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   Jestem kobiet¹. Kobiet¹ standardo-
w¹, nowoczesn¹, z zewn¹trz siln¹ jak 
ska³a, ale delikatn¹ i kruch¹ od środka. 
Idę do kiosku, kupuję gazetę i od sa-
mej ok³adki bij¹ po oczach szczup-
³e, smukłe i wyimaginowane postaci 
oraz diety cud. Jak w teraźniejszym 
świecie polubić swoje cia³o? Jak po-
zostać obojętnym na coś, co si³¹ pcha 
się prosto w oczy?
   Parę lat temu z zainteresowaniem 
przegl¹da³am internetowe pamiętniki 
nastolatek. Nie by³y to zwyk³e pamięt-
niki. Dziewczyny obsesyjnie wklejały
zdjęcia gwiazd z magazynów mody, 
o których można by pomyśleć, że od 
czasów wczesnego dzieciństwa nie
zjad³y porz¹dnego posi³ku. Pod każ-
dym takim zdjęciem dziewczyny te 
porównywa³y się do danej, anorek-
tycznej modelki i szydzi³y ze swojego 
cia³a. Zastanawiałam się wtedy, jak 
tak m³oda osoba może aż tak bardzo 
krzywdzić siebie? Odpowiedź przy-
sz³a wraz z kolejnym wydaniem po-
pularnego magazynu dla kobiet.
  Dbanie o smuk³¹ figurę wielu kobie-
tom na świecie spędza sen z powiek. 
Kompleksów im przybywa, wiara w 
siebie gwa³townie maleje. Nie zdaj¹ 
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sobie sprawy z w³asnej niepowtarzal-
ności, jedyności. A wraz z biegiem cza-
su i z chudnięciem zauważaj¹, że za-
miast stawać się coraz bardziej szczę-
śliwe – doznaj¹ czegoś zupe³nie od-
wrotnego. W gabinetach psycholo-
gów pojawia się coraz więcej ślicz-
nych, szczup³ych pań, które nie potra-
fi¹ się odnaleźć w świecie, maj¹ prob-
lemy z u³ożeniem sobie życia, przede 
wszystkim osobistego. Mają niezado-
walaj¹ce relacje z mężczyznami, co 
teoretycznie nie powinno przecież 
mieć miejsca, przy takim, a nie innym 
wygl¹dzie. 
  Czemu aż tak bardzo dbamy o swo-
j¹ urodę? Trudno nie zauważyć, że
większość kobiecych czasopism po-
święcona jest urodzie. Z takim prze-
ciwnikiem wspó³czesnej kobiecie bar-
dzo ciężko jest wygrać. Ileż artyku³ów 
zaczyna się od „B¹dź piękna jak…” i 
nie brak pewnie kobiet, które będ¹ sta-
rać się tego „kogoś” naśladować. Ale 
już zauważam, że nie tyle „b¹dź pięk-
na jak…” co „b¹dź piękna” – piękna 
w ogóle. Kobieta musi nie tylko ślicz-

nie wygl¹dać, ale także być oryginal-
n¹. 
   Kult cia³a zepchn¹³ na drugi plan 
piękny, cz³owieczy umys³. A najbar-
dziej na tym zjawisku trac¹ m³odzi lu-
dzie, którzy od wczesnych lat dzieciń-
stwa, ogl¹daj¹c reklamy w telewizji,
ucz¹ się, że wygl¹daj¹c nie tak, jak 
życzy sobie tego spo³eczeństwo, nie 
osi¹gn¹ wiele; że wygl¹d bardzo czę-
sto jest ważniejszy, choćby przy szuka-
niu pracy, niż intelekt. Jak, pytam się, 
na takich fundamentach można wy-
chować dumnego z siebie cz³owieka, 
skoro dla wielu m³odych ludzi to w³aś-
nie media s¹ wzorcem w tylu codzien-
nych sprawach?
 Ca³kiem niedawno mia³a szanse wy-
kie³kować rewolucja w świecie mody. 
Organizatorzy wielkich, światowych 
tygodników wprowadzili zakaz cho-
dzenia na wybiegach modelkom, któ-
re nie spe³niaj¹ norm, tzn. s¹ za chude.
Wśród ludzi z branży zawrza³o. Tysią-
ce osób wypowiada³o się, że w końcu 
„pe³niejsze” kszta³ty staj¹ się tymi roz-
chwytywanymi. 
   Mog³o się wydawać, że w końcu 
z gazet znikn¹ wymuskane chudzinki. 
Jednak czar prys³ po tym, jak grupa 

najwybitniejszych projektantów mo-
dy stwierdzi³a, że projektowane przez 
nich ubrania leż¹ lepiej na osobach 
szczup³ych, wręcz chudych.
 Dlaczego o tym piszę? Chyba dlate-
go, że i mnie to dotyczy. Parę lat temu 
sama zosta³am wch³onięta przez kult 
cia³a. Zachwyca³am się paniami w ga-
zetach, w telewizji. By³am też bardzo 
zapatrzona w swoje cia³o. Teraz do-
piero zauważam pewien postęp. Na-
dal zewnętrzny wygląd jest dla mnie
ważny, ale powoli zaczynam zwracać
uwagę na to, że nie tylko wygl¹dem 
żyje cz³owiek, że za parędziesi¹t lat 
zewnętrzne piękno przeminie – i aby 
nie być niewidzialnym wyrzutkiem,
trzeba umieć pokazać swój umys³, 
swoj¹ duszę, swój charakter. 
  Bardzo chcia³abym, aby przysz³e 
pokolenia, szczególnie płci żeńskiej,
mia³y ³atwiejsze życie, bez tej masy 
plastikowych wzorców cia³a do na-
śladowania. I nawet wierzę, że z cza-
sem, może już nied³ugo, zachwyt 
nad kszta³tami ust¹pi miejsca kultowi 
umys³u. 
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