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„Mała dziewczynka podglądająca naród”. 
Gra z cenzurą w poezji Ewy Lipskiej

Mała dziewczynka podglądająca naród1 ze zdziwieniem obserwuje (będące 
tematem wiersza Egzamin) ogłoszenie wyników konkursu na króla. Z okien 
oranżerii dostrzega przewodniczącego komisji, który właśnie:

pobiegł po naród
aby móc uroczyście 
wręczyć go królowi2.

Oba skompilowane w powyższym zagajeniu wiersze Ewy Lipskiej, traktują-
ce o mechanizmach funkcjonowania socjalistycznej władzy, wzbudziły niepo-
kój cenzorów „określonej epoki”. Pierwszy z nich Mała dziewczynka podgląda-
jąca naród jako potencjalnie niebezpieczny wymieniony został w Informacjach 
codziennych o dokonanych ingerencjach. Drugi kończący się pointą:

Naród
oprawiony był
w skórę3

wzmiankowany jest w cenzorskich Materiałach instruktażowych z 1974 roku, 
w których to uprzednie, dwukrotne dopuszczenie tego utworu do druku uzna-
no za przykład karygodnego przeoczenia ze strony pracowników Głównego 
Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW). Na niecenzuralność 
wiersza Lipskiej Egzamin zwracano uwagę zarówno we wspomnianych wyżej

1  Zastrzeżenia wobec tego wiersza Ewy Lipskiej zgłaszał cenzor w Informacjach codziennych 
o dokonanych ingerencjach, 1974, nr teczki 1080. W miesięczniku Związków Teatrów Amatorskich 
„Scena” (1974, nr 9) w scenariuszu Bogusława Kierca, będącym kompilacją tekstów poetyckich, 
urzędnik cenzury zakwestionował trzy utwory: Krwotok Juliana Kornhausera, Protokół Stanisława 
Barańczaka i wiersz Ewy Lipskiej Mała dziewczynka podglądająca naród.

2  E. Lipska, Egzamin; cyt. za: Materiały instruktażowe, 1974, nr teczki 1095. 
3  Tamże.



120 Joanna Hobot-Marcinek

Materiałach instruktażowych, jak i w Ocenach i analizach dokonanych na zlecenie, 
będących nie tylko przeglądem tendencji występujących w recenzowanych ma-
teriałach, ale i katalogiem cenzorskich przeoczeń i ingerencji zbędnych (stano-
wiących niepożądane przeciwieństwo tzw. prawidłowych reakcji cenzorskich).

Co znamienne, w Ocenach i analizach… urzędnik GUKPPiW interpreto-
wał utwór Lipskiej jako „swoistą ocenę swobód demokratycznych”. Również 
dla cenzora sporządzającego materiały instruktażowe wiersz ten stanowił kry-
tyczną ocenę demokracji, tyle że demokracji określanej mianem socjalistycz-
nej. Cenzorskie zastrzeżenia do wiersza Egzamin były konsekwencją jednego 
z najważniejszych i stałych nakazów obowiązujących cenzorów, jakim było 
nadzorowanie przestrzegania zasady decorum w odniesieniu do przywódców 
PZPR i czuwanie nad kształtowanym przez prasę i media obrazem pierwszego 
sekretarza oraz otaczających go funkcjonariuszy partyjnych. Wszelkie publi-
kacje dotyczące przywódców partii miały być przygotowywane na podstawie 
„aktualnej wykładni propagandowej”, przybierającej postać dyrektyw zawar-
tych w Książkach zapisów i zaleceń. Mianowicie na przykład w roku 1972 zale-
cano: „nie publikować materiałów o 61. rocznicy urodzin tow. Edwarda Gier-
ka”, „komentować w rzeczowym tonie wizytę towarzysza Gierka we Francji”, 
„unikać określeń »przełomowy moment«, »historyczna wizyta«”, kłaść nacisk 
na rzeczowość rozmów i sprawy gospodarcze, „nie pisać o ewentualnej wizy-
cie E. Gierka w USA”4. Także dobór publikowanych w prasie zdjęć pierwszego 
sekretarza musiał być każdorazowo uzgadniany z GUKPPiW.

Nie tylko dziennikarzom, ale i autorom niskonakładowych tomików nie 
można było pozwolić na ukazywanie w krzywym zwierciadle – tak subtelnie 
retuszowanego przez cenzurę – wizerunku przywódców partyjnych. Stąd też 
jeden z cenzorów recenzujących tomik Adama Zagajewskiego Komunikat do-
magał się usunięcia z wiersza Cierpliwość zdania: 

A ileż już skrzydeł
trzepotało na ich komendę
w stygnącym powietrzu5.

Cenzor nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, że pod pozornie 
enigmatycznym określeniem „oni” podmiot mówiący rozumie członków 
„partyjnej góry”, a raczej ich wykreowane na użytek publiczny wizerunki:

Pozostaję tutaj, aby oglądać
doskonałość ich ruchów nie zniszczoną jeszcze

przez namysł starości. 
Jacy są męscy,  jacy oni6.

4  Książki zapisów i zaleceń, 1972, t. 1, nr teczki 1130; 1974, t. 1, nr teczki 1130, nr teczki 1301; 
t. 3, nr teczki 1303.

5  A. Zagajewski, Cierpliwość; cyt. za: Recenzje terenowe, 1971, nr teczki 922.
6  A. Zagajewski, Cierpliwość, [w:] tegoż, Komunikat, Kraków 1972, s. 34 [podkr. – J.H.M].
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Przywołane tu obiekcje cenzora wobec zamieszczonego w niskonakłado-
wym tomiku utworu Zagajewskiego pozwalają zrozumieć, jak wielkim wy-
kroczeniem w oczach zwierzchników było aż dwukrotne zwolnienie do druku 
w czasopismach wiersza Ewy Lipskiej Egzamin, ukazującego następująco wad-
liwy mechanizm wyłaniania partyjnych elit:

Egzamin konkursowy na króla 
wypadł doskonale.
Zgłosiła się pewna ilość królów
i jeden kandydat na króla.

Królem wybrano pewnego króla
który miał zostać królem.

Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie
spartańskie wychowanie
i za uśmiech
ujmujący wszystkich za szyję

Z historii odpowiadał 
ze świetnym wyczuciem milczenia.

Obowiązkowy język 
okazał się jego własnym7.

Wykorzystanie przez poetkę gatunku bajki czy też przypowieści uznać nale-
ży w tym wypadku za próbę podjęcia gry z cenzurą. Zastosowany wybieg mógł 
wprowadzić i wprowadził, przynajmniej chwilowo, cenzora w błąd. Podjęta 
przez autorkę próba „obejścia zakazów” cenzury przyniosła oczekiwane rezul-
taty, uniemożliwiając interwencję urzędnikowi GUKPPiW, który zdawał sobie 
sprawę z tego, iż „współczesna poezja ma to do siebie, że pod każdy wiersz 
można podstawić kilka interpretacji”, stąd też być może nie potrafi ł znaleźć – 
jak zwykli mawiać cenzorzy – „dość konkretnych argumentów przemawiają-
cych za zdjęciem utworu”.

Należy zauważyć, że w przypadku wiersza Egzamin błąd cenzora wywoła-
ny został zarówno obraną przez poetkę strategią nadawczą, jak i względami 
pozaliterackimi. Cenzor miał świadomość tego, że wydana przez niego decy-
zja zostanie zweryfi kowana przez zwierzchników terenowych i warszawską 
centralę. Urzędnik GUKPPiW balansował między przeoczeniem a ingerencją 
zbędną, która mogła narazić go na zarzut „wiązania na siłę tekstów z sytuacją 
polityczną”. Czynnik pozaliteracki (ciągła kontrola stopnia profesjonalizmu 
cenzorów) powodował jednoczesne „zaostrzanie” i „rozmazywanie” kryteriów 
cenzorskich.

7  E. Lipska, Egzamin, dz. cyt. 
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„Jestem przekonana, że zastrzeżenia [te – J.H.M.] są wścibskie, dopatrują 
się czegoś we wszystkim, co nie jest zrozumiałe. Naczelnik wydziału w Krako-
wie nie zajął własnego stanowiska”8 – pisała naczelnik warszawskiej cenzury, 
formułująca opinię o zgodności z kryteriami cenzorskimi wydanego nakładem 
Wydawnictwa Literackiego tomiku Tomasza Gluzińskiego Sonety zwrotne. Na-
czelnik nie podzieliła zdania trzech poprzednich recenzentów, którzy twier-
dzili, iż forma wierszy – akrostych – służy zmyleniu cenzury i przemyceniu 
niecenzuralnych treści. Już ten przykład uświadamia, że urzędnicy GUKPPiW 
reprezentowali niekiedy skrajnie odmienne stanowiska. Różnice zdań bywały 
przyczyną ostrych dyskusji, wzajemnych drwin i oskarżeń, a nawet powodo-
wały negatywną weryfi kację cenzorów niższego szczebla przez zwierzchników.

Być może zatem zastosowanie przez Lipską paraboli nie tyle zmyliło cen-
zorów, ile wprowadziło ich w konsternację. Wyżej wymieniony zabieg mógł 
wzbudzić w szeregowych pracownikach cenzury obawy, iż uzasadnienie do-
konanej przez nich ingerencji będzie w oczach ich zwierzchników bardziej 
niepoprawne od wymowy wiersza, posługującego się bajkowym kostiumem.

Na przeoczenie czy konsternację cenzora nie mogli liczyć natomiast ci auto-
rzy, którzy wypowiadali się wprost i niepochlebnie na temat poziomu prezen-
towanego przez ludzi zajmujących eksponowane stanowiska w KC i rządzie. 
Przekonał się o tym Tadeusz Różewicz – autor skonfi skowanego przez cenzurę 
utworu pt. Wypychanie działacza. Przyczyny, dla których cenzura uznała tekst 
za politycznie szkodliwy, objaśnią chyba najlepiej fragmenty samego wiersza:

Oto człowiek
wypchany przez innych ludzi
kiedy odejdą
zostanie Kukła

mówią o nim Mądry
i każde jego słowo
zmienia się w przysłowie

dorabiają do jego teraźniejszości 
przeszłość wielką i barwną
jak ogon pawia
jak tył pawiana

retuszują fotografi e 
montują magiczne fotomontaże
przycinają mu uszy
(…)

8  Recenzje terenowe, 1972, nr teczki 943.
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z człowieka średniego
robią
wielkiego9.

Konsekwencją mówienia „wprost” o mechanizmach dochodzenia do wła-
dzy i utrzymywania się przy niej było: bądź wyeliminowanie wiersza przez 
cenzurę, bądź cenzorskie ingerowanie w jego kształt artystyczny i ideową wy-
mowę. W ten sposób wiersz Ewy Lipskiej Sanatorium usunięty został przez 
cenzora z przedłożonego przez wydawnictwo „Czytelnik” Czwartego zbiory 
wierszy, podczas gdy utwór Opinia komputera poddany został częściowemu 
retuszowi. 

Ideologiczni „recenzenci” wiersza Sanatorium za drażliwą uznali opowieść 
podmiotu lirycznego o nieodpartych urokach pozostawania przy władzy oraz 
o chorobliwym uzależnieniu od „oklasków” i stanowisk:

W tym sanatorium
leczy się pacjentów brawami
niektórym stosuje się brawa na czczo
inni są biczowani brawami.
Kiedy stają nago 
na śliskiej mównicy
zrywa się strumień oklasków
który uderza w nich
raz zimną raz gorącą 
owacją.
inni otrzymują brawa w tabletkach.
Wtedy oklaski odzywają się w ich uszach
W kilka godzin po zażyciu10.

Ze zdecydowaną reakcją cenzora spotkała się zatem podjęta przez autor-
kę Czwartego zbioru wierszy próba podkreślenia faktu, iż w celu zaspokojenia 
nałogu władzy człowiek staje się konformistą i gotów jest na wszystko, cze-
go zażądają zajmujący się rozdziałem stanowisk. Jako satyra na taką właśnie 
postawę oraz na sposoby dobierania kadry kierowniczej odczytany został też 
drugi z wyżej wymienionych wierszy Lipskiej – Opinia komputera. Tym razem 
jednak ingerencja była częściowa i dotyczyła wyróżnionego fragmentu, mó-
wiącego o miałkości partyjnych elit:

9  T. Różewicz, Wypychanie działacza; cyt. za: Oceny i analizy dokonane na zlecenie, 1974, t. 2, 
nr teczki 1093.

10  E. Lipska, Sanatorium; cyt. za: Prace ocenowe i analityczne, 1973, nr teczki 1123. Sanatorium 
nie zyskało wizy cenzorskiej w 12 numerze „Odry” z 1973 roku. 
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Jest za słabym człowiekiem
Żeby być za mocnym człowiekiem
Powołać na stanowisko 11.

Cenzorska decyzja o usunięciu wyżej przytoczonych wersów spowodowa-
ła, że Ewa Lipska – tak jak i inni twórcy zmagający się z PRL-owskim syste-
mem – stanęła przed etycznym dylematem związanym ze zgodą na okalecze-
nie własnego utworu. Poetce dane było doświadczyć moralnie dwuznacznego 
kompromisu, o którym ponad sto lat wcześniej Adam Mickiewicz w liście do 
Jana Czeczota pisał słowami: „Pozwoliłem [ten ustęp – J.H.M.] wyrzucić, jak 
się pozwala oko wyłupić, by głowę ocalić”12. 

Dla twórców doby polskiego romantyzmu, którzy zdawali sobie sprawę, 
że społeczeństwo „w pisarzach widzi swych jedynych przywódców, obrońców 
i wybawicieli od mroków samowładztwa”13, każda decyzja okaleczenia własne-
go utworu była niezwykle bolesna. Komunistyczne władze, nieomal wzorem 
cara Mikołaja I, nie uznawały „literatury jako takiej, to znaczy wolnej i nie-
zależnej”; nie uznawały tym samym „wysokiego etosu pi sarza oraz misyjnej 
roli literatury”14. Jak pisał badacz dziejów carskiej cenzury, Michał Lemke, car 
Mikołaj I uważał, że „literatura winna być wierną i pokorną sługą jego reżimu, 
czułym barometrem carskiej polityki. Pisarz nie mógł być wolny i niezależ-
ny już dlatego, że w Rosji w ogóle nie było takich ludzi”15. Parafrazując słowa 
Lemkego, można powiedzieć, że podstawową zasadą cenzorskiej strategii od-
biorczej w PRL było przekonanie, że literatura powinna być wierną, pokorną 
sługą reżimu, czułym barometrem polityki socjalistycznego państwa. Z tym 
właśnie nastawieniem przystępowali cenzorzy do lektury wierszy poetów, któ-
rzy przejawiali ambicje opisania, kontestacji i przemiany rzeczywistości.

Zarówno literatura, jak i szarzy obywatele mieli służyć reżimowi. Ci ostat-
ni byli manipulowani przez partię i będące jej narzędziem środki masowego 
przekazu. O łamaniu charakterów i próbach tworzenia społeczeństwa, któ-
re myśli, czuje i działa pod dyktando, nie należało nawet wspominać. Toteż 
w numerze 8 „Literatury” z 1975 roku nie mógło się ukazać Dyktando Ewy 
 Lipskiej. Wiersz ten cenzor usunął w całości bez większych rozterek i uzasad-
nień, za niesprawiedliwe wobec socjalistycznej demokracji uznając słowa:

11  E. Lipska, Opinia komputera; cyt. za: Informacje bieżące o ingerencjach, 1974, nr teczki 1077.
12  List do Jana Czeczota, Kowno 26 II–10 III 1823, [w:] A. Mickiewicz, Dzieła, red. 

J. Krzyżanowski, t. 14, 15: Listy, Wydanie Jublileuszowe, Warszawa 1955, s. 223.
13  W. Bieliński, Pisma literackie, przeł.. J. Walicka, W. Anisimow-Bieńkowska, oprac. A. Walicki, 

Wrocław 1962, s. 527.
14  Tamże. 
15  M. Lemke, Nikołajewskije żandarmy i literatura 1826–1855 godow. Po podlinnym diełam 

Trjetiego Oddielienija, Pietierburg 1908, s. 29; cyt. za: B. Mucha, Dzieje cenzury w Rosji, Łódź 1994, 
s. 82.
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Pod dyktando.
Żeby tylko nie popełnić błędu,
(…) 
Wiedzieć kiedy zamykać a kiedy otwierać
Usta.
(…) po pewnych datach postawić kropkę.
Po innych 
Minutę ciszy.
(…)
Pamiętać, że anty-
Łączy się zawsze z pewnymi wydarzeniami

Pamiętać
Aby nie popełnić błędu przy śmierci.
Umrzeć ortografi cznie16.

O niecenzuralności wiersza Lipskiej zadecydowały przede wszystkim łatwe 
do odczytania aluzje do obowiązującej w życiu publicznym nowomowy oraz 
do wydarzeń, postaci i faktów, skazanych na wyparcie ze zbiorowej świadomo-
ści i pamięci. Dla PRL-owskiej cenzury wiersz Lipskiej był równie szkodliwy 
i nieprawomyślny, tak jak poświęcony carskiej cenzurze, zawierający aluzję do 
współczesności, tekst Melchiora Wańkowicza, w którym autor ubolewał: „na 
każdym etapie historii każą nam się wyrzekać bądź legionów napoleońskich, 
bądź »czerwieńców« 1863 roku, bądź pachołków żydo-komuny, bądź zaplu-
tych karłów reakcji”17.

Jednak to nie walka o przywrócenie niezakłamanej pamięci historycznej 
naraziła poetów lat siedemdziesiątych, zwłaszcza poetów Nowej Fali, na kon-
frontację z cenzurą, lecz próba opisania szarej PRL-owskiej rzeczywistości, 
o której poprzednie generacje nie mogły bądź nie chciały się wypowiadać.

Przeświadczenie, iż poezja powinna być „bagnetem wbitym w brzuch 
swojego czasu”18, stanowiło programową deklarację jednoczącą Nową Falę. 
Deklaracja ta bliska była także Ewie Lipskiej, odżegnującej się skądinąd od 
generacyjnej nowofalowej przynależności. Jednak to nie data urodzenia, de-
biutu, przeżycie pokoleniowe, akces programowy czy język poetycki wiązały 
Lipską z nowofalową, kontestacyjną formacją. Za ważniejszą od programo-
wych manifestów należy uznać niepodważalną wspólnotę motywów oraz chęć 
nazwania i zdefi niowania bolączek współczesności, skutkującą koniecznoś-
cią podjęcia gry-walki z cenzurą. Próby trafnego, uczciwego, a zatem całko-
wicie pesymistycznego nazwania rzeczywistości podejmowane przez Lipską, 

16  E. Lipska, Dyktando; cyt. za: Oceny i analizy dokonane na zlecenie, 1975, nr teczki 1094.
17   Cenzorski komentarz do zatytułowanego znamiennie U progu teraźniejszości szkicu M. Wań-

kowicza; cyt. za: Oceny i analizy dokonane na zlecenie, 1974, t. II, nr teczki 1094. Wspomniany esej 
miał zostać opublikowany w 38 numerze „Literatury”. Por. J. Hobot, Gra z cenzurą w poezji Nowej 
Fali (1968–1976), Kraków 2000, s. 193–194.

18  K. Karasek, Przez otwory strzelnicze ust, „Poezja” 1971, nr 12, s. 58–64.
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 musiały  zaniepokoić cenzorów. Zwłaszcza ujawniony w wierszach Egzamin, 
Sanatorium, Opinia komputera, Mała dziewczynka… sceptycyzm wobec ludzi 
systemu i samego modelu socjalistycznej władzy stawiał poetkę w mniema-
niu urzędników GUKPPiW w jednym szeregu z przedstawicielami Nowej Fali.

Wspólnego krytycznego, wnikliwego i pesymistycznego głosu młodych 
cenzura bardzo się obawiała, o czym świadczyć mogą chociażby losy przezna-
czonego dla amatorskich teatrów poetyckich scenariusza Bogusława Kierca 
pt. Jak ty. Nieprawomyślna z punktu widzenia cenzora okazała się kompilacja 
utworów, które – co interesujące – z osobna zwolnione zostały do druku. Ze-
stawienie ze sobą wierszy Juliana Kornhausera Krwotok, Stanisława Barańcza-
ka Protokół oraz Ewy Lipskiej Mała dziewczynka podglądająca naród uznano 
za zdecydowanie niewskazane. Proponowane przez autora scenariusza wspól-
ne wykonywanie utworów zawierających ironiczną wizję „demokracji socjali-
stycznej” i „socjalistycznego humanizmu” było dla cenzorów nieakceptowal-
nym manifestem postaw i opinii jednego pokolenia.

Warto przy tym podkreślić, iż wiersz Ewy Lipskiej jako szczególnie w tym 
zestawieniu szkodliwy przytoczony został w materiałach cenzorskich w cało-
ści. „Bohaterka” wiersza, przedwcześnie dojrzała mała dziewczynka, „obecna 
na procesach przyjaciół Peryklesa”, która wciąż jednak „nie rozumie dlaczego 
zostali skazani”, tak jak i „nie rozumie (…) wielu innych procesów”, niepokoi 
cenzorów. Jej dziecinnie zdziwione spojrzenie ma dla nich moc demaskator-
ską. Według nich jest równie niebezpieczne jak karykaturalna samokrytyka 
składana przez bohatera Barańczakowego Protokołu. Absurdalny akt samokry-
tyki uświadamia odbiorcy, jakie reguły rządzą w państwie i społeczeństwie, 
które zmusza jednostkę, aby na każdym kroku była ona podporządkowana 
zbiorowości i przepraszała nawet za sam fakt własnego istnienia. Z kolei spoj-
rzenie małej dziewczynki – zdaniem cenzorów – uderza w sam system władzy, 
pozwalając odbiorcy dostrzec, iż król, któremu wręczono „oprawiony w skórę 
naród”, jest po prostu nagi. 


