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2. Pornografia

  W potocznym rozumieniu porno-
grafia jest pokazywaniem ludzkiej 
nagoœci cielesnej, genitalnoœci. Jej 
celem, t³umacz¹ s³owniki i ency-
klopedie, jest wzbudzenie podniece-
nia seksualnego po to, by je zdys-
kontowaæ finansowo. Takie ujêcie jest 
zbie¿ne z etymologi¹ s³owa, wska-
zuj¹c¹ na wyra¿anie, opisywanie 
(grápho) czegoœ wszetecznego (pórne 
- nierz¹dnica). Mo¿na zastanawiaæ 
siê, gdzie le¿y istota pornograficznego 
problemu: w nierz¹dnicy (poniewa¿ 
istnieje), czy w jêzyku (który j¹ jako 
nierz¹dn¹ opisuje, zamiast pomin¹æ, 
albo chocia¿ pozbawiæ negatywnego 
stygmatu)? Mamy tu do czynienia z 
zagadnieniem pierwotnoœci/wtórnoœci 
semantyki b¹dŸ ontologii. Wiele 
miejsca poœwiêci³ temu zagadnieniu 
Tadeusz Kotarbiñski, szukaj¹c relacji 
miêdzy semantycznym i ontologicz-
nym aspektami reizmu. Czy œwiat 
jako zbiór konkretów domaga siê jê-
zyka zbudowanego z nazw jednost-
kowych osób lub rzeczy – czy na 
odwrót, to reistyczny jêzyk implikuje 
taki w³aœnie obraz rzeczywistoœci? 
  Zamiast szukaæ odpowiedzi na po-
dobne pytanie (sam Kotarbiñski osta-
tecznie nie zdo³a³ jej sformu³owaæ), 
chcia³bym odwróciæ rzecz radykalnie, 
zerwaæ jakiekolwiek zwi¹zki ³¹cz¹ce 
ontologiê („nierz¹dnicê”) i semantykê 
(jej „opisanie”). Chcê ograniczyæ siê 
wy³¹cznie do semantyki „praktycz-
nej”, aktualizuj¹cej w opisie (jêzyko-
wej „kreacji”) potencja³ bytowy. Nie 
przedmiot opisu jest nierz¹dny - kwa-
lifikacja ta dotyczy samego opisu. 
Pornografiê rozumiem jako „opisanie 
nierz¹dne”: nie w rzeczowniku siê 
kryje, ale w przymiotniku. 
  Opisaæ rzetelnie rzeczywistoœæ zna-
czy tyle, co ujawniæ jej istotê. By 
to zrobiæ, trzeba wskazaæ na ukryte 
w niej bytowe mo¿liwoœci. Chodzi 
zasadniczo o mo¿liwoœci czyste w ro-
zumieniu Romana Ingardena („Spór 
o istnienie œwiata”): nie wymagaj¹ce 
istnienia, wyznaczone przez obiekty-
wy stan bytowy w zawartoœci danej 
idei. Trzeba je „do-myœleæ”, wyobraziæ 
sobie. Pornografia zadowala siê prze-
jawami i epifenomenami, sugeruj¹c 
ich ostatecznoœæ. Nie daje niczego do 
myœlenia i niszczy wyobraŸniê. Por-
nograficzne jest zafa³szowanie œwiata 
w akcie jego prezentacji rozumianej 
jako urzeczywistnienie mo¿liwoœci. 
Pornografia czyni martwym to, co 
mo¿e byæ ¿ywe. Pornograficzne 
obrazy œwiata przypominaj¹ ³atwe, 
sp³aszczone urojenia (eidola), pod-
szywaj¹ce siê pod prawdziwe przed-
stawienia (eikones).   
  Przy takim ujêciu pornografia nie 
ogranicza siê ju¿ do cielesnoœci. Staje 
siê pornograficznoœci¹, cech¹ zdoln¹ 
w nierz¹dny sposób wyra¿aæ cokol-
wiek. Zdaniem Jeana Baudrillarda po-
rnograficzne mo¿e byæ wszystko to, co 
zostanie poddane prawom symulacji, 
czyli sfunkcjonalizowane. Chodzi tu 
w³aœnie o „wyw³aszczenie z istoty”; 
o bezemocjonalnoœæ po³¹czon¹ z wy-
stawieniem na widok publiczny. Por-
nograficzna jest szkolna lekcja, kiedy 
nie umo¿liwia przekroczenia dotych-
czasowego zasobu duchowego i inte-
lektualnego uczniów. Architektura,
zamykaj¹ca ¿ycie w tysi¹cach podob-
nych do siebie betonowych klatek 
i bry³. Teatr, przedstawiaj¹cy œwiat 
schematów, jednoznacznych relacji 
i czarno-bia³ych postaci. Msza, pod-
czas której kap³an bezlitoœnie oswaja

  Warto przyjrzeæ siê naturze relacji, 
jakie zachodz¹ pomiêdzy kilkoma 
zbli¿onymi do siebie pojêciami. Cen-
zura jest ocen¹ (³ac. censio to kwali-
fikowanie, szacowanie). Jest to z re-
gu³y ocena ma³o ¿yczliwa, dokony-
wana z pozycji w³adzy (censio to 
tak¿e kontrola). W antycznym Rzy-
mie cenzor by³ wysoko postawio-
nym w hierarchii urzêdnikiem zbli-
¿onym do sêdziego. W swej kontrol-
nej funkcji przypomina³ inkwizytora 
– œledczego (inquisitor). Obaj poszu-
kiwali i œledzili heretyka. W herezji 
widoczna jest idea wolnoœci i poszu-
kiwania: hairesis to branie na siebie, 
wybór. Heretyk – podobnie jak apos-
tata b¹dŸ schizmatyk – jest odszcze-
pieñcem, odstêpc¹ od doktryny. Jej 
zwolennik, doktryner, pe³ni rolê od-
twórcz¹: broni tego, co zastane. Ce-
chuj¹ go legalizm, pos³uszeñstwo 
wobec autorytetu w³adzy, ³atwoœæ 
podejmowania decyzji. Rola heretyka 
jest aktywna: herezjê dopiero trzeba 
stworzyæ. Cechuj¹ go podmioto-
woœæ, odwaga, samodzielnoœæ myœle-
nia. Obaj – ³aciñski cenzor i grecki 
heretyk – szukaj¹. Ró¿ny jest jednak 
przedmiot ich poszukiwañ. Heretyk 
docieka i szuka wartoœci (prawdy, 
sensu, dobra), cenzor szuka heretyka. 
Historia kultury – religii (Jan Hus), 
sztuki (Vincent van Gogh) – poka-
zuje, ¿e najpierw heretyków palono, 
by póŸniej ich wyœwiêcaæ. Ju¿ œw. 
Augustyn Aureliusz to zauwa¿y³ - ¿e 
tylko wielcy ludzie zdolni byli two-
rzyæ herezje.
  Cenzura wyra¿a nieufnoœæ wobec 
ludzkiej wolnoœci. Nieufnoœæ ta jest 
jawna wtedy, gdy ma postaæ instytu-
cjonaln¹ – prawn¹, pañstwow¹, koœ-
cieln¹ itp. Mniej wyraŸna, a przez 
to bardziej niepokoj¹ca jest cenzura 
wyrastaj¹ca z narzucanych samemu 
sobie ograniczeñ (autocenzura). Sa-
moograniczanie w³asnej aktywnoœci
(„Bastylia jest w nas”) jest aktem 
bezlitosnym, niszcz¹cym u podstaw
twórcz¹ mo¿liwoœæ. Jak pisa³ Sta-
nis³aw Jerzy Lec – nie znamy wtedy 
nawet myœli, których zdradziæ nie 

Boga i pos³uguje siê nim do potwier-
dzania w³asnych politycznych zapa-
trywañ (ks. Stanis³aw Musia³ widzia³ 
w zjawisku niewiary samoobronê 
Boga przed wykorzystywaniem go 
w podobny sposób). Sztuka, miotaj¹-
ca siê miêdzy reprodukcj¹ martwego 
piêkna klasycznych motywów - i 
¿yw¹, pozbawion¹ „przesady i znie-
kszta³cenia” (Imre Kertész), oraz od-
robiny warsztatowego kunsztu (Die 
Kunst!) krytyczn¹ publicystyk¹. Kul-
tura, przypominaj¹ca „p³ytki, drugo-
rzêdny teatr, w jakim wspó³czeœni 
artyœci odgrywaj¹ swoje b³azeñskie 
role przy wtórze bêbenków, piszcza-
³ek, stepowania i oklasków” (Tadeusz 
Nyczek). ¯ycie, powtarzaj¹ce siê, d³u-
¿¹ce, daremnie wyczekuj¹ce odmiany 
(Didi i Gogo z „Czekaj¹c na Godota” 
Samuela Becketta). Jolanta Brach-
Czajna opisuje takie ¿ycie w „Szcze-
linach istnienia”: „Wstajemy. Myjemy 
siê. Jemy œniadanie. Pracujemy. Ro-
bimy zakupy. Przygotowujemy je-
dzenie. Jemy. Zmywamy. Pracujemy. 
Trwamy. Przygotowujemy œniadanie. 
Jemy. Sprz¹tamy. Myjemy siê. Za-
sypiamy. Œpimy. Budzimy siê”.  
  Oczywiœcie, pornograficzne mog¹ 
byæ tak¿e cielesnoœæ, p³ciowoœæ, se-
ksualnoœæ. Seks pornograficzny ogra-
nicza siê do genitalnoœci i jaskrawo 
ukazanej fizjologii. Jest wtedy, jak 
wszystko co ods³oniête, nudny (nu-
dus – nagi). To anty-seks, bo przecie¿ 
seksualnoœæ jest nieuchwytnoœci¹ me-
tafizyczn¹, a nawet religijn¹. Jest wa-
runkiem erotycznoœci, czyli mi³oœci 
– wszelkie pragnienie wyrasta z od-
czucia braku. Zwraca siê w zwi¹zku 
z tym uwagê na niewyra¿alnoœæ se-
ksualnoœci. Maurice Couturier („Seks 
kontra tekst. Od Millera do Naboko-
va”) zauwa¿a, ¿e s³owa nie potrafi¹ 
wyraziæ m¹droœci, jak¹ posiad³o cia³o: 
„Seks jawi siê jako najwy¿sze wy-
zwanie rzucone jêzykowi, jak nieg-
dyœ tym wyzwaniem by³ Bóg”. Na 
daremnoœæ i ja³owoœæ pornografii se-
ksualnej zwraca uwagê George Steei-
ner: „(...) ze wzglêdu na fizjologiczny 
i nerwowy aspekt ludzkiego cia³a, 
suma sposobów, na które mo¿na 
osi¹gn¹æ lub zatrzymaæ orgazm, jest 
radykalnie ograniczona. Matematyka 
seksu nie przekracza raczej obszaru 
`soi-xante-neuf`; nie istnieje ¿adna 
transcendentalna seria. (...) Z tej przy-
ziemnej przyczyny literaturê porno-
graficzn¹ cechuje nieunikniona mono-
tonia; wszystkie ksi¹¿ki erotyczne s¹ 
do szaleñstwa (...) do siebie podobne. 
(...) literackie `erotica`, podobnie jak 
znakomit¹ wiêkszoœæ trzeciorzêdnej 
pornografii, cechuje nu¿¹ca powta-
rzalnoœæ wci¹¿ tych samych bodŸ-
ców, wygibasów i fantazji. W wiêk-
szoœci tekstów erotycznych, podobnie 
jak w erotycznych mêskich snach, wy-
obraŸnia nieustannie porusza siê w za-
klêtym krêgu wizji skupiaj¹cych siê na 
tym, czego mo¿e doœwiadczyæ cia³o. 
Podczas masturbacji umys³ nie tañczy, 
lecz raczej drepcze w kieracie”. 
  Pornografia to – w ostatecznoœci 
– wywo³ana opisem, semantyczna 
nuda, „ból rozproszony w czasie” 
(Ernst Junger). Michel Leiris Ÿróde³ 
dzisiejszej nudy dopatruje siê w samej 
epoce, w jakiej ¿yjemy – w poczuciu 
„¿ycia wykastrowanego”, pozbawio-
nego obecnoœci sacrum i g³êbszego 
sensu. Takie poczucie przepe³nia 
wiêkszoœæ bohaterów Witkacego, np. 
Plasfodora Mimêckiego z „Prag-
matystów”. Sztuka, s¹dzi Leiris, nie 
potrafi zast¹piæ tego, co œwiête, nie 
usuwa nudy. Sztuka staje siê „œwiêta” 

jedynie wtedy, gdy przekracza estety-
kê i boleœnie wchodzi w materiê (cie-
lesnoœæ) ¿ycia, gdy staje siê „brutal-
nym realizmem”. Rani¹c¹, wytr¹caj¹-
c¹ z egzystencjalnej monotonii brutal-
noœæ faktu dostrzega Leiris w malarst-
wie Francisa Bacona.
  W potocznym odczuciu pornografia 
uchodzi za zjawisko skandaliczne, 
gorsz¹ce. Mo¿na zgodziæ siê z takim 
pogl¹dem jedynie wtedy, gdy mamy 
na uwadze skandal „czyni¹cy gor-
szym”. Jest natomiast przeciwieñ-
stwem skandalu „gorsz¹cego faryzeu-
szy”. Ten skandal o¿ywia, prowokuje, 
podnieca, podczas gdy pornografia 
wyja³awia i nu¿y wszystkich, mo¿e 
za wyj¹tkiem tych czcicieli czystoœ-
ci, którzy najwyraŸniej lubi¹ bliskoœæ 
wystêpku, z którym walcz¹ maj¹c 
niezdrowe rumieñce na twarzach. 
Nie skandalem jest w tym ujêciu 
pornografia, a raczej kiczem. Prze-
pe³niony „krwi¹ i sacharyn¹” (Her-
mann Broch) – pokazuje kicz œwiat 
naskórkowy, znosz¹cy konflikty i 
sprzecznoœci, operuj¹cy mechanicz-
nymi formu³ami i odwo³uj¹cy siê 
do emocji opartych na stereotypach. 
Zapewniaj¹c „natychmiastowe dozna-
nia i podrabiane wra¿enia” (Clement 
Greenberg) – pozostaje te¿ trwa³ym i 
niezawodnym Ÿród³em dochodu.

3. Cenzura

chcemy. Stanis³aw Barañczak poka-
zuje, w jaki sposób racjonalizowany 
jest i uzasadniany psychologicznie 
mechanizm zak³adania sobie kagañ-
ca: „Pisarz t³amsi sw¹ twórczoœæ przy 
pomocy wewnêtrznej autocenzury, bo
obawia siê oporu ze strony redakcji 
czy wydawnictwa. Redaktor bez-
prawnie wprowadza cenzurê we-
wn¹trzredakcyjn¹, boj¹c siê repry-
mendy ze strony cenzora (czy raczej 
dalszych skutków s³u¿bowych tej re-
prymendy). Cenzor wreszcie podej-
muje decyzjê powo³uj¹c siê na wszys-
tko, co mo¿liwe”. Jak widaæ, racjo-
nalizacje tego rodzaju wyrastaj¹ z 
wyobraŸni wype³nionej lêkiem i po-
czuciem winy. Zygmunt Freud Ÿró-
de³ podobnych lêków upatruje w na-
rzuconym przez kulturê sumieniu. 
„Poczucie winy, surowoœæ owego 
`superego  ̀ jest tym samym, co przy-
znanie, ¿e ja postrzegam, ¿e oto jes-
tem w pewien sposób nadzorowany. 
To napiêcie miêdzy spontanicznym 
d¹¿eniem do realizowania swoich 
d¹¿eñ a cenzorsk¹ funkcj¹ Nad-ja, 
jest u podstaw ca³ego stosunku, w 
którym rodzi siê w cz³owieku lêk”. 
Represyjne wobec potrzeb i d¹¿eñ 
jednostki superego (sumienie) t³umi 
to, co domaga siê wyra¿enia. W ten 
sposób staje siê Ÿród³em psychicz-
nych zahamowañ i nerwic. Ju¿ choæ-
by terapeutyczny wzgl¹d ka¿e wiêc 
widzieæ w autocenzurze coœ znacznie 
bardziej diabolicznego, ni¿ zwyczaj-
ne ograniczenia wi¹zane z cenzur¹ 
zewnêtrzn¹ (instytucjonaln¹). Twórcy 
w tej mierze s¹ zgodni: lepszy jest 
cenzor w jakimœ biurze, ni¿ we w³as-
nej g³owie.

 Instytucjonalna cenzura jest, zda-
niem wielu autorów, korzystna jako 
czynnik stymuluj¹cy wyrafinowan¹ 
formê wypowiedzi. S¹dzi³ tak m.in. 
Marcel Proust, którego zdaniem pisa-
rze „(...) skrêpowani tyrani¹ monar-
chy lub poetyki, surowoœci¹ prozodii 
lub religi¹ pañstwow¹, osi¹gaj¹ czês-
to si³ê wyrazu, z jakiej by³by ich 
zwolni³ ustrój politycznej swobody 
lub literackiej anarchii”. Maria Czu-
baszek, pytana o warunki pracy sa-
tyryka w PRL-u przyznaje, ¿e nie-
które ówczesne ograniczenia dawa³y 
zadziwiaj¹ce efekty: „W moim zawo-
dzie cenzura zmusza³a autorów do 
pisania inteligentniejszych tekstów”. 
Opór, jaki stawia twórcy cenzorski 
zapis, mo¿e wyzwoliæ energiê o ta-

kiej sile wyrazu, jak¹ trudno sobie 
wyobraziæ wtedy, gdy w spo³ecznej 
przestrzeni panuje „nieznoœna lekkoœæ 
bytu”. „Ca³kowity brak brzemienia 
sprawia – czytamy u Milana Kundery 
- ¿e cz³owiek staje siê l¿ejszy od po-
wietrza, wzlatuje w górê, oddala siê 
od ziemi, od ziemskiego bytowania, 
staje siê na wpó³ rzeczywisty, a jego 
ruchy s¹ tyle¿ swobodne, co pozba-
wione znaczenia. Có¿ wiêc mamy 
wybraæ? Ciê¿ar czy lekkoœæ?”. Ta-
deusz Kantor wybra³by zapewne ciê-
¿ar. W 1989 roku – powtarza³ nie-
jednokrotnie – zosta³ zburzony mur, 
o który wprawdzie wali³ g³ow¹, ale 
który zarazem pomaga³ mu w two-
rzeniu.
  Mur, o którym mówi Tadeusz Kan-
tor, mia³ postaæ cenzury prewencyjnej, 
której narzêdziem by³ - powo³any 
dekretem z 6 lipca 1946 roku, miesz-
cz¹cy siê na ul. Mysiej w Warszawie 
i dzia³aj¹cy na podstawie tzw. ksiêgi 
zapisów i zaleceñ - G³ówny Urz¹d 
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. 
Okazuje siê, ¿e dokonywano w nim 
jedynie dwadzieœcia procent inter-
wencji skazuj¹cych dzie³a na niebyt 
spo³eczny. Pozosta³e osiemdziesi¹t 
procent, to wynik aktywnoœci cen-
zury wstêpnej (redakcyjnej), odpo-
wiednio dobranych recenzentów, po-
zawydawniczych konsultacji z przed-
stawicielami ideologicznego estab-
lishmentu, wreszcie – przemilczeñ 
w mediach, w których dy¿urni kry-
tycy pe³nili rolê knebla wobec nie-
pokornych twórców. 
  Urz¹d z ulicy Mysiej zosta³ zlikwi-
dowany w 1990 roku. Zdaniem nie-
których publicystów data ta ostatecz-

nie koñczy nies³awne praktyki t³u-
mienia wolnoœci wypowiedzi. Takie-
go zdania jest najwyraŸniej Wojciech 
Jasiñski, gdy pisze: „W Polsce nie 
ma cenzury. Przynajmniej nie istnieje 
¿adna instytucjonalna jej forma. (...) 
Cenzura, o ile w ogóle ma miejsce, 
przychodzi po fakcie wypowiedzenia 
opinii lub po demonstracji artysty. 
Nie zabrania ona wyra¿ania pogl¹dów 
w przestrzeni publicznej. Co wiêcej, 
nie jest inspirowana przez ¿aden urz¹d 
kontroli moralnoœci. Jedyn¹ instytucj¹ 
kszta³tuj¹c¹ ten specyficzny rodzaj 
cenzury jest opinia publiczna. Ta oto 
forma jest najwiêkszym wyzwaniem. 
Zaznaczam – wyzwaniem dla twór-
ców kultury, ale nie zagro¿eniem dla 
wolnoœci”. Niestety, rzecz nie wygl¹da 


