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18 marca 2018 roku, w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, odbyła się na Małej Scenie 
Teatru Powszechnego w Łodzi dyskusja na temat cenzury – czym ona 
jest, jak się kształtowała na przestrzeni wieków, co oznacza dzisiaj, 
jakie niesie zagrożenia i co jest w niej dobre? Dyskusja była jednym 
z wydarzeń Festiwalu, którego temat - zaproponowany przez dyrektora 
artystycznego Ewę Pilawską - brzmiał „Niebezpiecznie jest schodzić 
ze sceny”. W rozmowie udział wzięli Krystyna Janda, Maciej Englert, 
Błażej Torański, Jan Klata oraz ks. Janusz Lewandowicz.  
Spotkanie moderowała Katarzyna Janowska.

 „CENZURA” – PANEL DYSKUSYJNY 

                                                   



 BŁAŻEJ TORAŃSKI: 

Cenzura to zjawisko stare jak „Państwo” Platona, bo to tam pojawiła się 
o niej pierwsza wzmianka. Cenzura jest zasadna w sferze ochrony dzieci 
przed demoralizacją lub tajemnic na temat uzbrojenia państwa, ale gdy 
wkracza w wolność twórczą, jest absolutnie niedopuszczalna – od tego  
są sądy, prawo cywilne i karne, ale nie cenzorzy, bez względu na to jakie 
szaty przywdzieją, urzędników czy redaktorów. 

Kontrola, jaką znamy z ubiegłej epoki, kojarzy się przede wszystkim 
z Głównym Urzędem Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, utworzonym 
w roku 1946. Stefan Kisielewski, używając hasła „dyktatura ciemniaków”, 
miał na myśli PRL-wskich cenzorów, ale to nie byli głupi ludzie. 
W PRL-u cenzura przybierała różne kształty na rozmaitych poziomach. 
W latach 50. i 60. w cenzurze zatrudniane były osoby wierzące w system, 
w „nowy, wspaniały świat”, w socjalizm, marksizm, leninizm. Czasami 
było tak, że brano ludzi prosto z budowy, sadzano za biurkiem i mówiono 
„cenzuruj”. Z czasem władza się zorientowała, że przecież po drugiej stronie 
są twórcy czyli ludzie mądrzy, wymagający, upoważnieni do wszelkich 
ocen, zaczęto więc kadrę stopniowo wymieniać i podnosić jej kwalifikacje. 
W latach 70. stanowiska cenzorów obejmowali już prawie wyłącznie ludzie 
z wyższym wykształceniem - byli wśród nich filozofowie, poloniści, historycy. 
Motywacją dla nich do przyjęcia takiej pracy były bardzo wysokie zarobki.  
Za czasów Edwarda Gierka cenzorzy byli kastą wybranych, mieli coś 
w rodzaju nieformalnego immunitetu - przekroczywszy granice prawa,  
unikali wszelkich kar. Do dziś zresztą nie ponieśli żadnej odpowiedzialności.
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 KATARZYNA JANOWSKA: 

Tomasz Strzyżewski mówił, że „kłamstwo 
cenzorskie, w odróżnieniu od kłamstwa zwykłego 
czyli kłamstwa wprost, składa się wyłącznie 
z prawdziwych informacji cząstkowych, jednakże 
nie ze wszystkich, lecz tylko starannie wyłuskanych 
z pełnego ich zestawu. To nie jest więc cała prawda. 
Taka selekcja zmienia wymowę opisywanego 
wydarzenia lub zjawiska. Największym sukcesem 
cenzury było wmówienie wszystkim, że nie istnieje, 
choć przenikała wszystkie aspekty życia”. Czyli tak 
naprawdę cenzura opiera się nie na prawdzie, lecz 
na prawdzie spreparowanej. Stała się czymś, czym 
oddychaliśmy, czym byliśmy karmieni na każdym 
poziomie funkcjonowania.
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 KRYSTYNA JANDA: 

Możemy się umówić, że cenzury nie ma, ale obserwujemy wymianę  
kadry. Dyrektorzy teatrów, którzy nie chcą cenzurować swoich  
repertuarów, zostaną wymienieni na tych, którzy nie tylko będą  
bronić ideologicznie wymowy spektakli, ale także będą cenzurować 
ludzi, eliminować ich lub przyjmować. Cenzura nie potrzebuje żadnych 
wytycznych, ustaw, przepisów, jest wprowadzana rękami konkretnych  
osób do tego powołanych.
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 JAN KLATA:  

Wiele się musiało zmienić, żeby zostało po 
staremu. Teraz też się nam wmawia sukcesy 
kraju. Oczywiście, że pewni ludzie w pewnych 
strukturach będą nas przekonywać, że cenzura 
nie istnieje. Największym ich sukcesem 
będzie, gdy artyści sami się ocenzurują. Już 
jest przygotowana ustawa, która ma dawać 
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prawo do akceptowania lub nieakceptowania 
dyrektorów teatrów. To tworzy presję na 
reżyserach, którzy chcieliby w przyszłości być 
może zostać dyrektorami. Oni będą się długo 
zastawiać nad formą i treścią spektaklu, bo 
może to wpłynąć na decyzję ministerstwa.
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 MACIEJ ENGLERT: 

W Teatrze Współczesnym jestem od 50 lat, z czego długi czas dyrektorem. 
Pamiętam zmagania Erwina Axera z cenzurą, a o innych czytałem. 
W czasach PRL-u była tzw. cenzura podmiotowa czyli „zapisy”  
na poszczególne nazwiska. Na przykład Sławomir Mrożek zaczął  
być „zapisywany” od momentu, gdy potępił najazd na Czechosłowację. 
Ja otrzymałem zakaz grania „Upiorów”, ale nie chodziło o Ibsena, 
lecz o Mikołajską. (Halina Mikołajska była działaczką opozycji, 
członkinią Komitetu Obrony Robotników (KOR), wielokrotnie nękaną 
przez Służbę Bezpieczeństwa, znalazła się wśród artystów, którzy  
nie mogli występować w radio i w telewizji, a później także i w teatrze, 
a w okresie stanu wojennego była internowana – przyp. red.). Pewne  
teksty wpuszczano na scenę, ponieważ wiedziano, że w danej obsadzie  
nic groźnego nie zabrzmi, a inne zakazywano, bo zagrożeniem były  
wielkie aktorskie talenty.
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 KRYSTYNA JANDA:  

Jako dyrektor teatru przeżyłam w ciągu ostatnich dwóch lat jedną ingerencję 
cenzury. Wezwano mnie i poproszono o zdjęcie z afisza spektaklu 
Przemysława Wojcieszka, mówiącego o przyjaźni geja z dziadkiem z Radia 
Maryja. Nie zgodziłam się. Kazano mi zwrócić pieniądze, jakie dostałam  
na realizację tego tytułu. Pieniądze odesłałam i zagraliśmy to przedstawienie 
ponad 200 razy. To był bardzo dobry spektakl.

Raz w życiu, podczas 11 lat dyrektorowania, ocenzurowałam spektakl. 
Liczyłam się z tym, że będzie na niego przychodziła młodzież i nie 
pozwoliłam pozytywnemu bohaterowi krzyczeć zdania „kocham ćpać”. 
Każdy szef dużej instytucja, która przyjmuje gości, zwłaszcza elitę, 
a publiczność teatralna jest elitą, musi decydować jaki to miejsce ma mieć 
zakres, musi przyjmować własne kryteria.
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 BŁAŻEJ TORAŃSKI: 

W PRL-u cenzura była wszechobecna, a miliony Polaków nie były tego 
świadome. O cenzurze i jej mechanizmach mieli wiedzę wyłącznie 
intelektualiści, twórcy, dziennikarze. Cenzurowane były wszelkie teksty 
pisane, spektakle teatralne, afisze, zaproszenia, nekrologi, instrukcje obsługi 
maszyn, nawet naklejki na słoikach z dżemem. Cenzurowane było każde 
słowo, jakie mogło przedrzeć się do przestrzeni publicznej.

Dla władz PRL-u podejrzane były nawet książki o gadach prehistorycznych 
i zwyczajach ludów afrykańskich, dopatrywano się w nich analogii do 
rozruchów społecznych i ataku na komunizm. Absurdy sięgały tak daleko,  
że jeden z cenzorów zażądał praw autorskich św. Tomasza z Akwinu, a inny 
nie dopuścił do druku wiersza Mikołaja Reja z zarzutem, że nie jest napisany 
po polsku. 

Cenzura była prawą ręką propagandy i jej celem było budowanie wizerunku 
Polski Ludowej jako państwa odnoszącego same sukcesy, polityczne, 
cywilizacyjne, ekonomiczne itp. Dzisiaj, w mojej ocenie, cenzura jest prawą 
ręką kapitału. Jest bardziej niepochwytna.
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 JAN KLATA: 

Moim zadaniem głównym jako dyrektora  
jest chronić zespół. Nie dla każdego  
spektaklu warto „podpalać” teatr.
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 KS. JANUSZ LAWENDOWICZ: 

Samo słowo cenzura pochodzi od łacińskiego „censeo”, co znaczy „szacuję”. Rzeczywistość cenzury 
sięga jeszcze dalej niż Platona, sięga wręcz początków ludzkości. Formą cenzury jest już chociażby 
zdanie: Nie będziesz spożywał owoców z tego drzewa. Cenzurą jest każde przykazanie, bo ono się odnosi 
do jakiejś wartości, która jest zagrożona lub którą człowiek chciałby wprowadzić w życie. Problem cenzury 
nie mieści się w naszym wyborze, w naszym oszacowaniu, lecz w tym, na czyich ona działa usługach. 
Za cenzurą stoi zawsze jakiś interes, a odkrycie co za nią stoi, jest istotą inteligencji. Nie chcę oceniać 
konkretnego przypadku, ale wskazać, że my wszyscy na co dzień kierujemy się cenzurą. Wybór, jaki 
przydajemy danej rzeczy, faktowi, wybór jako coś, ku czemu się kierujemy, jest związany z wartością.
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 MACIEJ ENGLERT: 
Staram się być uczciwym człowiekiem, ale nikogo nie zmuszam do tego, żeby był taki jak ja. Problem 
w tym, że powstają instytucje, które nie są instytucjami prawnymi, a reprezentują jakieś ideologie,  
i gdy te ideologie zostają łamane, następują procedury karne. Na dodatek przychodzi tłum, który 
walczy z czymś, czego nie widział, tylko o tym słyszał. Jeśli coś obraża moje uczucia religijne czy 
światopoglądowe, nie muszę w tym uczestniczyć, ale gdy zaczynam zakazywać drugiemu człowiekowi 
wyrażania jego poglądów, to wtedy odbieram mu wolność, ingeruję w jego wolną wolę, za którą sam 
odpowiada. Istnieje przecież coś takiego, jak odpowiedzialność twórcy. Najgroźniejsza jest autocenzura.
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 KS. JANUSZ LAWENDOWICZ: 

Archont czyli najwyższy urzędnik 
w starożytnych Atenach, który przewodniczył 
radzie areopagu, zajmował się najważniejszymi 
sprawami ateńskiej polis i był odpowiedzialny 
za wystawienie tragedii w teatrze, dokonywał 
zawsze wstępnej cenzury. A jej najważniejszym 
kryterium miała i musiała być wartość, jaką 
spektakl przedstawiał.

Wolność jest istotą godności człowieka. 
Jezusowe umieranie na krzyżu jest umieraniem 
w imię wolności.

Każda władza, która ucieka się do cenzury, 
wróży swój rychły koniec.
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 MACIEJ ENGLERT: 

W stanie wojennym cenzury już nie było,  
bo wszystko hamowano na poziomie Urzędu 
Ideologii. Władza nie dopuszczała na scenę  
żadnych tekstów dla siebie niebezpiecznych  
i było o tyle zabawnie, że nie mówiono już,  
że twórcy coś kombinują, a raczej że widownia źle 
reaguje. Cenzorów zastanawiało nie to, co się dzieje 
na scenie, a to, co się wydarza ponad ich głowami, 
między aktorem a publicznością. A jednak w stanie 
wojennym odnieśliśmy ogromny sukces, ponieważ 
widownia uznała, że teatr jest reprezentantem  
jej samej, a nie reprezentantem państwa.

Druga sprawa, to fakt, że dzisiaj cenzura jest 
zupełnie inna. Ustrój obecny pozwala tworzyć mimo 
niedofinansowania przez państwo, można działać 
twórczo poza budżetem. Poprzedni ustrój, jeśli coś 
mu się nie spodobało, na to nie pozwalał - ta różnica 
jest zasadnicza.

Myśl przestała się liczyć. Żeby zaistnieć, trzeba 
stworzyć skandal. Nie ma w związku z tym 
prowokacyjnych myśli, a są prowokacyjne zdarzenia.
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Teatr Powszechny w Łodzi

ul. Legionów 21, 91-069 Łódź

sekretariat: 42 632 38 87

kasa: 42 633 50 36 lub 42 633 25 39 w. 314

bilety@powszechny.pl

 WWW.POWSZECHNY.PL 
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