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Streszczenie 
 

Kultura fizyczna należy do jednych z najpopularniejszych sposobów nadawania sensu samemu sobie, swojemu 

życiu, jak i otaczającemu światu. Niestety jednak sport, zwłaszcza ten profesjonalny, w dobie ponowoczesności 

zyskuje zgoła odmiennie oblicze. Wzorce lansowane przez ponowoczesne media powodują, że ciało przestaje 

być rozumiane przez pryzmat swoich cielesnych funkcji, ale staje się ono celem w samym sobie. Głównym 

celem artykułu było zwrócenie uwagi na problem absolutyzacji ciała w sporcie, z uwypukleniem faktu, że sport, 

jak każda inna społeczna czy indywidualna działalność człowieka, może ulegać różnym dewiacjom. W artykule 

poddano krytyce współczesny obraz ciała poniekąd uzasadniając ten fakt ponowoczesnymi realiami, w których 

nawet stuka ucieka się do okrucieństwa i fizjologii jako narzędzi ekspresji i formy przekazu. 

 

Słowa kluczowe: ponowoczesność, absolutyzacja, ciało, korporeizm, sport 

 

 

 

 

Summary 

 
Physical culture is one of the most popular ways of making your life and the surrounding world meaningful. 

Unfortunately sports, in particular professional ones, in the age of postmodernity gain a totally altered image. 

The patterns promoted by modern media cause the body to be no longer understood through the prism of the 

bodily functions, but it is becoming a purpose in itself. The major research objective of the paper is emphasizing 

the problem of the absolutisation of the body in sports, with the enhancement of the fact that sports as any other 

social or human activity may be affected by various deviations. The paper criticizes the contemporary way of 

treating human body, justifying this fact with the postmodern actualities, in which even arts resort to brutality 

and physiology as tools of expression and communication. 

 

Keywords: postmodernity, absolutisation, body, corporeism, sports 

 
„W kulturze współczesnej interesy ciała zajęły  miejsce interesów duszy,  

a niebo oznacza raj dla ciała właśnie. To ciało jest pielęgnowane, 

 to ciało jest na wysokim postumencie. Dusza jest pochodną ciała,  

w zdrowym i pięknym ciele przecież zdrowy i piękny duch”  

T. Szlendak, fragment książki Supermarketyzacja. Religia i obyczaje  

seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej (2004)  

 

Wprowadzenie 

 

 Sport w służbie człowiekowi ma przede wszystkim stymulować wielokierunkowy 

rozwój jego osobowości, kształtować wrażliwość aksjologiczną, a także być narzędziem 

określania jego tożsamości. Słusznie jednak zauważył Jan Paweł II, że „obok sportu, który 

pomaga człowiekowi, istnieje inny sport, który mu szkodzi; obok sportu, który uszlachetnia 



Wleklińska Dagna. Rewizja procesu absolutyzacji ciała w sporcie z perspektywy ponowoczesności = The revision of the process of 

body’s absolutisation in sports from the perspective of postmodernity. Journal of Health Sciences. 2014;04(06):079-086. ISSN 1429-

9623 / 2300-665X. 
 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). 
© The Author (s) 2014; 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial 

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

Conflict of interest: None declared. Received: 05.04.2014. Revised 15.06.2014. Accepted: 25.06.2014. 

80 

ciało, istnieje sport, który je poniża i zdradza; obok sportu, który służy wzniosłym ideałom, 

jest też sport, który zabiega wyłącznie o zysk; obok sportu, który jednoczy, jest też taki, który 

dzieli”
1
. 

 Współczesne oblicze sportu zostało w znacznym stopniu ukształtowane przez 

ponowoczesną kulturę konsumpcyjną i związane z nią zjawisko indywidualizacji troski o 

ciało. Młodzi adepci sportu, goniący za lansowanym w dobie ponowoczesności ideałem, 

gubią gdzieś po drodze swoje człowieczeństwo. Określają samych siebie nie poprzez 

kondycję swojego umysłu czy ducha, ale za pośrednictwem pięknie wyrzeźbionego, 

wygimnastykowanego ciała.  

 Kultura fizyczna jest jednym z najpopularniejszych sposobów wykorzystywanych 

przez młodych ludzi celem nadawania sensu sobie samemu, swojemu życiu, a także światu. 

W związku z tym konieczne jest uświadomienie sobie, że współcześnie sport, zwłaszcza ten 

profesjonalny, ulega różnorodnym dewiacjom, które mogą doprowadzić do uszczerbku na 

zdrowiu czy też utraty życia. Celem artykułu jest rewizja przejawów absolutyzacji ciała w 

sporcie zakotwiczonym w kulturze ponowoczesnej, a także refleksja nad tym, czy 

współczesny wizerunek sportowca zachował w sobie cokolwiek z platońskiej idei kalokagatti.   

Główną zastosowaną metodą badawczą jest analiza literatury oraz doświadczenia własne 

autora. 

 

1. Hedonistyczna koncepcje ciała w ponowoczesności 

Właściwym kontekstem dla dokonującego się w obecnej epoce przeobrażenia 

kulturowej roli ciała są wartości propagowane przez społeczeństwo ponowoczesne. Pojęcie to 

sugeruje jego związek z głęboko zakorzenionym w  socjologii terminem nowoczesność, 

którym najczęściej określano model życia charakterystyczny dla zachodnich społeczeństw 

przemysłowych XIX i XX wieku. Gospodarcze aspekty ówczesnego życia ukształtowała w 

znacznym stopniu rewolucja naukowo-techniczna natomiast kwestie polityczne rewolucja 

francuska i jej następstwa
2
.  

 Społeczeństwo ponowoczesne cechuje odmienność kulturowa z istotną rolą 

wszechobecnych mediów. Pierwotnie media miały jedynie dostarczać informacje, dziś wręcz 

inarkotyzują ludzi atrakcyjnymi zmysłowo, interaktywnymi i pożądanymi przez nich 

przekazami. Tworzona w ten sposób wirtualna rzeczywistość stanowi silną konkurencję dla 

realnego świata. Życie społeczne nabiera kształtów dyktowanych przez telewizję czy Internet, 

w konsekwencji czego powstaje kultura upozorowana, w której rzeczywistość społeczna 

przenika się z medialną. Tę sytuację dobrze odzwierciedlił Jean Baudreillard
3
, posługując się 

metaforą mapy w skali 1:1, którą nałożono na rzeczywistość.  

 W kulturze ponowoczesnej ascetyczna etyka pracy ustępuje miejsca hedonistycznej 

etyce konsumpcji, która za warunek życiowego spełnienia uznaje ciągłe dostarczanie sobie 
                                                           
1
 Jan Paweł II, Oblicze i dusza sportu, „L’Osservatore Romano 22” 2001, nr 3, s. 19. 

2
 P. Rymarczyk, Kultura fizyczna w społeczeństwie ponowoczesnym {w:] „Socjologia kultury fizycznej”, Z. 

Dziubiński, Z. Krawczyk (redaktorzy), Warszawa 2011, s. 108, 109. 
3
 Jean Baudreillard był francuskim socjologiem i filozofem kultury, jednym z inicjatorów nurtu 

postmodernistycznego.  W swoich pracach jasno krytykował globalizację, współczesne społeczeństwo i kulturę. 

Temat stosunku rzeczywistości do fikcji porusza Baudreillard w jednym ze swoich esejów: „Precesja 

symulakrów”. Przywołuje on w nim obraz zaczerpnięty z Fikcji Borgesa (argentyńskiego pisarza uznawanego za 

jedną z bardziej charakterystycznych postaci literatury XX wieku), sporządzanej przez kartografów Cesarstwa 

mapy. Mapa ta doskonale pokrywa całe terytorium w taki sposób, że podstawowa relacja między światem 

rzeczywistym a mapą zostaje zaburzona. Baudreillard nazywa to hiperrealnością; patrz J. Baudrillard, Precesja 

symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów,  R. Nycz (red.), Kraków 1997, s. 175-189. 
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uciech i rozrywek. To właśnie w konsumpcji ponowoczesne społeczeństwo  widzi źródło 

ludzkiej tożsamości. Jej stare formy (religijne, narodowe czy klasowe) stają się nieaktualne w 

obliczu lansowanych obecnie wzorców i mód życia, w których konsumpcja ma nadrzędną 

rolę. 

 Ponowoczesna myśl i sztuka zostały zawarte w popularnym nurcie zwanym 

postmodernizmem. Pojęcie to nie oznacza jedynie nurtu   filozoficznego. W sposób 

kompleksowy znalazło swoje odzwierciedlenie w  sztuce, polityce czy religii. Typowy dla 

tego nurtu antyracjonalizm krytycznie wypowiada się na temat kompetencji ludzkiego umysłu 

oraz neguje istnienie pojęcia prawdy absolutnej. W konsekwencji tego, w postmodernizmie 

występuje pustka aksjologiczna. Jedyną prawdę i wartość dla człowieka stanowi jego własny 

produkt intelektualny czyli jego przeżycia, wizje i fantazje
4
.  

 Problematyka ciała w ponowoczesnej sztuce podejmowana była z czterech głównych 

punktów widzenia. W poniższej tabeli znajduje się krótka ich charakterystyka. 

 

Tabela 1.1 Ponowoczesne postawy wobec ciała 
Postawa wobec ciała Charakterystyka 

Antyciało 

 taka postawa jest jednocześnie źródłem odrazy ale i estetycznej przyjemności; 

 przykładem jest twórczość Helen Chadwick, popularnej angielskiej plastyczki; w cyklu 

zatytułowanym Lęk przed mięsem, Chadwick stawia sobie za cel pogodzenie 

uwarunkowanych kulturowo, odmiennych postaw wobec ciała; tworzy w tym celu 
kompozycję pięknych kwiatów, której elementy stanowią zwierzęce wnętrzności oraz 

ludzkie włosy; 

Ciało widziane „od wewnątrz” 

 postawa ta najczęściej kojarzona jest z performancem czyli formą artystycznych 
demonstracji, które cechuje wszelka swoboda w zakresie wykorzystania materiałów i 

środków, operowania czasem; 

 koncepcję tę w swojej sztuce prezentował Vito Acconci; w Step Piece artysta 

organizował w swojej pracowni seanse dla widzów podczas których wskakiwał i 

zeskakiwał z 45 centymetrowego taboretu aż do krańcowego wyczerpania; 

Ciało widziane „ z zewnątrz” 

 głównym celem tej koncepcji jest zaakcentowanie destrukcyjnego charakteru ciała; 

 najczęściej wykorzystywaną drogą ekspresji jest forma filmowa; dobrym przykładem 

są filmy Davida Lyncha, a zwłaszcza Petera Greenwaya, który nawiązując do teorii 

Karola Darwina, dopuszcza się demitologizacji, dekompozycji i depatetyzacji ciała 

(ciało jest celem w samym sobie, nadawcą ale i odbiorcą, wzorcem i odbiciem ludzkiej 
egzystencji); 

Ciało „jako wehikuł istnienia w 

świecie” 

 zwolennicy tej postawy są przekonani, że kultura jest w stanie rozpadu dlatego rolą 
ciała jest kontytuowanie tego zdezintegrowanego i sfragmentaryzowanego świata; 

 koncepcję tę dobrze odzwierciedla wystawa Antyciała, otwarta w 1995 roku w 

Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie; jeden z artystów eksponuje trzy obiekty 
(nazwane Ekonomią ciała), które są fragmentami ludzkich jelit umieszczonymi w 

pudłach; przyglądać im się można dzięki szklanym szybkom; 

Żródło: Opracowanie własne na podstawie: T. Miczka, Esej o dwudziestowiecznych przygodach 

ciała,„Anthropos” nr 10-11, s. 14. 

  

Warto zwrócić uwagę, że w ponowoczesnej sztuce, prawdy o ciele docieka się 

głównie w „sztuce zdegenerowanej”, której charakterystycznymi elementami są 

obsceniczność, okrucieństwo i fizjologia. Ciało jest tutaj tworzywem, materią poddawaną 

sensotwórczym  zabiegom. Zdaje się, że głównym zamysłem tej sztuki jest ciągłe 

przesuwanie granic estetycznej dopuszczalności wyobrażeń. Pewną analogię można dostrzec 

w ponowoczesnym sporcie, w którym umęczone treningiem ciało służy wyśrubowaniu 

nowych rekordów.  

 

2. Proces absolutyzacji ciała 

                                                           
4
 Ks. J. Bramorski, Etyczny wymiar wychowania fizycznego wobec wyzwań postmodernizmu  [w:] Sport jako 

kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), Warszawa 2005, s. 305, 306. 
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Konsumpcyjny hedonizm ponowoczesnych społeczeństw zaowocował zmianą 

dotychczasowego kulturowego znaczenia ciała czyniąc go narzędziem pracy i walki. Zdaniem 

Zygmunta Baumana,  autora Ciała i przemocy, w dobie ponowoczesności odchodzi się od 

tradycyjnego postrzegania ciała przez pryzmat jego cielesnych funkcji. Ma ono służyć przede 

wszystkim odczuwaniu przyjemności oraz chłonięciu ekscytujących doznań i wrażeń 

dostarczanych przez kulturę konsumpcyjną. Cielesne przyjemności, od których dawniej 

stroniono, w społeczeństwie ponowoczesnym nabierają , znamion społecznego obowiązku, 

którego dotrzymanie jest warunkiem życiowego spełnienia. Ten wewnętrzny głos nakazujący 

jednostce dążyć do cielesnych przyjemności prowadzi do nasilania się zjawiska 

indywidualizacji troski o ciało. Bauman podkreśla także, że ten społeczny obowiązek, jakim 

jest odczuwanie przyjemności, niesie ze sobą niepokój wynikający z jego obligatoryjnego 

charakteru
5
.  

Obsesyjna troska o figurę jest konsekwencją tego, że w społeczeństwie 

ponowoczesnym piękno jest imperatywem kategorycznym.  Bezwzględnym obowiązkiem 

współczesnego człowieka jest utrzymanie smukłego, pięknego ciała. Staje się ono 

przedmiotem troski. Ponowoczesna kultura oraz lansowane w niej wzorce, stają się 

przyczynkiem do praktyki samorepresji i autodetrukcyjnej troski skierowanej przeciwko 

ciału. Poddając je dyscyplinarnym ćwiczeniom oraz restrykcyjnym dietom, ciało zostaje jak 

by złożone w ofierze, gdyż droga do pięknego ciała będącego źródłem estetycznych doznań, 

wiedzie tylko poprzez umartwianie i ascezę
6
.  

 Postawa absolutyzacji ciała przejawia się we współczesnej kulturze w  różnorodny 

sposób i dotyczy wielu aspektów życia społecznego, także i  sportu. O ile ten amatorski pod 

względem etycznym nie budzi żadnych zastrzeżeń, to w sporcie profesjonalnym, w którym 

chodzi o bicie nowych rekordów, mamy do czynienia z balansowaniem na granicy tego co 

moralnie i  etycznie właściwie, a tak zwanym korporeizmem czyli przesadnym kultem ciała
7
.  

 Zdaniem profesora Andrzeja Pawłuckiego, korporeizm oznacza wzmożone 

zainteresowanie człowieka swoim ciałem. Swymi korzeniami termin ten sięga epoki 

renesansu i afirmuje jednostkę w jej naturalności i cielesności. Wśród filozoficzno-

ideologicznych jego źródeł wyróżnia się XIX wieczne nurty biologicznego witalizmu i 

materializmu, które w sposób redukcjonistyczny odnosiły się do człowieczej natury. Do 

rosnącego znaczenia ciała ludzkiego przyczyniły się także dwa współczesne nurty totalitarne: 

hitleryzm oraz komunizm, które wykorzystywały sport jako narzędzie swojej ideologicznej 

propagandy
8
.  

 Wydaje się jednak, że współczesny człowiek przesiąknięty hedonistyczną kulturą 

ponowoczesności tak zachwycił się naturą swojego ciała, że niemalże stracił z oczu swoje 

człowieczeństwo. Nadużywa swego ciała, w ten sposób uprzedmiotawiając samego siebie.  

 

3. Profesjonalny sport w służbie czy przeciwko człowiekowi? 

Niewielu wyczynowych sportowców zdaje sobie sprawę z tego, że ich obsesyjna 

wręcz dbałość o ciało stanowi obecnie nową jednostkę chorobową zwaną bigoreksją czy 

dysmorfią mięśniową. Termin ten po raz pierwszy został użyty w 1997 roku przez 

amerykańskiego psychiatrę Harrisona Pope’a i odnosi się do wszelkiego rodzaju obsesji na 

                                                           
5
 P. Rymarczyk, op. cit., s. 110,110. 

6
 J. Baudrillard, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006, s. 189-192. 

7
 S. Kowalczyk, Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2010, s. 143. 

8
 Ibidem, s. 147 
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punkcie ciała. Pope w swej książce poświęconej bigoreksji nazywa tę przypadłość 

„kompleksem Adonisa”
9
.  

 We współczesnym świecie posiadacze muskularnego ciała często stają się obiektem 

pewnych stereotypów nakazujących sądzić, że takich mężczyzn cechuje intelektualna pustka, 

niewrażliwość czy nawet prymitywizm. Poglądy na ten temat są jednak podzielone, gdyż dla 

przeważającej części społeczeństwa, to właśnie dobrze rozwinięta muskulatura najsilniej 

kojarzona jest z ideałem współczesnego mężczyzny. Taki wygląd jest często utożsamiany ze 

sprawnością seksualną, stanowi symbol męskości, siły, władzy i kontroli
10

.  

 Pope w swej książce poświęconej bigoreksji wskazuje na dwa zasadnicze kryteria jej 

rozpoznania. Pierwsze z nich odnosi się do permanentnego przekonania o niewystarczającej 

muskulaturze ciała, i w związku z tym nałogowego uczęszczania na siłownię oraz 

poddawanie się restrykcyjnym dietom. Drugie natomiast wskazuje na skrajne zaabsorbowanie 

budową własnego ciała, co w konsekwencji prowadzi do wyłączenia z życia rodzinnego, 

społecznego i zawodowego
11

. 

 Wzrostowi zapadalności na tę chorobę sprzyja niewątpliwie obecny w 

ponowoczesnych mediach kult ciała. Widowiskowość współczesnego sportu oraz związany z 

nim ekshibicjonizm jest dodatkową motywacją do utrzymania umięśnionego ciała. Problem 

tkwi jednak w tym, że lansowane wzorce idealnej sylwetki w rzeczywistości nie istnieją. W 

ponowoczesności osiągnięcie satysfakcji jest niemalże niemożliwe.  

 Z drugiej jednak strony obarczanie mediów odpowiedzialnością za manipulowanie 

wizerunkiem ciała jest pewnym nadużyciem, gdyż dopiero internalizacja standardów i 

wzorców przez nie propagowanych może wpłynąć destrukcyjnie na postrzeganie własnego 

ciała
12

. 

 Cierpiący na bigoreksję nie dają początkowo powodów do niepokoju. Bo czy ktoś, kto 

wstaje bladym świtem, spożywa białkową odżywkę zamiast tradycyjnego śniadania i 

wychodzi na poranny jogging, może być chory? Jego postawa jest raczej godna naśladowania. 

Nie zdajemy sobie jednak sprawy z  tego, że z czasem pogoń za idealną sylwetką może 

przerodzić się w poważne zaburzenia psychiczne, mogące doprowadzić do poważnego 

uszczerbku na zdrowiu.  

 Historią skłaniającą do refleksji nad tym, czy warto dążyć do celu za wszelką cenę, 

jest postać Alberto Salazara. Urodził się on w 1958 roku na Kubie. Przez wzgląd na swojego 

ojca - byłego towarzysza broni Fidela Castro, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na 

kartach historii amerykańskiego sportu zapisał się przede wszystkim jako uczestnik  maratonu 

w Nowym Jorku (1980) oraz w Bostonie (1982). Był nie tylko świetnym lekkoatletą, ale też 

wybitnym szkoleniowcem. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie dwóch jego 

podopiecznych trzykrotnie stawało na podium (jeden z nich na dwóch dystansach: 5000 i 

10000 metrów). Jednak jako młody, przepełniony ambicją chłopak, Salazar by wspiąć się na 

szczyt, gotów był przekroczyć wszelkie możliwe granice. Trenował mocniej niż ktokolwiek 

inny, ale też w wielu wyścigach nie miał sobie równych. Początkowo sądził, że jego 

międzynarodowe sukcesy rekompensują mu z nawiązką trud wkładany w codzienne 

                                                           
9
 H. Pope, K. A. Phillips, R. Olivardia, The Adonis complex: The secret crisis of men body obsession, New York 

2000, s. 21. 
10

 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010, s. 76. 
11

 H. Pope, K. A. Phillips, R. Olivardia, op. cit., s. 122. 
12

 M.Cylwik, M.  Starzomska ,W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji: Wizerunek ciała a dobrostan u mężczyzn 

uczęszczających do siłowni w świetle wyników badań własnych, „Fides et ratio” 2013, nr 13, s. 206. 
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mordercze treningi. Salazar nie zdawał sobie jednak sprawy, że cena jaką przyjdzie mu 

zapłacić za swoje sukcesy, będzie zdecydowanie wyższa.  

 Swoją wzruszającą historię opisał w książce o symbolicznym tytule „14 minut. 

Historia legendarnego biegacza i trenera”. Paradoksalnie nie chodzi w  nim o magiczną 

granicę czternastu minut, którą złamał bijąc rekord Stanów Zjednoczonych w biegu na 5000 

metrów, ale o moment, w którym jego serce zatrzymało się. Salazar odbył 

czternastominutową podróż na tamtą stronę. Ku zaskoczeniu wszystkich doszedł do siebie i 

już po 10 dniach z powrotem zawitał na bieżni by trenować swoich podopiecznych
13

.  

Jednym z najbardziej skrajnych przypadków jest historia japońskiego 

powieściopisarza Yukio Mishimy. Jako wieloletni kandydat do literackiej nagrody Nobla był 

uznawany za jednego z najważniejszych japońskich pisarzy XX wieku. Dzięki swej 

heroicznej śmierci zasłużył sobie na miano ostatniego prawdziwego samuraja. Jednak jego 

życie od samego początku naznaczone było dramatem. Dorastał w kulturze, w której męskość 

utożsamiana była z siłą fizyczną. Z tego powodu Mishima uważał siebie za słabego. 

Pielęgnował w  sobie wyniesione z dzieciństwa fascynacje militaryzmem, kultem śmierci oraz 

kultem ciała. To wszystko pogłębiało sprzeczności jakich był pełen. Pewności siebie oraz 

męskości dodawało mu uprawianie kulturystyki. Choć w wieku 42 lat został mistrzem karate 

to wciąż z uporem maniaka dążył do podnoszenia swojej tężyzny fizycznej. Popełniając w 

wieku 45 lat seppuku
14

, spełnił swoje wieloletnie marzenie o bohaterskiej śmierci. Wszystko 

odbyło się zgodnie z odwiecznym ceremoniałem i „uwieńczone” zostało ścięciem głowy. 

Wśród pobudek, które miały spowodować, że pisarz targnął się na własne życie, podaje się 

także lęk przed nadciągającą starością oraz wynikającą z tego słabością ciała
15

.  

 Tak skrajne przypadki kultu ciała, choć należą do rzadkości, winny zwrócić uwagę na 

to, gdzie leży granica między zdroworozsądkowym podejściem do kultury fizycznej, a żądzą 

idealnej sylwetki, z uwzględnieniem ceny jaką przyjdzie za nią zapłacić.  

 Nadmierna eksploatacja ludzkiego ciała, o której można mówić w  przypadku 

goniących za rekordami sportowców wyczynowych, prowadzi do negatywnych skutków 

zarówno dla ich zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jednostronność ćwiczeń fizyczno- 

sprawnościowych oraz wysokie obciążenia treningowe nierzadko skutkują trwałą deformacją 

ciała. Jeśli zaś chodzi o zdrowie psychiczne, to w myśl maksymy głoszącej, że „sportowiec 

umiera dwa razy”, zakończenie sportowej kariery często skutkuje depresją czy alkoholizmem. 

 O człowieczeństwie nie stanowi samo ciało. Dobrym nawiązaniem jest tutaj platoński 

ideał kalokagathii będący wzorcem życia pełnego, w którym panuje idealna harmonia między 

cielesną i duchową doskonałością. Jego wykrystalizowanie się było efektem trwającej wiele 

wieków walki dwu przeciwnych postaw dotyczących ciała (soma) i ducha (pneuma).  

                                                           
13

 A. Salazar, J. Brant, 14 minut. Historia legendarnego biegacza i trenera, Warszawa 2013. 
14
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zakończyć w ten sposób jego męczeńską ofiarę. 
15

 M. Orłowski, Mishima Yukio (1925-1970). Monografia bibliograficzna, http://wiedzaiedukacja.eu/wp-

content/uploads/2010/10/Mariusz-Or%C5%82owski-Mishima-Yukio-Monografia-bibliograficzna-2009.pdf, 

dostęp: 10.09.2013. 
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 Początkowo więcej uwagi poświęcano estetyce ciała i jego fizycznemu pięknu, 

spychając na bok pozostałe kategorie wartości. W greckiej paidei
16

 kategoria piękna 

funkcjonowała niezależnie obok idei mądrości i dobra, ale miała rację bytu wyłącznie w 

odniesieniu do człowieczego ciała. Piękne ciało musiało być przede wszystkim wysokie, gdyż 

jak pisał Arystoteles „niski mężczyzna nie jest mężczyzną, ale niska kobieta nie jest w ogóle 

człowiekiem”. Witruwiusz zaś wyznaczał kanony piękna pisząc: „jeżeli położy się człowieka 

na wznak z wyciągniętymi rękami i nogami i ustawiwszy jedno ramię cyrkla w  miejscu, 

gdzie jest pępek, zakreśli koło, to obwód tego koła dotknie palców rąk i nóg”
17

. 

 Jeśli można by pokusić się o usprawiedliwienie kultu ciała charakterystycznego dla 

przed archaicznej Grecji, byłby to z pewnością fakt, że to siła fizyczna była decydującym 

czynnikiem w ocenie przydatności wojskowej jednostki.  

 Wraz z ukształtowaniem się w Grecji pierwszych struktur miasta-państwa tj. od XI 

wieku p.n.e. rola sprawności fizycznej została ograniczona.  Priorytetem greckiego polis  

natomiast stał się czynnik intelektualny, który z  czasem zaczął mieć znaczenie także i w 

odniesieniu do antycznego sportu.  

 Związek pierwiastka duchowego z cielesnym znajduje swoje odzwierciedlenie we 

wspomnianej już platońskiej koncepcji kalos kai agathos (kalokagatti) czyli piękna cielesnego 

wraz z towarzyszącym mu pięknem duchowym. Dopiero utrzymanie w równowadze obu tych 

charakterystyk  czyni człowieka idealnym i pełnym w swym człowieczeństwie
18

.  

 

Podsumowanie 

 Głównymi zaburzeniami współczesnego sportu, zwłaszcza profesjonalnego, jest 

okaleczenie ciała lub zaburzenia jego funkcjonowania wywołane korporeizmem czyli 

przesadnym kultem ciała. Sportowy profesjonalizm sam w sobie nie budzi żadnych 

zastrzeżeń, ale psychiczno-umysłowe zmiany zachodzące w manipulowanych mediami 

umysłach sportowców, mogą doprowadzić do wielu poważnych zaburzeń. Wszechobecny 

kult ciała negatywnie wpływa na postrzeganie samego siebie. Cel jakim jest dla sportowców 

zwycięstwo za wszelką cenę, zaczyna powoli uświęcać środki prowadzące do jego 

osiągnięcia. Kultura fizyczna nie powinna być ograniczona jedynie do aktywności fizycznej 

samego ciała. Niestety jednak ideologiczny kult ciała powoduje, że pracy nad sylwetką coraz 

rzadziej towarzyszy praca nad rozwojem psychiczno-umysłowym
19

. 

 Ten swoisty ad fontes był konieczny, gdyż mając na uwadze personalistyczną 

koncepcję człowieka, kalokagathia stanowi syntezę także jego współczesnego ideału. Zwraca 

ona uwagę na to, że człowiek i jego dusza stanowią integralną psychofizyczną całość. Dlatego 

też aktywność sportowa powinna odwoływać się także do osobowego statusu człowieka. 

Pięknie umięśnione i wygimnastykowane ciało nie powinno być celem w samym sobie. 

Powinno ono raczej stanowić wypadkową ciężkiej pracy włożonej w codzienne treningi jak i 

pracy  nad duchowymi aspektami człowieczeństwa. 

 

                                                           
16
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 S. Kowalczyk, Somatyczne i psychiczne zagrożenia zdrowia w aktywności sportowe [w:] „Zdrowie- Kultura 

zdrowotna- Edukacja”, Gdańsk 2010, s. 134-140. 



Wleklińska Dagna. Rewizja procesu absolutyzacji ciała w sporcie z perspektywy ponowoczesności = The revision of the process of 

body’s absolutisation in sports from the perspective of postmodernity. Journal of Health Sciences. 2014;04(06):079-086. ISSN 1429-

9623 / 2300-665X. 
 

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013). 
© The Author (s) 2014; 

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland 

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, 

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial 

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited. 

Conflict of interest: None declared. Received: 05.04.2014. Revised 15.06.2014. Accepted: 25.06.2014. 

86 

Literatura: 

1. Baudrillard J., Precesja symulakrów [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, R. 

Nycz (red.), Kraków 1997. 

2. Baudrilard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006. 

3. Cylwik M., Starzomska M, W poszukiwaniu przyczyn bigoreksji: wizerunek ciała a 

dobrostan u mężczyzn uczęszczających do siłowni w świetle wyników badań własnych, 

„Fides et ratio” 2001, nr 1. 

4. Jan Paweł II, Oblicze i dusza sportu, nr 3, „L’Osservatore Romano 22 (2001) r 1. 

5. Kowalczyk S., Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2010. 

6. Kowalczyk S., Somatyczne i psychiczne zagrożenia zdrowia w aktywności sportowej 

[w:] „Zdrowie- Kultura zdrowotna- Edukacja”, Gdańsk 2010. 

7. Krawczyk Z., Ciało jako fakt społeczno kulturowy [w:] Socjologia kultury fizycznej, Z. 

Dziubiński, Z. Krawczyk (redaktorzy), Warszawa 2011. 

8. Ks. Bramorski J., „Etyczny wymiar wychowania fizycznego wobec wyzwań 

postmodernizmu” [w:] Sport jako kulturowa rzeczywistość, Z. Dziubiński (red.), 

Warszawa 2005. 

9. Lipoński W., Historia sportu, Warszawa 2012. 
10. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Kraków 2010. 

11. Miczka T., Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała,„Anthropos” nr 10-11. 

12. Orłowski M., Mishima Yukio (1925-1970). Monografia bibliograficzna, 

http://wiedzaiedukacja.eu/wp-content/uploads/2010/10/Mariusz-Or%C5%82owski-

Mishima-Yukio-Monografia-bibliograficzna-2009.pdf, dostęp: 10.11.2013. 

13. Pope H., Phillips K. A., Olivardia R., The Adonis complex: The secret crisis of men body 

obsession, Free Press, New York 2000. 
14. Salazar A.,  Brant J., 14 minut. Historia legendarnego biegacza i trenera, Warszawa 

2013. 

15. Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze 

konsumpcyjnej, Wrocław 2008.  

16. Węcowski M., Paideia, [w]: Wielka Encyklopedia PWN, T. 20, Warszawa 2004. 


