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lub choćby wyciszane. Tabuizacja treści i czynności wstydliwych jest przecież
wielkim osiągnięciem kulturowym. O wstydzie badaczowi kultury wypada
zatem mówić bez wstydu, ale nie bezwstydnie.
Wśród wielu przyjmowanych w ostatnich dekadach strategii odsłaniania
tabu wymienić można na przykład prace amerykańskiego historyka Thomasa
Waltera Laqueura prezentujące ewolucję postaw dotyczących autoerotyzmu13
czy dotyczącą zjawiska pornograﬁi monograﬁę polskiego socjologa Lecha Nijakowskiego. Warto w tym momencie przywołać jego wypowiedź: „Oczywiście,
pornograﬁę nie jest łatwo badać. […] Największą trudność stanowi jednak zmuszenie się do obejrzenia różnorodnych odpychających produkcji pornograﬁcznych, naruszających tradycyjne tabu czy poczucie smaku. Ale bez tego wysiłku
nie można odpowiedzialnie napisać pracy o pornograﬁi. Trzeba przyjrzeć się
jej najbardziej nietypowym, żeby nie rzec cudacznym odmianom, aby wyrobić
sobie zdanie na jej temat. Badacz musi się pozbyć odrazy i starać zrozumieć
logikę przedstawionego świata pornograﬁcznego i stojące za nim motywy”14.

(NIE)AKTUALNOŚĆ WSTYDU

Współczesną kulturę Zachodu – kulturę Web 2.0 – deﬁniuje najpełniej
fascynujące i powszechne zjawisko zawstydzenia wstydem. Wszelkie techniki
unaoczniania i obnażania służą kreacji świata wolnego od uczucia zakłopotania. Jeśli coś jest dzisiaj wstydliwe, to właśnie odczuwanie wstydu. Medialne
strategie detabuizacji dotyczą w zasadzie każdego obszaru ikonosfery.
Współcześnie w polskiej rzeczywistości społecznej obserwuje się praktyki
detabuizujące obszary ludzkiej aktywności, które dotąd uchodziły za wstydliwe.
Tendencja ta wydaje się zbieżna z praktyką społeczeństw Zachodu. Nastąpiła bowiem dzisiaj rewolucyjna wręcz zmiana granic intymności. Trudno jednocześnie
nie zauważyć związku łączącego silne tendencje do przełamywania wszelkich
tabu we współczesnej kulturze z rozkwitem gatunków medialnych operujących
poetyką dosłowności. Cennym materiałem dla mediów stało się życie prywatne,
a zwłaszcza wszelkie jego formy nadzwyczajne czy – ujmując to lepiej –
„ułomne”.
Naruszenie granic wstydu wiązało się dawniej z upokorzeniem, dyshonorem, hańbą czy sromotą; dziś kategorie te są nieustannie podważane. Wstyd
stał się anachroniczny, poczucie zawstydzenia zaś odczytywane jest jako relikt
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kultury szlacheckiej. W dobie kultury bezwstydu – jako zamierzonej strategii
estetyczno-moralnej – dominuje absolutna swoboda ekspresji. Marian Grabowski, analizując zmierzch wstydu jako wartości niezbędnej, stawia jednoznaczną diagnozę: „dokonuje się deprecjacja wstydu i promocja bezwstydu”.
„Kultura nasza na zupełnie niezwykłą skalę uprawomocniła podglądactwo
jako zasadę funkcjonowania ogromnej części mass mediów i korelatywnie
do tego uczy ludzi ekshibicjonizmu. […] To, co zwykle starannie otulała intymność, co chronił wstyd, obecnie zostaje wystawione na pokaz. Bezwstyd
rozlewa się szeroko i dawno przekroczył już ramy samych tylko zachowań
seksualnych”.
Współczesność naznaczona jest celowym, nierzadko zorganizowanym
działaniem zmierzającym do zniesienia lub złamania własnego i cudzego
wstydu. Kontestowanie wstydu jako elementu dawnej etyki otwierać ma przed
człowiekiem świat nowych, zakazanych dotąd wrażeń. Obietnica uwolnienia
od rygorów i sankcji społecznych stać się może dla wielu realną motywacją
do przekroczenia granicy tego, co dotąd uznawane było za wstydliwe. Upominanie się o jakiekolwiek ograniczenia swobody słowa czy przedstawiania
obscenów utożsamiane jest zaś z tęsknotą za dawną pruderią obyczajową.
Zmieniają się także granice wrażliwości indywidualnej i społecznej: odkryte kobiece kolana z całą pewnością nie będą już postrzegane jako oznaka
bezwstydu, podobnie jak rozmowa towarzyska ujawniająca kulisy czyjegoś
życia intymnego. Zmianie ulegają także kulturowo wypracowane reakcje na
wstyd i upokorzenie – nie ulega kwestii, że dramaturgia i skala ich przeżywania stale słabnie. W tym kontekście zasadne jest pytanie: Jakie zachowania
podlegają dziś sankcji wstydu?

CIAŁO A WSTYD

Badania dotyczące problematyki wstydu ujawniają istotne przesunięcie:
tradycyjnie pojęcie wstydu związane było z płaszczyzną moralności i etyki
(w tym kontekście synonimy „wstydu” to „hańba” czy „infamia”), od drugiej
połowy dwudziestego wieku „wstyd” oznacza zaś coraz częściej skrępowanie związane wyłącznie z ciałem, stan dysharmonii psychicznej, wynikający
z ﬁzycznego nieprzystawania do pożądanych wzorców, ideałów czy oczekiwań. Poczucie wstydu budowane jest dzisiaj na przeświadczeniu o własnej
nieatrakcyjności. Wstyd potęguje odczucie bycia niepożądanym, kimś, kim
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