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Pornografia obni¿a wartoœæ rodziny
w œwiadomoœci spo³ecznej. Korzystanie z niej
kszta³tuje postawê przeciw ¿yciu: u¿ytkownicy
materia³ów pornograficznych w miarê kontaktu
z nimi coraz bardziej akceptuj¹ antykoncepcjê,
aborcjê. Kontakt z pornografi¹ powoduje uzale¿-
nienia. Cz³owiek uzale¿niony od pornografii jest
chory i wymaga terapii. 

dr Dorota Kornas-Biela

¯aden odpowiedzialny naukowiec nie postawi tezy
o obojêtnym charakterze pornografii. Przyjmuje
siê aktualnie, ¿e przekaz pornograficzny oddzia-
³owuje na procesy poznawcze, emocjonalne oraz
zachowanie. 

prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Walka z pornografi¹ jest walk¹ o piêkno i szczêœcie. 
dr Wanda Pó³tawska

Wed³ug badañ Policji Stanowej Michigan (USA),
41 proc. sprawców napaœci seksualnych ogl¹da³o
pornografiê bezpoœrednio przed lub w trakcie po-
pe³niania przestêpstwa. Badania przeprowadzono
w latach 1956–79 na 38 tys. przypadków napaœci
seksualnych. 

Od roku 1984 w Oklahoma City (USA) zosta³o
zamkniêtych ponad 150 „oœrodków” upowszechnia-
j¹cych pornografiê (peep show, ksiêgarnie dla
doros³ych, kina pornograficzne). W tym czasie liczba
gwa³tów w tym mieœcie zmala³a o 26 proc., podczas
gdy w ca³ym stanie wzros³a o 20,8 proc. 

Pornografia
degradacj¹

cz³owieczeñstwa

Pornografii, agresji, przemocy Pornografii, agresji, przemocy 

– STOP!
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P O D Z I Ê K O W A N I A

Wielokrotnie na ³amach naszego mie-
siêcznika prosiliœmy o dary na dzie³o obro-
ny ¿ycia. Bardzo wielu Czytelników odpo-
wiedzia³o hojnym gestem na nasze proœby.
Wasz dar serca umo¿liwia wydawanie
miesiêcznika S³u¿ba ¯yciu i darmowe wy-
sy³anie go do tysiêcy osób. Umo¿liwia tak-
¿e aktywne wspieranie ró¿nych wysi³ków
maj¹cych na celu eliminacjê pornografii.
Prosimy o przyjêcie serdecznego podziê-
kowania za ka¿d¹ ofiarê przekazan¹ na
konto naszego Stowarzyszenia. 

Przypominamy, ¿e od 1 stycznia
2000 r. w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bo¿ej na Jasnej Górze odprawiana
jest codziennie Msza œwiêta w intencji
wszystkich darczyñców, dobrodziejów

dzie³a obrony ¿ycia. Msza œwiêta
celebrowana jest w Godzinie Mi³osier-
dzia Bo¿ego — o godz. 15.30. 

Serdecznie dziêkuj¹c, ufnie liczymy
na dalsz¹ Wasz¹ ofiarnoœæ. 

dr in¿. Antoni Ziêba
prezes Polskiego Stowarzyszenia

Obroñców ¯ycia Cz³owieka
konto:
Polskie Stowarzyszenie 
Obroñców ¯ycia Cz³owieka
ul. Pytlasiñskiego 15
30-698 Kraków
BSK SA O/Kraków
10501445-2218934608
z dopiskiem „Dar serca”

Dziêkujemy za dary 
na dzie³o obrony ¿ycia! 

W zwi¹zku z parlamentarnymi pro-
jektami delegalizacji pornografii liberal-
ne media wszczê³y kampaniê dezinfor-
macji, jakoby nie mo¿na by³o zdefinio-
waæ pornografii. Jest to zupe³nie absur-
dalne stwierdzenie. Od wielu lat w Euro-
pie i w Stanach Zjednoczonych definiuje
siê pornografiê. W Polsce w czasach ko-
munistycznych w komentarzu do kodek-
su karnego zamieszczono definicjê por-
nografii. Oczywiœcie trzeba krytycznie
przeanalizowaæ tak¹ czy inn¹ definicjê
pornografii, pamiêtaj¹c, ¿e trudno jest
precyzyjnie, „matematycznie” okreœliæ
zakres niektórych pojêæ. Z drugiej
strony, np. w prawie rodzinnym funkcjo-
nuj¹ „nieostro” zdefiniowane pojêcia jak
np. „dobro dziecka” czy „trwa³y rozk³ad
po¿ycia ma³¿eñskiego”. Nawet w kon-
stytucji natrafiamy na takie s³owa jak:
„dobro Rodziny Ludzkiej” czy „dobro
wspólne”. 

I nikt rozs¹dny nie twierdzi, ¿e tych
pojêæ nie mo¿na zdefiniowaæ. 

Chcia³bym przyk³adowo zacytowaæ
polskie definicje pornografii. Wed³ug
„Ma³ego S³ownika Wyrazów Obcych”
(Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa, 1999, str. 884), brzmi ona: 

Pornografia pisma, widowiska, filmy,
zdjêcia, rysunki itp. o treœci erotycznej,
obliczone na wywo³anie podniecenia
seksualnego. 

Natomiast wed³ug „Nowej Encyklo-
pedii PWN”, (Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 1998, str. 254), porno-
grafia to: „pisma, druki, filmy, wizerunki
i inne przedmioty wykorzystywane i roz-
powszechniane w celu wywo³ania u od-
biorcy podniecenia seksualnego; nie jest
przedmiotem pornografii reprodukcja
dzie³ sztuki”. Pozwolê sobie tak¿e przy-
toczyæ przyk³adowo definicjê pornogra-
fii zawart¹ w szwajcarskim kodeksie
karnym: „Jako pornograficzne uznaje siê
przedmioty, widowiska, gdy, obiektyw-
nie oceniaj¹c, s¹ ukierunkowane na wy-
wo³anie podniecenia seksualnego
u «konsumenta». Zak³ada to, ¿e przed-
stawiaj¹ one wy³¹cznie lub co najmniej
w istotnej czêœci organy p³ciowe lub
dzia³ania seksualne”. Dodaæ w tym miej-
scu nale¿y, ¿e prawo szwajcarskie
w osobnych paragrafach zabrania produ-
kowania i rozpowszechniania (tak¿e
przez radio!) przedmiotów, widowisk
ukazuj¹cych dzia³ania seksualne z dzieæ-
mi lub ze zwierzêtami, a tak¿e ludzkie
wydzieliny lub akty przemocy. 

Podam jeszcze definicjê obscenicz-
noœci (obscenity) z prawa amerykañskie-
go. Obscenicznoœæ jest terminem praw-
nym zdefiniowanym przez S¹d Najwy¿-
szy USA (przy okazji sprawy Miller vs.
California w 1973 r.). Wed³ug tej defini-
cji, aby coœ mog³o zostaæ zakwalifikowa-

ne jako obsceniczne w œwietle prawa,
musi to byæ: 

1. Zorientowane na wywo³anie po¿¹-
dliwego (chorobliwego, bezwstydnego
czy lubie¿nego) zainteresowania 
seksem. 

2. W widoczny sposób wyzywaj¹ce
(np. przekracza przyjmowane wspó³cze-
œnie spo³eczne normy w odniesieniu do
wizerunków o treœci erotycznej). 

3. Wziête jako ca³oœæ, pozbawione
powa¿niejszych literackich, artystycz-
nych, politycznych czy naukowych wa-
lorów. 

Dany materia³ musi spe³niaæ
wszystkie trzy warunki, aby móg³ byæ
prawnie zakazany. 

Mo¿na wiêc i trzeba zdefiniowaæ
pornografiê, aby za pomoc¹ odpowied-
niego prawa chroniæ dzieci i m³odzie¿,
ca³e spo³eczeñstwo przed tym z³em. Po-
trzeba tylko dobrej woli. I na tê dobr¹
wolê ustawodawców, pracowników wy-
miaru sprawiedliwoœci ma prawo liczyæ
spo³eczeñstwo zagro¿one demoralizacj¹,
przemoc¹ i agresj¹ wywodz¹cymi siê
z pornografii. 

W³adys³aw Œliwiñski
PS
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e do roku 1989

pracownicy prokuratur czy ministerstwa
sprawiedliwoœci wiedzieli, czym jest
pornografia, a obecnie czêsto nie wiedz¹. 

Pornografiê mo¿na zdefiniowaæ
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Drodzy Przyjaciele! 
Nowy numer „S³u¿by ¯yciu” oddajemy do Waszych r¹k w szczególnym czasie, kie-

dy w polskim parlamencie tocz¹ siê zmagania o wprowadzenie zakazu pornografii. Re-
dakcja postanowi³a w³¹czyæ siê w tê walkê, wydaj¹c numer poœwiêcony ró¿nym aspek-
tom pornografii, wnieœæ swój skromny wk³ad w budowanie cywilizacji ¿ycia i elimino-
wanie cywilizacji œmierci. Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II w czasie ostatniej pielgrzymki
do Polski zaliczy³ dzia³ania niszcz¹ce cnotê czystoœci do cywilizacji œmierci (por. str.
28). A w opublikowanych w tym numerze pracach wykazano, ¿e pornografia powodu-
je agresjê, przemoc, jest przyczyn¹ zabójstw. 

Ostatnie 10 lat przynios³y potop pornografii, która szerzy rozwi¹z³oœæ, agresjê
i przemoc, niszczy podstawy moralnoœci, rodzinê i ³ad spo³eczny. Dostêpne nie tylko
w sex-shopach, ale praktycznie w ka¿dym kiosku, na stacjach benzynowych i w super-
marketach wydawnictwa pornograficzne siej¹ spustoszenie moralne. 

Dostêp do tych materia³ów maj¹ dzieci i m³odzie¿. Wed³ug raportu pracowników
naukowych Uniwersytetu Gdañskiego z grudnia 1999 r., „od 1977 r. odsetek m³odzie-
¿y maj¹cej kontakty z pornografi¹ rós³ w sposób liniowy: w 1977 r. – 3 proc., w 1988 r.
– 9 proc., 1992 r. – 17 proc., w 1996 r. – 56 proc., a w 1997 r. – 61 proc.”. 

Do 1998 r. obowi¹zywa³ zakaz pornografii, który jednak masowo ³amali producenci
i handlarze pornografii przy prawie ca³kowicie biernej – od 1988 r. – postawie organów œci-
gania i prokuratury. Skutek to demoralizacja naszego spo³eczeñstwa. 6 VI 1997 r. (w czasie
pielgrzymki Ojca Œwiêtego do Polski) zdominowany przez postkomunistów Sejm (przy po-
parciu wielu pos³ów UW) zalegalizowa³ pornografiê, tak¿e pornografiê z udzia³em ma³olet-
nich, tj. dzieci powy¿ej 15. roku ¿ycia. Mo¿na wiêc zgodnie z „prawem”, przy niewielkich
tylko ograniczeniach produkowaæ i rozprowadzaæ materia³y pornograficzne z udzia³em
uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Nawet w niektórych krajach Europy Zachodniej
(W³ochy, Szwajcaria) czy w USA pornografia z udzia³em nieletnich jest surowo zakazana.
Sytuacja w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej zosta³a negatywnie oceniona przez
Komisjê Praw Cz³owieka ONZ, której Specjalny Sprawozdawca zaleci³ zmianê prawodaw-
stwa w celu eliminacji pornografii i prostytucji dzieciêcej. 

Œrodowiska obroñców ¿ycia z nadziej¹ przyjê³y inicjatywê ustawodawcz¹ parlamenta-
rzystów AWS maj¹c¹ na celu eliminiacjê pornografii. Obecnie oczekujemy na debatê sej-
mow¹ nad poprawkami Senatu i decyzjê Prezydenta. Nadziejê budzi równie¿ szeroki sprze-
ciw obywatelski wobec pornografii: pod adresem Marsza³ka Sejmu wp³ynê³o ju¿ ok. æwieræ
miliona pisemnych oœwiadczeñ domagaj¹cych siê wprowadzenia zakazu pornografii. 

W chwili, gdy po decyzjach Sejmu omawiana nowelizacja trafi do Kancelarii Pre-
zydenta, trzeba, abyœmy przez listy czy oœwiadczenia powiedzieli: stop pornografii,
stop demoralizacji. 

Producenci i handlarze pornografi¹ stanowi¹ potê¿ne lobby dysponuj¹ce wielkimi
funduszami i szerokimi wp³ywami w mediach. Trzeba wiêc, abyœmy wsparli polityków,
którzy chc¹ wyeliminowaæ pornografiê z naszego ¿ycia spo³ecznego. 

Pragnê ju¿ teraz podziêkowaæ tym wszystkim parlamentarzystom, którzy podjêli siê
tego trudnego zadania: Klubowi Parlamentarnemu AWS, w którym zrodzi³a siê ta ini-
cjatywa, a tak¿e tym pos³om PSL i UW, którzy j¹ poparli. Szczególne podziêkowanie
niech mi bêdzie wolno wyraziæ pani Marsza³ek Senatu prof. Alicji Grzeœkowiak, Sejmo-
wej Komisji Rodziny, kierowanej przez pose³ Mariê Smereczyñsk¹, a nastêpnie pos³a
Antoniego Szymañskiego oraz Senackiej Komisji ds. Rodziny i Spraw Socjalnych, kie-
rowanej przez senatora Dariusza K³eczka. 

Koñcz¹c, zachêcam do w³¹czenia siê w obchody Dnia Œwiêtoœci ¯ycia. W tym ro-
ku 25 marca uczcimy 2000. rocznicê Poczêcia Jezusa Chrystusa. 

dr in¿. Antoni Ziêba, redaktor naczelny
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mawiaj¹c temat pornografii
z punktu widzenia jej destruk-
cyjnego wp³ywu na ¿ycie ro-

dzinne, wystarczy odwo³aæ siê do defini-
cji pornografii i postawiæ pytanie: czy
mo¿e nie szkodziæ rodzinie to, ¿e któ-
ryœ z jej cz³onków nara¿ony jest na
kontakt lub korzysta z przedstawieñ
scen erotycznych (w formie drukowa-
nej, wizualnej, s³uchowej lub wielozmy-
s³owej – wirtualnej), zawieraj¹cych tre-
œci nieprzyzwoite i obsceniczne, naru-
szaj¹ce intymnoœæ sfery seksualnej cz³o-
wieka oraz jego godnoœæ osobow¹, maj¹-
cych wywo³aæ u niego podniecenie sek-
sualne, a producentowi zapewniæ zysk
ekonomiczny i realizacjê innych, skry-
wanych celów? OdpowiedŸ nasuwa siê
sama: to musi szkodziæ. 

Eskalacja pornografii ma obecnie
miejsce nie tylko w prasie m³odzie¿o-
wej, w telewizji, w filmach emitowa-
nych w kinach oraz dostêpnych na wi-
deo i w Internecie. Pornografia nieste-
ty jest równie¿ dostêpna dla dzieci
w domu rodzinnym. Szeroki i ³atwy
dostêp do pornografii (a nawet narzuca-
nie jej nam bez naszego przyzwolenia)
oraz zaanga¿owanie na jej rzecz idoli
m³odzie¿owych i osób publicznych
sprzyja rozpowszechnianiu przekonania
o braku jej destrukcyjnego wp³ywu. Sty-
kaj¹c siê na co dzieñ z pornografi¹, cz³o-
wiek nabiera poczucia, ¿e „przecie¿ nic
mi siê nie sta³o” i coraz ³atwiej akceptu-
je nagoœæ i wyuzdanie, staje siê toleran-
cyjny, tzn. niewra¿liwy na obscenicz-
noœæ. Ma³¿onkowie i rodzice nie zdaj¹
sobie sprawy, ¿e 

pornografia dzia³a na ka¿de-
go, kto ma z ni¹ kontakt, na

jego œwiadome i podœwiado-
me procesy fizjologiczne 

(wzmaga napiêcie, pobudza do
dzia³añ popêdowych), umys³owe (do-
starcza wypaczonej wiedzy seksual-
nej), emocjonalne (rozbudza najni¿sze
emocje), motywacyjne i d¹¿eniowe
(kszta³tuje tendencjê do reagowania
i zachowania zgodnego z wzorcami
pornograficznymi). 

Negatywny wp³yw pornografii po-
twierdzaj¹ liczne badania naukowe,
praktyka kliniczna i koniecznoœæ terapii
osób uzale¿nionych od pornografii, pro-
cesy s¹dowe osób dokonuj¹cych czynów
przestêpczych pod wp³ywem korzystania
z materia³ów pornograficznych oraz...
zdrowy rozs¹dek. Pornografia nie mo¿e
bowiem nie wp³ywaæ na potrzeby i pra-
gnienia, pogl¹dy i uczucia, postawy i za-
chowania jej konsumentów. Dzia³a ona
tak samo jak reklama, na któr¹ przed-
siêbiorcy nie wydawaliby miliardów
dolarów rocznie, gdyby druk, obraz
i dŸwiêk nie mia³y wp³ywu na ludzk¹
psychikê i zachowanie, w tym równie¿
na ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Teoria
spo³ecznego uczenia siê, odwo³uj¹c siê
do psychologicznych mechanizmów
identyfikacji, imitacji (naœladownictwa)
oraz modelowania, wyjaœnia nam potê¿-
n¹ rolê tych œrodków. Oczywiœcie, nega-
tywny wp³yw pornografii na rodzinê za-
le¿y od wielu ró¿nych czynników, np.
wieku jej odbiorców, czêstotliwoœci kon-
taktu i rodzaju u¿ywanych materia³ów,
doœwiadczeñ seksualnych, potrzeby sta-
³ego pobudzania, sk³onnoœci do na³ogów,
umiejêtnoœci kontroli emocji, cech oso-
bowoœci, przyjêtego systemu wartoœci
czy religijnoœci. 

Prymitywna wizja 
p³ciowoœci

Pornografia w k³amliwy sposób pre-
zentuje cz³owieka, gdy¿ traktuje „czêœæ
jako ca³oœæ”, tzn. ukazuje go jedynie
jako istotê seksualn¹, a nie p³ciow¹.
Tymczasem p³ciowoœæ przejawia siê
w kobiecoœci i mêskoœci, w podejmowa-
niu w³aœciwych dla ka¿dej p³ci ról i za-
dañ (córki, syna, ¿ony, mê¿a, matki, oj-
ca). W pornografii cz³owiek wystêpuje
jedynie w jednej roli: jako partner
seksualny, odbiorca lub nadawca sygna-
³ów maj¹cych rozbudziæ a potem roz³a-
dowaæ napiêcie seksualne. To rodzi nie-
bezpieczeñstwo ograniczenia wzajem-
nych odniesieñ miêdzy ma³¿onkami do
seksualnych doœwiadczeñ i traktowania
partnera jako sprawnego i u¿ytecznego
realizatora zaczerpniêtych z pornografii
pomys³ów. 

Seksualnoœæ cz³owieka jest sterowa-
na przez korê mózgow¹, natomiast por-
nografia ukazuje j¹ jako podporz¹dko-
wan¹ instynktowi, sprowadza do fizjolo-
gicznych procesów (napiêcie – roz³ado-
wanie), których nie mo¿na opanowaæ,
a rezygnacjê z realizacji po¿¹dliwoœci
zmys³owej ukazuje jako niezdrow¹. Jeœli
ma³¿onkowie (lub jedno z nich) przyj-
muj¹ takie pogl¹dy, nie s¹ w stanie
oprzeæ wspó³¿ycia ma³¿eñskiego o zasa-
dy biologicznego rytmu p³odnoœci, gdy¿
nie dostrzegaj¹ wartoœci okresowego po-
wstrzymywania siê od wspó³¿ycia. Prze-
ciwnie, przypisuj¹ powœci¹gliwoœci sek-
sualnej negatywne konsekwencje i nie
potrafi¹ odraczaæ dzia³ania w tym zakre-
sie. Trudno im wtedy przetwarzaæ do-
znania zmys³owe i podporz¹dkowaæ je
uczuciom i wartoœciom, tak, by byæ da-

dr Dorota Kornas-Biela
Miêdzywydzia³owe Studium Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pornografia 
krzywd¹ wyrz¹dzan¹
rodzinie
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rem dla drugiej osoby i przyj¹æ jej dar
z siebie. S¹ zmuszeni do korzystania
z antykoncepcji, by zawsze byæ goto-
wymi do zaspakajania swoich lub part-
nera potrzeb seksualnych. Takie postawy
i przyzwyczajenia nie sprzyjaj¹ docho-
waniu wiernoœci ma³¿eñskiej w przypad-
ku rozstania, choroby czy innych zda-
rzeñ losowych uniemo¿liwiaj¹cych
wspó³¿ycie seksualne. Nietrudno wtedy
o rozpad ma³¿eñstwa. 

Oprócz zawê¿enia wizji p³ciowoœci
do seksualnoœci i przedstawiania jej jako
sfery nie do ujarzmienia, pornografia
ukazuje k³amliwy obraz cz³owieka, bo 

przedstawia jedynie „bie¿¹-
c¹” aktywnoœæ seksualn¹, nie
pokazuje zaœ jej, nieraz odle-
g³ych, negatywnych konse-
kwencji. 

Modele pornograficzne koncentruj¹
siê na aktualnych doznaniach zmys³o-
wych z przypadkowymi partnerami
i stwarzaj¹ z³udzenie, ¿e nie skutkuj¹ one
zranieniami uczuciowymi, uzale¿nienia-
mi, przemoc¹, dewiacjami seksualnymi,
chorobami przenoszonymi drog¹ p³cio-
w¹, poczynaniem niechcianych dzieci
i komplikacjami w ¿yciu rodzinnym. Za-
bawowe potraktowanie odniesieñ seksu-
alnych ma na celu ugruntowanie u od-
biorcy przekonania o braku konsekwen-
cji zachowañ seksualnych i prowadzi do
utraty poczucia odpowiedzialnoœci za
skutki w³asnych dzia³añ seksualnych,
a w przypadku ich wyst¹pienia – do ob-
winiania partnera. 

K³amstwo o ludzkiej seksualnoœci
pozbawionej odniesienia do p³odnoœci
narzuca odbiorcom pornografii koniecz-
noœæ uzale¿nienia siê we wspó³¿yciu
seksualnym od œrodków ubezp³adniaj¹-
cych lub uciekania siê do aborcji, jeœli
one zawiod¹. Antykoncepcja, a szcze-
gólnie aborcja, jest doœwiadczeniem
niszcz¹cym relacje ma³¿eñskie i postawy
rodzicielskie. Mentalnoœæ antykoncep-
cyjna jest zawsze zwi¹zana z warunkow¹
akceptacj¹ partnera, który nie mo¿e byæ
przyjmowany jako dar bez zastrze¿enia,
przeciwnie „przyjmujê ciê, jeœli jesteœ
ubezp³odniony”. Warunkowa „mi³oœæ”
i traktowanie wspó³ma³¿onka jako wro-
ga, przed którego p³odnoœci¹ trzeba siê
zabezpieczyæ, nie sprzyja mi³oœci ma³-
¿eñskiej i kszta³towaniu dzieci w proce-
sie wychowania. 

K³amstwo o naturze wzajemnych
relacji propaguj¹ pornograficzne

wzorce seksu wyrafinowanego, prag-
matycznego, bezpiecznego i „zimne-
go”, sprowadzonego jedynie do zaspa-
kajania potrzeb fizjologicznych, bez
mi³oœci, odpowiedzialnoœci i konse-
kwencji. Przedstawienie aktywnoœci
seksualnej jako atrakcyjnej formy spê-
dzania czasu i zaspokojenia w³asnych
psychofizycznych potrzeb (np. ciekawo-
œci, dominowania, uznania, imponowa-
nia, doznania bliskoœci) prowadzi do
wykorzystywania seksualnego kobiet
i dzieci w rodzinie i niszczy mi³oœæ ma³-
¿eñsk¹. 

Niszczenie relacji 
ma³¿eñskich 
i wartoœci rodziny 

Pornografia, ukazuj¹c aktywnoœæ
seksualn¹ miêdzy przypadkowymi oso-
bami jako grê chwilowych emocji i do-
znañ i propaguj¹c kontakt cia³ bez zaan-
ga¿owania uczuæ, hamuje sk³onnoœæ do
wi¹zania zachowañ seksualnych z uczu-
ciami, kszta³tuje postawy nie sprzyjaj¹-
ce zak³adaniu ma³¿eñstwa i jego trwa³o-
œci. Osoby maj¹ce kontakt z porno-
grafi¹ s¹ liberalne w ocenie wczesnej
inicjacji seksualnej, zwi¹zków przed-
ma³¿eñskich i pozama³¿eñskich, roz-
wodu, ma³¿eñstw homoseksualnych
i ró¿nych form patologii ¿ycia ma³¿eñ-
skiego. 

Pornografia obni¿a wartoœæ rodziny
w œwiadomoœci spo³ecznej. Korzystanie
z niej kszta³tuje postawê przeciw ¿yciu:
u¿ytkownicy materia³ów pornograficz-
nych w miarê kontaktu z nimi coraz bar-
dziej akceptuj¹ antykoncepcjê, aborcjê,
dobrowoln¹ bezdzietnoœæ. Pornografia
obni¿a chêæ posiadania dzieci, reduku-
je pragnienia prokreacyjne, zw³aszcza
chêæ posiadania córek (zarówno u kobiet
jak i u mê¿czyzn). Tym samym rodzi
przekonanie o zbytecznoœci zak³adania
rodziny, gdy¿ wi¹za³oby siê to z koniecz-
noœci¹ ograniczenia d¹¿enia do maksy-
malizowania przyjemnoœci. Sprzyja tak-
¿e stosowaniu przemocy wobec w³a-
snych dzieci (np. kazirodztwu, karom fi-
zycznym, psychicznemu znêcaniu siê). 

Pornografia wyrabia przekonanie,
¿e drugi cz³owiek, a w³aœciwie jego cia-
³o, mo¿e byæ wykorzystane jak przed-
miot dla w³asnych celów, ¿e mo¿na ku-
piæ je jak inny towar, ¿e jest obiektem
u¿ytecznym do zapewnienia satysfakcji
seksualnej. W ten sposób kszta³tuje siê
brak szacunku dla cia³a, tendencja do in-

strumentalnego traktowania innych (Jê-
dras 1995). U¿ytkownikowi materia³ów
pornograficznych wspó³ma³¿onek s³u¿y
jako partner zobowi¹zany do œwiadcze-
nia us³ug seksualnych, nak³aniany lub
przymuszany do eksperymentowania
i odtwarzania zapamiêtanych scen. Kon-
takt z materia³ami pornograficznymi
sprzyja stawianiu partnerowi wyma-
gañ, których on nie akceptuje (czêsto
bardzo wyrafinowanych, budz¹cych od-
razê lub ból). Pornografia zmniejsza
wra¿liwoœæ na bodŸce erotyczne i tym
samym prowadzi do ci¹g³ego zwiêksza-
nia czêstotliwoœci, si³y i ró¿norodnoœci
bodŸców seksualnych. Liczne badania
potwierdzaj¹, ¿e pod wp³ywem korzy-
stania z pornografii obni¿a siê istotnie
zadowolenie z w³asnego ma³¿eñstwa.
Kontakt z pornografi¹ nieuchronnie pro-
wadzi do przyjêcia ró¿nych dewiacyj-
nych form zaspokajania potrzeb seksual-
nych lub uczuciowych w ma³¿eñstwie,
a co gorsza prowadzi do utraty zdolnoœci
krytycznej oceny swoich zachowañ. Ta-
ka osoba, podobnie jak alkoholik, nie do-
strzega z³a, a patologiczne zachowania
uwa¿a za normalne. Jeœli wspó³ma³¿o-
nek siê znudzi lub nie sprosta narastaj¹-
cym oczekiwaniom, jego zachowanie
podlega krytycznej ocenie i zostaje przy-
muszany do nieakceptowanych zacho-
wañ (poprzez przemoc fizyczn¹, seksu-
aln¹ i emocjonaln¹) lub opuszczony (po-
przez zdrady i rozwody) bez poczucia
winy i zobowi¹zania. 

Zafa³szowanie istoty 
kobiecoœci i mêskoœci

Prezentuj¹c fa³szywy obraz kobieco-
œci i mêskoœci, pornografia wp³ywa nisz-
cz¹co na ¿ycie rodzinne. Kobietê ukazu-
je jako podleg³¹ mê¿czyŸnie, gorsz¹ od
niego, bezbronn¹ wobec jego potrzeb
seksualnych, ukrywaj¹c¹ w³asne po¿¹da-
nia, które mê¿czyzna musi (np. przy po-
mocy alkoholu, mi³ych s³ów, stworzenia
romantycznej atmosfery) wyzwoliæ
(gdy¿ ona „mówi nie, a tak naprawdê
chce”), z wrodzon¹ potrzeb¹ doznawania
przemocy i dziêki niej osi¹gaj¹c¹ satys-
fakcjê seksualn¹. Pornografia prowa-
dzi do zagubienia poczucia to¿samoœci
przez same kobiety, które coraz czê-
œciej nie wiedz¹, na czym polega praw-
dziwa kobiecoœæ, co jest powo³aniem
kobiety, jakie s¹ zadania i wyzwania sta-
wiane przed ni¹ przez jej p³eæ. Nato-
miast idea³ mê¿czyzny jawi siê w por-
nografii jako „macho”, seksualny re-
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kordzista, zdobywaj¹cy presti¿ i podziw
dziêki fizycznej sile i seksualnej spraw-
noœci. Taki obraz w³asnej i odmiennej
p³ci nie sprzyja prawid³owym relacjom
ma³¿eñskim, 

niszczy zw³aszcza szacunek
dla godnoœci kobiety, spro-
wadzaj¹c j¹ do roli przedmio-
tu oraz dla godnoœci mê¿czy-
zny, którego ukazuje jako
„nieujarzmione zwierzê”. 

Pornografia, lansuj¹c wzorzec ideal-
nego wygl¹du i modelowych wymiarów
cia³a, ma negatywny wp³yw na postrzega-
nie siebie przez kobiety i mê¿czyzn,
zw³aszcza ludzi m³odych. Narzuca im bo-
wiem bardzo silnie wzorce, zmusza do
d¹¿enia do osi¹gania standardu wygl¹du
i zachowania zgodnego z „idealnym” mo-
delem. Niemo¿noœæ sprostania wzorcom
sztucznie wykreowanej piêknoœci i wyra-
finowanych umiejêtnoœci gry seksualnej
powoduje zachwianie poczucia bezpie-
czeñstwa, lêk przed brakiem akceptacji ze
strony innych, poczucie braku w³asnej
wartoœci i nieakceptowania siebie. Wiele
kobiet za³amuje siê psychicznie (np. re-
aguj¹ anoreksj¹, bulimi¹, depresj¹), zaœ
mê¿czyŸni staj¹ siê agresywni. 

U¿ytkownicy pornografii czêœciej
podejmuj¹ kontakty homoseksualne lub
uprawiaj¹ masturbacjê. Niespe³nienie
przez wspó³ma³¿onka wykreowanych
pornografi¹ oczekiwañ dotycz¹cych ide-
alnego wygl¹du lub zachowañ seksual-
nych wywo³uje rozczarowanie, prowadzi
do porzucenia go i szukania wci¹¿ no-
wych znajomoœci. Jeœli i one zawiod¹,
u¿ytkownik pornografii mo¿e zwróciæ
siê do osób tej samej p³ci i staæ siê bisek-
sualist¹ albo przyjmuje wzorzec zacho-
wañ autoseksualnych, pomagaj¹c sobie
w osi¹ganiu satysfakcji seksualnej mate-
ria³ami pornograficznymi i odpowiedni-
mi akcesoriami. 

Korzystanie z pornografii
przyzwyczaja bowiem do te-
go, ¿e bez wysi³ku i zaanga-
¿owania, bez zobowi¹zañ
i konsekwencji mo¿na do-
starczaæ sobie silnych bodŸ-
ców o nieograniczonej ró¿-
norodnoœci, sprawiaj¹cych
przyjemnoœæ zmys³ow¹. 

Stopniowo wspó³ma³¿onek staje siê
niepotrzebny, wystarczaj¹ materia³y por-
nograficzne. Coraz czêœciej przyjem-
noœæ seksualna jest uzyskiwana dziêki
kontaktowi z pornografi¹, a nie przez
zjednoczenie ma³¿eñskie. To prowadzi
do izolacji ma³¿onków i rezygnacji ze
wspó³¿ycia ma³¿eñskiego jako formy
wyra¿ania mi³oœci. 

Pornografia odrywaj¹c od „ca³oœci”
modela czy aktora jego atrybuty seksual-
ne narzuca konsumentowi odczuwanie
indywidualnej przyjemnoœci z cia³em lub
czêœci¹ cia³a innej osoby, a nie z osob¹.
Model zostaje pozbawiony tego, co ludz-
kie, jego cia³o lub wykonywane czynno-
œci staj¹ siê fetyszem wzbudzaj¹cym po-
¿¹danie seksualne lub instrukta¿em do
dzia³añ na w³asnym ciele. Kontakt
z ekranem, zdjêciem lub tekstem za-
stêpuje kontakt interpersonalny.
W ten sposób u¿ytkownik pornografii
uczy siê wystarczaæ sam sobie, koncen-
trowaæ siê na w³asnych doznaniach,
uciekaæ w fantazje od intymnych wiêzi
z kimœ drugim. Dotyczy to zw³aszcza
osób nieœmia³ych, maj¹cych trudnoœci
w nawi¹zywaniu kontaktów, a jednocze-
œnie ¿¹dnych silnych doznañ. Materia³
pornograficzny w miarê u¿ywania staje
siê wystarczaj¹cym bodŸcem seksual-
nym i zastêpuje potrzebê kontaktu inter-
personalnego i wiêzi uczuciowej. Cz³o-
wiek jest do nich coraz mniej zdolny
i izoluje siê spo³ecznie. Fotografia lub
tekst staj¹ siê g³ównym stymulatorem
seksualnym wykorzystywanym do ma-
sturbacji. ¯ycie ma³¿eñskie ulega ruinie. 

Przemoc w rodzinie 

Wielu autorów podkreœla, ¿e dystry-
bucja pornografii wp³ywa na kszta³to-
wanie tendencji do zachowañ przestêp-
czych. Pornografia, nawet nie agresyw-
na w treœci, wzmaga tendencjê do podej-
mowania ró¿nych form przemocy, gdy¿
obni¿a wra¿liwoœæ moraln¹, zmniejsza
wyczulenie na potrzeby innych, sk³ania
do ich przedmiotowego traktowania,
ukierunkowuje uwagê jedynie na dzie-
dzinê seksualn¹ i pobudza do realizacji
potrzeb w tym zakresie bez uwzglêdnie-
nia woli partnera (st¹d tendencja do
gwa³tów, sadyzmu, kazirodztwa). Por-
nografia jest wykorzystywana w mo-
lestowaniu seksualnym dzieci w rodzi-
nie – prawie po³owa amerykañskich ro-
dziców odpowiadaj¹cych przed s¹dem
za czyny kazirodcze by³a u¿ytkownika-
mi pornografii. 

Szereg badañ dokumentuje wp³yw
pornografii na przemoc wobec kobiet
w rodzinie. Po³owa mê¿czyzn stosuj¹-
cych przemoc wobec swoich ¿on przy-
znaje, ¿e ich zachowanie jest odzwier-
ciedleniem tego, co widzieli w seksual-
nie pobudzaj¹cych materia³ach. Nawet
po krótkiej, kilkuminutowej ekspozycji
materia³ów pokazuj¹cych gwa³t i inne
formy przemocy wobec kobiet mê¿czyŸ-
ni przejawiaj¹ wiêcej agresji, maj¹ mniej
wspó³czucia dla ofiar przemocy (kobiet
zgwa³conych), ³atwiej przyznaj¹, ¿e
mogliby sami dokonaæ gwa³tu i szybciej
akceptuj¹ mit o przyjemnoœci, jak¹
sprawia kobiecie gwa³t. D³ugofalowe
badania wykaza³y, ¿e pornograficzne
obrazy upowszechniaj¹ce mit gwa³tu
obni¿aj¹ satysfakcjê w ma³¿eñskim po-
¿yciu seksualnym oraz zmniejszaj¹ za-
hamowania przed stosowaniem przemo-
cy w rodzinie. 

Wielokrotne ekspozycje materia³ów
o treœci zawieraj¹cej przemoc seksualn¹
maj¹ szczególnie destrukcyjny wp³yw na
mê¿czyzn, których cechuje silna, t³umio-
na agresja i którzy akceptuj¹ przemoc
wobec kobiet. Dla tego typu u¿ytkowni-
ków medialny przekaz jest instrukta¿em
czy sesj¹ treningow¹. Pobudzenie po-
wsta³e wskutek dzia³ania tych materia-
³ów zwiêksza agresywne impulsy i jest
bezpoœredni¹ prowokacj¹ do podjêcia
dzia³añ. 

Niszcz¹cy wp³yw 
pornografii 
na osobowoœæ dzieci

Szeroko dostêpna pornografia docie-
ra czêsto do przypadkowych odbiorców,
którym narzuca obrazy, zanim zdo³aj¹ te-
mu zapobiec lub przeciwstawiæ siê im.
Taki narzucony kontakt z obrazami por-
nograficznymi lub z wyuzdanymi teksta-
mi jest szczególnie deprawuj¹c¹ form¹
krzywdzenia dzieci i m³odzie¿y. Mo¿na
j¹ traktowaæ jako formê przemocy seksu-
alnej. Pornografia wywiera wp³yw na
dzieci i m³odzie¿ wykorzystuj¹c ich
niewiedzê i niedojrza³oœæ psychiczn¹.
Kontakt z ni¹ ma niszcz¹cy wp³yw na
ich psychikê, bo stawia je wobec do-
œwiadczeñ przerastaj¹cych ich zdolno-
œci adaptacyjne i dostarcza wzorców
patologicznych zachowañ. 

Wobec narzucaj¹cych siê obrazów
lub sytuacji obscenicznych dzieci pozo-
staj¹ szczególnie bezbronne. Nie umiej¹
sobie poradziæ z emocjami, czêsto nie



S³u¿ba ¯yciu I – II/2000 7

potrafi¹ okazaæ sprzeciwu, natomiast ten
materia³ przyci¹ga ich uwagê jak ka¿da
nowoœæ. Uruchamia siê wtedy odruch
ciekawoœci, który powoduje skupienie
uwagi, co przy braku oporów wewnêtrz-
nych i s³abych mechanizmach kontroli
lub nacisku innej osoby czy grupy pro-
wadzi do zainteresowania tego rodzaju
materia³ami. Doros³y mo¿e zinterpreto-
waæ tê dzieciêc¹ ciekawoœæ jako potrze-
by lub zainteresowania seksualne,
a tymczasem jest to zwyk³y odruch po-
znawczy. 

Negatywny wp³yw pornografii na
dzieci i m³odzie¿ mo¿e byæ wzmocniony
przez fakt, ¿e czêœciej staj¹ siê jej u¿yt-
kownikami te osoby, które s¹ ofiarami
innego rodzaju przemocy, np. zaniedba-
nia ze strony rodziców. Odrzucenie
uczuciowe, brak opieki i nadzoru ze stro-
ny doros³ych, niezaspakajanie potrzeb
dziecka u³atwia kontakt z pornografi¹,
a nuda i brak mo¿liwoœci zaspakajania
potrzeb poznawczych (ciekawoœci, zain-
teresowañ, twórczego spêdzania czasu
wolnego) prowadzi do siêgania po mate-
ria³y pornograficzne. Kontakt z nimi za-
pe³nia czas dziecka, daje mo¿liwoœæ
ucieczki od rzeczywistoœci, u³atwia fan-
tazje o bliskoœci z drugim cz³owiekiem.
W ten sposób jeden rodzaj doznawanej
krzywdy wywo³uje podatnoœæ na inny
sposób krzywdzenia, zaœ konsekwencje
tych krzywd kumuluj¹ siê. 

Ka¿dy kontakt z pornografi¹ wywie-
ra wp³yw na psychikê dziecka. S³uchanie
obscenicznych piosenek, ogl¹danie zdjêæ
lub nieprzyzwoitych filmów, czytanie
wyuzdanych treœci, powoduj¹ napiêcie
emocjonalne, wzmo¿on¹ czujnoœæ, ze-
spó³ nadpobudliwoœci psychoruchowej
lub zahamowania psychoruchowego
(apatii), zaburzenia zachowania (np.
ucieczki, problemy szkolne, siêganie po
u¿ywki), objawy nerwicowe (np. regre-
sywne), zaburzenia psychosomatyczne. 

Przez kontakt z pornografi¹
nastêpuje erotyzacja psychi-
ki dziecka, jego przedwcze-
sne rozbudzenie seksualne, 

a to prowadzi do wystêpowania treœci
seksualnych w marzeniach sennych, po-
dejmowania zabaw erotycznych, „twór-
czoœci” o charakterze seksualnym (np.
w postaci sporz¹dzania wulgarnych na-
pisów lub rysunków), wypowiedzi o tre-
œciach seksualnych (np. tzw. brzydkich
dowcipów – œmiech ma na celu roz³ado-
wanie napiêcia). Czasem podejmowane

s¹ prowokacyjne zachowania seksualne,
w tym wobec rówieœników lub m³od-
szych dzieci (dzieci naœladuj¹ zachowa-
nia seksualne doros³ych dostrze¿one
w materia³ach pornograficznych). Nie-
którzy, zw³aszcza dziewczêta, staj¹ siê
podatni na uwiedzenie, oddaj¹ siê
mniej lub bardziej jawnej prostytucji,
a potem w ¿yciu doros³ym wykazuj¹
promiskuityzm i tendencje orgiastyczne,
homoseksualne lub biseksualne. Ich
psychoseksualny rozwój mo¿e zostaæ
zaburzony w kierunku dewiacji seksual-
nych, np. pedofilii, transwestycyzmu,
fetyszyzmu. 

Pornografia przyczynia siê do po-
wiêkszenia problemu patologii seksual-
nych i zwi¹zanych z tym czynów kry-
minalnych, dlatego ¿e kontakt z ni¹ po-
zbawia m³odego cz³owieka odruchu
wstydu, za¿enowania i niesmaku w sy-
tuacji ods³aniania w³asnej lub czyjejœ
intymnoœci, co sprzyja tendencji do eks-
hibicjonizmu, utraty zahamowañ przed
czynami naruszaj¹cymi prywatnoœæ
w³asn¹ lub innych ludzi (np. ocierac-
two, podgl¹danie). Pornografia prezen-
tuje czêsto ró¿ne formy zachowañ de-
wiacyjnych dostarczaj¹c instrukta¿u
i sprzyjaj¹c ich rozpowszechnianiu. Jest
wykorzystywana jako Ÿród³o pomys³ów
i doping przed podjêciem czynów prze-
stêpczych. Jest to szczególnie niebez-
pieczne w wypadku m³odzie¿y, która
nie ma jeszcze ukszta³towanych form
zaspokajania potrzeb seksualnych, a de-
wiacyjne obrazy narzucaj¹ patologiczne
wzorce o du¿ej sile oddzia³ywania. Tym
bardziej, ¿e dzia³a tu prawo pierwszych
po³¹czeñ, na zasadzie którego znaczenie
wczesnych doœwiadczeñ jest wiêksze
ni¿ nastêpnych. Spe³niaj¹ one rolê toru-
j¹c¹ i prowadz¹ do ukszta³towania ten-
dencji do zaspokajania potrzeby wiêzi
z drugim cz³owiekiem np. przez reduk-
cjê napiêcia seksualnego, czasem dodat-
kowo przez zadawanie mu cierpienia.
Badania japoñskie i amerykañskie
dokumentuj¹, ¿e im wczeœniejszy
i czêstszy kontakt z pornografi¹, tym
wiêksza tendencja do zachowañ kry-
minalnych, alkoholizmu, rozwi¹z³o-
œci, trywializowania okrucieñstwa;
tym bardziej w ¿yciu doros³ym kobiety
s¹ sk³onne akceptowaæ przemoc mê¿-
czyzn wobec siebie i w³¹czaæ elementy
przemocy w fantazje i zachowania sek-
sualne. 

Nale¿y przy tym odró¿niæ bezpo-
œrednie skutki pornografii od bardziej
odleg³ych – kontakt z pornografi¹ wy-
zwala bowiem negatywne odczucia wo-
bec kobiet, które zostaj¹ jednak w roz-

woju psychoseksualnym st³umione.
Mê¿czyŸni, którzy tej ukrytej agresji nie
potrafi¹ roz³adowaæ w spo³ecznie akcep-
towany sposób, u¿ywaj¹ pornografii ja-
ko formy dominacji i kontroli nad kobie-
tami. Badania wskazuj¹ równie¿, ¿e naj-
czêstszymi u¿ytkownikami pornografii
s¹ jednostki o niedojrza³ej osobowoœci:
ze wzglêdu na wiek (m³odzie¿) albo ta-
kie, których rozwój zosta³ zatrzymany
lub spaczony. Korzystanie z pornografii
jeszcze bardziej tê niedojrza³oœæ psy-
chiczn¹ utrwala. 

Pornografia jest wiêc traktowana ja-
ko po¿ywka dla chorej ciekawoœci i g³o-
du emocjonalnego, jako nieefektywny,
bo jeszcze bardziej rani¹cy, sposób le-
czenia zranieñ seksualnych. 

Wp³yw twardej pornografii
na psychikê dzieci
i m³odzie¿y

„Twarda” pornografia (hard-core
pornography) przedstawia penetracjê ge-
nitaln¹, przemoc seksualn¹, dewiacje
seksualne (np. wspó³¿ycie ze zwierzêta-
mi, orgie, seksualne wykorzystywanie
dzieci) oraz obsceniczne sceny upoka-
rzaj¹ce i poni¿aj¹ce ludzk¹ (najczêœciej
kobiec¹) godnoœæ. Taka pornografia ma
negatywny wp³yw na psychiczne funk-
cjonowanie odbiorców, szczególnie jeœli
s¹ nimi dzieci i m³odzie¿. Trzeba przy
tym pamiêtaæ, ¿e jeœli rodzice maj¹
pornografiê w domu, to dzieci j¹ znaj-
d¹; jeœli rodzice j¹ ogl¹daj¹, to dzieci
te¿ bêd¹ pomimo zakazów, robi³y to
samo. Dlatego szczególnie wa¿ne jest,
by sami doroœli wystrzegali siê kontaktu
z pornografi¹, jeœli nie chc¹ krzywdziæ
swoich dzieci. 

Mechanizmy wp³ywu 
pornografii twardej 
na psychikê

Si³a oddzia³ywania ka¿dej, a szcze-
gólnie twardej pornografii wynika z te-
go, ¿e jest to: 
1. przekaz osobowy, tzn. sceny s¹ odgry-

wane przez ¿ywych ludzi, którzy: 
• s¹ przedstawiani jako interesuj¹cy,

¿yj¹cy w atrakcyjnych warunkach,
tak ¿e ³atwo m³odemu odbiorcy
identyfikowaæ siê z nimi i pragn¹æ
ich ogl¹daæ; 
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• s¹ osobami m³odymi, obdarzonymi
wyraŸnymi cechami psychicznymi
i zarysowanym charakterem, co u³a-
twia przyswajanie ich sposobów za-
chowania siê i wypowiadania oraz
cech osobowoœci; 

• s¹ prezentowani realistycznie i tak
sugestywnie, ¿e ich zachowanie wy-
daje siê mo¿liwym i atrakcyjnym
wzorcem realizowania siebie
w œwiecie; 

• s¹ kreowani na „pozytywnych boha-
terów”, bo nawet w z³ym moralnie
postêpowaniu kieruj¹ siê jakoby
uczuciem, a jeœli nawet czyni¹ coœ
z niskich pobudek, to treœæ filmu lub
opowiadania jest tak skonstruowana,
¿e nie sk³ania do potêpienia ich czy-
nów; 

• nie ponosz¹ negatywnych konse-
kwencji swoich dzia³añ (np. zara¿e-
nie siê chorob¹, zawód emocjonal-
ny), przeciwnie – kontakt seksualny
jest ukazywany jedynie jako Ÿród³o
zmys³owej przyjemnoœci; 

2. oddzia³ywanie wielokana³owe,
zw³aszcza jeœli sceny pornograficzne
z przemoc¹ s¹ prezentowane w fil-
mach, grach komputerowych oraz wi-
deoklipach. Jednoczesny wp³yw tych
materia³ów na procesy mózgowe po-
przez dwa najwa¿niejsze dla cz³owie-
ka receptory: wzrok i s³uch, jest bar-
dzo silny i trwa³y. 

3. oddzia³ywanie na œwiadome i pod-
œwiadome procesy: 
• poznawcze: dostarczaj¹ wypaczo-

nej wiedzy o œwiecie i drugim cz³o-
wieku, gdy¿ pokazuj¹ go jedynie
jako partnera seksualnego a sytu-
acje spektakularne i ró¿ne przejawy
patologii seksualnej traktuj¹ jako
normê; 

• emocjonalne: ich dzia³anie jest
dwojakie. Z jednej strony pobudza-
j¹ reakcje fizjologiczne i emocjo-
nalne, gdy¿ sceny lub teksty porno-
graficzne z elementami przemocy
wzbudzaj¹ o wiele silniejsze reak-
cje ni¿ takie same formy przekazu
zachowañ prospo³ecznych. Z dru-
giej strony powtarzanie bodŸców
wywo³uj¹cych okreœlone emocje
powoduje uniewra¿liwienie siê na
nie, co prowadzi do braku reakcji
na znane bodŸce, a tym samym ko-
niecznoœci ci¹g³ego zwiêkszania
ich czêstotliwoœci, si³y i ró¿norod-
noœci; 

• motywacyjno-d¹¿eniowe: mass me-
dia, pos³uguj¹c siê systemem infor-
macyjnych i emocjonalnych wzmoc-
nieñ, kszta³tuj¹ w psychice m³odego

widza wzglêdnie trwa³e sposoby po-
znawczego i emocjonalnego reago-
wania oraz tendencjê do podejmo-
wania okreœlonych zachowañ. Teo-
ria spo³ecznego uczenia siê wyjaœnia
potê¿n¹ rolê tych œrodków, odwo³u-
j¹c siê do psychologicznych mecha-
nizmów identyfikacji, imitacji (na-
œladownictwa) oraz modelowania. 

4. oddzia³ywanie silnie przyci¹gaj¹ce
uwagê, dostarczaj¹ce ³atwej rozrywki.
Dzieci i m³odzie¿ chêtnie poœwiêcaj¹
wiele godzin na kontakt z mass media-
mi, gdy¿ dostarczaj¹ one wielozmy-
s³owej stymulacji bez koniecznoœci
podejmowania aktywnoœci. Tym sa-
mym ucz¹ siê biernoœci i lenistwa
umys³owego, ograniczaj¹ czas po-
œwiêcany nauce i ró¿nym po¿ytecz-
nym formom aktywnoœci.
Badania nad wp³ywem mass mediów

wskazuj¹ na rolê bodŸców podprogo-
wych jako bodŸców wyzwalaj¹cych za-
chowania. Dzia³anie podprogowe bodŸ-
ców polega na tym, ¿e s¹ one trudno lub
wcale nieuchwytne (zmys³owo, emocjo-
nalnie), gdy¿ s¹ emitowane krótko,
w tle, przy okazji prezentowania innych,
bardziej wyrazistych bodŸców, ale ich
wp³yw na zachowanie jest empirycznie
potwierdzony. Ich skutecznoœæ polega
w³aœnie na tym, ¿e wywo³uj¹ pewne re-
akcje emocjonalne i nadaj¹ znaczenia
emocjonalne obiektom rzeczywistoœci,
chocia¿ widz nie uœwiadamia sobie ich
obecnoœci. Ich dzia³anie jest wiêc pod-
stêpne i wyrafinowane, bo konsument,
zw³aszcza m³ody, nie zdaje sobie spra-
wy z mechanizmu manipulacji, jakiej
jest poddawany i nie mo¿e siê przed ni¹
broniæ. 

Badania nad wp³ywem
bodŸców podprogowych na
zachowania ludzkie uwi-
daczniaj¹ niebezpieczeñ-
stwo, znacznie czêstszego
ni¿ zwykle jest to uœwiada-
miane, modelowania przez
œrodki masowego przekazu
dewiacyjnych form zaspaka-
jania potrzeb uczuciowych
i seksualnych. 

Wystarczy pewne osoby lub sytuacje
ukazywaæ w kontekœcie seksualnym, by
w przysz³oœci cz³owiek by³ w stanie re-
agowaæ na takie osoby lub w takich oko-
licznoœciach podwy¿szeniem napiêcia

seksualnego i by³ sk³onny do jego roz³a-
dowania, niezale¿nie od oporów natury
moralnej, zdrowotnej, psychicznej lub
estetycznej. 

Zaburzenia w rozwoju dzieci
i m³odzie¿y jako konsekwen-
cja kontaktu z pornografi¹
tward¹

Na œwiecie przeprowadzono wiele
badañ nad wp³ywem pornografii na roz-
wój dzieci i m³odzie¿y. Wszystkie doku-
mentuj¹ jej destrukcyjny wp³yw na roz-
wój m³odego odbiorcy. Trudno w tym
krótkim opracowaniu wszystkie te wyni-
ki uj¹æ, wspomnimy o niektórych powta-
rzaj¹cych siê wnioskach. 

Przede wszystkim podkreœla siê, ¿e
œrodki spo³ecznej komunikacji, nie tyl-
ko komunikuj¹, jaka jest rzeczywistoœæ,
ale tak¿e jaka powinna ona byæ i dostar-
czaj¹ wzorców postêpowania. Dla m³o-
dego widza „twarda pornografia”
stanowi czytelny przekaz: œwiat jest
pe³en seksu i agresji, ¿ycie doros³ych
wype³niaj¹ seks i agresja, celem ¿ycia
jest czerpanie satysfakcji z seksu
i agresji, ludzie s¹ po to, aby ich u¿y-
waæ lub znêcaæ siê nad nimi, trzeba siê
przed nimi broniæ przez atak. W ten
sposób u dzieci kszta³tuje siê wypaczo-
ny i negatywny obraz œwiata i relacji
miêdzyludzkich. Œwiat jawi siê jako
niebezpieczeñstwo a ludzie jako zagro-
¿enie. Jeœli œwiat jest d¿ungl¹, w której
obowi¹zuje w³adza najsilniejszego
i prawo roz³adowania napiêæ poprzez
seks, to jedynym sposobem przetrwania
wydaje siê dziecku atak i niedostêpny,
niezrozumia³y œwiat penetracji seksual-
nych. Rozwija siê wiêc ono z wizj¹ rze-
czywistoœci, która nie jest w stanie za-
spokoiæ jego podstawowych biopsy-
chicznych potrzeb, potrzeb bezpieczeñ-
stwa i mi³oœci. 

Obraz œwiata, w którym istotê rela-
cji miêdzyludzkich stanowi¹ przemoc
i krzywdzenie innych podczas intym-
nych zbli¿eñ, jest przera¿aj¹cy, nie za-
chêca do wejœcia w doros³oœæ, nie daje
odpowiedzi na pytanie „po co ¿yæ?”,
nie motywuje do pracy nad charakte-
rem i rozwojem dojrza³ej osobowoœci.
St¹d tak czêsto obserwowany wzrost
poziomu niepokoju, napiêcia i nadpo-
budliwoœci psychoruchowej, depresje,
lêki, utrata poczucia sensu ¿ycia, ucie-
kanie do na³ogów, u¿ywek i próby sa-
mobójcze. 
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Dzieci i m³odzie¿ uto¿samiaj¹ siê
z bohaterami filmów i obrazów do nich
adresowanych. Niezale¿nie od tego, czy
dziecko identyfikuje siê z udrêczon¹
ofiar¹ czy z brutalnym agresorem, skutki
tej identyfikacji s¹ destrukcyjne dla jego
psychiki, przy czym nie ma znaczenia
stopieñ realnoœci ogl¹danych osób i ob-
razów. Du¿a si³a oddzia³ywania obrazów
na umys³, emocje i gotowoœæ do podej-
mowania patologicznych, dewiacyjnych
zachowañ jest wci¹¿ niedoceniana, cho-
cia¿ potwierdzona naukowo. 

Przemoc zawsze rodzi przemoc.
Przemoc przenosz¹c¹ siê z obrazu na
papierze, ekranie telewizora lub kompu-
tera w realne sytuacje. Nie trzeba do-
znaæ osobiœcie przemocy, zostaæ
skrzywdzonym – wystarczy w fantazji
identyfikowaæ siê z agresorem lub do-
œwiadczyæ krzywdy identyfikuj¹c siê
z ofiar¹. Widz stopniowo obojêtnieje na
obrazy przemocy, coraz mniej wspó³-
czuje ofierze i rzadziej wspó³prze¿ywa
jej cierpienie, natomiast identyfikuje siê
coraz czêœciej i mocniej z „bohaterem”,
który jest silny, ma w³adzê i wp³yw na
przebieg wypadków, dominuje nad in-
nymi. Widz staje siê coraz bardziej
sk³onny przyjmowaæ podobne zacho-
wania w swoim ¿yciu. Bogata literatura
psychologiczna dokumentuje wyraŸny
zwi¹zek miêdzy przemoc¹ i dewiacyj-
nymi zachowaniami prezentowanymi
w mediach i przez „tward¹ pornografiê”
a podobnymi zachowaniami dzieci
i m³odzie¿y, potem powielanymi przez
nie w doros³ym ¿yciu. 

Media mog¹ dostarczaæ instruk-
ta¿u patologii seksualnych i technik
stosowania przemocy. Dostarczaj¹
równie¿ dzieciom i m³odzie¿y wzor-
ców osobowych ró¿nych agresorów:
ucz¹ roli krzywdziciela i roli obojêtne-
go obserwatora, który powstrzymuje
siê od wspó³czucia ofierze i niesienia
jej pomocy. M³odzi widzowie trac¹
zdolnoœæ hamowania agresji, przeciw-
nie, przeceniaj¹ jej znaczenie w rela-
cjach interpersonalnych. Manifestowa-
nie agresji zaczyna wiêc spe³niaæ u¿y-
teczn¹ funkcjê, st¹d potem m³odzi w re-
lacjach miêdzy sob¹ i z doros³ymi sto-
suj¹ przemoc, np. jako sposób na za-
koñczenie konfliktu, zdobycie jakiejœ
rzeczy, zaspokojenie potrzeb psychicz-
nych (np. dominacji, uznania, zwróce-
nia uwagi otoczenia). St¹d m.in. tak
wiele agresji ze strony ludzi m³odych,
obserwowanej w naszych domach,
szko³ach i w miejscach publicznych. 

Negatywne oddzia³ywanie tych
œrodków zale¿y od prezentowanych ro-

dzajów przemocy i patologii seksual-
nych, nasilenia agresji i wyuzdania, cza-
su emisji i ró¿norodnoœci form medial-
nych. Im czêœciej i d³u¿ej m³ody widz
patrzy na takie sceny, im s¹ one „moc-
niejsze” (tzn. im dziwaczniejsze zacho-
wania, brutalniejsz¹ agresjê fizyczn¹,
seksualn¹ i psychiczn¹ prezentuj¹), im
wiêcej rodzajów przemocy i patologii
wystêpuje w nich i z im bardziej ró¿no-
rodnych œrodków przekazu widz korzy-
sta, tym bardziej zaburzony zostaje jego
rozwój psychiczny. 

Korelacja miêdzy czêstotliwoœci¹
kontaktu z przemoc¹ i tward¹ pornogra-
fi¹ a si³¹ ich oddzia³ywania jest dobrze
zbadana. Im czêœciej w wieku przed-
szkolnym i szkolnym dziecko ma kon-
takt z przemoc¹ w filmach lub grach,
tym czêœciej w wieku m³odzieñczym
i doros³ym narusza prawo, tym czêœciej
konflikt z prawem wynika ze stosowania
przemocy, tym bardziej jest ona brutal-
na, zw³aszcza pod wp³ywem alkoholu,
tym czêœciej stosuje j¹ równie¿ w rodzi-
nie, wobec ¿ony i dzieci. Tendencja do
agresji i patologicznych zachowañ sek-
sualnych wzrasta w miarê kontaktu
z przemoc¹ i tward¹ pornografi¹ i utrwa-
la siê na ca³e ¿ycie. Obserwuje siê nawet
sk³onnoœæ do przejmowania tej tenden-
cji przez dzieci osób, które jako dzieci
mia³y kontakt z przemoc¹ (filmy, gry,
teksty). Mamy tu wiêc do czynienia ze
zjawiskiem spo³ecznego dziedziczenia
tendencji do okreœlonych zachowañ.
Czêsty kontakt z przemoc¹ w mediach
w okresie dzieciñstwa koreluje z wiêk-
sz¹ preferencj¹ do ogl¹dania i stosowa-
nia przemocy u dzieci osób kontaktuj¹-
cych siê z pornografi¹, a wiêc jego kon-
sekwencje mo¿na obserwowaæ 30 lat
póŸniej. 

Negatywny wp³yw scen przemocy
w mediach na psychikê widza zale¿y
te¿ od jego cech indywidualnych, jak
wiek, p³eæ, typ temperamentu, dotych-
czasowe doœwiadczenia, osobowoœæ.
Im m³odsze dziecko, tym wzorce prze-
mocy maj¹ bardziej destrukcyjny
wp³yw na jego psychikê, gdy¿ tym
mniej zdolne jest ono do emocjonalne-
go dystansu i krytycznej oceny, tym
mniejszy jest jego dostêp do innych
Ÿróde³ wiedzy o œwiecie (w tym doty-
cz¹cej prawid³owoœci zachowañ seksu-
alnych cz³owieka i norm moralnych),
tym wiêksze zacieranie siê granic rze-
czywistoœci i fikcji. 

U dziewczynek zwi¹zek miêdzy
ogl¹daniem przemocy a pojawiaj¹cymi
siê problemami psychicznymi jest nawet
silniejszy ni¿ u ch³opców. 

Kontakt z tward¹ pornografi¹
wywo³uje u dziewcz¹t lêk
przed mê¿czyznami, co za-
burza kszta³towanie potrzeb-
nych do rozwoju dojrza³ej
osobowoœci kontaktów
z p³ci¹ przeciwn¹; rodzi lêk
przed wspó³¿yciem seksual-
nym i ma³¿eñstwem;

mo¿e spowodowaæ zwrócenie siê w kie-
runku zachowañ homoseksualnych;
wp³yn¹æ na tolerowanie przemocy sek-
sualnej uznawanej za normaln¹ formê
ekspresji emocji, a nawet za jedyne Ÿró-
d³o uzyskiwania zadowolenia seksualne-
go (tendencje masochistyczne). 

Ch³opców kontakt z tward¹ porno-
grafi¹ stymuluje do dokonywania gwa³-
tów, molestowania seksualnego s³ab-
szych od siebie, prowadzi do ukierunko-
wania ich seksualnoœci w stronê patolo-
gicznych zachowañ, a nawet przestêpstw
seksualnych. 

Wp³yw „twardej pornografii” jest
wyj¹tkowo g³êboki i silny u dzieci
z predyspozycjami do stosowania prze-
mocy. Mo¿na bowiem zaobserwowaæ,
¿e im wiêkszy stopieñ agresywnoœci
dziecka, tym czêœciej korzysta ono
z telewizji i gier komputerowych, pre-
feruje ogl¹danie programów o tre-
œciach agresywnych oraz erotycznych,
tym bardziej jest sk³onne do intensyw-
nego reagowania na nie, tym silniej
identyfikuje siê i wi¹¿e uczuciowo
z bohaterem i prze¿ywa agresywn¹
fikcjê jako realn¹. Tym bardziej
wzmagaj¹ siê jego agresja i napiêcie
seksualne – jako reakcja fizjologiczna
i uczuciowa – oraz tendencja do za-
chowañ obserwowanych w materia-
³ach wizualnych. 

Dzieci sk³onne do reakcji agresyw-
nych zostaj¹ uwiêzione w b³êdnym ko-
le: korzystanie z „twardej pornografii”,
do której uciekaj¹ przed nauk¹ i niesa-
tysfakcjonuj¹cymi kontaktami z inny-
mi, jeszcze bardziej nasila ich agresyw-
ne tendencje i usposabia do podejmo-
wania przemocy w realnym ¿yciu. Nie
oznacza to oczywiœcie, ¿e dzieci o ni-
skiej sk³onnoœci do agresji nie s¹ wci¹-
gane w takie samo b³êdne ko³o. Z badañ
wynika, ¿e „twarda pornografia” dzia³a
negatywnie na ka¿dego. Dzieci, które
w m³odszym wieku szkolnym przeja-
wia³y niski poziom agresji, w miarê
kontaktu z du¿¹ liczb¹ filmów, gier
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i piosenek nasyconych scenami erotycz-
nymi, brutalnoœci¹ i okrucieñstwem,
stawa³y siê bardziej agresywne od dzie-
ci, które jako m³odsze by³y sk³onne do
agresji, lecz nie mia³y kontaktu z tymi
treœciami. 

Cechy indywidualne dziecka decydu-
j¹ równie¿ o tym, na ile kontakt z „twar-
d¹ pornografi¹” wywo³uje u niego posta-
wê lêkow¹. Im bardziej realistyczne s¹
sceny seksualne nasycone agresj¹, tym
bardziej wzmaga siê lêk u dzieci,
zw³aszcza m³odszych. U niektórych pod
wp³ywem takich obrazów kszta³tuj¹ siê
cechy lêkowe (dzieci bojaŸliwe), u in-
nych cechy lêkowo-agresywne (dzieci
z lêku reaguj¹ce agresj¹), u innych zaœ
nastêpuje „znieczulenie” (dzieci agre-
sywne), co przy jednoczesnym obni¿e-
niu siê poczucia winy sprzyja powstaniu
cech psychopatycznych i ró¿nego typu
dewiacji seksualnych. 

Obserwowanie przemocy seksualnej
i patologii powoduje równie¿ nasilanie
ich w realnym ¿yciu, zw³aszcza jeœli, co
ma prawie zawsze miejsce w scenach
pornograficznych w czasopismach czy
filmach, patologie seksualne i przemoc
seksualna nie by³y karane, przeciwnie:
przynios³y korzyœæ, spowodowa³y ci¹g
nagradzaj¹cych wydarzeñ. Jest to szcze-
gólnie niebezpieczne, gdy przemoc sek-
sualn¹ stosuj¹ tzw. pozytywni bohate-
rowie i jest ona spo³ecznie akceptowana.
Pornografia ma wiêc nie tylko negatyw-
ny wp³yw przez to, ¿e dostarcza wzor-
ców takich zachowañ, ale równie¿ przez
to, ¿e wyzwala uczucia stymuluj¹ce do
ich podejmowania (np. wrogoœci, niena-
wiœci, z³oœci, gniewu, zazdroœci, chêci
dominacji i poni¿ania), a tym samym
tendencjê do wyolbrzymiania z³ych cech
drugiej osoby, aby usprawiedliwiæ swój
atak, zwiêkszyæ prawdopodobieñstwo
uzasadnionej we w³asnych oczach kon-
frontacji lub zadania cierpienia. Wcze-
sny kontakt z pornografi¹, sprzyjaj¹c
ukszta³towaniu siê dewiacyjnego stylu
zaspakajania potrzeb seksualnych, uza-
le¿nia m³odego cz³owieka od pos³ugiwa-
nia siê tward¹ pornografi¹ jako nie-
odzownym elementem zachowañ seksu-
alnych. 

Produkcja i dystrybucja (nara¿aj¹ca
na kontakt z ni¹ nasze dzieci) twardej
pornografii jest swoist¹ form¹ przemocy
stosowanej przez doros³ych. Jest to prze-
moc seksualna i emocjonalna, która pro-
wadzi do patologizowania rozwoju dzie-
ci, czyni je podatnymi na wykorzystanie
i molestowanie seksualne, jest krzywd¹,
której skutków nie da siê usun¹æ z ich
psychiki. 

Uzale¿niaj¹cy wp³yw 
pornografii 
na osobowoœæ 

Pornografia, dostarczaj¹c widoku
lub opisu zaspakajania potrzeb seksual-
nych lub innych (np. dominacji, zna-
czenia, upokarzania, agresji) przy po-
mocy zachowañ seksualnych, powodu-
je, ¿e zaspakajanie to staje siê coraz
mniej skuteczne (efekt znieczulenia).
Aby osi¹gn¹æ ten sam poziom satys-
fakcji seksualnej konsument musi
korzystaæ z coraz bardziej urozma-
iconych i silnych bodŸców, coraz bar-
dziej odbiegaj¹cych od tego, co nor-
malne. St¹d korzystanie z pornografii
prowadzi do siêgania po coraz bardziej
nietypowe, wynaturzone i dewiacyjne
wzorce zachowañ (efekt eskalacji).
W ten sposób sprzyja ona rozpo-
wszechnianiu siê ró¿nych form prze-
mocy i patologii seksualnej, gdy¿ kon-
takt z ni¹ jest nie tylko bierny, lecz pro-
wadzi do realizacji prezentowanych ak-
tów (efekt naœladownictwa), nierzadko
przestêpczych, chocia¿ nie zawsze œci-
ganych, gdy¿ ich ofiary z ró¿nych przy-
czyn nie ujawniaj¹ faktów. Dane staty-
styczne z USA potwierdzaj¹ siln¹ ko-
relacjê miêdzy liczb¹ przestêpstw
seksualnych a liczb¹ osób, które pre-
numeruj¹ materia³y pornograficzne
oraz liczb¹ sprzedawanych na danym
terenie czasopism pornograficznych. 

Kontakt z pornografi¹ powoduje
powstanie uzale¿nienia. W tym wypadku
jest to uzale¿nienie nie od œrodków far-
makologicznych, ale od procesów fizjo-
logicznych i emocjonalnych, które zosta-
j¹ uruchomione w kontakcie z materia³ami
pornograficznymi. Pornografia ma du¿¹
si³ê uzale¿niaj¹c¹, gdy¿ dostarcza wzmoc-
nieñ na poziomie reakcji psychofizjolo-
gicznych (roz³adowanie napiêæ, prze¿ycie
przyjemnoœci), przez co cz³owiek stopnio-
wo traci zdolnoœæ do podejmowania decy-
zji i w efekcie, celem uzyskania satysfak-
cji seksualnej, czuje przymus systema-
tycznego zwiêkszania dawki coraz bar-
dziej wyrafinowanych bodŸców. Powi¹za-
nie w pornografii roz³adowania depresji,
lêków, niepokoju, napiêcia i agresji z za-
chowaniem seksualnym powoduje, ¿e,
aby go doœwiadczyæ, bezwzglêdnie trzeba
kontaktu z materia³em pornograficznym
lub dokonania okreœlonego czynu. 

Cz³owiek uzale¿niony od
pornografii jest chory i wy-
maga terapii. 

Pomoc, jak w przypadku ka¿dego
uzale¿nienia, potrzebna jest równie¿ in-
nym cz³onkom jego rodziny. Taki cz³o-
wiek dzia³a bowiem destrukcyjnie na ca-
³¹ rodzinê, a czasem mo¿e byæ wrêcz
niebezpieczny (np. pope³niaæ kazirodz-
two czy molestowaæ seksualnie). Ca³a
rodzina jest poœrednio „zatruta” nega-
tywnymi skutkami pornografii i wymaga
profesjonalnej pomocy. 

Wnioski

Pornografia niszczy ¿ycie osobiste,
ma³¿eñskie i rodzinne, dlatego dzia³a
niezgodnie z interesem ka¿dego pañ-
stwa, które opiera siê na zdrowych i sil-
nych rodzinach. Wszystko to, co os³abia
rodziny – jak pornografia – zagra¿a rów-
nie¿ ¿yciu narodu. Dlatego produkcja
i rozpowszechnianie pornografii musi
byæ prawnie zakazane. 
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Pornografia bezpoœrednio
wp³ywa na wzrost 
przestêpczoœci 

n 87 proc. molestuj¹cych dziewczyn-
ki i 77 proc. molestuj¹cych ch³opców,
którzy zostali w 1983 r. poddani badaniom
przez dr. Williama Marshalla w Zak³adzie
Karnym w Kingston, w prowincji Ontario,
w Kanadzie, przyzna³o siê do regular-
nego korzystania z pornografii twar-
dej. Korzystaj¹ oni z pornografii z trzech
powodów: aby stymulowaæ samych sie-
bie, aby zmniejszyæ zahamowania ofiary,
aby „nauczyæ” dziecko kszta³towania
swoich stosunków seksualnych z doros³y-
mi. Poza tym osoby molestuj¹ce dzieci s¹
generalnie przekonane, ¿e dziecko samo
je prowokowa³o, ¿e akty seksualne maj¹
dla dziecka wartoœæ edukacyjn¹, ¿e spra-
wiaj¹ dziecku przyjemnoœæ. 2

n Dr Marshall bada³ tak¿e na³ogowych
przestêpców seksualnych i stwierdzi³, ¿e
38 proc. gwa³cicieli przed dokonaniem
przestêpstwa korzysta³o z pornografii
typu soft-core, 19 proc. z pornografii
zawieraj¹cej sceny przemocy. 55 proc.
badanych pedofilów korzysta³o z porno-
grafii dzieciêcej. 3

n Podczas badania w 1987 r. przez Od-
dzia³ ds. Wykorzystywanych i Zaginio-
nych Dzieci z Louisville (USA) spraw
dzieci, które, jak podejrzewano, by³y mo-
lestowane seksualnie, w 40 przypadkach
winê dowiedziono. U wszystkich
40 sprawców znaleziono pornografiê,
w tym tak¿e dzieciêc¹. 2

n 86 proc. badanych w USA w 1985 r.
gwa³cicieli przyzna³o siê do korzysta-
nia z pornografii, a 57 proc. przyzna³o,
¿e w trakcie pope³niania przestêpstw
seksualnych naœladuje sceny ogl¹dane
w materia³ach pornograficznych. 2

n 81 proc. seryjnych morderców zapy-
tanych przez FBI przyznaje, ¿e pornogra-
fia twarda budzi ich „najwiêksze seksual-
ne zainteresowanie”. 2

n W styczniu 1983 r. magazyn Hustler
opublikowa³ oœmiostronicowy reporta¿ fo-
tograficzny zatytu³owany Brudny bilard.
Przedstawiono w nim zbiorowy gwa³t do-
konany na m³odej kobiecie w barze na
stole bilardowym. Reporta¿ obejrza³o pra-
wie dwa miliony czytelników pisma.
W marcu 1983 r. w New Bedford w barze
Big Dan’s kilku m³odych mê¿czyzn doko-
na³o gwa³tu wed³ug tego scenariusza.
W kwietniu tego roku kilku cz³onków mê-
skiej organizacji z Uniwersytetu w Ohio
napad³o i zgwa³ci³o jedn¹ ze studentek
w pokazany w Hustlerze sposób. 3

n Dr Jerry R. Kirk, prezes amerykañ-
skiej organizacji Narodowa Koalicja
Ochrony Dzieci i Rodzin w swoim wyst¹-
pieniu w Senacie RP w 1998 r. przytoczy³
nastêpuj¹ce fakty, ukazuj¹ce wp³yw por-
nografii na wzrost przemocy: 

W Shreveport w stanie Louisiana Ja-
mes Vachuska Jr. po porwaniu i zgwa³ce-
niu 11-letniej dziewczynki zabi³ j¹ za po-
moc¹ tlenu wstrzykniêtego do krwioobie-
gu. Potem zrzuci³ cia³o dziewczynki z mo-
stu. Przyzna³, ¿e pomys³ zaczerpn¹³
z pornografii. 

W Melbourne w stanie Floryda mê¿-
czyzna zgwa³ci³ ze szczególnym okru-

cieñstwem 19-letni¹ dziewczynê. W cza-
sie zbrodni dopuœci³ siê dziwacznych,
nieludzkich zachowañ. Wampir-gwa³c-
iciel uzna³ pornografiê za przyczynê swe-
go zachowania. 2

n Od roku 1984 w Oklahoma City
(USA) zosta³o zamkniêtych ponad
150 „oœrodków” upowszechniaj¹cych
pornografiê (peep show, ksiêgarnie dla
doros³ych, kina pornograficzne). W tym
czasie liczba gwa³tów w Oklahoma City
zmala³a o 26 proc., podczas gdy w ca³ym
stanie wzros³a o 20,8 proc. 

n Doniesienie Komisji Prokuratora Ge-
neralnego USA ds. Pornografii – Raport
Koñcowy 1986, str. 797): 

„Mój syn zgin¹³ 6 sierpnia 1981 roku
przez chciwoœæ i ¿¹dzê zysku wydawców
magazynu Hustler. Przeczyta³ w tym pi-
œmie artyku³ zatytu³owany Orgazm œmier-
ci, a nastêpnie przeprowadzi³ seksualny
eksperyment tam opisany. Wykona³ po-
dane szczegó³owo instrukcje, co spowo-
dowa³o jego œmieræ. ¯y³by dzisiaj nadal,
gdyby nie zwiód³ go artyku³ z Hustler’a”. 1

n Victor Cline z Wydzia³u Psychologii
Uniwersytetu Stanowego Utah (USA)
w ksi¹¿ce Skutki pornografii. Dowody
eksperymentalne i kliniczne, przywo³uje
nastêpuj¹ce przyk³ady negatywnego
wp³ywu pornografii: „Matka przyprowadzi-
³a do mojego gabinetu swoj¹ 13-letni¹

Fakty mówi¹:
STOP pornografii!

Wed³ug badañ Policji Stanowej Michigan (USA), 41 proc. sprawców napaœci sek-

sualnych ogl¹da³o pornografiê bezpoœrednio przed lub w trakcie pope³niania

przestêpstwa. Badania przeprowadzono w latach 1956-79 na 38 tys. przypad-

ków napaœci seksualnych. 1
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córkê, która zasz³a w ci¹¿ê. Dziewczyna
i jej 14-letni kolega odkryli w domu
skrytkê, w której ojciec trzyma³ porno-
grafiê i zaczêli sami naœladowaæ akty
seksualne uwidocznione w znalezio-
nych materia³ach. Konsekwencjami tych
zdarzeñ by³y aborcja i rozwód rodziców”. 

„12-letni ch³opiec z Hayward w stanie
California (USA) s³ucha³ pornograficzne-
go przekazu telefonicznego przez dwie
godziny. Jakiœ czas potem dopuœci³ siê
napaœci seksualnej na 4-letniej dziew-
czynce. (...) Nigdy przedtem nie ogl¹da³
pornografii, nie podejmowa³ ¿adnych
seksualnych zachowañ ani nie sprawia³
problemów wychowawczych. (...) W cza-
sie napaœci zaœ zmusi³ dziewczynkê do
oralnego kontaktu seksualnego w spo-
sób, jaki opisano przez telefon”. 

„Dwóch braci (9- i 10-letni) natknê³o
siê na pornograficzne wideokasety swo-
ich rodziców i po kryjomu ogl¹da³o je
przez wiele miesiêcy. Ch³opcy przymusili
potem dwoje m³odszego rodzeñstwa
i ch³opca z s¹siedztwa, by ogl¹dali z nimi
te kasety. Potem ich rozebrali, zmusili do
seksu oralnego i analnego oraz dopuœcili
siê innych odra¿aj¹cych rzeczy. Praktyki
te powtarzali wielokrotnie”. 1

n Gary Arthur Bishop, 32-letni ksiêgo-
wy, skazany w roku 1988 za seksualne
wykorzystywanie i zabicie 5 m³odych
ch³opców (w wieku 3-14 lat) przyzna³, ¿e
pornografia by³a czynnikiem, który decy-
duj¹co wp³yn¹³ na jego zbrodnie. 2

Badania naukowe

n Eksperyment laboratoryjny przepro-
wadzony w New Jersey udzia³em ponad
330 mê¿czyzn wykaza³, ¿e mê¿czyŸni,
którzy ogl¹dali podczas doœwiadczeñ
brutaln¹ pornografiê (trzy 30-minut-
owe filmy) s¹ bardziej sk³onni do do-
konania gwa³tu ni¿ ci, którym tych fil-
mów nie prezentowano. Ich sk³onnoœæ
do gwa³tu wynosi³a 20,4 proc. w stosun-
ku do 9,6 proc. w grupie kontrolnej. 2

n Neal Malamuth z Uniwersytetu w Los
Angeles (USA) przeprowadzi³ w 1987 r.
dwuczêœciowy eksperyment, w którym
testowano mêsk¹ postawê wobec gwa³tu
oraz fizyczn¹ reakcjê na gwa³t. Okaza³o
siê, ¿e mê¿czyŸni, pobudzeni w pierw-
szej fazie eksperymentu ogl¹daniem
scen ukazuj¹cych gwa³ty, zachowywali
siê bardzo agresywnie wobec kobiet,
z którymi polecono im wspó³pracowaæ
w drugiej fazie doœwiadczenia. 2

n Ed Donnerstein z Uniwersytetu Win-
consin (USA) przeprowadzi³ badania, po-
legaj¹ce na ogl¹daniu przez grupê osób
filmów pornograficznych. Po obejrzeniu
tylko dwóch filmów badani przyznawali
siê m.in. do wiêkszej sk³onnoœci do fanta-
zji erotycznych zawieraj¹cych przemoc,
mniejszego zainteresowania uczuciami
jako motywacj¹ w podejmowaniu stosun-
ków seksualnych oraz do wiêkszej sk³on-
noœci do uczestniczenia w aktach seksu-
alnych o pod³o¿u patologicznym. 3

n 51 proc. studentów badanych na Uni-
wersytecie w Los Angeles (USA) przez
Seymour’a Feshbacka wyzna³o prawdo-
podobieñstwo powielenia w rzeczywisto-
œci sadomasochistycznego gwa³tu obej-
rzanego w materiale pornograficznym. 3

n W roku 1977 w Cleveland, w stanie
Ohio (USA) przeprowadzono badania, któ-
re dowodz¹, ¿e liczba gwa³tów i kradzie-
¿y jest wy¿sza w pobli¿u „oœrodków”
upowszechniaj¹cych pornografiê. Po-
dobnie, badania przeprowadzone w 1979 ro-
ku w Phoenix (USA) wykaza³y, ¿e w miej-
scach masowego rozpowszechniania por-
nografii wskaŸnik przestêpstw na tle seksu-
alnym jest wy¿szy o 500 proc. Badania
z innych miast, takich jak Boston, Seattle,
Houston, Los Angeles i Nowy Jork potwier-
dzaj¹ zwi¹zek pomiêdzy liczb¹ miejsc upo-
wszechniania pornografii a zjawiskiem
zwiêkszonej przestêpczoœci. 2

Opinie Polaków 

n Ponad po³owa polskiego spo³e-
czeñstwa deklaruje kontakt z treœciami
pornograficznymi. 63 proc. badanych
uwa¿a dostêpnoœæ filmów i wydawnictw
pornograficznych za ³atw¹, a tylko 3 proc.
s¹dzi, ¿e jest trudna. Za ograniczeniem
dostêpu do wydawnictw i filmów pornogra-
ficznych opowiedzia³o siê 49 proc. bada-
nych, a 36 proc. by³o przeciwko takiemu
zakazowi. Tylko 13 proc. respondentów
nie wiedzia³o, co uznaæ za pornografiê –
wynika z badañ Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej (Warszawa, styczeñ 1994). 

n 90 proc. Polaków s¹dzi, ¿e pornogra-
fi¹ jest ukazanie seksu zbiorowego z wi-
docznymi genitaliami, 80 proc. uwa¿a za
pornografiê przedstawienia seksu anal-
nego, oralnego lub masturbacji,
a 70 proc. pokazanie nagich postaci z wi-
docznymi genitaliami – wynika z badañ
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu. 

Ponadto 

n Podczas badañ przeprowadzanych
w 1984 roku dla Komisji Prokuratora Ge-
neralnego USA ds. Pornografii 91 proc.
amerykañskich mê¿czyzn i 82 proc. ko-
biet przyzna³o, ¿e ogl¹da³o pornografiê
hard-core. 25 proc. mê¿czyzn i 15 proc.
kobiet przyzna³o siê do prób naœladowa-
nia niektórych z obejrzanych zachowañ. 1

n W 1995 r. Rada Miejska Nowego
Jorku uchwali³a zakaz prowadzenia
porno-shopów w odleg³oœci mniejszej
ni¿ 150 m od budynków mieszkalnych,
szkó³ i koœcio³ów. W praktyce oznacza
to, ¿e tego typu placówki mog¹ funkcjo-
nowaæ jedynie na przedmieœciach. Inicja-
tywa ta wysz³a od burmistrza miasta Ru-
dolfa Giuilianiego, republikanina i spotka-
³a siê z akceptacj¹ Rady Miejskiej (zdo-
minowanej przez demokratów) oraz tam-
tejszej spo³ecznoœci. Podobna inicjatywa
ma miejsce w Warszawie – radni gminy
Warszawa-Centrum chc¹ wyrzuciæ por-
no-shopy ze œródmieœcia. 

n W Polsce istnieje 30 spó³ek wydaj¹-
cych ponad 30 czasopism ponograficz-
nych w nak³adzie 2,5 – 3 mln egzempla-
rzy miesiêcznie. W naszym kraju legalnie
krêci siê oko³o 50 filmów pornograficznych
rocznie (tj. wiêcej ni¿ normalnych filmów). 

n W Stanach Zjednoczonych porno-
grafia jest trzecim najlepiej zarabiaj¹-
cym przemys³em w grupach przestêp-
ców zorganizowanych – po przemyœle
narkotykowym i hazardzie. FBI szacu-
je, ¿e roczne dochody przemys³u porno-
graficznego wynosz¹ od 8 do 10 mld do-

Najczêstszymi odbiorcami pornografii s¹ dzieci miêdzy 12. a 17. rokiem ¿ycia

– podaj¹ raporty amerykañskiej Komisji Prokuratora Generalnego USA 

ds. Pornografii z 1970 i z 1986 r. 2
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larów. Samo wypo¿yczanie kaset porno-
graficznych przynios³o w 1984 r. 360 mln
dolarów dochodu, zaœ ich sprzeda¿
40 mln. Dystrybucja filmów pornograficz-
nych w porno kinach przynios³a 400 mln
dolarów zysku. 2,3

Podano za: 
1 – Victor Cline, Skutki pornografii. Dowody
eksperymentalne i kliniczne, TOR Gdañsk,
HLI-Europa, Gdañsk 1996
2 – Jerry R. Kirk, H. Robert Showers, Szkodli-
woœæ pornografii, HLI-Europa, Gdañsk 1998
3 – D. A. Scott, Pornografia. Jej wp³yw na ro-
dzinê, spo³eczeñstwo, kulturê, HLI-Europa,
Gdañsk 1998

Przypadek Teda Bundy’ego
– pornografia przyczyn¹ stu
morderstw

24 stycznia 1989 r., w przeddzieñ
swej egzekucji, Ted Bundy, 42-letni Ame-
rykanin skazany na œmieræ za zgwa³ce-
nie i zamordowanie oko³o stu kobiet,
udzieli³ wywiadu psychologowi Jakubo-
wi Dobsonowi, przewodnicz¹cemu stowa-
rzyszenia „Focus on the family”. Oto frag-
menty jego wypowiedzi: „Moi rodzice byli
czujni i pe³ni mi³oœci. Mam piêcioro braci
i sióstr. Chodziliœmy razem do koœcio³a, moi
bliscy nie pili, nie palili, byli przeciwni grze
hazardowej, nie cierpieli przemocy czy k³ót-
ni w domu. Zdarza³y siê nieraz problemy,
ale w ka¿dym razie moj¹ sytuacj¹ rodzinn¹
nie mo¿na wyjaœniæ tego, co siê sta³o. 

Chcia³bym przypomnieæ, jak, maj¹c
12 lat, odkry³em pornografiê w sklepie bli-
sko naszego domu. Wraz ze swoimi kole-
gami przebywa³em czêsto na ulicy, szpe-
raliœmy wœród œmieci, czasem znajdowa-
liœmy czasopisma pornograficzne bar-
dziej hard (...). 

Chcê, ¿eby ludzie zrozumieli: by-
³em cz³owiekiem normalnym, nie spê-
dza³em dni w barze na piciu, nie by³em
w³óczêg¹ czy zboczeñcem. Mia³em do-
brych przyjació³, prowadzi³em ¿ycie nor-
malne z wyj¹tkiem tych niszczycielskich
wyobra¿eñ, które ukrywa³em. Kiedy
aresztowano mnie po raz pierwszy, szok
i przera¿enie moich bliskich by³y spowo-

dowane równie¿ tym, ¿e uwa¿ali mnie za
porz¹dnego amerykañskiego m³odzieñ-
ca. Tego siê nigdy nie spodziewali. Wra¿-
liwoœæ i sumienie, jakie mi da³ Bóg, by³y
nienaruszone, ale w owych chwilach by-
wa³y zniesione. Ludzie mog¹ zrozumieæ,
¿e kto jest pod wp³ywem gwa³tu, zw³asz-
cza gwa³tu z pornografii, nie jest urodzo-
nym potworem. Moja rodzina by³a wie-
rz¹ca i wspania³a, ale nie ma ¿adnej
ochrony przed wp³ywem pornografii, na
któr¹ godzi siê zbyt tolerancyjne spo³e-
czeñstwo (...). 

W wiêzieniu spotka³em wielu ludzi,
których do gwa³tu doprowadzi³, tak jak
mnie, wp³yw brutalnej pornografii. Bez
niego moje ¿ycie i ¿ycie tylu innych osób
by³oby lepsze (...). 

Spo³eczeñstwo musi siê broniæ
przed takimi ludŸmi jak ja. Ufam jednak,
¿e ten wywiad poka¿e, i¿ spo³eczeñstwo
winno siê chroniæ przed sob¹. Nie ma
sensu, ¿eby porz¹dni ludzie potêpiali
Teda Bundy i przechodzili obojêtnie
obok kiosków pe³nych czasopism por-
nograficznych, które rodz¹ Tedów
Bundy. Moja œmieræ nie przywróci ¿ycia
piêknym dziewczynom, które zabi³em ani
nie z³agodzi bólu ich rodziców. Trzeba coœ
zrobiæ zawczasu... ” 

(za: Madre di Dio, nr 4/1989) 

Pornografia w Internecie

W sieci znajduj¹ siê miliony zdjêæ
pornograficznych. W czêœci s¹ one do-
stêpne bez ¿adnych ograniczeñ (mimo i¿
zasady korzystania z Internetu mówi¹, ¿e
nie wolno zamieszczaæ w nim treœci wul-
garnych, a za ogl¹danie czêœci trzeba
p³aciæ. Warto podkreœliæ, ¿e drastycznoœæ
tych zdjêæ znacznie przewy¿sza ich dru-
kowane odpowiedniki. Zawieraj¹ sceny
pe³ne przemocy (istnieje np. specjalny
rodzaj pornografii tzw. snuff, ukazuj¹cy
morderstwa na tle seksualnym), wszelkie
mo¿liwe dewiacje. „Rozwija siê” porno-
grafia dzieciêca – w 1996 r. tego typu
strony odwiedza³o 170 tys. osób mie-
siêcznie („Polityka”, nr 5/2000). O ich ilo-
œci œwiadczy fakt, ¿e wpisuj¹c w jednej

z popularnych wyszukiwarek has³o
„sex” otrzymujemy listê ponad 7 mln
dokumentów i kilku tysiêcy stron
www, które dotycz¹ seksu. Liczba od-
wiedzin (iloœæ osób, które otwar³y dan¹
stronê) mo¿e siêgaæ nawet kilku milio-
nów w trakcie miesi¹ca. Istniej¹ równie¿
tzw. listy dyskusyjne, na których znajduj¹
siê materia³y pornograficzne. Na nie za-
pisaæ mo¿e siê ka¿dy – wystarczy podaæ
swój adres poczty elektronicznej i wys³aæ
wiadomoœæ. Nie trzeba has³a dostêpu
czy weryfikacji wieku. W Internecie mo¿-
na znaleŸæ specyficzne kluby pornogra-
ficzne (jak np. by³y g³oœny duñski Klub
Lolita, specjalizuj¹cy siê w pornografii
dzieciêcej), które zajmuj¹ siê ju¿ bezpo-
œrednio dystrybucj¹ zdjêæ. Warunkiem
cz³onkostwa jest wysy³anie przez sieæ
okreœlonej liczby materia³ów pornogra-
ficznych. 

Mimo ¿e rozpowszechnianie treœci
pornograficznych (np. pornografii dzie-
ciêcej) jest w wielu krajach zabronione,
materia³y te szybko rozpowszechniaj¹
siê w Internecie wskutek trudnoœci w œci-
ganiu tego typu przestêpstw. Zdjêcia
mog¹ byæ wysy³ane przez anonimowych
nadawców z ka¿dego kraju œwiata, ist-
niej¹ specjalne programy umo¿liwiaj¹ce
anonimowoœæ zarówno nadawcom jak
i odbiorcom zdjêæ. Poza tym operatorzy
telekomunikacyjni nie maj¹ prawa inge-
rowaæ w przesy³ane przez swoich klien-
tów treœci (ale jednak zarz¹dzaj¹cy ser-
werem mo¿e dokonaæ specyfikacji np.
grup dyskusyjnych, które ma umieœciæ
na swoim serwerze i nieodpowiadaj¹-
cych mu po prostu na niego nie wpu-
œciæ). Taka sytuacja jest dla niektórych
wygodnym pretekstem do niepodejmo-
wania dzia³añ zwalczaj¹cych pornografiê
w sieci. Prasa przytacza przypadki, kie-
dy któryœ z czytelników donosi³ policji
o istnieniu np. pornografii dzieciêcej
w Internecie, ale nie otrzyma³ ¿adnej od-
powiedzi od organów œcigania. Do Pro-
kuratury Okrêgowej w Warszawie (i pod-
leg³ych jej prokuratur rejonowych)
w ostatnich trzech latach trafi³a tylko jed-
na sprawa o rozpowszechnianie porno-
grafii w Internecie. Zakoñczy³a siê ona
odmow¹ œcigania. 

Dla specjalistów jest jednak oczy-
wiste, ¿e istniej¹ mo¿liwoœci oczysz-
czania Internetu z pornografii. Oto kil-
ka pozytywnych przyk³adów podejmowa-
nych dzia³añ: 

n Precedensowy wyrok zapad³
w 1998 r. w Bawarii. Tamtejszy s¹d
uzna³ za winnego Feliksa Sommê, szefa
niemieckiego oddzia³u Campu Serve –

Mniej ni¿ 10 proc. materia³ów pornograficznych przedstawia stosunek dopo-

chwowy miêdzy jedn¹ kobiet¹ a jednym mê¿czyzn¹ – podaj¹ amerykañskie ba-

dania z 1987 r. 2
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firmy dostarczaj¹cej us³ugi sieciowe
oskar¿onej o pomoc w rozpowszechnia-
niu pornografii dzieciêcej. Nale¿¹ca do
America Online firma jest jednym z naj-
wiêkszych na œwiecie dostawców us³ug
sieciowych. Podobne oskar¿enia wobec
niej wielokrotnie wysuwano w Stanach
Zjednoczonych, gdzie obowi¹zuj¹ bar-
dziej liberalne przepisy. Wyrok bawar-
skiego s¹du jest jednak ostrze¿eniem
dla miêdzynarodowych firm interneto-
wych – inne prawo obowi¹zuje w USA,
a inne np. w Europie. W Polsce pierw-

szy wyrok skazuj¹cy za rozpowszech-
nianie pornografii w sieci zapad³
w 1997 r. w Tarnowskich Górach – To-
masz A. otrzyma³ wyrok 9 miesiêcy wiê-
zienia w zawieszeniu na 3 lata. W Kana-
dzie w 1993 r. aresztowano i skazano
19-letniego Josepha Pecchiarich, który
przesy³a³ przez sieæ opisy przestêpstw
seksualnych, których dokona³ na ma³ych
dziewczynkach. 

n Od kilku lat pedofilów w sieci tro-
pi bawarska policja (specjalna grupa
operacyjna Cyber-Cops), która tylko
w roku 1997 wykry³a i zatrzyma³a 130
sprawców przestêpstw. Specjalna ko-
mórka do zwalczania przestêpstw kom-
puterowych przy Federalnym Urzêdzie
Kryminalnym w Wiesbaden w pierwszym
pó³roczu 1999 roku wykry³a 368 przy-
padków rozpowszechniania w sieci por-
nografii dzieciêcej. 

n Równie¿ w Wielkiej Brytanii istnie-
j¹ specjalne oddzia³y policyjne i detek-

tywistyczne zajmuj¹ce siê przeszuki-
waniem witryn internetowych i wykry-
waniem producentów pornografii. 

n Internet Watch Foundation (IWF) jest
fundacj¹ brytyjskiej bran¿y internetowej
zwalczaj¹c¹ pornografiê w Internecie. Za-
sad¹ jej dzia³ania jest odbieranie przez
specjalny telefon zg³oszeñ o miejscach
w sieci z pornografi¹ i wp³ywanie na admi-
nistratorów serwerów, by je zlikwidowali.
Fundacja d¹¿y do stworzenia ogólnoeu-
ropejskiego systemu oceniaj¹cego zaso-

by sieci. IWF posiada infolinie w Holandii,
Belgii, Norwegii, Niemczech i USA. 

n Niektóre amerykañskie instytucje
(pracodawcy, szko³y czy biblioteki) in-
staluj¹ specjalne filtry antypornogra-
ficzne, które blokuj¹ dostêp do stron,
wyszukiwanych za pomoc¹ danego s³o-
wa („seks”, „porno” itd.). Jest to tylko po-
³owicznie skuteczne, bo w³aœciciele stron
pornograficznych wykorzystuj¹ ró¿ne
has³a. 

n W 1999 r. prezydent USA Bill Clin-
ton stworzy³ specjaln¹ grupê rz¹dow¹
(z udzia³em federalnej prokuratury i poli-
cji), która ma zbadaæ, czy na podstawie
obecnie obowi¹zuj¹cego prawa mo¿na
œcigaæ pornografiê w Internecie. 

n Wiele amerykañskich organizacji (jak
np. Children’s Protection & Advocacy Co-
alition) prowadzi dzia³alnoœæ maj¹c¹ na
celu eliminowanie grup dyskusyjnych za-
mieszczaj¹cych pornografiê przez infor-

mowanie administratorów serwera i wy-
wieranie na nich odpowiedniego wp³ywu. 

n W Holandii kilka wzajemnie wspiera-
j¹cych siê organizacji, m.in. fundacja in-
ternautów (Foundation for Internet Provi-
ders, Internet Users), s³u¿by wywiadow-
cze i organizacje zwalczaj¹ce rasizm
i dyskryminacjê stworzy³o „gor¹c¹ liniê”,
na któr¹ mo¿na zg³aszaæ przypadki por-
nografii dzieciêcej w Internecie. 

n W Indiach rz¹d przyst¹pi³ do zapobie-
gania wykorzystywaniu mo¿liwoœci Inter-
netu w rozprzestrzenianiu pornografii
przez ograniczenie dostêpu do sieci tylko
dla spo³ecznoœci akademickiej. W rezul-
tacie Internet w tym kraju ma charakter
elitarny. 

n Singapur sporz¹dzi³ projekt (Class 
Licence Scheme) wymagaj¹cy od twór-
ców stron rejestrowania siê w odpowied-
nim urzêdzie. Szko³y, biblioteki i inne in-
stytucje, do których maj¹ dostêp dzieci
s¹ pod œcis³¹ kontrol¹. 

n W Chinach u¿ytkownicy Internetu
musz¹ zg³aszaæ swój kontakt z sieci¹ po-
licji. Zaawansowana technologia pozwa-
la chiñskim w³adzom cenzurowaæ zawar-
toœæ stron www. 

n W Nowej Zelandii organizacje inter-
netowe i tamtejsze ministerstwo spraw
wewnêtrznych ju¿ w grudniu 1996 r. po³¹-
czy³y swe wysi³ki, aby zwalczaæ porno-
grafiê dzieciêc¹ w Internecie. 

n Norweski Rzecznik Praw Dziecka
we wspó³pracy z uczestnikami zorgani-
zowanego w 1996 r. w Sztokholmie
Œwiatowego Kongresu przeciwko Sek-
sualnemu Wykorzystywaniu Dzieci
w Celach Komercyjnych zapocz¹tkowa-
li akcjê identyfikacji pedofilskich sieci,
systemów, kodów oraz metod komuni-
kacji u¿ywanych przez kryminalistów. 

Uœwiadamiaj¹c sobie ogrom szkód
wyrz¹dzanych przez pornografiê w In-
ternecie (austriacki 12-letni ch³opiec
pope³ni³ samobójstwo po opubliko-
waniu w sieci jego zdjêæ przedstawia-
j¹cych molestowanie seksualne, ja-
kiemu by³ poddany), mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e najlepszym rozwi¹zaniem
jest dzia³alnoœæ w³oskiego ksiêdza-ha-
ckera, który regularnie wchodzi na por-
nograficzne strony i... niszczy je. 

(opracowano na podstawie informacji praso-
wych „Rzeczypospolitej” z lat 1998 i 1999) 

Niemiecki rz¹d obj¹³ pañstwowym nadzorem Internet. Ministerstwo gospodarki

planowa³o rozszerzyæ przepis dotycz¹cy legalnego pods³uchu w razie podejrze-

nia o przestêpstwo ze zwyk³ej sieci telefonicznej na us³ugi internetowe. Nato-

miast ministerstwo spraw wewnêtrznych przygotowa³o specjalne oprogramowa-

nie, które ma umo¿liwiæ automatyczne wyszukiwanie treœci niemoralnych. Fede-

ralny minister nauki Jurgen Ruttgers poinformowa³, ¿e Niemcy wyst¹pi³y z ini-

cjatyw¹ uchwalenia miêdzynarodowej konwencji zakazuj¹cej pornografii dzieciê-

cej w Internecie. Kanclerz Helmut Kohl podczas sprawowania swego urzêdu za-

apelowa³ o miêdzynarodow¹ wspó³pracê w zwalczaniu pornografii dzieciêcej. 
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wiadomoœæ odpowiedzialnoœci za
wychowanie m³odego pokolenia
towarzyszy cz³owiekowi od za-

wsze. Jest ona jednak w poszczególnych
okresach historycznych inaczej wyra¿ana
w przekazie spo³ecznym. Dziœ ró¿ne orga-
nizacje miêdzynarodowe, pragn¹ce two-
rzyæ wzorce spo³ecznych zachowañ, g³o-
sz¹, ¿e najcenniejszym dobrem jest cz³o-
wiek, a inwestowanie w tzw. kapita³ ludzki
jest priorytetowym zadaniem pañstw. Czy
jednak rzeczywistoœæ jest zgodna z g³oszo-
nymi pogl¹dami? Dyskusje i kontrowersje
wokó³ pornografii mog¹ byæ dobrym przy-
k³adem rozbie¿noœci deklaracji i praktyki. 

H. Robert Showers stwierdza, ¿e 

publiczne dyskusje o narkoty-
kach i pornografii s¹ podobne
i s¹ w gruncie rzeczy sterowa-
ne przez œrodowiska, które
zarabiaj¹ miliardy dolarów
rocznie kosztem osobowego
rozwoju m³odego pokolenia. 

Jego zdaniem, pornografia wykorzy-
stuje dla celów komercyjnych stymulacjê
seksualn¹, pomijaj¹c jej subtelny i intym-
ny charakter oraz wagê dla relacji miêdzy-
ludzkich rozwijanych w rodzinie, a tak¿e
znaczenie dla rozwoju osobowoœci. 

Jednym z wa¿nych zadañ spo³eczno-
œci jest podkreœlanie wartoœci i norm,
które zapewnia³yby rozwój cz³owieka
zgodny z jego ludzk¹ natur¹. 

Polski psycholog Andrzej Go³¹b  sfor-
mu³owa³ w roku 1978 niezwykle trafne
stwierdzenie dotycz¹ce mechanizmów re-
guluj¹cych ludzkie zachowanie, które po
latach zosta³o zweryfikowane w badaniach
eksperymentalnych. „Cz³owiek jako orga-
nizm biologiczny dzieli ze zwierzêtami
biochemiczne standardy regulacji i podob-
nie jak zwierzêta korzysta z obrazowych
standardów regulacji. O istocie cz³owie-
czeñstwa decyduj¹ jednak w³aœciwoœci,

które s¹ rezultatem obcowania spo³eczne-
go: poznania i indywidualnego przetwa-
rzania dorobku kultury... Szczególn¹ rolê
wœród specyficznie ludzkich standardów
regulacji graj¹ standardy wyra¿one w jêzy-
ku pojêæ ogólnych, które mo¿na nazwaæ
standardami pojêciowymi”. 

Sprawa definicji

W kontekœcie przytoczonego stano-
wiska dziwi pogl¹d, g³oszony równie¿
przez niektórych badaczy, ¿e niektóre
pojêcia siê zdezaktualizowa³y lub ¿e s¹
niepotrzebne. Tak w³aœnie ma siê sprawa
z pojêciem pornografii: raz po raz s³y-
szymy, ¿e nie wiadomo, czym jest por-
nografia. Jednoczeœnie zarówno
„S³ownik wyrazów obcych i zwrotów
obcojêzycznych” W³. Kopaliñskiego
(1988) jak i potoczne rozumienie ter-
minu nie budz¹ w¹tpliwoœci. 

Pornografia, wed³ug cytowanego
s³ownika, to: „teksty albo wizerunki o tre-
œci nieprzyzwoitej, obscenicznej, przed-
stawiaj¹ce sceny erotyczne, aby podnieciæ
seksualnie czytelnika lub widza”. 

Równie¿ zwykli ludzie potrafi¹
okreœliæ, czym jest pornografia. Opisu-
j¹ j¹ jako obrazowy lub werbalny (foto-
graficzny, filmowy, malarski, w postaci
komiksów lub opowiadañ) przekaz treœci
dotycz¹cych sfery seksualnej, budz¹cy
odrazê, zak³opotanie, oburzenie, ale nio-
s¹cy silny ³adunek emocjonalny zdolny
wywo³aæ reakcje o charakterze seksual-
nym u widza lub czytelnika. 

Pojêcie pornografii u samych swoich po-
cz¹tków mia³o konotacje moralne i jako ta-
kie wprowadzone zosta³o do prawa karnego. 

Pornografia jest czymœ z³ym, gdy¿
pokazuje w nieprawdziwy sposób ludz-
kie zachowania seksualne, pobudza do
naœladowania prezentowanych reakcji
i zachowañ, znosz¹c refleksyjnoœæ i ogra-
niczaj¹c wolnoœæ decyzji. Psychologia
i kryminologia dostarczaj¹ wiele dowo-
dów przemawiaj¹cych za uznawaniem

pornografii za z³o i w konsekwencji uza-
sadniaj¹cych potrzebê penalizacji jej
produkcji i rozpowszechniania. 

Pornografia jest takim przekazem
o ludzkiej seksualnoœci, który godzi
w osobow¹ godnoœæ i wolnoœæ cz³owieka
oraz akcentuje afektywne doœwiadczanie
tej rzeczywistoœci i uruchamia przede
wszystkim biologiczn¹, a nie pojêciow¹
regulacjê zachowania. To z kolei blokuje
poznanie i wartoœciowanie intelektualne
charakterystyczne dla cz³owieka. Przeka-
zy pornograficzne sprowadzaj¹ zachowa-
nia cz³owieka do biologicznego reagowa-
nia typowego dla œwiata zwierzêcego. Jest
to reagowanie wed³ug zasady przyjem-
noœæ – przykroœæ, a nie wed³ug kryteriów
wa¿noœci, sensu i celu. Czy ten typ funk-
cjonowania w sferze seksualnej wyst¹pi
u konkretnej osoby korzystaj¹cej z przeka-
zu pornograficznego, decyduje wiele wza-
jemnie sprzê¿onych czynników. Wymie-
niæ mo¿na rozwój procesów poznaw-
czych, w tym myœlenia abstrakcyjnego,
rozwój moralny, wielkoœæ i si³ê zakodo-
wanego w przekazie bodŸca afektywnego,
ale przede wszystkim poziom rozwoju
tych struktur osobowoœci, które s¹ odpo-
wiedzialne za œwiadome, wolne i w pe³ni
ludzkie zachowanie. Psychologowie uwa-
¿aj¹, ¿e do takich struktur nale¿¹ systemy
wartoœci moralnych, religijnych, prospo-
³ecznych, samoakceptacja, poczucie to¿sa-
moœci i kontrola emocjonalna. 

Coraz wiêcej badaczy podziela po-
gl¹d Alberta Bandury, twórcy teorii spo-
³ecznego uczenia siê i autora poprawki
mniejszoœci do Raportu Prezydenckiej
Komisji ds. Pornografii w roku 1970, ¿e
ogl¹danie pornografii nie jest obojêt-
ne, bo stanowi ona pewn¹

formê modelowania 
spo³ecznego. 

Przekazywane obrazy i treœci s³ow-
ne o charakterze pornograficznym zo-
staj¹ zakodowane w postaci symbolicznej

prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Warszawa

Psychologiczne podstawy
sprzeciwu wobec pornografii
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i s¹ uaktywniane w sytuacji stymulu-
j¹cej sferê erotyczn¹. Je¿eli przekaz
pornograficzny skojarzony jest z innymi
elementami sytuacyjnymi, np. œrodowi-
skiem naturalnym, sal¹ bilardow¹, kino-
w¹ czy teatraln¹, równie¿ te miejsca mo-
g¹ w przysz³oœci staæ siê wyzwalaczami
zachowañ zakodowanych w postaci
symbolicznej. Dotyczy to tak¿e ludzi,
u których mo¿na odkryæ podobieñstwo
do modeli z przekazu pornograficznego. 

Donnerstein i Linz (za Scottem 1985)
twierdz¹, ¿e ekspozycja pornografii po-
woduje d³ugotrwa³e, szkodliwe skutki.
Ogl¹daj¹cy pornografiê z elementami
przemocy (hard-core) wnioskuj¹ na jej
podstawie, ¿e kobiety pragn¹ byæ znie-
wolone, torturowane, maltretowane, aby
osi¹gn¹æ satysfakcjê seksualn¹. Tworz¹
wiêc okreœlon¹ wizjê kobiety i hetero-
seksualnych relacji. Ukszta³towane
w ten sposób przekonanie mo¿e oddzia-
³ywaæ bardzo d³ugo i motywowaæ wybór
zachowañ. 

Zillmann (za Scottem 1985) zwraca
uwagê, ¿e ogl¹daj¹cy pornografiê ¿onaci
mê¿czyŸni porównuj¹ zachowania sek-
sualne swojej partnerki z ogl¹danymi ob-
razami, które staj¹ siê kryterium warto-
œciowania wed³ug skali: atrakcyjna sek-
sualnie – nieatrakcyjna seksualnie. Jed-
noczeœnie autor ten podkreœla, ¿e zauwa-
¿ono efekt dysonansu poznawczego:
ogl¹daj¹cy pornografiê wcale nie chc¹,
aby ich partnerki zachowywa³y siê tak,
jak kobiety ogl¹dane w materia³ach por-
nograficznych, ale jednoczeœnie pragnê-
liby prze¿yæ czy odtworzyæ ogl¹dany ob-
raz. Pornografia nie tylko kreuje obraz
kobiety w aspekcie jej potrzeb seksual-
nych, ale w ogóle pokazuje cz³owieka ja-
ko zdominowanego i podporz¹dkowane-
go popêdowi seksualnemu. A tymcza-
sem, jak s³usznie pisz¹ Zimbardo i Ruch:
„Popêd seksualny, w odró¿nieniu od in-
nych popêdów biologicznych, nie jest
niezbêdny dla przetrwania jednostki
– aczkolwiek jest oczywiœcie niezbêdny
dla przetrwania gatunku. Mo¿e on byæ
wzbudzony przez prawie ka¿dy bodziec,
jaki tylko mo¿na sobie wyobraziæ, a jego
wzbudzenie jest równie aktywnie poszu-
kiwane, jak i jego redukcja” (s. 344).
Pierwsza czêœæ tego stwierdzenia jest
wykorzystywana przez producentów
pornografii, którzy twierdz¹, ¿e tylko
staraj¹ siê zaspokoiæ ludzkie zapotrzebo-
wanie na stymulacjê seksualn¹. 

Jednak wywo³anie pobudze-
nia seksualnego, z psycholo-
gicznego punktu widzenia,

jest pewnym stanem gotowo-
œci do dzia³ania w danym kie-
runku. Pojawienie siê jakiej-
kolwiek przeszkody na dro-
dze do zakoñczenia wzbu-
dzonego stanu organizmu po-
ci¹ga za sob¹ okreœlone kon-
sekwencje. 

Psychologia, a szczególnie psycholo-
gia g³êbi i poznawcza, dostarcza opisów
radzenia sobie z trudnoœciami wystêpu-
j¹cymi na drodze do realizacji celu. Mo-
¿e nast¹piæ przeniesienie wzbudzonej
energii na inny rodzaj aktywnoœci lub te¿
po³¹czenie wzbudzonej energii z innymi
stanami i reakcjami psychicznymi: emo-
cjami, fantazj¹, wyobra¿eniami itp. 

Jak wykazuj¹ badania, bodŸce seksu-
alne w postaci pornografii dzia³aj¹ pobu-
dzaj¹co seksualnie zarówno na mê¿-
czyzn, jak na kobiety. Na Uniwersytecie
w Hamburgu przeprowadzono badania
zmierzaj¹ce do uchwycenia, w jaki spo-
sób kontrolowane eksponowanie bodŸ-
ców erotycznych w laboratorium wp³y-
wa na zachowanie poza laboratorium.
Studentom i studentkom z uczelni nie-
mieckich eksponowano przezrocza i fil-
my erotyczne. U wszystkich badanych
wyst¹pi³y

wyraŸne zmiany 
w zachowaniu

pod wp³ywem prezentowanych bodŸ-
ców. U studentów nast¹pi³o zwiêkszenie
aktywnoœci seksualnej (petting, mastur-
bacja czy stosunki seksualne). 

Malamuth (za Scottem 1985) poda-
je, ¿e dwie trzecie badanych przez nie-
go studentów collegu ju¿ po krótkim
pokazie materia³ów pornograficznych
z elementami przemocy by³o sk³on-
nych zmusiæ kobietê do stosunku sek-
sualnego, gdyby wiedzieli, ¿e nie grozi
im schwytanie i ukaranie. Cytowany
Zillmann podaje, ¿e osoby, które
w pierwszych ekspozycjach ujawnia³y
wstrêt i odrazê do eksponowanego mate-
ria³u, w kolejnych wyra¿a³y zaintereso-
wanie. Jednoczeœnie utraci³y zaintereso-
wanie negatywnymi skutkami pornogra-
fii. 

Beata £ozowska i Katarzyna Pietras
(1994) bada³y postawy studentów war-
szawskich uczelni wobec pornografii.
Ogó³em przebadano oko³o 200 studen-
tów. Studenci UW i PW byli zdania, ¿e

pornografia ukazuje dziwaczne i niezwy-
k³e formy zachowañ seksualnych. Uwa-
¿ali, ¿e w Polsce liczba dzieci i m³odzie-
¿y maj¹cych dostêp do pornografii jest
du¿a a materia³y pornograficzne, z któ-
rych czêœciej korzystaj¹ mê¿czyŸni, s¹
³atwo dostêpne w kioskach, sex-shopach,
bazarach, w Internecie. Wiêkszoœæ bada-
nych by³a zdania, ¿e dystrybutorzy por-
nografii kieruj¹ siê chêci¹ zysku. Studen-
ci nie dostrzegali zwi¹zku pomiêdzy
ogl¹daniem materia³ów pornograficz-
nych a pope³nianiem przestêpstw seksu-
alnych. Nie poleciliby ogl¹dania tych fil-
mów i innych przekazów dorastaj¹cej
dziewczynie czy ch³opcu. 

Tomasz Jêdras (1995) bada³ pod mo-
im kierunkiem postawy wobec pornogra-
fii a nasileniem podmiotowego versus
przedmiotowego traktowania drugiego
cz³owieka. Do badañ zastosowano skalê
postaw wobec pornografii w³asnego
uk³adu, dla której obliczono rzetelnoœæ
oraz moc dyskryminacyjn¹ pytañ i kwe-
stionariusz „Skala makiawelizmu”. Wy-
niki badañ, którymi objêto 159 uczniów
szkó³ ponadpodstawowych ujawni³y, ¿e
mê¿czyŸni bardziej ni¿ kobiety akceptu-
j¹ pornografiê. Ró¿nica ta okaza³a siê
istotna statystycznie. Jednoczeœnie uzy-
skano znacz¹ce statystycznie korelacje
pomiêdzy pozytywnym nastawieniem do
pornografii a przedmiotowym traktowa-
niem innych. Korelacja ta wyraŸnie wy-
st¹pi³a u kobiet. Oznacza to, ¿e ze wzro-
stem pozytywnej postawy wobec porno-
grafii 

wzrasta postawa 
makiawelistyczna, 

czyli sk³onnoœæ do instrumentalnego
traktowania innych. Ten zwi¹zek zauwa-
¿ono w ca³ej badanej grupie, niezale¿nie
od wieku i p³ci. 

Marshall (za Scottem 1985) bada³ po-
wa¿nych przestêpców seksualnych, któ-
rzy przyznali, ¿e obrazy pornograficzne
stanowi³y dla nich impuls do wywo³ania
fantazji seksualnych z elementami prze-
mocy. Autor uwa¿a, ¿e w³aœnie ten efekt
pornografii jest niedoceniany. Niektóre
osoby korzystaj¹ z pornografii w celu
wywo³ania okreœlonych, ulubionych fan-
tazji, a to z kolei mo¿e prowadziæ do
przemocy i czynów bezprawnych. 

Sami przestêpcy twierdz¹, ¿e spo³e-
czeñstwo z jednej strony zachêca ich do
wzbudzania okreœlonych fantazji i reali-
zowania prezentowanych wzorców za-
chowañ przez bombardowanie bodŸcami
erotycznymi i przemoc¹, a z drugiej strony,
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gdy oni tak w³aœnie postêpuj¹, spotyka
ich surowa kara, odrzucenie, potêpienie,
izolacja. D. Kirby (za Scottem 1985)
uwa¿a, ¿e ogl¹danie obrazów seksual-
nych ma zgubny wp³yw na m³odzie¿ na-
wet wtedy, gdy s¹ to tylko materia³y edu-
kacyjne. Na podstawie w³asnych badañ
dowodzi, ¿e uczniowie, którzy przecho-
dzili edukacjê seksualn¹ w szkole, apro-
bowali masturbacjê, seks z udzia³em
dzieci, seks przedma³¿eñski, seks oralny
i analny, akceptowali pornografiê, abor-
cjê i antykoncepcjê. Zakres i si³a zmian
uzale¿nione by³y od prezentowanych im
treœci i liberalizmu nauczycieli. 

Pewna forma obrazów pornograficz-
nych dostarcza gotowych wzorców za-
chowañ z u¿yciem przemocy. Najdobit-
niejszym tego dowodem jest przestêp-
stwo dokonane w New Bedford (p. s. 4). 

Linz uwa¿a, ¿e ³atwoœæ naœladowania
tego typu wzorców zwiêksza siê, gdy: 

– sprawcê popiera siê lub wynagra-
dza za jego zachowanie; 

– sprawca postrzegany jest jako po-
siadaj¹cy cechy po¿¹dane lub uzna-
wane za cenne; 

– widz jest w stanie uto¿samiæ siê ze
sprawc¹; 

– dzia³anie jest charakterystyczne, ³a-
two daje siê przywo³aæ. 

Innym efektem pornografii, szcze-
gólnie tej o charakterze hard-core, s¹
tzw. odpowiedzi pornograficzne. Zill-
mann uwa¿a, ¿e wytrwali odbiorcy por-
nografii ujawniaj¹ percepcjê seksu i za-
chowañ seksualnych w taki w³aœnie spo-
sób, jaki prezentowany jest w materia-
³ach pornograficznych. 

Liczni badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e
pornografia przyczynia siê do zwiêksze-
nia przemocy wobec dzieci, szczególnie,
gdy jest to pornografia z ich udzia³em.
Dzieci zaniedbywane w swoich domach
rodzinnych, uciekaj¹ce z nich, staj¹ siê
ofiarami doros³ych i bardzo czêsto s¹
zniewalane do zachowañ seksualnych,
które jednoczeœnie s¹ fotografowane
i stanowi¹ 

Ÿród³o szanta¿u 
i podporz¹dkowania dziecka, 

a nawet rodziny. 
Obszerny raport D. Scotta prezentuje

wachlarz zjawisk i skutków pornografii. 
Najwa¿niejszymi skutkami porno-

grafii prowadz¹cymi do ukszta³towania
stylu funkcjonowania zawieraj¹cego ele-
menty przemocy s¹: 

– dehumanizacja i wulgaryzacja naj-
bardziej intymnej sfery ludzkiego

¿ycia, ze szczególnym zdeformo-
waniem wizerunku kobiety i do-
œwiadczania przez ni¹ popêdu sek-
sualnego; 

– wytworzenie nawyku korzystania
z pornograficznych prezentacji
w celu wywo³ania gotowoœci sek-
sualnej, fantazji seksualnych itp.; 

– dostarczanie negatywnych wzor-
ców realizacji popêdu seksualnego
z ca³kowitym oderwaniem go od
ukierunkowania na kreowanie ¿y-
cia; 

– rozwijanie postaw egoistycznych
i egocentrycznych, koncentruj¹-
cych siê wokó³ maksymalizowania
przyjemnoœci p³yn¹cych z dzia³añ
seksualnych; 

– sprzyjanie formowaniu siê wadli-
wego, niepe³nego obrazu cz³owie-
ka jedynie w wymiarze seksual-
nym, lansowanie pogl¹du, ¿e cz³o-
wiek to tyle, co homo eroticus; 

– wzrost zachowañ przestêpczych
i antyspo³ecznych. Poza tym por-
nografia to: 

– wewnêtrzne napiêcia i konflikty,
wprowadzenie cz³owieka w stan
dysonansu poznawczego; 

– utrudnienie prawid³owego rozwoju
moralnego; 

– niszczenie pogl¹dów na piêkno,
dobro, mi³oœæ, prawdê; 

– lansowanie opartego na popêdzie
seksualnym stylu ¿ycia. 

Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e w œwie-
tle badañ prowadzonych w zwi¹zku
z teori¹ modelowania spo³ecznego, ¿a-
den odpowiedzialny naukowiec nie po-
stawi tezy o obojêtnym charakterze
pornografii. Przyjmuje siê aktualnie,
¿e przekaz pornograficzny, zarówno
werbalny jak i niewerbalny oddzia³y-
wuje na procesy poznawcze (myœlenie,
spostrze¿enia, uwagê, pamiêæ, formu-
³owanie opinii, s¹dów, wartoœciowa-
nie), emocjonalne (napiêcie, niepokój,
rozdra¿nienie, smutek, wstrêt itp.)
oraz zachowanie (obna¿anie siê, ma-
sturbacjê, fantazjowanie i inne). 

Zagro¿enia w sferze 
psychiki

cz³owieka w wyniku obcowania z prze-
kazami pornograficznymi to m.in.: kre-
owanie nieprawdziwego obrazu cz³owie-
ka, niew³aœciwych relacji interpersonal-
nych, wywo³ywanie stanu pobudzenia
seksualnego, który domaga siê roz³ado-
wania. 

Ogl¹daj¹c przekazy filmowe, foto-
graficzne, czytaj¹c komiksy, czasopisma
i opowiadania, w których prezentowane
s¹ zachowania seksualne w ró¿nych sy-
tuacjach, nabiera siê przekonania, ¿e ta-
kie w³aœnie zachowania s¹ po¿¹dane, ¿e
takich zachowañ oczekuj¹ od nas inni
i ¿e s¹ one mo¿liwe i wzorcowe, gdy¿
ju¿ ktoœ, najczêœciej prezentowany
w przekazie jako osoba atrakcyjna, to
zrobi³. Badacze zajmuj¹cy siê reklam¹
podaj¹, ¿e osoby o cechach ekstrawer-
tywnych szybciej ni¿ introwertycy roz-
kodowuj¹ przekaz obrazowy tzn. szyb-
ciej ujawniaj¹ emocje i szybciej podej-
muj¹ dzia³ania wed³ug podpowiadanego
wzorca. 

E. Aronson, T. D. Wilson i R. M. Akert
w ksi¹¿ce Psychologia spo³eczna. Serce
i Umys³, choæ nie zajmuj¹ zdecydowa-
nego stanowiska wobec pornografii, re-
feruj¹ liczne badania, które w sposób
oczywisty odnosz¹ siê równie¿ do prze-
kazu pornograficznego. Kampanie re-
klamowe odnosz¹ sukces dziêki obec-
noœci istotnego elementu zwi¹zanego
z ludzk¹ natur¹: jesteœmy nieskoñczenie
ciekawi innych ludzi. Ka¿dy z nas po-
œwiêca sporo czasu i energii próbuj¹c
wyjaœniæ ich zachowanie. Dlaczego?
Poniewa¿ to pomaga zrozumieæ i prze-
widzieæ nasze spo³eczne œwiaty
(s. 172). Tezê tê mo¿na tak¿e odnieœæ
do prezentowanych przekazów seksual-
nych. Chcemy wiedzieæ, jak inni to ro-
bi¹, chcemy siê od nich uczyæ, chcemy
sprawdziæ swoj¹ indywidualnoœæ i po-
dobieñstwa. Wa¿ne jest wiêc, co pre-
zentuje siê w tego typu przekazach, ad-
resowanych do szerokiego krêgu od-
biorców w ró¿nym wieku i na ró¿nym
poziomie rozwoju intelektualnego
i emocjonalnego. Jednoczeœnie warto
przypomnieæ, ¿e psychologowie dowie-
dli istnienia zale¿noœci pomiêdzy obra-
zami rzeczywistoœci spo³ecznej i indy-
widualnej, któr¹ obserwujemy w ró¿ne-
go rodzaju przekazach medialnych
a sposobem myœlenia, budowaniem
przekonañ i opinii, rozumieniem siebie
i œwiata, postawami wobec innych, sie-
bie i otoczenia. Te zmienne osobowo-
œciowe staj¹ siê z kolei regulatorami za-
chowania. Powstaje wiêc pytanie, czy
znajomoœæ kszta³towania, modyfikowa-
nia i wzbudzania stanów i procesów
psychicznych jest zawsze wykorzysty-
wana w celach s³u¿¹cych cz³owiekowi? 

Musimy zdecydowanie opowie-
dzieæ siê za takim rozumieniem dobra
cz³owieka, które wpisane jest w jego
ludzk¹ naturê. Dobrem jest wiêc to, co
pozwala byæ coraz bardziej cz³owie-
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kiem, a z³em to, co umniejsza cz³owie-
czeñstwo. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e
w œrodowiskach psychologicznych
i psychoterapeutycznych, a tak¿e reso-
cjalizacyjnych dyskutuje siê coraz czê-
œciej problemy moralnego rozwoju
cz³owieka. Wychodzi siê z za³o¿enia,
¿e jedynie 

prawid³owy rozwój 
moralny

mo¿e zabezpieczaæ przed przestêpczo-
œci¹, narkomani¹, agresj¹ i przemoc¹
– coraz czêœciej obserwowanymi w œro-
dowisku dzieci i m³odzie¿y. Przyjmuje
siê tak¿e, ¿e cz³owiek ma pe³ne mo¿li-
woœci wspó³pracy i dzia³ania empatycz-
nego, nakierowanego na dobro innych,
a w procesie socjalizacji i wychowania
ten potencja³ nie mo¿e byæ zniszczony,
ale uaktywniony i odpowiednio ukie-
runkowany. Dlatego coraz czêœciej po-
dejmowane s¹ w naukach spo³ecznych
badania nad rol¹ sumienia moralnego.
Uwa¿a siê tak¿e, ¿e ¿adna z dotychcza-
sowych psychologicznych teorii rozwo-
ju moralnego nie wyjaœnia nale¿ycie ani
procesu, ani zachowañ dzieci i m³odzie-
¿y. Kluczowym pozostaje pytanie, dla-
czego dziecko czy doros³y nie postêpu-
je zgodnie z deklarowanymi idea³ami
i wartoœciami. Jest to kolejny wa¿ny po-
wód, dla którego powinno siê mówiæ
„nie” pornografii: zaciemnia ona
i wrêcz uniemo¿liwia prawid³owy roz-
wój osobowej to¿samoœci dzieci i m³o-
dzie¿y. 

„Kszta³towanie charakteru (który
mo¿na nazwaæ miêœniem psychicz-
nym, wymagaj¹cym moralnego prowa-
dzenia siê) jest podstaw¹ spo³eczeñstw
demokratycznych (...). Pod³o¿em jest
narzucona samemu sobie dyscyplina,
¿ycie cnotliwe, jak twierdz¹ filozofo-
wie od czasów Arystotelesa, oparte na
samokontroli. Równie wa¿nym zwor-
nikiem charakteru jest zdolnoœæ do sa-
momotywacji i kierowania sob¹.” To
nie cytat z podrêcznika teologii moral-
nej, ale z bestsellera minionego roku
w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
Inteligencja emocjonalna D. Golemana
(Poznañ 1997). 

Szczególnie m³odzi ludzie w domu,
w szkole, w œrodowisku rówieœniczym
musz¹ mieæ okazjê do æwiczenia siê
w tych cnotach, a okazjê tê daj¹ zajêcia
ucz¹ce podstawowych umiejêtnoœci
emocjonalnych. 

Z badañ nad inteligencj¹ emocjo-
naln¹ wynika, ¿e nasz mózg ma praw-

dopodobnie dwa uk³ady pamiêci – je-
den przeznaczony do rejestrowania
zwyk³ych wydarzeñ, a drugi do prze-
chowywania faktów silnie nasyconych
emocjonalnie (tego co przera¿a, tego co
sprawia przyjemnoœæ). Przemoc, agre-
sja, akty seksualne, przekaz pornogra-
ficzny s¹ najprawdopodobniej kodowa-
ne przez ten drugi uk³ad pamiêci emo-
cjonalnej. 

W mechanice emocji ka¿demu
uczuciu towarzyszy odmienny repertu-
ar myœli, reakcji a nawet wspomnieñ.
Dzia³a tu wyraŸnie pamiêæ selektyw-
na. Próby dokonywane z dzia³aniem
bodŸców podprogowych wskazuj¹
równie¿ na wyraŸne istnienie zale¿no-
œci pomiêdzy dzia³aniem bodŸca o sil-
nym zabarwieniu popêdowo-emocj-
onalnym a zachowaniami spo³ecznymi
i wyborami. 

K. Piesiewicz (1997) zauwa¿a, ¿e
najwiêksz¹ pruderi¹ wspó³czesnoœci
jest 

wstydzenie siê wstydu. 

Wstyd zaœ jest elementem cz³owie-
czeñstwa, godnoœci, znakiem transcen-
dencji, czyli tego wszystkiego, co kon-
stytuuje nasz byt. Autor ten ocenia, ¿e
„wspó³czesna ikonosfera ¿eruje na in-
stynkcie podgl¹dactwa” (s. 57–58).
Wspó³czesna cywilizacja, wed³ug
K. Piesiewicza, proponuje zastêpczy
system wartoœci, bezpieczny, bez ryzyka,
które wi¹¿e siê z prawdziwym uczuciem.
W tym kontekœcie na treœci przekazywa-
ne w pornografii mo¿na spojrzeæ, jako na
te, które kreuj¹ „nagoœæ” bez ducha
i „po¿¹dliwoœæ” bez odpowiedzialnoœci;
cz³owieka – jako przedmiot, który mo¿e
byæ u¿ywany przez technikê i innego
cz³owieka. 

J. Melibruda przyjmuje, ¿e mê¿czyz-
na wychowany w naszej kulturze jest
przekonany, i¿ sw¹ mêskoœæ musi udo-
wodniæ i to w trzech obszarach: si³y fi-
zycznej, zwyciêstwa, nieustannej walki
i stosowania przemocy, w pracy zawodo-
wej, w której bezwzglêdnie odnosi tylko
sukcesy i w seksie, w którym ujawnia
swoj¹ mêskoœæ tzn. dominacjê i si³ê. Pro-
ducenci i dystrybutorzy pornografii nie
chc¹ zauwa¿yæ, ¿e s¹ inne mo¿liwe ob-
szary mêskiego sukcesu, a mianowicie
zdolnoœæ do kreacji, mi³oœci odpowie-
dzialnej, troskliwoœci, dawania a nie
zmuszania i opiekowania siê a nie tylko
domagania siê opieki ze strony innych. 

Podejmowany w procesie wychowa-
nia i samowychowania rozwój osobowo-

œci ma na celu ukszta³towanie okreœlo-
nych struktur, mechanizmów i funkcji,
które gwarantuj¹ „bycie Cz³owiekiem”.
Do tych w³aœciwoœci nale¿y zaliczyæ: 
• hierarchiczny system wartoœci: osobi-

stych, spo³ecznych, religijnych; 
• jednocz¹c¹ filozofiê ¿ycia; 
• samokontrolê; 
• empatiê; 
• umiejêtnoœæ nawi¹zywania braterskich

i przyjaznych kontaktów z innymi; 
• poczucie celu i sensu ¿ycia; 
• to¿samoœæ i poczucie w³asnej wartoœci; 
• odpowiedzialnoœæ, odczucie bycia

sprawc¹; 
• poczucie wiêzi z innymi ludŸmi; 
• poczucie wiêzi ze œwiatem transcen-

dencji; 
• umiejêtnoœæ pokonywania stresu, prze-

szkód i trudnoœci; 
• umiejêtnoœæ rozwi¹zywania konfliktów

i podejmowania decyzji. 
O systemie wartoœci, jego hierar-

chii i sile integrowania oraz ukierun-
kowania i motywowania ludzkich de-
cyzji wnosimy na podstawie analizy
obserwowanych wskaŸników ze-
wnêtrznych, jak: 
• czasu przeznaczanego na osi¹gniêcie

celów wynikaj¹cych z preferencji danej
wartoœci, np. mi³oœæ bliŸniego mo¿e
motywowaæ do poœwiêcania czasu na
pracê charytatywn¹; 

• jêzyka, który s³u¿y wyra¿aniu we-
wnêtrznych prze¿yæ i nawi¹zaniu rela-
cji z innymi ludŸmi czy œwiatem trans-
cendentnym; 

• rzeczy i symboli, którymi cz³owiek siê
pos³uguje, informuj¹cych o tym, co
cz³owiek ceni, co jest mu bliskie, co
tworzy osobowy byt. 

Z licznych badañ socjologicznych
i psychologicznych wynika, ¿e Polacy
ceni¹: szczêœliwe ¿ycie rodzinne, mi³oœæ,
przyjaŸñ, uczciwoœæ, sprawiedliwoœæ,
pokój. 

Urzeczywistnianie tych wartoœci sta-
je siê dziœ podstawowym zadaniem so-
cjalizacji, wychowania oraz samowy-
chowania.  

Urzeczywistniaæ wartoœci 

to kierowaæ siê nimi przy podejmowa-
niu decyzji, rozwi¹zywaniu konfliktów,
planowaniu drogi ¿yciowej, wykonywa-
niu obowi¹zków rodzinnych i zawodo-
wych oraz wynikaj¹cych z innych ról
spo³ecznych; myœleæ i dzia³aæ wed³ug
wartoœci. 

Jest to mo¿liwe jedynie wtedy, gdy
rozpozna siê istotn¹ treœæ wartoœci
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w procesie intelektualno-emocjonalnego
poznania i d¹¿y siê do uwyraŸnienia sen-
su i treœci wartoœci, tak by nabra³y one
mocy czynnika pobudzaj¹cego do my-
œlenia i dzia³ania. 

Gwarantem troski pañstwa o osobo-
wy rozwój obywateli i czytelnym zna-
kiem, ¿e wymiar seksualnoœci w ¿yciu
spo³ecznym winien mieæ ludzkie a nie
tylko biologiczne oblicze, jest – oprócz
prawnej regulacji pornografii – ca³a
praca wychowawcza z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ w domu, szkole, ró¿nych wspól-
notach z udzia³em œrodków masowego
przekazu. 
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(œródtytu³y pochodz¹ od redakcji) 

u¿ na prze³omie XIX i XX wieku
podjêto efektywne dzia³ania
zmierzaj¹ce do ograniczenia por-

nografii. Ich wynikiem by³o stworzenie
konwencji o zwalczaniu obiegu i handlu
materia³ami pornograficznymi, któr¹
w 1929 roku podpisa³y w Genewie
wszystkie licz¹ce siê pañstwa (z wyj¹t-
kiem Szwecji i Stanów Zjednoczonych)
i przyjê³a — 12 listopada 1947 r. — Orga-
nizacja Narodów Zjednoczonych. Doku-
ment zwraca³ szczególn¹ uwagê na potrze-
bê ochrony dzieci i m³odzie¿y a dla pañ-
stw-stron sta³ siê podstaw¹ do stworzenia
restrykcyjnego prawa wewnêtrznego. 

Polska ratyfikowa³a Konwencjê
Genewsk¹ 31 lipca 1929 roku, a po-
prawki, dokonane w niej po II wojnie
œwiatowej, przyjê³a 12 listopada 1947 ro-
ku. Ten akt prawa miêdzynarodowego
kszta³towa³ stosunek polskiego prawa
karnego do pornografii. 

Oprócz tej konwencji istnieje jeszcze
wiele innych miêdzynarodowych instru-
mentów i rekomendacji odnosz¹cych siê
do dzieci i ich rodzin, maj¹cych chroniæ
nieletnich przed wykorzystywaniem ich
przez producentów materia³ów porno-
graficznych. 

Oto niektóre z nich: 
Konwencja Miêdzynarodowej Or-

ganizacji Pracy Nr 29 z 1930 roku

w sprawie Wymuszonej lub Przymuso-
wej Pracy; 

Powszechna Deklaracja Praw Cz³o-
wieka z 1948 roku; 

Konwencja w sprawie Zwalczania
Handlu Osobami i Wykorzystywania
Prostytucji Innych z 1949 roku; 

Konwencja Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy Nr 105 z 1957 roku w spra-
wie Zniesienia Przymusowej Pracy; 

Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywa-
telskich i Politycznych z 1966 roku; 

Miêdzynarodowy Pakt Praw Ekono-
micznych, Socjalnych i Kulturalnych
z 1966 roku; 

Konwencja Miêdzynarodowej Orga-
nizacji Pracy Nr 138 z 1973 roku w spra-
wie Minimalnego Wieku dla Przyjêcia
do Pracy; 

Konwencja z 1979 roku w sprawie
Zniesienia Wszelkich Form Dyskrymi-
nacji Kobiet; 

Konwencja Praw Dziecka z 1989 ro-
ku; 

Œwiatowa Deklaracja w sprawie Wa-
runków do Przetrwania, Ochrony i Roz-
woju Dzieci z 1989 roku wraz z Planem
Dzia³ania; 

Program Dzia³ania Komisji Praw
Cz³owieka Narodów Zjednoczonych
w sprawie Zapobiegania Sprzeda¿y
Dzieci, Dzieciêcej Prostytucji i Dzieciê-
cej Pornografii z 1992 roku; 

Deklaracja Wiedeñska i Program
Dzia³ania Œwiatowej Konferencji Praw
Cz³owieka z 1993 roku; 

Deklaracja Narodów Zjednoczonych
z 1993 roku w Sprawie Eliminacji Prze-
mocy w Stosunku do Kobiet; 

Deklaracja z Kairu i Program Dzia³a-
nia Œwiatowej Konferencji w sprawie
Ludnoœci i Rozwoju z 1995 roku; 

Deklaracja Pekiñska i Platforma
Dzia³ania Czwartej Œwiatowej Konfe-
rencji Kobiet z 1995 roku; 

Program Dzia³ania Komisji Praw
Cz³owieka Narodów Zjednoczonych
z 1996 roku w sprawie Zapobiegania
Handlu Osobami i Wyzysku, Prostytucji
Innych. 

Podobne inicjatywy podejmowa³o
wiele instytucji o ró¿norodnym charakte-
rze, np. Interpol, Œwiatowa Organizacja
Turystyki (m.in. Oœwiadczenie Œwiato-
wej Organizacji Turystyki w sprawie za-
pobiegania Turystyce Seksualnej) czy
Rada Europy (m.in. Rekomendacja
nr R 91 11 dotycz¹ca wyzysku seksual-
nego, pornografii i prostytucji oraz han-
dlu dzieæmi i m³odzie¿¹ pe³noletni¹). 

(oprac. na podst. referatu Teresy Ja-
niny Ksok, naczelnik Wydzia³u Postêpo-

wania S¹dowego Prokuratury Woje-
wódzkiej w Bia³ymstoku) 

Miêdzynarodowe akty prawne
przeciw pornografii

J
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Znani mi rodzice, przeczytawszy ar-
tyku³ w pisemku m³odzie¿owym, wysto-
sowali skargê do prokuratora, ¿¹daj¹c
ukarania redaktorów za szerzenie porno-
grafii. Bieg³y s¹dowy, dr Zbigniew Sta-
rowicz wyda³ opiniê, ¿e przedmiot za-
skar¿enia nie jest pornografi¹ (która
w polskim kodeksie karnym jest karal-
na), ale tylko scenami obscenicznymi...
Dochodzenie umorzono, a rodzice pozo-
stali bezradni wobec demoralizacji
swych dzieci. Od czego wiêc zale¿y oce-
na, czy coœ jest czy nie jest pornografi¹?
Jakie s¹ kryteria? 

Pornografia, wed³ug Wielkiej Ency-
klopedii Powszechnej PWN (tom 9,
Warszawa 1967), to „pisma, druki, wize-
runki i inne przedmioty wywo³uj¹ce
u odbiorców podniecenie p³ciowe lub
wp³ywaj¹ce na jego pobudzenie”.
W swej istocie pornografia polega na
poni¿eniu wartoœci cz³owieka lub na
jej zignorowaniu. W³aœciwie jest to ro-
dzaj œwiêtokradztwa: coœ co jest trakto-
wane jak skarb, jak dobro, jak œwiêtoœæ,
zostaje zbezczeszczone. Pornografia jest
obraz¹ dla ka¿dego, kto okreœlon¹ war-
toœæ ceni, dlatego na stra¿y wartoœci po-
wszechnie szanowanych stoi kodeks kar-
ny. Oczywiœcie, nie zawsze prawo takie
jest przestrzegane, a w Polsce w tej dzie-
dzinie panuje obecnie bezprawie. 

Wra¿liwoœæ lub niewra¿liwoœæ
wobec wartoœci

Wyczucie, czy jakiœ tekst, film lub
zdjêcie nale¿y okreœliæ jako pornogra-
ficzne, zale¿y od indywidualnej wra¿-
liwoœci i od kultury osobistej: im wy¿-
sza kultura, tym wiêksza wra¿liwoœæ
– osoby prymitywne w ogóle nie percy-

puj¹ wartoœci. Skala prze¿ywania u lu-
dzi jest zró¿nicowana i do rozumienia
wartoœci trzeba po prostu wychowywaæ. 

Wy¿sze uczucia etyczne w dziecku
trzeba wytworzyæ, wydobyæ. S³u¿y temu
nie tylko jego najbli¿sze œrodowisko, ale
ca³y klimat kulturowy, w którym ¿yje.
Szerzenie siê pornografii jest czu³ym
wskaŸnikiem kultury danego narodu.
Wra¿liwoœæ na piêkno i dobro mo¿na nie
tylko wykszta³ciæ u cz³owieka, ale te¿
odwrotnie, mo¿na j¹ zniszczyæ i stêpiæ,
co oczywiœcie jest o wiele ³atwiejsze. 

Okresem szczególnej wra¿liwoœci
jest m³odoœæ i wtedy te¿ naj³atwiej znisz-
czyæ poczucie wartoœci. Istniej¹ wartoœci
ogólnoludzkie i w³asne, osobiste, o któ-
rych inni mog¹ nie wiedzieæ, ale sprawie-
dliwoœæ i kultura wymagaj¹, by ka¿dy
szanowa³ zarówno wartoœci w³asne, jak
i cudze, nawet jeœli ich nie rozumie – to
w³aœnie jest miar¹ kultury i tolerancji.  

�ród³o szacunku dla wartoœci znajdu-
je siê w szacunku dla samego cz³owieka
i zale¿y od przyjêtego systemu oceny: im
g³êbsze rozumienie cz³owieczeñstwa, tym
g³êbszy szacunek. Je¿eli, jak dyktuje an-
tropologia chrzeœcijañska, cz³owiek zosta³
stworzony przez Boga na Jego w³asny ob-
raz, to ju¿ sam fakt cz³owieczeñstwa jest
podstaw¹ dla w³aœciwego traktowania
cz³owieka i wszystkiego tego, co jest mu
drogie. Szacunek dla cz³owieka jako oso-
by musi siê przenieœæ na jego cia³o, które
przecie¿ tê osobê objawia w œwiecie. Sto-
sunek do cia³a jest wiêc warunkiem
i sprawdzianem w³aœciwego stosunku do
cz³owieka jako takiego. 

P³ciowa struktura cia³a w sposób
szczególny domaga siê szacunku, gdy¿
dziêki p³ciowoœci cz³owiek mo¿e prze-
¿yæ wielkie wartoœci: cia³o bowiem jest
zarówno narzêdziem mi³oœci jak i p³od-
noœci ludzkiej. Je¿eli rozumie siê podsta-

wowe wartoœci, jakimi s¹ mi³oœæ i rodzi-
cielstwo, to wszystko, co s³u¿y realizacji
tych wielkich spraw, powinno siê ota-
czaæ szacunkiem i g³êbi¹ tajemnicy. 

Popyt na pornografiê

Ludzkie dzia³anie seksualne zwi¹za-
ne jest z powo³aniem i wyborem drogi
¿yciowej. Zjednoczenie dwojga powinno
byæ ich wielkim prze¿yciem, ukrytym
przed oczami, które mog³yby poni¿yæ to,
co siê miêdzy nimi rozgrywa. Intuicja
mi³oœci dyktuje ludziom w³aœciwy spo-
sób zachowania w tej wielkiej i dziwnej
chwili: zawsze te prze¿ycia s¹ ludzk¹ ta-
jemnic¹ i ca³ej prawdy o tym, co siê
wówczas dzieje, nikt nie zna. Cz³owiek,
obna¿aj¹c tê rzeczywistoœæ, od razu j¹
niszczy i sprowadza do rzêdu spraw
mniej wielkich i wa¿nych i ju¿ to ujaw-
nienie staje siê pornografi¹. Pe³nego wy-
miaru aktu seksualnego nie mo¿e po-
kazaæ ani film, ani choæby najbardziej
szczegó³owy opis, gdy¿ jest to rzeczy-
wistoœæ wielowymiarowa, bo zaanga-
¿owane jest nie tylko cia³o, ale ca³y
cz³owiek, który ma cia³o, ale nim nie
jest. Wszystkim wspólna jest œwiado-
moœæ „mam cia³o, ale nie jestem tylko
cia³em”. G³êbiê tego, co siê rozgrywa,
trudno przekazaæ. Ujawnienie jedynie
zewnêtrznej strony spotkania cia³ odbie-
ra temu dzia³aniu cz³owieczeñstwo. 

Ukazanie tych treœci nie mo¿e nigdy
byæ ukazaniem mi³oœci ani wiernoœci, ani
¿adnych obiektywnych wartoœci. Na fo-
tografii nie da siê odró¿niæ, czy jest to
zbli¿enie dwojga g³êboko kochaj¹cych
siê osób, czy akt kupiony za pieni¹dze
w domu publicznym – zewnêtrzne kryte-
ria s¹ podobne. 

dr Wanda Pó³tawska 

Psychiatra, cz³onek Papieskiej Rady ds. Rodziny, Papieskiej Akademii Pro Vita oraz wspó³pracownik Papieskiej Aka-

demii Teologicznej w Krakowie

Na antypodach cz³owieczeñstwa 

pornokultura
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Ale co ma na celu pokazywanie tych
zachowañ ludzkich? Co zyskuje cz³o-
wiek, którego fotografuj¹ w czasie zjed-
noczenia seksualnego i co zyskuje ten,
który to ogl¹da? Ten, kto pozwala siê fo-
tografowaæ, sprzedaje siebie: to pro-
stytucja albo perwersja, zaburzenia
w prze¿ywaniu uk³adów miêdzyosobo-
wych. Ten, kto patrzy, zaspakaja cie-
kawoœæ i ewentualnie prze¿ywa ekscy-
tacjê zmys³ow¹ – ¿a³osn¹ namiastkê
wielkich prze¿yæ. 

Podniecenie seksualne, choæby nie-
znacznego stopnia, wywo³uje odczucie
przyjemnoœci. Poszukiwanie tej przy-
jemnoœci, podsycane pornografi¹ natra-
fia na podatny grunt, szczególnie tam,
gdzie brakuje dojrza³oœci i wra¿liwoœci
na piêkno i dobro. 

Poniewa¿ wiadomo, i¿ tê przyjem-
noœæ mo¿na uzyskaæ w³aœnie przez ogl¹-
danie pornograficznych pisemek, na-
tychmiast zjawia siê akcent merkantylny
i w³aœnie na tej s³aboœci cz³owieka ba-
zuje przemys³, którego jedynym celem
jest zdobycie za wszelk¹ cenê jak naj-
wy¿szych zysków. Œwiêtoœæ zostaje
sprzedana, bo mo¿na na niej zarobiæ.
Wielkie ludzkie wartoœci przestaj¹ siê li-
czyæ, wa¿ny jest tylko pieni¹dz. 

Informacja a deformacja

Piêkny akt ma³¿eñski, w którym lu-
dzie oddaj¹ siê sobie ca³kowicie, charak-
teryzuje Pawe³ VI w Encyklice Huma-
nae vitae: „... akt œwiêty zas³uguj¹cy na
wiecznoœæ – dar siebie samego w celu
ubogacenia drugiej osoby sob¹”.
Uwieczniony na fotografii staje siê wul-
garny i upokarzaj¹cy, bo zostaje pozba-
wiony wielkiej, g³êbokiej treœci, budzi
wiêc obrzydzenie i jest karykatur¹ tego
piêkna, które z istoty swojej zawiera. 

Informacje o technice, o fizjologii
cia³a, pozbawione g³êbszej interpretacji,
ju¿ staj¹ siê pornografi¹, gdy¿ ludzie
winni siê jednoczyæ nie tylko cieleœnie,
ale osobowo i dopiero ca³okszta³t tego,
co siê dzieje miêdzy nimi, nadaje temu
dzia³aniu jedynie godny cz³owieka i nie-
powtarzalny wymiar. 

Gdyby informacja o zbli¿eniu dwojga
kochaj¹cych siê ludzi mia³a zawieraæ praw-
dê, musia³aby opisaæ tajemnicê de facto
niemo¿liw¹ do przekazania, tajemnicê
dwojga, którym mi³oœæ dyktuje zachowa-
nie, bêd¹ce tylko ich intymn¹ w³asnoœci¹.
Pornografia mi³oœæ pomija lub j¹ poni¿a. 

Chodzi nie tylko o informacje, ale
o formacjê postaw, w których wartoœci

znajd¹ swoje miejsce, a intymnoœæ prze-
¿yæ zostanie zachowana i uszanowana. 

P³ciowoœæ terenem 
pornografii

Mêskoœæ i kobiecoœæ, tak ca³kowicie
ró¿ne, stanowi¹ wzajemnie dla siebie te-
ren obcy i nieznany, a poci¹gaj¹cy od-
miennoœci¹. Sama ciekawoœæ i pragnie-
nie poznania nie by³yby niczym z³ym,
gdyby doprowadza³y istotnie do pe³nego
poznania, kim jest ten drugi, ró¿ni¹cy siê
od nas cz³owiek, jaka jest struktura jego
osobowoœci, kim móg³by byæ dla nas. 

Wrodzona wstydliwoœæ cz³owieka,
która szczególnie odnosi siê do sfery
p³ciowoœci, powoduje zrozumia³e ukry-
wanie prze¿yæ z tej dziedziny. W te w³a-
œnie prze¿ycia zaanga¿owany jest ca³y
cz³owiek, z ca³¹ wra¿liwoœci¹, zarówno
emocjonaln¹ jak i zmys³ow¹ – st¹d ten
teren jest szczególnie podatny dla wywo-
³ywania reakcji i wzbudzania zaintereso-
wania. Dlatego te¿ ten teren jest eksplo-
atowany przez „poszukiwaczy z³ota”. 

W obrazkach pornograficznych ce-
nê cz³owieka okreœla cena pisma. In-
tymnoœæ zosta³a sprzedana i mo¿e byæ
dowolnie przyw³aszczona. 

Prawid³owa koncepcja p³cio-
woœci

Z istoty swojej p³ciowoœæ cz³owieka
jest skierowana ku rodzicielstwu i nim
siê t³umaczy – dzia³anie seksualne s³u¿y
¿yciu. Je¿eli ten naturalny zwi¹zek zo-
staje zerwany, to tym samym ju¿ jest za-
ni¿ona wartoœæ tego dzia³ania, gdy¿
wielkoœæ aktu ma³¿eñskiego kryje siê
w jego stwórczej mocy. Oderwany od tej
treœci, traci swój w³aœciwy wymiar i ³a-
two staje siê terenem poni¿ania i nad-
u¿yæ. Zrozumieæ w³aœciw¹ wartoœæ
p³ciowoœci mo¿na jedynie uwzglêdniaj¹c
tê naturaln¹ celowoœæ – jest to dzia³anie
s³u¿¹ce ¿yciu. Zatem jest realizacj¹ po-
wo³ania. W tym w³aœnie dzia³aniu cz³o-
wiek wype³nia Bo¿y plan wobec ludzko-
œci: „IdŸcie i nape³niajcie ziemiê”. 

Dzia³anie to zawsze jest skierowane
do osób, nie do rzeczy i w tym ju¿ kryje
siê odpowiedzialnoœæ za sposób trakto-
wania drugiego cz³owieka, który zawsze
jest najwy¿szym darem i nie mo¿e byæ
traktowany jak rzecz. W tym w³aœnie
dzia³aniu kryje siê to niebezpieczeñstwo
zani¿ania wartoœci, gdy zapomina siê

o cenie cz³owieka, a obdarowanie spro-
wadzone jest do miary – prze¿ytej przy
tej okazji – przyjemnoœci zmys³owej. 

Akt seksualny jest stale zagro¿ony
w swojej w³aœciwej wartoœci – a zawsze
wi¹¿e siê z moralnoœci¹. Z punktu widze-
nia etyki ka¿de traktowanie drugiego cz³o-
wieka ma znaczenie moralne: albo jest do-
bre, albo z³e – nie ma tu dzia³añ neutral-
nych etycznie. Albo osoba jest traktowana
jak na to, z racji swego cz³owieczeñstwa,
zas³uguje, albo siê j¹ poni¿a. Szerzenie siê
pornografii œwiadczy o tym, ¿e w opinii
publicznej, ta podstawowa wartoœæ, jak¹
jest ka¿dy cz³owiek, zosta³a zdegradowa-
na i ju¿ mo¿na go traktowaæ dowolnie
– manipulowaæ, eksponowaæ, sprzeda-
waæ... Pornografia szerzy siê wiêc na
gruncie nieprawid³owej koncepcji cz³o-
wieka: jest jego uprzedmiotowieniem. 

Prawid³owa relacja 
miêdzyosobowa

Je¿eli uznamy cz³owieka za wartoœæ
nadrzêdn¹ wobec œwiata rzeczy, to od ra-
zu pojawia siê pytanie: jaki ten cz³owiek
powinien byæ, jak nale¿y go traktowaæ? 

Odniesienie do drugiego zale¿y od
przyjêtego systemu wartoœci i od koncepcji
cz³owieka: je¿eli naprawdê przyjmuje siê
Bo¿e pochodzenie cz³owieka, to w³aœciwy
stosunek do dzie³a Bo¿ego powinien
cechowaæ szacunek i podziw, szczególnie
tam, gdzie oprócz podstawowych zwi¹z-
ków ogólnoludzkich zachodzi relacja indy-
widualna, któr¹ ludzie nazywaj¹ mi³oœci¹. 

Uk³ad prawid³owy miêdzy mê¿czy-
zn¹ a kobiet¹, wyznaj¹cymi sobie mi-
³oœæ, musi siê rozgrywaæ na p³aszczyŸnie
podziwu i wdziêcznoœci. Jan Pawe³ II
mówi o podziwie i czu³oœci jako o odnie-
sieniu w³aœciwym, a pornografia spro-
wadza cz³owieka do roli rzeczy, któr¹ na
ró¿ne sposoby mo¿na wykorzystywaæ.
Koncepcja daru, któr¹ propaguje Jan Pa-
we³ II, ukazuje w osobie skarb z niczym
nieporównywalny, a ten wymiar cz³o-
wieczeñstwa, w realizacji mi³oœci, sprze-
ciwia siê jej poni¿aniu. Dar osoby nie
mo¿e zostaæ przyw³aszczony, bo wów-
czas zanika jego pe³ny wymiar. 

Skutki pornografii

Rozmiaru krzywdy wyrz¹dzanej
cz³owiekowi, zw³aszcza m³odemu, przez
pornografiê nie da siê zmierzyæ. Niew¹t-
pliwe s¹ ró¿nice wra¿liwoœci miêdzy
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ludŸmi, ale najbardziej nieczu³y na bodŸ-
ce cz³owiek, ogl¹daj¹c perwersyjne zdjê-
cia scen specjalnie wymyœlonych, by
wzbudziæ reakcjê, zapamiêtuje to, co zo-
baczy³. Wzrokowe wra¿enia zapisuj¹ siê
w pamiêci ludzkiej i w przysz³oœci wy-
wo³aj¹ skojarzenia. Przesz³oœæ nie da siê
nigdy ze œwiadomoœci wymazaæ, pozo-
staje w oczach i w pamiêci, tak¿e w pa-
miêci cia³a. Ch³opiec w piœmie ogl¹da ja-
k¹œ scenê, jak¹œ kobietê, której przecie¿
nie mo¿e podziwiaæ – pornograficzne
obrazki nie wzbudzaj¹ podziwu, a tylko
ekscytacjê zmys³ow¹ – i w œwiadomoœæ
zapada, i utrwala siê przekonanie, ¿e nie
ma we wspó³¿yciu mê¿czyzny i kobiety
nic œwiêtego. Jak ³atwo o grunt, na któ-
rym wyroœnie wulgarne traktowanie
wszystkich zjawisk zwi¹zanych z p³ci¹,
z rodzicielstwem i mi³oœci¹! Przesz³oœæ
rzutuje na przysz³oœæ i na wiecznoœæ. 

Akt ma³¿eñski powinien byæ aktem
œwiêtym. Eksponowanie zewnêtrznych
dzia³añ odziera tê rzeczywistoœæ z naj-
g³êbszej treœci piêknego spotkania i de-
graduje j¹. 

Pornografia a œwiêtoœæ

Pojêcie „sacrum” zale¿y od œwiato-
pogl¹du – to cz³owiek nadaje znaczenie
rzeczom i gestom. O œwiêtoœci decyduje
ukryta w duszy cz³owieka treœæ, któr¹
symbolizuje dany gest czy rzecz; im
wra¿liwsza dusza ludzka, tym g³êbiej ro-
zumie sacrum i, oczywiœcie, tym g³êbiej
odczuwa zbezczeszczenie œwiêtoœci. 

Prymitywny, wulgarny cz³owiek
przechodzi obok œwiêtoœci, nie rozumie-
j¹c jej. Dusza ludzka mo¿e rozwijaæ siê
ku œwiêtoœci, ale mo¿e tak¿e jakby
zmniejszaæ siê, karleæ. 

Œwiêtoœci¹ mierzy siê wartoœæ cz³o-
wieka i jego wymiar, niejako ponadludz-
ki. Cz³owiek mo¿e stawaæ siê coraz pe³-
niej cz³owiekiem lub siê „odcz³owie-
czaæ”. Proces poni¿ania œwiêtoœci nie-
uchronnie prowadzi do poni¿ania same-
go cz³owieka. 

Pornografia stoi jakby na antypodach
hagiografii i próbuje tamten drugi biegun
zdeprecjonowaæ – st¹d próby poni¿ania
osób œwiêtych albo nawet samego Boga.
Jest oczywiste, ¿e za ludzkim programem
pornografii stoi inspiracja tego ducha,
który walczy ze œwiêtoœci¹. Pornografia
jest po prostu realizacj¹ szatañskiego pla-
nu, by zniszczyæ œwiêtoœæ. Szatan istnia³
przed cz³owiekiem i posiada³ plan nisz-
czenia ludzkoœci – powiedzia³ Jan Pawe³ II.
Szatan w³aœciwie nie walczy z cz³owie-

kiem, ale z Bogiem Samym, a uderza
w to, co boskie w cz³owieku i pragnie
zniszczyæ podobieñstwo cz³owieka do
Boga, zniszczyæ ten Bo¿y œlad. Dzia³anie
seksualne, które jest wspó³prac¹ z Bo-
giem Stwórc¹, jest przede wszystkim re-
alizacj¹ Bo¿ego planu i ono staje siê
g³ównym terenem ataków. 

Oczywiœcie, pierwszym jak gdyby
interesem szatana jest zakamuflowanie
swojej obecnoœci. Nie dzia³a on bezpo-
œrednio, ale steruje dzia³aniami ludzi,
którzy staj¹ siê jego narzêdziami. Piêkna
mi³oœæ, dziewictwo, czystoœæ – to warto-
œci atakowane przede wszystkim, bo
w³aœnie w nich cz³owiek mo¿e odnaleŸæ
swój Bo¿y wymiar. 

Pornografia i etyka 
katolicka

System wartoœci podanych przez
Stwórcê jest zabezpieczony drogowska-
zami – tablice Moj¿eszowe okreœlaj¹ ja-
sno, co jest dobre, a co z³e, choæ restryk-
cyjne normy postêpowania budz¹ niekie-
dy sprzeciw. Gdyby wszyscy katolicy
byli pos³uszni dekalogowi, pornografia
w krajach katolickich nie mog³aby siê
szerzyæ, bo mia³aby jednoznaczn¹ ocenê
grzechu przeciwko czystoœci, sprawie-
dliwoœci i mi³oœci. O ile w ocenie winy
konsumentów mo¿e zachodziæ pewna
rozpiêtoœæ – mo¿na bowiem braæ pod
uwagê okolicznoœci ³agodz¹ce – o tyle
nie odnosi siê to do producentów i kol-
portuj¹cych. Nieraz zastanawiam siê,
czy te wszystkie, czêsto starsze osoby,
prowadz¹ce kioski sprzeda¿y omawia-
nych artyku³ów, do koñca zdaj¹ sobie
sprawê z tego, co czyni¹, czy wiedz¹, ¿e
do tej ich dzia³alnoœci odnosi siê naj-
twardsze powiedzenie Chrystusa „lepiej
by ci by³o, ¿ebyœ siê nie narodzi³”. Czy
np. bibliotekarki, które w œwietlicach
m³odzie¿owych wyk³adaj¹ okreœlone pi-
semka, zdaj¹ sobie sprawê, ¿e do nich od-
nosi siê powiedzenie o kamieniu m³yñ-
skim u szyi? Ju¿ aposto³owie orzekli, ¿e
„twarda jest ta mowa”, ale... Chrystus za-
pyta³ jedynie „Czy i wy odejœæ chcecie?”. 

Szerzenie siê pornografii w Polsce,
w kraju od tysi¹clecia katolickim, jest
oznak¹ kryzysu wiary w narodzie. Jest
dowodem braku realizmu wiary, rozdŸ-
wiêku miêdzy teori¹ wiary, recytowa-
niem w niedzielê credo a praktyk¹ ¿ycia.
Myœlê, ¿e by³oby dobrze, aby spowiedni-
cy pytali wszystkich doros³ych, czy nie
przyczynili siê do szerzenia tych treœci
i wszystkich m³odych – czy z nich nie

korzystali? Pawe³ VI w Humanae Vitae
zwraca uwagê na potrzebê szerzenia kli-
matu sprzyjaj¹cego czystoœci. Jan Pa-
we³ II pisze o piêknej mi³oœci i przeciw-
stawia po¿¹daniu uniesienie. Pornografia
bazuje na reakcjach po¿¹dania. Jan Pa-
we³ II naucza, ¿e ju¿ po¿¹danie skiero-
wane jest przeciwko osobie, bo sprowa-
dza j¹ do kategorii rzeczy. 

Kobieta i pornografia

G³ównym przedmiotem handlu jest
kobieta. Chocia¿ mê¿czyzna bywa
w ten sposób traktowany, g³ównie ko-
bieta pozwala czyniæ z siebie przed-
miot po¿¹dliwoœci i manipulacji.
Wspó³czesna Ewa zagubi³a swoj¹ to¿sa-
moœæ i zgadza siê na rolê lalki do zabawy
dla Adama, nie rozumie w³asnej wielko-
œci i zezwala na traktowanie jej poni¿ej
nale¿nej godnoœci. Jan Pawe³ II w obro-
nie kobiety wyda³, zw³aszcza w ostatnim
okresie, wiele dokumentów, gdzie ukazu-
je œwiêtoœæ jej cia³a, w którym sam Duch
Œwiêty dzia³a, gdy staje siê matk¹. Ojciec
Œwiêty w ka¿dej kobiecie odnajduje god-
noœæ potencjalnego macierzyñstwa,
wskazuje na „geniusz serca kobiety”.
Pornografia godzi w tê wartoœæ wprost
i w³aœciwie wszystkie rozumne kobiety
powinny przeciwko temu wystêpowaæ.
Sk¹d wiêc bierze siê ³atwoœæ, z jak¹ ko-
bieta godzi siê byæ przedmiotem? 

W psychice kobiety zachodzi potrze-
ba akceptacji. Ewa pragnie byæ podzi-
wiana i pragnie Adama zatrzymaæ przy
sobie. £atwe obna¿anie siê kobiet (moda
na pornografiê) ma swój pocz¹tek w po-
trzebie budzenia podziwu. 

Nagoœæ nie jest niczym gorsz¹cym,
przeciwnie – ujawnia piêkno cia³a ludz-
kiego stworzonego przez Boga. Nie na-
goœæ jest poni¿eniem, ale sposób obna-
¿ania i sposób postrzegania nagoœci.
Nagoœæ kobiety mo¿e stanowiæ dar dla
wybranego mê¿czyzny, radoœæ dla jego
oczu, ale spojrzenie nie mo¿e byæ cudzo-
³o¿eniem, przed czym przestrzega mê¿-
czyzn sam Chrystus. Nagoœæ musi byæ
wiêc zaadresowana i odebrana tak, by
nie sta³a siê przyczyn¹ poni¿enia, nie
mo¿e byæ wystawiona na widok publicz-
ny w okreœlonych celach. 

Nagoœæ nie mo¿e byæ bez znaczenia,
bo przedstawia osobê. Tylko wtedy mo-
¿e zostaæ ujawniona, gdy osoba na tym
nic nie traci. 

Mi³oœæ zawsze jest skierowana
ad personam, a wiêc dar osoby musi byæ
dla osoby. W tym tak¿e nagoœæ jako dar
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musi byæ adresowana do konkretnej oso-
by – anonimowoœæ redukuje wymiar
uk³adu miêdzyosobowego. 

Pornografia a cywilizacja

W œwiecie wspó³czesnym, szczegól-
nie dziœ, panuj¹ dwie przeciwstawne po-
stawy: cywilizacja ¿ycia – jak nazwa³ to
Jan Pawe³ II w Liœcie do Rodzin – i cy-
wilizacja œmierci. 

Ludzie nie zawsze zdaj¹ sobie spra-
wê, ¿e pornografia s³u¿y walce z ¿yciem,
choæ pozory s¹ inne. Jednak kiedy cz³o-
wieka, szczególnie kobietê, przedstawia
siê jak przedmiot, który mo¿na sprzedaæ
i kupiæ, gdy oœmiesza siê wiern¹ mi³oœæ
i lansuje swobodê seksualn¹ we wszyst-
kich, tak¿e patologicznych, przejawach,
gdy oddziela siê akt ma³¿eñski od jego
owocu, od dziecka i przedstawia siê go
tylko jako Ÿród³o seksualnej przyjemno-
œci, zawê¿a siê horyzont ludzkich d¹¿eñ.
Cz³owiek pozostaje wówczas na prymi-
tywnym poziomie zmys³owych przyjem-
noœci i tym samym traci perspektywê
wiecznoœci, do której zosta³ stworzony;
ca³y wysi³ek wk³ada wy³¹cznie w to, by
jak najwiêcej zaznaæ przyjemnoœci i gubi

szczêœcie, gdy¿ przyjemnoœæ zmys³owa
nie jest szczêœciorodna. Najbardziej
efektowne i sensacyjne prze¿ycia zmy-
s³owe mijaj¹ i to bardzo szybko, a zosta-
je ¿ycie odarte z wartoœci, narasta cy-
nizm, traci siê poczucie sensu istnienia. 

Pornografia niszczy zarówno idea³ ko-
biecoœci, jak i mêskoœci, niszczy mi³oœæ,
do której rozwoju w ogóle jakby nie do-
puszcza, niszczy uk³ad miêdzyosobowy,
niweczy wiernoœæ i wzajemny szacunek.
Bezwstydnie obna¿ane cia³o, zarówno
kobiety jak i mê¿czyzny, nie wzbudza ani
szacunku, ani podziwu. Krok po kroku,
w miarê coraz wiêkszej iloœci obejrza-
nych wulgarnych i prymitywnych scen,
coraz bardziej zapada w pamiêæ i utrwala
siê w œwiadomoœci nieprawid³owa kon-
cepcja ludzkiej p³ciowoœci. Walka z por-
nografi¹ jest walk¹ o piêkno i szczêœcie.
Mo¿e byæ ona ma³o skuteczna, zw³asz-
cza w stosunku do m³odych, gdy przy-
biera jedynie postaæ zakazu ogl¹dania
tych treœci. Zakaz mo¿e wyzwalaæ reak-
cjê przekorn¹. Natomiast skuteczne
wydaje siê przeciwstawne ukazanie, na
konkretnych przyk³adach, ca³ego piêk-
na Bo¿ego planu wobec cz³owieka i je-
go mi³oœci: kobiety, która jest nie tylko
piêkna fizycznie, ale pe³na wdziêku
i czaru dziewictwa, której skromnoœæ

i wstydliwoœæ przyci¹ga oczy i budzi
podziw; matki w jej rozkwit³ej kobieco-
œci, pe³nej tkliwoœci i tego, co Jan Pawe³
II nazwa³ „geniuszem serca”; mê¿czy-
zny, zdolnego kochaæ wiernie ca³e ¿ycie,
pe³nego troski o los kobiety i dziecka.
Mê¿czyzny opiekuna, na którym mo¿-
na siê oprzeæ. Rodziny, w której gro-
madka szczêœliwych dzieci cieszy siê
i rozwija, zakorzeniona w glebie mi³oœci
rodzinnego domu. ¯yciorysów ludzi
prawdziwie œwiêtych i szczêœliwych.
Dziecka, jako Ÿród³a radoœci dla rodzi-
ców, a nie jako zagro¿enia dla ich swobo-
dy seksualnej; mi³oœci altruistycznej, któ-
ra niczego nie wymaga, a wszystko daje.
Œwiadectwo mi³oœci takiej, do jakiej wzy-
wa œw. Pawe³, pozwoli m³odym odczytaæ
i zweryfikowaæ w³asne pragnienie zjed-
noczenia siê z wybran¹ osob¹, która bê-
dzie pe³nym darem i oddania siê jej na ca-
³e ¿ycie. Dar pe³ny jest bowiem darem
nieodwo³alnym. Wspólne trwanie przy
sobie, tak¿e w ciszy i zamyœleniu, w mil-
cz¹cej adoracji, wspólne d¹¿enie do œwiê-
toœci uzdalniaj¹ cz³owieka do przekracza-
nia siebie samego, nawet – do heroizmu. 

Pornokultura poni¿a cz³owieka, po-
zbawia godnoœci, niszczy miêdzyosobo-
we uk³ady i jest ¿a³osnym œwiadectwem
degeneracji ludzkoœci. 

Aktualnie wa¿¹ siê losy prawnego
zakazu produkcji i rozpowszechniania
pornografii. Koñcowy etap legislacyjny
nowelizacji kodeksu karnego zakazuj¹-
cy pornografii, w tym tak¿e pornografii
dzieciêcej, to podpis Prezydenta RP. 

Apelujemy o nadsy³anie pod adre-
sem Kancelarii Prezydenta RP listów,
faksów, oœwiadczeñ popieraj¹cych za-
kaz pornografii. G³os ka¿dego obywa-
tela jest wa¿ny. Apelujemy do organi-
zacji, stowarzyszeñ, zwi¹zków o w³¹-
czenie siê w obywatelski ruch przeciw-
ko pornografii. Twój g³os mo¿e tak¿e
przyczyniæ siê do eliminacji pornografii
z naszego ¿ycia spo³ecznego! 

Pornografii, agresji, przemocy – stop! 

Redakcja S³u¿by ¯yciu

Kancelaria Prezydenta RP

ul. Wiejska 10

00-498 Warszawa

tel. /fax (022) 827 91 90, 

(022) 827 92 90

miejsce 

na znaczek

Apel do ludzi dobrej woli,

obywateli Rzeczypospolitej

PILNE!     PILNE!     PILNE!     PILNE!     PILNE!     PILNE!     PILNE!     PILNE!  
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W obecnej chwili, zarówno na pozio-
mie unijnym, jak i w poszczególnych kra-
jach Unii podstawowymi problemami,
których dotycz¹ uregulowania prawne
w zakresie pornografii s¹ trzy dziedziny: 

1) pornografia z udzia³em dzieci – jej
produkcja, dystrybucja i posiadanie; 

2) rozpowszechnianie materia³ów
pornograficznych, praktycznie bez ogra-
niczeñ i kontroli, za pomoc¹ Internetu
(w tym równie¿ pornografii dzieciêcej
i zawieraj¹cej szczególnie drastyczne
sceny) przy równoczesnym bardzo ³a-
twym dostêpie do tego Ÿród³a dzieci
i m³odzie¿y; 

3) rozpowszechnianie filmów porno-
graficznych przy u¿yciu telewizji sateli-
tarnej. 

Nie ma jednak definicji pornografii,
któr¹ akceptowa³yby wszystkie kraje
Unii. Poszczególne przypadki s¹ ocenia-
ne indywidualnie, przy czym wprowadza
siê ustawowe definicje pornografii dzie-
ciêcej, ustalaj¹c progi wiekowe osób wy-
stêpuj¹cych w scenach uznawanych za
pornograficzne. Kraje Unii decyduj¹ siê
w tej dziedzinie na ró¿ne rozwi¹zania: 

Austria
W 1994 roku do austriackiego kodek-

su karnego dodano przepis o zakazie
produkcji i rozpowszechniania materia-
³ów pornograficznych z udzia³em nielet-
nich poni¿ej 14. roku ¿ycia, którzy bior¹
udzia³ w akcie seksualnym. Za to prze-

stêpstwo grozi kara pozbawienia wolno-
œci do jednego roku lub kara grzywny.
Zabronione jest równie¿ posiadanie ma-
teria³ów tego rodzaju pod kar¹ pozba-
wienia wolnoœci do szeœciu miesiêcy lub
kar¹ grzywny. 

Belgia
Belgijski kodeks karny od 1995 roku

ujmuje jako odrêbny typ przestêpstwa
produkcjê, sprzeda¿, wynajmowanie,
dystrybucjê oraz dorêczanie przedmio-
tów, filmów, fotografii, diapozytywów
albo innych obiektów wizualnych, które
przedstawiaj¹ akty seksualne o charak-
terze pornograficznym z udzia³em nie-
letnich poni¿ej 16. roku ¿ycia. Przewi-

Ustawodawstwo wybranych pañstw
Unii Europejskiej 
dotycz¹ce pornografii

Raport Specjalnego Sprawozdawcy
Komisji Praw Cz³owieka ONZ, przed-
stawiony Generalnemu Zgromadzeniu
ONZ przez Sekretarza Generalnego
16 paŸdziernika 1997 roku, dotyczy
promowania i ochrony praw dzieci:
omawia problemy handlu dzieæmi,
dzieciêcej prostytucji i pornografii.
W Raporcie tym czytamy o zaniepoko-
jeniu Sprawozdawcy prawn¹ sytuacj¹
w pañstwach Europy Wschodniej, która
uniemo¿liwia skuteczne œciganie tych
przestêpstw. Oprócz t³umaczenia frag-
mentów Raportu dotycz¹cych Europy
Wschodniej przedstawiamy szczegól-
nie znacz¹ce, naszym zdaniem, opinie
Specjalnego Sprawozdawcy. Cytujemy:

„Dzieci s¹ najprawdopodobniej naj-
bardziej bezbronnymi i naj³atwiejszymi
do zranienia ofiarami ³amania praw
cz³owieka na ca³ym œwiecie. Wykorzy-

stywanie seksualne dzieci w celach
handlowych, jak równie¿ przestêpstwa
i nadu¿ywanie narkotyków nie ustaj¹
zarówno w krajach rozwijaj¹cych siê
jak i w rozwiniêtych. 

Jednym z g³ównych problemów Za-
chodniej Europy i innych pañstw regionu
jest rozpowszechnianie materia³ów przed-
stawiaj¹cych dzieciêc¹ pornografiê, szcze-
gólnie za pomoc¹ nowych mediów i w œro-
dowiskach pedofilów wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ w wykorzystywaniu dzieci. 

G³ównym powodem do niepokoju
Specjalnego Sprawozdawcy jest fakt,
¿e w wielu krajach Europy Wschod-
niej rz¹dy nie zadba³y dot¹d o takie
zaadaptowanie prawodawstwa, aby
w sposób szczególny zakazywa³o dzie-
ciêcej prostytucji i pornografii. To za-
niedbanie mo¿e prowadziæ do znacz¹-
cej bezkarnoœci przestêpców. Specjal-

ny Sprawozdawca zauwa¿a jednak z za-
dowoleniem, ¿e rz¹dz¹cy na S³owacji
monitoruj¹ œrodowiska podejrzane o pe-
dofiliê, wspó³pracuj¹c z odpowiednimi
austriackimi i belgijskimi s³u¿bami.
Z uznaniem pisze o uwadze, jak¹ rodzi-
me media poœwiêcaj¹ w Rumunii proble-
mowi seksualnego wykorzystywania
dzieci. Zwraca szczególn¹ uwagê na pro-
blem Gruzji, gdzie wzrasta liczba dzieci
prostytuuj¹cych siê i ¿yj¹cych na ulicach. 

Wszystkie osoby rozpowszechniaj¹-
ce informacje w mediach i w szkolnic-
twie, chocia¿ posiadaj¹ prawo do wol-
nego wypowiadania siê, poszukiwania,
otrzymywania i dzielenia informacji,
stosownie do artyku³u 19. Miêdzynaro-
dowego Paktu Praw Obywatelskich
i Politycznych, s¹ tak¿e, zgodnie z 17.
artyku³em tego Paktu, zobowi¹zane do
respektowania prawa do prywatnoœci
dzieci, ofiar seksualnego wykorzysty-
wania. 

Ka¿da fotografia albo nagranie
wideo z dzieciêc¹ pornografi¹ jest do-
wodem seksualnego wykorzystywa-
nia dzieci.”

Komisja Praw Cz³owieka ONZ postuluje eliminacjê

pornografii dzieciêcej w krajach Europy Wschodniej

W niektórych krajach UE obowi¹zuje obecnie zakaz pornografii

Nowy Jork 16 X 1997 r.
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dziane jest karanie osób, które takie
obiekty – w zamiarze ich sprzeda¿y lub
dystrybucji – wytwarzaj¹, importuj¹,
przechowuj¹. Kar¹ za to przestêpstwo
jest areszt lub grzywna. Zabronione jest
tak¿e œwiadome posiadanie przedmio-
tów o charakterze pornograficznym
z udzia³em nieletnich. Sankcjê stanowi
pozbawienie wolnoœci do jednego roku
lub grzywna. Przewidziano równie¿
konfiskatê takich materia³ów i zaostrze-
nie odpowiedzialnoœci, je¿eli dzia³al-
noœæ opisana powy¿ej prowadzona jest
przez grupê. 

Dania
Duñski kodeks karny przewiduje od

roku 1980 karanie (do 6 miesiêcy aresz-
tu lub wiêzienia) œwiadomego rozpo-
wszechniania (nie tylko w celach han-
dlowych) materia³ów pornograficznych,
sporz¹dzania fotografii, filmów lub in-
nych form wizualnych o charakterze ob-
scenicznym, które przedstawiaj¹ nielet-
nich w wieku poni¿ej 15 lat. Posiadanie
materia³ów przedstawiaj¹cych nieletnich
w trakcie stosunku seksualnego jest ka-
rane grzywn¹. 

Francja
Francuski kodeks karny penalizuje

utrwalanie, rejestracjê i przekazywanie
w celu rozpowszechniania obrazów
o charakterze pornograficznym z udzia-
³em nieletnich. Zaznaczono, ¿e rozpo-
wszechnianie obejmuje wszystkie formy
przekazywania obrazu. Sankcj¹ jest po-
zbawienie wolnoœci do jednego roku
(w przypadku, gdy nieletni ma mniej ni¿
15 lat – do lat trzech) lub grzywna. Udo-
stêpnianie lub jedynie umo¿liwienie do-
stêpu do materia³ów pornograficznych
nieletnim przez adresowanie ich do m³o-
dzie¿y jest równie¿ zagro¿one kar¹ po-
zbawienia wolnoœci do lat trzech. We
Francji istnieje bogate orzecznictwo do-
tycz¹ce rozpowszechniania pornografii
wydane w okresie stosowania uprzednio
obowi¹zuj¹cych przepisów karz¹cych
wytwarzanie i rozpowszechnianie takich
materia³ów. 

Hiszpania
Nowy kodeks karny wprowadzi³

przepis penalizuj¹cy wykorzystywanie
osób nieletnich w celach pornograficz-
nych i przewiduje sankcje w postaci ka-
ry pozbawienia wolnoœci od roku do lat
trzech. Równie¿ za rozpowszechnianie
materia³ów pornograficznych wœród nie-

letnich grozi kara wiêzienia od trzech do
dziesiêciu miesiêcy. 

Niemcy
Zgodnie z przepisami niemieckiego

kodeksu karnego zakazane jest rozpo-
wszechnianie, produkowanie, wypo¿y-
czanie, przechowywanie, reklamowanie
itp. w celach handlowych wyrobów por-
nograficznych zawieraj¹cych sceny
z u¿yciem przemocy, z udzia³em dzieci
i z udzia³em zwierz¹t, czyli o charakterze
„hard”. Zagro¿eniem jest kara pozbawie-
nia wolnoœci do jednego roku lub grzyw-
na, a jeœli w przedstawianych aktach sek-
sualnych bior¹ udzia³ dzieci, kara pozba-
wienia wolnoœci wynosi od trzech mie-
siêcy do piêciu lat. 

Karane jest równie¿ posiadanie albo
dostarczanie osobom trzecim produktów
pornograficznych przedstawiaj¹cych
ma³oletnich dokonuj¹cych „czynów rze-
czywistych”. Za to przestêpstwo grozi
kara pozbawienia wolnoœci do jednego
roku lub kara grzywny. 

W³ochy
Kodeks karny zakazuje zarówno

p³atnego jak i bezp³atnego rozpowszech-
niania przedmiotów „obscenicznych”
wszelkiej natury. Przygotowania do ich
rozpowszechniania tak¿e s¹ zakazane.
Sankcjê stanowi kara aresztu od trzech
miesiêcy do trzech lat oraz kara grzyw-
ny. Pornografiê z udzia³em dzieci
penalizuje ustawa nr 269 z 3 sierpnia
1998 r.  

Wielka Brytania
Sytuacja prawna dotycz¹ca wytwa-

rzania i rozpowszechniania pornografii
jest w Anglii szczególnie skomplikowa-
nia ze wzglêdu na obowi¹zywanie w tym
kraju szeregu aktów prawnych reguluj¹-
cych to zagadnienie, które pos³uguj¹ siê
pojêciami materia³ów „obscenicznych”
lub „nieprzyzwoitych”, nie zaœ „porno-
graficznych”. Zgodnie z Ustaw¹ o Publi-
kacjach Obscenicznych z 1954 roku
(zmienion¹ w 1964 roku) publikowanie
artyku³ów obscenicznych dla zysku jest
przestêpstwem. Pod pojêciem artyku³ów
rozumie siê materia³y pisane, obrazy, fil-
my i kasety wideo. Istnieje tak¿e bogate
orzecznictwo dotycz¹ce pojêcia „obsce-
nicznoœci”. Ustawa o Poczcie z 1953 ro-
ku wprowadzi³a zakaz przesy³ania pocz-
t¹ przesy³ek zawieraj¹cych obsceniczne
druki, rysunki, fotografie, litografie, gra-
fiki, filmy, ksi¹¿ki, karty i inne tego ro-

dzaju przedmioty. Prawo Celne
z 1876 roku równie¿ zakazuje importu
do Zjednoczonego Królestwa materia-
³ów tego typu. Ustawa o Ochronie Dzie-
ci z 1978 roku oraz Ustawa Karna
z 1988 roku stanowi¹, ¿e wykonywanie
nieprzyzwoitych zdjêæ dzieciom oraz ich
publikacja i dystrybucja s¹ wykrocze-
niem. Posiadanie nieprzyzwoitych zdjêæ
dzieci jest równie¿ zabronione. Ustawa
o Kontroli Nieprzyzwoitych Wystaw
z 1981 roku zakazuje wystawiania na wi-
dok publiczny materia³ów o charakterze
nieprzyzwoitym i zaleca uk³adanie ich
na górnych pó³kach. Seks-shopy musz¹
informowaæ potencjalnych klientów
o charakterze sprzedawanych towarów
(przy czym s¹ to z regu³y produkty
„soft”). Ustawa o Samorz¹dzie Lokal-
nym z 1982 roku wprowadzi³a zasadê li-
cencjonowania seks-shopów i kin ero-
tycznych. W porównaniu z omówionymi
powy¿ej ustawodawstwami regulacje
brytyjskie oraz praktyka ich stosowania
s¹ najbardziej restrykcyjne i dodatkowo
uzupe³nione bardzo licznym orzecznic-
twem s¹dowym. 

Akty wspólnotowe UE
Ze wspólnotowych aktów prawnych

nale¿y wymieniæ Dyrektywê Rady
89/552/EEC dotycz¹c¹ koordynacji nie-
których postanowieñ, ustaw, rozporz¹-
dzeñ i dzia³añ administracyjnych w pañ-
stwach cz³onkowskich w zakresie pro-
wadzenia dzia³alnoœci nadawczej w tele-
wizji, zmienion¹ Dyrektyw¹ Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca
1997 (O. J. 1997 L 202). Zgodnie
z art. 22 znowelizowanej dyrektywy:
„Pañstwa cz³onkowskie podejm¹ od-
powiednie œrodki dla zapewnienia, ¿e
nadawcy telewizyjni nadaj¹cy w ich
jurysdykcji nie bêd¹ nadawaæ progra-
mów, które mog³yby powa¿nie wp³y-
n¹æ na psychiczny, umys³owy lub mo-
ralny rozwój nieletnich, w szczególno-
œci programów obejmuj¹cych porno-
grafiê lub nieuzasadnion¹ przemoc”. 

W ustawodawstwie omawianych kra-
jów i w prawie wspólnotowym brak od-
rêbnych uregulowañ dotycz¹cych rozpo-
wszechniania materia³ów pornograficz-
nych za pomoc¹ Internetu, ze wzglêdu na
wyj¹tkowe trudnoœci, które powoduje spe-
cyficzny charakter tego medium. W kon-
kretnych przypadkach próbuje siê stoso-
waæ istniej¹ce ju¿ rozwi¹zania prawne. 

(fragmenty oprac. Biura 
Senatorskiego dr. Dariusza K³eczka) 
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Sejm

16 grudnia ub.r. Sejm przyj¹³ nowe-
lizacjê kodeksu karnego, zaostrzaj¹c¹
kary za rozpowszechnianie i produkcjê
pornografii. Poni¿ej publikujemy pe³ny
tekst projektu ustawy sejmowej. 

Projekt

Ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks karny

Art. 1. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
i Nr 128, poz. 840 oraz z 1999 r. Nr 64.
poz. 729 i Nr 83, poz. 931) wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany: 

1) w art. 10 w par. 2 po wyrazach „art.
197 par. 3” dodaje siê wyrazy „lub 4”; 

2) w art. 197: 
a) w par. 3 wyrazy „ze szczególnym

okrucieñstwem lub” skreœla siê, 
b) dodaje siê nowy par. 4 w brzmieniu: 
„par. 4. Je¿eli sprawca dopuszcza siê

zgwa³cenia okreœlonego w par. 1 lub 2
dzia³aj¹c ze szczególnym okrucieñ-
stwem lub wspólnie z innymi osobami,
podlega karze pozbawienia wolnoœci na
czas nie krótszy od lat 3”; 

3) w art. 199 wyrazy „do lat 3” zastêpu-
je siê wyrazami „od 3 miesiêcy do lat 5”; 

4) po art. 200 dodaje siê art. 200 a
w brzmieniu: 

„Art. 200a. Kto dopuszcza siê obco-
wania p³ciowego lub innej czynnoœci
seksualnej w obecnoœci ma³oletniego po-
ni¿ej lat 15 albo publicznie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoœci
albo pozbawienia wolnoœci do lat 2.”; 

5) art. 202 otrzymuje brzmienie; 
„Art. 202. par. 1. Kto rozpowszech-

nia lub publicznie prezentuje treœci por-
nograficzne w taki sposób, ¿e mo¿e to
narzuciæ ich odbiór osobie, która tego so-
bie nie ¿yczy, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoœci albo pozbawienia
wolnoœci do lat 2. 

par. 2. Kto ma³oletniemu poni¿ej
lat 15 prezentuje treœci pornograficzne
lub udostêpnia mu przedmioty maj¹ce
taki charakter, podlega karze pozbawie-
nia wolnoœci do lat 3. 

par. 3. Kto produkuje lub w inny
sposób utrwala lub sprowadza w celu
rozpowszechniania albo rozpowszech-
nia treœci pornograficzne z udzia³em
osoby poni¿ej lat 18 albo zwi¹zane
z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem
siê zwierzêciem, a tak¿e takie, które
ukazuj¹ organy p³ciowe w czasie stosun-
ku, podlega karze pozbawienia wolnoœci
od roku do lat 10.”. 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie

trzech miesiêcy od dnia og³oszenia. 

Senat
15 stycznia br. Senat zaostrzy³ pro-

jekt ustawy sejmowej wprowadzaj¹c
ca³kowity zakaz pornografii. Pe³ny tekst
propozycji Izby Wy¿szej publikujemy
poni¿ej. 

Uchwa³a 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 15 stycznia 2000 r. 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy

– Kodeks karny
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

przez Sejm na posiedzeniu w dniu
16 grudnia 1999 r. ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, wprowadza do
jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki: 

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje siê pkt 1a
w brzmieniu: 

„1a) w art. 33 po par. 2 dodaje siê par.
2a w brzmieniu: 

„par. 2a. S¹d wymierza grzywnê
obok kary pozbawienia wolnoœci wy-
mienionej w art. 32 pkt 3, je¿eli spraw-
ca czynu okreœlonego w art. 202 dzia³a³
w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej
lub gdy korzyœæ maj¹tkow¹ osi¹-
gn¹³.”;”; 

2) w art. 1 w pkt 2 w lit. b),
w par. 4 skreœla siê wyrazy „lub wspól-
nie z innymi osobami”; 

3) w art. 1 skreœla siê pkt 4; 
4) w art. 1 w pkt 5, art. 202 otrzymu-

je brzmienie: 
„Art. 202. par. 1. Kto rozpowszech-

nia treœci pornograficzne, w szczególno-
œci w formie pism, druków lub wizerun-
ków, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoœci albo pozbawienia wolnoœci
do lat 2. 

par. 2. Karze okreœlonej w par. 1 pod-
lega, kto w celu rozpowszechniania takie
treœci, w szczególnoœci w formie pism,
druków lub wizerunków, produkuje,
sprowadza, przechowuje, przenosi, prze-
sy³a lub przewozi. 

par. 3. Kto ma³oletniemu prezentuje
treœci pornograficzne lub udostêpnia mu
przedmioty maj¹ce taki charakter, podle-
ga grzywnie, karze ograniczenia wolno-
œci albo pozbawienia wolnoœci do lat 2. 

par. 4. Je¿eli czyn okreœlony w par.
1 lub 2 dotyczy treœci pornograficznych
z udzia³em ma³oletniego, zwi¹zanych
z u¿yciem przemocy lub pos³ugiwaniem
siê zwierzêciem, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoœci od roku do lat 5.”

Marsza³ek Senatu
Alicja Grzeœkowiak

Uzasadnienie

W dniu 15 stycznia 2000 r. Senat po
rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
w dniu 16 grudnia 1999 r. ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny zade-
cydowa³ o wprowadzeniu czterech po-
prawek. 

W pracach nad ustaw¹, za szczegól-
nie niebezpieczne Senat uzna³ tworzenie
siê w naszym kraju obok rynku obrotu
treœciami pornograficznymi, sfery dzia-
³alnoœci gospodarczej nakierowanej na
osi¹ganie zysku z produkcji materia³ów
pornograficznych. Ukierunkowaniu orze-

Polski parlament 
przeciw pornografii
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cznictwa na stosowanie kar szczególnie
efektywnych w walce z tego rodzaju
przestêpczoœci¹, bo godz¹cych w osi¹-
gniête z przestêpstwa korzyœci material-
ne ma s³u¿yæ poprawka pierwsza wnie-
siona do art. 33 Kodeksu karnego. 

Do najistotniejszych zmian nale¿y
poprawka do art. 1 pkt 2, zmieniaj¹ca
par. 4 w art. 197. Senat uzna³, ¿e brak
jest logicznego uzasadnienia do wyod-
rêbniania szczególnych postaci prze-
stêpstwa zgwa³cenia, ze wzglêdu na
udzia³ w nim jednego (par. 1 lub 2),
dwóch (par. 3) albo trzech i wiêcej
sprawców (par. 4). W zwi¹zku z tym Se-
nat dokona³ przekszta³cenia i uporz¹d-
kowania przepisów dotycz¹cych kwali-
fikowanych form zgwa³cenia, w wyniku
którego zgwa³cenie zbiorowe (2 i wiêcej
sprawców) pozostanie wystêpkiem
i granice sankcji wynosz¹ od 2 do 12 lat
pozbawienia wolnoœci, zaœ zgwa³cenie
ze szczególnym okrucieñstwem bêdzie
zbrodni¹, a granice sankcji wynios¹ od
3 do 15 lat pozbawienia wolnoœci.

U podstaw takiego rozstrzygniêcia le¿a-
³o przekonanie Senatu o zdecydowanie
wiêkszej spo³ecznej szkodliwoœci czy-
nów dokonywanych ze szczególnym
okrucieñstwem. 

Senat usun¹³ z ustawy przestêpstwo
polegaj¹ce na dopuszczaniu siê obcowa-
nia p³ciowego lub innej czynnoœci seksu-
alnej w obecnoœci ma³oletniego albo pu-
blicznie maj¹c na uwadze dwie okolicz-
noœci. Po pierwsze w uzasadnieniu orze-
czenia S¹du Najwy¿szego znalaz³a siê
szeroko ujêta wyk³adnia pojêcia „innych
czynnoœci seksualnych” (orzeczenie
nr I KZP 17/99, OSNKW 1999/7-8/37).
Wyk³adnia ta w powi¹zaniu z dyspozy-
cj¹ normy zawartej w art. 200a penalizu-
je znaczn¹ iloœæ zachowañ nie nosz¹cych
cech kryminalnych czy patologicznych.
Ponadto w opinii Senatu czêœæ normy
wyra¿onej w art. 200a pokrywa siê z za-
kresem dyspozycji przepisu art. 140 Ko-
deksu wykroczeñ. 

Senat stoj¹c na stra¿y przyrodzonej
godnoœci cz³owieka i wyra¿onym w pre-

ambule Konstytucji RP odwo³aniu siê do
kultury zakorzenionej w chrzeœcijañskim
dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartoœci uzna³ za konieczne wprowadze-
nie przed³o¿onej w uchwale zmiany do
art. 202 Kodeksu karnego. Zdaniem Se-
natu, niezbêdne jest przywrócenie zaka-
zu rozpowszechniania, produkcji, spro-
wadzania, przewo¿enia, przenoszenia,
przesy³ania oraz przechowywania wszel-
kich treœci pornograficznych wyra¿o-
nych w ka¿dej formie, w szczególnoœci
zaœ w formie pism, druków lub wizerun-
ków, albowiem pornografia nosi cechy
wysokiej szkodliwoœci spo³ecznej, godzi
w dobro rodziny, jest Ÿród³em patologii
i kryminalnych zachowañ. Nale¿y do-
daæ, ¿e Senat z³agodzi³ sankcjê karn¹ za
rozpowszechnianie tzw. twardej porno-
grafii wyra¿aj¹c w ten sposób przekona-
nie, ¿e sankcje karne za poszczególne
przestêpstwa musz¹ tworzyæ w ca³ym
Kodeksie karnym zwarty system, oparty
na hierarchii wartoœci dóbr chronionych
prawem. 

Jasna Góra, styczeñ 2000

APEL O W£¥CZENIE SIÊ W PRZYGOTOWANIE DNIA ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA

25 marca bie¿¹cego roku prze¿ywaæ bêdziemy Jubileusz 2000 lat od Poczêcia Jezusa Chrystusa w ³onie Najœwiêt-
szej Maryi Panny. 

25 marca, ju¿ od lat, obchodzimy w Polsce Dzieñ Œwiêtoœci ¯ycia, poœwiêcony szczególnej trosce o ¿ycie poczêtych
dzieci wyra¿onej poprzez modlitwê, apostolstwo i ofiarê na rzecz obrony ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci. 

W dniu tym organizujmy nabo¿eñstwa, Msze œwiête, adoracje Najœwiêtszego Sakramentu w intencji obrony ¿y-
cia! Propagujmy Dzie³o Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego. 

Nie zapomnijmy tak¿e o organizowaniu w swoim œrodowisku, najbli¿szym otoczeniu konkretnej pomocy na
rzecz samotnych matek, rodzin wielodzietnych, ludzi potrzebuj¹cych. 

Wszystkich obroñców ¿ycia zapraszamy na Jasn¹ Górê na tradycyjn¹ pielgrzymkê, która odbêdzie siê 25 marca
br. Rozpocznie siê spotkaniem w Auli Papieskiej o godz. 8.45. W programie przewidziano m.in.: Mszê œwiêt¹ w Ka-
plicy Cudownego Obrazu i z³o¿enie przyrzeczeñ Duchowej Adopcji. 

W nadziei na pielgrzymkowe spotkanie w 2000 lat po Zwiastowaniu: 

o. Ignacy Rêkawek – kustosz Jasnogórskiego Sanktuarium  (Duchowa Adopcja Dziecka Poczêtego); 
dr in¿. Antoni Ziêba  (Krucjata Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci); 
Halina i Czes³aw Chytrowie  (Diakonia Obrony ¯ycia Ruchu Domowego Koœcio³a); 
dr Pawe³ Wosicki  (prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia); 
Ewa Kowalewska  (Forum Kobiet Polskich)

25 MARCA
2000 lat od Zwiastowania Pañskiego 

ŒWIÊTO ZWIASTOWANIA PAÑSKIEGO
– 25 MARCA –

DNIEM ŒWIÊTOŒCI ¯YCIA
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Katechizm Koœcio³a 
Katolickiego: 

Pornografia ciê¿k¹ win¹
„Pornografia polega na wyrwaniu

aktów p³ciowych, rzeczywistych lub
symulowanych, z intymnoœci partne-
rów, aby w sposób zamierzony pokazy-
waæ je innym. Zniewa¿a ona czystoœæ,
poniewa¿ stanowi wynaturzenie aktu
ma³¿eñskiego, wzajemnego intymnego
daru ma³¿onków. Narusza powa¿nie
godnoœæ tych, którzy jej siê oddaj¹ (ak-
torzy, sprzedawcy, publicznoœæ), ponie-
wa¿ jedni staj¹ siê dla drugich przed-
miotem prymitywnej przyjemnoœci
i niedozwolonego zarobku. Przenosi
ona ich wszystkich w œwiat iluzorycz-
ny. Pornografia jest ciê¿k¹ win¹.
W³adze cywilne powinny zabroniæ
wytwarzania i rozpowszechniania
materia³ów pornograficznych”. 
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 2354) 

„Wspólnota polityczna ma obowi¹-
zek szanowaæ rodzinê, pomagaæ jej i za-
pewniæ jej zw³aszcza: (...) ochronê bez-
pieczeñstwa i warunków zdrowia, zw³asz-
cza wobec takich zagro¿eñ, jak narkoma-
nia, pornografia, alkoholizm itd.”. 
(Katechizm Koœcio³a Katolickiego, 2211) 

Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II: 

„Cywilizacja œmierci chce znisz-
czyæ czystoœæ serca. Jedn¹ z metod te-
go dzia³ania jest celowe podwa¿anie
wartoœci tej postawy cz³owieka, któr¹
okreœlamy cnot¹ czystoœci. Jest to zja-
wisko szczególnie groŸne, gdy¿ celem
ataku staj¹ siê wra¿liwe sumienia

dzieci i m³odzie¿y. Cywilizacja, która
w ten sposób rani lub nawet zabija
prawid³ow¹ relacjê cz³owieka do cz³o-
wieka, jest cywilizacj¹ œmierci, bo
cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez prawdziwej
mi³oœci. (...) 

G³oœcie œwiatu dobr¹ nowinê o czy-
stoœci serca i przekazujcie swoim przy-
k³adem ¿ycia orêdzie cywilizacji mi³o-
œci. (...) Nie lêkajcie siê ¿yæ wbrew
obiegowym opiniom i sprzecznym
z Bo¿ym prawem propozycjom. Odwaga
wiary wiele kosztuje, ale wy nie mo¿ecie
przegraæ mi³oœci! Nie dajcie siê zniewo-
liæ! Nie dajcie siê uwieœæ u³udom szczê-
œcia, za które musielibyœcie zap³aciæ zbyt
wysok¹ cenê, cenê nieuleczalnych zara-
nieñ lub nawet z³amanego ¿ycia w³asne-
go i cudzego! (...) 

Zwracam siê równie¿ do naszych
polskich rodzin – do was, ojcowie
i matki. Trzeba, aby rodzina stanê³a
zdecydowanie w obronie czystoœci
swoich progów domowych, w obronie
godnoœci ka¿dej osoby. Strze¿cie wasze
rodziny przed pornografi¹, która dzisiaj
pod ró¿nymi postaciami wdziera siê
w œwiadomoœæ cz³owieka, zw³aszcza
dzieci i m³odzie¿y. Broñcie czystoœci
obyczajów w waszych ogniskach do-
mowych i w ¿yciu spo³ecznym. (...)
B³ogos³awieni czystego serca, albowiem
oni Boga ogl¹daæ bêd¹ (Mt 5, 8)”. 

(Sandomierz, 12 czerwca 1999 r.) 

Episkopat Polski: 

„Je¿eli pragniemy dziœ zwróciæ uwagê
na jeden ze wspó³czesnych problemów, to
dlatego, ¿e jest on szczególnie niebez-
pieczny i zdolny tragicznie wynaturzyæ
godnoœæ cz³owieka. Do rangi paradoksu

urasta fakt powszechnej troski o czystoœæ
naturalnego œrodowiska, czystoœæ powie-
trza, wody, ¿ywnoœci, przy jednoczesnym
zagubieniu troski o czystoœæ ludzkich
serc, któr¹ niszczy erotyzacja ¿ycia, jak¿e
czêsto propagowana w œrodkach przeka-
zu. Przejawem tej erotyzacji, traktuj¹cej
cz³owieka instrumentalnie, jest plaga por-
nografii, coraz bardziej dostêpnej. (...) 

Pojawiaj¹ce siê informacje o handlu
dzieæmi, wykorzystywanymi w przemy-
œle pornograficznym, wystarczaj¹co uza-
sadniaj¹ koniecznoœæ potraktowania zja-
wiska z najwiêksz¹ uwag¹ i trosk¹. 

Dlatego te¿ z szacunkiem i trosk¹
myœlimy o ruchach i œrodowiskach,
które w imiê prawdy o cz³owieku po-
dejmuj¹ wysi³ek wyeliminowania por-
nografii z naszego ¿ycia. Ka¿dy, kto
wierzy, ¿e cz³owiek jest dzieckiem Bo-
¿ym, wezwanym, aby godnie przejœæ
przez ¿ycie i osi¹gn¹æ zbawienie, bê-
dzie uczestniczy³ w tym wysi³ku. Mo-
dlimy siê wiêc o œwiat³o dla umys³ów
i wra¿liwoœæ dla serc m³odzie¿y, aby po-
trafi³a siê zdobyæ na ¿ycie wolne od nie-
czystoœci, w jakimkolwiek przejawie”. 
(Fragment listu pasterskiego Episkopatu

Polski z okazji Tygodnia Wychowania,
na niedzielê 13 wrzeœnia 1998 r.) 

Prymas Polski 
kard. Józef Glemp: 

„Pornografia degraduje godnoœæ
cz³owieka i sprowadza go do roli niewol-
nika na³ogu; w takich sytuacjach trzeba
siêgn¹æ po pomoc Jezusa Chrystusa”. 

(Warszawa, 30 stycznia 2000 r.) 

Arcybiskup Józef Michalik –
Metropolita Przemyski: 

„ (...) Pragnê przypomnieæ obowi¹zu-
j¹ce nas zalecenie czystoœci, zawarte
w VI i IX przykazaniu Bo¿ym. Pan Bóg,
stwarzaj¹c cz³owieka, uczyni³ jego cia³o
mieszkaniem duszy. Zjednoczy³ j¹ tak
nieroz³¹cznie z materi¹ cia³a, ¿e nadaje
mu ¿ycie i kszta³t, prowadzi do rozwoju
lub skar³owacenia. Cia³o nasze przez
Chrzest i ³askê Jezusow¹ staje siê œwi¹-
tyni¹ Ducha Œwiêtego, gdzie zamieszku-
je Bóg. Roœnie i piêknieje cz³owiek, jeœli
harmonijnie rozwija siê w nim to, co du-
chowe i to, co cielesne. (...) 

Wiele jest pu³apek czyhaj¹cych na
mi³oœæ ludzk¹ i têsknotê za szczêœciem.
Warto by o nich kiedyœ szerzej powie-
dzieæ. Dziœ chcê zwróciæ uwagê na nad-
u¿ywanie erotyzmu, który witrynami

Koœció³ przeciw 
pornografii

„Lecz kto by sta³ siê powodem grzechu dla jednego z tych ma-
³ych, którzy wierz¹ we Mnie, temu by³oby lepiej kamieñ m³yñ-
ski zawiesiæ u szyi i utopiæ go w g³êbi morza. Biada œwiatu
z powodu zgorszeñ! Musz¹ wprawdzie przyjœæ zgorszenia, lecz
biada cz³owiekowi, przez którego dokonuje siê zgorszenie!”

(Mt 18, 6–7)
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sklepów, ekranem telewizora, s³owami
brudnych ¿artów zalewa œwiat. 

Grzechem szczególnie promowa-
nym, a rani¹cym sumienia, staje siê por-
nografia. Trzeba j¹ odró¿niæ od niewin-
nej, naturalnej nagoœci, która nie gorszy
w malowanych przez artystów œwiêtych
obrazach i budzi wdziêcznoœæ wobec
Boga za dar macierzyñstwa, kiedy widzi-
my matkê, karmi¹c¹ niemowlê piersi¹. 

Korzystanie z cia³a niezgodnie z ce-
lem, do jakiego zosta³o powo³ane, przeczy
prawom natury i zdrowemu rozs¹dkowi.
Niew³aœciwe zwrócenie uwagi na p³cio-
woœæ prowadzi do powolnego przerostu
zainteresowañ i zahamowania rozwoju
uczuæ wy¿szych poprzez szukanie przy-
jemnoœci, nawet z pominiêciem zasad sza-
cunku dla osoby drugiego cz³owieka. Od-
t¹d rozpoczyna siê proces rozk³adu. 

Jednym z najbardziej agresywnych
niebezpieczeñstw zagra¿aj¹cych dziœ pe³-
nemu rozwojowi cz³owieka jest niepraw-
da na temat mi³oœci, prowadz¹ca do fa³-
szywego ukierunkowania pragnieñ przy-
jemnoœci na sferê cielesn¹ z pominiêciem
sumienia. Chorob¹ moralnoœci jest por-
nografia, która poprzez obraz lub opis
funkcji narz¹dów danych cz³owiekowi
przez Boga do przekazania ¿ycia, wp³ywa
na wyobraŸniê ludzi i budzi podniecenie. 

Ju¿ to ogólne okreœlenie, czym jest
pornografia wskazuje na manipulacjê in-
tencji jej producentów. Niesie ona spu-
stoszenie psychiczne osobom korzystaj¹-
cym z tej brudnej oferty. Pornografia to
„intymnoœæ na sprzeda¿”, która zabija
poczucie wstydu i znosi wszelkie grani-
ce przyzwoitoœci w relacjach miêdzy
ludŸmi. Niszczy sam¹ tajemnicê intym-
noœci i depcze godnoœæ drugiego cz³o-
wieka, czyni¹c go przedmiotem wyko-
rzystywanym do wyci¹gniêcia przyjem-
noœci lub zysku, bez nawi¹zania we-
wnêtrznego z nim kontaktu. 

Ciê¿ko poraniona wyobraŸnia nie-
kiedy nie bêdzie ju¿ nigdy w stanie
oczyœciæ siê i poderwaæ do prze¿yæ wy¿-
szych i g³êbszych. Cz³owiek odczuwa
wtedy bolesne napiêcie miêdzy têsknot¹
do czystoœci i piêkna, a uwiêzieniem
w brudnym doœwiadczeniu, które kiedyœ
prze¿y³, nie zdaj¹c sobie do koñca spra-
wy, jak wielk¹ cenê przyjdzie mu p³aciæ
za ten fakt pierwszego zgorszenia. 

Przestrzeganie przed brudnym obra-
zem, a nawet zakaz jego rozpowszech-
niania, jest wyrazem s³usznej troski o za-
bezpieczenie ka¿dego cz³owieka – za-
równo m³odocianego, jak i doros³ego
przed agresj¹ na jego wra¿liwoœæ we-
wnêtrzn¹. Tymczasem producenci por-
nografii szczególnie pragn¹ oddzia³ywaæ

na m³odzie¿ mêsk¹ w okresie dojrzewa-
nia, kiedy zainteresowanie ¿yciem sek-
sualnym jest wiêksze, a pe³na osobo-
woœæ dopiero siê kszta³tuje. 

Drodzy Rodzice, czuwajcie gorli-
wiej nad czystoœci¹ w³asn¹ i waszych
dzieci! Stanowczo trzeba usun¹æ z do-
mu niew³aœciwe kasety, gdyby takowe
siê tam znalaz³y i nie tolerowaæ ¿ad-
nych wypo¿yczalni kaset pornogra-
ficznych, bowiem wielkie z³o wyrz¹dza
pornografia dzieciom, prowadz¹c
w prosty sposób do grzechów, do zbo-
czeñ i przestêpstw. 

Powiedzmy prosto: pornografia jest
grzechem œmiertelnym, poniewa¿ ³amie
prawo Bo¿e, ale jest te¿ powa¿nym za-
gro¿eniem zdrowia psychicznego oraz
porz¹dku publicznego. Ma œcis³e zwi¹z-
ki z brudnymi pieniêdzmi i wdziera siê
dziœ wszêdzie, poprzez nieskromne mody
i stroje, filmy, kasety, Internet, ksi¹¿ki
i dziesi¹tki kolorowych pism. Problem
znamy wszyscy. Nie wolno udawaæ, ¿e
nie widzimy zalewu nieczystoœciami.
Czas rozpocz¹æ przeciwdzia³ania, zw³asz-
cza, ¿e dowiadujemy siê o powracaj¹cych
próbach deprawowania narodu, dokony-
wanych w majestacie prawa. (...) 

Pornografia jest swoist¹ form¹
przemocy ludzi, pragn¹cych bogaciæ
siê w bardzo niemoralny sposób. Jest
to grzech ludzi doros³ych, którzy demo-
ralizuj¹ m³odzie¿, psuj¹ dobre obyczaje
i szerz¹ rozk³ad moralny. Ci ludzie po-
winni spotkaæ siê z wyraŸnym sprzeci-
wem i samoobron¹. 

Wszystkich, którzy cierpi¹ na grzech
nieczystoœci spowodowany przez porno-
grafiê, zachêcam, aby z nim zerwali, aby
poczuli siê wolni. Oczyszczeni w spo-
wiedzi œwiêtej, niech Chrystusowi za-
wierz¹ troskê o uzdrowienie duchowe. 

Wiele mo¿na zrobiæ w obronie godnoœci
cz³owieka, aby zabezpieczyæ zdrow¹ „an-
troposferê” wokó³ spraw zwi¹zanych z ety-
k¹ cia³a. Grzech promowanej nieczystoœci
zagra¿a nam wszystkim, dzieciom i doro-
s³ym. Samoobrona jest wyrazem troski
o zdrowie. Co zatem czyniæ, aby uchroniæ
siê przed z³ym wp³ywem pornografii?

1. Trzeba pokazywaæ piêkno czystej
mi³oœci. Jest ona mo¿liwa i wcale nie tak
rzadko wystêpuje! Pogadanki wycho-
wawcze w rodzinach nale¿y ilustrowaæ
piêknym obrazem i godnym przyk³adem
udanej mi³oœci rodzinnej, gdzie wiernoœæ
stoi u podstaw nadziei i sukcesów. 

2. Uœwiadamiaæ sobie i innym war-
toœæ Bo¿ego prawa, którego zachowanie
gwarantuje wszechstronny rozwój cz³o-
wieka. Pan Jezus w Kazaniu na Górze
wyraŸnie przestrzega³: „Ka¿dy kto po¿¹-

dliwie patrzy na kobietê, ju¿ w swoim ser-
cu dopuœci³ z ni¹ cudzo³óstwa” (Mt 5, 28). 

3. W ka¿dej szkole i parafii wiêcej
mówiæ o tym, ¿e rodzina powo³ana jest
do zadañ wychowawczych, a rodzina ka-
tolicka do ¿ycia w œwiêtoœci. Wielo-
aspektowe zagro¿enia rodziny trzeba po-
znaæ, ale siê nimi nie zniechêcaæ. Promo-
waæ œwiêtoœæ rodzin, to zamykaæ ludziom
drogê do piek³a, a otwieraæ szanse na nie-
bo (por. W. Pó³tawska, Samo ¿ycie, 166). 

4. Promowaæ godn¹ modê w ubio-
rach, a w spotkaniach towarzysko–ro-
dzinnych zwracaæ uwagê na potrzebê
skromnego stroju w miejscach sakral-
nych i publicznych. 

5. Tworzyæ grupy antypornogra-
ficzne a w stowarzyszeniach katolickich
zaprogramowaæ dzia³ania przeciw por-
nografii. Z nadziej¹ witamy inicjatywy
walki z pornografi¹, które promuje tygo-
dnik „�ród³o” i miesiêcznik „Mi³ujcie
siê”. Warto korzystaæ z tych pism. 

6. Zwracaæ uwagê wypo¿yczalniom
kaset „porno” i sprzedawcom brudnej li-
teratury na niemoralnoœæ ich zarobku,
a gdyby nie pos³uchali, nie kupowaæ
w ich sklepach ¿adnych towarów. Sze-
rzyciele pornografii zawsze pope³niaj¹
grzech ciê¿ki i trzeba, ¿eby zaczêto
o tym g³oœno mówiæ. 

7. Stawiaæ wymagania parlamenta-
rzystom, aby prawo chroni³o dzieci
i m³odzie¿ przed krzywd¹ deprawacji
seksualnej, a promowa³o wychowanie do
¿ycia czystego i wolnego. 

8. Pomóc wydostaæ siê m³odym lu-
dziom z uwik³añ ¿ycia erotycznego, jeœli
takowe zauwa¿ymy. 

9. Tworzyæ miejsca pracy i odpoczyn-
ku dla m³odzie¿y, aby nie musieli odda-
waæ siê pijañstwu czy zarobkom przez
„lekkie” obyczaje. £atwoœæ turystyki
miêdzynarodowej staje siê dziœ dla Euro-
py niebezpieczn¹ okazj¹ do deprawacji
moralnej i rozprzestrzeniania œmiertel-
nych, nieuleczalnych chorób. (...) 

Piêkna jest mi³oœæ ofiarna i czysta.
Mówmy ludziom o takiej mi³oœci
ch³opca do dziewczyny, która stawia
Jezusa poœrodku nich i pozwala z czy-
stym sercem przystêpowaæ do Komu-
nii Œwiêtej, nawet codziennej! 

Wszystkim potrzebna jest ta nasza
nauka, bo nie od nas pochodzi, ale od
Chrystusa. Nie wstydŸmy siê zmagañ
o czystoœæ myœli, s³ów i czynów. Modli-
tw¹ pomagajmy sobie wzajemnie.
Wzrost w czystoœci bêdzie wzrostem
w wierze, warto podj¹æ ten wysi³ek. (...)”

(fragmenty listu abp. Józefa Michalika
na rozpoczêcie roku szkolnego 1998/99) 



Halina Chytra: W jaki sposób do-
tar³a do Ojca idea Duchowej Adopcji? 

O. Sebastian Matecki: 
Po raz pierwszy spotka³em siê z ide¹

Duchowej Adopcji w koœciele oo. pau-
linów pw. Ducha Œwiêtego w Warsza-
wie, w 1987 roku. Istnia³a tam ju¿ gru-
pa zwana Stra¿¹ Pokoleñ, skupiaj¹ca
g³ównie m³odzie¿ akademick¹ i absol-
wentów wy¿szych uczelni, która zaini-
cjowa³a tê dzia³alnoœæ. Wówczas natra-
fiono na artyku³ dotycz¹cy Duchowej
Adopcji opublikowany w „Rycerzu
Niepokalanej”. Jak wiadomo, idea po-
chodzi z Angli, jednak tam nie trafi³a na
korzystny grunt. Inaczej w Polsce...
Pierwsz¹ Duchow¹ Adopcjê w koœciele
Œwiêtego Ducha przy ul. D³ugiej
w Warszawie przeprowadzono 2 lutego
1987 roku. 

H. Ch.: Co zmobilizowa³o Ojca do
podjêcia tej misji? 

O. Sebastian: Moi prze³o¿eni, któ-
rzy powierzyli mi to zadanie. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e by³em u podstaw, ale to nie
ja zapocz¹tkowa³em tê dzia³alnoœæ. Po-
cz¹tkowo grupa modlitewna zbiera³a siê
w ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹-
ca, a spotkanie rozpoczynaliœmy Msz¹
œwiêt¹, potem odmawialiœmy Ró¿aniec.
Po modlitwie odbywa³y siê wspólne spo-
tkania referatowe, dyskusje. 

Maryla G³uszak: Ojciec przewod-
niczy³ grupie, która pierwsza podjê³a
Duchow¹ Adopcjê. Kto wtedy wspó³-
pracowa³ z Ojcem? 

O. Sebastian: Bardzo ceniê pracê
Elizy Pyrkosz, Jurka Zieliñskiego, Wie-
s³awy Kowalskiej, Jacka Bartysia i pani
Haliny Duczmal Pacowskiej, którzy
z wielkim zaanga¿owaniem wcielali
w ¿ycie now¹ ideê.

H. Ch.: Sk¹d wziê³y siê materia³y do
przeprowadzenia Duchowej Adopcji? 

O. Sebastian: Pierwsz¹ modlitwê –
„Panie Jezu”... wydano za zgod¹ Kurii Me-
tropolitalnej w Warszawie, natomiast Cere-
monia³ zosta³ opracowany wed³ug schema-
tu, s³u¿¹cego ró¿nym formom œlubowañ:
S³owo Bo¿e, modlitwa ogólna Celebransa,
modlitwa do Ducha Œwiêtego, zapytania
i przekazanie œwiat³a. Postanowiliœmy

przestrzegaæ tej celebry, poniewa¿ zdarza-
³y siê ró¿nego rodzaju wypaczenia. 

M. G.: Jak rozkrzewi³a siê Ducho-
wa Adopcja? 

O. Sebastian: Pocz¹tkowo spotyka-
liœmy siê tylko w naszym koœciele, ale
ju¿ wtedy planowaliœmy krzewienie Du-
chowej Adopcji na zewn¹trz, szczegól-
nie poza Warszaw¹. Organizacja pierw-
szych modlitw i grup Duchowej Adopcji
poza stolic¹ by³a dla nas bardzo wa¿nym
prze¿yciem. Odby³o siê to dziêki s³u¿bie
apostolskiej ludzi œwieckich. Pierwszym
aposto³em by³a Wies³awa Kowalska,
która podjê³a inicjatywê przeniesienia
Duchowej Adopcji na teren diecezji san-
domierskiej i radomskiej. W Ka³kowie
ko³o Starachowic powsta³ sta³y Oœrodek
Duchowej Adopcji pod przewodnictwem
kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Bo-
lesnej, ks. Czes³awa Wali. Potem pojawi-
li siê pañstwo Krystyna i Zdzis³aw Arku-
szyñscy z Gdañska – ma³¿onkowie piel-
grzymuj¹cy w intencji obrony ¿ycia do
sanktuariów Matki Bo¿ej w Polsce.

M. G.: W³aœnie od tego momentu
rozpoczê³a siê dzia³alnoœæ Ruchu Krze-
wienia Duchowej Adopcji w Polsce? 

O. Sebastian: Ruch dopiero wtedy
siê rodzi³, to w³aœnie by³y pocz¹tki. Pañ-
stwo Arkuszyñscy, otrzymawszy aproba-
tê od abp. Tadeusza Goc³owskiego, za-
nieœli Duchow¹ Adopcjê do parafii na te-
renie Trójmiasta. Wiod¹cym oœrodkiem
w krzewieniu tego dzie³a na Wybrze¿u
by³o Sanktuarium Matki Bo¿ej Brze-
miennej w Gdañsku – Matemblewie, któ-
remu przewodniczy³ ks. pra³at Kazimierz
Krucz. Ogólnopolski Ruch Krzewienia
Duchowej Adopcji powo³ano do ¿ycia na
pocz¹tku 1994 r. na Jasnej Górze. 

H. Ch.: Jak jeszcze rozpowszech-
nia³a siê Duchowa Adopcja? 

O. Sebastian: Bardzo wa¿n¹ rolê
odegra³y pielgrzymki, w czasie których
liczne grupy p¹tników podejmowa³y po-
stanowienia. 25 i 26 marca 1994 r. na Ja-
snej Górze, przed Cudownym Obrazem
Matki Bo¿ej Królowej Polski, odby³o siê
nabo¿eñstwo Duchowej Adopcji z pierw-
szymi przyrzeczeniami. Wtedy te¿ po-
wo³ano Centralny Oœrodek Duchowej

Adopcji, który mia³ krzewiæ dzie³o
wœród pielgrzymów przybywaj¹cych
z Polski i ze œwiata. Pocz¹tkiem realiza-
cji tego zamys³u by³o z³o¿enie przyrze-
czenia Duchowej Adopcji przez grupê
3500 pielgrzymów z Pieszej Pielgrzymki
Warszawskiej 15 sierpnia 1994 r., w Uro-
czystoœæ Wniebowziêcia Matki Boskiej.
Prymas Polski, kard. Józef Glemp by³
pierwsz¹ osob¹, która podjê³a to posta-
nowienie w czasie uroczystoœci. 

M. G.: Misja Duchowej Adopcji ma
ju¿ zasiêg miêdzynarodowy. W czasie
rekolekcji dla animatorów o. Ignacy
Rêkawek powiedzia³, ¿e dzie³o to za-
niesiono ju¿ do prawie trzydziestu kra-
jów œwiata. Jakie to kraje? 

O. Sebastian: Niemcy, Belgia, Fran-
cja, Anglia i inne. Warto te¿ wspomnieæ
o wa¿nym Oœrodku Duchowej Adopcji
na Wêgrzech, w Koœciele Skalnym na
Wzgórzu Gellerta w Budapeszcie. Mi-
chalici zanieœli to dzie³o do Stanów Zjed-
noczonych, pani Teresa Wiszowaty na te-
ren Bia³orusi, rozwija siê tak¿e ju¿
w Chorwacji, a dziêki zaanga¿owaniu ks.
pra³ata Franciszka Ko³acza na Ukrainie. 

H. Ch.: W jaki sposób mo¿na jesz-
cze rozszerzaæ tê misjê? 

O. Sebastian: Wa¿ne, aby w czasie
ró¿nych rekolekcji zechêcaæ wiernych do
podjêcia zobowi¹zania Duchowej Adop-
cji. Modlitwy w intencji ¿ycia dzieci nie
narodzonych mog¹ wi¹zaæ siê z dobrymi
uczynkami, np. niesieniem pomocy ma-
terialnej rodzinom w trudnej sytuacji, za-
niedbanym dzieciom, mo¿e to byæ tak¿e
jedna z form uzdrowienia ojców i matek,
którzy dopuœcili siê aborcji. 

H. Ch.: Co uwa¿a Ojciec za szcze-
góln¹ cechê Duchowej Adopcji? 

O. Sebastian: W Duchowej Adopcji
najpiêkniejsze jest to, ¿e ludzie siê modl¹
w intencji nie narodzonych i ¿e czêsto s¹
to anonimowe postanowienia. 

Rozmawiali: Halina, Czes³aw Chy-
trowie i Maryla G³uszak 

Strony Duchowej Adopcji redaguj¹:
Halina i Czes³aw Chytrowie, Maryla
G³uszczak, O. Stanis³aw Jarosz, 
O. Ignacy Rêkawek.

Rozmowa z o. Sebastianem Mateckim OSPPE,
który przewodniczy³ pierwszej w Polsce grupie,
która podjê³a misjê krzewienia Duchowej Adopcji 
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historii zbawienia Bóg wie-
lokrotnie objawia³, ¿e wier-
noœæ wartoœciom i stra¿ nad

nimi powierza przede wszystkim mê¿-
czyŸnie – ojcu. Ju¿ na samym pocz¹tku,
w pierwotnym objawieniu, kiedy pierwsi
rodzice pope³nili w raju grzech pierwo-
rodny i wyrwali siê z r¹k Bo¿ych, Stwór-
ca zwraca siê do Adama z rodzajem rozli-
czenia z tego, co siê sta³o. Pyta: „Gdzie je-
steœ?” i „Czy mo¿e zjad³eœ z drzewa,
z którego zakaza³em ci jeœæ?”
(Rdz 3,9.11). To Adama przede wszyst-
kim czyni odpowiedzialnym za z³amanie
wiernoœci, zawiedzenie zaufania. 

Tak¿e w póŸniejszych dziejach zba-
wienia widzimy na przyk³adzie Abraha-
ma, patriarchów i proroków, jak Bóg po-
s³uguj¹c siê mê¿czyzn¹ i powierzonym
mu ojcostwem realizuje proces wycho-
wywania i kszta³cenia narodu wybrane-
go, poszczególnych rodzin i ludzi. 

W szczególny sposób do³¹cza do te-
go szeregu postaci Józef, przybrany oj-
ciec Jezusa. Wybieraj¹c go, Bóg decydu-
je o losie Swojego Syna, o Jego ¿yciu. To
w³aœnie Józef bêdzie wype³nia³, co jawi
siê jako zamys³ Bo¿y. 

Przed ojcem zawsze stoi zasadnicze
zadanie kszta³towania dziecka, zw³asz-
cza kszta³towania jego postawy wobec
Boga, w d³ugim i trudnym procesie wy-
chowawczym. 

Matka jest pierwsz¹ osob¹ zasadni-
czo wp³ywaj¹c¹ na rozwój dziecka, na
jego wzrost w cz³owieczeñstwie i chrze-
œcijañstwie. Oddzia³uje na niego swoim
emocjonalnym wnêtrzem, swoj¹ czu³o-
œci¹, drobnymi gestami, opiek¹ i akcep-
tacj¹. Daje mu poczucie bezpieczeñstwa,
tworz¹c dom i najbli¿sze otoczenie, któ-
re wype³nia macierzyñsk¹ mi³oœci¹ in-
spirowan¹ mi³oœci¹ Bo¿¹. 

Ale kobietê w jej staraniach, w pracy
nad stworzeniem pe³nego ciep³a i mi³o-

œci domu wspiera i motywuje
jej m¹¿, ojciec dziecka. To on
jest fundamentem i oparciem.
On stoi na stra¿y wartoœci:
prawdy, sprawiedliwoœci, sza-
cunku, uczciwoœci. Jego zada-
niem jest zw³aszcza wiernoœæ
wartoœciom reprezentowanym
przez kobietê – matkê, a co za
tym idzie, zabezpieczanie
i ochrona ¿ycia dziecka. Mê¿-
czyzna staje siê tutaj reprezen-
tantem Boga-Ojca, Jego pew-
nej, mocnej, nieodwo³alnej mi-
³oœci. Taka jest rola wyznaczo-
na mu przez Stwórcê. 

Im g³êbiej mê¿czyzna rozu-
mie to swoje zadanie, im moc-
niej czuje siê zwi¹zany
z Bogiem Ojcem, tym bardziej
jest cz³owiekiem wiary, buduj¹-
cym i prze¿ywaj¹cym swoje ist-
nienie w Bogu. Wtedy potrafi
spe³niæ rolê opoki, obroñcy ¿ycia i gwa-
ranta Boskich zamierzeñ. Odwrotnie, im
bardziej odchodzi od Stwórcy, tym bar-
dziej zawieszony jest w pustce i nie po-
trafi byæ niezawodnym punktem odnie-
sienia dla kszta³tuj¹cego siê cz³owieka. 

Jan Pawe³ II pisze w Evangelium vitae:
„trac¹c wra¿liwoœæ na Boga, traci siê tak-
¿e wra¿liwoœæ na cz³owieka” (EV, 21).
¯ycie ludzkie staje siê wtedy rzecz¹, a nie
darem od Boga. „Zamkniêty w ciasnym
krêgu swojej fizycznej natury, [cz³owiek]
staje siê w pewien sposób «rzecz¹» pró-
buje zrozumieæ «transcendentny» cha-
rakter tego, ¿e «istnieje jako cz³owiek».
Dlatego nie traktuje ju¿ ¿ycia jako wspa-
nia³ego daru Bo¿ego, który zosta³ powie-
rzony jego odpowiedzialnoœci, aby on go
strzeg³ z mi³oœci¹ i «czci³» jako rzeczy-
wistoœæ «œwiêt¹». ¯ycie staje siê dla nie-
go po prostu «rzecz¹», któr¹ on uwa¿a za
sw¹ wy³¹czn¹ w³asnoœæ, poddaj¹c¹ siê

bez reszty jego panowaniu i wszelkim
manipulacjom” (EV, 22). 

Je¿eli wiêc mê¿czyzna – ojciec chce
spe³niæ swoj¹ rolê w kszta³towaniu
dziecka, a zw³aszcza przekazaæ mu œwia-
domoœæ odpowiedzialnoœci zwi¹zanej
z przekazywaniem ¿ycia, musi ci¹gle
staraæ siê o swoje ¿ycie w Bogu, o sta³y,
pog³êbiaj¹cy siê kontakt z Bogiem-
Ojcem. Tylko On jest ¿yciem i Ÿród³em
¿ycia, wiêc tylko w nim mo¿na je zrozu-
mieæ i pokochaæ oraz przekazywaæ in-
nym jego umi³owanie.

ks. dr Franciszek P³onka

Aby ka¿dy ojciec pamiêta³, ¿e jest
odpowiedzialny za religijne wychowanie dzieci
i za przekazanie im szacunku 
dla ¿ycia nienarodzonych

Intencja Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczêtych Dzieci na luty roku 2000
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Intencja Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczêtych Dzieci na
marzec 2000: 

Aby Bóg Ojciec darzy³ wszelkimi
potrzebnymi ³askami ka¿dego ojca
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Seria ksi¹¿eczek „Pogodne wieczory” to niezast¹piona pomoc w pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹
na obozach, zimowiskach, oazach czy w œwietlicach. Ka¿da ksi¹¿eczka stanowi odrêbn¹ ca³oœæ: 

I tom: Quizy i zagadki,  II tom: Zabawy na s³oñce i deszcz, 
III tom: Teatr,  IV tom: O Biblii inaczej

„Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów klas V – VI
szko³y podstawowej”. Praca zbiorowa pod redakcj¹ Teresy Król cena: 12,80 z³

„Wêdruj¹c ku doros³oœci. Wychowanie do ¿ycia w rodzinie dla uczniów klas I – III
gimnazjum” . Praca zbiorowa pod redakcj¹ Teresy Król cena: 17,80 z³

Rodzina to Akademia Dobra. Autorzy podrêczników
wskazuj¹ na wartoœæ rodziny. Ucz¹ m³odego cz³owieka, jak
pomagaæ sobie nawzajem, okazywaæ szacunek i budowaæ
wiêzi rodzinne. Autorzy prezentuj¹c wiedzê z anatomii i fi-
zjologii cz³owieka, staraj¹ siê umys³owiæ, ¿e istota ludzka od
poczêcia zas³uguje na ochronê, godne traktowanie i mi³oœæ.

Praca zbiorowa pod redakcj¹ Andrzeja Króla SDB cena kpl. (cztery ksi¹¿eczki): 38,60 z³

Wydawnictwo Rubikon, ul. K¹towa 4, 31-404 Kraków, tel. (012) 633 31 35, tel./fax (012) 633 26 52

Prezentowany ju¿ na ³amach „S³u¿by ¯yciu” pakiet
10 wideokaset „Cz³owiek • Mi³oœæ • Rodzina” – po-
moc dydaktyczna do nauczania przedmiotu „Wycho-
wanie do ¿ycia w rodzinie” zyskuje bardzo
pozytywne opinie nauczycieli i wycho-
wawców. 

Eksperci wydzia³ów nauki katolickiej
(wydzia³ów katechetycznych) Kurii Me-
tropolitalnych w Warszawie, Krakowie
i Lublinie uznali, ¿e wideofilmy te mog¹
byæ tak¿e wykorzystane z du¿ym po¿yt-
kiem w katechezie m³odzie¿y. 

Przypominamy tytu³y filmów (d³ugoœæ
nagrania ka¿dego z nich to oko³o 20 minut)
oraz mo¿liwoœci ich nabycia. 

Tytu³y poszczególnych filmów:

1. Cz³owiek od poczêcia 2. Do progu dojrzewania
3. Tajemnice kobiecoœci 4. Tajemnice mêskoœci

5. Cz³owiek – istota p³ciowa 6. Etyka seksualnoœci
7. Dramat aborcji 8. Naturalne planowanie rodziny

9. Czas oczekiwania 10. Mi³oœæ

Zamówienia dokonuje siê poprzez wp³atê na
rachunek bankowy „Wychowawcy” równowarto-
œci kaset (380 z³).  Kasety przeœlemy poczt¹.
Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kom-

pletu. Mo¿liwe jest tak¿e przes³anie
wideokaset za zaliczeniem poczto-
wym na podstawie pisemnego zamó-
wienia. 
Fundacja „�ród³o” 
Zak³ad „Wychowawca”
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
konto: BPH VI O/Kraków 
10601406-19363-27000-500101
biuro: ul. Miko³ajska 17, 
31-027 Kraków 
tel./fax: (012) 423 23 24, 
tel. 423 24 36 (w godz. 9 – 15)

Uwaga katecheci: duchowni i œwieccy!

„Wychowawca” zosta³ wpisany na listê
czasopism zalecanych przez MEN. 
Szko³y mog¹ go zaprenumerowaæ ze swoich
funduszy lub z funduszu Komitetu 
Rodzicielskiego. Skorzystaj z tej mo¿liwoœci!

Fundacja „�ród³o”, Zak³ad „Wychowawca”
31-004 Kraków, ul. Smoleñsk 2
BPH III/O Kraków
10601406-320000221017
Redakcja: tel./fax (012) 423 23 24

Prenumeraty dokonuje siê wp³acaj¹c 
odpowiedni¹ kwotê na rachunek:

WYCHOWAWCA

Wszystkim, którym nie jest obojêtne wychowanie
m³odego pokolenia, polecamy miesiêcznik

CZASOPISMO DLA NAUCZYCIELI, 
WYCHOWAWCÓW, KATECHETÓW, 

RODZICÓW

ZAPRENUMERUJ „WYCHOWAWCÊ”! 
POWIEDZ O NIM INNYM!

ZAPRENUMERUJ „WYCHOWAWCÊ”! 
POWIEDZ O NIM INNYM!

Cena prenumeraty 1 egz.
na ca³y rok 2000 – 48 z³
na pó³ roku – 24 z³


