
 Zainspirowane pomysłem 
Gillesa Lipovetsky’ego, posta-
nowiłyśmy dokonać analizy 
kształtowania się społeczeń-
stwa mody w Polsce i uchwy-
cić zachodzące w okresie po 
II wojnie światowej przemia-
ny życia codziennego. Długi 
okres realnego socjalizmu 
sprawił, że przebieg proce-
su kształtowania się mody 
był inny niż w krajach za-
chodnich. Jak więc proces 
ten przebiegał w Polsce? 
Czym różnił się od przebiegu 
w krajach zachodnich? Kiedy 
moda wkraczała w kolejne 
sfery życia?

z „Wprowadzenia”

 (…) pracę „Od obyczaju do mody. Przemiany życia codzien-
nego” oceniam bardzo wysoko jako ambitną, pomysłową 
i wartościową, a do tego ciekawą. Godny pochwały jest za-
równo teoretyczny zamysł pracy, jak i bezcenna, zawsze cie-
kawa, obszerna i różnorodna empiria. Znaczną część pracy 
zajmują cytaty z wywiadów, stanowiące wartościowy doku-
ment dokonujących się przemian i ich wyrazu w świadomości 
społecznej Polaków. Książka jest jednocześnie budzącym po-
dziw świadectwem umiejętności młodych badaczek-studen-
tek; świetna promocja studiów socjologicznych w APS.

z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Tarkowskiej

 Czytelnik styka się z wielowymiarową, wnikliwą analizą 
społeczeństwa polskiego w perspektywie przemian kulturo-
wych ostatniego ćwierćwiecza. Pracę oceniam bardzo wy-
soko, nie tylko ze względu na jej wartość merytoryczną, ale 
przede wszystkim za pomysł. Poza ogromnym wysiłkiem ba-
dawczym,  jest to rzecz unikalna, gdy idzie o jej autorstwo. Nie 
znam drugiej takiej książki, w której większość rozdziałów na-
pisały osoby z poziomu licencjackiego. Jestem pełna podziwu 
dla Redaktorek tomu, które podjęły się tak pracochłonnego 
i „karkołomnego” przedsięwzięcia!

z recenzji dr hab. Hanny Palskiej
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Rozdział 2. 

W jakiej Polsce żyliśmy?
Historyczno-społeczne tło przemian 

obyczajowych w PRL-u

 Zaprezentowane w  książce badania dotyczą Polski i  trzech pokoleń Polek 
i  Polaków. Kluczem do analizy są ustalenia francuskiego socjologa Gillesa 
Lipovetsky’ego, który opisuje przejście od społeczeństwa tradycji do społe-
czeństwa mody. Lipovetsky swoje wnioski wyciąga jednak z przykładu spo-
łeczeństwa zachodniego, które przeszło odmienną drogę niż społeczeństwo 
polskie. Różnice w  sytuacji politycznej, gospodarczej i  kulturowej można 
wychwycić już w  czasach dawniejszych, w XVIII w. i wcześniej. Również 
dramatyczna historia Polski w wieku XX nie pozwala na bezpośrednie prze-
łożenie zachodnich teorii na rodzimy grunt.

Badanie przemian postaw od pokolenia najstarszego do najmłodszego 
pokazuje jednocześnie pośrednio niezwykłą przemianę, jaką przeszedł kraj. 
Rozdział ten ma zatem na celu zarysowanie kontekstu historycznego cza-
sów PRL-u, tła, na którym rozegrały się tak istotne przemiany obyczajowości 
polskiej. Uważamy bowiem, że opisując społeczne procesy, prócz uniwersal-
nych mechanizmów socjologicznych należy brać pod uwagę także specyfi kę 
lokalną. 

Polska Rzeczpospolita Ludowa to kraj całkowicie odmienny zarówno 
od II Rzeczypospolitej, jak od współczesnej Polski, zarówno ze względu na 
przemiany ustrojowe, jak i z powodu upływającego czasu, który niegdysiejsze 
symbole nowoczesności przemienia w relikty dawnej epoki. Przez cztery i pół 
dekady zmieniło się praktycznie wszystko, od materialnych, cywilizacyjnych 
i kulturowych uwarunkowań, poprzez role płciowe, status i mentalność róż-
nych grup społecznych, po strukturę społeczną i demografi czną. 

Porównanie tamtej i  obecnej Polski jest zadaniem karkołomnym. Fakt, 
że badania dokonywane były w obrębie rodzin, pozwala obronić ten pomysł 
– ponieważ mimo ogromnej zmiany, jaką przyniosła transformacja, w rodzi-
nach zachowana została w pewnym stopniu ciągłość tradycji, przekazu, zwy-
czajów, postaw. Najstarsi rozmówcy, których słowa cytowane są w prezen-
towanej książce, są dziś w wieku 80 i więcej lat, a  zatem ich biografi a jest 
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zarazem opowieścią o życiu w PRL-u. Zamysł badań, pokazujących zmiany 
postaw trzech kolejnych pokoleń wobec różnych kwestii związanych z życiem 
codziennym, wymaga naszkicowania tła życia właśnie tych starszych pokoleń.

Różne oblicza Polski – społeczna historia Polski Ludowej

Polska przed 1989  r. to kraj zróżnicowany, zmieniający się w  czasie. Aby 
zrozumieć i  właściwie interpretować wypowiedzi badanych, należy opisać 
pokrótce, jakie warunki życia, konsumpcji, pracy, rozwoju stwarzały oby-
watelom Polski Ludowej kolejne dekady. Posłużę się klasycznym w historii 
najnowszej podziałem na okresy, opisując lata tużpowojenne, czasy stalini-
zmu i odwilży, epokę Gomułki, dekadę Gierka oraz lata 80. To właśnie koń-
cówka PRL-u zasługuje na najstaranniejszy opis, ponieważ w pamięci wielu 
osób pozostała jako swoisty „typ idealny” rozciągany na całą rzeczywistość 
tamtego ustroju. Kryzys lat 80., którego symbolem są kolejki i puste sklepy 
z przysłowiowym octem na półkach, to zjawisko chętnie i często kontrasto-
wane z późniejszym, kapitalistycznym modelem obfi tości konsumpcji.

Punkt wyjścia – co zostało z Polski przedwojennej
Opisując spuściznę II Rzeczypospolitej, należy podkreślić bardzo istotną 
sprawę. Wbrew ambicjom niektórych polskich polityków i popularnemu dys-
kursowi wychwalającemu potęgę kraju, ówczesna Polska nie była ani krajem 
zamożnym, ani cywilizacyjnie rozwiniętym; dystansu, jaki od wieków dzie-
lił ją od krajów zachodniej Europy, nie udało się odrobić przez dwadzieścia 
lat niepodległości. Przeważającą część ludności II RP stanowili chłopi (wg 
Małego Rocznika Statystycznego z  1936  r. 70% w  1935  r.). Zarówno oni, 
jak i  część robotników i  drobnomieszczaństwa żyła na niezwykle niskim 
poziomie, wielu wręcz na granicy ubóstwa lub poniżej niej. Kraj nękało także 
bezrobocie, szczególnie wysokie wśród ludzi młodych. Nie każdy miał też 
szansę zdobyć wykształcenie. Rozwarstwienie społeczeństwa było bardzo 
duże, a  różnice w płacach między robotnikiem a  lekarzem czy inżynierem 
– ogromne (Słabek, 2009: 31–32). Nie da się właściwie porównać warunków 
i stylu życia, postaw, poziomu cywilizacyjnego np. najbogatszych przedsta-
wicieli arystokracji, jeżdżących na zakupy za granicę i kontynuujących wzory 
veblenowskiej konsumpcji na pokaz, i choćby opisywanych przez Wańkowi-
cza poleskich chłopów, oddzielonych od reszty świata bagnami, przejezdnymi 
tylko w zimie, którzy w najbliższej wsi kupowali raz do roku zapałki, naftę 
i sól. Ich światy w zasadzie się nie przecinały, i w tym sensie niewiele zmieniło 
się od czasów szlachty i chłopów pańszczyźnianych. Ogromne różnice były 
także między poszczególnymi regionami kraju, np. nowoczesną i  zamożną 
Wielkopolską i zacofaną, przeludnioną i ubogą Galicją.
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W dwudziestoleciu ukształtowała się pewna struktura społeczna, a także 
kultury właściwe różnym grupom społecznym, które utrwalały istniejące 
podziały (kultura inteligencka vs. kultura ludowa). Plany reform i  rozwoju 
gospodarczego i cywilizacyjnego pokrzyżowała II wojna światowa, w wyniku 
której zmieniło się praktycznie wszystko: granice państwa, ustrój, struktura 
społeczna i etniczna, gospodarka, kultura, stosunki społeczne. Wspomnienie 
wojny, która przeorała polską rzeczywistość, będzie na długie dekady naj-
ważniejszym punktem odniesienia w  polskiej pamięci zbiorowej. Z  jednej 
strony, wspomnienia czasów przedwojennych, różne w zależności od statusu 
jednostki przed i po wojnie – idealizacje urody tamtych czasów (np. nostalgie 
kresowe) bądź potępianie w czambuł ówczesnych niesprawiedliwości. Z dru-
giej – wciąż żywe wspomnienie samej wojny, przemocy, strat w  ludziach, 
dramatów, głodu, biedy i  nieustannego stresu. To wyznacza pewien hory-
zont pojęciowy, w odniesieniu do którego ludzie konstruowali swoje postawy, 
zachowania; a także defi nicje podstawowych pojęć: biedy i zamożności, luk-
susu, konsumpcji... Istotnym „dziedzictwem” II RP są także jej większościowi 
obywatele – chłopi – którzy po wojnie będą stanowić o kształcie społeczeń-
stwa polskiego i podlegając wraz z nim przemianom, jednocześnie transmito-
wać na szerszą skalę istotne wartości swojej kultury (Leder, 2013a, b).

Tuż po wojnie
Lata tużpowojenne są niezwykle trudnym i złożonym okresem. Koniec wojny 
przyniósł z  jednej strony radość, z  drugiej olbrzymią niepewność. Ludzie 
z trudem odnajdywali się po traumie wojennej w nowej rzeczywistości, któ-
rej jasnego obrazu bardzo długo nie udawało się opisać i ustalić. „Z  jednej 
strony byli wśród tych, którzy pokonali hitlerowskie Niemcy. Z drugiej, zna-
leźli się wśród państw, które po wojnie nie odzyskały suwerenności – trafi ły 
do strefy wpływów Moskwy [...]. Komuniści z czasem zawłaszczali wszystko 
– najpierw program społeczno-gospodarczy opozycji, z reformą rolną i nacjo-
nalizacją przemysłu. Potem tradycje ruchu socjalistycznego. Wreszcie nawet 
ludzki entuzjazm – bo to nie dzięki nowym rządom, jak chciała propaganda, 
ale dzięki wysiłkowi ludzi możliwa była odbudowa Polski” (Lipiński, Majew-
ski, 2006: 7).

Ów niepokój (a nawet trwoga, jak chce Marcin Zaremba (2012) opisujący 
emocjonalny klimat lat 40.) jest głównym czynnikiem określającym tamte 
czasy. Niezrozumiałe dla obywateli polityczne zawirowania, bandytyzm 
i ciągłe zagrożenie życia, odczuwalny już terror nowej władzy, niepewność 
co do podstawowych spraw bytowych, takich jak chociażby mieszkanie (np. 
w przypadku repatriantów, ocalałej ludności żydowskiej i wszelkiego rodzaju 
przesiedleńców), ogromne zniszczenia wojenne i „wędrówki ludów”, prowi-
zoryczne rozwiązania w handlu, transporcie, szkolnictwie itd. – wszystko to 
składa się na obraz kraju niestabilnego, o niewiadomej przyszłości. 
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Wojna i  lata tużpowojenne wstrząsnęły strukturą społeczną w  Polsce, 
zmieniając ją w różnych wymiarach. Praktycznie zniknęły, wymordowane lub 
pozostawione poza nowymi granicami kraju, mniejszości etniczne, narodowe, 
religijne, pozostawiając polskie społeczeństwo tak jednorodne, jak nigdy 
wcześniej. Wielu ludzi doświadczało szoku kulturowego na nieznaną wcze-
śniej skalę. Często był to szok związany z awansem społecznym i cywilizacyj-
nym. Na przykład osadnicy Ziem Zachodnich i Północnych, którzy przybyli 
z Kresów Wschodnich, nagle zamieszkali w murowanych domach z bieżącą 
wodą, nie zawsze potrafi ąc się w  tych nowych okolicznościach odnaleźć. 
Wielu ludzi ze wsi zamieszkało w miasteczkach, zajmując tzw. pożydowskie 
domy, warsztaty, sklepiki i  zmieniając tym samym tryb życia z  wiejskiego 
na miejski. Andrzej Leder właśnie w Zagładzie Żydów i jej konsekwencjach 
upatruje wręcz podstawowego elementu genezy „polskiej małomiasteczkowej 
klasy średniej” (2013a). Tempo migracji ze wsi do miast w  latach 40. jest 
największe w całym powojennym okresie, choć ten kierunek przemieszczeń 
ludności będzie utrzymywał się także w  kolejnych dekadach. Jest to jedna 
z  najważniejszych demografi cznych cech powojennej Polski. Mentalność 
wiejska bardzo intensywnie przekształcała się w nowej rzeczywistości, jednak 
wiele charakterystycznych jej elementów pozostało niezmienionych, a wraz 
z migracją do miast kształtowało nowe oblicze społeczeństwa Polski Ludowej 
(Szpak, 2013).

Z kolei, dla rzeszy ludzi lata tużpowojenne oznaczają degradację mate-
rialną i  społeczną: wywłaszczenie z majątków, konieczność przystosowania 
się do radykalnie niższego poziomu życia, warunków zamieszkania (słynne 
„komunałki” ze wspólną kuchnią i  łazienką, lub bez niej). Reforma rolna 
i parcelacja własności ziemskiej, nacjonalizacja przemysłu i handlu zmieniły 
w sposób drastyczny życie setek tysięcy obywateli. Warto przy tym zauważyć, 
że, jak pisze Henryk Słabek (2009: 334): „Nawet przeobrażenia awansujące 
chłopów jako warstwę nie wszystkich zadowalały. Nierzadko wywoływały 
zawód i rozgoryczenie. Szczególnie te grupy chłopów, które nie skorzystały 
bezpośrednio z  dobrodziejstw powojennych reform, w  latach 1946–1947 
łatwo popadały we frustrację. Niegdyś zamożniejsi rolnicy nie mogli ścierpieć 
awansu biedaków i ich dzieci”. 

Lata 40. nazywa się czasem okresem odbudowy, wtedy bowiem w nie-
zwykłym tempie Polska powstaje z  ruin. Mimo że obywatele nie zawsze 
odczuwali w swoim codziennym życiu znaczącą poprawę, statystyki z tam-
tego okresu są bardzo pozytywne. „W specyfi cznym okresie odbudowy uda-
wało się kojarzyć wysokie tempo rozwoju i gospodarki, i konsumpcji. Średnie 
roczne przyrosty produkcji przemysłowej (ok.  24%) i  budownictwa (ponad 
40%) nie miały sobie równych. W 1949 r. w porównaniu z okresem między-
wojennym produkcja przemysłowa kraju była wyższa o ok. 50% (w granicach 
przedwojennych) i o 2% (w granicach powojennych). W wytwarzaniu dochodu 
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narodowego, który w ciągu trzech lat podniósł się o ponad 40%, udział prze-
mysłu wzrósł w takim stopniu, że dostrzegalny stał się proces przekształcania 
gospodarczej struktury kraju w przemysłowo-rolniczą)” (tamże: 104).

Lata 50.
Jest to jedyny w dziejach powojennej Polski okres, kiedy władze próbowały 
na wielu płaszczyznach zaimplementować w  naszej rzeczywistości modele 
radzieckie. Nie do końca się to udało, a cały „eksperyment” najpierw zachwiał 
się w  posadach z  chwilą śmierci Stalina w  1953  r., aby ostatecznie zakoń-
czyć się w 1956 roku. Są to także lata najbrutalniejszego terroru politycznego, 
który wtrącił do więzienia i skazał na śmierć rzesze niewinnych ludzi, a także 
dość skutecznie zastraszył społeczeństwo.

Jednym ze wspomnianych modeli była kolektywizacja rolnictwa na wzór 
radzieckich kołchozów. „Na polskim przykładzie miała się sprawdzać teza, iż 
powodzenie w upowszechnianiu nowych stosunków zależy przede wszystkim 
od ich zgodności z  ogólnocywilizacyjnymi i  psychicznymi możliwościami 
społeczeństwa” (tamże: 341). W Polsce kolektywizacja rolnictwa nie udała się 
zarówno z przyczyn praktycznych (braku kapitału umożliwiającego samofi -
nansowanie spółdzielni), jak i psychologicznych i kulturowych. Polscy chłopi 
nie rozumieli założeń kolektywizacji, nie trafi ały do nich radzieckie hasła 
walki klasowej. Idea spółdzielni zderzyła się więc z praktyką: oporem, stra-
chem chłopów oraz słabością tej instytucji w polskich warunkach. Trwałym 
efektem polityki rolnej państwa stały się natomiast Państwowe Gospodarstwa 
Rolne (PGR) utworzone w 1949 r., w których ziemia była własnością pań-
stwa, a pracowników zatrudniano, oferując im mieszkanie socjalne, deputaty, 
przydziały żywności i  rozbudowany system świadczeń. PGR-y rozwiązano 
dopiero w 1993 r., a ich ludność, specyfi czni benefi cjenci państwa opiekuń-
czego w PRL-u, stała się jedną z grup najmocniej poszkodowanych w proce-
sie transformacji.

Warto wspomnieć o tym, że wciąż trwała migracja ze wsi do miast, np. 
na „wielkie budowy socjalizmu”, takie jak powstająca w sąsiedztwie Krakowa 
Nowa Huta (budowę rozpoczęto w 1949 r.). Oprócz chłopów, którzy musieli 
odnaleźć się szybko w miejskim środowisku, setki tysięcy osób łączyły pracę 
w  fabryce z  pracą we własnym gospodarstwie. Jest to specyfi czna katego-
ria: chłoporobotnicy (chłopi-robotnicy według Słabka). Rozwój liczebny tej 
grupy wynikał z potrzeb i możliwości ludności wiejskiej, a jednocześnie był 
korzystny dla gospodarki: chłopi-robotnicy byli siłą roboczą, nie zużywając 
jednocześnie miejskich zasobów – nie trzeba było tworzyć dla nich mieszkań, 
ani dodatkowych miejsc pracy dla ich rodzin (tamże: 189). Żyjąc na styku mia-
sta i wsi, ułatwiali transmisję wzorów kulturowych. Co ciekawe, transmisja ta 
przebiegała w obie strony, chłopi-robotnicy uczyli się bowiem funkcjonować 
w mieście, ale też nieśli w środowisko „miejskich” robotników zamiłowanie 
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do uprawy ziemi, czy cechy typowe dla kultury chłopskiej: zapobiegliwość, 
pracowitość, oszczędność, poszanowanie dla tradycji (tamże: 205).

Koniec lat 40. i  lata 50. były trudne nie tylko dla wsi. Życiem obywa-
teli zawładnęła propaganda, która nadawała zabarwienie ideologiczne nie-
malże wszystkim codziennym aktywnościom. Stalinizm w  Polsce datuje 
się począwszy od 1948  r., od kiedy to wytyczne partii obowiązywać miały 
w  nauce, szkolnictwie, sztuce, literaturze, wszelkich formach zrzeszeń itd. 
Za cel przyjęto ukształtowanie obywatela Polski Ludowej już od najmłod-
szych lat. „W szkołach podstawowych ofi cjalnie przyjęto nowy cel naucza-
nia: «kształtowanie naukowego poglądu na świat, opartego na fundamencie 
współczesnych osiągnięć materializmu dialektycznego i  historycznego oraz 
kształtowanie moralności socjalistycznej». Cały program nauki został oparty 
na założeniach marksistowsko-leninowskich” (Codogni, 2006: 97). Odpo-
wiednio napisane podręczniki, akademie, pogadanki, różne formy uspo-
łecznienia uczniów i  studentów (harcerstwo, ZMP) miały przygotować ich 
do wejścia w  dorosłe życie z  odpowiednimi postawami i  światopoglądem. 
Ów świat dorosłych miał być odgórnie kierowaną, wcieloną w życie utopią 
socjalistyczną. 

Różne rozwiązania praktyczne miały w  pewnym sensie ubezwłasno-
wolnić obywateli i  wdrożyć ich w  rolę dorosłych dzieci wychowywanych 
w wielkiej świetlicy, jaką jest państwo ludowe. Obywatel miał zatem praco-
wać w dużym, państwowym zakładzie, który troszczył się o jego wyżywienie 
(powstające placówki żywienia zbiorowego, czyli np. stołówki pracownicze), 
mieszkanie (np. w  hotelu robotniczym), wypoczynek (kolonie dla dzieci, 
wczasy pracownicze, wycieczki), zaopatrzenie (bony i  talony), uczestnictwo 
w kulturze i czas wolny (zakładowy teatrzyk, prace społeczne, organizowane 
występy, wieczorki itd.). Zainteresowania i hobby miał realizować w jednym 
ze scentralizowanych stowarzyszeń, w  ramach relaksu słuchać w  Polskim 
Radiu propagandowej audycji „Fala 49”, a jego największym marzeniem kon-
sumpcyjnym miała pozostać pralka „Frania” i krajowej produkcji samochód, 
montowana z radzieckich części warszawa. W 1952 r. w Warszawie otwarto 
Centralny Dom Towarowy na rogu Kruczej i Alej Jerozolimskich, który miał 
zaspokajać potrzeby konsumpcyjne „pracującego ludu stolicy”. W  tym też 
okresie ustalił się nowy rytuał, który ze zmienną intensywnością będzie obo-
wiązywał przez cały PRL – pochody pierwszomajowe, które prócz elemen-
tów propagandowych zawierały istotny element rozrywkowy (widowiskowa 
funkcja samego pochodu, festyn z kiełbaskami po zakończeniu), stanowiąc 
emanację kultury popularnej.

Lata 50. to czas ugruntowania nowego ustroju i nowych stosunków spo-
łecznych. Znacjonalizowany przemysł, centralnie sterowana gospodarka, cen-
zura – to wszystko przejawy silnej pozycji państwa, które miało odtąd wpływ 
na absolutnie każdy element życia swoich obywateli. To państwo decydowało, 
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co i za ile obywatel może kupić, ile warta jest jego wypłata, co będzie jadł, co 
czytał, co mu wolno myśleć. „Ofensywa ideologii komunistycznej we wszyst-
kich dziedzinach życia [...] miała ogromny wpływ na podstawy życia spo-
łecznego. Widoczny był stopniowy zanik więzi międzyludzkich, spowodo-
wany wzrostem podejrzliwości [...]. W wielu sferach życia promowany przez 
system brak sprawiedliwości społecznej wytworzył podział na «cwaniaków» 
i «frajerów». Pierwsi nie przejawiali specjalnych zahamowań wobec łamania 
zasad i dzięki temu żyli wygodnie. Drudzy trzymali się zasad etycznych, nie 
poddając się ani naciskom, ani perspektywom przywilejów, skazując się przez 
to na ostracyzm władz” (tamże: 105). Pojawiły się zatem kolejne, po tużpo-
wojennych zmianach, etapy awansu społecznego dla tych, którzy wybrali 
dostosowanie się do nowej rzeczywistości, i  alienacji tych, którzy postano-
wili ją kontestować. Andrzej Leder ujmuje to tak: „konsekwencją dwóch klu-
czowych momentów polskiej rewolucji – wymordowania w czasie niemiec-
kiej okupacji żydowskiego mieszczaństwa i  zniszczenia przez stalinowski 
komunizm dominującej pozycji urzędniczych, wojskowych i intelektualnych 
elit pochodzenia szlacheckiego – było wytworzenie ogromnej przestrzeni 
awansu, gwałtownie zajmowanej przez tych, którzy gotowi byli zaakcepto-
wać radziecką dominację polityczną. Podobnie jak zajmowanie pożydowskiej 
«przestrzeni społecznej», wejście w obszar opuszczony przez przedwojenne 
elity najwyższego i średniego szczebla miało charakter masowy, mobilizujący 
energię ogromnych grup ludzkich. Ci ludzie, a właściwie ich dzieci i wnuki, 
tworzą dzisiaj «kościec» struktury społecznej” (Leder, 2013a: akapit 27).

Podsumowaniem wpływu lat stalinizmu na polskie społeczeństwo może 
być cytowane przez Paulinę Codogni hasło „przeżyliśmy okupację, prze-
żyjemy demokrację”. Apatia, wycofanie się do swojego prywatnego świata 
i ostrożność w ekspresji poglądów w sferze publicznej, koncentracja na kwe-
stiach bytowych, bierna postawa wobec władz – to wszystko składa się na 
klimat tamtych lat. Dzień powszedni obywateli wypełniała walka o zaspoko-
jenie codziennych potrzeb; oddawanie państwu „daniny” np. w postaci obec-
ności na obowiązkowych zebraniach; próba poprawy sytuacji swojej i swojej 
rodziny a  jednocześnie unikanie „wyróżniania się”, które mogłoby ściągnąć 
niebezpieczeństwo. Po śmierci Stalina nadszedł czas tak zwanej „odwilży”, 
a więc złagodzenia terroru, a także zmniejszenia wpływu władz na życie spo-
łeczne. Miało to swój wyraz m.in. w liberalizacji polityki kulturalnej: publi-
kacji zakazanych dotąd książek, powstaniu nowych czasopism, jak „Dookoła 
Świata” (1954), wyświetlaniu w  kinach zachodnich fi lmów, czy organiza-
cji w  Warszawie V Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży i  Studentów 
(1955). Jednakże głębsze zmiany przyniósł dopiero rok 1956, naznaczony 
takimi wydarzeniami jak XX  Zjazd KPZR i  obnażający zbrodnie Stalina 
referat Nikity Chruszczowa (luty), Poznański Czerwiec, oraz październikowe 
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VIII Plenum KC PZPR, w wyniku którego stanowisko I  sekretarza partii 
objął Władysław Gomułka.

Epoka Gomułki
Półtorej dekady rządów Gomułki (1956–1970) to czas, do którego przy-
lgnęło określenie „mała stabilizacja”. Jest to doskonałe uosobienie potocznego 
wyobrażenia o  „szarzyźnie PRL-u”, a  jednocześnie czas żywiołowego roz-
woju kultury popularnej i modernizacji Polski w różnych dziedzinach życia.

Spuścizną Października było wiele zmian politycznych, które zaowoco-
wały znacznym złagodzeniem stosunku władzy do obywateli. Mimo iż nie 
wszystkie nadzieje rozbudzone w roku 1956 zostały spełnione, a wkrótce po 
przełomie Gomułka z powrotem zaostrzył kurs wobec społeczeństwa, można 
stwierdzić, że Polska lat 60. to zupełnie inny kraj niż Polska lat 50. Gdyby nie 
czerwcowy zryw poznaniaków, nie byłoby Marca ’68, Grudnia ’70, Czerwca 
’76 i Sierpnia ’80. Wydarzenia te dały inspirację działającej później w Polsce 
opozycji demokratycznej. Sam Gomułka nie utrzymał się na stanowisku wła-
śnie w wyniku protestów w grudniu 1970 roku. Tak więc jego epokę zaczyna 
i  kończy społeczna manifestacja niezadowolenia. Co znamienne, zarówno 
protesty z  roku 1956, jak i  1970 u  swoich podstaw mają sprawy bytowe. 
Poznańscy robotnicy protestowali przeciwko władzy pod hasłami wolności 
politycznej, ale domagali się także poprawy warunków życia i pracy. Protest 
z grudnia 1970 r. dotyczył nagłej, kilkunastoprocentowej podwyżki cen żyw-
ności, która mogła stać się przyczyną załamania domowych budżetów.

Życie w gomułkowskiej Polsce nie było aż tak trudne i dramatyczne, jak 
w czasach stalinizmu, lecz trybun ludowy szybko okazał się dogmatycznym 
komunistą o wąskich horyzontach, wrogiem Kościoła, mniejszości narodo-
wych i marzącej o nowoczesności, zbuntowanej młodzieży. Jacek Żakowski 
i Jacek Kuroń opisują mentalność Gomułki jako strategię „oszczędnej matki”: 
„Narzucał przekonanie, że w kraju trzeba gospodarować tak, jak gospoda-
rowała jego mama. Oszczędzać, żyć skromnie, broń Boże od nikogo nie 
pożyczać [...] gomułkowska «gospodarka matki» hamowała rozwój kraju, 
przeszkadzała wzrostowi produkcji, wstrzymywała inwestycje i rozwiązania 
proefektywnościowe. Gomułka kazał budować 1000 szkół na tysiąclecie, ale 
pokolenie wielkiego wyżu demografi cznego, które rodziło się w  latach 50. 
i w latach 60., poszło do szkół, trzeba było wyżywić, ubrać, obuć, a gospo-
darka ledwo dyszała” (Kuroń, Żakowski, 1995: 138). Konsumpcja, zwłasz-
cza ta dla przyjemności, nie mieściła się wysoko w hierarchii wartości asce-
tycznego przywódcy. Małgorzata Mazurek (2010) podkreśla, że konsumpcja 
w PRL-u w ogóle nie była aktywnością prostą i oczywistą, ze względu na 
uwarunkowania polityczne: monopol państwa w sferze produkcji i dystrybu-
cji, uprzywilejowanie przemysłu ciężkiego oraz ogólna kultura fi kcji i  nie-
doboru niesprzyjająca konsumentowi. Socjalistyczny konsument był ponadto 
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obciążony ideologicznym bagażem, miał zatem przedkładać dobro kraju 
ponad swoje własne i nie domagać się spełnienia własnych „zachcianek”, gdy 
gospodarka przechodziła kolejny kryzys. Powinien uznawać dobra kultury 
za ważniejsze niż dobra materialne. Kierując się zasadą sprawiedliwości, nie 
powinien domagać się więcej, niż należało mu się „według zasług” (Roma-
niszyn, 2007). Właściwie, prócz krótkiego okresu gierkowskiej prosperity, 
obywatele PRL-u ciągle zmagali się z niedoborem towarów, ich złą jakością, 
wręcz brakiem najpotrzebniejszych rzeczy, zmuszeni byli rozwijać najróżniej-
sze talenty, aby zapewnić sobie podstawowe artykuły.

W odniesieniu do epoki gomułkowskiej doskonale pasują takie określe-
nia jak „siermiężna”, „szara”, zgodnie z powiedzonkiem: „za Gomułki suche 
bułki”. Symbolem legendarnej oszczędności może być choćby warszawskie 
osiedle „Za Żelazną Bramą”: malutkie, niskie mieszkania z ciemnymi kuch-
niami, gdzie na każdym piętrze „oszczędzono” w ten sposób trochę materia-
łów budowlanych. Mimo to, w owym czasie obserwujemy ciąg dalszy proce-
sów urbanizacyjnych, które zmieniły życie całych rzeszy ludzi migrujących ze 
wsi do miasta: „powodowały przejście od warunków życia nie spełniających 
często wymogów minimum biologicznego do bardzo powolnego, niemniej 
stałego wzrostu konsumpcji” (Dąbrowska, 2011: 68). 

Lata 60. to jednak nie tylko niedostatki materialne, szarzyzna i smutek 
dnia powszedniego. To także niesłychany rozkwit kultury popularnej, co ma 
związek z pojawieniem się kategorii „młodzieży”. Dotychczas w społeczeń-
stwie istniała dość sztywno zarysowana kategoria dzieci, które chodzą do 
szkoły, ubierają się w krótkie sukienki i spodenki, bawią się zabawkami i czy-
tają bajki; oraz dorosłych, którzy pracują, noszą się poważnie i zajmują całą 
pozostałą przestrzeń społeczną. Młodzi ludzie to po prostu młodzi dorośli, 
nie zasługujący na żadne specjalne względy. Lata 60. w  Europie Zachod-
niej i w Ameryce przynoszą narodziny, a może ugruntowanie osobnej pozycji 
kategorii pośredniej – młodzieży, nie spieszącej się do dorosłości, kontestują-
cej styl życia rodziców, wesołej, kolorowej, beztroskiej, domagającej się „swo-
jej” kultury. Wówczas powstaje młodzieżowa muzyka i  moda, dwie chyba 
najistotniejsze dla owej grupy dziedziny kultury. 

W gomułkowskiej Polsce proces ten odbywa się właściwie w tym samym 
czasie. Powstają młodzieżowe zespoły muzyczne (np. Czerwone Gitary), 
z Zachodu przenikają płyty Th e Beatles, dziewczyny marzą o minispódnicz-
kach, a chłopcy o tym, by nosić długie włosy. Nastawiony na modę i nowocze-
sność, kopiujący zachodnie wzory młodzieżowy styl życia zaczyna być istot-
nym elementem polskiej rzeczywistości. Kategoria rozrywki i przyjemności, 
zjawisk całkowicie autotelicznych i nie przynoszących żadnego pożytku, staje 
się zauważalna i  ważna. Powstaje telewizja, emitowane są pierwsze seriale 
(„Czterej pancerni i  pies”, „Stawka większa niż życie”, „Wojna domowa”), 
Kabaret Starszych Panów i Teatr Telewizji. Ze względu na to, że dostępny 
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jest tylko jeden kanał telewizyjny, wyświetlane programy ogląda dosłownie 
cała Polska. Idolami masowej wyobraźni stają się Irena Szewińska, czy polscy 
piłkarze, sportowe sukcesy traktowane są bowiem przez władze jako wkład 
w  ofi cjalną propagandę. Rozwija się polska kinematografi a; powstają festi-
wale w Opolu i w Sopocie. Nie obywa się bez przeszkód, także ideologicz-
nych: do anegdoty przeszła pruderyjność małżeństwa Gomułków, którzy nie 
znieśli widoku głębokiego dekoltu seksbomby tamtych lat, Kaliny Jędrusik, 
na ekranie telewizora i  rzucali w odbiornik kapciami. Raz uruchomionego 
procesu nie da się jednak zatrzymać. Konsumowanie dóbr kultury, niegdyś 
zarezerwowane dla wyższych warstw społeczeństwa, a potem związane nie-
rozerwalnie z państwową indoktrynacją, staje się dostępne dla szerokich mas. 
Zyskuje także podstawową cechę kultury popularnej – ma służyć wyłącznie 
rozrywce i przyjemności, funkcje edukacyjne czy propagandowe schodzą na 
plan dalszy.

Epoka Gierka
Kolejny przywódca okazał się równie silną osobowością jak Gomułka, i rów-
nie mocno naznaczył swoją dekadę. Uprawnione zatem wydaje się użycie 
określenia „epoka” także w odniesieniu do lat 70. Jest to bardzo wyrazisty 
okres w  dziejach PRL-u. Stanowi argument za pozytywną oceną Polski 
Ludowej, budząc nostalgię za dobrymi czasami, czego wyrazem mogą być 
dziś chwyty marketingowe, jak nazywanie wędliny „szynką jak za Gierka”, co 
ma sugerować jej dobrą, tradycyjną jakość. Ponieważ lata 70. obecne są w bio-
grafi i zarówno starszego, jak i średniego pokolenia badanych, warto poświęcić 
temu okresowi nieco więcej miejsca.

Edward Gierek różnił się od swojego poprzednika tak bardzo, że można 
określić go wręcz jako przeciwieństwo Gomułki. Był wysoki, przystojny, sto-
sunkowo młody (ur. 1913). Ponieważ spędził wiele lat we Francji, otaczał go 
nieuchwytny „czar Zachodu”. Stanowił typ „swojaka”: chętnie nawiązywał 
kontakty, był obdarzony charyzmą i  łatwością wypowiedzi; jednocześnie 
uważano go za „dobrego gospodarza”, który potrafi ł zatroszczyć się o interesy 
swojego śląskiego regionu, będzie zatem umiał dobrze pokierować krajem. 
Jeszcze zanim awansował na stanowisko I sekretarza partii, zaczęła tworzyć 
się jego legenda.

Myśląc o tej dekadzie, najchętniej pamiętamy jej pierwszą część, „wczes-
nego Gierka”, czyli lata 1970–1976. Obejmując władzę pod propagandowym 
hasłem „- Pomożecie? - Pomożemy!”, Gierek ściągnął do Warszawy ekipę 
swoich przyjaciół i znajomych, którzy stworzyli wokół niego „dwór”. Nowe 
rytuały państwowe, takie jak uroczyste wręczanie odznaczeń, różniły się od 
ascetycznych obyczajów z czasów Gomułki, miały za zadanie „afi rmować sys-
tem hierarchii społecznej, coraz bardziej przypominający feudalny” (Zaremba, 
2010a: 22). Najlepiej pamięta się jednak niezwykłą poprawę bytu obywateli 
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Polski, jaka dokonała się właśnie na początku rządów Gierka. Żakowski 
i Kuroń (1995: 139) nazywają Gierka „szczodrym ojcem”, który „postawił na 
konsumpcję, obiecał nowe, godne życie”. Polska zaczęła „dryfowanie w kie-
runku socjalistycznego welfare state” (Zaremba, 2010b: 25). Podstawowe 
elementy tej nowej rzeczywistości to: odświeżenie i złagodzenie wizerunku 
władzy, „gospodarskie wizyty”, które były okazją do okazywania troski i zain-
teresowania życiem i pracą zwykłych ludzi, odpolitycznienie życia codzien-
nego (hasło „bezpartyjny fachowiec”), deklarowany pragmatyzm władz 
(Zaremba, 2010b). Dla ludzi najbardziej liczył się jednak skok cywilizacyjny, 
jakiego byli uczestnikami. Decyzjom podnoszącym stopę życiową obywateli 
towarzyszyły widoczne przemiany: pojawienie się w sklepach nowych towa-
rów, większa dostępność mieszkań w nowoczesnych blokach z wielkiej płyty, 
łatwość zakupu sprzętu AGD a nawet samochodów osobowych, możliwość 
wyjazdu na zagraniczne wczasy, a w kulturze popularnej wzrost znaczenia 
atrakcyjnej rozrywki, nawet tej pochodzącej bezpośrednio z Zachodu.

Wszystko to wyzwoliło w Polakach niespotykany dotąd optymizm – po 
raz pierwszy od okresu popaździernikowego odczuli znaczącą poprawę jako-
ści życia. Jednocześnie zostały rozbudzone apetyty i  aspiracje: pojawiła się 
i ustabilizowała „klasa średnia socjalizmu”. Żakowski i Kuroń dowodzą, że 
to właśnie ofi cjalne zezwolenie na konsumpcję i  „zielone światło” dla pry-
watnej inicjatywy (rzemieślników, sklepikarzy, „badylarzy”, czyli właścicieli 
szklarni) miało największy wpływ na ówczesne nastroje. Wreszcie nasy-
cona konsumpcyjnie większość społeczeństwa „w sposób jednoznaczny, nie-
mal bezrefl eksyjnie akceptowała rzeczywistość. [...] Gierek kupił Polaków” 
(Kuroń, Żakowski, 1995: 146–147). Uosobieniem człowieka tamtych czasów 
może być inżynier Karwowski z  serialu „Czterdziestolatek” – nowoczesny, 
wykształcony technokrata, który pracuje przy najbardziej imponujących 
inwestycjach dekady (budowa Dworca Centralnego w Warszawie), mieszka 
w ładnym mieszkaniu w bloku, zna języki obce, jeździ własnym samochodem 
(fi at 126p, słynny „maluch”), kupuje działkę... Ze względu na skalę przemian 
okres ten nazywa się także „wielką stabilizacją”.

Jednak sielanka nie trwała długo, ponieważ całe to ekonomiczne oży-
wienie Polska zawdzięczała zagranicznym kredytom i nieroztropnej polityce 
gospodarczej. Poprawa jakości życia nie szła w parze z głębszymi reformami, 
była to więc zmiana powierzchowna. Według barwnego określenia Kuronia 
i  Żakowskiego, „kiedy do PRL-owskiej, powiązanej sznurkami fury, kie-
rowanej przez woźnicę – centralnego planistę, przyczepiono silnik merce-
desa, to silnik zabuczał i  fura nareszcie drgnęła, a nawet ruszyła z kopyta, 
ale też natychmiast zaczęła się rozsypywać” (1995: 139–142). Cezurą mię-
dzy „wczesnym” a  „późnym Gierkiem” jest rok 1976, kiedy po raz kolejny 
w  historii PRL-u  podwyżki cen żywności spowodowały masowe protesty 
społeczne i „z dnia na dzień prysł cały gierkowski mit” (tamże: 155). Rząd 
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po początkowych represjach szybko odwołał podwyżkę, jednak ziarno nie-
zadowolenia zostało zasiane – tym bardziej, że zachęcona pierwszymi latami 
względnego dobrobytu „klasa średnia” odczuła, że upragniony raj konsump-
cyjny zaczyna się oddalać. Marcin Zaremba (2010a) cytuje dowcip z tamtych 
lat: „– Jaka jest różnica między Gomułką a  Gierkiem? – Coraz mniejsza”. 
Pokazuje on rozczarowanie ludzi początkowo zachwyconych swoim przy-
wódcą. Rozczarowanie to nie było bezzasadne; właściwie od 1976 r. wpro-
wadzeniem kartek na cukier zaczął się czas reglamentacji żywności, która 
przeciągnie się na kryzysowe lata 80. Powszechne stały się braki w zaopa-
trzeniu, a więc i kolejki. Powstały tak zwane sklepy komercyjne, gdzie towary 
nieobecne w zwykłych placówkach handlowych sprzedawano po wyższych 
cenach, oraz peweksy, gdzie kupowało się „luksusowe” produkty za dewizy. 
Trudności w  zakupie podstawowych artykułów, choćby higienicznych (jak 
najsłynniejszy chyba papier toaletowy), będą towarzyszyły Polakom przez 
następną dekadę.

Lata 80.
Jest to okres istotnych wydarzeń politycznych, od Sierpnia ’80 po przełom 
roku 1989. Nastroje społeczne zmieniały się gwałtownie, od euforii 500 dni 
„karnawału Solidarności”, poprzez depresję wielu miesięcy stanu wojennego, 
po rezygnację i  beznadzieję długiej końcówki PRL-u. Początek dekady to 
niespotykany dotąd w Polsce na taką skalę zryw społeczny, podczas którego 
legendarne 10 milionów dorosłych Polaków protestuje przeciwko systemowi, 
zapisując się do „Solidarności”. Stan wojenny dość szybko kładzie kres rodzą-
cemu się poczuciu podmiotowości i odpowiedzialności za własny kraj i jego 
losy. Społeczeństwo zamyka się w sobie, próbując dotrwać do lepszych czasów.

Jeśli jednak chodzi o  życie codzienne, dla wielu Polaków lata 80. to 
długi i  jednolity okres deprywacji ekonomicznej (głównie za sprawą infl a-
cji), oraz drastycznej niemożności zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych. 
Rodziło to upokorzenia, ponieważ niemal niczego nie można było po prostu 
kupić: trzeba było „wystać”, „upolować”, „zdobyć”, „załatwić”. Towar nie jest 
dostarczany, ale „rzucany” do sklepów, na wiele rzeczy potrzebne są zapisy, 
powstają komitety kolejkowe... Nic już nie pozostało z radosnych konsump-
cyjnych obietnic czasów „wczesnego Gierka”. W kulturze popularnej chyba 
najtrafniej przedstawiają tamtą epokę kultowe dzisiaj komedie Stanisława 
Barei, takie jak „Miś”, oraz seriale, jak np. „Zmiennicy”. Te satyryczne utwory 
przekazują oczywiście hiperboliczny obraz rzeczywistości, piętrząc absurdy 
do granic możliwości, i nie można ich traktować jako dokumentów z epoki. 
Jednak ich ogólne przesłanie pozostaje świadectwem trafności socjologicznej 
obserwacji twórców: w Polsce lat 80. dominuje niedostatek, bylejakość, sza-
rość, wzajemna nieufność; a w kontaktach międzyludzkich triumfuje cham-
stwo, bezwzględne wykorzystywanie choćby minimalnego zakresu władzy 
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(np. słynne ekspedientki ze sklepów mięsnych), bezduszne dbanie o własny 
interes, cwaniactwo, kombinatorstwo. Ideologia, którą na serio przesiąknięta 
była każda dziedzina życia w latach 50., jest teraz już tylko martwym rytu-
ałem, odtwarzanym w ramach nudnych obowiązkowych szkoleń na studiach, 
szkolnych lekcji „przysposobienia do życia w społeczeństwie” czy artykułów 
w  „Trybunie Ludu”. Ważnym aspektem kultury młodzieżowej tamtych lat 
jest bunt, wyrażany poprzez muzykę rockową (festiwal w  Jarocinie) i dzia-
łania polityczne obnażające absurdy systemu (Pomarańczowa Alternatywa).

Po emocjonalnych wzlotach i upadkach pierwszej połowy lat 80. nastaje 
zatem szara rzeczywistość, w której brak nadziei na zmiany, a mozół życia 
codziennego zużywa całą energię ludzi. W  drugiej połowie lat 80. system 
zaczyna już chwiać się w posadach, przede wszystkim ekonomicznie. Braki 
w zaopatrzeniu, kolejki, nieustanne problemy z rozwiązaniem najprostszych 
spraw życia codziennego tworzą tło owych lat, które w  wielu wspomnie-
niach wybija się na pierwszy plan i zdaje się dominować w pejzażu pamięci. 
Każdy kolejny rok przybliża wielkie załamanie gospodarcze. Jak piszą Kuroń 
i Żakowski (1995: 258): „pod koniec 1987 r., sześć lat po wprowadzeniu stanu 
wojennego, zadłużenie PRL wobec Zachodu osiągnęło blisko 40 mld dolarów 
(przeszło 1000 dolarów na osobę). W ciągu tego roku wzrosło o 6 miliardów, 
czyli prawie o 20%. Kraj stał w obliczu gospodarczej katastrofy”. W polityce 
dzieje się bardzo dużo, intensywnie działają opozycjoniści, zarówno ci, którzy 
przetrwali stan wojenny w więzieniu czy ośrodkach internowania, jak i  ci, 
którzy kontynuowali działalność w podziemiu. Jednak, jak konkludują Kuroń 
i  Żakowski (tamże: 259), „Sytuacja stała się patowa. Słabnąca Solidarność 
nie była w stanie wymusić na władzy reform, ale też nie powiodła się próba 
porozumienia władzy ze społeczeństwem ponad głowami opozycji, a porozu-
mienie z opozycją wciąż jeszcze wydawało się niemożliwe”. 

We wspomnieniach, dokumentach, materiałach z  tamtej epoki, po sta-
nie wojennym a przed 1989 r., dominuje minorowa tonacja. We wstępie do 
albumu Upadek Peerelu 1986–89 Zbigniew Gluza pisze: „Schyłek Peerelu – 
wybitnie ponury. […] Zdarzeń lat 1986–89 nie można by pojąć, gdyby brać 
je wprost, bez kontekstu poprzedniej dekady. Po 1976 roku w Polsce zaczęto 
wypowiadać komunistom posłuszeństwo. Najpierw zabrzmiał głos opozy-
cji demokratycznej, która wyraziście nazywała cele społeczeństwa, potem 
wybuchła euforia podczas wizyty Papieża […]. powstanie „Solidarności” i jej, 
zdobyta po kilku miesiącach, ogólnopolska siła – to już poważne naruszenie 
fundamentów systemu. Stan wojenny zatrzymał przemocą bieg zdarzeń, ale 
już nie zmienił świadomości społecznej. W sensie ideowym komunizm stał 
się wówczas w Polsce bankrutem. Ale potrafi ł jeszcze przymuszać, a poczu-
cie zagrożenia wywoływało społeczny bezruch. Narastało zmęczenie, bo 
zatrzymaniu wszelkich demokratycznych przemian towarzyszyła zapaść 
gospodarza, na co dzień odbierająca poczucie sensu i  radość życia” (Gluza, 
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2009: 3). Poczucie beznadziei, brak perspektyw (któż mógł się spodziewać, że 
koniec systemu jest tak blisko?), udręczenie przeszkodami życia codziennego, 
wszystko to powodowało, że w Polsce lat 80. wytworzył się osobliwy charak-
ter życia społecznego. 

O funkcjonowaniu społeczeństwa tamtej epoki, w gospodarce niedoboru, 
wnikliwie piszą polscy socjologowie. Elżbieta Tarkowska, w pracy poświę-
conej pojmowaniu czasu w  życiu Polaków, przedstawia lata 80. jako okres 
odtworzenia swego rodzaju plemiennej wspólnoty. Ponieważ życie społeczne, 
polityczne, wszelkie instytucje okazały się głęboko niewydolne i zniechęca-
jące, daje się zaobserwować „charakterystyczne zawężenie przestrzeni spo-
łecznej do ram rodziny i sieci związków nieformalnych” (Tarkowska, 1992: 
137). W innym tekście Elżbieta i Jacek Tarkowscy zwracają uwagę, że „Jedną 
z niekwestionowanych charakterystycznych cech polskiej rzeczywistości spo-
łecznej, na którą się powszechnie wskazuje począwszy od lat siedemdziesią-
tych jest ostry dualizm: rozdzielenie świata prywatnego i publicznego, rze-
czywistego i  ofi cjalnego, «świata ludzi» i  «świata instytucji»” (Tarkowska, 
Tarkowski, 1994: 264). Ma to swoje konsekwencje w domenie więzi społecz-
nych, najważniejszą z nich jest „szczególna rola prywatnej sfery życia i szcze-
gólna rola nieformalnych powiązań międzyludzkich, struktur nieformalnych. 
Intensywność, autentyczność, żywość kontaktów charakteryzuje stosunki 
między ludźmi w sferze prywatnej, w przeciwieństwie do pozorności i fasa-
dowości działań w sferze publicznej, ofi cjalnej, instytucjonalnej. W związku 
z tym szczególnie ważna rola przypada małym grupom – rodzinnym, przy-
jacielskim, towarzyskim. Liczne badania wskazują na wartości prywatne 
i prywatno-stabilizacyjne jako najważniejsze w hierarchii wartości Polaków. 
Rodzina i życie rodzinne są wartością pojawiającą się niezmiennie na pierw-
szym miejscu w badaniach systemów wartości, świadomości społecznej, stylu 
życia” (tamże: 265).

Autorzy, jak zresztą wszyscy opisujący lata 80. w Polsce, zwracają uwagę 
na szczególną rolę dramatycznej sytuacji gospodarczej w  tym okresie, i  to 
jej przypisują tu kluczowe znaczenie. „Sytuacja ta niewątpliwie eksponuje 
rolę rodziny i w centrum zainteresowań i działań jednostek stawia rozliczne 
zabiegi wokół zapewnienia rodzinie dotychczasowego poziomu życia. Sytu-
acja długotrwałego kryzysu i permanentnie ograniczonej puli dóbr w szcze-
gólny, karykaturalny może nawet sposób wyostrza rolę rodziny i  własnej 
małej grupy w przeciwstawieniu do obcej, niekiedy zagrażającej, rzeczywi-
stości zewnętrznej. Trudne warunki życia, uciążliwość, zmęczenie, niepew-
ność jutra niekoniecznie skłaniają do współpracy, lecz także – a może przede 
wszystkim – do rywalizacji; ich efektem mogą być nie tylko więzi, ale i nowe 
obszary konfl iktów, nowe postaci agresji” (tamże: 266). 

Przydatna okazuje się tutaj kategoria „amoralnego familizmu” (autor-
stwa Edwarda Banfi elda). Wyraźny podział na „swoich” – rodzinę, sąsiadów, 
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znajomych z  pracy, i  „obcych” – rywali do defi cytowych dóbr, zbiega się 
z  dualizmem moralnym. Wobec „swoich” obowiązuje kodeks postępowa-
nia. Wobec „obcych” – można nie mieć skrupułów w walce o swoje. Równie 
ważną sprawą jest dominacja orientacji prezentystycznej, a zatem brak długo-
terminowych planów, „skrócenie perspektywy przyszłości, priorytet doraźno-
ści, krótkotrwałości, a co za tym idzie – bylejakości, m.in. w sferze stosunków 
między ludźmi” (tamże: 269). O  tej niezwykłej formie, jaką przybrały sto-
sunki społeczne w czasach gospodarki niedoboru, szczególnie ciekawie pisze 
Janine Wedel, amerykańska antropolożka. Sam tytuł jej pracy, Prywatna Pol-
ska (2007), dobrze oddaje istotę sprawy.

Takie właśnie – zmęczone, nieufne, pozbawione złudzeń i  altruistycz-
nego nastawienia społeczeństwo będzie witało przemiany roku 1989. Szybko 
okaże się, iż brak entuzjazmu wobec transformacji w wielu przypadkach był 
uzasadniony – bardzo wielu polskich obywateli zapłaci za zmiany ustrojowe 
pogorszeniem jakości życia, spadkiem statusu społecznego, poczuciem alie-
nacji i  wykluczenia z  głównego nurtu. Dawne umiejętności, wypracowane 
z  trudem kompetencje, sieci znajomości okażą się nieprzydatne w  nowej 
rzeczywistości. Wielu ludzi będzie musiało także zmierzyć się z dyskursem 
dyskredytującym PRL, a  zatem kwestionującym wartość ich pracy, doko-
nań, słowem, całej biografi i przeżytej w dawnym ustroju. Kolejną kwestią są 
pozostałości po latach życia w gospodarce niedoboru. Krystyna Romaniszyn 
(2007: 112–113) pisze: „Wygłodniały, postsocjalistyczny konsument spra-
gniony był przede wszystkim konsumowania dóbr jak najbardziej material-
nych, dla niego aspiracje konsumpcyjne były sprawą podstawową.[…] Rze-
czywistość gospodarcza stała się areną, nierzadko bezwzględnej, rywalizacji 
w dążeniu do realizowania własnych bądź grupowych interesów. I tym razem 
okazało się, że […] my wszyscy byliśmy przede wszystkim spóźnionymi przy-
byszami do krainy zachodniego kapitalizmu, jako oazy niczym niezmąconego 
dobrobytu […]”. Oprócz globalnych przemian, które dotknęły również Pol-
skę, to tu właśnie można upatrywać źródeł dzisiejszego konsumpcjonizmu 
naszego społeczeństwa.

Zakończenie 

Dzisiaj, prawie ćwierć wieku po upadku PRL-u, „nasz przeciętny dzień upływa 
w cieniu PRL. Zawsze ktoś o nim wspomni” (Orliński, 2012). Niemal w każ-
dym polskim mieszkaniu, piwnicy, strychu można znaleźć peerelowskie meble, 
ubrania, naczynia, czasami sprzęt AGD. Meblościanki, boazerie, fajansowe 
naczynia, płyty winylowe, cały panteon przedmiotów, które towarzyszą nam 
od dekad. Pamięć o tamtych czasach jest wciąż obecna, a jednocześnie bardzo 
trudna, splątana, nieuporządkowana. W zbiorowej świadomości i potocznym 
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myśleniu wytworzyło się coś, co Wojciech Orliński nazywa „fantomem”. PRL 
jest „wszystkim naraz”, a zatem w jednej narracji mamy obok siebie lata 50., 
60., 70. i 80. XX w., postaci i cytaty stworzone przez popkulturę tamtych lat 
(wspominane wcześniej komedie i seriale), prawdziwe i wymyślone absurdy, 
wspomnienia własne i rodzinne przekazy. „Młodzi często traktują komedie 
Barei, jakby były realistycznym portretem epoki. A przecież nie są” (tamże). 
Prawdziwy PRL trwał dziesiątki lat, zmieniał się, był zróżnicowany w zależ-
ności od czasu, miejsca, środowiska. Nie był wyłącznie absurdem, wyłącznie 
cierpieniem i walką polityczną, wyłącznie złem ani wyłącznie dobrem. 

Przedstawiana w  rozdziałach prezentowanego tomu pamięć PRL-u  to 
pamięć biografi czna. Badani pamiętają i  opowiadają bieg swojego życia, 
które upłynęło w konkretnej rzeczywistości społecznej, historycznej, a  jed-
nak rozgrywało się przede wszystkim w ich prywatnym mikrokosmosie. Nie 
opowiadają o znanych powszechnie wydarzeniach, a o swojej codzienności, 
redukując ten ogólny, fantazmatyczny obraz do szczegółu, konkretu. Warto 
zatem docenić pracę ich pamięci, która z innego punktu widzenia pokazuje 
złożoność minionej epoki, jej ludzki wymiar, a zarazem dostarcza nam spo-
sobu na uporządkowanie własnej pamięci.

Jednocześnie uwagę zwraca raczej pozytywna ocena tamtych czasów, cza-
sem nawet nostalgia za PRL-em. Szczególnie w dziedzinie życia codziennego 
wydaje się to niezwykłe, zważywszy na opisane wcześniej trudności, jakie 
towarzyszyły obywatelom PRL-u na każdym kroku. Krystyna Romaniszyn 
(2007: 108) opisuje „dzisiejsze wyobrażenie o egalitaryzmie socjalistycznego 
społeczeństwa”, które leży u podstaw nostalgii za minionymi czasami. Sed-
nem sprawy jest według autorki rozmiar dzisiejszych nierówności majątko-
wych, których nikt już nie ukrywa. W porównaniu z obecnym rozwarstwie-
niem, społeczeństwo socjalistyczne, mimo że także niewolne od kontrastów, 
wydawało się egalitarne. W czasach, gdy wszyscy mieli mało, ale po równo, 
a w sklepach „nic nie było”, własne deprywacje nie miały tak frustrujących jak 
dziś punktów odniesienia.

Prócz tego, logiczne wydaje się wytłumaczenie najprostsze: dla starszych 
rozmówców i rozmówczyń czasy PRL-u to lata ich młodości, którą zazwyczaj 
we wspomnieniach się idealizuje, przeciwstawiając tej nostalgicznej opowieści 
dzisiejszą, często niełatwą, a przede wszystkim niefabularną rzeczywistość.
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