
Kreacja osobowości poprzez ciało. 

 

Historia pielęgnowania urody, czasowo porównywalna jest z dziejami ludzkości. 

Starania o wygląd estetyczny, dążenie do bycia pięknym towarzyszy ludzkości od zawsze.  

Sposoby upiększania pojawiały się w czasach starożytnych a miały na celu ucieczkę przed 

śmiercią i przemijaniem. Z biegiem czasu następowało przeobrażenie zasad piękna, a cel 

zawsze był taki sam – zachowanie urody. 

Wizerunek ludzkiego ciała, który był akceptowany przez społeczeństwo przestał być 

atrakcyjny. Otrzymana forma ciała przestała spełniać ludzkie oczekiwania, dlatego człowiek 

postanowił dążyć do udoskonalani wizerunku. Styl życia współczesnego człowieka jest 

głównym czynnikiem, który kształtuje tożsamość oraz decyduje o tym, jakie miejsce zajmuje 

dana jednostka w hierarchii społecznej. Ciało jest elementem zakorzenionym w kulturze, wiąże 

się z procesami biologicznymi, jest ściśle związane z naturą a z drugiej strony jest konstruktem 

kulturowym, który stale jest poddawany obróbkom na płaszczyźnie historyczno- społecznej.  

Dzisiejszy świat jest przykładem tego, że wygląd stał się jednym z ważniejszych 

wyznaczników statusu społecznego. Coraz aktywniej człowiek dąży do pozyskiwania, 

tworzenia nowych sposobów na upiększanie własnego ciała. Niegdyś kosmetyka polegała na 

powierzchownym oddziaływaniu na skórę, natomiast teraz przeobraziła się w naukę 

interdyscyplinarną. Za cel stawia sobie opóźnianie procesu starzenia się i nosi nazwę 

kosmetologia.  Techniki, sposoby wpływające na poprawienie wizerunku wraz z upływem 

czasu ulegają udoskonalaniu a także unowocześnianiu. Na rynku ekonomicznym pojawiają się 

nowe techniki, które skupiają się na różnych częściach ciała, poszerza się ich zakres 

wykorzystania oraz zwiększa się dostępność dla jednostki społecznej. Do najbardziej 

popularnych metod mających na celu poprawę wizerunku zaliczamy: strój (moda), ćwiczenia 

fizyczne (fitness, kulturystyka), makijaż, tatuaż, fryzjerstwo, zabiegi kosmetyczne, piercing 

oraz operacje plastyczne.  

Wśród zabiegów kosmetycznych wyróżniamy upiększające, pielęgnacyjne i lecznicze. 

Upiększające polegają na poprawieniu wyglądu skóry bez ingerowania w jej strukturę. Za cel 

stawiają sobie usuwanie mankamentów urody. Do najbardziej znanych zalicza się makijaż, 

farbowanie brwi czy rzęs, malowanie paznokci, usuwanie nadmiernego owłosienia. Zabiegi 

pielęgnacyjne mają za zadanie utrzymanie dobrego stanu skóry. Skupiają się na profilaktyce 

defektów skóry oraz leczeniu niektórych chorób skóry. Ostatnią grupę zabiegów 



kosmetycznych stanowią zabiegi lecznicze. Dążą do wyeliminowania lub chociażby 

złagodzenia problemu skóry, poprzez ingerencję w jej struktury. 

Makijaż ma na celu podkreślenie urody, zatuszowanie jej niedostatków czy defektów. 

Szczególnie ma na celu dążenie do obowiązujących wzorców czy ucieleśnienia pożądanych 

atrybutów kobiecego ciała, jakimi są piękno i młodość.  

Tatuaż jest kolejnym przykładem modyfikacji ciała. Od początku swojego istnienia 

spełniał różne funkcje. W dzisiejszych czasach spełnia następujące:  

a) estetyczną i upiększającą,  

b) rytualną, religijną, magiczną  

c) rangującą  

d) piętnującą.  

Metoda staje się coraz bardziej popularna i jest elementem kultury konsumpcyjnej. 

Zaliczany jest również do próby skonstruowania spójnego jak i realnego sensu tożsamości 

jednostki poprzez skierowanie uwagi na powierzchnię ciała. 

Kolejną formą najczęściej stosowaną jest praktyka fryzjerska. Układanie włosów w fale 

i loki znane było już w starożytności. Technika ta polega na konieczności zmiany kształtu 

włosa. Włosy pełnią funkcję ochronną, termoregulacyjną oraz estetyczną. Wśród zabiegów 

fryzjerski wyróżniamy zabiegi pielęgnacyjne doraźne, które mają na celu minimalizowanie i 

tuszowanie uszkodzeń włosa. Kolejne to długofalowe, mające wpływ na strukturę włosa i skórę 

głowy. Włos jest materiałem plastycznym i dzięki swym właściwościom fizycznym można go 

dowolnie formować. Mianowicie poprzez zwiększanie objętości z wykorzystaniem ondulacji 

wodnej lub trwałej. Istnieje możliwość również zadziałania w odwrotnym kierunku poprzez 

prostowanie włosa. Rozjaśnianie, farbowanie, trwała ondulacja, prostowanie, keratynowa 

regeneracja, przedłużanie, zagęszczanie są to podstawowe zabiegi stosowane we fryzjerstwie, 

które pozwalają w dowolny sposób kształtować kolor, wymiar i długość włosa. Głównym 

celem fryzjerstwa jest pielęgnacja włosów i skóry głowy. Ponadto usługi fryzjerskie spełniają 

ważne zadania higieniczne. W szczególności pielęgnują oraz konserwują naturalną odporność 

włosów i skóry.  Zapobiegają uszkodzeniom i schorzeniom poprzez usuwanie zanieczyszczeń. 

Utrzymują włosy i skórę głowy w higienicznym ładzie. Nie dopuszczają do przedwczesnego 

łysienia i siwienia. Racjonalna pielęgnacja włosów powinna spełniać następujące cele: 

higieniczne, funkcjonalne i estetyczne. Wysoko wykwalifikowany fryzjer, który realizuje swój 

zawód wykorzystując wyżej wymienione cele, podnosi poziom higieniczny i zdrowotny 

naszego społeczeństwa. Ważnym faktem, godnym uwagi jest to, że w dzisiejszych czasach na 

sklepowych półkach możemy znaleźć ogromny zasób kosmetyków. Swoje zastosowanie 



znajdują w oczyszczaniu, pielęgnacji, stylizacji oraz chemicznego przekształcenia formy i 

koloru włosa. 

Panujący kult piękna mający na celu zachowanie przez człowieka młodzieńczego 

wyglądu stał się przestrzenią dla rozwoju chirurgii upiększającej. Chirurgia upiększająca dzieli 

się na chirurgię plastyczną (rekonstrukcyjną) oraz chirurgię kosmetyczną (estetyczną). 

Plastyczna ma na celu usunięcie defektów, oszpeceń zarówno wrodzonych jak i nabytych, które 

wpływają na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.  Natomiast chirurgia estetyczna 

polega na zmianie wizerunku człowieka na jego życzenie. Dotyczy osób zdrowych, którzy z 

przyczyn subiektywnych chcą zmienić swój wygląd. Zabieganie o piękno dotyczy wielu ludzi, 

którzy wykorzystując starania oraz swoje zasoby finansowe decydują się na zmianę wizerunku.  

Wśród społeczności rośnie również zainteresowanie różnymi formami aktywności 

ruchowej. Rośnie zaplecze sportowe, wszechstronnie wyposażone kluby fitness, siłownie, 

gabinety odnowy biologicznej. Człowiek coraz częściej zwraca uwagę na kondycję fizyczną w 

celu jak najlepszego polepszenia swojego wizerunku. Należy jednak pamiętać o odpowiednim 

dostosowaniu ćwiczeń do możliwości oraz wydolności ludzkiego organizmu.  

Kolejny, jakże istotny element w dbaniu o swój wygląd zewnętrzny to ubiór. Na wygląd 

ciała składają się wszystkie cechy zewnętrzne, ozdoby, strój, który jest wyznacznikiem w 

ocenie danej jednostki przez resztę społeczeństwa. W kulturach przednowoczesnych wygląd 

zewnętrzny posiadał liczne ograniczenia z racji panujących zakazów w ustroju społecznym. 

Wygląd miał na celu znamionować tożsamość społeczną a nie podkreślać osobowość jednostki. 

W dzisiejszych czasach społeczeństwo stawia jednostce wymagania, które ona musi spełniać, 

aby czuć się dowartościowaną. Prowadzi to właśnie do modyfikacji swojego wyglądu przez 

dostosowanie ubioru akceptowanego w szerszej społeczności. 

Praktyki cielesne mają na celu walkę z naturą, należy jednak pamiętać, że nie zawsze 

człowiek może zapanować nad nią. Dlatego człowiek powinien kontrolować stosowanie 

zabiegów upiększających ciało. Wiąże się to zarówno z własnym postrzeganiem siebie, jak i 

akceptacją w społeczeństwie. Należy również podkreślić jak liczne zagrożenia niesie ze sobą 

korzystanie z zabiegów upiększających ciało.  
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