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Opiekun Dziecka w Internecie

Ten film powinni obejrzeæ wszyscy!

PORNOZNIEWOLENIE
Ten filmowy dokument dobitnie pokazuje, do jakich ludzkich tragedii prowadzi korzystanie z pornografii, a tak¿e jak wiele pozytywnego mo¿e zdzia³aæ
niewielka grupa ludzi, którzy m¹drze i konsekwentnie d¹¿¹ do eliminacji pornografii.
Film jest znakomit¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ dla nauczycieli i wychowawców.
Zamówienia prosimy kierowaæ do Zak³adu Wychowawca Fundacji ród³o ul. Miko³ajska 17/19, 31-027 Kraków tel. /fax (012) 423 22 57.

Program blokuj¹cy dostêp do szkodliwych dla dzieci stron internetowych.
Przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcieliby ochroniæ swoje dzieci
przed zagro¿eniami, na jakie mog¹ siê natkn¹æ w sieci: pornografia,
przemoc, narkotyki, sekty. Dziêki Opiekunowi mo¿esz bez obaw pozwoliæ
swojemu dziecku poznawanie internetu.
Cena: 49 z³
Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon . Ul. Zakrzowiecka 39 D,
30-376 Kraków; Tel./fax (012) 263 60 76, www.rubikon.krakow.pl
Koszt wysy³ki: 8,50 z³. Przy zamówieniach powy¿ej 90,00 z³
koszt wysy³ki pokrywa Rubikon.

Cena 1 egz. P³ytki DVD z filmem to 5 z³ + op³ata pocztowa 1,70 z³. Przy
zamówieniu 10 egz. i wiêcej koszty przesy³ki pokrywa Fundacja ród³o.

CZ£OWIEK  MI£OÆ  RODZINA
KASETY EDUKACYJNE
Zak³ad WYCHOWAWCA Fundacji ród³o (wydawca miesiêcznika Wychowawca) zrealizowa³ pakiet
dziesiêciu wideokaset Cz³owiek  mi³oæ  rodzina, który mo¿e byæ znakomit¹ pomoc¹ dydaktyczn¹ do w³aciwie
pojmowanego, zgodnego z etyk¹ katolick¹, wychowania do
¿ycia w rodzinie.
Pakiet ten dostarczy m³odemu odbiorcy rzetelnej wiedzy z psychologii, biologii, medycyny i higieny. Autorzy
k³ad¹ szczególny akcent na rozwijanie odpowiedzialnoci
w sferze zachowañ seksualnych. Pragn¹ przygotowaæ m³odzie¿ do dokonywania w³aciwych wyborów.
Filmy integruj¹ treci natury biologicznej z podstawowymi informacjami z zakresu psychologii i etyki. Skierowane s¹ do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach, dla m³odzie¿y w wieku 12 do 19 lat
oraz do rodziców i katechetów. Komplet sk³ada siê z dziesiêciu kaset zawieraj¹cych dwudziestominutowe filmy, zrealizowane w technice telewizyjnej.
Rodzice, dopilnujcie, aby Wasze dzieci by³y prawid³owo wychowywane w oparciu o dobre programy i przy u¿yciu w³aciwych pomocy dydaktycznych.
W ka¿dej szkole nauczyciele powinni mieæ do dyspozycji filmy wideo Cz³owiek  mi³oæ  rodzina.

Tytu³y poszczególnych filmów
1. Cz³owiek od poczêcia, 2. Do progu dojrzewania,
3. Tajemnice kobiecoci, 4. Tajemnice mêskoci
5. Cz³owiek  istota p³ciowa, 6. Etyka seksualnoci
7. Dramat aborcji, 8. Naturalne planowanie rodziny
9. Czas oczekiwania, 10. Mi³oæ
Fundacja "ród³o" Zak³ad Wychowawca
ul. Smoleñsk 2, 31-004 Kraków
BPH I/O Kraków, nr 33 1060 0076 0000 3200 0003 3867
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tel.
(0*12) 423-22-57 lub pisz¹c pod adresem:
redakcja@zrodlo.krakow.pl czy te¿ ród³o ul. Miko³ajska 17, 31-027 Kraków.

Przypominamy, ¿e eksperci wydzia³ów nauki katolickiej (wydzia³ów katechetycznych) Kurii Metropolitalnych w Warszawie, Krakowie i Lublinie uznali, ¿e te filmy mog¹ byæ tak¿e wykorzystane z du¿ym po¿ytkiem
w katechezie m³odzie¿y.
Kasety przelemy poczt¹. Koszt przesy³ki wliczony zosta³ w cenê kompletu. Cena kpl: 366 PLN
rodek dydaktyczny zalecany przez MEN do nauczania przedmiotu
Wychowanie do ¿ycia w rodzinie,
wpisany do wykazu rodków dydaktycznych MEN pod nr 743-752/1999.
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Zeszyty Problemowe
nr 1/2006, koszt wydania 1,40 z³
ISSN 1507-9864

o godnoæ kobiet

 stop pornografii
86 proc. badanych w USA gwa³cicieli
przyzna³o siê do korzystania z pornografii,
a 57 proc. przyzna³o, ¿e w trakcie pope³niania przestêpstw seksualnych naladuje sceny ogl¹dane w materia³ach pornograficznych.

Nastolatek zajmuj¹cy siê trójk¹ amerykañskich dzieci zosta³ skazany za gwa³t na nich
podczas opieki. Zaczê³o siê od ogl¹dania filmów pornograficznych z najstarszym z dzieci, 12-letnim ch³opcem. Nastolatek wykorzystuj¹c seksualnie dzieci, grozi³ im no¿em
a tak¿e tym, ¿e jak opowiedz¹ o sprawie
swoim rodzicom, ich rodzice tak¿e zostan¹
potraktowani w ten sam sposób.

Zarówno jako profesjonalista jak i osoba
prywatna stwierdzam, ¿e istnieje zwi¹zek
miêdzy pornografi¹ a przestêpstwami seksualnymi  Roger Young, jeden z najwybitniejszych specjalistów FBI ds. cigania przestêpstw seksualnych.
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P O R N O G R A F I I

Pornografiê

mo¿na zdefiniowaæ

W zwi¹zku z parlamentarnymi projektami delegalizacji pornografii liberalne media wszczê³y kampaniê dezinformacji, jakoby nie mo¿na by³o zdefiniowaæ pornografii. Jest to zupe³nie absurdalne stwierdzenie. Od wielu lat w Europie i w Stanach Zjednoczonych definiuje
siê pornografiê. W Polsce w czasach komunistycznych w komentarzu do kodeksu karnego zamieszczono definicjê pornografii. Oczywicie trzeba krytycznie
przeanalizowaæ tak¹ czy inn¹ definicjê
pornografii, pamiêtaj¹c, ¿e trudno jest
precyzyjnie, matematycznie okreliæ
zakres niektórych pojêæ. Z drugiej strony, np. w prawie rodzinnym funkcjonuj¹
nieostro zdefiniowane pojêcia jak np.
dobro dziecka czy trwa³y rozk³ad po¿ycia ma³¿eñskiego. Nawet w konstytucji 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, Warszawa, 1999, str. 884), brzmi ona:
Pornografia  pisma, widowiska, filmy, zdjêcia, rysunki itp. o treci erotycznej, obliczone na wywo³anie podniecenia seksualnego.
Natomiast wed³ug Nowej Encyklopedii PWN, (Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 1998, str. 254), pornografia to: pisma, druki, filmy, wizerunki
i inne przedmioty wykorzystywane i rozpowszechniane w celu wywo³ania u odbiorcy podniecenia seksualnego; nie jest
przedmiotem pornografii reprodukcja
dzie³ sztuki. Pozwolê sobie tak¿e przytoczyæ przyk³adowo definicjê pornografii zawart¹ w szwajcarskim kodeksie
karnym: Jako pornograficzne uznaje
siê przedmioty, widowiska, gdy, obiektywnie oceniaj¹c, s¹ ukierunkowane
2

na wywo³anie podniecenia seksualnego u «konsumenta». Zak³ada to, ¿e
przedstawiaj¹ one wy³¹cznie lub co
najmniej w istotnej czêci organy
p³ciowe lub dzia³ania seksualne. Dodaæ w tym miejscu nale¿y, ¿e prawo
szwajcarskie w osobnych paragrafach
zabrania produkowania i rozpowszechniania (tak¿e przez radio!) przedmiotów,
widowisk ukazuj¹cych dzia³ania seksualne z dzieæmi lub ze zwierzêtami, a tak¿e ludzkie wydzieliny lub akty przemocy.
Podam jeszcze definicjê obscenicznoci (obscenity) z prawa amerykañskiego. Obscenicznoæ jest terminem prawnym zdefiniowanym przez S¹d Najwy¿szy USA (przy okazji sprawy Miller vs.
California w 1973 r.). Wed³ug tej definicji, aby co mog³o zostaæ zakwalifikowane jako obsceniczne w wietle prawa,
musi to byæ:
1. Zorientowane na wywo³anie po¿¹dliwego (chorobliwego, bezwstydnego czy lubie¿nego) zainteresowania seksem.
2. W widoczny sposób wyzywaj¹ce
(np. przekracza przyjmowane
wspó³czenie spo³eczne normy
w odniesieniu do wizerunków
o treci erotycznej).
3. Wziête jako ca³oæ., pozbawione
powa¿niejszych literackich, artystycznych, politycznych czy naukowych walorów.
Dany materia³ musi spe³niaæ wszystkie trzy warunki, aby móg³ byæ prawnie
zakazany.
Przytoczê jeszcze dwie definicje pornografii z encyklopedii internetowych:
Pornografia  materia³y s³owne
lub wizualne, które przedstawiaj¹ anatomiê lub aktywnoæ seksualn¹, a podstawow¹ intencj¹ twórcy jest prowokowanie podniecenia seksualnego u odbiorców; istot¹ pornografii jest zatem

treæ oraz za³o¿ony cel (encyklopedia
wiem, www.onet.pl).
Pornografia  to przedstawienie ludzkich zachowañ seksualnych, której celem
jest wywo³anie u odbiorcy pobudzenia
seksualnego podobnego, ale odmiennego
od erotyki (www.wikipedia.org).
Kompetentn¹ definicjê pornografii
poda³ K. Wojty³a: Pornografia to wyrana tendencja do takiego zaakcentowania w dziele sztuki momentu sexus w odtworzeniu cia³a ludzkiego czy te¿ odtworzenia mi³oci oraz osób, które j¹ prze¿ywaj¹, która to tendencja zmierza do wywo³ania u odbiorcy tego dzie³a, czytelnika lub widza przewiadczenia, i¿ wartoæ
seksualna jest jedyn¹ wartoci¹ osoby,
a mi³oæ nie jest niczym wiêcej jak prze¿ywaniem czy te¿ wspó³prze¿ywaniem
tylko tych wartoci. Tendencja taka jest
szkodliwa, niszczy bowiem ca³kowity
obraz tego wa¿nego fragmentu ludzkiej
rzeczywistoci, jaki stanowi mi³oæ kobiety i mê¿czyzny. Prawda bowiem
o ludzkiej mi³oci le¿y zawsze w odtworzeniu wzajemnego stosunku osób, bez
wzglêdu na to, jak w tym stosunku dominowa³yby wartoci sexus (Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1982, s. 172).
Mo¿na wiêc i trzeba zdefiniowaæ
pornografiê, aby za pomoc¹ odpowiedniego prawa chroniæ dzieci i m³odzie¿, ca³e spo³eczeñstwo przed tym
z³em. Potrzeba tylko dobrej woli. I na
tê dobr¹ wolê ustawodawców, pracowników wymiaru sprawiedliwoci ma prawo
liczyæ spo³eczeñstwo zagro¿one demoralizacj¹, przemoc¹ i agresj¹ wywodz¹cymi siê z pornografii.
Stanis³aw Kowalski
PS.
Zastanawiaj¹ce jest, ¿e do roku 1989
pracownicy prokuratur czy ministerstwa
sprawiedliwoci wiedzieli, czym jest
pornografia. Wielu po 1989 r. dziwnie
straci³o pamiêæ...
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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Patrick F. Fagin, dyrektor Amerykañskiego Instytutu Ochrony Dziecka i Rodziny

Co mo¿na zrobiæ w sprawie pornografii?
Uczyæ
Ludzie musz¹ znaæ szkodliwe skutki
oddzia³ywania pornografii. Zamów dodatkowe egzemplarze niniejszego numeru i rozprowad je wród:
 swoich przyjació³;
 lokalnych redakcji gazet i mened¿erów stacji radiowych i telewizyjnych;
 wybranych przez was przedstawicieli na szczeblu lokalnym;
 lokalnych sêdziów i prokuratorów,
urzêdników wymiaru sprawiedliwoci;
 w³adz szkolnych, bibliotekarzy, nauczycieli;
 duszpasterzy, doradców w poradniach, psychiatrów, psychologów
i pracowników socjalnych;
 w szczególnoci kierowników sklepów z pornografi¹;

Domagaæ siê przestrzegania
istniej¹cego prawa
Obowi¹zuj¹ce obecnie prawo jest
wystarczaj¹ce, aby wyprzeæ pornografiê
z naszych sklepów i ekranów. Jednak¿e
prawo to jest rzadko egzekwowane. Dopuszczaj¹c siê zaniechania egzekwowania prawa, przyczynia siê do deprecjonowania norm spo³ecznych. Zorganizowany wiat przestêpczy posiada w³asn¹ kadrê prawników, którzy specjalizuj¹ siê
w sprawach o rozpowszechnianie porno-

S³u¿ba ¯yciu I/2006

grafii. Jeli nie maj¹ równego im przeciwnika, zazwyczaj wygrywaj¹. Istniej¹
jednak¿e te¿ i tacy adwokaci, którzy s¹
przeciwko i wiedz¹, jak wygraæ praktycznie ka¿d¹ sprawê. To w³anie z nimi
powinnicie wspó³pracowaæ wy i wasi
lokalni prokuratorzy. [od redakcji: uwagi te odnosz¹ siê do USA; w Polsce istnieje pilna potrzeba ustawowego zakazu pornografii].

Wprowadzaæ nowe
ustawodawstwo
Nowe ustawodawstwo konieczne jest
tam, gdzie nowa technologia umo¿liwia
pojawienie siê nowych form pornografii.
Gdzie telewizja kablowa z ograniczonym dostêpem i linie telefoniczne s¹ wykorzystywane dla transmisji pornografii
hard-core i dla wiadczenia us³ug porno
przez telefon i na telefon (dowo¿enie
prostytutek, transfer m³odocianych osób
w celu wykorzystywania seksualnego).

Prze³amaæ ³añcuch krzywd
Niezbêdne s¹ nowe, innowacyjne
sposoby interwencji w celu prze³amywania ³añcucha krzywd.
Najbardziej zaniedban¹ grupê ofiar
stanowi ogrom m³odocianych uciekinierów z domu, pozostaj¹cych na ulicach.
S¹ oni najbardziej nara¿eni na ponoszenie coraz to nowych krzywd, a w konsekwencji gotowi w odwecie skierowaæ
swoj¹ z³oæ i frustracjê przeciw spo³e-

czeñstwu i jego instytucjom (proces
wtórnego krzywdzenia nazywany przez
Scotta trzecim atakiem).

Leczyæ ofiary
Nale¿y skierowaæ odpowiednie rodki na rozpoznanie i wsparcie dla ofiar
przestêpstw, nadu¿yæ i zaniedbañ. Leczenie ofiar musi staæ siê koniecznym elementem przerywania ³añcucha krzywd.

Byæ stanowczym w propagowaniu dojrza³ej i czystej mi³oci
Wiemy, ¿e popêd seksualny jest silny. Zwracamy uwagê na liczne aspekty
wypaczania i nadu¿ywania tego popêdu.
Podajemy pewne sugestie, co do przeciwdzia³ania pornografii i zmniejszania
jej negatywnych skutków.
Jednak¿e rozwi¹zywanie problemów
najskuteczniej odbywa siê na drodze aktywnego, pozytywnego dzia³ania. Pornografia z jej skutkami godzi w dojrza³¹,
czyst¹ mi³oæ, w radoæ i dobrodziejstwa
z tej mi³oci p³yn¹ce. Czysta i dojrza³a
mi³oæ wiernych sobie ma³¿onków, wraz
z jej seksualnym dope³nieniem, jest wielkim darem dla spo³eczeñstwa i nastêpnych pokoleñ. Nale¿y upowszechniaæ taki styl ¿ycia rodzinnego, a tych, którzy go
realizuj¹ akceptowaæ i wspieraæ.
za: D.A. Scott, Pornografia. Jej
wp ³ y w n a r o d z i n ê , s p o ³ e c z e ñ s t wo ,
kulturê, HLI Gdañsk 1995 r.
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P O R N O G R A F I I

Koció³ przeciw pornografii
Katechizm Kocio³a
Katolickiego:
Pornografia ciê¿k¹ win¹
Pornografia polega na wyrwaniu aktów p³ciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymnoci partnerów, aby
w sposób zamierzony pokazywaæ je innym. Zniewa¿a ona czystoæ, poniewa¿
stanowi wynaturzenie aktu ma³¿eñskiego, wzajemnego intymnego daru ma³¿onków. Narusza powa¿nie godnoæ
tych, którzy jej siê oddaj¹ (aktorzy,
sprzedawcy, publicznoæ), poniewa¿ jedni staj¹ siê dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemnoci i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich
w wiat iluzoryczny. Pornografia jest
ciê¿k¹ win¹. W³adze cywilne powinny
zabroniæ wytwarzania i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych.
(Katechizm Kocio³a
Katolickiego, n. 2354)
Wspólnota polityczna ma obowi¹zek szanowaæ rodzinê, pomagaæ jej i zapewniæ jej zw³aszcza: (...) ochronê bezpieczeñstwa i warunków zdrowia, zw³aszcza
wobec takich zagro¿eñ, jak narkomania,
pornografia, alkoholizm itd..
(Katechizm Kocio³a
Katolickiego, n. 2211)

Ojciec wiêty Jan Pawe³ II:
Cywilizacja mierci chce zniszczyæ
czystoæ serca. Jedn¹ z metod tego dzia³ania jest celowe podwa¿anie wartoci
tej postawy cz³owieka, któr¹ okrelamy
cnot¹ czystoci. Jest to zjawisko szczególnie grone, 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 cz³owieka, jest cywilizacj¹
mierci, bo cz³owiek nie mo¿e ¿yæ bez
prawdziwej mi³oci. (...)
G³ocie wiatu dobr¹ nowinê o czystoci serca i przekazujcie swoim przyk³adem ¿ycia orêdzie cywilizacji mi³oci. (...) Nie lêkajcie siê ¿yæ wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bo¿ym
prawem propozycjom. Odwaga wiary
22

wiele kosztuje, ale wy nie mo¿ecie przegraæ mi³oci! Nie dajcie siê zniewoliæ!
Nie dajcie siê uwieæ u³udom szczêcia,
za które musielibycie zap³aciæ zbyt wysok¹ cenê, cenê nieuleczalnych zaranieñ
lub nawet z³amanego ¿ycia w³asnego
i cudzego! (...)
Zwracam siê równie¿ do naszych
polskich rodzin  do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanê³a zdecydowanie w obronie czystoci swoich progów domowych, w obronie godnoci
ka¿dej osoby. Strze¿cie wasze rodziny
przed pornografi¹, która dzisiaj pod ró¿nymi postaciami wdziera siê w wiadomoæ cz³owieka, zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y. Broñcie czystoci obyczajów
w waszych ogniskach domowych
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 dzi zwróciæ uwagê na jeden ze wspó³czesnych problemów, to dlatego, ¿e jest on szczególnie
niebezpieczny i zdolny tragicznie wynaturzyæ godnoæ cz³owieka. Do rangi paradoksu urasta fakt powszechnej troski
o czystoæ naturalnego rodowiska, czystoæ powietrza, wody, ¿ywnoci, przy
jednoczesnym zagubieniu troski o czystoæ ludzkich serc, któr¹ niszczy erotyzacja ¿ycia, jak¿e czêsto propagowana
w rodkach przekazu. Przejawem tej erotyzacji, traktuj¹cej cz³owieka instrumentalnie, jest plaga pornografii, coraz bardziej dostêpnej. (...)
Pojawiaj¹ce siê informacje o handlu
dzieæmi, wykorzystywanymi w przemyle pornograficznym, wystarczaj¹co uzasadniaj¹ koniecznoæ potraktowania zjawiska z najwiêksz¹ uwag¹ i trosk¹.
Dlatego te¿ z szacunkiem i trosk¹
mylimy o ruchach i rodowiskach,
które w imiê prawdy o cz³owieku podejmuj¹ wysi³ek wyeliminowania pornografii z naszego ¿ycia. Ka¿dy, kto
wierzy, ¿e cz³owiek jest dzieckiem Bo¿ym, wezwanym, aby godnie przejæ
przez ¿ycie i osi¹gn¹æ zbawienie, bêdzie uczestniczy³ w tym wysi³ku. Mo-

dlimy siê wiêc o wiat³o dla umys³ów
i wra¿liwoæ dla serc m³odzie¿y, aby potrafi³a siê zdobyæ na ¿ycie wolne od nieczystoci, w jakimkolwiek przejawie.
(Fragment listu pasterskiego Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania, na niedzielê 13 wrzenia
1998 r.)

Prymas Polski
kard. Józef Glemp:

Pornografia degraduje godnoæ
cz³owieka i sprowadza go do roli niewolnika na³ogu; w takich sytuacjach trzeba
siêgn¹æ po pomoc Jezusa Chrystusa.
(Warszawa, 30 stycznia 2000 r.)

Arcybiskup Józef Michalik 
Metropolita Przemyski:

Powiedzmy prosto: pornografia
jest grzechem miertelnym, poniewa¿
³amie prawo Bo¿e, ale jest te¿ powa¿nym zagro¿eniem zdrowia psychicznego oraz porz¹dku publicznego. Ma cis³e zwi¹zki z brudnymi pieniêdzmi
i wdziera siê dzi 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 nieczystociami. Czas rozpocz¹æ przeciwdzia³ania,
zw³aszcza, ¿e dowiadujemy siê o powracaj¹cych próbach deprawowania narodu, dokonywanych w majestacie prawa. (...)

Pornografia jest swoist¹ form¹ przemocy ludzi, pragn¹cych bogaciæ siê w bardzo
niemoralny sposób.
Jest to grzech ludzi doros³ych, którzy
demoralizuj¹ m³odzie¿, psuj¹ dobre obyczaje i szerz¹ rozk³ad moralny. Ci ludzie
powinni spotkaæ siê z wyranym sprzeciwem i samoobron¹.
(fragmenty listu abp. Józefa Michalika na rozpoczêcie roku szkolnego
1998/99)
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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Zwyciêzca mierci

Drodzy Przyjaciele!
Przekazujemy do Waszych r¹k trzeci ju¿ numer S³u¿by ¯yciu. Zeszytów Problemowych powiêcony
destrukcyjnym oddzia³ywaniom pornografii.
Przekazujemy go w szczególnym momencie: 8 marca tego roku  w Dzieñ Kobiet piêæ organizacji:
 Polska Federacja Ruchów Obrony ¯ycia
 Forum Kobiet Polskich
 Sekcja Rodzin KIK w Warszawie
 Stowarzyszenie Kultury Chrzecijañskiej im. ks. Piotra Skargi
 Redakcja Dwutygodnika M³odzie¿y Katolickiej Nasza Droga,
O godnoæ kobiet -stop pornografii zmierzaj¹c¹ do wprowadzenia ca³kowitego, ustapodjê³o akcjê O
wowego zakazu produkcji i rozpowszechniania pornografii. Rozpoczêto akcjê zbierania podpisów pod apelem do parlamentarzystów domagaj¹cym siê wprowadzenia zakazu pornografii (por. str. 21).
Niech mi wolno bêdzie krótko przypomnieæ ostatnich 10 lat zmagañ o eliminacjê pornografii w Polsce.
Do 1997 roku obowi¹zywa³ zakaz produkcji i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych ob³o¿ony
sankcj¹ karn¹. 6 czerwca 1997 roku postkomunici przy znacznym udziale pos³ów UW zalegalizowali pornografiê, w tym tak¿e pornografiê z udzia³em ma³oletnich od 15-tego roku ¿ycia. Ratyfikowana przez Polskê Konwencja Praw Dziecka ONZ definiuje dziecko jako istotê ludzk¹ poni¿ej 18-tego roku ¿ycia. 6 czerwca 1997 roku dokonano wiêc haniebnego zalegalizowania pornografii dzieciêcej.
W roku 2000 Klub Parlamentarny AWS, przy poparciu PSL, dokona³ nowelizacji kodeksu prawa karnego wprowadzaj¹c ca³kowity zakaz pornografii. Niestety, prezydent A. Kwaniewski zawetowa³ tê decyzjê
parlamentu i podtrzyma³ dalsze obowi¹zywanie haniebnego prawa dopuszczaj¹cego produkcjê, rozpowszechnianie pornografii, w tym pornografii dzieciêcej od 15-tego roku ¿ycia. Uzasadnienie veta p. Kwaniewskiego zawiera³o ewidentne k³amstwo: obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy chroni¹ przed pornografi¹
ma³oletnich. 10 maja 2000 r. odby³a siê w Sejmie debata nad vetem prezydenta; haniebn¹ decyzjê A. Kwaniewskiego poparli wszyscy pos³owie SLD i 80 proc. pos³ów UW
W tym miejscu nale¿y z wielkim bólem przypomnieæ zmowê milczenia potê¿nych mediów, które nie informowa³y o legalizacji pornografii z udzia³em dzieci (od 15-tego roku ¿ycia), sprzecznoci tego zapisu polskiego prawa z Konwencj¹ Praw Dziecka ONZ i elementarnym poczuciem przyzwoitoci (jedynie media katolickie bi³y na alarm). Dzia³acze Polskiej Federacji Ruchów Obrony ¯ycia próbowali na licznych konferencjach prasowych zainteresowaæ media tym tematem; niestety bezskutecznie.
Dopiero 27 lipca ubieg³ego roku Sejm przyj¹³ nowelizacjê kodeksu prawa karnego wprowadzaj¹c¹ zakaz produkcji materia³ów z udzia³em ma³oletnich do 18. roku ¿ycia. Nadal jednak mo¿na bez ¿adnych ograniczeñ produkowaæ i rozpowszechniaæ najdrastyczniejsz¹ pornografiê z udzia³em osób powy¿ej 18. roku ¿ycia. Nadal osobie ma³oletniej mo¿na sprzedawaæ bez ograniczeñ najgorsze materia³y pornograficzne,
a przecie¿ przed ukoñczeniem 18. roku ¿ycia ¿adna osoba nie mo¿e kupiæ alkoholu (nawet jednej butelki piwa), nie mo¿e kupiæ nawet jednej paczki papierosów!
Aktualna koalicja rz¹dowa: PIS, Samoobrona i LPR i planowana nowelizacja kodeksu prawa stwarzaj¹ szansê wprowadzenia zakazu pornografii, apelujê wiêc o organizowanie akcji zbierania podpisów pod
apelem do parlamentarzystów (por. str. 21), o osobiste czy te¿ telefoniczne rozmowy z parlamentarzystami
ze swoich okrêgów wyborczych.
Jestem przekonany, ¿e mobilizacja ludzi dobrej woli, ich aktywnoæ obywatelska doprowadz¹ do eliminacji tej formy demoralizacji, jak¹ stanowi pornografia.
dr in¿. Antoni Ziêba
red. naczelny
PS
SLD konsekwentnie opowiada³o siê za pornografi¹, swobod¹ dzia³ania wydawców pism pornograficznych. Ostatnio (12.05.06 r.) prasa poda³a, ¿e wydawca pism pornograficznych, firma O., przygotowa³a
i prowadzi na billbordach kampaniê reklamow¹ czo³owych polityków SLD w Bytomiu

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: www.life.net.pl
S³u¿ba ¯yciu I/2006

W

Dawca ¿ycia

b i e ¿ ¹ c y m

n u m e r z e

dr D. Kornas-Biela

Pornografia krzywd¹
wyrz¹dzan¹ rodzinie . . . . . . . . . .4
Polacy chc¹ zakazu
pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Kulisy pornobiznesu . . . . . . . .10
Feministki przeciw
pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Oni s¹ tak¿e przeciw
pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Pornografia bezporednio
wp³ywa na wzrost
przestêpczoci . . . . . . . . . . . . . . . . .13
prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Psychologiczne podstawy
sprzeciwu wobec
pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Koció³ przeciw
pornografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Co mo¿na zrobiæ
w sprawie pornografii? . . . .23

S³u¿ba ¯yciu.
Zeszyty Problemowe
wydawana jest przez Polskie
Stowarzyszenie Obroñców
¯ycia Cz³owieka
Redaguje zespó³: Antoni Ziêba
(redaktor naczelny),
Czes³aw Chytra, Halina Chytra,
Rafa³ Michalik,
ks. Franciszek P³onka,
Wanda Pó³tawska,
Katarzyna Urban
fot. M. Pióro
Adres redakcji: ul. Miko³ajska 17,
31-027 Kraków, tel./fax (012) 421 08 43,
e-mail: sluzba@life.net.pl
Sekretariat redakcji czynny
od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 9.0015.00.
Przygotowanie do druku:
Grafion
Druk: RR Donnelly Poligrafia SA
Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia
Cz³owieka w ramach dzia³alnoci
statutowej wydaje i nieodp³atnie
rozprowadza pismo S³u¿ba ¯yciu,
licz¹c na ofiarnoæ obroñców ¿ycia.
Wszyscy, którzy przel¹ na konto
Stowarzyszenia dar  minimum 14 z³ 
otrzymaj¹ 6 kolejnych numerów
S³u¿by ¯yciu.
Polskie Stowarzyszenie Obroñców ¯ycia
Cz³owieka
31-142 Kraków, ul. Krowoderska 24/1
numer konta:
39 1060 0076 0000 3200 0089 3373
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów,
nadawania tytu³ów oraz ródtytu³ów oraz przekazywania praw autorskich do opublikowanych artyku³ów
innym redakcjom i organizacjom pro-life. Tekstów
niezamówionych nie odsy³amy.

3

sluzba01-2005_PRZEROBIONE3.qxd

O

G O D N O  Æ

06-06-01

K O B I E T



15:30

S T O P

Page 4

P O R N O G R A F I I

dr Dorota Kornas-Biela, Miêdzywydzia³owe Studium Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pornografia krzywd¹ wyrz¹dzan¹ rodzinie
Negatywny wp³yw pornografii potwierdzaj¹ liczne badania naukowe,
praktyka kliniczna i koniecznoæ terapii
osób uzale¿nionych od pornografii, procesy s¹dowe osób dokonuj¹cych czynów
przestêpczych pod wp³ywem korzystania z materia³ów pornograficznych
oraz... zdrowy rozs¹dek. Pornografia nie
mo¿e bowiem nie wp³ywaæ na potrzeby
i pragnienia, pogl¹dy i uczucia, postawy
i zachowania jej konsumentów. Dzia³a
ona tak samo jak reklama, na któr¹
przedsiêbiorcy nie wydawaliby miliardów dolarów rocznie, gdyby druk, obraz
i dwiêk nie mia³y wp³ywu na ludzk¹
psychikê i zachowanie, w tym równie¿
na ¿ycie ma³¿eñskie i rodzinne. Oczywicie, negatywny wp³yw pornografii na
rodzinê zale¿y od wielu ró¿nych czynników, np. wieku jej odbiorców, czêstotliwoci kontaktu i rodzaju u¿ywanych materia³ów, dowiadczeñ seksualnych, potrzeby sta³ego pobudzania, sk³onnoci do
na³ogów, umiejêtnoci kontroli emocji,
cech osobowoci, przyjêtego systemu
wartoci czy religijnoci.

Prymitywna wizja p³ciowoci
Pornografia w k³amliwy sposób
prezentuje cz³owieka, gdy¿ traktuje
czêæ jako ca³oæ, tzn. ukazuje go jedynie jako istotê seksualn¹, a nie p³ciow¹. Tymczasem p³ciowoæ przejawia siê
w kobiecoci i mêskoci, w podejmowaniu w³aciwych dla ka¿dej p³ci ról i zadañ
(córki, syna, ¿ony, mê¿a, matki, ojca).
W pornografii cz³owiek wystêpuje jedynie w jednej roli: jako partner seksualny.
Seksualnoæ cz³owieka jest sterowana przez korê mózgow¹, natomiast pornografia ukazuje j¹ jako podporz¹dkowan¹ instynktowi, sprowadza do fizjologicznych procesów (napiêcie  roz³adowanie), których nie mo¿na opanowaæ,
a rezygnacjê z realizacji po¿¹dliwoci
zmys³owej ukazuje jako niezdrow¹. Takie postawy i przyzwyczajenia nie sprzyjaj¹ dochowaniu wiernoci ma³¿eñskiej.
Nietrudno wtedy o rozpad ma³¿eñstwa.
Modele pornograficzne koncentruj¹
siê na aktualnych doznaniach zmys³owych z przypadkowymi partnerami
4

i stwarzaj¹ z³udzenie, ¿e nie skutkuj¹ one
zranieniami uczuciowymi, uzale¿nieniami, przemoc¹, dewiacjami seksualnymi,
chorobami przenoszonymi drog¹ p³ciow¹, poczynaniem niechcianych dzieci
i komplikacjami w ¿yciu rodzinnym.
K³amstwo o naturze wzajemnych relacji propaguj¹ pornograficzne wzorce
seksu wyrafinowanego, pragmatycznego, bezpiecznego i zimnego, sprowadzonego jedynie do zaspakajania potrzeb
fizjologicznych, bez mi³oci, odpowiedzialnoci i konsekwencji.

Niszczenie relacji ma³¿eñskich
i wartoci rodziny
Pornografia, ukazuj¹c aktywnoæ seksualn¹ miêdzy przypadkowymi osobami jako grê chwilowych emocji i doznañ i propaguj¹c kontakt cia³ bez zaanga¿owania
uczuæ, hamuje sk³onnoæ do wi¹zania zachowañ seksualnych z uczuciami, kszta³tuje postawy nie sprzyjaj¹ce zak³adaniu ma³¿eñstwa i jego trwa³oci. Osoby maj¹ce
kontakt z pornografi¹ s¹ liberalne w ocenie
wczesnej inicjacji seksualnej, zwi¹zków
przedma³¿eñskich i pozama³¿eñskich, rozwodu, ma³¿eñstw homoseksualnych.
Pornografia obni¿a wartoæ rodziny
w wiadomoci spo³ecznej. Korzystanie
z niej kszta³tuje postawê przeciw ¿yciu:
u¿ytkownicy materia³ów pornograficznych w miarê kontaktu z nimi coraz bardziej akceptuj¹ antykoncepcjê, aborcjê,
dobrowoln¹ bezdzietnoæ. Pornografia
obni¿a chêæ posiadania dzieci, redukuje
pragnienia prokreacyjne, zw³aszcza chêæ
posiadania córek (zarówno u kobiet jak
i u mê¿czyzn). Sprzyja tak¿e stosowaniu
przemocy wobec w³asnych dzieci (np.
kazirodztwu, karom fizycznym, psychicznemu znêcaniu siê).
Pornografia wyrabia przekonanie, ¿e
drugi cz³owiek, a w³aciwie jego cia³o,
mo¿e byæ wykorzystane jak przedmiot dla
w³asnych celów, ¿e mo¿na kupiæ je jak inny towar, ¿e jest obiektem u¿ytecznym do
zapewnienia satysfakcji seksualnej.
U¿ytkownikowi materia³ów pornograficznych wspó³ma³¿onek s³u¿y jako
partner zobowi¹zany do wiadczenia
us³ug seksualnych, nak³aniany lub przy-

muszany do eksperymentowania i odtwarzania zapamiêtanych scen. Kontakt
z materia³ami pornograficznymi sprzyja
stawianiu partnerowi wymagañ, których
on nie akceptuje (czêsto bardzo wyrafinowanych, budz¹cych odrazê lub ból).
Pornografia zmniejsza wra¿liwoæ na
bodce erotyczne i tym samym prowadzi
do ci¹g³ego zwiêkszania czêstotliwoci,
si³y i ró¿norodnoci bodców seksualnych. Liczne badania potwierdzaj¹, ¿e
pod wp³ywem korzystania z pornografii
obni¿a siê istotnie zadowolenie z w³asnego ma³¿eñstwa. Kontakt z pornografi¹ nieuchronnie prowadzi do przyjêcia
ró¿nych dewiacyjnych form zaspokajania potrzeb seksualnych lub uczuciowych w ma³¿eñstwie, a co gorsza prowadzi do utraty zdolnoci krytycznej oceny
swoich zachowañ. Taka osoba, podobnie
jak alkoholik, nie dostrzega z³a, a patologiczne zachowania uwa¿a za normalne.

Zafa³szowanie istoty
kobiecoci i mêskoci
Prezentuj¹c fa³szywy obraz kobiecoci i mêskoci, pornografia wp³ywa niszcz¹co na ¿ycie rodzinne. Kobietê ukazuje jako podleg³¹ mê¿czynie, gorsz¹ od
niego, bezbronn¹ wobec jego potrzeb
seksualnych, ukrywaj¹c¹ w³asne po¿¹dania, które mê¿czyzna musi (np. przy
pomocy alkoholu, mi³ych s³ów, stworzenia romantycznej atmosfery) wyzwoliæ
(gdy¿ ona mówi nie, a tak naprawdê
chce), z wrodzon¹ potrzeb¹ doznawania przemocy i dziêki niej osi¹gaj¹c¹
satysfakcjê seksualn¹. Natomiast idea³
mê¿czyzny jawi siê w pornografii jako
macho, seksualny rekordzista, zdobywaj¹cy presti¿ i podziw dziêki fizycznej
sile i seksualnej sprawnoci.
Pornografia, lansuj¹c wzorzec idealnego wygl¹du i modelowych wymiarów
cia³a, ma negatywny wp³yw na postrzeganie siebie przez kobiety i mê¿czyzn,
zw³aszcza ludzi m³odych. Niemo¿noæ
sprostania wzorcom sztucznie wykreowanej piêknoci i wyrafinowanych
umiejêtnoci gry seksualnej powoduje
zachwianie poczucia bezpieczeñstwa,
lêk przed brakiem akceptacji ze stroS³u¿ba ¯yciu I/2006
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prof. dr hab. W. Fija³kowski:

G³osy specjalistów:
Orodki psychoterapii uzale¿nieñ
przy amerykañskich uniwersytetach 
m.in. w Utah, Pensylwanii, Nowym
Jorku  przeprowadzi³y badania, z których jasno wynika, ¿e erotomania jest
jednostk¹ chorobow¹, któr¹ trzeba leczyæ. Badania te pokaza³y równie¿, jak
krok po kroku przebiega uzale¿nienie
od pornografii. (za: Mi³ujcie siê nr
2/2006)
Naukowcy amerykañscy zg³êbiaj¹cy zagadnienia agresji i przemocy
seksualnej: Leonard Eron z Uniwersytetu Illinois, Jennings Bryant z Uniwersytetu Houston, a tak¿e brytyjscy
psychiatrzy Martin Roth i Edward
Nelson podkrelaj¹, ¿e absolutnie nie
mo¿na mówiæ o oczyszczaj¹cym dzia³aniu pornografii. Wprost przeciwnie -zdaniem tych badaczy, ogl¹danie pornograficznych treci zawsze wytwarza
u odbiorcy spotêgowane zainteresowa-

nie dewiacjami seksualnymi. (za:
Mi³ujcie siê nr 2/2006)
Diana Russel, socjolog z Mills College, w ksi¹¿ce Gwa³t i ma³¿eñstwo pisze
o rezultatach swoich d³ugofalowych badañ
nad seksualnym wykorzystaniem kobiet.
Przebada³a ona 930 kobiet  ofiar gwa³tów
i innych nadu¿yæ seksualnych  na podstawie czego stwierdza, ¿e konsumpcja pornografii przez mê¿czyzn przyczynia siê
do stosowania przemocy we wspó³¿yciu
ma³¿eñskim, w tym do aktów gwa³tu,
a tak¿e prowadzi do zaakceptowania
ró¿norakich dewiacji seksualnych. (za:
Mi³ujcie siê nr 2/2006)
Z badañ dr Mary Ann Layden
z uniwersytetu z Pensylwanii wynika,
¿e ponad 40% ma³¿eñstw, w których
choæ jedna z osób jest uzale¿niona od
pornografii  rozpada siê. (za: Mi³ujcie siê nr 2/2006)

Zapytano mnie, czy jestem przekonany o niszczycielskiej funkcji pornografii. Moja odpowied by³a jednoznaczna: swoje przekonanie opieram na
DOWIADCZENIU takiego wp³ywu
na moj¹ osobê. Przed dwoma laty S¹d
Rejonowy w Gdañsku zwróci³ siê do
mnie jako bieg³ego w analogicznej
sprawie. By³o to moje pierwsze zetkniêcie z pornografi¹. Z ca³¹ wiadomoci¹ chroni³em i chroniê sw¹ wra¿liwoæ przed patologizuj¹cym oddzia³ywaniem »treci albo wizerunków o treci nieprzyzwoitej, obscenicznej,
przedstawiaj¹cej sceny erotyczne, aby
podnieciæ seksualnie czytelnika lub widza« (definicja pornografii w S³owniku
Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojêzycznych Kopaliñskiego  1988). Wydanie opinii dla s¹du w Gdañsku, poprzedzone przegl¹dniêciem przekazanego mi materia³u, przyprawi³o mnie
o poczucie ciê¿kiego ska¿enia sfery wewnêtrznej czystoci. By³em zaskoczony
wywo³anym efektem (W drodze
1996, nr 10/278).

................................
Miejscowoæ i data

Apel do Pos³anek i Pos³ów Sejmu RP
kierowany na rêce Marsza³ka Sejmu RP Marka Jurka
Ul. Wiejska 4/6, 00-902 Warszawa

Zwracamy siê o wprowadzenie ustawowego, pe³nego zakazu produkcji i rozpowszechniania materia³ów pornograficznych
w nowelizowanym Kodeksie karnym oraz podjêcia ponownych prac nad inicjatyw¹ obywatelsk¹ o zakazie promowania przemocy
w mediach.
Jako obywatele Rzeczypospolitej domagamy siê skutecznej ochrony przed pornografi¹, która narusza godnoæ cz³owieka, deprawuje szczególnie dzieci i m³odzie¿, prowadzi do szczególnego wyzysku i upokarzania kobiet.
Pornografia narusza chronione Konstytucj¹ RP wartoci, w tym godzi w jej art. 18, który zapewnia, ¿e ma³¿eñstwo jako
zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny, rodzina, macierzyñstwo i rodzicielstwo znajduj¹ siê pod ochron¹ i opiek¹ Rzeczpospolitej Polskiej
oraz art. 72. Gwarantuj¹cy, ¿e Rzeczpospolita polska zapewnia ochronê praw dziecka. Ka¿dy ma prawo ¿¹daæ od organów w³adzy publicznej ochrony dziecka przed przemoc¹, okrucieñstwem, wyzyskiem i demoralizacj¹.
Lp.

Nazwisko i imiê

Adres

Podpis

1
2
3
4
5

Prosimy: w³¹cz siê w tê akcjê!
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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i kierowania sob¹. To nie cytat z podrêcznika teologii moralnej, ale z bestsellera w Stanach Zjednoczonych i w Polsce Inteligencja emocjonalna D. Golemana (Poznañ 1997).
Szczególnie m³odzi ludzie w domu,
w szkole, w rodowisku rówieniczym
musz¹ mieæ okazjê do æwiczenia siê
w tych cnotach, a okazjê tê daj¹ zajêcia
ucz¹ce podstawowych umiejêtnoci
emocjonalnych.
Z badañ nad inteligencj¹ emocjonaln¹ wynika, ¿e nasz mózg ma prawdopodobnie dwa uk³ady pamiêci  jeden
przeznaczony do rejestrowania zwyk³ych wydarzeñ, a drugi do przechowywania faktów silnie nasyconych emocjonalnie (tego co przera¿a, tego co
sprawia przyjemnoæ). Przemoc, agresja, akty seksualne, przekaz pornograficzny s¹ najprawdopodobniej kodowane przez ten drugi uk³ad pamiêci emocjonalnej.
W mechanice emocji ka¿demu uczuciu towarzyszy odmienny repertuar myli, reakcji a nawet wspomnieñ. Dzia³a tu
wyranie pamiêæ selektywna. Próby dokonywane z dzia³aniem bodców podprogowych wskazuj¹ równie¿ na wyrane istnienie zale¿noci pomiêdzy dzia³aniem bodca o silnym zabarwieniu popêdowo-emocjonalnym a zachowaniami
spo³ecznymi i wyborami.
K. Piesiewicz (1997) zauwa¿a, ¿e
najwiêksz¹ pruderi¹ wspó³czesnoci jest

wstydzenie siê wstydu.
Wstyd za jest elementem cz³owieczeñstwa, godnoci, znakiem transcendencji, czyli tego wszystkiego, co konstytuuje nasz byt. Autor ten ocenia, ¿e
wspó³czesna ikonosfera ¿eruje na instynkcie podgl¹dactwa (s. 5758).
Wspó³czesna cywilizacja, wed³ug K.
Piesiewicza, proponuje zastêpczy system
wartoci, bezpieczny, bez ryzyka, które
wi¹¿e siê z prawdziwym uczuciem.
W tym kontekcie na treci przekazywane w pornografii mo¿na spojrzeæ, jako na
te, które kreuj¹ nagoæ bez ducha
i po¿¹dliwoæ bez odpowiedzialnoci;
cz³owieka  jako przedmiot, który mo¿e
byæ u¿ywany przez technikê i innego
cz³owieka.
J. Melibruda przyjmuje, ¿e mê¿czyzna wychowany w naszej kulturze jest
przekonany, i¿ sw¹ mêskoæ musi udowodniæ i to w trzech obszarach: si³y fizycznej, zwyciêstwa, nieustannej walki
i stosowania przemocy, w pracy zawodowej, w której bezwzglêdnie odnosi tylko
20
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sukcesy i w seksie, w którym ujawnia
swoj¹ mêskoæ tzn. dominacjê i si³ê. Producenci i dystrybutorzy pornografii nie
chc¹ zauwa¿yæ, ¿e s¹ inne mo¿liwe obszary mêskiego sukcesu, a mianowicie
zdolnoæ do kreacji, mi³oci odpowiedzialnej, troskliwoci, dawania a nie
zmuszania i opiekowania siê a nie tylko
domagania siê opieki ze strony innych.
Podejmowany w procesie wychowania i samowychowania rozwój osobowoci ma na celu ukszta³towanie okrelonych struktur, mechanizmów i funkcji, które gwarantuj¹ bycie Cz³owiekiem. Do tych w³aciwoci nale¿y zaliczyæ:
 hierarchiczny system wartoci: osobistych, spo³ecznych, religijnych;
 jednocz¹c¹ filozofiê ¿ycia;
 samokontrolê;
 empatiê;
 umiejêtnoæ nawi¹zywania braterskich i przyjaznych kontaktów z innymi;
 poczucie celu i sensu ¿ycia;
 to¿samoæ i poczucie w³asnej wartoci;
 odpowiedzialnoæ, odczucie bycia
sprawc¹;
 poczucie wiêzi z innymi ludmi;
 poczucie wiêzi ze wiatem transcendencji;
 umiejêtnoæ pokonywania stresu,
przeszkód i trudnoci;
 umiejêtnoæ rozwi¹zywania konfliktów i podejmowania decyzji.
O systemie wartoci, jego hierarchii
i sile integrowania oraz ukierunkowania i motywowania ludzkich decyzji
wnosimy na podstawie analizy obserwowanych wskaników zewnêtrznych,
jak:
 czasu przeznaczanego na osi¹gniêcie celów wynikaj¹cych z preferencji danej wartoci, np. mi³oæ bliniego mo¿e motywowaæ do powiêcania czasu na pracê charytatywn¹;
 jêzyka, który s³u¿y wyra¿aniu wewnêtrznych prze¿yæ i nawi¹zaniu
relacji z innymi ludmi czy wiatem transcendentnym;
 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: szczêliwe ¿ycie rodzinne, mi³oæ,
przyjañ, uczciwoæ, sprawiedliwoæ,
pokój.

Urzeczywistnianie tych wartoci staje siê dzi podstawowym zadaniem socjalizacji, wychowania oraz samowychowania.

Urzeczywistniaæ wartoci
to kierowaæ siê nimi przy podejmowaniu decyzji, rozwi¹zywaniu konfliktów,
planowaniu drogi ¿yciowej, wykonywaniu
obowi¹zków rodzinnych i zawodowych
oraz wynikaj¹cych z innych ról spo³ecznych; myleæ i dzia³aæ wed³ug wartoci.
Jest to mo¿liwe jedynie wtedy, gdy
rozpozna siê istotn¹ treæ wartoci
w procesie intelektualno-emocjonalnego
poznania i d¹¿y siê do uwyranienia sensu i treci wartoci, tak by nabra³y one
mocy czynnika pobudzaj¹cego do mylenia i dzia³ania.
Gwarantem troski pañstwa o osobowy
rozwój obywateli i czytelnym znakiem,
¿e wymiar seksualnoci w ¿yciu spo³ecznym winien mieæ ludzkie a nie tylko biologiczne oblicze, jest  oprócz prawnej regulacji pornografii  ca³a praca wychowawcza z dzieæmi i m³odzie¿¹ w domu,
szkole, ró¿nych wspólnotach z udzia³em
rodków masowego przekazu.
Literatura:
E. Aronson, T. D. Wilson, R. M Akert: Psychologia spo³eczna. Serce i umys³, Wydawnictwo
Zysk i S-ka, Poznañ 1997
A. Bandura, Agresja wieku dorastania, PWN,
Warszawa 1968
W. Damon, Moralnoci uczymy siê od ma³ego
w: wiat Nauki, nr 10 (98) 1999, s. 64-70,
t³um. El¿bieta Józefowicz
D. Goleman: Inteligencja emocjonalna, Media
Rodzina of Poznañ, Poznañ 1997
A. Go³¹b: Geneza procesów wartociowania
w: J. Reykowski (red.) Teoria osobowoci
a zachowanie prospo³eczne, PAN, Warszawa
1978
T. Jêdras: Pornografia a przedmiotowe i podmiotowe traktowanie cz³owieka, ATK, Warszawa 1995 (praca magisterska)
W³. Kopaliñski: S³ownik wyrazów obcych
i zwrotów obcojêzycznych, PWN, Warszawa
1988
B. £ozowska: Pornografia w opiniach studentów Wydzia³u Polonistyki UW, UW, Warszawa
1994 (praca magisterska)
K. Piesiewicz: O wstydzie i nagoci, w: Rozmowy na koniec wieku, Znak, Kraków 1997,
str. 55-69
D. A. Scott: Pornografia. Jej wp³yw na rodzinê,
spo³eczeñstwo, kulturê, Human Life International Europa, Gdañsk 1995
H. R. Showers: Mity i nieprawid³owe rozumienie pornografii to, o czym nie wiesz, mo¿e Ciê
skrzywdziæ. Maszynopis powielony. Referat
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ny innych, poczucie braku w³asnej
wartoci i nieakceptowania siebie. Wiele kobiet za³amuje siê psychicznie (np.
reaguj¹ anoreksj¹, bulimi¹, depresj¹), za
mê¿czyni staj¹ siê agresywni.
U¿ytkownicy pornografii czêciej podejmuj¹ kontakty homoseksualne lub uprawiaj¹ masturbacjê. Niespe³nienie przez
wspó³ma³¿onka wykreowanych pornografi¹ oczekiwañ dotycz¹cych idealnego wygl¹du lub zachowañ seksualnych wywo³uje rozczarowanie, prowadzi do porzucenia
go i szukania wci¹¿ nowych znajomoci.
Jeli i one zawiod¹, u¿ytkownik pornografii mo¿e staæ siê biseksualist¹ albo przyjmuje wzorzec zachowañ autoseksualnych.
Stopniowo wspó³ma³¿onek staje siê
niepotrzebny, wystarczaj¹ materia³y pornograficzne. Coraz czêciej przyjemnoæ
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 mi³oci.

Przemoc w rodzinie
Wielu autorów podkrela, ¿e dystrybucja pornografii wp³ywa na kszta³towanie tendencji do zachowañ przestêpczych. Pornografia, nawet nie agresywna
w treci, wzmaga tendencjê do podejmowania ró¿nych form przemocy, gdy¿ obni¿a wra¿liwoæ moraln¹, zmniejsza wyczulenie na potrzeby innych, sk³ania do
ich przedmiotowego traktowania, ukierunkowuje uwagê jedynie na dziedzinê
seksualn¹ i pobudza do realizacji potrzeb
w tym zakresie bez uwzglêdnienia woli
partnera (st¹d tendencja do gwa³tów, sadyzmu, kazirodztwa). Pornografia jest
wykorzystywana w molestowaniu seksualnym dzieci w rodzinie  prawie po³owa
amerykañskich rodziców odpowiadaj¹cych przed s¹dem za czyny kazirodcze
by³a u¿ytkownikami pornografii.
Szereg badañ dokumentuje wp³yw
pornografii na przemoc wobec kobiet
w rodzinie. Po³owa mê¿czyzn stosuj¹cych
przemoc wobec swoich ¿on przyznaje, ¿e
ich zachowanie jest odzwierciedleniem tego, co widzieli w seksualnie pobudzaj¹cych materia³ach. Nawet po krótkiej, kilkuminutowej ekspozycji materia³ów pokazuj¹cych gwa³t i inne formy przemocy
wobec kobiet mê¿czyni przejawiaj¹ wiêcej agresji, maj¹ mniej wspó³czucia dla
ofiar przemocy (kobiet zgwa³conych), ³atwiej przyznaj¹, ¿e mogliby sami dokonaæ
gwa³tu i szybciej akceptuj¹ mit o przyjemnoci, jak¹ sprawia kobiecie gwa³t.
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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Niszcz¹cy wp³yw pornografii
na osobowoæ dzieci
Szeroko dostêpna pornografia dociera czêsto do przypadkowych odbiorców,
którym narzuca obrazy, zanim zdo³aj¹
temu zapobiec lub przeciwstawiæ siê im.
Mo¿na j¹ traktowaæ jako formê przemocy seksualnej. Pornografia wywiera
wp³yw na dzieci i m³odzie¿ wykorzystuj¹c ich niewiedzê i niedojrza³oæ psychiczn¹. Kontakt z ni¹ ma niszcz¹cy
wp³yw na ich psychikê, bo stawia je wobec dowiadczeñ przerastaj¹cych ich
zdolnoci adaptacyjne i dostarcza wzorców patologicznych zachowañ.
Wobec narzucaj¹cych siê obrazów
lub sytuacji obscenicznych dzieci pozostaj¹ szczególnie bezbronne. Nie
umiej¹ sobie poradziæ z emocjami,
czêsto nie potrafi¹ okazaæ sprzeciwu,
natomiast ten materia³ przyci¹ga ich
uwagê jak ka¿da nowoæ. Doros³y mo¿e zinterpretowaæ tê dzieciêc¹ ciekawoæ jako potrzeby lub zainteresowania seksualne, a tymczasem jest to
zwyk³y odruch poznawczy.
Odrzucenie uczuciowe, brak opieki
i nadzoru ze strony doros³ych, niezaspakajanie potrzeb dziecka u³atwia kontakt
z pornografi¹, a nuda i brak mo¿liwoci
zaspakajania potrzeb poznawczych (ciekawoci, zainteresowañ, twórczego spêdzania czasu wolnego) prowadzi do siêgania po materia³y pornograficzne. Kontakt
z nimi zape³nia czas dziecka, daje mo¿liwoæ ucieczki od rzeczywistoci, u³atwia
fantazje o bliskoci z drugim cz³owiekiem
Przez kontakt z pornografi¹ nastêpuje erotyzacja psychiki dziecka, jego
przedwczesne rozbudzenie seksualne.
Niektórzy, zw³aszcza dziewczêta, staj¹
siê podatni na uwiedzenie, oddaj¹ siê
mniej lub bardziej jawnej prostytucji,
a potem w ¿yciu doros³ym wykazuj¹ pro
miskuityzm i tendencje orgiastyczne, homoseksualne lub biseksualne. Ich psychoseksualny rozwój mo¿e zostaæ zaburzony
w kierunku dewiacji seksualnych, np. pedofilii, transwestycyzmu, fetyszyzmu.
Pornografia przyczynia siê do powiêkszenia problemu patologii seksualnych i zwi¹zanych z tym czynów kryminalnych, dlatego ¿e kontakt z ni¹ pozbawia m³odego cz³owieka odruchu wstydu,
za¿enowania i niesmaku w sytuacji ods³aniania w³asnej lub czyjej intymnoci,
co sprzyja tendencji do ekshibicjonizmu,
utraty zahamowañ przed czynami naruszaj¹cymi prywatnoæ w³asn¹ lub innych
ludzi (np. ocieractwo, podgl¹danie). Pornografia prezentuje czêsto ró¿ne formy
zachowañ dewiacyjnych dostarczaj¹c in-

strukta¿u i sprzyjaj¹c ich rozpowszechnianiu. Badania japoñskie i amerykañskie dokumentuj¹, ¿e im wczeniejszy
i czêstszy kontakt z pornografi¹, tym
wiêksza tendencja do zachowañ kryminalnych, alkoholizmu, rozwi¹z³oci, trywializowania okrucieñstwa; tym bardziej w ¿yciu doros³ym kobiety s¹ sk³onne akceptowaæ przemoc mê¿czyzn wobec siebie i w³¹czaæ elementy przemocy
w fantazje i zachowania seksualne.
Badania wskazuj¹ równie¿, ¿e najczêstszymi u¿ytkownikami pornografii
s¹ jednostki o niedojrza³ej osobowoci:
ze wzglêdu na wiek (m³odzie¿) albo takie, których rozwój zosta³ zatrzymany
lub spaczony. Korzystanie z pornografii
jeszcze bardziej tê niedojrza³oæ psychiczn¹ utrwala.

Wp³yw twardej pornografii na
psychikê dzieci i m³odzie¿y
Twarda pornografia (hard-core
pornography) przedstawia penetracjê genitaln¹, przemoc seksualn¹, dewiacje
seksualne (np. wspó³¿ycie ze zwierzêtami, orgie, seksualne wykorzystywanie
dzieci) oraz obsceniczne sceny upokarzaj¹ce i poni¿aj¹ce ludzk¹ (najczêciej
kobiec¹) godnoæ.
Mechanizmy wp³ywu pornografii
twardej na psychikê
Si³a oddzia³ywania ka¿dej, a szczególnie twardej pornografii wynika z tego, ¿e jest to:
1. przekaz osobowy, tzn. sceny s¹ odgrywane przez ¿ywych ludzi, którzy:
 s¹ przedstawiani jako interesuj¹cy,
¿yj¹cy w atrakcyjnych warunkach,
tak ¿e ³atwo m³odemu odbiorcy
identyfikowaæ siê z nimi;
 s¹ osobami m³odymi, obdarzonymi
wyranymi cechami psychicznymi
i zarysowanym charakterem, co
u³atwia przyswajanie ich sposobów
zachowania siê i wypowiadania
oraz cech osobowoci;
 s¹ prezentowani tak sugestywnie, ¿e
ich zachowanie wydaje siê mo¿liwym
i atrakcyjnym wzorcem realizowania siebie w wiecie;
 s¹ kreowani na pozytywnych bohaterów, bo nawet w z³ym moralnie postêpowaniu kieruj¹ siê jakoby
uczuciem, a jeli nawet czyni¹ co
z niskich pobudek, to treæ filmu
lub opowiadania jest tak skonstruowana, ¿e nie sk³ania do potêpienia
ich czynów;
 nie ponosz¹ negatywnych konsekwencji swoich dzia³añ (np. zara5
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¿enie siê chorob¹, zawód emocjonalny);
2. oddzia³ywanie wielokana³owe,
zw³aszcza jeli sceny pornograficzne
z przemoc¹ s¹ prezentowane w filmach,
grach komputerowych oraz wideoklipach. Jednoczesny wp³yw tych materia³ów na procesy mózgowe poprzez dwa
najwa¿niejsze dla cz³owieka receptory:
wzrok i s³uch, jest bardzo silny i trwa³y.
3. oddzia³ywanie na wiadome i podwiadome procesy:
 poznawcze: dostarczaj¹ wypaczonej wiedzy o wiecie i drugim cz³owieku;
 emocjonalne: ich dzia³anie jest
dwojakie. Z jednej strony pobudzaj¹ reakcje fizjologiczne i emocjonalne, gdy¿ sceny lub teksty pornograficzne z elementami przemocy
wzbudzaj¹ o wiele silniejsze reakcje ni¿ takie same formy przekazu
zachowañ prospo³ecznych. Z drugiej strony powtarzanie bodców
wywo³uj¹cych okrelone emocje
powoduje uniewra¿liwienie siê na
nie, co prowadzi do braku reakcji
na znane bodce, a tym samym koniecznoci ci¹g³ego zwiêkszania
ich czêstotliwoci, si³y i ró¿norodnoci;
 motywacyjno-d¹¿eniowe: mass media, pos³uguj¹c siê systemem informacyjnych
i
emocjonalnych
wzmocnieñ, kszta³tuj¹ w psychice
m³odego widza wzglêdnie trwa³e
sposoby poznawczego i emocjonalnego reagowania oraz tendencjê do
podejmowania okrelonych zachowañ. Teoria spo³ecznego uczenia
siê wyjania potê¿n¹ rolê tych rodków, odwo³uj¹c siê do psychologicznych mechanizmów identyfikacji, imitacji (naladownictwa) oraz
modelowania.
4. oddzia³ywanie silnie przyci¹gaj¹ce
uwagê, dostarczaj¹ce ³atwej rozrywki.
Dzieci i m³odzie¿ chêtnie powiêcaj¹
wiele godzin na kontakt z mass mediami,
gdy¿ dostarczaj¹ one wielozmys³owej
stymulacji bez koniecznoci podejmowania aktywnoci.

Zaburzenia w rozwoju dzieci
i m³odzie¿y jako konsekwencja
kontaktu z pornografi¹ tward¹
Dla m³odego widza twarda pornografia stanowi czytelny przekaz: wiat
jest pe³en seksu i agresji, ¿ycie doros³ych
wype³niaj¹ seks i agresja, celem ¿ycia
6
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jest czerpanie satysfakcji z seksu i agresji, ludzie s¹ po to, aby ich u¿ywaæ lub
znêcaæ siê nad nimi, trzeba siê przed nimi
broniæ przez atak. W ten sposób u dzieci
kszta³tuje siê wypaczony i negatywny
obraz wiata i relacji miêdzyludzkich.
Rozwija siê wiêc ono z wizj¹ rzeczywistoci, która nie jest w stanie zaspokoiæ
jego podstawowych biopsychicznych potrzeb, potrzeb bezpieczeñstwa i mi³oci.
St¹d tak czêsto obserwowany wzrost poziomu niepokoju, napiêcia i nadpobudliwoci psychoruchowej, depresje, lêki,
utrata poczucia sensu ¿ycia, uciekanie do
na³ogów, u¿ywek i próby samobójcze.
Korelacja miêdzy czêstotliwoci¹
kontaktu z przemoc¹ i tward¹ pornografi¹
a si³¹ ich oddzia³ywania jest dobrze zbadana. Im czêciej w wieku przedszkolnym i szkolnym dziecko ma kontakt
z przemoc¹ w filmach lub grach, tym czêciej w wieku m³odzieñczym i doros³ym
narusza prawo, tym czêciej konflikt
z prawem wynika ze stosowania przemocy, tym bardziej jest ona brutalna, zw³aszcza pod wp³ywem alkoholu, tym czêciej
stosuje j¹ równie¿ w rodzinie, wobec ¿ony i dzieci. Obserwuje siê nawet sk³onnoæ do przejmowania tej tendencji przez
dzieci osób, które jako dzieci mia³y kontakt z przemoc¹ (filmy, gry, teksty).
Kontakt z tward¹ pornografi¹ wywo³uje u dziewcz¹t lêk przed mê¿czyznami, co zaburza kszta³towanie potrzebnych do rozwoju dojrza³ej osobowoci kontaktów z p³ci¹ przeciwn¹;
rodzi lêk przed wspó³¿yciem seksualnym i ma³¿eñstwem; mo¿e spowodowaæ zwrócenie siê w kierunku zachowañ homoseksualnych; wp³yn¹æ na tolerowanie przemocy seksualnej uznawanej za normaln¹ formê ekspresji
emocji, a nawet za jedyne ród³o uzyskiwania zadowolenia seksualnego
(tendencje masochistyczne).
Ch³opców kontakt z tward¹ pornografi¹ stymuluje do dokonywania gwa³tów, molestowania seksualnego s³abszych od siebie, prowadzi do ukierunkowania ich seksualnoci w stronê patologicznych zachowañ, a nawet przestêpstw
seksualnych.
Cechy indywidualne dziecka decyduj¹ równie¿ o tym, na ile kontakt z tward¹ pornografi¹ wywo³uje u niego postawê 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 bojaliwe), u innych cechy lêkowo-agresywne (dzieci
z lêku reaguj¹ce agresj¹), u innych za

nastêpuje znieczulenie (dzieci agresywne), co przy jednoczesnym obni¿eniu siê poczucia winy sprzyja powstaniu
cech psychopatycznych i ró¿nego typu
dewiacji seksualnych.
Wczesny kontakt z pornografi¹,
sprzyjaj¹c ukszta³towaniu siê dewiacyjnego stylu zaspakajania potrzeb seksualnych, uzale¿nia m³odego cz³owieka od
pos³ugiwania siê tward¹ pornografi¹ jako nieodzownym elementem zachowañ
seksualnych.

Uzale¿niaj¹cy wp³yw
pornografii na osobowoæ
Pornografia, dostarczaj¹c widoku lub
opisu zaspakajania potrzeb seksualnych
lub innych (np. dominacji, znaczenia,
upokarzania, agresji) przy pomocy zachowañ seksualnych, powoduje, ¿e zaspakajanie to staje siê coraz mniej skuteczne (efekt znieczulenia). Aby osi¹gn¹æ ten sam poziom satysfakcji seksualnej konsument musi korzystaæ
z coraz bardziej urozmaiconych i silnych bodców, coraz bardziej odbiegaj¹cych od tego, co normalne. St¹d
korzystanie z pornografii prowadzi do
siêgania po coraz bardziej nietypowe,
wynaturzone i dewiacyjne wzorce zachowañ (efekt eskalacji). W ten sposób
sprzyja ona rozpowszechnianiu siê ró¿nych form przemocy i patologii seksualnej, gdy¿ kontakt z ni¹ jest nie tylko bierny, lecz prowadzi do realizacji prezentowanych aktów (efekt naladownictwa),
nierzadko przestêpczych, chocia¿ nie zawsze ciganych, gdy¿ ich ofiary z ró¿nych przyczyn nie ujawniaj¹ faktów. Dane statystyczne z USA potwierdzaj¹ siln¹
korelacjê miêdzy liczb¹ przestêpstw seksualnych a liczb¹ osób, które prenumeruj¹ materia³y pornograficzne oraz liczb¹
sprzedawanych na danym terenie czasopism pornograficznych.
Cz³owiek uzale¿niony od pornografii jest chory i wymaga terapii.
Literatura uzupe³niaj¹ca
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V. B. Cline, Skutki pornografii. Dowody eksperymentalne i kliniczne, TOR i HLI-Europa, Gdañsk
1996
M. Czachorowski, Nowy imperializm, czyli o tzw.
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smutek, wstrêt itp.) oraz zachowanie
(obna¿anie siê, masturbacjê, fantazjowanie i inne).

Zagro¿enia w sferze psychiki
cz³owieka w wyniku obcowania z przekazami pornograficznymi to m.in.: kreowanie nieprawdziwego obrazu cz³owieka, niew³aciwych relacji interpersonalnych, wywo³ywanie stanu pobudzenia
seksualnego, który domaga siê roz³adowania.
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Serce i Umys³, choæ nie zajmuj¹ zdecydowanego stanowiska wobec pornografii, referuj¹ liczne badania, które w sposób oczywisty odnosz¹ siê równie¿ do
przekazu pornograficznego. Kampanie
reklamowe odnosz¹ sukces dziêki obecnoci istotnego elementu zwi¹zanego
z ludzk¹ natur¹: jestemy nieskoñczenie
ciekawi innych ludzi. Ka¿dy z nas powiêca sporo czasu i energii próbuj¹c
wyjaniæ ich zachowanie. Dlaczego? Poniewa¿ to pomaga zrozumieæ i przewidzieæ nasze spo³eczne wiaty (s. 172).
Tezê tê mo¿na tak¿e odnieæ do prezen-

bowociowe staj¹ siê z kolei regulatorami zachowania. Powstaje wiêc pytanie,
czy znajomoæ kszta³towania, modyfikowania i wzbudzania stanów i procesów
psychicznych jest zawsze wykorzystywana w celach s³u¿¹cych cz³owiekowi?
Musimy zdecydowanie opowiedzieæ
siê za takim rozumieniem dobra cz³owieka, które wpisane jest w jego ludzk¹ naturê. Dobrem jest wiêc to, co pozwala
byæ coraz bardziej cz³owiekiem, a z³em
to, co umniejsza cz³owieczeñstwo. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e w rodowiskach
psychologicznych i psychoterapeutycznych, a tak¿e resocjalizacyjnych dyskutuje siê coraz czêciej problemy moralnego rozwoju cz³owieka. Wychodzi siê
z za³o¿enia, ¿e jedynie

prawid³owy rozwój
moralny

Ogl¹daj¹c przekazy filmowe, fotograficzne, czytaj¹c komiksy, czasopisma
i opowiadania, w których prezentowane
s¹ zachowania seksualne w ró¿nych sytuacjach, nabiera siê przekonania, ¿e takie
w³anie zachowania s¹ po¿¹dane, ¿e takich zachowañ oczekuj¹ od nas inni i ¿e
s¹ one mo¿liwe i wzorcowe, gdy¿ ju¿
kto, najczêciej prezentowany w przekazie jako osoba atrakcyjna, to zrobi³. Badacze zajmuj¹cy siê reklam¹ podaj¹, ¿e
osoby o cechach ekstrawertywnych szybciej ni¿ introwertycy rozkodowuj¹ przekaz obrazowy tzn. szybciej ujawniaj¹
emocje i szybciej podejmuj¹ dzia³ania
wed³ug podpowiadanego wzorca.
E. Aronson, T. D. Wilson i R. M.
Akert w ksi¹¿ce Psychologia spo³eczna.
S³u¿ba ¯yciu I/2006

towanych przekazów seksualnych.
Chcemy wiedzieæ, jak inni to robi¹,
chcemy siê od nich uczyæ, chcemy
sprawdziæ swoj¹ indywidualnoæ i podobieñstwa. Wa¿ne jest wiêc, co prezentuje
siê w tego typu przekazach, adresowanych do szerokiego krêgu odbiorców
w ró¿nym wieku i na ró¿nym poziomie
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Jednoczenie warto przypomnieæ, ¿e
psychologowie dowiedli istnienia zale¿noci pomiêdzy obrazami rzeczywistoci
spo³ecznej i indywidualnej, któr¹ obserwujemy w ró¿nego rodzaju przekazach
medialnych a sposobem mylenia, budowaniem przekonañ i opinii, rozumieniem
siebie i wiata, postawami wobec innych, siebie i otoczenia. Te zmienne oso-

mo¿e zabezpieczaæ przed przestêpczoci¹, narkomani¹, agresj¹ i przemoc¹  coraz czêciej
obserwowanymi w rodowisku
dzieci i m³odzie¿y. Przyjmuje
siê tak¿e, ¿e cz³owiek ma pe³ne
mo¿liwoci wspó³pracy i dzia³ania empatycznego, nakierowanego na dobro innych,
a w procesie socjalizacji i wychowania ten potencja³ nie mo¿e byæ zniszczony, ale uaktywniony i odpowiednio ukierunkowany. Dlatego coraz czêciej
podejmowane s¹ w naukach
spo³ecznych badania nad rol¹
sumienia moralnego. Uwa¿a siê
tak¿e, ¿e ¿adna z dotychczasowych psychologicznych teorii
rozwoju moralnego nie wyjania nale¿ycie ani procesu, ani
zachowañ dzieci i m³odzie¿y.
Kluczowym pozostaje pytanie, dlaczego
dziecko czy doros³y nie postêpuje zgodnie z deklarowanymi idea³ami i wartociami. Jest to kolejny wa¿ny powód, dla
którego powinno siê mówiæ nie pornografii: zaciemnia ona i wrêcz uniemo¿liwia prawid³owy rozwój osobowej to¿samoci dzieci i m³odzie¿y.
Kszta³towanie charakteru (który
mo¿na nazwaæ miêniem psychicznym,
wymagaj¹cym moralnego prowadzenia
siê) jest podstaw¹ spo³eczeñstw demokratycznych (...). Pod³o¿em jest narzucona samemu sobie dyscyplina, ¿ycie cnotliwe, jak twierdz¹ filozofowie od czasów Arystotelesa, oparte na samokontroli. Równie wa¿nym zwornikiem charakteru jest zdolnoæ do samomotywacji
19

sluzba01-2005_PRZEROBIONE3.qxd

O

G O D N O  Æ

06-06-01

K O B I E T



S T O P

siæ kobietê do stosunku seksualnego,
gdyby wiedzieli, ¿e nie grozi im schwytanie i ukaranie. Cytowany Zillmann podaje, ¿e osoby, które w pierwszych ekspozycjach ujawnia³y wstrêt i odrazê do
eksponowanego materia³u, w kolejnych
wyra¿a³y zainteresowanie. Jednoczenie
utraci³y zainteresowanie negatywnymi
skutkami pornografii.
Beata £ozowska i Katarzyna Pietras
(1994) bada³y postawy studentów warszawskich uczelni wobec pornografii.
Ogó³em przebadano oko³o 200 studentów. Studenci UW i PW byli zdania, ¿e
pornografia ukazuje dziwaczne i niezwyk³e formy zachowañ seksualnych. Uwa¿ali, ¿e w Polsce liczba dzieci i m³odzie¿y maj¹cych dostêp do pornografii jest
du¿a a materia³y pornograficzne, z których czêciej korzystaj¹ mê¿czyni, s¹
³atwo dostêpne w kioskach, sex-shopach, bazarach, w Internecie. Wiêkszoæ badanych by³a zdania, ¿e dystrybutorzy pornografii kieruj¹ siê chêci¹ zysku. Studenci nie dostrzegali zwi¹zku
pomiêdzy ogl¹daniem materia³ów pornograficznych a pope³nianiem przestêpstw seksualnych. Nie poleciliby
ogl¹dania tych filmów i innych przekazów dorastaj¹cej dziewczynie czy ch³opcu.
Tomasz Jêdras (1995) bada³ pod moim kierunkiem postawy wobec pornografii a nasileniem podmiotowego versus
przedmiotowego traktowania drugiego
cz³owieka. Do badañ zastosowano skalê
postaw wobec pornografii w³asnego
uk³adu, dla której obliczono rzetelnoæ
oraz moc dyskryminacyjn¹ pytañ i kwestionariusz Skala makiawelizmu. Wyniki badañ, którymi objêto 159 uczniów
szkó³ ponadpodstawowych ujawni³y, ¿e
mê¿czyni bardziej ni¿ kobiety akceptuj¹ pornografiê. Ró¿nica ta okaza³a siê
istotna statystycznie. Jednoczenie uzyskano znacz¹ce statystycznie korelacje
pomiêdzy pozytywnym nastawieniem do
pornografii a przedmiotowym traktowaniem innych. Korelacja ta wyranie wyst¹pi³a u kobiet. Oznacza to, ¿e ze wzrostem pozytywnej postawy wobec pornografii

wzrasta postawa
makiawelistyczna,
czyli sk³onnoæ do instrumentalnego
traktowania innych. Ten zwi¹zek zauwa¿ono w ca³ej badanej grupie, niezale¿nie
od wieku i p³ci.
Marshall (za Scottem 1985) bada³
powa¿nych przestêpców seksualnych,
18
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którzy przyznali, ¿e obrazy pornograficzne stanowi³y dla nich impuls do wywo³ania fantazji seksualnych z elementami przemocy. Autor uwa¿a, ¿e w³anie
ten efekt pornografii jest niedoceniany.
Niektóre osoby korzystaj¹ z pornografii
w celu wywo³ania okrelonych, ulubionych fantazji, a to z kolei mo¿e prowadziæ do przemocy i czynów bezprawnych.
Sami przestêpcy twierdz¹, ¿e spo³eczeñstwo z jednej strony zachêca ich do
wzbudzania okrelonych fantazji i realizowania prezentowanych wzorców zachowañ przez bombardowanie bodcami
erotycznymi i przemoc¹, a z drugiej strony, gdy oni tak w³anie postêpuj¹, spotyka ich surowa kara, odrzucenie, potêpienie, izolacja. D. Kirby (za Scottem 1985)
uwa¿a, ¿e ogl¹danie obrazów seksualnych ma zgubny wp³yw na m³odzie¿ nawet wtedy, gdy s¹ to tylko materia³y edukacyjne. Na podstawie w³asnych badañ
dowodzi, ¿e uczniowie, którzy przechodzili edukacjê seksualn¹ w szkole, aprobowali masturbacjê, seks z udzia³em
dzieci, seks przedma³¿eñski, seks oralny
i analny, akceptowali pornografiê, aborcjê i antykoncepcjê. Zakres i si³a zmian
uzale¿nione by³y od prezentowanych im
treci i liberalizmu nauczycieli.
Pewna forma obrazów pornograficznych dostarcza gotowych wzorców zachowañ z u¿yciem przemocy. Najdobitniejszym tego dowodem jest przestêpstwo dokonane w New Bedford.
Linz uwa¿a, ¿e ³atwoæ naladowania
tego typu wzorców zwiêksza siê, gdy:
 sprawcê popiera siê lub wynagradza za jego zachowanie;
 sprawca postrzegany jest jako posiadaj¹cy cechy po¿¹dane lub uznawane za cenne;
 widz jest w stanie uto¿samiæ siê ze
sprawc¹;
 dzia³anie jest charakterystyczne, ³atwo daje siê przywo³aæ.
Innym efektem pornografii, szczególnie tej o charakterze hard-core, s¹
tzw. odpowiedzi pornograficzne. Zillmann uwa¿a, ¿e wytrwali odbiorcy pornografii ujawniaj¹ percepcjê seksu i zachowañ seksualnych w taki w³anie sposób, jaki prezentowany jest w materia³ach pornograficznych.
Liczni badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e
pornografia przyczynia siê do zwiêkszenia 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 jednoczenie s¹ fotografowane
i stanowi¹

ród³o szanta¿u i podporz¹dkowania dziecka,
a nawet rodziny.
Obszerny raport D. Scotta prezentuje
wachlarz zjawisk i skutków pornografii.
Najwa¿niejszymi skutkami pornografii prowadz¹cymi do ukszta³towania
stylu funkcjonowania zawieraj¹cego elementy przemocy s¹:
 dehumanizacja i wulgaryzacja najbardziej intymnej sfery ludzkiego
¿ycia, ze szczególnym zdeformowaniem wizerunku kobiety i dowiadczania przez ni¹ popêdu seksualnego;
 wytworzenie nawyku korzystania
z pornograficznych prezentacji
w celu wywo³ania gotowoci seksualnej, fantazji seksualnych itp.;
 dostarczanie negatywnych wzorców realizacji popêdu seksualnego
z ca³kowitym oderwaniem go od
ukierunkowania na kreowanie ¿ycia;
 rozwijanie postaw egoistycznych
i egocentrycznych, koncentruj¹cych siê wokó³ maksymalizowania
przyjemnoci p³yn¹cych z dzia³añ
seksualnych;
 sprzyjanie formowaniu siê wadliwego, niepe³nego obrazu cz³owieka
jedynie w wymiarze seksualnym,
lansowanie pogl¹du, ¿e cz³owiek to
tyle, co homo eroticus;
 wzrost zachowañ przestêpczych
i antyspo³ecznych. Poza tym pornografia to:
 wewnêtrzne napiêcia i konflikty,
wprowadzenie cz³owieka w stan
dysonansu poznawczego;
 utrudnienie prawid³owego rozwoju
moralnego;
 niszczenie pogl¹dów na piêkno, dobro, mi³oæ, prawdê;
 lansowanie opartego na popêdzie
seksualnym stylu ¿ycia.
Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e w wietle badañ prowadzonych w zwi¹zku
z teori¹ modelowania spo³ecznego, ¿aden odpowiedzialny naukowiec nie postawi tezy o obojêtnym charakterze pornografii. Przyjmuje siê aktualnie, ¿e
przekaz pornograficzny, zarówno werbalny jak i niewerbalny oddzia³ywuje na
procesy poznawcze (mylenie, spostrze¿enia, uwagê, pamiêæ, formu³owanie
opinii, s¹dów, wartociowanie), emocjonalne (napiêcie, niepokój, rozdra¿nienie,
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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Komisji Rodziny, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu,
Warszawa 1998
D. Kornas-Biela, Wp³yw pornografii na rozwój osobowoci cz³owieka, [w: ] Pornografia  zagro¿enie
dla rodziny i spo³eczeñstwa, Dzia³ Ekspertyz, Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii
Senatu, Warszawa, 1998, s. 12  30
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H. £uczak, Dorastanie do mi³oci, Wydawnictwo
Salezjañskie, Warszawa 1989
Pornografia a wychowanie do odpowiedzialnego
rodzicielstwa. Zeszyty Dokumentacyjne Fundacji
Stowarzyszenia PAX, Z Pomoc¹ Rodzinie, 1993
A. Potocki, Pornografia  wyzwanie dla wychowawców, Pedagogia Christiana, nr 1/1997, s. 199  220

Pornografia:

moja osobista sprawa?

Moja córka jest ofiar¹ pornografii.
Kiedy by³a ma³¹ dziewczynk¹, ojciec wykorzystywa³ j¹ seksualnie. Robi³ to podczas
ogl¹dania filmów pornograficznych. Moja
córka nie zas³u¿y³a na to, co j¹ spotka³o.
Wci¹¿ walczy z depresj¹, wstydem, anoreksj¹, poczuciem winy. Ludzie mówi¹,
¿e pornografia to osobista sprawa, ze nikomu nie szkodzi. Nie maj¹ racji.
Ta krótka historia opowiada o kilku
ofiarach pornografii. Jest ni¹ córka, jest
ni¹ matka, która cierpi razem ze swoim
dzieckiem, jest ni¹ ojciec, którego pornografia doprowadzi³a do takiego stanu, ¿e
skrzywdzi³ najbli¿sze sobie osoby. Jest to
historia bardzo zranionej rodziny. Nie
wiadomo jakie bêd¹ jej dalsze losy, trudno przewidzieæ, czy dziewczyna kiedykolwiek zdo³a za³o¿yæ w³asn¹ rodzinê,
czy zaufa jakiemu mê¿czynie, czy odzyska utracon¹ godnoæ, czy poczuje siê
wartociow¹ kobiet¹. Pornografia nigdy
nie jest prywatn¹ spraw¹, zawsze pozostawia po sobie lad. Prowadzi do uzale¿nienia, a potem do rozmaitych dewiacji,
wreszcie do zranieñ, rozbicia ma³¿eñstwa.
Ponad 18 lat by³am ¿on¹ mê¿czyzny
uzale¿nionego od pornografii. M¹¿ wykorzystywa³ mnie do spe³niania swoich
erotycznych fantazji. Wstyd, ból, nienawiæ, z³oæ, upokorzenie  te s³owa tylko
czêciowo oddaj¹ to czujê, gdy przypominam sobie przez co przesz³am. Chcia³am sprostaæ oczekiwaniom mojego mê¿a,
chcia³am zaspokoiæ jego fantazje erotyczne. Zaczê³am zachowywaæ siê tak jak kobiety ze zdjêæ, którymi podsyca³ swoj¹ wyobraniê mój m¹¿. Dopiero po pewnym
czasie zrozumia³am, ¿e nie jestem kochana,
¿e traktuje siê mnie jak przedmiot, rekwizyt
niezbêdny do sprawienia przyjemnoci mojemu mê¿owi. Teraz wiem, ¿e pornografia
zniszczy³a moje ¿ycie. Bóg jest ³askawy, leczy moje zranienia.
S³u¿ba ¯yciu I/2006

Jestem nastolatk¹, od dwóch lat
mam ch³opaka. Dwa dni temu korzysta³am z Internetu i odkry³am, ¿e w wykazie
stron ostatnio otwieranych jest mnóstwo
adresów witryn pornograficznych. Kiedy
powiedzia³am o tym mojemu ch³opakowi
przyzna³ siê, ¿e od kilku lat jest uzale¿niony od pornografii. Od tego momentu
straci³am kontrolê nad moimi emocjami.
Czujê siê chora, a na ch³opaka nie mogê
patrzeæ inaczej ni¿ z obrzydzeniem.
Przesta³am mu ufaæ. Czujê siê poni¿ona i oszukana. Nienawidzê tego, co on
robi. Twierdzi, ¿e chce zerwaæ z na³ogiem, ¿e sam nie wie, dlaczego wci¹¿
musi podsycaæ swoj¹ wyobraniê pornografi¹. Chce ¿ebym mu pomog³a, ¿ebym
by³a jego przyjació³k¹. Jest to trudne, bo
przecie¿ jestem jednoczenie jego dziewczyn¹. Nie mogê powstrzymaæ ³ez kiedy
mylê o moich ch³opaku przegl¹daj¹cym
ca³y ten mietnik w Internecie. By³ czas, ¿e
rozmawialimy o ma³¿eñstwie, ale teraz
siê bojê, ¿e mój ch³opak powróci do na³ogu, ¿e bêdzie coraz gorzej, ¿e mo¿e kiedy
zastanê go z prostytutk¹. Nie potrafiê myleæ o niczym innym, nie wiem co robiæ.
wiadectwa dwóch zranionych kobiet. Pierwsz¹ skrzywdzi³ m¹¿, drug¹ 
byæ mo¿e przysz³y m¹¿. Obie zdaj¹ sobie
sprawê, ¿e zosta³y zdradzone i upokorzone. Mê¿czyni, którym ufa³y, oszukiwali je i obra¿ali przez to, co robili. Pornografia przesta³a byæ ich prywatn¹ spraw¹, zaczê³a dotyczyæ tak¿e tych kobiet.
Nie jest te¿ prywatn¹, osobist¹ spraw¹ pornografia, która prowadzi do gwa³tu, przestêpstw, morderstw.
Kiedy mia³am 8 lat, mój ojciec
kaza³ mi ogl¹daæ zdjêcia pornograficzne. Zgwa³ci³ mnie wtedy i robi³ to
przez cztery nastêpne lata  zawsze
pod wp³ywem tych samych zdjêæ.
Obecnie mam 16 lat i cierpiê z powodu

D. A. Scott, Pornografia. Jej wp³yw na rodzinê,
spo³eczeñstwo, kulturê, HLI-Europa, Gdañsk
1998
A. Szostek, Wokó³ godnoci, prawdy i mi³oci,
Red. Wyd. KUL, Lublin 1995
Tak  ¿yciu, tak  prawdzie. Atak na wartoci,
cz. I, II, Biuletyn 6, 7, £omianki, ISNaR, 1993

powa¿nej choroby wenerycznej. Co
mam powiedzieæ w przysz³oci mojemu
mê¿owi? Byæ mo¿e umrê z powodu mojej choroby. Pornografia zrujnowa³a moje ¿ycie.
W Springfield, w stanie Illianois, 43letni mê¿czyzna opiekowa³ siê 11-letnim
Johnem i trzema dziewczynkami. Wykorzysta³ seksualnie wszystkie dziewczynki
(7, 11 i 13 lat). Póniej zamordowa³ Johna.
Kiedy policja przeszuka³a jego dom, odnalaz³a dziewczêc¹ bieliznê, broñ i szeæ
magazynów pornograficznych. W jednej
z tych gazet znajdowa³a siê reklama programu telewizyjnego, który prezentowa³
dok³adnie historiê seksualnego molestowania dzieci przez ich opiekuna
Zdarzenie mia³o miejsce w Norma,
w stanie Oklahoma. 9-letni Sam wraca³
ze szko³y do domu. W pewnym momencie zosta³ og³uszony i zaci¹gniêty na pobliskie puste pole. Tam wy³upiono mu
oczy i okaleczono jego genitalia. Jaki
czas póniej odnaleziono artyku³ w Hustlerze, który opisywa³ identyczn¹
zbrodniê. Przestêpca najwyraniej zasugerowa³ siê tym artyku³em, naladowa³
wszystkie opisywane zachowania.
Te wiadectwa maja ju¿ wymiar spo³eczny, nie prywatny. Gdzie na pocz¹tku
ka¿dej tych historii by³ mê¿czyzna, który
uwa¿a³, ¿e pornografia jest jego osobistym wyborem, ¿e ma prawo z niej korzystaæ. Na koñcu historii jest cierpienie wielu osób, ból, nieszczêcie, mieræ. ¯aden
cz³owiek nie jest samotn¹ wysp¹  pisa³
John Donne. Wszyscy na siebie oddzia³ujemy. Mo¿e to byæ dobry wp³yw, mo¿e
te¿ byæ degraduj¹cy. Pornografia ma zawsze niszcz¹ce, czêsto tragiczne skutki.
Liczba jej ofiar jest niezliczona: lista
zaczyna siê na tych, którzy s¹ bezporednio od niej uzale¿nieni, ale niestety
nie ma koñca: ¿ony, dzieci, przyjaciele,
przypadkowe osoby  to tylko niektóre
ofiary pornografii. Pornografia nie jest
osobist¹, prywatn¹ spraw¹. Jest problemem ca³ego spo³eczeñstwa.
Magdalena Jankosz
Wszystkie wiadectwa zawarte w powy¿szym artykule pochodz¹ ze strony internetowej: www.victimsofpornography.org
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Wyznanie Kasanowy
Muszê to opowiedzieæ  mo¿e dla siebie samego i dla innych, bo podobnych
do mnie kolesi jest multum. Bo oni mo¿e
nigdy nie trafi¹ na kogo takiego, jak Anka i mog¹ nigdy nie zobaczyæ w dziewczynie czego wiêcej ni¿ seksowne cia³o.
Mnie dziewczyny ciekawi³y chyba od
pierwszej klasy, kiedy zacz¹³em  zamiast z ch³opakami 
chodziæ, gadaæ, bawiæ siê z tak¹ jedn¹ kole¿aneczk¹ w moim wieku. Kiedy zobaczy³em
j¹ przez moment nago. Przypadkiem. Co mnie wtedy jako zadziwi³o, jakby wzruszy³o, poci¹ga³o  jaka innoæ,
odmiennoæ, jakby jaki sekret. Zreszt¹, wtedy to we
wszystkim chcia³em odkrywaæ co tajemniczego. I nic
z³ego nie robilimy. ¯adnych
tam zabaw w lekarza. Jaki
to by³ cudny czas! Erotyka sobie spa³a. Ale koledzy szybko
j¹ wybudzili z wieku niewinnoci. Pierwsze rysunki, potem fotki kobiet, choæ mia³em
chyba 12 lat. Z pocz¹tku to
by³o zdziwienie, a potem taki
pulsuj¹cy niepokój, kiedy pojawi³a siê naga pani na ekranie. I ciekawoæ z takim dziwnym dr¿eniem, jak to
jest z tym, co kolesie opowiadali jak siê
to robi. Potem pokazali takie fotki, na
których by³o dok³adnie, jak. I to mnie zaczê³o poci¹gaæ, jak ukryty magnes, który
czu³em w rodku siebie. Za kilka z³otych
kupi³em od kumpla pierwsze pisemko
porno, które ogl¹da³em przed snem, z pocz¹tku czerwony jak burak, a potem czuj¹cy coraz mocniej wiadome reakcje.
Dzieciak by³em  mia³em 14 lat, ale
w tym i w innych pisemkach ju¿ widzia³em wiêcej ni¿ siê w g³owie mieci³o. Ju¿ nie mia³em marzeñ o jakiej licznej, przy której by mi nogi miêk³y,
a z któr¹ chcia³bym spacerowaæ nad morzem i kupowaæ jej kwiatki. Gdy patrzy³em na dziewczyny i kobiety, to tamte
obrazki od razu podpowiada³y mi co
innego, o czym one nie mia³y pewnie
pojêcia, ale chyba czasem co czu³y
w moich oczach. A potem w gimnazjum
8

na jakiej imprezie pierwszy film porno,
drugi, no i zaczê³o mnie to wci¹gaæ na ca³ego. Nigdy nie myla³em, ¿e to jest jak
narkotyk  i to silny chyba jak amfa
czy ekstaza. Ja ju¿ nie chcia³em  ja m
u s i a ³ e m to ogl¹daæ, no i zaspokajaæ
siê. A skutki? Kiedy mia³em tak¹ g³owê

do nauki, ¿e wystarczy³o s³uchaæ dobrze
lekcji. A kiedy sobie tê g³owê na³adowa³em tymi scenkami, to nic mi do niej nie
chcia³o wchodziæ. Wszystko siê kojarzy³o tylko z tym. A potem pierwsza impreza z dziewczynami, kilka zgrzewek
piwa, znów porno-film, no i odtworzylimy to, co by³o na ekranie prawie dok³adnie. To mi zosta³o mocno w pamiêci,
bo poczu³em, ¿e co siê we mnie skoñczy³o, jakby kto mi co w sercu zat³uk³
kijem od bejsbola. Teraz ja nie tylko musia³em to ogl¹daæ, ale i musia³em to robiæ. Zw³aszcza, ¿e starsi pod³¹czyli net
do domu, a tam jest tyle tego, ¿e nawet
szukaæ nie trzeba. Czasem ca³e noce siedzia³em, jak w transie, w amoku jakim, setki, tysi¹ce fotek. Jakby mnie
tam wessa³o.
A potem tylko szukanie imprezy, na
której podobnie siê dzia³o.
Mia³em 17 lat. Starsi szukali dla
mnie psychologa, lekarza, bo widzieli,

¿e ze mn¹ co nie tak. Ale ich czêsto nie
by³o. Biznesy. A ja mia³em jedno ju¿
zdanie o dziewczynach i kobietach. ¯e
jedne s¹ takie, jak te na fotkach i imprezach; inne jeszcze nie s¹, ale bêd¹; s¹ takie, co siê tylko trochê boj¹ albo po prostu nie mog¹. I tak na to patrzy³em. Z religi¹ dawno ju¿ wtedy skoñczy³em  chyba na I Komunii.
I krêci³em siê w tym diabelskim m³ynie, nie wiedz¹c, ¿e
on jest diabelski.
I kiedy nagle siê zatrzyma³em przy wystawie galerii
obrazów. By³a tam jaka wystawa. I akurat powieszono
portret licznej dziewczyny.
Oniemia³em, bo te, na które
patrzy³em zwykle, jakby nie
mia³y twarzy. A ta by³a tylko
twarz¹, oczami i czym, co
mnie prawie powali³o. Czu³em, jak mi wali serce, ale ca³kiem inaczej ni¿ przy fotkach
porno czy nagich dziewczynach na ¿ywo. Ona wygl¹da³a
tak, jakby siê przebudzi³a
z najpiêkniejszego snu i nigdy
nie dotkn¹³ jej nikt i nic brudnego. Jakby by³a totalnie poza
tym. Sta³em tam kilkanacie minut, jak
w hipnozie. Wszed³em do rodka i zapyta³em o malarza. By³ tam, wiêc zapyta³em, sk¹d wzi¹³ tak¹ modelkê. A on mi,
¿e nie mia³ modelki, tylko namalowa³
swoj¹ têsknotê i swoj¹ wizjê Matki Boskiej, i ¿e ka¿dy facet za tak¹ têskni.
¯achn¹³em siê, bo wszystkie takie obrazy to by³y kicze, a ten... ja nie mia³em
s³ów ani porównañ. I przez kilka dni zatrzymywa³em siê przy szybie wystawy
z tym obrazem, by siê pogapiæ, jak urzeczony. I co ciekawe, ¿e odkry³em w jednej dziewczynie z naszej klasy podobieñstwo do tego obrazu. W Ance. Jako
nigdy z ni¹ nie pogada³em, a ona nie patrzy³a na mnie jak inne, tak dwuznacznie, tylko przezwa³a mnie Kasanow¹.
I gdy mnie mija³a, to mówi³a: Czeæ,
Kasanowa i tak siê umiecha³a, ¿e ja
traci³em ca³¹ pewnoæ siebie, jak¹ mia³em wobec dziewczyn. Ka¿d¹ inn¹ przyci¹gn¹³bym do siebie, porazi³ wzrokiem,
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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przez niektórych badaczy, ¿e niektóre
pojêcia siê zdezaktualizowa³y lub ¿e s¹
niepotrzebne. Tak w³anie ma siê sprawa
z pojêciem pornografii: raz po raz s³yszymy, ¿e nie wiadomo, czym jest pornografia. Jednoczenie zarówno S³ownik wyrazów obcych i zwrotów obcojêzycznych W³. Kopaliñskiego (1988) jak
i potoczne rozumienie terminu nie budz¹
w¹tpliwoci.
Pornografia, wed³ug cytowanego
s³ownika, to: teksty albo wizerunki
o treci nieprzyzwoitej, obscenicznej,
przedstawiaj¹ce sceny erotyczne, aby
podnieciæ seksualnie czytelnika lub widza.
Równie¿ zwykli ludzie potrafi¹ okreliæ, czym jest pornografia. Opisuj¹ j¹ jako obrazowy lub werbalny (fotograficzny, filmowy, malarski, w postaci komiksów lub opowiadañ) przekaz treci dotycz¹cych sfery seksualnej, budz¹cy odrazê, zak³opotanie, oburzenie, ale nios¹cy
silny ³adunek emocjonalny zdolny wywo³aæ reakcje o charakterze seksualnym
u widza lub czytelnika.
Pojêcie pornografii u samych swoich
pocz¹tków mia³o konotacje moralne i jako takie wprowadzone zosta³o do prawa
karnego.
Pornografia jest czym z³ym, gdy¿
pokazuje w nieprawdziwy sposób ludzkie zachowania seksualne, pobudza do
naladowania prezentowanych reakcji
i zachowañ, znosz¹c refleksyjnoæ
i ograniczaj¹c wolnoæ decyzji. Psychologia i kryminologia dostarczaj¹ wiele dowodów przemawiaj¹cych za uznawaniem
pornografii za z³o i w konsekwencji uzasadniaj¹cych potrzebê penalizacji jej produkcji i rozpowszechniania.
Pornografia jest takim przekazem
o ludzkiej seksualnoci, który godzi
w osobow¹ godnoæ i wolnoæ cz³owieka
oraz akcentuje afektywne dowiadczanie
tej rzeczywistoci i uruchamia przede
wszystkim biologiczn¹, a nie pojêciow¹
regulacjê zachowania. To z kolei blokuje
poznanie i wartociowanie intelektualne
charakterystyczne dla cz³owieka. Przekazy pornograficzne sprowadzaj¹ zachowania cz³owieka do biologicznego reagowania typowego dla wiata zwierzêcego. Jest to reagowanie wed³ug zasady
przyjemnoæ  przykroæ, a nie wed³ug
kryteriów wa¿noci, sensu i celu. Czy
ten typ funkcjonowania w sferze seksualnej wyst¹pi u konkretnej osoby korzystaj¹cej z przekazu pornograficznego,
decyduje wiele wzajemnie sprzê¿onych
czynników. Wymieniæ mo¿na rozwój
procesów poznawczych, w tym mylenia
abstrakcyjnego, rozwój moralny, wielS³u¿ba ¯yciu I/2006
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koæ i si³ê zakodowanego w przekazie
bodca afektywnego, ale przede wszystkim poziom rozwoju tych struktur osobowoci, które s¹ odpowiedzialne za
wiadome, wolne i w pe³ni ludzkie zachowanie. Psychologowie uwa¿aj¹, ¿e
do takich struktur nale¿¹ systemy wartoci moralnych, religijnych, prospo³ecznych, samoakceptacja, poczucie to¿samoci i kontrola emocjonalna.
Coraz wiêcej badaczy podziela pogl¹d Alberta Bandury, twórcy teorii spo³ecznego uczenia siê i autora poprawki
mniejszoci do Raportu Prezydenckiej
Komisji ds. Pornografii w roku 1970, ¿e
ogl¹danie pornografii nie jest obojêtne,
bo stanowi ona pewn¹

formê modelowania
spo³ecznego.
Przekazywane obrazy i treci s³owne
o charakterze pornograficznym zostaj¹
zakodowane w postaci symbolicznej i s¹
uaktywniane w sytuacji stymuluj¹cej
sferê erotyczn¹. Je¿eli przekaz pornograficzny skojarzony jest z innymi elementami sytuacyjnymi, np. rodowiskiem
naturalnym, sal¹ bilardow¹, kinow¹ czy
teatraln¹, równie¿ te miejsca mog¹
w przysz³oci 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 powoduje d³ugotrwa³e, szkodliwe skutki.
Ogl¹daj¹cy pornografiê z elementami
przemocy (hard-core) wnioskuj¹ na jej
podstawie, ¿e kobiety pragn¹ byæ zniewolone, torturowane, maltretowane, aby
osi¹gn¹æ satysfakcjê seksualn¹. Tworz¹
wiêc okrelon¹ wizjê kobiety i heteroseksualnych relacji. Ukszta³towane
w ten sposób przekonanie mo¿e oddzia³ywaæ bardzo d³ugo i motywowaæ wybór
zachowañ.
Zillmann (za Scottem 1985) zwraca
uwagê, ¿e ogl¹daj¹cy pornografiê ¿onaci
mê¿czyni porównuj¹ zachowania seksualne swojej partnerki z ogl¹danymi obrazami, które staj¹ siê kryterium wartociowania wed³ug skali: atrakcyjna seksualnie  nieatrakcyjna seksualnie. Jednoczenie autor ten podkrela, ¿e zauwa¿ono efekt dysonansu poznawczego:
ogl¹daj¹cy pornografiê wcale nie chc¹,
aby ich partnerki zachowywa³y siê tak,
jak kobiety ogl¹dane w materia³ach pornograficznych, ale jednoczenie pragnêliby prze¿yæ czy odtworzyæ ogl¹dany ob-

raz. Pornografia nie tylko kreuje obraz
kobiety w aspekcie jej potrzeb seksualnych, ale w ogóle pokazuje cz³owieka jako zdominowanego i podporz¹dkowanego popêdowi seksualnemu. A tymczasem, jak s³usznie pisz¹ Zimbardo i Ruch:
Popêd seksualny, w odró¿nieniu od innych popêdów biologicznych, nie jest
niezbêdny dla przetrwania jednostki 
aczkolwiek jest oczywicie 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 poszukiwane, jak i jego redukcja (s. 344).
Pierwsza czêæ tego stwierdzenia jest
wykorzystywana przez producentów
pornografii, którzy twierdz¹, ¿e tylko
staraj¹ siê zaspokoiæ ludzkie zapotrzebowanie na stymulacjê seksualn¹.
Jednak wywo³anie pobudzenia seksualnego, z psychologicznego punktu
widzenia, jest pewnym stanem gotowoci do dzia³ania w danym kierunku. Pojawienie siê jakiejkolwiek przeszkody na
drodze do zakoñczenia wzbudzonego
stanu organizmu poci¹ga za sob¹ okrelone konsekwencje.
Psychologia, a szczególnie psychologia g³êbi i poznawcza, dostarcza opisów
radzenia sobie z trudnociami wystêpuj¹cymi na drodze do realizacji celu. Mo¿e nast¹piæ przeniesienie wzbudzonej
energii na inny rodzaj aktywnoci lub te¿
po³¹czenie wzbudzonej energii z innymi
stanami i reakcjami psychicznymi: emocjami, fantazj¹, wyobra¿eniami itp.
Jak wykazuj¹ badania, bodce seksualne w postaci pornografii dzia³aj¹ pobudzaj¹co seksualnie zarówno na mê¿czyzn, jak na kobiety. Na Uniwersytecie
w Hamburgu przeprowadzono badania
zmierzaj¹ce do uchwycenia, w jaki sposób kontrolowane eksponowanie bodców erotycznych w laboratorium wp³ywa na zachowanie poza laboratorium.
Studentom i studentkom z uczelni niemieckich eksponowano przezrocza i filmy erotyczne. U wszystkich badanych
wyst¹pi³y

wyrane zmiany w zachowaniu
pod wp³ywem prezentowanych bodców. U studentów nast¹pi³o zwiêkszenie
aktywnoci seksualnej (petting, masturbacja czy stosunki seksualne).
Malamuth (za Scottem 1985) podaje,
¿e dwie trzecie badanych przez niego
studentów collegu ju¿ po krótkim pokazie materia³ów pornograficznych z elementami przemocy by³o sk³onnych zmu17
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na swoim serwerze i nieodpowiadaj¹cych mu po prostu na niego nie wpuciæ). Taka sytuacja jest dla niektórych
wygodnym pretekstem do niepodejmowania dzia³añ zwalczaj¹cych pornografiê w sieci. Prasa przytacza przypadki,
kiedy który z czytelników donosi³ policji o istnieniu np. pornografii dzieciêcej
w Internecie, ale nie otrzyma³ ¿adnej odpowiedzi od organów cigania.
Dla specjalistów jest jednak oczywiste, ¿e istniej¹ mo¿liwoci oczyszczania
Internetu z pornografii. Oto kilka pozytywnych przyk³adów podejmowanych
dzia³añ:
Precedensowy wyrok zapad³ w 1998 r.
w Bawarii. Tamtejszy s¹d uzna³ za winnego Feliksa Sommê, szefa niemieckiego
oddzia³u Campu Serve  firmy dostarczaj¹cej us³ugi sieciowe oskar¿onej o pomoc
w rozpowszechnianiu pornografii dzieciêcej. Nale¿¹ca do America Online firma jest jednym z najwiêkszych na wiecie dostawców us³ug sieciowych. Podobne oskar¿enia wobec niej wielokrotnie
wysuwano w Stanach Zjednoczonych,
gdzie obowi¹zuj¹ bardziej liberalne prze-
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pisy. Wyrok bawarskiego s¹du jest jednak ostrze¿eniem dla miêdzynarodowych
firm internetowych  inne prawo obowi¹zuje w USA, a inne np. w Europie.
W Polsce pierwszy wyrok skazuj¹cy za
rozpowszechnianie pornografii w sieci
zapad³ w 1997 r. w Tarnowskich Górach
 Tomasz A. otrzyma³ wyrok 9 miesiêcy
wiêzienia w zawieszeniu na 3 lata.
Internet Watch Foundation (IWF) jest
fundacj¹ brytyjskiej bran¿y internetowej
zwalczaj¹c¹ pornografiê w Internecie.
Zasad¹ jej dzia³ania jest odbieranie przez
specjalny telefon zg³oszeñ o miejscach
w sieci z pornografi¹ i wp³ywanie na administratorów serwerów, by je zlikwidowali. Fundacja d¹¿y do stworzenia ogólnoeuropejskiego systemu oceniaj¹cego
zasoby sieci. IWF posiada infolinie
w Holandii, Belgii, Norwegii, Niemczech i USA.
Amerykañska Ustawa Chroñmy
[dzieci] (PROTECT ACT) nak³ada na
szko³y korzystaj¹ce z dotacji na internet w ramach Programu e-Taryfy
(program federalny) obowi¹zek blokowania dostêpu do pornografii dzieciê-

cej, obrazów obscenicznych i szkodliwych dla osób nieletnich, poprzez instalowanie filtrów i blokad w komputerach, z których korzystaj¹ uczniowie
nieletni (poni¿ej 17 lat). Filtry antypornograficzne blokuj¹ dostêp do stron, wyszukiwanych za pomoc¹ danego s³owa
(seks, porno itd.).
Wiele amerykañskich organizacji
(jak np. Childrens Protection & Advocacy Coalition) prowadzi dzia³alnoæ
maj¹c¹ na celu eliminowanie grup dyskusyjnych zamieszczaj¹cych pornografiê
przez informowanie administratorów
serwera i wywieranie na nich odpowiedniego wp³ywu.
Uwiadamiaj¹c sobie ogrom szkód
wyrz¹dzanych przez pornografiê w Internecie (austriacki 12-letni ch³opiec pope³ni³ samobójstwo po opublikowaniu
w sieci jego zdjêæ przedstawiaj¹cych
molestowanie seksualne, jakiemu by³
poddany), mo¿na zrozumieæ dzia³alnoæ
w³oskiego ksiêdza-hackera, który regularnie wchodzi na pornograficzne strony
i... niszczy je.
(SK)

prof. dr hab. Krystyna Ostrowska

Psychologiczne podstawy sprzeciwu
wobec pornografii
wiadomoæ odpowiedzialnoci za
wychowanie m³odego pokolenia towarzyszy cz³owiekowi od zawsze. Jest ona
jednak w poszczególnych okresach historycznych inaczej wyra¿ana w przekazie spo³ecznym. Dzi ró¿ne organizacje
miêdzynarodowe, pragn¹ce tworzyæ
wzorce spo³ecznych zachowañ, g³osz¹,
¿e najcenniejszym dobrem jest cz³owiek,
a inwestowanie w tzw. kapita³ ludzki jest
priorytetowym zadaniem pañstw. Czy
jednak rzeczywistoæ jest zgodna z g³oszonymi pogl¹dami? Dyskusje i kontrowersje wokó³ pornografii mog¹ byæ dobrym przyk³adem rozbie¿noci deklaracji i praktyki.
H. Robert Showers stwierdza, ¿e

publiczne dyskusje o narkotykach i pornografii s¹ po16

dobne i s¹ w gruncie rzeczy
sterowane przez rodowiska,
które zarabiaj¹ miliardy dolarów rocznie kosztem osobowego rozwoju m³odego
pokolenia.
Jego zdaniem, pornografia wykorzystuje dla celów komercyjnych stymulacjê
seksualn¹, pomijaj¹c jej subtelny i intymny charakter oraz wagê dla relacji miêdzyludzkich rozwijanych w rodzinie, a tak¿e
znaczenie dla rozwoju osobowoci.
Jednym z wa¿nych zadañ spo³ecznoci jest podkrelanie wartoci i norm,
które zapewnia³yby rozwój cz³owieka
zgodny z jego ludzk¹ natur¹.
Polski psycholog Andrzej Go³¹b
sformu³owa³ w roku 1978 niezwykle
trafne stwierdzenie dotycz¹ce mechani-

zmów reguluj¹cych ludzkie zachowanie,
które po latach zosta³o zweryfikowane
w badaniach eksperymentalnych. Cz³owiek jako organizm biologiczny dzieli ze
zwierzêtami biochemiczne standardy regulacji i podobnie jak zwierzêta korzysta
z obrazowych standardów regulacji.
O istocie cz³owieczeñstwa decyduj¹ jednak w³aciwoci, które s¹ rezultatem obcowania spo³ecznego: poznania i indywidualnego przetwarzania dorobku kultury... Szczególn¹ rolê wród specyficznie ludzkich standardów regulacji graj¹
standardy wyra¿one w jêzyku pojêæ
ogólnych, które mo¿na nazwaæ standardami pojêciowymi.

Sprawa definicji
W kontekcie przytoczonego stanowiska dziwi pogl¹d, g³oszony równie¿
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a tej siê prawie ba³em. Czasem, gdy mia³em doæ porno, to gasi³em wszystko
i myla³em o niej. Prócz imienia i nazwiska nic o niej nie wiedzia³em. Parê razy
zobaczy³em j¹ z gromadk¹ dzieciaków
z pogotowia opiekuñczego. Kiedy, jak
uk³ada³a bukiecik pod krzy¿em przydro¿nym. Jak wychodzi³a z kocio³a 
taka rozpromieniona. Niby zwyk³a, a jaka nadzwyczajna. Jej pierwszej nie wyobra¿a³em sobie nago czy w jakich
scenkach. Ona mia³a co z tamtej ma³ej
kole¿aneczki. Nie wiem, ale coraz czêciej brzydzi³o mnie teraz porno i rzadziej chodzi³em na imprezy, a ona coraz
³adniej siê do mnie umiecha³a. I nic
wiêcej. Obraz z tej wystawy znik³, a moje marzenie o takiej dziewczynie  nie.
Ale i Anka nagle znik³a. Parê dni jej nie
by³o w szkole, a ja nie potrafi³em siê zapytaæ dziewczyn, co z ni¹. Nie by³o jej
siedem tygodni i powiedziano, ¿e musia³a wyjechaæ do sanatorium. Kiedy wróci-
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³a, nie mog³em poj¹æ, co siê z ni¹ sta³o.
Jakby co w niej zgas³o. Tym bardziej
nie potrafi³em zapytaæ. Z szeptanych
wieci dziewczyn us³ysza³em, ¿e Anka
jest w ci¹¿y. I wtedy wybuch³a we mnie
dzika z³oæ na ni¹. Ona przecie¿ rozbudzi³a we mnie nadziejê, ¿e dziewczyna
mo¿e byæ inna, ¿e ma co z Matki Boskiej, jak mówi³ ten malarz, i ¿e my za
tak¹ têsknimy. A tu blaga, ob³uda, hipokrytka! Wróci³em do porno na ca³ego.
Na imprezach pi³em, jak nigdy. Jakbym
chcia³ zat³uc te swoje marzenie i ten obraz. I kiedy wracalimy nad ranem z takiej imprezy z kuplami i kumpelami. By³em pijany i wciek³y. I wtedy zobaczy³em Ankê, jak wyprowadzi³a psa. Podbieg³em do niej i zacz¹³em wywrzaskiwaæ najgorsze s³owa. Ona sta³a ze zdumionymi oczami, niczego nie rozumiej¹c. A ja wrzeszcza³em, jaka to z niej
wiêta, cnotka, niez³omna, a co siê okaza³o, ¿e jest... (nie powtórzê tamtych

s³ów). Ona zaczê³a siê cofaæ przede mn¹.
W koñcu napotka³a plecami cianê i osunê³a siê p³acz¹c. I wtedy us³ysza³em:
Czego ty ode mnie chcesz? Nikogo nie
udawa³am. Zgwa³cili mnie tacy jak ty, co
to w g³owach nosz¹ dom publiczny,
a w sercach piekieln¹ pustkê. Ale to
dziecko musi siê urodziæ, bo co ono temu
winne?. I wtedy wytrzewia³em w sekundê. Gdyby tam by³ jeden z tych kolesi od gwa³tu, to zgin¹³by w mêczarniach.
Ale nie by³o. I ja wtedy osun¹³em siê
przy niej na kolana i spuci³em ³eb, bo
pierwszy raz od kilku lat poczu³em ¿r¹ce
³zy. J¹ka³em co, patrz¹c w ziemiê. I nagle poczu³em jej d³oñ na moich w³osach.
To jedno jej dotkniêcie wyrwa³o mnie
jak syna marnotrawnego sporód dziwek, pijaków i wiñ.
sp i sa ³ b ra t T a d e u sz R u c i ñ sk i
katecheta
 W y c h o wa wc a  n r 5 / 2 0 0 6

Polacy chc¹ zakazu pornografii
W 2000 roku, po uchwaleniu przez Sejm zakazu produkcji
i rozpowszechniania pornografii CBOS przeprowadzi³ badania
opinii spo³ecznej na ten temat. Z badañ wynika, ¿e wiêkszoæ
Polaków chce zakazu pornografii oraz ¿e zdecydowana wiêkszoæ naszego spo³eczeñstwa jest zdania, ¿e obecnie dostêp do
materia³ów pornograficznych jest zbyt ³atwy.
Ponad po³owa respondentów uwa¿a, ¿e dostêp do materia³ów pornograficznych jest w Polsce zbyt ³atwy. Tylko co setna
osoba (1%) twierdzi, ¿e w naszym kraju dostêp do wydawnictw
i filmów pornograficznych jest zbyt trudny.
CZY W POLSCE, PANA(I) ZDANIEM, DOSTÊP DO WYDAWNICTW I FILMÓW PORNOGRAFICZNYCH JEST

Ponad po³owa pytanych (58%) popiera prawny zakaz
rozpowszechniania pornografii. Odsetek ten wzrós³ od roku
1994 o 9 punktów. Wiêcej ni¿ co trzeci badany  podobnie jak
w sonda¿u z r. 1994  sprzeciwia siê wprowadzaniu prawnego
zakazu rozpowszechniania pornografii.

Czy, Pana (i) zdaniem, prawo powinno czy te¿ nie
powinno zakazywaæ rozpowszechniania pornografii?
Wskazania respondentów wed³ug terminów badañ
1994

2000

Zdecydowanie powinno zakazywaæ

21

28

Raczej powinno zakazywaæ

28

30

Raczej nie powinno zakazywaæ

27

26

Zdecydowanie nie powinno zakazywaæ

9

9

Trudno powiedzieæ

14

6

Odmowa odpowiedzi

1

1

w procentach

Opracowano na podstawie:
Spo³eczeñstwo o pornografii, CBOS, 2301, 3/8/2000
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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Kulisy

pornobiznesu

Bohaterka jednego z najs³ynniejszych filmów pornograficznych pt. G³êbokie gard³o (Deep Throat), Linda opublikowa³a swoje wspomnienia z udzia³u
w tej produkcji w 1972 r. w ksi¹¿ce pt.
Przeprawa. Opisa³a w niej koszmar,
jaki prze¿ywa³a przez lata. Przemoc ze
strony mê¿a (jej nauczyciela, wspó³producenta filmu) i innych mê¿czyzn,
którym pod jego przymusem wiadczy³a
us³ugi. Wyst¹pi³am w ohydnym filmie z ohydnymi ludmi. Dlaczego ten
film w ogóle ktokolwiek ogl¹da?  napisa³a w ksi¹¿ce. Wpad³a w depresjê,
próbowa³a pope³niæ samobójstwo. Po
latach od powstania filmu Linda dziêkuje Bogu, ¿e nie robiono wtedy tak drastycznych filmów jak dzisiaj.
Inna bohaterka filmów pornograficznych opowiada o swoich dowiadczeniach podczas krêcenia filmu Rough
Sex 2 (Brutalny sex 2), ¿e w czasie scen
seksualnych by³a bita i duszona a¿ traci³a oddech (za: Talk 2001/2).

Poni¿ej wypowiedzi ludzi
zwi¹zanych z pornobiznesem:
Tasha:
W wiêkszoci pism pornograficznych nie wystêpuj¹ tylko kobieta i mê¿czyzna, ale kobieta i kilku mê¿czyzn lub
mê¿czyzna i kilka kobiet. Poniewa¿ naladowalimy to, co widzielimy w magazynach, zaczêlimy zapraszaæ innych ludzi. Po pewnym czasie cz³owiek
jest w stanie prze³amaæ kolejne bariery:
to, co wczeniej uwa¿a³ za z³e, ju¿ mu
siê z³e nie wydaje. Przekracza siê kolejne granice. Zaprosi³am kiedy pewn¹
dziewczynê do naszego zwi¹zku. Okaza³o siê, ¿e jest tancerk¹. Zaczê³a mi opowiadaæ, ¿e ma zawód, który pozwala jej
zarabiaæ du¿e pieni¹dze, ¿e ma fajny samochód, dom  wszystko. Wtedy pomyla³am, ¿e skoro i tak robiê to wszystko,
naladujê, co widzê w magazynach pornograficznych, to dlaczego nie mia³abym zarabiaæ na tym pieniêdzy? Wydawa³o siê to kolejnym, logicznym krokiem. wiadomoæ, ¿e ludzie p³ac¹ za
10

ogl¹danie pornografii i to, co ja wówczas
robi³am, podsunê³y mi pomys³. Gdy posz³am do klubu szukaæ pracy, by³am ju¿
kompletnie znieczulona i niewra¿liwa na
ocenianie tych spraw. Gdy siê tam znalaz³am, nie by³am zszokowana.
Trae Keller, by³y pracownik seksbiznesu:
Czêci¹ mej pracy jako managera
w klubie erotycznym by³o anga¿owanie
kolejnych ³adnych dziewczyn, ¿eby tañczy³y nago w klubie. Wiêkszoæ dziewczyn nie jest w stanie przyjæ ot tak do
klubu, zdj¹æ ubranie i zacz¹æ tañczyæ na
scenie. My jednak mielimy swoje sposoby. Prze³amywalimy ich opory stopniowo, powoli. Wprowadzalimy je
w rodowisko, aby mog³y obserwowaæ
rozebrane kobiety, ca³¹ tê perwersyjn¹
atmosferê. Zatrudnialimy je jako kelnerki. Realne potrzeby klubu ograniczaj¹ siê jedynie do piêciu, szeciu kelnerek,
nawet gdy jest wypchany do ostatniego
miejsca. Tymczasem w klubie by³o
osiemnacie, dwadziecia piêæ kelnerek.
Dlaczego? Chcielimy w ten sposób stêpiæ wra¿liwoæ dziewczyn, chcielimy,
¿eby nie czu³y zak³opotania widz¹c nagie cia³a, ¿eby zaakceptowa³y to jako
normalne.
To by³a moja praca: oszukiwaæ
i uwodziæ te dziewczyny. Mówi³o siê im
w pewnym momencie: »Wiesz, mo¿esz
byæ tam na scenie wród wiate³. Wszyscy faceci bêd¹ o tobie marzyæ, bêdziesz
w centrum zainteresowania, bêdzie
wspaniale«. W tym zajêciu nie ma jednak nic wspania³ego: rujnuje ono dziewczyny, upokarza, niszczy szacunek do
siebie.
Janie O'Brien:
Kiedy siê pracuje w takim klubie,
jest siê ca³y czas dotykan¹, obmacywan¹, szczypan¹. Mê¿czyni, którzy chodz¹ do klubu myl¹, ¿e jeli p³ac¹, jeste
ich niewolnikiem czy czym w tym stylu. I musisz robiæ wszystko, czego od
ciebie ¿¹daj¹, niezale¿nie jak idiotyczne,
niesmaczne albo mieszne by to nie by³o. »Usi¹d tutaj, w takiej pozycji! Dlaczego mia³bym ciê traktowaæ inaczej?

Jeste tutaj, ¿eby to robiæ, a ja, ¿eby robi³a to dla mnie. Oboje lubimy to robiæ.
Trzymaj kasê«. A w³aciciele klubu traktuj¹ ciê jeszcze gorzej. Jeste dla nich
zwierzêciem poci¹gowym, wo³em ci¹gn¹cym p³ug po kamienistym polu. I na
dodatek ok³adaj¹ ciê batem po plecach.
Traktuj¹ ciê jakby by³a niczym.
Tasha:
Zdobywa siê powodzenie, gdy stara
siê sprostaæ fantazjom mê¿czyzn. A ka¿dy mê¿czyzna ma inne fantazje. Ka¿dej
nowej osobie oddaje siê kawa³ek po
kawa³ku sam¹ siebie. Traci siê stopniowo siebie, jakby opuszcza³a cz³owieka
w³asna dusza. Kiedy jest siê najpierw
z jedn¹, a potem z kolejn¹ osob¹, dusza
umiera powoli. Przy tym ca³y czas udaje
siê, gra kogo innego. To sprawia, ¿e
przekracza siê kolejne granice. Wreszcie,
na dobr¹ sprawê, ju¿ nie wiadomo, kim
siê jest, poniewa¿ d³ugo udawa³o siê, ¿e
jest siê kim innym. Na krótko przed
moim odejciem z klubu czu³am w sobie mierteln¹ pustkê, jak¹ czarn¹
dziurê wysysaj¹c¹ wszystko wewn¹trz. By³am martwa w rodku.
Trae Keller, by³y pracownik seksbiznesu:
W tym fachu u¿ywanie narkotyków
jest powszechne. Ka¿dy, kto tam pracuje,
bez ¿adnych wyj¹tków, u¿ywa narkotyków lub alkoholu. Dziewczyny bior¹
du¿o narkotyków, aby otêpiæ siê, aby
nie czuæ, co siê wokó³ nich dzieje. Nie
chc¹ rozumieæ, co rzeczywicie robi¹.
Nie chc¹ mieæ poczucia, ¿e s¹ bezwartociowe i ¿e siê je stale wykorzystuje. Po
to bior¹ te rodki. Zreszt¹, ja tak¿e bra³em kokainê i du¿o pi³em (...).
Dziewczyny mówi¹ swoim kole¿ankom o tej robocie: »S³uchaj. Pieni¹dze s¹
tutaj niez³e. W ogóle jest fajnie. Spróbuj«.
Traktuj¹ seks jak zabawê. No i zaczyna siê. Potem pojawiaj¹ siê prostytucja,
krêcenie filmów porno. Jednak za tym
wszystkim kryje siê AIDS i inne choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹. Znam
osoby, które siê zarazi³y. To straszne.
Zdarza³o siê, ¿e kogo zastrzelono, ale
AIDS jest najgorsze. To powolna tortura.
(powy¿sze wypowiedzi pochodz¹
z filmu: Pornozniewolenie, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalne Fronda Warszawa 1998, Scenariusz
i realizacja: Rafa³ Smoczyñski); patrz
ostatnia strona  informacja dot.
mo¿liwoci zakupu.
S³u¿ba ¯yciu I/2006
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W roku 1977 w Cleveland, w stanie
Ohio (USA) przeprowadzono badania,
które dowodz¹, ¿e liczba gwa³tów i kradzie¿y jest wy¿sza w pobli¿u orodków upowszechniaj¹cych pornografiê.
Podobnie, badania przeprowadzone
w 1979 roku w Phoenix (USA) wykaza³y, ¿e w miejscach masowego rozpowszechniania pornografii wskanik
przestêpstw na tle seksualnym jest
wy¿szy o 500 proc. Badania z innych
miast, takich jak Boston, Seattle, Houston, Los Angeles i Nowy Jork potwierdzaj¹ zwi¹zek pomiêdzy liczb¹ miejsc
upowszechniania pornografii a zjawiskiem zwiêkszonej przestêpczoci. [2]
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]
Mniej ni¿ 10 proc. materia³ów pornograficznych przedstawia stosunek dopochwowy miêdzy jedn¹ kobiet¹ a jednym
mê¿czyzn¹  podaj¹ amerykañskie badania z 1987 r. [2]
Podczas badañ przeprowadzanych
w 1984 roku dla Komisji Prokuratora
Generalnego USA ds. Pornografii 91
proc. amerykañskich mê¿czyzn i 82
proc. kobiet przyzna³o, ¿e ogl¹da³o pornografiê hard-core. 25 proc. mê¿czyzn
i 15 proc. kobiet przyzna³o siê do prób
naladowania niektórych z obejrzanych
zachowañ. [1]
W Polsce istnieje 30 spó³ek wydaj¹cych ponad 30 czasopism pornograficznych w nak³adzie 2,5  3 mln egzemplarzy miesiêcznie. W naszym kraju legalnie krêci siê oko³o 50 filmów pornograficznych rocznie (tj. wiêcej ni¿ normalnych filmów).
W Stanach Zjednoczonych pornografia jest trzecim najlepiej zarabiaj¹cym
przemys³em w grupach przestêpców zorganizowanych  po przemyle narkotykowym i hazardzie. FBI szacuje, ¿e
roczne dochody przemys³u pornograficznego wynosz¹ od 8 do 10 mld dolarów. Samo wypo¿yczanie kaset pornograficznych przynios³o w 1984 r. 360
mln dolarów dochodu, za ich sprzeda¿
40 mln. Dystrybucja filmów pornograficznych 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, Szkodliwoæ pornografii, HLI-Europa, Gdañsk 1998
3  D. A. Scott, Pornografia. Jej wp³yw na rodzinê, spo³eczeñstwo, kulturê, HLI-Europa,
Gdañsk 1998
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Przypadek Teda Bundyego 
pornografia przyczyn¹ stu
morderstw
24 stycznia 1989 r., w przeddzieñ
swej egzekucji, Ted Bundy, 42-letni
Amerykanin skazany na mieræ za
zgwa³cenie i zamordowanie oko³o stu
kobiet, udzieli³ wywiadu psychologowi
Jakubowi Dobsonowi, przewodnicz¹cemu stowarzyszenia Focus on the family. Oto fragmenty jego wypowiedzi:
Moi rodzice byli czujni i pe³ni mi³oci.
Mam piêcioro braci i sióstr. Chodzilimy
razem do kocio³a, moi bliscy nie pili,
nie palili, byli przeciwni grze hazardowej, nie cierpieli przemocy czy k³ótni
w domu. Zdarza³y siê nieraz problemy,
ale w ka¿dym razie moj¹ sytuacj¹ rodzinn¹ nie mo¿na wyjaniæ tego, co siê
sta³o.
Chcia³bym przypomnieæ, jak, maj¹c
12 lat, odkry³em pornografiê w sklepie
blisko naszego domu. Wraz ze swoimi
kolegami przebywa³em czêsto na ulicy,
szperalimy wród mieci, czasem znajdowalimy czasopisma pornograficzne
bardziej hard (...).
Chcê, ¿eby ludzie zrozumieli: by³em
cz³owiekiem normalnym, nie spêdza³em
dni w barze na piciu, nie by³em w³óczêg¹ czy zboczeñcem. Mia³em dobrych
przyjació³, prowadzi³em ¿ycie normalne
z wyj¹tkiem tych niszczycielskich wyobra¿eñ, które ukrywa³em. Kiedy aresztowano mnie po raz pierwszy, szok
i przera¿enie moich bliskich by³y spowodowane równie¿ tym, ¿e uwa¿ali mnie za
porz¹dnego amerykañskiego m³odzieñca. Tego siê nigdy nie spodziewali.
Wra¿liwoæ i sumienie, jakie mi da³ Bóg,
by³y nienaruszone, ale w owych chwilach bywa³y zniesione. Ludzie mog¹ zrozumieæ, ¿e kto jest pod wp³ywem gwa³tu, zw³aszcza gwa³tu z pornografii, nie
jest urodzonym potworem. Moja rodzina
by³a wierz¹ca i wspania³a, ale nie ma
¿adnej ochrony przed wp³ywem pornografii, na któr¹ godzi siê zbyt tolerancyjne spo³eczeñstwo (...).
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 ludmi 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 pornograficznych,
które rodz¹ Tedów Bundy. Moja mieræ

nie przywróci ¿ycia piêknym dziewczynom, które zabi³em ani nie z³agodzi bólu
ich rodziców. Trzeba co zrobiæ zawczasu...
(z a : M a d r e d i D i o , n r 4 / 1 9 8 9 )

Pornografia w Internecie
W sieci znajduj¹ siê miliony zdjêæ
pornograficznych. W czêci s¹ one dostêpne bez ¿adnych ograniczeñ (mimo i¿
zasady korzystania z Internetu mówi¹, ¿e
nie wolno zamieszczaæ w nim treci wulgarnych, a za ogl¹danie czêci trzeba
p³aciæ. Warto podkreliæ, ¿e drastycznoæ tych zdjêæ znacznie przewy¿sza ich
drukowane odpowiedniki. Zawieraj¹
sceny pe³ne przemocy (istnieje np. specjalny rodzaj pornografii tzw. snuff, ukazuj¹cy morderstwa na tle seksualnym),
wszelkie mo¿liwe dewiacje. Rozwija
siê pornografia dzieciêca  w 1996 r. tego typu strony odwiedza³o 170 tys. osób
miesiêcznie (Polityka, nr 5/2000).
O ich iloci wiadczy fakt, ¿e wpisuj¹c
w jednej z popularnych wyszukiwarek
has³o sex otrzymujemy listê ponad
700 mln odnoników (adresów), które
dotycz¹ seksu. Liczba odwiedzin (iloæ
osób, które otwar³y dan¹ stronê) mo¿e
siêgaæ nawet kilku milionów w trakcie
miesi¹ca. Istniej¹ równie¿ tzw. listy dyskusyjne, na których znajduj¹ siê materia³y pornograficzne. Na nie zapisaæ mo¿e
siê ka¿dy  wystarczy podaæ swój adres
poczty elektronicznej i wys³aæ wiadomoæ. Nie trzeba has³a dostêpu czy weryfikacji wieku. W Internecie mo¿na
znaleæ specyficzne kluby pornograficzne (jak np. by³y g³ony duñski Klub Lolita, specjalizuj¹cy siê w pornografii
dzieciêcej), które zajmuj¹ siê ju¿ bezporednio dystrybucj¹ zdjêæ. Warunkiem
cz³onkostwa jest wysy³anie przez sieæ
okrelonej liczby materia³ów pornograficznych.
Mimo ¿e rozpowszechnianie treci
pornograficznych (np. pornografii dzieciêcej) jest w wielu krajach zabronione,
materia³y te szybko rozpowszechniaj¹
siê w Internecie wskutek trudnoci w ciganiu tego typu przestêpstw. Zdjêcia mog¹ byæ wysy³ane przez anonimowych
nadawców z ka¿dego kraju wiata, istniej¹ specjalne programy umo¿liwiaj¹ce
anonimowoæ zarówno nadawcom jak
i odbiorcom zdjêæ. Poza tym operatorzy
telekomunikacyjni nie maj¹ prawa ingerowaæ w przesy³ane przez swoich klientów treci (ale jednak zarz¹dzaj¹cy serwerem mo¿e dokonaæ specyfikacji np.
grup dyskusyjnych, które ma umieciæ
15
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siê dziwacznych, nieludzkich zachowañ.
Wampir-gwa³ciciel uzna³ pornografiê za
przyczynê swego zachowania. [2]
Od roku 1984 w miecie Oklahoma City (USA)
zosta³o zamkniêtych ponad 150 orodków
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.
Nastolatek zajmuj¹cy siê trójk¹ amerykañskich dzieci zosta³ skazany za gwa³t na nich
podczas gdy opiekowa³ siê nimi. Zaczê³o siê
od ogl¹dania filmów pornograficznych z najstarszym z dzieci, 12-letnim ch³opcem. Nastolatek wykorzystuj¹c seksualnie dzieci grozi³ im no¿em a tak¿e tym, ¿e jak opowiedz¹
o sprawie swoim rodzicom, ich rodzice tak¿e
zostan¹ potraktowani w ten sam sposób (za:
New York Times, 2/27/04).
Zarówno jako profesjonalista jak i osoba prywatna stwierdzam, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy pornografi¹ a przestêpstwami seksualnymi  Roger Young, jeden z najwybitniejszych
specjalistów FBI ds. cigania przestêpstw
seksualnych.
40,9 % badanych kobiet, który zosta³y wykorzystane seksualnie stwierdzi³o, ¿e
sprawca przestêpstwa u¿ywa³ pornografii
 wynika z badañ na 198 wykorzystanych kobietach przeprowadzonych na amerykañskim
Texas Womans University (Violence Vict.
1998, nr 13 (4))
Amerykañski wojskowy zosta³ skazany na 25
lata wiêzienia za zabójstwo swej ¿ony podczas k³ótni nt. jego korzystania z pornografii
w internecie (Associated Press 2002, 10/30).
Ojciec zadga³ no¿em swego 12-letniego syna za odmowê uprawiania przez niego seksu
w nieca³¹ godzinê po ci¹gniêciu pornograficznych plików z internetu (Associated
Press, 2000/12)
Amerykañskie dziewczynki (11-letnia oraz
12-letnia) opublikowa³y swoje nagie zdjêcia
w internecie  jak same przyzna³y  zachêcone przez pornografiê w sieci (The Boston Herald, 2002/01/17).
Na Florydzie dwóch ch³opców w wieku
9 i 7 lat biernie uczestniczy³o w ogl¹daniu
pornografii przez swoich rodziców. Po jakim
czasie, naladuj¹c te obrazy, wykorzystali
seksualnie i zabili 6-miesiêczn¹ dziewczynkê. Inny przypadek mia³ miejsce w Michigan,
gdzie dwóch ch³opców w wieku 12 i 13 lat po
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wys³uchaniu rozmów pornograficznych w telefonie Dial-a-porn zgwa³ci³o 10-letni¹
dziewczynkê (za: Showers R., Mity i niew³aciwe rozumienie pornografii [w:] Pornografia  zagro¿enie dla rodziny i spo³eczeñstwa, Dzia³ Ekspertyz Kancelarii Senatu,
Warszawa 1999)
15-letni Jakub A. z Poznania w andrzejkowy
wieczór 1997 r. zabi³ swojego m³odszego kolegê. Zbrodnia zosta³a poprzedzona wspólnym ogl¹daniem zdjêæ pornograficznych
z p³yty CD na ekranie telewizora (za:
Wprost 22.03.1998).
Dwóch 12-latków z wojewódzka warmiñskomazurskiego namówi³o 8-letni¹ kole¿ankê
do odbycia z jednym z nich czynnoci seksualnych. Ch³opcy sfilmowali wszystko kamer¹ telefonu komórkowego a potem pokazywali film w szkole (za: www.interia.pl
04.04.2006).
Doniesienie Komisji Prokuratora Generalnego USA ds. Pornografii  Raport Koñcowy 1986, str. 797):
Mój syn zgin¹³ 6 sierpnia 1981 roku przez
chciwoæ i ¿¹dzê zysku wydawców magazynu Hustler. Przeczyta³ w tym pimie artyku³
zatytu³owany Orgazm mierci, a nastêpnie
przeprowadzi³ seksualny eksperyment tam
opisany. Wykona³ podane szczegó³owo instrukcje, co spowodowa³o jego mieræ. ¯y³by
dzisiaj nadal, gdyby nie zwiód³ go artyku³
z Hustlera. [1]
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
przyprowadzi³a do mojego gabinetu swoj¹
13-letni¹ córkê, która zasz³a w ci¹¿ê. Dziewczyna i jej 14-letni kolega odkryli w domu
skrytkê, w której ojciec trzyma³ pornografiê
i zaczêli sami naladowaæ akty seksualne
uwidocznione w znalezionych materia³ach.
Konsekwencjami tych zdarzeñ by³y aborcja
i rozwód rodziców.
12-letni ch³opiec z Hayward w stanie California (USA) s³ucha³ pornograficznego przekazu telefonicznego przez dwie godziny. Jaki
czas potem dopuci³ siê napaci seksualnej
na 4-letniej dziewczynce. (...) Nigdy przedtem nie ogl¹da³ pornografii, nie podejmowa³
¿adnych seksualnych zachowañ ani nie sprawia³ problemów wychowawczych. (...) W czasie napaci za zmusi³ dziewczynkê do oralnego kontaktu seksualnego w sposób, jaki
opisano przez telefon.

Dwóch braci (9- i 10-letni) natknê³o siê na
pornograficzne wideokasety swoich 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
dopucili siê innych odra¿aj¹cych rzeczy.
Praktyki te powtarzali wielokrotnie. [1]
Gary Arthur Bishop, 32-letni ksiêgowy, skazany w roku 1988 za seksualne wykorzystywanie i zabicie 5 m³odych ch³opców (w wieku 314 lat) przyzna³, ¿e pornografia by³a
czynnikiem, który decyduj¹co wp³yn¹³ na jego zbrodnie. [2]

Badania naukowe
Eksperyment laboratoryjny przeprowadzony w New Jersey udzia³em ponad
330 mê¿czyzn wykaza³, ¿e mê¿czyni,
którzy ogl¹dali podczas dowiadczeñ
brutaln¹ pornografiê (trzy 30-minutowe
filmy) s¹ bardziej sk³onni do dokonania
gwa³tu ni¿ ci, którym tych filmów nie
prezentowano. Ich sk³onnoæ do gwa³tu
wynosi³a 20,4 proc. w stosunku do 9,6
proc. w grupie kontrolnej. [2]
Neal Malamuth z Uniwersytetu
w Los Angeles (USA) przeprowadzi³
w 1987 r. dwuczêciowy eksperyment,
w którym testowano mêsk¹ postawê wobec gwa³tu oraz fizyczn¹ reakcjê na
gwa³t. Okaza³o siê, ¿e mê¿czyni, pobudzeni w pierwszej fazie eksperymentu
ogl¹daniem scen ukazuj¹cych gwa³ty,
zachowywali siê bardzo agresywnie wobec kobiet, z którymi polecono im
wspó³pracowaæ w drugiej fazie dowiadczenia. [2]
Ed Donnerstein z Uniwersytetu Winconsin (USA) przeprowadzi³ badania,
polegaj¹ce na ogl¹daniu przez grupê
osób filmów pornograficznych. Po obejrzeniu tylko dwóch filmów badani przyznawali siê m.in. do wiêkszej sk³onnoci
do fantazji erotycznych zawieraj¹cych
przemoc, mniejszego zainteresowania
uczuciami jako motywacj¹ w podejmowaniu stosunków seksualnych oraz do
wiêkszej sk³onnoci do uczestniczenia
w aktach seksualnych o pod³o¿u patologicznym. [3]
51 proc. studentów badanych na Uniwersytecie w Los Angeles (USA) przez
Seymoura Feshbacka wyzna³o prawdopodobieñstwo powielenia w rzeczywistoci sadomasochistycznego gwa³tu
obejrzanego w materiale pornograficznym. [3]
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Pornografia

to przemoc

feministki przeciw pornografii
Szwedzkie feministki walcz¹ o zdelegalizowanie pornografii.
Parê lat temu Szwecj¹ wstrz¹sn¹³ telewizyjny film dokumentalny pt. Szokuj¹ca Prawda (Shocking Truth), zrobiony
przez m³od¹ feministkê Alexy Wolf. Re¿yser, by³a aktorka filmów pornograficznych przedstawi³a w nim szokuj¹ce fakty
o produkcji filmów porno. Film jest fabularyzowanym dokumentem o studentce,
która pisze esej powiêcony zagadnieniu
pornografii. Na pocz¹tku chce mieæ
ch³odne i naukowe spojrzenie. Wraz
z kolejnymi spotkaniami i wywiadami,
jakie przeprowadza z ludmi z tego rodowiska, staje siê radykaln¹ przeciwniczk¹ tego zakrytego hipokryzj¹, legalnego
niszczenia ludzi na masow¹ skalê. Pisanie eseju jest pretekstem do oprowadzania widza po tym wiecie.
Aktorzy ujawniaj¹ kulisy tego przemys³u, opowiadaj¹c jak byli wykorzystywania, jak zabijano w nich uczucia i raniono ich psychikê. Jeden z najwiêkszych
producentów bran¿y porno Sven Erik Olsen mówi przed kamerami, ¿e w filmach
pornograficznych nie mog¹ wystêpowaæ
mê¿czyni, którzy s¹ wra¿liwi i czuli dla
kobiet. Mylê, ¿e trzeba byæ jak maszyna
 powiedzia³ Olsen. Film koñczy wyznanie samej re¿yserki, która opowiada, jak by³a gwa³cona przez 5 mê¿czyzn, szydz¹cych z niej i poni¿aj¹cych
j¹. Mówi ona: To tacy mê¿czyni i kobiety jak ja p³ac¹ cenê, aby zaspokoiæ jakich pó³g³ówków siedz¹cych przed telewizorem lub przegl¹daj¹cych magazyn.
Nie wydaje mi siê, aby ludzie mieli wiadomoæ postaw, które musisz przyj¹æ
w czasie krêcenia filmu i sesji zdjêciowych. Jak ludzie mog¹ to poj¹æ? Nawet
S³u¿ba ¯yciu I/2006

fotograficy mówi¹: Jako fotografik mogê
stwierdziæ, czy dana osoba jest nieszczêliwa czy ma problemy itp. Nie chc¹ takich ludzi w studiach. Nonsens! Nonsens
wykorzystany jako samoobrona. Wiedz¹
o tym. Jeli tak, zaprzeczaj¹ temu. Potrzebuj¹ tych ludzi. W innym przypadku
nie mieliby czego sprzedawaæ. Czy to
wiêc naprawdê wolny wybór? (za:
Ozon 2005.12.14).
Dzia³aczka feministyczna z m³odzie¿ówki Zielonych Elina Aberg
stwierdzi³a w wywiadzie dla Ozonu
(por. jw.): 20 lat temu nikt nie s³ysza³,
¿eby dzieci gwa³ci³y dzieci, a teraz jest
to powszechne. Dzieje siê tak za spraw¹ coraz brutalniejszych filmów pornograficznych, które wyznaczaj¹ nowe standardy zachowañ. Znam dziewczynki zgwa³cone przez swoich rówieników naraz: analnie, oralnie i waginalnie. Trudno przypuciæ, ¿eby dzieci same
wymyli³y tak¹ zabawê. To filmy pornograficzne stanowi¹ dla nich inspiracjê.
Szwedzie feministki organizuj¹ te¿ ataki na porno klubu, jak w maju 2005, kiedy
to zaatakowa³y sztokholmski Club Pride.

Najs³ynniejsza niemiecka
feministka:
W Niemczech od po³owy lat siedemdziesi¹tych mamy do czynienia
z pornografizacj¹ kultury. Liberalizacja
prawa w tym wzglêdzie sprawi³a, ¿e prawie wszystko jest dozwolone. Kobieta
jest degradowana do roli ofiary i  co
gorsza  w tej degradacji czêsto sama
bierze udzia³. Nie tylko z ¿yciu codziennym, ale i w mediach. Wystarczy spojrzeæ na ok³adki ilustrowanych pism. (...)

Pornografia to nie erotyka, to niezdrowe
podniecanie siê na widok ludzi uprawiaj¹cych seks, z których jedno zawsze wystêpuje w roli ofiary. Pornografia to przemoc  stwierdzi³a Alice Schwarzer, niemiecka dziennikarka i najs³ynniejsza feministka (za: Wprost 2006.03.03).

Amerykañskie feministki
przeciw pornografii:

Proponujemy uchwalenie
naszego projektu ustawy definiuj¹cego pornografiê jako
najczêstsz¹ praktykê upokarzania kobiet  stwierdzi³a
s³ynna amerykañska feministka Catherine MacKinnon.
W manifecie feministycznym
z 1983 r., uchwalonym w Minneapolis
czytamy: wszystkie kobiety pracuj¹ce w przemyle pornograficznym s¹ do
tego zmuszane si³¹ i dlatego te¿ powinny wytaczaæ procesy cywilne producentom i dystrybutorom tego rodzaju
materia³ów.
Znana dzia³aczka ruchu feministycznego w USA, Andres Dworkin, powiedzia³a: Jeli pornografia jest dla
kogo rozrywk¹, to taki cz³owiek jest
pozbawiony jakichkolwiek wartoci
(za: Mi³ujcie siê nr 2/2006).
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Oni s¹ tak¿e przeciwni pornografii
Burmistrz Nowego Jorku:
Miasto bez sklepów porno!
Przy spo³ecznym poparciu i bez
wiêkszych sprzeciwów elit politycznych i mediów w 1995 r. burmistrz Nowego Jorku wyrzuci³ z miasta biznes
porno.
Jeli kto by³ w Nowym Jorku i odwiedzi³ dzielnicê Times Square, ten
wie, ¿e jest to miejsce kwitn¹cego pornobiznesu. Pornografia i przestêpczoæ
id¹ w parze. Im wiêcej pojawia³o siê
tam sex shopów, kin pornograficznych, prostytutek, tym ciemniejszy
element nap³ywa³ na Times Square.
Gdy Rudy Giuliani obejmowa³ stanowisko burmistrza w Nowym Jorku,
przejmowa³ miasto, które bliskie by³o
anarchii. Sta³o siê ono rajem dla przestêpców, handlarzy narkotyków, gangów. Nieudolne elity, rz¹dz¹ce miastem wed³ug zasad politycznej poprawnoci, doprowadzi³y Nowy Jork
na skraj przepaci. Giuliani postanowi³
wyprowadziæ miasto na prost¹. Bez
ogl¹dania siê na przeciwn¹ mu lewicow¹ prasê wypowiedzia³ walkê wszystkim, którzy nawet w najdrobniejszy
sposób ³ami¹ prawo lub wprowadzaj¹
zamêt w miecie: od niebezpiecznie
je¿d¿¹cych taksówkarzy i handluj¹cych gdzie popadnie sprzedawców
hot-dogów, przez natarczywych ¿ebraków, do mafii kontroluj¹cej rynek rybny i handlarzy narkotyków. Doæ powiedzieæ, ¿e dzi Nowy Jork jest najbezpieczniejszym z du¿ych miast
w Ameryce. Widz¹c negatywne sutki
rozkwitu pornografii w miecie,
burmistrz postanowi³ zlikwidowaæ
pornobiznes.
W 1995 r. na wniosek i po usilnych staraniach burmistrza Rada
Miejska uchwali³a zakaz dzia³alnoci sex shopów w odleg³oci mniejszej ni¿ 150 metrów od budynków
mieszkalnych, szkó³ i kocio³ów.
Oznacza to, ¿e niemal wszystkie tego
typu lokale bêd¹ musia³y zwin¹æ interes lub przeprowadziæ siê na przedmiecia i to na takie, gdzie nie mieszkaj¹
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ludzie. Uchwa³a Rady wywo³a³a sprzeciw w³acicieli, którzy zaskar¿yli j¹ do
s¹du. Po kilkuletnich targach S¹d
Najwy¿szy USA uzna³ uchwa³ê za
zgodn¹ z konstytucj¹. Porno shopy
dosta³y od burmistrza kilka dni na wyniesienie siê z miasta.
Akcja pornograficzna spotka³a siê
z poparciem mieszkañców i zrozumieniem elit (Rada Miejska, która przeg³osowa³a ustawê zdominowana by³a
przez demokratów!).
(za: Raport o pornografii, Bi blioteka Drogi nr 3)

Condoleezza Rice,
amerykañska sekretarz
stanu
Sekretarz stanu USA Condoleezza Rice nakaza³a usuniêcie wszystkich pism z roznegli¿owanymi paniami z kiosków gazetowych jej resortu.
Jaki zwi¹zek maj¹ te gazety z informacjami, których potrzebuj¹ dyplomaci?
¯adnej  jasno ocenia amerykañska polityk. Argumentowa³a ona, ¿e kolorowe
pisemka s¹ zbêdne, a wrêcz szkodliwe
dla ka¿dego, kto przybywa do Departamentu: czy to dla ministrów z ró¿nych
krajów czy dzieci ambasadorów chc¹cych siê spotkaæ z rodzicami. Jest to,
zdaniem Rice, wystarczaj¹cy powód do
skoñczenia z prymitywnymi wydawnictwami w jej resorcie. Jej doradca Jim
Wilkison doda³, ¿e

sekretarz stanu uzna³a za
nie do przyjêcia, by w jej resorcie, który prowadzi na
ca³ym wiecie walkê o prawa kobiet, sprzedawano pisma pornograficzne, uw³aczaj¹ce godnoci kobiet
(za: Nasz Dziennik, nr 89/2006).

Kierownictwo brytyjskiego ministerstwa spraw wewnêtrznych
Wielka Brytania zaka¿e posiadania
i rozpowszechniania pornografii ukazuj¹cej przemoc fizyczn¹. To odpowied
brytyjskiego ministerstwa spraw wewnêtrznych na coraz to wiêksz¹ dostêpnoæ takich treci w internecie. Ju¿
wkrótce kto bêdzie posiada³ zdjêcia lub
filmy ukazuj¹ce np. gwa³t  bêdzie mia³
k³opoty. Rz¹d planuje, ze rozpowszechnianie i posiadania zabronionych treci
pornograficznych bêdzie objête kar¹ do
trzech lat pozbawienia wolnoci. Nowe
przepisy bêd¹ odpowiedzi¹ na szerz¹ce
siê w internecie zdjêcia i filmy porno
ukazuj¹ce prawdziw¹ przemoc seksualn¹, utrwalon¹ przez przestêpców w trakcie orgii.
Projekt pochwalili psycholodzy,
seksuolodzy i psychiatrzy, którzy od
dawna bili na alarm wskazuj¹c na
szkodliwoæ treci ukazuj¹cych np.
gwa³t lub zadawanie bólu w trakcie
zbli¿enia (za: Rzeczpospolita
2005/09/01).

Szwedzki premier
Szef szwedzkiego rz¹du Goran
Persson wypowiedzia³ wojnê lekkiej pornografii. Pochodz¹cy z ugrupowania socjademokratycznego premier oskar¿y³ media o ¿erowanie na
najni¿szych instynktach czytelników.
Zdaniem premiera, prasa i ludzie reklamy powinni zaprzestaæ wykorzystywania zdjêæ nagich kobiet w celu
zwiêkszenia sprzeda¿y. Persson z³o¿y³ obietnicê odpowiedniego projektu
ustawy na rêce swoich partyjnych kole¿anek, przyznaj¹c im racjê, ¿e zdjêcia roznegli¿owanych pañ naruszaj¹ prawa kobiet. W Szwecji ju¿
obecnie istniej¹ restrykcyjne zapisy
prawne w dziedzinie pornografii
i
prostytucji
(za:
Forum
2005/06,05).
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Zakaz pornografii nie jest sprzeczny z Konstytucj¹ RP
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiera norm uniemo¿liwiaj¹cych wprowadzenie ustawowego ograniczenia rozpowszechniania pornografii.
Ograniczenia takie nie narusza³oby zawartej w artykule 54 ustêp 1 Konstytucji
gwarancji wolnoci s³owa, albowiem jej
artyku³ 31 ustêp 3 dopuszcza mo¿liwoæ wprowadzenia ustawowych
ograniczeñ w korzystaniu z konstytucyjnych swobód, gdy s¹ konieczne
w demokratycznym pañstwie dla jego
bezpieczeñstwa lub porz¹dku publicznego, b¹d dla ochrony rodowiska,
zdrowia i moralnoci publicznej, albo
wolnoci i praw innych osób. Jak
w swojej ekspertyzie zauwa¿a dr hab.
Leszek Winiewski, rozpowszechnianie
pornografii mo¿e godziæ w szereg kon-

stytucyjnie chronionych dóbr (ekspertyza z 30. 11. 1998 dla Nadzwyczajnej komisji do spraw zmian w kodyfikacjach).
Z tego tytu³u ograniczenie wolnoci s³owa poprzez wprowadzenie ustawowego
ograniczenia rozpowszechniania pornografii w wietle artyku³u 31 ustêp 3 nie
jest sprzeczne z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej.
Opracowa³: Maciej J. Nowakowski
Akceptowa³: Koordynator Zespo³u
Integracji Europejskiej Cezary Mik
(za: Opinia na temat zgodnoci ustawowego ograniczenia rozpowszechniania treci o charakterze pornograficznym
z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej
i prawem Wspólnot Europejskich, Warszawa 9 kwietnia 1999 r.)

Pomoc uzale¿nionym
od pornografii
Osoby uzale¿nione od pornografii
i chc¹ce podj¹æ leczenie mog¹ znaleæ pomoc w wieckich poradniach
leczenia uzale¿nieñ. Mog¹ te¿ skorzystaæ z pomocy wiadczonej
przez Stowarzyszenie Psychologów
Chrzecijañskich. Informacje o poradniach (na terenie ca³ej Polski)
mo¿na uzyskaæ pod telefonem
(022) 828 54 83 (od pon. do pi¹tku
w godz. 16.30 do 20.00).

Pornografia bezporednio wp³ywa na
wzrost przestêpczoci
Wed³ug badañ Policji Stanowej Michigan (USA), 41 proc. sprawców napaci seksualnych ogl¹da³o pornografiê bezporednio przed lub w trakcie
pope³niania przestêpstwa. Badania
przeprowadzono w latach 195679 na 38
tys. przypadków napaci seksualnych. [1]
87 proc. molestuj¹cych dziewczynki 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 regularnego korzystania z pornografii twardej. Korzystaj¹ oni z pornografii z trzech powodów: aby stymulowaæ samych siebie, aby zmniejszyæ zahamowania ofiary, aby nauczyæ dziecko kszta³towania swoich stosunków seksualnych z doros³ymi. Poza tym osoby
molestuj¹ce dzieci s¹ generalnie przekonane, ¿e dziecko samo je prowokowa³o,
¿e akty seksualne maj¹ dla dziecka wartoæ edukacyjn¹, ¿e sprawiaj¹ dziecku
przyjemnoæ.2
Dr Marshall bada³ tak¿e na³ogowych
przestêpców seksualnych i stwierdzi³, ¿e
38 proc. gwa³cicieli przed dokonaniem
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przestêpstwa korzysta³o z pornografii
typu soft-core, 19 proc. z pornografii
zawieraj¹cej sceny przemocy. 55 proc.
badanych pedofilów korzysta³o z pornografii dzieciêcej. [3]
Podczas badania w 1987 r. przez Oddzia³ ds. Wykorzystywanych i Zaginionych Dzieci z Louisville (USA) spraw
dzieci, które, jak podejrzewano, by³y
molestowane seksualnie, w 40 przypadkach winê dowiedziono. U wszystkich
40 sprawców znaleziono pornografiê,
w tym tak¿e dzieciêc¹. [2]
86 proc. badanych w USA w 1985 r.
gwa³cicieli przyzna³o siê do korzystania z pornografii, a 57 proc. przyzna³o,
¿e w trakcie pope³niania przestêpstw
seksualnych naladuje sceny ogl¹dane
w materia³ach pornograficznych. [2]
81 proc. seryjnych morderców zapytanych przez FBI przyznaje, ¿e pornografia twarda budzi ich najwiêksze seksualne zainteresowanie. [2]
W styczniu 1983 r. magazyn Hustler
opublikowa³ omiostronicowy reporta¿
fotograficzny zatytu³owany Brudny bilard. Przedstawiono w nim zbiorowy
gwa³t dokonany na m³odej kobiecie

w barze na stole bilardowym. Reporta¿
obejrza³o prawie dwa miliony czytelników pisma. W marcu 1983 r. w New
Bedford w barze Big Dans kilku m³odych mê¿czyzn dokona³o gwa³tu wed³ug
tego scenariusza. W kwietniu tego roku
kilku cz³onków mêskiej organizacji
z Uniwersytetu w Ohio napad³o
i zgwa³ci³o jedn¹ ze studentek w pokazany w Hustlerze sposób. [3]
Dr Jerry R. Kirk, prezes amerykañskiej organizacji Narodowa Koalicja Ochrony
Dzieci i Rodzin w swoim wyst¹pieniu
w Senacie RP w 1998 r. przytoczy³ nastêpuj¹ce fakty, ukazuj¹ce wp³yw pornografii
na wzrost przemocy:
W Shreveport w stanie Louisiana James Vachuska Jr. po porwaniu i zgwa³ceniu 11-letniej dziewczynki zabi³ j¹ za pomoc¹ tlenu
wstrzykniêtego do krwioobiegu. Potem zrzuci³ cia³o dziewczynki z mostu. Przyzna³, ¿e
pomys³ zaczerpn¹³ z pornografii.
W Melbourne w stanie Floryda mê¿czyzna
zgwa³ci³ ze szczególnym okrucieñstwem 19letni¹ dziewczynê. W czasie zbrodni dopuci³
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