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MASS MEDIA I REKLAMA A CHOROBY CYWILIZACYJNE:
ANOREKSJA I BULIMIA

1. WPROWADZENIE
Zachodz¹ce w wiecie dynamicznie przeobra¿enia sprzyjaj¹ powstawaniu
u coraz wiêkszej iloci ludzi, w szczególnoci m³odych, trudnoci z jego zrozumieniem, przystosowaniem siê do niego, odnalezieniem w nim w³asnego miejsca
i kreowaniem swojej to¿samoci. Wielu pedagogów, psychologów, socjologów
i przedstawicieli innych nauk spo³ecznych zwraca uwagê na pog³êbiaj¹c¹ siê destrukcjê cielesn¹, psychiczn¹ i umys³ow¹ wspó³czesnego cz³owieka1. Poparciem
tego pogl¹du mo¿e byæ fakt pojawiania siê coraz wiêkszej iloci zaburzeñ, chorób
psychicznych i irracjonalnych zachowañ ludzi.
Anoreksja i bulimia istniej¹ od dawna, niezaprzeczalnie jednak to w naszych
czasach ich zasiêg powa¿nie siê nasili³. Wypaczony chorob¹ tok mylenia, nieadekwatny do rzeczywistoci obraz w³asnej osoby, zdominowanie umys³u jedzeniem lub odchudzaniem, zani¿one poczucie w³asnej wartoci  to podstawowe przejawy tych chorób, wszystkie zogniskowane wokó³ jednego pragnienia:
chêci dostosowania siê do idea³u i perfekcyjnej kontroli nad cia³em. Idea³ ten
ka¿dego dnia kreuj¹ wspó³czesne mass media i wiat reklamy. Jego osi¹gniêcie
sta³o siê obsesj¹ dzisiejszego pokolenia nastolatków, zagubionych w kulturze

1 Por. M. Libiszowska¯ó³tkowska, Czego obawiaj¹ siê ludzie? Wspó³czesne zagro¿enia spo³eczne  diagnoza i przeciwdzia³anie, Wyd. UW, Warszawa 2007; Funkcjonowanie cz³owieka we
wspó³czesnym wiecie  perspektywa spo³eczna, psychologiczna i biologiczna, red. M. Grabowska,
K. Rosiak, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2005; Kondycja cz³owieka wspó³czesnego, red. C. Piecuch,
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006; Cz³owiek u progu trzeciego tysi¹clecia. Zagro¿enia i wyzwania, t. 1, red. M. Plopa, Wyd. Elbl¹skiej Uczelni HumanistycznoEkonomicznej, Elbl¹g 2004.
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pozbawionej realnych znaczeñ. Rodzi siê wiêc potrzeba podjêcia powa¿nej dyskusji o sposobach widzenia narzuconego nam przez rodki masowego przekazu
idea³u cz³owieka.
2. ZABURZENIA OD¯YWIANIA W LITERATURZE MEDYCZNEJ
I PSYCHOLOGICZNEJ

W literaturze przedmiotu zaburzenia od¿ywiania siê ujmowane s¹ zwykle
jako choroby polegaj¹ce na nadmiernej koncentracji jednostki na jedzeniu. Po¿ywienie staje siê dla niej elementem, któremu podporz¹dkowuje swoje ¿ycie,
ród³em obsesji, rodkiem prowadz¹cym do patologicznego zaspokajania w³asnych potrzeb emocjonalnych2. Wed³ug klasyfikacji Amerykañskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSMIV), zaburzenia od¿ywiania siê (Eating Disorders)
obejmuj¹ dwie jednostki chorobowe: anoreksjê psychiczn¹ (anorexia nervosa)
i bulimiê psychiczn¹ (bulimia nervosa)3. Zaburzenia od¿ywiania mog¹ tak¿e wystêpowaæ w postaci niepe³noobjawowej, s¹ wówczas zaliczane do tzw. grupy zaburzeñ od¿ywiania siê niezakwalifikowanych inaczej (Eating Disorder Not Otherwise Specified).
M. Kowalczuk na podstawie poszczególnych typologii zaburzeñ od¿ywiania
przedstawionych w klasyfikacjach o najwiêkszym zasiêgu miêdzynarodowym,
jak równie¿ obserwacji klinicznych i prac naukowobadawczych wspó³czesnych
psychologów i psychiatrów przyjmuje, ¿e zaburzenia od¿ywiania siê to nienaturalny stosunek do od¿ywiania siê i zaspokajania potrzeby g³odu obserwowany
w postaci napadów niekontrolowanego objadania siê lub rygorystycznego kontrolowania masy cia³a za pomoc¹ niew³aciwych, a wrêcz patologicznych sposobów. Tak rozumiane zaburzenia od¿ywiania ( ) obejmuj¹ dwie jednostki chorobowe: anorexia nervosa i bulimia nervosa4. Cech¹ charakterystyczn¹ obu tych
chorób jest:
 silny lêk przed przybraniem na wadze;
 stosowanie patologicznych metod obni¿ania masy cia³a takich, jak: g³odówki, prowokowanie wymiotów, za¿ywanie leków przeczyszczaj¹cych i/lub
moczopêdnych;
2 Por. G. Apfeldorfer, Anoreksja, bulimia, oty³oæ, t³um. A. Ka³kowska, Ksi¹¿nica, Katowice
1999; B. GrochmalBach, M. Rorat, Zaburzenia od¿ywiania siê: problemy medyczne, pedagogiczne
i spo³eczne, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Rzeszów 2003; I. Niewiadomska, A. Kulik,
A. Hajduk, Jedzenie, Gaudium, Lublin 2005.
3 Por. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, American Psychiatric Association, Washington, DC 1994, s. 539550.
4 M. Kowalczyk, Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeñ od¿ywiania siê u m³odzie¿y
szkolnej, Wyd. Impuls, Kraków 2008, s. 16.
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 uprawianie intensywnych æwiczeñ fizycznych;
 zaprzeczanie istnieniu choroby i niedostrzeganie koniecznoci zmiany niew³aciwych nawyków ¿ywieniowych5.
W literaturze psychologicznej i medycznej anoreksja okrelana jest jako schorzenie o pod³o¿u psychicznym, którego istot¹ jest wiadome, rygorystyczne ograniczanie iloci przyjmowanych pokarmów, silne koncentrowanie siê na wygl¹dzie i masie cia³a, powi¹zane z panicznym lêkiem przed przybraniem na wadze.
Czasem b³êdnie uwa¿a siê, ¿e anoreksja powi¹zana jest z brakiem apetytu  prawd¹ jest jednak, ¿e chora osoba odczuwa g³ód, ale odmawia jedzenia z obawy przed
zwiêkszeniem wagi6. Osoba dotkniêta anoreksj¹ ma zaburzone postrzeganie obrazu w³asnego cia³a, polegaj¹ce na uporczywych i niekorygowalnych przekonaniach o oty³oci  ci¹gle widzi siebie jako zbyt grub¹, mimo ¿e wskanik BMI
(body mass index) wskazuje na znaczn¹ niedowagê. Idea³em staje siê dla niej
cia³o prawie niematerialne, bez odrobiny t³uszczu, a nawet miêni. Ekstremalny
wysi³ek fizyczny, g³odzenie siê, lodowate k¹piele s¹ dla dotkniêtych chorob¹ dzia³aniem s³usznym, s³u¿¹cym ujarzmieniu i zdyscyplinowaniu cia³a, sprawieniu, by
by³o pos³uszne woli7.
Bulimia w dos³ownym t³umaczeniu oznacza wilczy g³ód. Pojêcie to trafnie
opisuje najbardziej charakterystyczne objawy tego schorzenia. Wed³ug DSM-IV,
bulimia nervosa (BN), to nawracaj¹ce epizody ¿ar³ocznoci, charakteryzuj¹ce siê
jedzeniem w okrelonym czasie znacznie wiêkszej iloci jedzenia ni¿ wiêkszoæ
ludzi by³aby w stanie zjeæ w takim samym czasie oraz poczuciem ca³kowitego
braku kontroli nad spo¿ywanym jedzeniem. Chory przejawia równie¿ systematycznie niew³aciwe zachowania kompensacyjne maj¹ce na celu zapobie¿enie
przyrostowi masy cia³a takie, jak: wywo³ywanie wymiotów (dotyczy 8090%
chorych), nadu¿ywanie rodków przeczyszczaj¹cych, lewatyw, powstrzymywanie siê od jedzenia, za¿ywanie leków hamuj¹cych apetyt lub ustawiczne i inten5 Por. m.in. B. Zió³kowska, Ekspresja syndromu gotowoci anorektycznej u dziewcz¹t w stadium adolescencji, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznañ 2001, s. 1517.
6 Por. m.in.: S. Abraham, D. LlevelynJones, Bulimia i anoreksja, t³um. W. Rolski, M. Rolska,
Prószyñski i Ska, Warszawa 1999; G. Apfeldorfer, Anoreksja, bulimia , dz. cyt.; J. Bomba, E. Mamrot, M. Orwid, Anorexia Nervosa, Zaburzenia psychiczne u m³odzie¿y, w: Zaburzenia psychiczne
u m³odzie¿y, red. M. Orwid, PZWL, Warszawa 1981; M. Goryniak, Anoreksja. Diagnostyka i epidemiologia, Podmiotowe i spo³ecznokulturowe uwarunkowania anoreksji, w: Podmiotowe i spo³ecznokulturowe uwarunkowania anoreksji, red. A. Suchañska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora,
Poznañ 2000; M. Starzomska, Anoreksja: trudne pytania, Impuls, Kraków 2006; B. Zió³kowska,
Ekspresja syndromu gotowoci , dz. cyt.
7 Por. M.M. Jablow, Na bakier z jedzeniem, t³um. M. Przylipiak, GWP, Gdañsk 1993, s. 29;
S. Abraham, D. LlevelynJones, Bulimia i anoreksja, dz. cyt., s. 3739; J. RabeJab³oñska, A. Dunajska, Pogl¹dy na temat zniekszta³conego obrazu cia³a dla powstawania i przebiegu zaburzeñ
od¿ywiania, Psychiatria Polska (1997)31, s. 723738.
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sywne æwiczenia fizyczne8. Bulimia psychiczna powoduje u chorych zaburzenia
zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, zw³aszcza, gdy metod¹ przeczyszczania
organizmu po przejedzeniu jest wywo³ywanie wymiotów. Czêste wymioty pozbawiaj¹ organizm wa¿nych sk³adników od¿ywczych, co mo¿e prowadziæ do
pojawienia siê uczucia zmêczenia i depresji.
3. ZNACZENIE MASS MEDIÓW W KSZTA£TOWANIU WSPÓ£CZESNEJ KULTURY
¯YCIA

Mass media (telewizja, radio, Internet, prasa, komputer, gry komputerowe,
telefony komórkowe), to dzisiaj rodki masowego przekazu i spo³ecznego komunikowania o szerokim zasiêgu. Ich rozwój zaowocowa³ nowymi formami komunikacji i upublicznienia.
Wspó³czesne media warunkuj¹ w du¿ej mierze funkcjonowanie i rozwój ludzkoci. Ich wyj¹tkowa pozycja wynika przede wszystkim st¹d, i¿ ka¿dy niemal
cz³owiek jest dzi uzale¿niony od tego g³ównego kana³u globalnej komunikacji.
Media dysponuj¹ bowiem:
 prawdziw¹ wiedz¹ w obszarze kontroli ró¿nych czêci ¿ycia spo³ecznego;
 zdolnoci¹ skutecznego pobudzania ró¿nego typu potrzeb oraz inicjatyw w du¿ej skali;
 zaawansowanym potencja³em intelektualnym (wysokiej klasy specjalistami);
 wyj¹tkowo rozleg³ym i ci¹gle aktualizowanym zbiorem informacji;
 wielkimi mo¿liwociami finansowymi i inwestycyjnymi;
 bardzo du¿ym potencja³em, licz¹cym siê na wiatowym rynku finansowym9.
Wród mediów szczególn¹ rolê pe³ni Internet, ze swoj¹ mo¿liwoci¹ niemal
natychmiastowego uaktualniania informacji o pewnych wydarzeniach, co pozwala na bie¿¹co obserwowaæ rozwój danej sytuacji. Internet dysponuje ponadto praktycznie nieograniczon¹ pojemnoci¹ informacyjn¹, w porównaniu do pozosta³ych
mediów10.
Nowe technologie informacyjne maj¹ charakter globalny, odgrywaj¹ niekwestionowan¹ rolê w tworzeniu kultury XXI wieku. Kszta³tuj¹ stosunki
miêdzyludzkie, formuj¹ ¿ycie polityczne i ekonomiczne krajów, modeluj¹ wzorce osobowe.
Dzisiejsze media cechuje masowoæ11. Mass media umo¿liwiaj¹ bowiem realizacjê procesu komunikacji masowej, skierowanej do bardzo licznej, zró¿nico8 Por. H. redniawa, Aspekty kliniczne i terapeutyczne leczenia bulimii, Nowa Medycyna
(1996)17, s. 7278.
9 Por. T. GobanKlas, Cywilizacja medialna, WSiP, Warszawa 2005, s. 43.
10 Por. tam¿e, s. 101.
11 Por. R. Miszczyñski, A. Tarnopolski, Filozofia a mass media, Diametros (2005)4, s. 1516.
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wanej i szeroko rozproszonej publicznoci12. Wielkiej masie odbiorców odpowiada niespotykana wczeniej iloæ nadawców. Media emituj¹ nieprawdopodobnie olbrzymie iloci komunikatów, które przeradzaj¹ siê w potok chaotycznych,
czêsto ma³o istotnych, informacji (cz³owiek praktycznie nie jest w stanie dokonywaæ ewaluacji ka¿dej konkretnej wiadomoci, nie jest te¿ w stanie wiadomie jej
konsumowaæ).
Dzi ju¿ nikt nie podaje w w¹tpliwoæ stwierdzenia, i¿ media o masowym
zasiêgu wywieraj¹ wp³yw na cz³owieka, zw³aszcza m³odego. Odgrywaj¹ coraz
wiêksz¹ rolê, staj¹c siê najpotê¿niejszym instrumentem kszta³cenia systemu wartoci. S¹ zarówno ród³em informacji (dostarczaj¹ wiedzy o wiecie), jak i rozrywki (dostarczaj¹ atrakcyjnej formy spêdzania wolnego czasu). Dziêki hipermediom system komunikowania siê wspó³czesnego cz³owieka uleg³ niezwyk³emu wzbogaceniu. Technologie informacyjne wywieraj¹ olbrzymi wp³yw na
wszystkie dziedziny aktywnoci cz³owieka, a nawet na sposób jego mylenia13.
I. UlfikJaworska stwierdza: Rozwój nowoczesnych technologii oraz przyspieszenie tempa ¿ycia prowadzi do gwa³townego ograniczenia wp³ywu wychowawczego rodziny na rzecz czêsto destruktywnych wp³ywów rodków masowego przekazu14.
We wspó³czesnej teorii mass mediów coraz rzadziej akceptuje siê te¿ za³o¿enie, ¿e media obiektywnie reprezentuj¹ rzeczywistoæ15. Wzrasta natomiast przekonanie, i¿ media wytwarzaj¹ rzeczywistoæ  przez co s¹ jednym
z najistotniejszych czynników powstawania, tworzenia spo³eczeñstwa postmodernistycznego. Mass media (jako ród³a rzeczywistoci) nie s¹ podwójnie
podporz¹dkowane  jak lustro  (tak pojmuje siê media w ujêciu modernistycznym)16. Np. telewizja we wspó³czesnym wiecie staje siê podmiotem (dawniej
podmiotem byli odbiorcy mediów), a wszystko, co nie jest w telewizji, jest na
marginesie wobec g³ównych tendencji postmodernistycznego spo³eczeñstwa.
W kulturze postmodernizmu to nie telewizja jest zwierciad³em spo³eczeñstwa 
jest odwrotnie  to spo³eczeñstwo jest lustrem, które odzwierciedla w ró¿nych
z³o¿onych procesach to, co dzieje siê na ekranie. W epoce postmodernizmu granica pomiêdzy rzeczywistoci¹ i jej reprezentacj¹ zaciera siê (reprezentacja rzeczywistoci  bêd¹ca w za³o¿eniu lustrem odzwierciedlaj¹cym wiat  staje siê wia12

Por. J.B. Thompson, Media i nowoczesnoæ. Spo³eczna teoria mediów, t³um. I. Mielnik,
Wyd. Astrum, Wroc³aw 2001, s. 128129, 165167.
13 J. Gajda, Media w edukacji, WSP ZNP, Warszawa 2005, s. 135.
14 I. UlfikJaworska, Komputerowi mordercy, KUL, Lublin 2005, s. 9.
15 Por. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokó³ edukacji, Wyd. Edytor, Toruñ 1995,
s. 152.
16 Por. B. liwerski, T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Impuls,
Kraków 1992; T. Szkudlarek, Wiedza i wolnoæ w pedagogice amerykañskiego postmodernizmu,
Impuls, Kraków 1993.
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tem samym w sobie, wytwarza zachowania i wartoci, które  zgodnie z za³o¿eniem  mia³a tylko odtwarzaæ, odnotowywaæ). wiat mass mediów, stwarza hiperrzeczywistoæ (hiper oznacza co bardziej rzeczywistego ni¿ to, co rzeczywiste  zniesione, nieostre staje siê rozró¿nienie miêdzy tym, co realne, a tym, co
nierealne).
W tej sytuacji tak¿e rzeczywistoæ nie jest ju¿ d³u¿ej po prostu dana, lecz jest
sztucznie reprodukowana. Zostaje ona zast¹piona przez to, co jest hiperrealne,
jest seri¹ upodobnieñ, reprezentacj¹ jedynie innych reprezentacji. Dziêki powstaniu hiperrzeczywistoci, to upozorowana rzeczywistoæ zaczyna stanowiæ kryterium tego, co jest traktowane jako rzeczywiste. Media wiêc nie reprezentuj¹ rzeczywistoci, lecz j¹ wytwarzaj¹. Przesta³y byæ bowiem lustrem, w którym odbija
siê spo³eczeñstwo, ale wrêcz odwrotnie  to ¿ycie spo³eczne staje siê imitacj¹
rzeczywistoci ekranu. W konsekwencji wy³ania siê kultura upozorowania.
W wiecie postmodernistycznej kultury mamy do czynienia jedynie z kopiami pozbawionymi orygina³ów. Rzeczywistoæ taka powoduje, ¿e cz³owiek ¿yje
w sztucznym uk³adzie odniesienia  orygina³y nie s¹ ju¿ potrzebne, aby dowiadczaæ poczucia autentycznoci (jedynym uk³adem odniesienia s¹ kopie i imitacje
orygina³u).
Media staj¹ siê g³ównym ród³em ¿yciowych dowiadczeñ jednostki. Cz³owiek ¿yje dzi w wiecie pseudokultury. W kulturze upozorowania wszechobecne media dostarczaj¹ nieustaj¹cego potoku informacji, przed którymi jednostka
nie mo¿e siê obroniæ. W rezultacie to, co zewnêtrzne staje siê tym, co wewnêtrzne, granice subiektywnoci zostaj¹ zniesione przez informacje, które nic
nie komunikuj¹. Ludzie zafascynowani sposobem, kodem transmisji rzeczywistoci (tym, co wyra¿a), nie zwracaj¹ uwagi na to, co jest wyra¿ane (pomijaj¹
treæ przekazu). Istotn¹ rolê odgrywa tu zasada M. McLuhana: przekanik jest
przekazem (zniewalaj¹ce dzia³anie mediów (a szczególnie telewizji) nie jest
zwi¹zane z nadawan¹ przez nie treci¹, lecz z ich techniczn¹ natur¹)17.
Co wiêcej, treci docieraj¹ce do odbiorcy s¹ mu podawane w formie niewymagaj¹cej ju¿ ¿adnego szczegó³owego analizowania i przetwarzania (poprzez wykorzystanie tzw. rodków informatywnych)  informacje s¹ dziêki temu
³atwo przyswajalne, g³êboko zapadaj¹ce w pamiêci mózgu18 (przyk³adem s¹ tu
obrazy, absorbuj¹ce raczej nasze emocje ni¿ intelekt, niewymagaj¹ce krytycznego mylenia, które sprawiaj¹, i¿ jestemy bezradni w ich ocenie). Prawd¹ dla
ludzi ju¿ jest nie to, co wynika z rzeczywistoci, lecz to, co wynika z przekazu
medialnego. Mamy tu do czynienia z wytwarzaniem prawdy bez odwo³ywania
siê do rzeczywistoci.
17
18

Por. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje , dz. cyt., s. 155.
Por. R. Miszczyñski, A. Tarnopolski, Filozofia a , dz. cyt., s. 16.
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Kulturê upozorowania (wg J. Baudrillarda) wywo³uje m.in. zjawisko wymazywania znaczeñ. Media fascynuj¹ ludzi tak bardzo nie dlatego, ¿e s¹ miejscami zanikania znaczeñ i reprezentacji. Media chwytaj¹ cz³owieka w pu³apkê 
przez wymazywanie znaczeñ odbieraj¹ mu podstawy oceniania wiata, w którym ¿yje19.
W kulturze upozorowania ma miejsce rozpowszechnianie fikcji w rzeczywistoci i odrealnianie rzeczywistoci poprzez nadawanie jej wymiaru fikcyjnego.
Telewizja, ukazuj¹c w sposób niezwykle naturalny ogromn¹ iloæ tragedii ludzkich (wojny, klêski ¿ywio³owe, morderstwa, gwa³ty)20, jednoczenie formu³uje
przekaz, i¿ s¹ to jedynie wydarzenia w telewizji  co z kolei implikuje u odbiorców ekscytacjê filmem o tragedii, za w odniesieniu do tragedii rzeczywistej wywo³uje jedynie znudzenie.
rodki masowego przekazu maj¹ wspó³czenie charakter opiniotwórczy. Informacje podawane za ich porednictwem wp³ywaj¹ na kszta³towanie siê opinii
publicznej. Polega ona na wspólnym i zbiorowym sposobie mylenia oraz odczuwania danej grupy spo³ecznej, ¿yj¹cej w konkretnym miejscu i czasie. Wp³yw ten
ma charakter pozytywny lub negatywny  przybieraj¹c postaæ manipulowania
uczuciami ludzkimi, a ponadto wp³ywania na sposób mylenia i wartociowania.
Najwiêkszy wp³yw wywiera telewizja jako najbardziej powszechne medium.
Du¿y wp³yw na kszta³towanie opinii, pogl¹dów, postaw, zachowañ i wyborów
cz³owieka ma równie¿ prasa, choæ jej zasiêg jest znacznie mniejszy21. Kolejne
miejsce zajmuje Internet (³¹cz¹cy w sobie zalety i cechy telewizji oraz prasy, a jednoczenie coraz bardziej powszechny i ogólnodostêpny). Ostatnim medium wspieraj¹cym i inicjuj¹cym pozostaje radio.
Media kreuj¹ wiatopogl¹d wiêkszoci ludzi, wp³ywaj¹ w du¿ej mierze na
postrzeganie przez nich rzeczywistoci, ustalaj¹ (w konsekwencji wy³onienia kultury upozorowania) nowoczesn¹ hierarchiê wartoci, z akcentem na egoizm, materializm i hedonizm22. Pod ich wp³ywem podejmowanych jest wiele ¿yciowych
wyborów i decyzji, nie zawsze trafnych  u³uda wirtualnego wiata zachêca ludzi
raczej do ¿ycia w wiecie marzeñ, bez realnej, obiektywnej oceny otaczaj¹cej
rzeczywistoci. Jak twierdzi A. Madej, m³odzi najczêciej bezkrytycznie przyjmuj¹ prezentowane obrazy jako bezwzglêdn¹ prawdê o wiecie23.
19 Por. J. Baudrillard, In the Shadow of the Silent Majorities
Or The End of the Social,
Semiotext(e), New York 1983, s. 95.
20 Por. M. Mrozowski, Miêdzy manipulacj¹ a poznaniem. Cz³owiek w wiecie mass mediów,
Centralny Orodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1991, s. 37.
21 Por. Z.G. Grzegorski, Ja, dziecko i telewizja. Poradnik dla rodziców wychowawców, Ksiêgarnia w. Wojciecha, UAM, Poznañ 2000, s. 13.
22 Por. M.S. Jasita, Jaka jest wspó³czesna m³odzie¿, Nasz Dziennik (2009)63, s. 23.
23 Por. A. Madej, Wp³yw telewizji na ¿ycie dzieci i m³odzie¿y, Echo (2001)1, s. 12.
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Podobnie rzecz siê ma z reklam¹. Eksportowana w codziennoæ jest czêci¹ logiki upozorowania. Jest obecna w ka¿dym medium  na bilbordach, w gazecie, w telewizji i Internecie, z przeznaczeniem dla ka¿dej grupy wiekowej. Codziennie dociera do cz³owieka oko³o 3,5 tys. komunikatorów marketingowych24.
Komercyjny przekaz rzutuje w du¿ej mierze na rozwój dzieci i m³odzie¿y. Reklama kszta³tuje trendy, postawy, przekonania, wzmacnia istniej¹ce stereotypowe
zachowania i uprzedzenia, ju¿ nie odzwierciedla kultury, ale j¹ tworzy.
W konsumpcyjnym spo³eczeñstwie, gdzie mamy do czynienia z nadprodukcj¹ dóbr, to w³anie reklamy kreuj¹ potrzeby25. Aby dobrze sprzedaæ produkt,
wykorzystuje siê seksualizacjê konsumpcji, g³ównie reklam. Cia³o i seks stanowi¹ podstawê skojarzenia w przekazach reklamowych (reklamy napojów, papierosów, itp.). Seksualizacja spo³eczeñstwa konsumpcji zwi¹zana jest tak¿e z tendencj¹ do ¿ycia seksualnego pozbawionego intymnoci oraz przymusem udanego
¿ycia seksualnego26. Te i inne tendencje kszta³tuj¹ to¿samoæ wspó³czesnej m³odzie¿y ¿yj¹cej w wiecie upozorowania, w którym brakuje cile okrelonych
i pewnych znaczeñ. M³odzi ludzie zostaj¹ pozbawieni jednoznacznych prawd, maj¹
ambiwalentny stosunek do ¿ycia, traktuj¹ je raczej w kategoriach gry, niezbyt
powa¿nie, ¿yj¹ potrzeb¹ natychmiastowoci.
W logice upozorowania rzeczywistoæ przekszta³cona jest w rozrywkê. Przyk³adem kultury pozoru jest choæby paradygmat plastikowego cia³a27  cz³owiek cierpi na obsesjê w³asnego cia³a i d¹¿y do doskona³oci. Poddaje siê chêtnie
chirurgii plastycznej i odchudzaj¹cej, by imitowaæ swoich idealnych bohaterów
i idoli z ekranu. Przekonanie, ¿e mo¿na tak samo wygl¹daæ, wzmacniane jest konsekwentnie przez kampanie reklamowe. Odbiorca ma uzyskaæ poczucie, ¿e mo¿e
wybraæ swoje w³asne cia³o (jak strój), a tak¿e, ¿e mo¿e szukaæ perfekcyjnego
cia³a, na wzór normy preferowanej w mass mediach.
4. ANOREKSJA I BULIMIA JAKO CHOROBY KULTURY MEDIALNEJ
Rozpowszechniany przez mass media idea³ szczup³ej sylwetki jest istotnym,
ale nie decyduj¹cym czynnikiem wystêpowania anoreksji i bulimii. Dopiero w po³¹czeniu z wieloma innymi determinantami (np. cechami indywidualnymi jednostki, w³aciwociami rozwojowymi w stadium adolescencji, czynnikami rodzin24 Por. Z badañ nad reklam¹. Delikatnie nas zabijaj¹. Obrazy kobiet w reklamach, red.
A. Teutsch, Stowarzyszenie Kobiet KONSOLA, Kraków 2009, s. 5.
25 Por. A. Twardowska, E. Olczak, Kobiety w mediach, Centrum Praw Kobiet, <http://free.ngo.pl/
temida>, (data dostêpu: 27.10.2010r.).
26 Por. Z. Melosik, Edukacja, m³odzie¿ i kultura wspó³czesna. Kilka uwag o teorii i praktyce
pedagogicznej, Chowanna (2003)XLVI, s. 26.
27 Ten¿e, Postmodernistyczne kontrowersje , dz. cyt., s. 183.
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nymi) mo¿e staæ siê przyczyn¹ rozwoju tych schorzeñ28. Zaburzenia psychiczne
na tle od¿ywiania znacznie czêciej dotykaj¹ dziewczêta i kobiety ni¿ ch³opców
i mê¿czyzn. róde³ tego stanu rzeczy mo¿na poszukiwaæ przede wszystkim w oczekiwaniach wobec obu p³ci, zakorzenionych w kulturze i praktyce spo³ecznej.
W wiêkszoci spo³eczeñstw czêciej rozwa¿a siê otwarcie fizyczne piêkno
kobiety ni¿ mê¿czyzny. Cia³o i seksualnoæ kobiety uwa¿a siê za najbardziej istotn¹
czêæ wszystkiego, co kobieta robi. Sfera fizyczna kobiet organizuje siê wokó³ ich
wygl¹du, wokó³ wartoci ich w³asnej powierzchownoci i sposobu reagowania.
Innymi s³owy  kobietê definiuje jej cia³o. Uwa¿a siê, ¿e ka¿dy aspekt cia³a kobiety mówi co o jej wartoci29. Os¹dowi podlega jej wygl¹d, a nie na przyk³ad
zdrowie czy zdolnoæ do efektywnego dzia³ania. Wa¿na jest nie zrêcznoæ, efektywnoæ czy szybkoæ poruszania siê, ale kszta³t i waga cia³a.
E. Aronson w jednej ze swoich prac zwraca uwagê na istnienie wp³ywu
spo³ecznego  informacyjnego i normatywnego  na kszta³towanie siê u kobiet
pojêcia w³asnej atrakcyjnoci i d¹¿enie do dorównania idea³owi wygl¹du kobiety. Normatywny wp³yw spo³eczny zmusza kobiety do podporz¹dkowania siê
kulturowej definicji atrakcyjnego cia³a. Informacyjny wp³yw spo³eczny mo¿e
byæ mechanizmem, za porednictwem którego kobiety uzyskuj¹ informacjê, jakie cia³o uwa¿a siê za atrakcyjne w ich kulturze i czasie, w którym ¿yj¹. Natomiast normatywny wp³yw spo³eczny pomaga t³umaczyæ ich próby stworzenia takiego cia³a30.
Przesadne skupianie siê na ciele, wzmacniane przez kulturê masow¹, mo¿e
przybieraæ formê:
 braku przyzwolenia na starzenie siê, co mo¿e byæ zwi¹zane z lêkiem przed
przysz³oci¹ oraz up³ywem czasu lub zmianami, do których trzeba siê ustawicznie adaptowaæ;
 d¹¿enia do wspania³ej kondycji fizycznej, co mo¿e siê wi¹zaæ z przeci¹¿eniem organizmu oraz d¹¿eniem do nierealistycznych standardów;
 negowania naturalnych procesów fizjologicznych;
 mno¿enia wymagañ dotycz¹cych wygl¹du, czêsto coraz trudniejszych do zrealizowania;

28

Por. m.in.: S. Abraham, D. LlevelynJones, Bulimia i anoreksja, dz. cyt., s. 5066; B. Józefik, W stronê integracji podejæ w: Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeñ
od¿ywiania siê, red. ten¿e, Wyd. UJ, Kraków 1999, s. 115117; ten¿e, Relacje rodzinne w anoreksji
i bulimii psychicznej, Wyd. UJ, Kraków 2006, s. 3949.
29 Por. E. Kaschak, Nowa psychologia kobiety. Podejcie feministyczne, t³um. J. Wêgrodzka,
Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdañsk 2001, s. 135.
30 Por. Psychologia spo³eczna. Serce i umys³, red. E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, t³um.
A. Brzeziñska, W. Domachowski, M. Draheim, E. Hornowska, M. Kowalczyk, Z. Kowalik, M. Zakrzewska, Wydawnictwo Zysk i Ska, Poznañ 1997, s. 285286.
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 uzale¿niaj¹cych zabiegów pielêgnacyjnych, kosmetycznych, a tak¿e ingerencji
z zakresu chirurgii plastycznej31.
Zafiksowanie na problematyce w³asnego cia³a, jego wygl¹du i dostosowania
go do przyjêtego kulturowo idea³u sprawia, ¿e czynnoci pocz¹tkowo zwi¹zane
z higien¹, zachowaniem urody i zdrowia fizycznego, staj¹ siê sposobem na ¿ycie,
zmuszaj¹c do codziennego kreowania siebie, ustawicznego poszukiwania informacji na ten temat, utrzymania nienagannej figury i kondycji fizycznej. Aktywnoæ, s³u¿¹ca pierwotnie zyskiwaniu wiadomoci swojego cia³a i dba³oci o jego
wygl¹d i zdrowie, staje siê wynaturzona, zmierzaj¹c do coraz bardziej ingeruj¹cych zabiegów, a¿ do interwencji chirurgicznych. Tam, gdzie cia³o nie poddaje
siê ju¿ kontroli, trzeba zastosowaæ nowe rozwi¹zania kulturowej transformacji
umo¿liwiaj¹ce pe³ne funkcjonowanie spo³eczne32. Ju¿ kilkadziesi¹t lat temu badacze zwracali uwagê na fakt, i¿ chêæ dorównania idea³owi kszta³towanemu przez
oczekiwania spo³eczne jest przyczyn¹ powa¿nych zaburzeñ psychicznych takich,
jak anoreksja czy bulimia33. Wraz z rozwojem mediów w obecnych czasach zjawisko tych zaburzeñ narasta. Pod wzglêdem miertelnoci w wyniku chorób psychicznych anoreksja zajmuje pierwsze miejsce34.
Dla takich zaburzeñ, jak bulimia nervosa (¿ar³ocznoæ psychiczna) i anorexia nervosa (jad³owstrêt psychiczny), charakterystyczne jest skoncentrowanie na
w³asnym ciele, wygl¹dzie i diecie. Co znamienne  oba zaburzenia diagnozowane s¹ na obszarach, gdzie wystêpuje obfitoæ pokarmu, a tak¿e tam, gdzie propaguje siê obrazy cia³a idealnego35. Zaburzenia od¿ywiania pod postaci¹ anorexia
nervosa ³¹czone s¹ te¿ czêsto z tzw. gotowoci¹ anorektyczn¹ definiowan¹ jako
efekt chêci dostosowania siê dorastaj¹cych dziewczynek do kulturowej konstrukcji kobiecoci, bardzo intensywnie promowanej w kulturze masowej. Kultura ta
nie oferuje spójnych wzorców to¿samociowych, zatem m³oda kobieta zostaje
zamkniêta w pu³apce sprzecznych idea³ów lansowanych przez media36. Miliony
31 Por. A.K. Machaj, E. £opackaSêczyk, Psychologiczne i spo³eczne wyznaczniki postrzegania i u¿ywania w³asnego cia³a, w: Edukacja bez granic  mimo barier, red. P. Bury, D. CzajkowskaZiobrowska, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Bezpieczeñstwa, Poznañ 2008, s. 119.
32 Por. tam¿e.
33 Por. H. Bruch, Eating disorders, Basic Books, New York 1973; ten¿e, The golden cage,
Harvard University Press, Cambridge, MA 1978; M.P. Palazzoli, Anorexia nervosa, Chancer, Londyn 1974.
34 Por. B. Józefik, Epidemiologia zaburzeñ od¿ywiania siê w: Anoreksja i bulimia psychiczna , dz. cyt., s. 2229.
35 Por. J. Barnhill, N. Tylor, A jeli to zaburzenia od¿ywiania, t³um. Z.I. Bronowska, Prószyñski i Ska, Warszawa 2001.
36 Por. E. £opackaSêczyk, A. Machaj, Psychologiczne konsekwencje wizerunku kobiet w reklamie, w: Media, komunikacja, zdrowie. Wyzwania, szanse, zagro¿enia, red. B. Aouil, W.J. Maliszewski, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2008, s. 136.
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kobiet  tyranizowane reklamami i tekstami z popularnych czasopism  przyjmuj¹ styl ¿ycia oparty na «dietowaniu». Media wywo³uj¹ (równie¿ w nastolatkach)
poczucie przepaci miêdzy cia³em w³asnym i idealnym, co powoduje ci¹g³y niepokój o wygl¹d i wagê cia³a. W rezultacie ( ) kobiety wci¹gane s¹ w «grê bez
szans na wygran¹; pe³ne desperacji, pasji i obsesji poszukuj¹ sposobów urzeczywistnienia idea³ów». ( ) Czêæ z nich wpada w anoreksjê, która  z perspektywy
wielu teoretyków  stanowi «tragiczn¹ parodiê kobiecoci», psychopatologiczn¹
krystalizacjê aktualnych trendów kulturowych37. S. Bordo ujmuje to w sposób
nastêpuj¹cy: ludzie z anoreksj¹ nie tyle le postrzegaj¹ swoje cia³o, co zbyt dobrze ucz¹ siê dominuj¹cych standardów kulturowych dotycz¹cych tego, jak je
postrzegaæ38.
Podobnie, jeli chodzi o spo³ecznokulturowy kontekst bulimii. Wyra¿a siê
ona poprzez walkê dwóch antagonistycznych dla siebie pragnieñ. Z jednej strony
jedzenie, które kusi i uwodzi wygl¹dem, smakiem i zachêca do niekontrolowanego poch³aniania ¿ywnoci (pragnienie nieograniczonej konsumpcji), z drugiej za
strony  pragnienie zachowania pe³nej kontroli nad swoim cia³em (wymiotowanie i u¿ywanie rodków przeczyszczaj¹cych).
5. PODSUMOWANIE
W spo³eczeñstwie konsumpcji to¿samoæ ludzi postrzega siê przez pryzmat
cia³a (przez dietê, solarium, chirurgiê plastyczn¹, modny strój i idealny makija¿).
Cia³o staje siê swoistym tekstem, w który wpisuje siê coraz to nowe znaczenia
znaczenia te nie s¹ stabilne, ulegaj¹ zmianom, zale¿nie od panuj¹cej aktualnie
mody  kreowanej przez rodki masowego przekazu. We wspó³czesnej kulturze
masowej pojêcie cia³a naturalnego zatraci³o swoje znaczenie. Cz³owiek naturalny
nie jest sob¹. Dopiero po wykonaniu szeregu rytua³ów cia³a okrelonych normami kulturowymi staje siê sob¹, czyli wytworem kultury konsumpcyjnej. Cia³o
w³asne staje siê obce, jest ród³em wstydu i polem nieustaj¹cej walki. Jest akceptowalne, o ile mo¿na je zredukowaæ do cia³a kulturowego39.
Media determinuj¹ pogl¹dy na siebie i swój wygl¹d, na innych, na najbli¿sze
i dalsze rodowisko, na kulturê wreszcie. Apoteoza idealnego wygl¹du lansowana w medialnych wizerunkach reklamy negatywnie wp³ywa na kszta³towanie samooceny nastolatków  tak dziewcz¹t, jak i ch³opców, co prowadzi m.in. do zaburzeñ od¿ywiania.

37

Por. Z. Melosik, Edukacja, m³odzie¿ i kultura , dz. cyt., s. 28.
Cyt za: tam¿e.
39 Por. G. Ritz, Niæ w labiryncie po¿¹dania, t³um. B. Dr¹g, A. Kopacki, M. £ukasiewicz, WP,
Warszawa 2002.
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Aby pomóc dzisiejszemu cz³owiekowi, trzeba pozbawiæ model konsumpcyjny totalizuj¹cej w³adzy. Kszta³towaæ w nim kompetencje do dekonstruowania
ukrytych znaczeñ hiperrzeczywistoci (uczyæ odczytywania sposobów i metod,
jakimi pos³uguje siê logika pozoru), szukaæ prawdziwej rzeczywistoci, rozmawiaæ o niej. Cz³owiek mo¿e traktowaæ hiperrzeczywistoæ jako swój w³asny, realny wiat i nie mieæ wiadomoci, ¿e jest ona wytworem mass mediów, ale mo¿e
te¿ byæ wiadomy istnienia kultury upozorowania i mieæ przekonanie, ¿e wiat
hiperrzeczywisty jest tylko jednym ze wiatów  tu ujawnia siê pole dla dzia³ania
wspó³czesnego pedagoga, którego rol¹ jest uwiadomienie sobie i podopiecznym,
co jest we wspó³czesnym wiecie najwa¿niejsze, jak te¿ dotkniêcie jego z³o¿onych problemów.
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CIVILIZATION: ANOREXIA AND BULIMIA
Summary
Many educators, psychologists, sociologists and representatives of other social sciences draws
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