
Przez długie lata pokazanie 
na ekranie kobiecych 
piersi uważane było za akt 
niebywałej odwagi twórców 

filmu, a przede wszystkim demon-
stratorek tych formalnie uważanych 
za drugorzędne cech płciowych, 
jak również ewidentnie wpływało 
na frekwencję w kinach i kasowość 
wyprodukowanych dzieł. Klasyczne 
pytanie z dialogów Andrzeja Zaor-
skiego i Mariana Kociniaka: „Mo-
menty były?” nie wzięło się znikąd. 
Filmy z aktorkami zapiętymi pod 
szyję nie cieszyły się powodzeniem, 
te zaś, w których mniej lub bardziej 
ochoczo pozbywały się swych sza-
tek, już tylko z tego względu mogły 
liczyć na przychylność widowni.

W pionierskim, siermiężnym 
okresie Polski Ludowej o seksie 
na ekranie nie było mowy. W po-
święconej zmianom obyczajowym 
w polskim kinie, znakomicie 
udokumentowanej książce Mirelli 
i Jarosława Kurkowskich, której 
drugie, uzupełnione wydanie uka-
zało się właśnie nakładem LTW, 
przypomniana została znamienna 
wypowiedź uczestniczki telemo-
stu Leningrad – Boston z 1986 r. 
(„Kobiety mówią z kobietami”): 
„W CCCP seksa niet”. W PRL niby 
po 1956 r. było już inaczej, w istocie 
jednak zmieniło się niewiele od 
czasów, gdy w „Młodości Chopina” 
(1951) Hanna Skarżanka po raz 
pierwszy w powojennej kinema-
tografii odsłoniła pierś. Scena była 
uzasadniona, jako że aktorka grała 
robotnicę, której w trakcie rewolu-
cyjnego wrzenia w Paryżu któryś 
z tłumiących zamieszki żołnierzy 
rozrywa bluzkę, co oczywiście 
stanowiło nawiązanie do sławnego 
obrazu Delacroix „Wolność wiodąca 
lud na barykady”. Co ciekawe, 
z ostatnio pokazywanych kopii 
filmu scena ta wyparowała.

Kiedyś przed zgorszeniem 
chronili publiczność partyjni sekre-
tarze i cenzorzy, a gdy ich zabrakło, 
sprawę wzięli w swoje ręce… sami 

twórcy. Andrzej Wajda z „Ziemi 
obiecanej” ćwierć wieku po jej 
wyprodukowaniu usunął w 2000 r. 
m.in. najbardziej chyba znaną scenę 
w salonce z udziałem Kaliny Jędru-
sik i Daniela Olbrychskiego. Jak pisał 
Sebastian Jagielski: „Historia kina 
nie zna chyba tak rażącego przeja-
wu autocenzury”. A żeby było jesz-
cze bardziej pikantnie, powodem 
tej kastracji miały być pomówienia 
reżysera o… antysemityzm.

Naturalnie najmniej problemów 
z erotyką na ekranie miał socre-
alizm, który całkowicie ją wyklu-
czył. Dziewczęta nie miały zresztą 
wtedy czasu na obnażanie się, 
zajęte pracą w polu czy kładzeniem 
cegieł na budowach, jak w „Przy-
godzie na Mariensztacie” (1953). 
W późniejszych latach za wzorcowe 
uchodzić mogły wątki miłosne 
w filmie „Gdzie jest generał” (1963) 
i niewiele późniejszym serialu 
„Czterej pancerni i pies”, w któ-
rych nie wiadomo, kogo bardziej 
podziwiać – przebrane w sowieckie 
mundury Elżbietę Czyżewską czy 
Polę Raksę. Nawet tańczą tak samo.

Wbrew pozorom wojna potrafiła 
także przysparzać problemów 
natury obyczajowej. Zamieszanie 
wokół sceny gwałtu z „Pierwszego 
dnia wolności” Aleksandra Forda 
(1964) przeszło do historii kina 
za sprawą Jerzego Gruzy, który 
z przymrużeniem oka odniósł się 
do niego w popularnym serialu 
telewizyjnym „Wojna domowa”. 
A o tym, jak ekipa Aleksandra Forda 
filmowała jej nagi biust, opowia-
dała Beata Tyszkiewicz: „Pierwsza 
próba nie udała się, bo bluzka moja 
nie była odpowiednio »sprepa-
rowana« i aktor, który miał ją na 
mnie rozerwać, mimo nadludzkich 
wysiłków nie był w stanie tego 
zrobić. Zdjęcia przerwano i bluzkę 
przygotowano. Przy powtórnym 
ujęciu wokół łóżka goniło mnie 
kilku moich starszych kolegów 
i kiedy mnie już dopadli i rozerwali 
na mnie bluzkę, właśnie miał się 
odbyć najazd kamery na moje 
nagie piersi, zanim jednak Ford 
zdążył powiedzieć »stop«, koledzy 
okryli mnie rozdartym materiałem 
i zaczęli przepraszać. To naprawdę 
było wzruszające. Bardziej tę scenę 
przeżywali ode mnie”.

Generalnie w czasie wojny i oku-
pacji należało walczyć z wrogiem, 
a nie zajmować się miłostkami, 
za co oberwało się, i to całkiem 
niedawno, Robertowi Glińskiemu, 
który w „Kamieniach na szaniec” 
(2014) pokazał bohaterów w ak-
cjach nie tylko bojowych. 

„Kardiogram” Romana Załuskie-
go (1971), w którym Anna Seniuk 
w trakcie scen miłosnych z Tade-
uszem Borowskim pokazywała 
swój nagi biust dłużej niż ułamek 
sekundy, stanowił rzeczywiście 
przełom w naszej kinematografii, 
traktującej seks jako tabu. A prze-
cież znany aktor Johnny Depp jakże 
słusznie powiedział, że „najbardziej 
ponadczasowym i klasycznym 
pięknem są piersi kobiece”. No tak, 
tyle że to aktor amerykański. A my 
wiemy swoje.  © ℗
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