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Mateusz Świstak

Niepolityczne tabu PRL, 
czyli o cenzurze obyczajowej lat 80. 

cenzura w państwach totalitarnych była odpowiedzialna przede wszystkim za kontrolowanie 
przepływu informacji o charakterze politycznym, jakie miały się znaleźć w obiegu oficjalnym. 
takie ujęcie różni się od tradycyjnego pojmowania cenzury jako narzędzia mającego za zada-
nie chronić objęte nią jednostki przed kontaktem z czynnikami szkodliwymi. pytanie, które 
stoi u podstaw poniższych rozważań, jest następujące: jak w warunkach państwa socjalistycz-
nego funkcjonować będzie cenzura na obszarach niepolitycznych? jakiego charakteru nabie-
rze totalitarne cenzurowanie obyczajowości? 

cenzura obyczajowa pojawia się tam, gdzie elementy ze sfery tabu mogą się przedostać do 
obiegu oficjalnego. Szczególnie wzmożoną czujność cenzora obyczajowego będą wzbudzać 
zjawiska takie jak narkomania, pornografia czy chuligaństwo. znamienne dla tych zjawisk 
jest znaczne rozmycie ich definicji, którego przyczyn można upatrywać właśnie w nieobecno-
ści w obiegu oficjalnym i emotywnym sposobie ich referowania. dla przykładu: w roku 1923 
w Genewie z inicjatywy Ligi narodów podpisano konwencję mającą na celu walkę z porno-
grafią. i chociaż jej sygnatariuszami było ponad 40 państw (w tym polska), nie umiano ustalić 
jednej, zadowalającej wszystkich definicji terminu „pornografia”. ostatecznie pozostawiono 
zdefiniowanie pojęcia każdemu z państw osobno, tłumacząc, że w każdym z nich pornogra-
fię rozumie się inaczej1.wszelkie kryteria użyte do określenia terminu „pornografia” mogą 
świadczyć zarówno na jego korzyść, jak i niekorzyść. kiedy pewne zjawiska, które najogólniej 
można zrozumieć jako „pornograficzne”, znajdą jednak swojego interpretatora, ich mgławi-
cowość ulega zatarciu, krystalizuje się, ponieważ rozpatrywane są w odniesieniu do pewnego 
ustalonego dla danych warunków systemu wartości. w przypadku omawianego okresu osta-
tecznym kryterium jest ideologia wywodząca się od Marksa i engelsa, a doprowadzona do po-
staci ostatecznej przez Stalina. Stosunek do kwestii pornografii będzie się wiązał z ogólnym 
stosunkiem władz (jako depozytariuszy „prawdy”) i cenzury (jako jednostki kontroli) do re-
lacji między osobami. pozwolę sobie zacytować w tym miejscu jednego z najbardziej zagorza-

1 Vide System Prawa Karnego. O postępowaniach w szczególności, i. andrzejew, L. kubicki, j. waszczyński (red.), 
wrocław 1989, s. 213.
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łych swego czasu zwolenników doktryny socjalistycznej, wiktora woroszylskiego (podaję za 
anną Bikont i joanną Szczęsną):

tematem miłości w czasach budowania socjalizmu zajmował się woroszylski nie tylko 
w wierszach. „czy kochać się można tylko w kolektywie, w przerwie między dwoma ze-
braniami?” – pytał retorycznie w adresowanych do młodzieży gawędach. – Myślę, że praw-
dziwa miłość nie ustaje przed, podczas ani po zebraniu. ale jeśli ktoś chce widzieć w niej 
odtrutkę na zadania, jeżeli przeciwstawia ją życiu kolektywnemu, obawiam się, że nie znaj-
dzie w niej wiele radości. i dodawał: naturalna w kolektywnie jest miłość, w której nie 
ma pierwiastka erotycznego, ale składa się ona ze wspólnych dążeń wspólnej pracy, jeżeli 
jest inaczej, świadczy to o niedobrej, mieszczańskiej atmosferze kolektywu. a też ostrze-
gał: nie pozwolimy, aby tę naszą czystą i szlachetną miłość zbrukali i plugawili imperiali-
styczni zboczeńcy2.

dzięki takiemu ujmowaniu zagadnienia seksualności następuje wyraźne rozdzielenie świa-
tła od mroku. wszystko, co należy do sfery tabu, a więc z definicji jest obciążone pierwiast-
kiem destrukcyjnym (czego zatem należy się bać), będzie wypychane poza obszar świata 
socjalistycznego. tam może rozkwitać spokojnie, bo obecność narkomanii czy pornogra-
fii świadczy o słuszności zasad fundujących system przeciwny – w tym wypadku totalitar-
ny. w tej sytuacji interesująca jest obecność książek o zdecydowanie pornograficznym cha-
rakterze czy książek poświęconych zagadnieniu narkomanii w schyłkowym okresie polski 
Ludowej.

w latach 80. najważniejszym problemem władz prL było uporanie się z wpływem ruchów 
solidarnościowych. poza represjami wymierzonymi w ich uczestników niezwykle istotne 
było zajęcie czymś niezaangażowanej części społeczeństwa. złagodzenie cenzury na odcin-
ku obyczajowym z jednej strony miało być wentylem bezpieczeństwa, z drugiej – skutecz-
nie absorbować uwagę przeciętnego obywatela, by nie zawracał sobie głowy niepodległo-
ściową bibułą.

to właśnie wtedy święcił swoje tryumfy ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodej Genera-
cji w jarocinie, słynący z dużej wolności słowa i swobody obyczajowej. tam mogły się prezen-
tować nie tylko młode zespoły grające muzykę rockową, metal czy punk, ale także całe sub-
kultury z danym gatunkiem muzyki związane. jednocześnie festiwal, jako jedna z nielicznych 
imprez w polsce, mógł się odbyć podczas stanu wojennego, a nawet w roku 1982 został zareje-
strowany na potrzeby telewizji i wyemitowany3. 

2 a. Bikont, j. Szczęsna, Lawina i kamienie, warszawa 2006, s. 148.
3 Vide a. idzikowska-czubaj, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, poznań 2006, s. 42.
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w roku 1983, po ponad 20 latach, odbył się konkurs Miss polonia4, a polskie kino prze-
żywało wysyp „momentów” erotycznych5. w tym też roku do kin trafił najsławniejszy polski 
film poświęcony sprawom płci – komedia juliusza Machulskiego Seksmisja. telewizja stanu 
wojennego również dostarczała polskiemu widzowi odpowiedniej dawki erotyki, i to w naj-
mocniejszym wydaniu. Sławne Ostatnie tango w Paryżu Bertolucciego musiało czekać aż 12 
lat, aby wyemitowano je w polsce. uczyniono to właśnie roku 19846.

Przegląd kilku skandalizujących pozycji książkowych…

półki księgarń także stały się dowodem rozluźnienia obyczajowego. w latach 80. pojawiało 
się kilka tytułów, które wcześniej ze względu na poruszany temat nie miałyby prawa trafić do 
polskiego czytelnika. poza wydawnictwami popularnonaukowymi dotyczącymi seksualności 
(Michalina wisłocka, zbigniew Lew-Starowicz, Szymon kobyliński) na półki trafiły też dzie-
ła Gombrowicza, Dziennik 1954 Leopolda tyrmanda, Wenus w Futrze Leopolda von Sacher-
Masocha albo Malowany ptak jerzego kosińskiego.

przegląd książek skandalizujących swoją treścią chciałbym jednak zacząć od dwutomo-
wej i wydanej w roku 1983 powieści Raz w roku w Skiroławkach napisanej przez zbigniewa 
nienackiego (autora popularnej serii przygód pana Samochodzika), która natychmiast się hi-
tem7 i skandalem8. 

akcja powieści rozgrywa się w tytułowych Skiroławkach, mazurskiej wsi liczącej 

aż 34 dymy, a uwzględniając przysiółki lub zgoła samotnie rozrzucone zagrody, takie jak Lik-
sajny, kajtki czy leśniczówkę Blesy, liczą sobie 45 dymów i 229 dusz, krnąbrnych zresztą i dają-
cych, jak twierdzi proboszcz Mizerera, łatwy dostęp diabłu oraz jego wysłannikom, gdyż wie-
lu żyje w nieprawości i niewierze9.

4 konkurs Miss polonia nie odbywał się od roku 1938 do roku 1956. Ferment społeczny związany z od-
wilżą przywrócił go na dwa lata, po czym impreza musiała czekać na stan wojenny, by ponownie od-
żyć. informacje o przerwach w konkursie ze strony: http://pl.wikipedia.org/wiki/Miss_polonia, dostęp: 
12.07.2010.

5 przeglądu filmów, z których pochodzą najsławniejsze sceny erotyczne polskiego kina tamtego okresu, doko-
nuje izabela kalinowska w artykule Seks polityka i koniec PRL-u umieszczonym w książce Ciało i seksualność 
w kinie polskim, S. jagielski, a. Morstin-popławska (red.), kraków 2009, s. 64. 

6 Vide M. palatyńska, Eros Zapamiętany, „przekrój” 2000, nr 14, s. 40.
7 w internecie można znaleźć informację, że sprzedaż osiągnęła poziom ponad 200 tysięcy egzemplarzy, jest 

to jednak liczba niemożliwa do zweryfikowania. 
8 o niegasnącym zainteresowaniu książką świadczą trzy jej wydania przypadające na okres prL (1983, 1984 

i 1987) oraz 39 artykułów i recenzji jej poświeconych (głównie w prasie popularnej i gazetach codziennych), 
vide http://www.nienacki.art.pl/o_raz_w_roku_w_skirolawkach.html, dostęp: 25.07.2010. 

9 z. nienacki, Raz w roku w Skiroławkach, t. i, olsztyn 1983, s. 7. 



118

Przeskoczyć tę studnię strachu

w połowie lat 70. peerelowska rzeczywistość spotkała się tutaj z pogańskimi wierzeniami 
rdzennych chłopów, tworząc mieszankę codzienności ze światem mitycznym. Skiroławki 
pochwycone są w spiralę czasu. z jednej strony podlegają nieuchronnym procesom zmian, 
wdziera się w nie cywilizacja (perfumy niny ricci, które doktor niegłowicz przywozi pani 
Basieńce), z drugiej strony świadomość mieszkańców wciąż powodowana jest tym, co Mir-
cea eliade nazywał czasem kolistym10, w którym poprzez rytuał aktualizuje się czas uświę-
cony, dzięki czemu może nastąpić odnowa świata. w Skiroławkach odnowa świata następu-
je podczas rytualnego aktu odświeżenia krwi, czyli orgii w starym młynie, w której bierze 
udział cała wieś.

Świat zabobonu reprezentowany jest przez kłobuka11 – słowiańskiego demona przedsta-
wianego jako olbrzymi, zmokły kogut, który przygląda się poczynaniom wsi i na którego we-
zwanie12 rozpoczyna się rytualna skiroławska orgia. to właśnie scena, w której jedna z boha-
terek, justyna, oddaje się demonowi, otwiera książkę. ta też scena modeluje sposób czytania 
całej powieści. czytelnikowi podążającemu za pozostawioną sugestią nienackiego, który bę-
dzie się prześlizgiwać od jednej naturalistycznej sceny do drugiej (scena kopulacji z wielkim 
kogutem jest naturalistyczna w poetyce13), pozostanie garść drastycznych częstokroć sytu-
acji erotycznych, a życie mieszkańców wsi zostanie całkowicie pominięte, choć w tekście zaj-
muje bezsprzecznie więcej miejsca. w ten sposób książkę czytali jej najbardziej zajadli kry-
tycy, jerzy urban, daniel passent, a dalej Marek Groński i krzysztof koźniewski, i to właśnie 
ten sposób odczytania wpłynął na myślenie o książce oraz na jej… sukces. nienackiego za-
częto czytać podwójnie. raz jako autora przygód tomasza nn, drugi raz jako twórcę litera-
tury pornograficznej.

w roku 1984 na półki księgarń trafiła pierwsza przetłumaczona na język polski książ-
ka jeana Geneta, skandalizującego autora francuskiego, który większość powieści napisał, 
siedząc w więzieniu. od razu po swojej premierze we Francji zdobyły one rozgłos, a naj-
lepszą ich reklamą były interwencje w sądzie takich sław jak jean cocteau i jean-paul Sar-
tre. autor Ceremonii Żałobnych w swej twórczości opisuje zdegenerowane społeczeństwo 
mieszczańskie po rewolucji (czy też apokalipsie), w którym wartości ulegają przemiesza-

10 M. eliade, Mit wiecznego powrotu, tłum. p. Mrówczyński, warszawa 1998, s. 33.
11 kłobuk symbolizował urodzajność. jeśli zamieszkał w czyimś domu, oznaczało to dla gospodarzy dostatek, 

ale dostatek osiągnięty kosztem sąsiadów. Można go było sobie wyhodować, zakopując pod progiem mar-
twy płód, co symbolicznie wiąże się z głównym tematem książki – śmiercią i odradzaniem. Cf. B. podgórska, 
a. podgórski, Wielka księga demonów polskich − leksykon i antologia demonologii ludowej, katowice 2005.

12 to moja interpretacja.
13 „tej nocy justyna szła nago do obory, aby wydoić swoją czarną krowę. na belce pod sufitem siedział brązo-

wy kogut z koralowym grzebieniem. Spadł na nią i z ogromną siłą obalił na gnój jeszcze ciepły od krowich 
odchodów. jak w gnieździe usadowił się między jej rozchylonymi udami, jego malutki, podobny do naparst-
ka wyrostek nabrzmiał od krwi jak męski członek i wszedł w nią, aż poczuła rozkosz, i nie chciała się bro-
nić”. z. nienacki, op. cit., s. 4.
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niu14, a zagubiony bohater próbuje na własną rękę, często po omacku, odbudować świat 
zagubionych (nieznanych) wartości, często poszukując ich w świecie prostytutek, złodziei 
czy homoseksualistów. nierzadko jego odpowiedzią na pytanie o wartość absolutną wyda-
je się wybór absolutnego zła. jak pisze o nim Georges Bataille: 

wybiera podłość nawet wówczas, gdy ma mu ona do zaoferowania tylko cierpienie, wybiera 
ją dla niej samej, niezależnie od korzyści, które z sobą niesie. wybiera ją ze względu na prze-
możną skłonność, w której zatraca się bez reszty, podobnie jak mistyk w czasie ekstazy zatra-
ca się w Bogu15.

takiego Geneta otrzymuje czytelnik polski w Dzienniku złodzieja. jeannot, główny bohater, do-
konując przestępstw, łączy się z czystą siłą, może odetchnąć świeżym powietrzem, a kradzież 
napełnia go religijnym wręcz drżeniem16. to w upadku odnajduje swoją świętość17. w tej hie-
rarchii występku ukoronowaniem jest morderstwo, dlatego wszyscy kochankowie głównego 
bohatera to albo spełnieni mordercy, albo mordercy in spe. Bariera moralna, jaką przed czy-
telnikiem stawia świat przedstawiony (używając kategorii umberto eco – czytelnikiem mo-
delowym w przypadku Dziennika złodzieja jest osoba uznająca za dobro absolutne zło) po-
tęgowana jest przez naszpikowanie tekstu dygresjami oraz zawiłością języka, co sprawia, że 
trudno jest zaakceptować książkę jako całość18. 

rok później czytelnik polski mógł się zapoznać z książką opowiadającą o innym zaka-
zanym przez władze temacie obyczajowym – narkomanii. Mowa oczywiście o Pamiętniku 
narkomanki Barbary rosiek. książka oparta na dzienniku, który autorka prowadziła od 14. 
roku życia, opowiada o jej wplątaniu się w nałóg i o zasadach rządzących w świecie osób 
uzależnionych. jaki jest ten świat? przede wszystkim niemoralny – nie ma w nim podstawo-
wych wartości, takich jak przyjaźń, za to jest samotność i bezgraniczny lęk, płynący w ży-
łach dziewczyny19, w którym główna bohaterka Basia gubi się. Lęk tak namacalny, że dziew-
czyna może w ciemnościach go dotykać, ma go na wyciągniecie dłoni podczas bezsennych 

14 najlepszym przykładem jest tutaj sztuka Geneta Balkony. 
15 G. Bataille, Genet [w:] idem, Literatura a zło: Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, 

Genet, tłum. M. wodzyńska-walicka, kraków 1992, s. 131.
16 Cf. j. Genet, Dziennik złodzieja, tłum. p. kamiński, kraków 1984, s. 47.
17 Sartre jest autorem słynnego wstępu do dzieł zebranych Geneta pod tytułem Saint Genet, comédien et mar-

tyr (Święty Genet – aktor i męczennik). w Podróży na Zachód zygmunt kałużyński parafrazuje użyty przez 
Sartre’a termin, pisząc: „Saint Genet – święty indywidualizm”. 

18  Sam Genet nie miał nic przeciwko potraktowaniu Dziennika złodzieja jako książki pisanej dla samego sie-
bie. „jestem człowiekiem buntu. Mój punkt widzenia jest bardzo egoistyczny. chciałbym, aby świat się nie 
zmieniał, ażebym mógł pozwolić sobie na bycie przeciw światu” – j. Genet, Pozwalam sobie na bunt, rozm. 
H. Fichte [w:] Odmieńcy, M. janion, z. Majchrowski (red.), Gdańsk 1982, s. 227.

19 Cf. B. rosiek, Pamiętnik narkomanki, katowice 1985, s. 50. 
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nocy20. kolejne przemyślenia autorki orbitują wokół cierpienia, które przynoszą narkotyki, 
wokół myśli samobójczych, wokół śmierci jej współtowarzyszy. w końcowej części książki 
mowa jest o podnoszeniu się z upadku i uwalnianiu od nałogu. 

ta pisana dość egzaltowanym językiem nastoletniej autorki książka była pomyślana jako 
przestroga dla nastoletniego czytelnika. Barbara jest bohaterką w gruncie rzeczy pozytyw-
ną − została zwiedziona na złą drogę przez dwóch hipisów, gdy zwątpiła w zastaną rzeczywi-
stość domu i szkoły, lecz za swoje zwątpienie musiała słono zapłacić. dzięki pomocy rodzi-
ców i Monaru wraca jednak do życia. niestety tylko jej z wszystkich bohaterów książki udaje 
się ta arcytrudna sztuka. większość spotyka śmierć. 

drugą głośną publikacją opowiadającą o losach narkomanów, jaka trafiła do rąk pol-
skiego czytelnika, była słynna książka My, dzieci z dworca ZOO21, wydana w prL w roku 1987. 
książka powstała przy okazji raportu na temat sytuacji berlińskiej młodzieży, który dzienni-
karze kai Hermann i Horst rieck przygotowywali dla tygodnika „Stern”. z rozmów przepro-
wadzonych z christiane Verą Felscheirow, nastoletnią narkomanką z Berlina zachodniego, 
stworzyli dzieło wstrząsające drastycznością losów głównej bohaterki. Historię christiane F. 
i jej uzależnienia uzupełniają wspomnienia jej matki, która do końca wierzyła, że dziewczy-
nie uda się pokonać nałóg.

christiane poznajemy, gdy wraz z rodzicami i siostrą przeprowadza się do Berlina. Fa-
talne warunki mieszkaniowe na jednym z robotniczych osiedli doprowadzają do przemo-
cy w domu i rozpadu rodziny. Sytuacja, w której znajduje się dziewczyna, prowadzi ją do 
pierwszych kradzieży. w wieku 13 lat, za namową koleżanki, christiane sięga po pierwsze 
miękkie narkotyki, ale chcąc osiągnąć pozycję w hierarchii narkomanów, szybko dochodzi 
do heroiny. aby zdobywać pieniądze na kolejne działki, ona i jej chłopak zostają prostytut-
kami. tytułowy dworzec zoo (Berlin zoologischer Garten) to miejsce, w którym młodo-
ciani narkomani zagabywali klientów. chłopcy homoseksualnych, dziewczyny heterosek-
sualnych. przygoda z twardymi narkotykami zaczęła się pięknie. Były odloty, była miłość 
i przyjaźnie:

w tej fazie hera i związane z nią problemy jeszcze nas łączyły. nie jestem pewna, czy między 
młodymi ludźmi, którzy nie są narkomanami, w ogóle zdarzają się takie przyjaźnie, jak w na-
szej paczce. takie idealne przyjaźnie, jakie spotyka się przynajmniej wśród początkujących 
ćpunów, niesamowicie pociągają całą resztę małolatów22.

20 Ibidem, s. 63. 
21 christiane F., My, dzieci z dworca ZOO, z zapisu magnetofonowego przygotowali do druku k. Hermann 

i H. reick, tłum. r. turczyn, warszawa 1987.
22 Ibidem, s. 114.
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później jednak świat głównej bohaterki się rozpada, coraz większe zdegenerowanie paczki 
christiane niweczy przyjaźń, kolejne próby odwyku kończą się niepowodzeniem, ludzie za-
czynają odchodzić. część trafia do więzienia, część umiera, aplikując sobie tzw. „złoty strzał”, 
czyli śmiertelną dawkę narkotyku. christiane zostaje ostatecznie wywieziona na wieś, do rodzi-
ny ojca – z dala od dworca zoo i heroiny. Staje się w ten sposób bohaterką pozytywną – na-
stolatką, która wygrała z nałogiem23. 

… ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Andrzeja Rodana 

Laur pierwszeństwa jako autorowi książek gorszących obyczajowo w tamtych latach przy-
padnie jednak andrzejowi rodanowi. jego pierwsza pornograficzna publikacja została 
wydana w roku 1987 (Okolice porno shopu), a dwie następne w rok później (Życie seksual-
ne Papagejów i Ostatnie dni Sodomy). trudno o dokładne dane dotyczące sprzedaży tych 
trzech książek. na stronie autora umieszczona jest informacja, że każda sprzedała się w po-
naddwustutysięcznym nakładzie, a kilkudziesięciotysięczny pierwszy nakład rozchodził się 
w dwa, trzy tygodnie od pojawienia się nowej książki w sklepach (czy może ściślej – w kio-
skach). niestety nie można zweryfikować tej informacji, ponieważ autor jest niewiarygod-
ny w kwestii swojej twórczości i dbania o swój nieco zaśniedziały już dziś image24, przez 
co zdarza mu się wyolbrzymiać i przekręcać fakty. Faktem niepodważalnym jest jednak 
obecność jego publikacji w liczbie dochodzącej do kilku egzemplarzy u bukinistów w ca-
łej polsce (a przynajmniej u bukinistów w większych miastach − w katowicach, krakowie, 
wrocławiu, na trzech dworcach warszawy, w poznaniu i Szczecinie), co nie zdarza się na 
przykład nienackiemu. 

akcja wszystkich książek rodana rozgrywa się na zachodzie. Okolice porno sho-
pu to historia Lawiny, polaka, który w roku 1981 opuszcza polskę Ludową, by szukać 
swojego szczęścia po drugiej stronie muru berlińskiego, stanowiąc awangardę przyszłej 
emigracji:

wyprzedzamy emigrację. po nas przyjdą inni… kiedy emigracyjna fala nadpłynie, my się 
z nią zderzymy. to dla nich sondujemy przepaść. oni przyjdą pewni siebie, w ostrogach 

23 Blog poświęcony książce informuje, że jednak się to nie udało i główna bohaterka historii My, dzie-
ci z dworca ZOO po 30 latach wróciła do nałogu. pieniądze na używki czerpie z praw autorskich do 
książki… 

 24 na jednym z for internetowych znalazłem żart całkiem trafnie oddający zaangażowanie rodana w dbałość 
o swój wizerunek. jeden z internautów pisze: „jak biedny andrzejek umrze, to nie będzie kto miał mu wsta-
wić daty śmierci na wikipedii”. 
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i zobaczą nas bosych z utraconą tożsamością… My jesteśmy tylko fragmentem małej, przy-
padkowej emigracji25.

kolorowy świat konsumpcyjnego szczęścia odrzuca jednak bohaterów – polaków obciążo-
nych bagażem historycznych klęsk, polaków poszukujących swojego miejsca w kraju, które-
go języka nawet nie znają. w porzuconych wyrzutkach dokonują się destruktywne zmiany, 
rodzi się agresja i frustracja, następuje regres intelektualny i moralny. zaczynają nienawidzić 
tych, którym się powiodło i gardzić tymi, którym powinęła się noga. polak emigrant to osoba 
o rozmytej tożsamości (Lawina nie ma imienia). jedyną wartością, do której tęskni, są pienią-
dze. jedyna radość, która mu pozostaje, to seks. Seks serwowany przez autora w dużej ilości, 
polewany bogatym w skatologiczne, utarte zwroty językowym sosem. Scena powieści, w któ-
rej Lawina próbuje osiągnąć swoje katharsis poprzez akt płciowy (z agatą – dziewczyną, któ-
rą kocha), kończy się jednak niepowodzeniem. Miłość, a dokładniej seks, odziera Lawinę ze 
złudzeń, pozostawiając go ze złamanym życiem.

rodan wraca do tego wątku w swojej kolejnej powieści – Życiu seksualnym Papagejów. 
jej akcja zaczyna się w roku 1986, czyli pięć lat po Okolicach porno shopu, bohaterami są znów 
polacy, którzy za szczęściem wyjechali do republiki Federalnej niemiec. pięć lat zrobiło swo-
je. w nowej rzeczywistości są już zadomowieni, tym samym jeszcze bardziej pozbawieni na-
dziei i jeszcze bardziej zdegenerowani. Schemat pozostaje ten sam26. 

trzecia powieść rodana jest wariacją autora na temat seksualności (czy może upadku oby-
czajów) w iii rzeszy (zarówno tej schyłkowej, jak i tej w pełnej krasie). 

Ostatnie dni Sodomy (200 tysięcy egzemplarzy sprzedanych w trzy tygodnie), ostatnia 
książka rodana z czasów prL, w przeciwieństwie do dwóch poprzednich tytułów ma pew-
ną cechę konstrukcyjną, na którą warto zwrócić uwagę, a która mogła się stać przyczyną jej 
największego sukcesu. powieść otwierają wypreparowane z całości tekstu fragmenty, któ-
re w żaden sposób nie wspominają o hitlerowskich niemczech. roztaczają przed czytelni-
kiem jedynie czarną wizję upadłego społeczeństwa i oszukanego obywatela, który komen-
tuje sytuację (urywki przeplatane są z fragmentami scen łóżkowych i docinków na temat 
biustów sekretarek). dopiero po takim wstępie rozpoczyna się właściwa opowieść o losach 
młodego pisarza niemieckiego oskara von Brodowsky’ego, który z niechęci do systemu emi-
gruje do Francji. za namową olgi Schlungerg wraca następnie do rzeszy jako autor Goeb-
belsa i staje się pupilkiem całego narodu. Historia oskara rozgrywa się na tle posklejanego 
z klisz obrazu rzeszy z lat 1933−1945. autor serwuje czytelnikowi zarówno dyskusje o po-
trzebie eliminacji Żydów (rozmowy toczą się oczywiście w kręgu tylko takich nazwisk, ja-

 25 a. rodan, Okolice porno shopu, łódź 1987, s. 170.
26 jak Lawina pozbawiony jest imienia, tak robert, główny bohater Życia seksualnego Papagejów, nie posia-

da nazwiska. 
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kie przeciętny odbiorca może znać), jak i osławione zjazdy Hitlerjugend i związku dziew-
cząt niemieckich.

aby wyjaśnić fenomen popularności rodana, należy zwrócić uwagę na dwa znaczące fak-
ty. jednym z nich jest bardzo mocna erotyka. pierwszy raz w obiegu oficjalnym znalazły się 
tak dosadne i pozbawione jakichkolwiek zahamowań27 sceny pornograficzne. Okolice porno 
shopu zostały okrzyknięte pierwszą polską powieścią hard porno28. Horrendalne nakłady, ja-
kie uzyskały książki pod banderą hard porno, byłyby wynikiem zapełnienia luki rynkowej 
na produkt pożądany.

poza wyjątkowo mocnymi scenami erotycznymi powieści rodana dają jednak czytel-
nikowi coś jeszcze – pesymistyczny obraz zniszczonego systemem społeczeństwa, okraszo-
ny mniej lub bardziej zwulgaryzowaną wiedzą socjologiczną. autor oferuje polakom to, co 
lubią najbardziej: seks i narzekanie. Można nieśmiało przypuszczać, że dlatego właśnie jed-
ne z pierwszych słów Ostatnich dni Sodomy brzmią następująco: „jakie to wszystko było żało-
sne! te wiece, zebrania, głosowania, zjazdy, konferencje, partyjny entuzjazm nawet w chwili, gdy 
wszystko waliło się w gruzy, t e  p r z e b i e r a n k i - m a s k a r a d y29”. aluzja to niewybredna, ale 
jakże sugestywna. Można by się pokusić o hipotezę, że bez tej drugiej warstwy30 nie udało-
by się autorowi przebić przez narastającą falę sprowadzanych z zachodu pism pornograficz-
nych czy kaset wideo31.

pytanie, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi, brzmi: jak udało się autorowi przebić nie 
przez konkurencję (której w oficjalnym obiegu de facto nie było), ale cenzurę?

odpowiedzi może być kilka, niestety wszystkie pozostają w sferze domysłów. Być może 
rodan dostał imprimatur ze względu na rosnącą wyrozumiałość cenzorów32. jego książki 
zaspokajałyby w ten sposób narodowe łaknienie literatury erotycznej narodu. Być może zaś 
zadziałał tutaj mechanizm podobny jak w przypadku opowiadań łagrowych. po opubliko-
waniu Jednego dnia z życia Iwana Denisowicza do redakcji „czerwonej Gwiazdy” zaczęły 
napływać setki innych opowiadań o tej tematyce. na taki obrót sprawy władze radzieckie 
zareagowały oświadczeniem, że skoro już wszystko powiedział Sołżenicyn, nie ma sensu 
mnożyć bytów. w ten sposób ucięto na jakiś czas dyskusję na temat łagrów, które jednak za-

27 w sferze obrazu i języka. 
28 cyt. ze strony: http://www.andrzejrodan.pl/ksiazki.htm, dostęp: 01.06.2010. 
29 a. rodan, Ostatnie dni Sodomy, warszawa 1988, s. 7. 
30 która niestety zapracowała dla autora na przydomek historyk/filozof/socjolog, choć i w tym przypadku moż-

na przypuszczać, że są one wymysłem samego rodana. 
31 co prawda pornografia stała się dziedziną kultury masowej już w latach 70., ale dopiero upowszechnienie 

kaset o standardowym formacie VHS w połowie lat 80. przywiodło filmy porno „pod strzechy”. Cf. w. klim-
czyk, Erotyzm ponowoczesny, kraków 2008, s. 76. 

32 to jednak mało prawdopodobne, zważywszy, że cenzura obyczajowa (polityczno-obyczajowa) do samego 
końca prL starała się zachować swoje zasady – vide t. zaborowski (cenzor z woj. gorzowskiego), Dyskuto-
waliśmy o moralności, rozm. k.a. pijarowski, „czas kultury” 2003, nr 2/3, s. 66.
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gościły już w umysłach obywateli związku radzieckiego. nie chcę oczywiście stawiać tych 
spraw w jednym rzędzie, a jedynie porównać mechanizmy. jeśli coś zostało powiedziane, to 
już więcej nie trzeba do tego wracać. dzięki temu rodan stał się jedynym piewcą zwulga-
ryzowanej seksualności w polsce Ludowej. Może pojawiliby się następni, lepsi, jeszcze bar-
dziej dosadni (kontynuując analogię – tacy jak Szałamow), ale historia uniemożliwiła prze-
konanie się o tym. rok 1989 stał się cezurą, która otworzyła nowe, zupełnie inne jakościowo 
drogi polskiej erotyki.

Nawias ze znakiem ujemnym

zanim rok ten jednak nadszedł, nad ukazaniem się książek swą troskliwą opiekę roztaczał 
Główny urząd kontroli publikacji prasy i widowisk. treści prezentowane w powieściach ro-
dana zdecydowanie podlegały pod artykuł 173 obowiązującego od roku 1969 kodeksu kar-
nego. znalazły się tymczasem w kioskach ruchu i, jeśli wierzyć autorowi, odniosły sukces 
komercyjny. dlaczego? 

Być może zielone światło od cenzora teksty rodana uzyskały za to, że ich akcja rozgry-
wała się na zachodzie, że autor ukazywał jak niemożliwe jest życie po tamtej stronie muru 
berlińskiego i (w podtekście) jedyne, co ratuje polską moralność i tradycję to obowiązują-
cy ustrój. w tym ostatnim przypadku przyzwolenie na pisanie o niemoralności (i w spo-
sób niemoralny) zaspokajałoby zapotrzebowanie społeczne na obsceniczność, jednocześnie 
wyrzucając wszelkie zgorszenie czytelnika poza granice polski Ludowej. upadek bohate-
rów nie byłby upadkiem czytelników, tylko jednostek, które albo przez swoje pochodzenie 
(oskar z Ostatnich dni Sodomy) są gorsze, albo stały się takie przez błędną decyzję (Lawina 
i robert jako emigranci). do tego obraz namalowany w pesymistycznych kolorach zdawał 
się dobrze korespondować z nastrojami społeczeństwa stojącego właśnie na skraju pewnej 
epoki, tym samym zaspokajając potrzebę tak zwanego krytykanctwa, czyli bezprzedmioto-
wej krytyki. Można też uznać, że decyzja o przepuszczeniu rodana przez sito cenzury była 
posunięciem mającym odciągnąć obywateli od czytania prasy podziemnej w myśl zasady: 
skoro mamy to, co zakazane, więcej nam nie trzeba. pornografia podana tak, jak robi to au-
tor Okolic porno shopu, stawałaby się wtedy wentylem bezpieczeństwa.

warto się jednak zastanowić nad pewnym rozróżnieniem. czy to, co pisał rodan, za-
wsze było pornografią, a jeśli nie, to kiedy nią nie było? pytanie to nabiera sensu w obliczu 
procesu recenzji, przez który musiała przejść książka, aby znaleźć się w księgarniach. z jed-
nej strony mamy intencję autora tworzącego to, co chce. jeśli będzie chciał napisać romans, 
to będzie to mniej lub bardziej udany romans, jeśli książkę kryminalną, będzie to mniej lub 
bardziej udany kryminał. z utworem pornograficznym jest dokładnie tak samo. zgodę na 
wydanie mniej lub bardziej udanego zamierzenia autorskiego może natomiast wydać cen-
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zura, dla której utwór taki może mieć inne niż dla samego autora wartości, powiedzmy, d y -
d a k t y c z n e. w tym punkcie początkowe zamierzenie autorskie traci na znaczeniu, gdyż 
to nie ono wpisuje tekst w kontekst, ale aktualny kurs polityki wydawniczej (i nie tylko wy-
dawniczej) partii. 

w przypadku powieści pornograficznych sytuacja była o tyle wygodna, że uwaga krytyki 
ogniskowała się na zamierzeniach autorskich i całkowicie pomijała sytuację cenzorską książ-
ki. pozwolę sobie przytoczyć przykład jednej z recenzji:

erotyka rodana, nienackiego i całej reszty ich naśladowców popada w andro- i ginekolo-
giczny realizm dziurki od klucza, który nie ma nic wspólnego z prawdziwą erotyką. pisarze ci 
próbują zdeflorować język, ale tylko go gwałcą uprzednio udusiwszy. […] czytelnik traci gło-
wę (kto z kim), a przede wszystkim zaczyna się zastanawiać, czy istotnie literatura stawiają-
ca sobie za zadanie opis aktu seksualnego zawsze musi sprowadzać się do kilku powszechnie 
znanych zwrotów33. 

Streszczając dalej niniejszy tekst: autor, dariusz wojtczak, definiuje erotyzm jako opis aktu 
seksualnego charakteryzujący się delikatnością (na przeciwnym biegunie stawia seksualizm 

„dziurki od klucza”), przez co w jego ujęciu polska erotyka jest „czarna, frenetyczna, zwierzę-
ca i niedojrzała”. pojawiająca się w tekstach dwóch wymienionych powyżej autorów erotyka, 
czy może właściwiej – pornografia, jest według autora zasłoną dymną dla kiepskiej narracji 
i „żadnej intelektualnie treści”. próby intelektualizowania i naddane przez rodana czy nienac-
kiego treści (czy to perypetie oficera SS, czy socjologia Skiroławek) mają jednakże być uspra-
wiedliwieniem dla głównego tematu, którym jest kopulacja w swej najbardziej zwierzęcej for-
mie. „akt erotyczny jawi się tu […] jako przejaw animalistycznych instynktów nad którymi 
bohaterowie nie są w stanie zapanować”.

proponowany drink (jako forma rytuału), staje się według wojtczaka ratunkiem dla zgwał-
conej przez autorów seksualności. Myślenie autora tego króciutkiego raportu to klasyczny 
przykład ucieczki od zwierzęcości w kulturę, poprzez zrytualizowanie sfery tabu. przywodzi 
to na myśl koncepcję Georgesa Bataille’a, który w formach rytualnych i zakazach dopatrywał 
się podstawy fundującej człowieczeństwo. erotyzm stawał się dla autora Historii oka sposo-
bem powrotu seksualności w sferę kultury, jednak na szczególnych prawach:

nie chcę twierdzić, że myśl jako taka nie zna wszystkiego tego, co kwalifikuje się jako „nieludz-
kie” bądź plugawe, albo podejrzane; owszem, zna, ale nie potrafi tego naprawdę sobie przy-
swoić, zna to niejako „odgórnie”, patrząc z zewnątrz z pobłażliwością34.

33 d. wojtczak, Poniżej Pępka. Polska literatura pornograficzna, „wprost” 1990, nr 16, s. 26−27. 
34 G. Bataille, Historia erotyzmu, tłum. i. kania, kraków 1992, s. 16.
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wybrałem tekst wojtczaka, bo jest reprezentatywny dla omawianego problemu. Sfery seksual-
nej nie można pominąć, i jednocześnie należy ją pominąć, ukryć za parawanem drinka, a jeśli 
się pojawia w całej swojej dosłowności, należy rozpocząć lament. tak dzieje się w tym przy-
padku: sfera seksualności jest przez wojtczaka uznana za apolityczną, istotną i zbezczeszczo-
ną. Lament nad zgwałconą seksualnością ludzką jednak absorbuje: cała uwaga skupia się na 
problemach ciała, gdy wszelkie pozapornograficzne wynurzenia rodana35 wrzucane są do jed-
nego worka „żadnej intelektualnej treści”36. 

Może to właśnie jest tymczasem powód, dla którego powieści rodana były dla władzy cen-
ne. rodan sam kompromituje się płytkością myśli i powtarzaniem ogólnie znanych frazesów, 
więc krytyka ma powód, by nie zostawić na nim suchej nitki. krytycy skupiają się na „żad-
nej intelektualnej treści” i „realizmie dziurki od klucza” i na tym się kończy. nie przeszkadza 
to jednak, by przed kioskami ruchu ustawiały się kolejki w trzy tygodnie wykupujące 200 ty-
sięcy Ostatnich dni Sodomy (jeśli oczywiście wierzyć autorowi) dla pornografii, którą czytel-
nik bez zastanowienia wchłonie, a wraz z nią także „żadną treść intelektualną”, podprogowo 
przyjmując „prawdy” tekstu. w ten sposób proponowana przez rodana „poetyka” nabierze 
charakteru dydaktycznego, choć sam autor zapewne kierował się zupełnie innymi założenia-
mi. jego pornografia staje się pretekstowa (wehikularna37), choć t o  n i e  o n  j e s t  a u t o r e m 
t r e ś c i  p r z e z  t e n ż e  p o r n o g r a f i z m  p r z e n o s z o n y c h. 

Swój tekst o pornografii jerzy ziomek rozpoczyna znamiennym przykładem mniszki 
roswithy, która sama odczuwała do pornografii wstręt, a mimo to jej teksty niejednego mo-
gły przyprawić o rumieniec. Badacz tak komentuje tę rozbieżność:

roswitha posłużyła się dobrze znanym w wielkiej literaturze moralistycznej chwytem, który 
można by nazwać erotyką w nawiasie ze znakiem ujemnym. konwencja ta wyraża z góry po-
tępienie czynów, które dla większego zohydzenia starannie relacjonuje (co nie znaczy, że au-
tor posługujący się taką konwencją jest lubieżnym obłudnikiem)38.

nie mam wątpliwości, że rodan zaplanował sobie stworzenie utworu pornograficznego. osta-
tecznie jednak został on wzięty w nawias i opatrzony znakiem ujemnym przez kontekst, w któ-

35 pozwolę sobie pominąć w tym miejscu nienackiego, bo jednak to autorzy różnej klasy. to, co u rodana nie 
ma pokrycia w warstwie fabularnej i jest wartością autoteliczną (seks), w powieści nienackiego stanowi or-
ganiczny komponent świata przedstawionego – Skiroławki to przecież wieś, a człowiek wiejski należy do 
sfery „brzucha”, to marchołt, którego jestestwo w przeważającej mierze zakorzenione jest w obsceniczności. 
z drugiej strony połączenie tych dwóch nazwisk pod jednym szyldem jest dobrym przykładem zjawiska, 
o którym piszę. traci na znaczeniu powód użycia w powieści środka, którym jest erotyzm, natomiast istot-
ny staje się jej odbiór i święte oburzenie krytyków.

36 Być może stosuje się tutaj zasadę Marshalla McLuhana, mówiącą, że to przekaz jest treścią.
37 Cf. j. ziomek, Pornografia i obscenum [w:] idem, Powinowactwa literatury: szkice i eseje, warszawa 1980, s. 299. 
38 Ibidem, s. 289−290. 
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rym postanowiono go wykorzystać. Sądzę też, że podobnie rzecz się miała z większością z wy-
mienionych powyżej książek. 

Heroina, manicheizm i osiedla robotnicze

Pamiętnik narkomanki zaczyna się tak:

21 marca 1973
pierwszy dzień wiosny. wspaniały słoneczny. wszystko budzi się do życia. i we mnie coś się 
obudziło. do głowy wpadł mi szalony pomysł. poszłam na pierwsze w życiu wagary. ja, wzo-
rowa uczennica i córka. […]

do mojego stolika dosiadło się dwóch chłopców, byli dziwnie ubrani. Mieli długie włosy, 
rzemyki na szyjach i rękach. […] jeden z nich, Filip, […] spytał, czy nie chcę z nimi iść w pew-
ne miejsce. zgodziłam się, nie pytając o nic. […]

poszliśmy we trójkę. nie znałam imienia drugiego chłopaka, nie przedstawił się. 
weszliśmy do pewnego mieszkania. wszystko tutaj było nieokreślone, wszystko czemu 

się przyglądałam. […] byli tam inni, podobni do moich nowych kolegów. dziewczyny też były. 
wszyscy podobnie ubrani, chociaż każdy inaczej. Filip powiedział im, że jestem „nowa”. jakaś 
dziewczyna wstała i zawiesiła mi na szyi sznur przeźroczystych koralików. zrozumiałam, że 
zostałam przyjęta do ich grona, choć jeszcze nie wiedziałam kim są. 

na stoliku zauważyłam kilka strzykawek i jakieś pudełka. Filip wyjął z jednego ja-
kieś ampułki i naciągnął płynu do strzykawki. wziął moją rękę i podwinął rękaw. Ba-
łam się bardzo, ale ciekawość była silniejsza. „pierwsza komunia” – usłyszałam czyjś głos 
i śmiech39. 

cała reszta wydarzeń opisanych w książce była konsekwencją powyższego. postarajmy się 
jednak przyjrzeć odrobinę dokładniej przytoczonemu cytatowi otwierającemu Pamiętnik. 
problemy Basi rozpoczynają się w chwili, kiedy decyduje się opuścić wyznaczone jej przez 
państwo struktury – idzie na wagary. negując swoją pozycję społeczną, dostaje się pod 
wpływ sił, z którymi kontakt doprowadzi ją w końcu do upadku. Siły te definiowane są po-
przez swoją amorficzność. Są one czymś innym niż świat oficjalny, znane dziewczynie dom 
i szkoła, dlatego określa je ona epitetem „dziwne” (kwestia ubioru). nowi znajomi nie zo-
stają też określeni nominalnie – tylko jeden z poznanych w kawiarni chłopców przedstawia 
się jej. podobnie rzecz ma się z mieszkaniem, do którego prowadzi Basię Filip z przyjacie-
lem na jej inicjację narkotyczną. 

39 B. rosiek, op. cit., s. 3−4. 
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cała sytuacja ma charakter manichejski. Szkoła i dom są przeciwstawione światu niezna-
nemu, owianemu w toku narracji nieuchwytnością, zanurzonemu w ciemności (jak się okaże 
później, także tej moralnej). Basia, decydując się na opuszczenie przynależnej jej osobie sfe-
ry (w której nota bene osiąga sukcesy jako wzorowa córka i prymuska), wkracza w świat nocy, 
w świat rozmyty. ta druga strona również ma jednak swoje desygnaty: długie włosy, rzemie-
nie na rękach i szyi, szklane paciorki. w ten sposób podświadomie kreowany jest obraz złego 
hipisa. co parę stron dalej wyrażone jest expresis verbis przez samą narratorkę: „Mam wszyst-
ko olewać i robić swoje, bo jestem hipiską”40.

nawet mało wnikliwy czytelnik odnajdzie w inicjacji, która ma ewidentnie charakter re-
ligijny, czy może religijny á rebours, pewną przesadę. pierwszą porcję twardego narkotyku Ba-
sia przyjmuje już na swoich pierwszych wagarach, zapewne parę godzin po podjęciu decyzji 
o zanegowaniu obowiązujących ją zasad. następnego dnia bohaterka decyduje się na kolejne 
wagary i poszukiwanie swoich nowych kolegów i po raz drugi zostaje zmorfinizowana. na-
stępny wpis rozpoczyna się od przytoczonego wcześniej cytatu. już jest uzależniona, ergo już 
jest hipiską. 

nasuwa się w tym miejscu szereg pytań. dlaczego wszystko dzieje się tak błyskawicznie? 
dlaczego autorka w ten sposób skonstruowała pierwsze trzy wpisy swojego pamiętnika? Być 
może warto będzie też zapytać, dlaczego zaczyna od narkotyków przyjmowanych dożylnie? 
wreszcie, dlaczego książka w dość drastyczny sposób opowiadająca o życiu narkomanów (i jed-
nym heroicznym przypadku zwycięstwa z nałogiem) mogła ukazać się w kraju niedopuszcza-
jącym do mówienia o problemach, których w nim oficjalnie nie było41?

jak już wspomniałem, ważnym rozróżnieniem jest w Pamiętniku narkomanki przeciw-
stawienie oficjalnych struktur kontrkulturze, która stwarza zagrożenia dla młodego obywa-
tela świata socjalistycznego. podany w przystępnej formie literatury młodzieżowej moralitet 
nobilituje panujący porządek i podprogowo przestrzega przed angażowaniem się w nieofi-
cjalne zrzeszenia – w tym wypadku subkulturę. czytelnik, wędrując z Basią przez świat jej 
wewnętrznych załamań i bólu po stracie kolejnych przyjaciół, zaczyna przyjmować apro-

40 Ibidem, s. 7. 
41 o stosunku do problemu narkomanii andrzej jaczewski opowiadał tak: „d.z.: w prL istniał problem nar-

komanii, choć nie wszyscy chcą dziś o tym wiedzieć./ a.j.: jako pierwsi zwróciliśmy na to uwagę – dr Thiel, 
dr andrzejewska […] i ja, ale władza mówiła nam, że narkomanii nie ma. /[o Thielu]: władze nie chcia-
ły przyjąć do wiadomości, że problem narasta. doktora Thielego, głównego eksperta, dyrektora w Lu-
biążu, usunęli. w warszawie nie mógł znaleźć pracy i popełnił samobójstwo. Był zaszczuty. /d.z.: jak?/ 
a.j.: pojechał do Hagi, na międzynarodowy kongres psychiatrów zajmujących się narkomanami i opo-
wiedział o polsce. wtedy radio wolna europa podało, że doktor Thiel potwierdził: w polsce są narkoma-
ni. to wywołało ogromne oburzenie władz, że on na zachodzie nas oczernia. i gdy wysiadł z samolotu, 
aresztowali go i wałkowali w pałacu Mostowskich, dlaczego to wygłosił. parę dni później, dowiedziałem 
się, że popełnił samobójstwo”. Vide a. jaczewski, Seks nieochrzczony: jeśli chodzi o sprawy seksu, komuna 
od opcji kościelnej niczym się nie różni, rozmawia Dariusz Zaborek, „Gazeta wyborcza” 2005, nr 259, do-
datek „duży Format”, s. 9. 
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bowane przez nią wartości i odrzucać to wszystko, co doprowadziło ją do stanu, w którym 
się znalazła. 

Myślę, choć to tylko moja hipoteza, że to jest powód, dla którego warto było przepuścić 
przez cenzurę książkę łamiącą obowiązujące tabu niemówienia o problemach narkotyków 
w polsce Ludowej. niezależnie od tego, czy książka była potrzebna w faktycznej walce z pro-
blemem narkotyków, niezależnie od tego, że w jej powstanie zaangażował się sam kotański, 
obok oficjalnego powodu jej powstania (intencji odautorskiej) pojawia się druga, paralelna 
nitka interpretacji, modelująca nie tyle nastawienie do problemu narkotyków, ile do kształ-
tu rzeczywistości w ogóle. 

z książką My, dzieci z dworca ZOO sprawa ma się podobnie jak z rodanem. to nie 
jest universum socjalistyczne, lecz zdegenerowany zachód, gdzie opisane sytuacje m u s z ą 
się zdarzyć. Losy rodziny christiane przywodzą na myśl wspominany tekst kałużyńskiego, 
w którym przyczyn tak demoralizacji, jak i twórczości o charakterze patologicznym autor 
upatrywał na modłę marksistowską w warunkach bytowania. Małe mieszkania robotniczego 
osiedla Gropiusstadt, problemy z pracą ojca (mieszczanina epoki imperializmu42), musiały 
doprowadzić jego córkę do upadku. pozostawiona sama sobie, skazana jest na to, co kału-
żyński nazywa biologicznym indywidualizmem43, czyli na podporządkowywanie się najniż-
szym popędom ściągającym kondycję ludzką do poziomu zwierzęcego.

odwołajmy się do tego publicysty i jego dywagacji, które miały oczywiście wystawić złą 
notę całej kulturze zachodu. przypomnijmy: rozwiązłość seksualną i obyczajową mieszczan 
krajów kapitalistycznych wywodzi kałużyński z trzech teorii. jedną jest pseudonietzscheań-
skie rozumienie zasady bycia poza dobrem i złem, pozostawione europie w schedzie przez na-
zistów, drugim – kultura chrześcijańska, trzecim – freudyzm.

Społeczeństwo kierujące się doktryną wiedeńskiego psychiatry (a takie jest właśnie spo-
łeczeństwo mieszczańskie), dąży do braku jakichkolwiek zasad i całkowitego, atawistycznego 
zdrowia. oczywiście „zdrowie” takie może prowadzić jedynie do upadku moralnego, i w osta-
teczności także fizycznego, człowieka pozostawionego samemu sobie. 

christiane F. jest tego przykładem. zapoznając się z jej drastycznym losem, czytelnik przy-
swaja sobie schemat, który rządzi całymi masami podobnych christiane jednostek. o tym 
wspominają zresztą autorzy wywiadu we wstępie:

piętnastoletnią wówczas christiane F. spotkaliśmy w początkach roku 1978 w Berlinie, gdzie 
występowała jako świadek w pewnym procesie. umówiliśmy się z nią na wywiad, który miał 
być uzupełnieniem naszych badań nad sytuacją młodzieży. na rozmowę przewidywaliśmy 
dwie godziny. z dwóch godzin zrobiły się dwa miesiące.

42 z. kałużyński, Podróż na Zachód, warszawa 1952, s. 162. 
43 Ibidem, s. 164.
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[…] Byliśmy zdania, że historia christiane F. więcej mówi o sytuacji wielkiej części mło-
dzieży w naszym kraju niż najbardziej nawet starannie udokumentowany raport44.

Historia christiane nie jest więc wymysłem, lecz przedstawionym człowiekowi po wschodniej 
stronie żelaznej kurtyny świadectwem tego, jak wygląda życie na zachodzie. to samo dzieje 
się z Genetem. już w roku 1953 kałużyński używał autora Uroczystości żałobnych jako wyra-
ziciela mieszczańskiego indywidualizmu45. 

tekst kałużyńskiego pozwoliłem sobie przytoczyć nie bez powodu. jego aktualność 
po ponad 30 latach od powstania świadczy o tym, że system w swoich założeniach pozo-
stał niezmienny pomimo przeobrażających się warunków politycznych i różnych metod 
postępowania. 

Teksty „zawiasowe”

kiedy zjawiska pozostające w sferze tabu obyczajowego przenikają do kultury oficjalnej, kultura 
ta zaczyna być zagrożona. w treściach zakazanych może zostać przemycony pierwiastek czyha-
jący na spójność obowiązującego oficjalnie systemu46. powstaje więc sytuacja, w której z jednej 
strony władza pozwala na rozluźnienie sfery obyczajowej, po to by rozładować napięcia społecz-
ne i móc łatwiej kontrolować podległych jej obywateli, z drugiej rodzi się atmosfera katalizują-
ca ferment myśli. teksty użyte w tym celu, niezależnie czy będą to teksty o życiu narkomanów, 
twarda pornografia czy festiwal w jarocinie, w zależności od perspektywy będą miały podwójne 
oblicze. tyrmand w swoim Dzienniku taką twórczość nazywał literaturą „zawiasową”:

kisiel twierdzi, że tylko literatura „zawiasowa”. którą kopnąć można w obydwie strony jak 
w kowbojskich saloon’ach, ma jakąś wartość. […]

chciałbym pisać coś przeciw fizycznemu okrucieństwu, a także kiedyś coś o nagrodach za 
kłamstwo i chytrość, jakie życie rozdaje tak hojnie chytrym, sprzedajnym kłamcom, a co jest 
złym motorem życia, napędzającym zło w człowieczość. ja wiem, że to właśnie literatura „za-
wiasowa”, ale przecież komuniści powinni być w niej zainteresowani, zawsze mogą ją pchnąć 
w swoją stronę, czyż zatem porozumienie jest wykluczone?47

44 christiane F., op. cit., s. 7. 
45 Vide z. kałużyński, op. cit., s. 170. kałużyński podaje Francuza jako przykład rozwiązłości ameryka-

nów… 
46 zaczyna się to, co Mcnair opisywał tak: „państwo totalitarne może kontrolować egzemplarze, a nie system 

przekazywania informacji”. B. Mcnair, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, 
tłum. e. klekot, warszawa 2004, s. 29. władza traci więc kontrolę przede wszystkim nad sposobem, w jaki 
jest wykorzystywana nadwyżka informacji. 

47 L. tyrmand, Dziennik 1954, s. 262–263.



Niepolityczne tabu PRL, czyli o cenzurze obyczajowej lat 80. 

tam, gdzie wykorzystane są teksty zawiasowe, by kontrolować nastroje społeczne, pojawia się 
możliwość stawiania biernego oporu bez konieczności angażowania się w wielką politykę. „po-
niżej oficjalnego życia prL, które konsekwentny zwolennik «Solidarności» winien bojkoto-
wać, miało się toczyć życie społeczne, polityczne, kulturalne”48. teksty te jednocześnie „urabia-
ją” swoich odbiorców, dają im posmak wolności i uczą w odpowiedni sposób ją interpretować. 
to ważny fakt, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w roku 1989 społeczeństwo polskie wkroczyło 
w nową rzeczywistość, w której posmak wolności nie był już potrzebny. pozostał jednak pod-
progowy przekaz niesiony przez „teksty zawiasowe”, który trudno sobie uświadomić, a który 
wpływa, być może, także na nasz49 sposób postrzegania rzeczywistości, na nasze postępowa-
nie etyczne i światopogląd „stosowany” w sprawach erotycznych.

48 j. klejnocki, j. Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni: o twórczości tzw. pokolenia „bruLionu” (1986−1996) 
[pierwsza monografia literatury 30-latków], warszawa 1996, s. 16.

49 urodzonych właśnie w latach 80., a pewnie także tych młodszych.


