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   Pojêcie tabu wydaje siê byæ jednym 
z bardziej enigmatycznych pojêæ jê-
zykowych. Okreœlenie jego pochodze-
nia, a tak¿e konkretyzacja pojêcia, na-
strêczaj¹ trudnoœci. Antropologia doœæ 
jednoznacznie wskazuje na swego ro-
dzaju implantacjê tabu w sferê kultury 
i cywilizacji. Jego zadaniem jest gwa-
rantowanie ci¹g³oœci i integralnoœci 
kultury, a tym samym biologicznego 
trwania grupy. Dlatego do najbardziej 
pierwotnych i najpowszechniejszych 
w ró¿nych kulturach tabu nale¿¹ za-
kaz kazirodztwa i zabijania innych lu-
dzi. S¹ to blokady narzucone przez 
normy, maj¹ce oczywiœcie swoje Ÿród-
³o w biologii i naturze, jednak nie s¹ 
one odczuwane biologicznie (fizjolo-
gicznie). Niemal ka¿de dziecko rea-
guje wstrêtem na gorzki smak (reakc-
ja fizjologiczna). Niemal ka¿de dziec-
ko przechodzi etap zauroczenia, mi-
³oœci w stosunku do rodzica czy inne-
go cz³onka rodziny, któr¹ manifestuje 
poca³unkami czy te¿ deklaracjami chê-
ci posiadania potomstwa. Doœæ szyb-
ko przecie¿ wyrasta z tej fascynacji.
W œwiecie doros³ych zakaz zwi¹zków 
kazirodczych nie wynika z wewnêtrz-
nych przekonañ, a z narzuconych kul-
tur¹ norm (doskonale ilustruj¹ to czês-
te wyroki na ojców, utrzymuj¹cych 
w ukryciu kazirodcze stosunki z cór-
kami). 
  Tak wiêc skoro wiêkszoœæ badaczy 
zgadza siê z twierdzeniem, i¿ tabu jest 
tworem kultury, nie natury, zastanawia
mnie, sk¹d u dzieci pewne wrodzone 
reakcje na sytuacje tabu? Przytoczê 
dwie sytuacje ze swojego dzieciñst-
wa. Pierwsz¹ sytuacj¹, któr¹ zaobser-
wowa³am równie¿ u innych dzieci,
by³a moja reakcja na widok kobiety i 
mê¿czyzny w sytuacji intymnej. Co 
wa¿ne, rodzice nigdy nie kazali wy-
chodziæ z pokoju czy te¿ zas³aniaæ oczu
podczas scen „³ó¿kowych” i nigdy nie
mieli problemów z okazywaniem so-
bie czu³oœci przy dzieciach. A jednak 
ju¿ jako ma³e dziecko odczuwa³am 
silny dyskomfort na widok wspó³¿y-
j¹cej pary czy te¿ erotycznej nagoœci. 
  Drug¹, wyraŸniejsz¹ moim zdaniem 
sytuacj¹, by³ moment, w którym chcia-
³am przekazaæ mamie, ¿e œni³a mi siê 
œmieræ mojego ukochanego kuzyna. 
Mia³am wówczas mo¿e trzy lata i od-
czuwa³am tak siln¹ niechêæ wobec 
s³owa œmieræ, czy te¿ wyra¿enia „on 
umar³”, ¿e wola³am zast¹piæ je form¹ 
„zdech³”. Wydawa³a mi siê ona „bez-
pieczna”, nie mog¹ca œci¹gn¹æ nie-
szczêœcia na blisk¹ osobê. 
  Innym ciekawym aspektem zagad-
nienia tabu jest medialne g³oszenie 
jego ostatecznego upadku. Jest to zja- 
zwisko cykliczne, zwi¹zane na przy-
k³ad kilka lat temu z Josefem Frtizlem,
Austriakiem, który przez 24 lata wiê-
zi³, wykorzystywa³ seksualnie swoj¹ 
córkê i mia³ z ni¹ oœmioro dzieci (wnu-
cz¹t?). Nag³ówki krzycza³y, ¿e pad³o 
ostatnie tabu. Czy rzeczywiœcie? Czy 
naprawdê wspó³czeœnie ludzkoœæ wy-
kazuje tendencje do likwidowania ko-
lejnych „zakazanych tematów”? Spój-
rzmy na nasze mieszkania, domy. Jak
odleg³e funkcjonalnie s¹ od izb, chat, 
które mia³y zaspokoiæ wiêkszoœæ po-
trzeb cz³owieka. Jedno pomieszcze-
nie pe³ni³o rolê kuchni, spi¿arni, sy-
pialni, pokoju dziennego i ³azienki.  
Rodzina spa³a w jednym ³ó¿ku, po-
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trzeby fizjologiczne noc¹ za³atwia³a 
w ustronnym miejscu, czyli w k¹cie. 
Nie by³o ma³¿eñskich sypialni, toalet 
dla goœci, usuniêtej z widoku kuchni.
Dziœ nasze domy z silnie wydzielony-
mi strefami staj¹ siê niemal œwi¹tyñ-
kami tabu. ¯aluzje ogradzaj¹ nas przed 
wzrokiem s¹siadów, sypialnie zamy-
kaj¹ przed „intruzami” chwile naszej
bezbronnoœci we œnie, nie pozwalaj¹ 
podejrzeæ niepowo³anym naszej pi-
¿amowej i pozbawionej makija¿u co-
dziennoœci. Pewnym wyznacznikiem
za¿y³oœci miêdzyludzkiej sta³o siê miej- 
sce towarzyskiego spotkania – kawiar-
nia? salon? mo¿e kuchnia? Postêpuje 
negacja fizjologii. Chcemy zamkn¹æ
przed wzrokiem innych zu¿yt¹ szczo-
teczkê do zêbów, zapas papieru toale-
towego czy mokry rêcznik, wiêc bu-
dujemy toaletê dla goœci, dziêki czemu
mo¿emy udawaæ, ¿e fizjologia nas nie 
dotyczy. I podsuniemy goœciowi od-
œwie¿acz powietrza, by równie¿ móg³ 
poudawaæ. Z codziennoœci stworzyliœ-
my rytua³y tabu. Tabu swojego domu.  
Wiêc co z tego, ¿e wypijemy z kole-
g¹ odrobinê alkoholu (tabu!), poroz-
mawiamy o seksie (tabu!), opowiemy 
o ostatniej sesji u terapeuty (tabu!), 
wymienimy pogl¹dy na temat adopcji
dzieci przez homoseksualistów (tabu!), 
i wyœmiejemy zabobony na temat ob-
cinania w³osów (tabu!), skoro we w³as-
nym domu chowamy i upychamy „nie-
czystoœci”? Skoro wci¹¿ ¿ywe i coraz
silniejsze s¹ „zakazy” zwi¹zane ze 
œmierci¹, religi¹, fizjologi¹, ¿ywnoœ-
ci¹ (!), chorob¹, cia³em, starzeniem siê 
czy… pensj¹? 
  Jako ostatni, po serii tabu wzniesio-
nego i naruszonego, chcia³abym po-
ruszyæ w¹tek tabu „przeniesionego”. 
Przy narodzinach córki towarzyszy³ 
mi i pomaga³ m¹¿. Obecnie to natu-
ralne, oczywiste, zgodne z najnowszy-
mi trendami i szeroko propagowane 
w mediach. A jednak przez kilka mie-
siêcy ci¹¿y, w odseparowanym od te-
lewizji ¿yciu, wspó³istnia³a we mnie 
i s¹czy³a siê myœl – to dobre s³owo –
samica. Istnienie pierwotne, zwierzêce.
Nakazuj¹ce narodziæ potomka gdzieœ 
poza œwiatem. Samica w jaskini ro-
dz¹ca w towarzystwie innej, bardziej 
doœwiadczonej samicy. Matki? 
  Chcia³am odseparowaæ mê¿a, mê¿-
czyznê, samca od tego wydarzenia. 
Od wydarzenia, miejsca, czasu, gdzie 
¿ycie ociera siê o œmieræ. Gdzie fizjo-
logia œciera siê z mi³oœci¹, wiar¹ i na-
dziej¹. Gdzie krew, gdzie pot, gdzie 
³zy, gdzie niemoc. Gdzie brak kont-
roli nad s³owem, nad cia³em. Gdzie 
kobieta przestaje przynale¿eæ do „cy-

wilizowanego œwiatu”. Bo przynale-
¿y wy³¹cznie do brutalnej fizjologii. 
Gdzie skurcze. Sekator. Naciêcie cia-
³a. I jeszcze chwila wysi³ku. I jeszcze 
raz, ostatni.
  I pojawia siê dziecko, nowe ¿ycie. To
wszystko chcia³am prze¿yæ „w jaski-
ni”, sama, gdy¿ obawia³am siê, ¿e ca-
³oœæ tej sytuacji naruszy pewne moje i 
mê¿a tabu.
  Jednak sta³o siê inaczej. Nast¹pi³o 
pewne przesuniêcie wspomnianego 
tabu. Nagle obecnoœæ mê¿a wyda³a mi
siê jak najbardziej na miejscu, w prze-
ciwieñstwie do obecnoœci matki. Czy
wp³yw mia³y medialne kampanie i 
swego rodzaju porodowy terror („Co 
z ciebie za mê¿czyzna? Nie chcesz 
towarzyszyæ ¿onie?”)? Czy te¿ mo¿e 
pewna zmiana terminologii – mówi-
my ju¿ nie o ma³¿eñskim po¿yciu, mó-
wimy o seksie. I o ile to pierwsze te-
matem tabu raczej nie by³o (wspomnê 
tylko tradycjê sprawdzania przeœcie-
rad³a po nocy poœlubnej – wci¹¿ ¿y-
j¹ca, ku mojemu zaskoczeniu; czy te¿ 
uœwiadamianie córek przez matki 
w temacie „pewnych ma³¿eñskich obo-
wi¹zków” (Nawet s³oñ, luba Filoteo,
tylko raz do roku i tylko w celu mienia 
dziatek... jak poucza³ œw. Nikodem), to 
temat seksu , jako formy okazywania 
sobie czu³oœci, mi³oœci, po¿¹dania lub
te¿ zaspokajania potrzeb, pozbawiona 
pierwiastka reprodukcyjnego, tema-
tem tabu jest. Pozostaje nim, mimo 
epatowania mokr¹ koszulk¹ na ponêt-
nym biuœcie w celu zachêcenia do za-
kupu napoju w reklamie telewizyjnej.
Nie wystarczy to pokazaæ, trzeba o 
tym rozmawiaæ. A w momencie, gdy 
ci¹¿a sta³a siê nastêpstwem igraszek, 
bzykania, seksu (celowo wspominam 
jedynie seks, pomijaj¹c eros, agape), 
³atwiej zaprosiæ na porodówkê partne-
ra, ni¿ „inn¹ doœwiadczon¹ samicê”.
  Na koniec powrócê raz jeszcze do 
samego pojêcia tabu. Œwiête – prze-
klête, sacrum – totem. Zmienia siê tak, 
jak zmienia siê spo³eczeñstwo. To, co 
by³o tabu wczoraj, nie jest nim dziœ. 
Dzisiejsze tabu wczoraj by³o „noa” 
(z polinezyjskiego), czyli coœ zwyk³e-
go, ludzkiego, nie zwi¹zanego z si³ami 
nadprzyrodzonymi. Co uzyskujemy 
przesuwaniem granic miêdzy jednym 
a drugim? Czy naginamy zachowanie 
do norm, czy normy do zachowania? 
Czy po okresie swoistej homogeniza-
cji kultury tabu, nast¹pi jej ponowna 
polaryzacja? Jaki bêdzie jej rezultat? 
Jakie bêdzie tabu domu mojej córki? 
Bo przecie¿ tabu nie umiera, lecz prze-
suwa siê w obszary, których sobie na-
wet nie uœwiadamiamy.

Zastanawia rybê,
dlaczego le¿akuje
na pó³misku,
udaj¹c zachodni¹
demokracjê.

Dzikoœæ napina brwi,
¿eby siê spodobaæ,
¿e w dwa widelce,
i ¿eby by³o jasne,
jak nale¿y ¿reæ.
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Ogieñ siê robi patykiem.
Opowieœci przy ognisku,
gdy S³oñce przestaje
mocno paliæ pustyniê.
Mówi¹ to ci,
co uprawiaj¹ rolê.
Albo korale na szyjê,
ciê¿kie, ciche.
Albo konkretny posi³ek –
je¿ozwierz.
I siê niesie piach,
i piasecznik, i ¿mija,
i stopy zasypia œlad,
i siê œni pustynia cicha
tym, co przyjd¹
po nas bajaæ przy ognisku.

Pod ceglan¹ œcian¹
po³ysk bazaltu.
W skorupach naczyñ
dzwoni¹ ³zy Zygmunta,
pó³ serio,
pó³ ¿artem.

 

Na kartce jest dom
namalowany kredkami.
Stoi w œrodku œwiata.
Po bokach dwa s³oñca –
rozeœmiane, z³ote.
S¹ ptaki i kwiaty,
i mama jest w tej bajce
namalowanej.

   Leonowi Dajkowskiemu

Pozostan¹ pejza¿e
malowane sercem,
przyjaciele i dzwonów
radosny œpiew,
i obok siebie
srebrne ptaki
na drzewie
twojej roboty,
Leonie.

  Hugonowi Gizie

Sztuka jest
jak granie na grzebieniu
wœród tataraków.
Choæ Bogu siê podoba
g³askanie korony –
ty b¹dŸ ponad pok³ony
i ugody.

   Rajmundowi

Kochany Bracie,
je¿eli pole¿ê,
by siê och³odziæ,
przepadnie uczta,
nadejdzie g³ód.
Na pe³ne wyjaœnienie
dajê jeden procent
gwarancji.
W za³¹czeniu pamiêæ
o ³owionych
i spo¿ywanych
w czasach, kiedy
trwa³ apetyt,

Grzechy zmywam rumiankiem.
Co bêdzie, gdy go zabraknie.
Niczego nie doklejam,
przeklinam i drapiê cia³o.
Gdyby siê uda³o
zast¹piæ ból wiatrakiem,
poszed³bym tam,
gdzie wiatr dla ka¿dego,
kto chce.


