiegu, pacjent w swoim przeżyciu ma zyskać nowy status – 

osoby szczupłej. Przymioty osoby szczupłej są starannie wykreowane przez 
mass media, a także przez pewne obiegowe hasła, ale również mierzalne staty-
stycznie prawdy3 typu: szczupli zarabiają więcej, szczupli są szczęśliwsi, szczupli 
mają kontrolę nad swoim życiem. Okazuje się, że szczupły to nie tylko ten, któ-
rego BMI mieści się w przedziale 20 – 25 kg/m², ale również ten, kto należy do 
kolorowego świata szczęśliwych, bogatych i nie – samotnych. Co innego otyły – 
taki ktoś nie ma kontroli, nie jest szczęśliwy, zarabia mniej niż szczupły na tym 
samym stanowisku, a w dodatku wszystko wydaje na jedzenie. Kiedy już wraca 
z pracy do domu (o ile ma pracę, bo rzecz jasna chętniej zatrudnia się szczu-
płych) to jest w nim samotny i za jedyne towarzystwo służy mu paczka chipsów 
(niejedna), bo otyłego nikt nie kocha (Teachman, Brownell, 2001; Chambliss, 
Finley, Blair, 2004). 

 
Nie można oprzeć się wrażeniu, że ludzie w ogóle posługują się fałszywymi miarami, dążą 
do władzy, sukcesu i bogactwa i podziwiają to u innych, nie doceniają zaś prawdziwych 
wartości życia (Freud, 1995). 

                                                      
2 Terminem tym posługuje się Lowen (1995), mając na myśli inne zjawisko – przywracania Ja żywotności 

dzięki integracji obrazu Ja z doświadczeniem i potrzebami ciała. 
3 Przykładowo: otyłe kobiety zarabiają rocznie 6,7 tyś dolarów mniej, niż kobiety szczupłe. W: Tygodnik 

Wprost, nr 824, 13 września 1998. 
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Rozmawiając z pacjentami otyłymi trudno oprzeć się wrażeniu, że jedyną 
i podstawową wartością w ich życiu stało się obsesyjne pragnienie szczupłości. 
Nie znaczy to jednak, że jednocześnie chcą pozyskać wszystkie przymioty przy-
pisywane osobom szczupłym – częstokroć wiele płaszczyzn ich życia nie pasuje 
do mitu o otyłym – istotne jest jednak to, że szczupłość utożsamiana jest z po-
czuciem szczęścia – szczupły to taki, który jest szczęśliwy – dlatego, że jest 
szczupły. Funkcje przypisywane szczupłemu ciału często są nieadekwatna – pa-
cjenci otyli mają tendencje do tworzenia powiązań logicznych, które logiczne 
nie są. Zdaje się, że pełni to funkcję mechanizmu obronnego – łatwiej zapano-
wać nad ciałem, chociażby przez poddanie się chirurgicznemu leczeniu otyłości, 
niż nad wypracowanymi normami, zachowaniami i poglądami, które mogą być 
rzeczywistą przyczyną niepowodzeń. 

Takie czasopisma jak „Elle”, „Twój Styl”, „Cosmopolitan” pokazują schemat, 
według którego powinna funkcjonować nowoczesna kobieta. Coraz większa 
ilość zabiegów kosmetycznych przedstawiana jest jako obowiązek, bez którego 
wypełnienia nie można wyjść z domu. Podstawowym komunikatem płynącym 
z treści artykułów zamieszczanych w takiej prasie jest to, że wartość kobiety jest 
bezpośrednio związana z przymiotami jej ciała. Nami Wolf określa ten mecha-
nizm mianem„terroru piękna”: 

 
Autorka w swej głośnej książce The Beauty Myth stawia tezę, że współcze-

sne kobiety są ofiarami piękna. Mity piękna stają się integralną częścią codzien-
ności. Kobiety, które nie ucieleśniają wzorca piękna zostają skazane na niewi-
dzialność, a często wręcz wykreślone z obszaru rozważań (Wolf, 1991, s. 9 – 
19).4 

Izabela Kowalczyk w artykule Uwięziona w ciele – ideały ciała w pismach 
kobiecych dochodzi do wniosku, że główne przesłanie luksusowych miesięcz-
ników dla kobiet brzmi: „Jesteś jaka wyglądasz”, czy „Jesteś bo wyglądasz (za: 
Kowalczyk, 2002). Przywołuje ona na tezę Ellyn Kaschack, która mówi: 

 
Kobieta identyfikuje się ze swoim ciałem w sposób o wiele bardziej materialny niż męż-
czyzna – ona staje się swoim ciałem.(...) Wynikają z tego zaburzenia tożsamości kobiety takie 
m.in. jak: anoreksja, bulimia, agorafobia. (...) kobieta od dzieciństwa uczona jest kontrolo-
wania własnego wyglądu, stawiany jest przed nią wymóg podobania się innym (Ibidem). 

Sama Kaschack pisze: Wygląd nie jest po prostu jej cechą (jej tj. kobiety), jak 

                                                      
4 Kowalczyk I., „Uwięziona w ciele – ideały ciała w pismach kobiecych” w: (red.), Kobiety w kulturze po-

pularnej. Konsola 2002, Wyd. MarMar Marian Kaczorowski, Wrocław, s. 17: E. Zierkiewicz, I. Kowal-
czyk. 
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w przypadku mężczyzny; ona jest swoim wyglądem. Praktycznie każdy aspekt 
powierzchowności kobiety mówi o tym, kim ona jest i jak należy ją traktować 
(Ibidem). 

Proces ucieleśniania własnego Ja jest świadomym kształtowaniem Ja przez 
umysł, Ja zdominowanego przez ciało, z intencją przekształcania własnego ciała. 
Proces ten może być skutkiem braku akceptacji ciała, ale może też wynikać z 
nadmiernej fascynacji cielesnością. Warto zaznaczyć, że Kubacka-Jasiecka trak-
tuje te dwie kategorie rozłącznie. Wydaje się jednak, że można je traktować 
również jako współwystępujące – z rozmów z pacjentami wynika, że nieakcep-
towane ciało może być źródłem fascynacji. Ogrom ciała, a przede wszystkim 
uświadomienie sobie jego rozmiarów, dla niektórych pacjentów jest niewątpli-
wie doświadczeniem fascynującym. Można zaobserwować przy tym proces od-
rzucenia własnego ciała – jego wygląd kłóci się z wyobrażeniami do tego stop-
nia, że w pewnym momencie rozpoczyna się proces wypierania – pacjenci czę-
sto w rozmowach zaznaczają: „to nie jestem ja, ja jestem gdzieś w środku”. Być 
może jest to przyczyna zjawiska zaniedbania wśród osób patologicznie otyłych – 
nie zadają sobie one trudu pielęgnacji ciała ponieważ ono nie jest „ich”. Więcej, 
ciało to jest przeszkodąbn w zintegrowaniu się z cielesnością, pewnego rodzaju 
skorupą, w której osoba jest uwięziona. Zdecydowana większość pacjentów, 
z którymi miałam kontakt, świętuje kolejne rocznice operacji na równi z uro-
dzinami – traktując ją jako ponowne narodzenie – czy też trzymając się metafo-
ry skorupy – wyklucie się, przebicie się do świata zewnętrznego. 

Proces ucieleśniania zawsze prowadzi do zmiany utrwalonego doświadczenia 
swej cielesności, staje się tym samym źródłem zagrożenia ciągłości dotychcza-
sowych doświadczeń człowieka z własną cielesnością, utrwalonych w postaci 
ukształtowanego już schematu ciała, poczucia jego granic, własnego wizerunku 
i odczucia ciała (Kowalik, 2003). Ciało staje się przedmiotem, instrumentem dą-
żenia do aprobaty, przestaje być gwarantem niezmienności naszego Ja i tożsa-
mości. Nietrwałość ta zagraża doświadczaniu siebie jako jedności psychofizycz-
nej. Nasze ciało w tym XXI-wiecznym systemie myślenia jest instrumentem, 
którym możemy się posłużyć; jest dobrem, które możemy wykorzystać, jest 
wreszcie wartością, którą możemy powiększać albo marnować” – pisze Kowalik. 
Staje się produktem „na sprzedaż”. (Ibidem, s. 21) 

Wzorzec propagowany przez czasopisma takie jak „Elle” czy „Twój Styl” to 
właściwie nie kobieta, tylko nastoletnia dziewczyna, bardzo chuda, wysoka, 
o symetrycznej twarzy i wydatnych ustach. To ideał, z którym prawie żadna 
kobieta nie może się mierzyć (choćby ze względu na wiek). Stąd poczucie fru-
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stracji i chęć dorównania modelowi. Idzie za tym uruchomienie całego wachla-
rza potrzeb, któremu w sukurs przychodzi rynek i usług kosmetycznych (Kowa-
lik, 2003). 

Poprawianie ciała nie tylko teoretycznie zwiększa możliwość jego akceptacji. 
Zawsze towarzyszy temu zmiana wrażeń pochodzących z ciała, zmiana granic 
ciała, zmiana poczucia własnej cielesności, dotychczasowego poczucia tożsamo-
ści. Proces ucieleśniania wymusza na nas nową identyfikację samego siebie (Ibi-
dem, s. 23). 

 
Odkrywanie różnic między przyszłym, a aktualnym doświadczaniem ciała inicjuje prze-
miany dotychczasowej koncepcji Ja. Można powiedzieć, że następujące zmiany mają cha-
rakter dwoisty. Z jednej strony ucieleśnianie dyktowane przez wzorce kulturowe powo-
duje społeczne dowartościowanie ciała, z drugiej jego uprzedmiotowienie. Może to zda-
niem Kowalika „w konsekwencji doprowadzić do odebrania ludzkiej cielesności ważnej 
właściwości: bycia niezastępowalnym składnikiem odczuwania własnej podmiotowości. 
W ten sposób może dojść do osłabienia naszej tożsamości (Kubacka-Jasiecka, 2007). 

 
Dzieje się tak przede wszystkim w wypadku, w którym obraz ciała jako zna-

ku, symbolu, nie jest wystarczająco wyrazisty i rozpoznawalny, co może sku-
tecznie uniemożliwić przypisanie mu konkretnego znaczenia. W konsekwencji 
istnieje ryzyko wystąpienia problemów z wielością publicznych społecznych 
wizerunków, a zatem koniecznością ich integracji i stabilizacji, jak również spo-
łecznym odbiorem stereotypowych, choć często barwnych autoprezentacji. 
Procesy te mogą skutkować całkowitym „rozmyciem się” tożsamości, również 
jej utratą. 

Z tego wynika wniosek, że zaburzenie struktury Ja cielesnego lub jej auto-
nomizowanie się, może uruchamiać procesy dezintegracji całego systemu Ja. 
Mirucka (Mirucka, 2003) uważa, że procesy te polegają przede wszystkim na: 
− wyodrębnieniu się z systemu Ja podsystemu Ja-cielesnego, co powoduje, że 

zaczyna ono pełnić funkcję lękotwórczą; 
− wzroście poziomu zaburzeń poszczególnych podsystemów Ja: osobowego, 

moralno-etycznego, rodzinnego czy społecznego; 
− obniżaniu się spójności systemu Ja, poziomu jego integralności, aż do całko-

witego jego rozbicia.  
Można pokusić się o stwierdzenie, że pacjenci decydujący się na zabiegi chi-

rurgicznego leczenia otyłości mają zaburzoną strukturę Ja cielesnego, pomimo 
że nie wynika to z poprawiania przymiotów ciała, a wręcz przeciwnie. 
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W szczególny sposób dotyczy to pacjentów, którzy pamiętają siebie jako osoby 
szczupłe, nie dotyczy natomiast tych, którzy są otyli „od zawsze”. 

Podstawowym problemem wynikającym z kultury jest dla pacjentów oty-
łych tzw. niewidzialność. Może się to wydawać paradoksalne, przede wszystkim 
dlatego, że pacjenci często spotykają się z krytycznymi uwagami otoczenia, co 
potrafi ich trwale zniechęcić do wychodzenia z domu. A jednak ich ciała stają 
się niewidzialne – na płaszczyźnie relacji damsko-męskich. Osoby otyłe w ogóle 
nie są rozpatrywane w kategoriach atrakcyjności, a ich chęć podobania się może 
wydawać się absurdalna. Gdyby osoba otyła chciała się ładnie ubrać, stanie 
przed nie lada wyzwaniem – sklepy nie mają w asortymencie ubrań w rozmia-
rze większym niż 48 – z punktu widzenia producentów odzieży otyłość nie ist-
nieje. Otyłość jest powszechnie uznawana za brzydką, nieatrakcyjną, nienadają-
cą się do publicznego prezentowania. Jedną z prac Katarzyny Kozyry wpisują-
cych się w problematykę niewidzialności ciał niedoskonałych jest Łaźnia kobie-
ca (1997). Inspiracją do jej stworzenia był pobyt artystki w Budapeszcie, gdzie 
pierwszy raz odwiedziła publiczną łaźnię turecką. Kozyra mówi: 

 
Miejsce to mnie zachwyciło bez reszty. Ponure i ciemne wnętrze z niesamowitą atmosfe-
rą. Przedziwne kobiety poruszające się i zachowujące w sposób całkowicie odmienny od 
tego, co przyzwyczajeni jesteśmy oglądać na co dzień. Było w nich wszystko z wyjątkiem 
erotyki (Kozyra, 1998). 

 
Początkowo artystka próbowała uzyskać od zarządu jednej z budapeszteń-

skich łaźni zgodę na nakręcenie filmu we wnętrzach obiektu. Jednakże ze 
względu na przeciągające się negocjacje zdecydowała się skorzystać z ukrytej 
kamery. Ten nieplanowany sposób pokazywania nagich kobiet o bardzo różnej 
powierzchowności, przeważnie dalece odbiegającej od tej „dopuszczanej” do 
publicznej sfery wizualnej, wzbogacił pracę Kozyry o dodatkową płaszczyznę. 
Na Łaźnię składa się pięć małych ekranów pokazujących rozmawiające, odpo-
czywające kobiety oraz jeden duży ekran przedstawiający film o bardziej wyre-
żyserowanej formie. Łaźnia postrzegana jest przede wszystkim jako chęć uczy-
nienia widzialnymi ciał wykluczonych. Aby uściślić problem ciała niewidzial-
nego, warto odnieść się do słów Lyndy Nead. W książce Akt kobiecy napisała 
ona, że można mówić o czymś w rodzaju tyranii niewidzialności. Znaczy to, że 
trzeba umieścić akt w perspektywie tradycji wykluczenia, a nie rozpatrywać go 
wyłącznie w świetle tradycji uwzględnienia (Nead, 1998). Tradycja wykluczenia 
obejmowała i obejmuje ciała „niedoskonałe”, chore, noszące znamiona śmierci 
lub nie wpisujące się w danej chwili w obowiązujące kanony urody. Na głów-
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nym ekranie ekspozycji Łaźni Kozyra sceny nakręcone ukrytą kamerą przeplo-
tła z dwoma obrazami: Łaźnią turecką Ingres’a i Zuzanną i starcami Rembrand-
ta. Pierwszy z nich wskazuje na chęć zestawienia prawdziwych kobiet przeby-
wających w łaźni, w dodatku nieobserwowanych przez mężczyzn, z dziełem 
zwolennika akademickiej estetyki klasycznego ideał (Jakubowka, 2004). Jak 
podkreśla Agata Jakubowska: ta praca jest w jego (Ingres’a) dorobku szczególna. 
Artysta zgromadził w niej postacie kobiece ze swych poprzednich płócien 
i „znalazły [w niej –AJ] wyraz gromadzone przez długie życie artysty umiejęt-
ności przedstawiania piękna kobiecego ciała (Ibidem, s. 134). Zuzanna i starcy 
przypomina widzowi rolę, jaką narzuciła mu artystka: tj. rolę podglądającego 
„starca”. Zdaje się, że w odbiorze pracy Kozyry właśnie ta niewygodna pozycja 
widza jest trudniejsza niż widok nagich, starych kobiet. Jest jednak za razem 
bardzo ciekawa. Może właśnie rola narzucona widzowi przez artystkę spowo-
dowała, że i tym razem Kozyrę oskarżono o „brak moralności”: 

 
Któż może zagwarantować, że po obejrzeniu w Zachęcie kąpiących się kobiet w łaźni ko-
lejny artysta (profesjonalny lub amator) nie postanowi pokazać publiczności scen z mę-
skiej toalety, gabinetu stomatologa, salonu masażu lub izby wytrzeźwień,5 czy też Jakiej 
idei ma służyć ta straszna, mająca w sobie coś z gwałtu zabawa z ludzkim ciałem? (...) Czy 
to nie jeszcze jeden przypadek, kiedy artysta sądzi, że awangarda najlepiej wyraża się w 
analizie stanów chorobowych, anormalnych, jako dających szczególną wiedzę o człowie-
ku? (Burnat, 1997) 

 
Interesujące wydaje się to, że podglądanie ciał niedoskonałych było przyczy-

ną debaty publicznej, wiązało się z głośnymi głosami oburzenia i dyskusją na 
temat moralności autorki, natomiast codzienne podglądanie ciał doskonałych 
nie wiąże się z niczyim protestem. 

Kontynuacją projektu jest kolejny film nakręcony w budapeszteńskiej łaźni, 
tym razem męskiej. Łaźnia męska (1999) różni się jednak zdecydowanie od re-
alizacji z 1997 pozycją jaką w niej zajmuje artystka. W „Łaźni kobiecej” Kozyra 
chciała przekazać właściwy obraz kobiety, nie pozowany, nie sztuczny (Kozyra, 
1999, s. 71); chciała pokazać, jak naprawdę wyglądają ciała kobiet, jak zachowu-
ją się kobiety, gdy są naturalne (Ibidem). Wypowiadała się o własnej płci, 
a w łaźni była zupełnie nie zauważalna. W filmie pojawiła się tylko przez chwi-
lę, aby pokazać sposób rejestrowania materiału, tj. użycie ukrytej kamery. Pracę 
tę można traktować jako portret zbiorowy kobiet zachowujących się naturalnie, 
nieświadomych bycia obserwowanymi. Kozyra przynależy do tej grupy, o której 

                                                      
5 Technokrata, „Przegląd Techniczny” 1997, nr 47 (23 XI), wyc. Arch. KK 
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opowiada. O Łaźni męskiej artystka mówi: Po prostu chciałam wiedzieć, czym 
się zajmują mężczyźni w łaźni, czy ze sobą rozmawiają, czytają gazety, co wła-
ściwie robią (Ibidem, s. 72). Aby się tego dowiedzieć musiała zdobyć przepustkę 
do męskiego świata. Jak sama twierdzi: to penis i moszna były wejściówką do 
męskiego templum (Kozyra, 1999a, s. 75). Z przytwierdzonymi genitaliami 
i zarostem Kozyra weszła do łaźni w towarzystwie dwóch kamerzystów (to ko-
lejna różnica w stosunku do poprzedniej realizacji, w której artystka sama była 
operatorką). Film, który jest wynikiem całego przedsięwzięcia pokazuje Kozyrę 
przebraną za mężczyznę przechadzającą się między innymi mężczyznami 
w miejscu przeznaczonym tylko dla mężczyzn. Praca ta nie opowiada o tym, jak 
zachowują się mężczyźni w łaźni. To Kozyra jest jej główną bohaterką. Nie zo-
stała ona zdemaskowana jako kobieta, jej osoba nie była jednak niezauważona: 
nie zostałam rozpoznana jako kobieta. Jeśli już to „rozpoznana” jako zupełnie 
ktoś inny – jako pedał (Ibidem, s. 76). Izabela Kowalczyk zwraca uwagę, że: 

 
artystka wchodząc do łaźni męskiej w „męskim” ciele podważyła oczywistość podziału 
płciowego zorganizowanego poprzez biologiczną różnicę. Biologia nie jest już dla niej 
przeszkodą w przekroczeniu tego podziału, wystarczy skonstruować swoje ciało tak, by 
odpowiadało zewnętrznym oznakom przeciwnej płci (Kowalczyk, 2002). 

 
Kozyra w wywiadzie udzielonym Arturowi Żmijewskiemu podkreśla fakt, że 

mimo przebrania nie wyglądała jak mężczyzna, ale to, że znalazła się w miejscu 
przeznaczonym tylko dla mężczyzn, w oczach innych czynił ją mężczyzną. Do-
świadczenia Kozyry ujawniają, że płeć kulturowa jest konstrukcją znaków i ko-
dów społecznych, a praca Łaźnia męska została uhonorowana nagrodą na Bien-
nale Weneckim w 1999 roku. Warto zauważyć, że w tym projekcie brzydota 
nie jest argumentem – chociaż i w tym wypadku Kozyra przedstawia ciała co 
najmniej niedoskonałe. Być może wynika to z faktu, że w dzisiejszej kulturze 
męskość nie jest obostrzona wymogiem piękna, otyły mężczyzna jest bardziej 
akceptowany niż otyła kobieta, jego ciało jeszcze nie jest traktowane w katego-
riach produktu – aczkolwiek prężnie rozwijający się rynek usług i produktów 
kosmetycznych zmierza w tym kierunku. 

 
Otyłość jest dla pacjenta bardzo trudnym doświadczeniem, jest jedną z nie-

licznych chorób, której skutkiem jest wykluczenie społeczne. Pacjenci są skaza-
ni na codzienną walkę – z własnym ciałem, sumieniem i rzeczywistością. Ope-
racje chirurgicznego leczenia otyłości wiążą się z bardzo dużymi nadziejami pa-
cjentów, pozbycie się nadmiaru kilogramów staje się celem nadrzędnym. Warto 
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przy tym zaznaczyć, że akceptowane kulturowo wzorce piękna sprawiają, że 
pacjenci nie marzą o powrocie do zdrowia. Ich celem nie jest zahamowanie pro-
cesu tycia, nie jest nim nawet z pozbycie się części zbędnych kilogramów lecz 
uzyskanie całkowitej zgodności wyglądu z wzorcem ogólnie akceptowanym. 
Nadzieje takie muszą zostać zawiedzione, gdyż celem procedur chirurgicznego 
leczenia otyłości jest ratowanie życia, a nie poczucia estetyki pacjenta. 

Kulturowe aspekty funkcjonowania osób otyłych znajdują swoje odzwiercie-
dlenie w warstwie językowej – dyskursie o otyłości. Szczególnie widoczne jest 
to w publicznej dyskusji na temat funkcjonowania osób otyłych w mediach. 
Ostatnie miesiące na portalach o charakterze plotkarskim upłynęły w dużej 
mierze na dyskusji na temat „Grycanek” – matki i córek, które zaistniały w cha-
rakterze tzw. celebrytek. Zdecydowana większość wiadomości dotyczących 
Marty Grycan i jej córek spotkała się z natychmiastowym odzewem internau-
tów – komentarze przekraczały liczbę 3000 (dla porównania komentatorów po-
stów dotyczących np. Michała Wiśniewskiego nie przekracza 2000, Doroty 
Rabczewskiej „Dody” – 1000). 

W warstwie treściowej przeważają komentarze wulgarne, bardzo silnie na-
cechowanie emocjonalnie: 

 
nie szkoda tego profesjonalnego fotografa dla takiej słonicy? Ta kobieta nie ma żadnego 
samokrytycyzmu, pomijam że przerażająco gruba, ale do tego brzydka jak kupa w lesie. 
Wracaj wielorybie do morza. (Pudelek, data pobrania: 29. 07. 2011) 

 
Nieliczne komentarze osób stających poniekąd „w obronie” przedstawiają się 

zazwyczaj w takim tonie: 
 
Już zostawcie Grycan w spokoju, jest osobą grubszą ale szczęśliwą, po co pozbawiać ją 
młodzieńczej radości? Lubi tańczyć to niech to robi bez względu na wagę, być może wła-
śnie to jej pomoże w schudnięciu jeżeli będzie chciała? Takie połączenie przyjemnego 
z pożytecznym. Dziewczyna jest jeszcze jest na tyle młoda, że może wiele osiągnąć w 
kwestii swojego wyglądu i zdrowia. Jeszcze kiedyś was zaskoczy ;)) (Pudelek, data pobra-
nia: 29. 07. 2011) 

 
Jak łatwo zauważyć potencjalna akceptacja i potrzeba obrony krytykowa-

nych kobiet jest warunkowana możliwością schudnięcia przez nie w przyszło-
ści. Wydaje się, że w dużej mierze otyłość osoby funkcjonującej w przestrzeni 
publicznej staje się kategorią nadrzędną, która skupia na sobie uwagę komenta-
torów i znajduje odzwierciedlenie w ich wypowiedziach. Osiągnięcia kwitowa-



Aleksandra SarnaAleksandra SarnaAleksandra SarnaAleksandra Sarna    
 

    

177177177177    

ne są wpisami: Mogłaby schudnąć (Pudelek, data pobrania: 29. 07. 2011) bez 
odniesienia się do strony merytorycznej. 

 
Językowy obraz świata jest zawartą w języku, różnie zwerbalizowaną interpretacją rze-
czywistości dającą się ująć w postaci zespołu sądów o świecie. Mogą to być sądy „utrwalo-
ne” w gramatyce, słownictwie, w kliszowych tekstach np. przysłowiach ale także sądy 
„presupowane”, tj. implikowane przez formy językowe utrwalonej na poziomie społecznej 
wiedzy, przekonań, mitów, rytuałów (Bartmiński, 2006, s. 12) 

 
Analiza wypowiedzi publikowanych w Internecie (których większość jest 

zbyt wulgarna by móc je w tym miejscu przytoczyć) dotyczących osób otyłych 
jest dowodem, że językowy obraz świata dobitnie świadczy o niekorzystnych 
zmianach zmianach, które nastąpiły w postrzeganiu osób otyłych. Wydaje się, 
że poza zmianą zawartości treściowej stereotypu jesteśmy świadkami deperso-
nalizacji, co przejawia się w najpopularniejszych określeniach osób otyłych: lo-
cha, krowa, wieloryb, mutant, świnia, prosiak. Świat osób otyłych byłby świa-
tem zwierzęcym, a nie ludzkim. 

Otyłość jest dla pacjenta bardzo trudnym doświadczeniem, jest jedną z nie-
licznych chorób, której skutkiem jest wykluczenie społeczne. Pacjenci są skaza-
ni na codzienną walkę – z własnym ciałem, sumieniem i rzeczywistością. Ope-
racje chirurgicznego leczenia otyłości wiążą się z bardzo dużymi nadziejami pa-
cjentów, pozbycie się nadmiaru kilogramów staje się celem nadrzędnym. Warto 
przy tym zaznaczyć, że akceptowane kulturowo wzorce piękna sprawiają, że 
pacjenci nie marzą o powrocie do zdrowia. Ich celem nie jest zahamowanie pro-
cesu tycia, nie jest nim nawet z pozbycie się części zbędnych kilogramów lecz 
uzyskanie całkowitej zgodności wyglądu z wzorcem ogólnie akceptowanym. 
Nadzieje takie muszą zostać zawiedzione, gdyż celem procedur chirurgicznego 
leczenia otyłości jest ratowanie życia, a nie poczucia estetyki pacjenta. 

Podstawowym problemem dyskursu medialnego o otyłości wydaje się brak 
słów, którymi można byłoby się swobodnie posługiwać. W chwili obecnej do 
wyboru mamy albo terminy medyczne, albo stygmatyzujące. 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

The problem of obesity and overweight problems have become in recent decades, af-
fecting not only the scourge of civilization prosperity. Issues involved considering the 
health professionals and politicians seeking remedies that can be used in the social 
scale. The fight against weight gain has ceased to be an aesthetic problem for many 
people is a prerequisite for survival, escape from untimely death. Public perception of 
obesity, however, purchase the aesthetic value. Presence of obese people in the me-
dia leads to the observation that this category of obesity is becoming superior to all 
others. The article is devoted to the image of obese people in the media and social re-
ception of the same. It is also an attempt to capture the stereotype during its trans-
formation. 
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