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Pornografia w telewizji publicznej i komercyjnej 

W 1992 roku została stworzona i przyjęta ustawa o radiofonii i telewizji, w której mówi 

się o zasadach funkcjonowania i organizacji. Weszła ona w życie z dniem 1 marca 1993 roku. 

Była do tej pory dwukrotnie nowelizowana: w marcu 1995 roku i w czerwcu 1995 roku. 

Najważniejszymi następstwami przyjęcia tej ustawy są: 

1. odebranie państwu sprawowanego wcześniej monopolu w zakresie radiofonii  

i telewizji,  

2. dopuszczenie możliwości legalnego działania audiowizualnych mediów komercyjnych 

(pod warunkiem posiadania koncesji),  

3. przekształcenie radiofonii i telewizji państwowej w radiofonię  i telewizję publiczną.  

Po raz pierwszy w historii polskich mediów mamy do czynienia z aktem prawnym 

porządkującym problematykę funkcjonowania dwóch mediów elektronicznych - radia  

i telewizji. Wcześniej działalność radiofonii i telewizji regulowała ustawa z 1960 roku. Na 

podstawie tej ustawy państwo (tzn. partie rządzące) posiadało absolutny monopol na 

działalność radiowo-telewizyjną. Z mocy prawa mogły istnieć tylko media państwowe, które 

posiadały na wszystko monopol. Po raz pierwszy w naszej powojennej historii znalazł się 

zapis stanowiący, że „odbiór programów radiowych i telewizyjnych (zagranicznych) 

przeznaczonych przez nadawców do powszechnego odbioru jest wolny, z zachowaniem 

warunków określonych przepisami prawa”. Oznacza to, że każdy - w miarę posiadanych 

możliwości technicznych, a więc w zależności od klasy i mocy radioodbiornika czy 

telewizora - może słuchać i oglądać dowolne programy krajowe i zagraniczne, jeśli tylko nie 

łamie obowiązującego powszechnie prawa. Państwo nie może zatem w jakikolwiek sposób 

ograniczać swobody obywatela w korzystaniu z mediów audiowizualnych (np. ingerować  

w to, jakie programy telewizyjne może, a jakich nie może oglądać) nawet jeżeli jest to 

powszechnie wiadome, że filmy ze scenami gwałtu i szeroko rozumianej przemocy mają 

negatywne konsekwencje dla psychiki odbiorców. Ustawa o radiofonii i telewizji stwierdza, 

że audycje emitowane zarówno w mediach publicznych jak i komercyjnych „nie mogą 

propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu oraz postaw i poglądów 

sprzecznych z mentalnością i dobrem społecznym” oraz, że „audycje powinny szanować 
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uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości”. 

Również w tym artykule sformułowano nakaz emitowania pewnych audycji tylko  

w godzinach nocnych między 2300, a 600 rano. Przepis ten brzmi następująco: „Audycje, które 

mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu lub fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, 

nie mogą być rozpowszechniane między 600 rano, a godziną 2300”. Największym nadawcą 

prywatnym jest Polska Telewizja Satelitarna. Specjalizuje się ona w serialach sensacyjnych, 

przygodowych, telenowelach oraz polskich i zagranicznych erotykach o tematyce lżejszej jak 

np. „Różowa landrynka” - czas emisji po 2300, „Playboy” - czas emisji 030, filmy erotyczne - 

godzina 130 i później np. klasyką tego gatunku jest film francusko-włoski pt. . „Emmanuelle 

1,2”. Niestety nie ma oznaczenia na ekranie telewizora, przestrogi lub zakazu odbioru dla 

dzieci. Stacja Nasza Telewizja (NTV) programy zawierające sceny brutalne lub seks opatruje 

znakiem podobnym do drogowego zakazu wjazdu. Telewizja TVN oznacza programy  

o tematyce tylko dla dorosłych czerwonym migającym kółkiem. Canal Plus Polska oznacza: 

filmy dla wszystkich, raczej dla dorosłych, tylko dla dorosłych. Warto dodać, że program 

Canal Plus jest przez większość czasu emisji kodowany, a mogą go odbierać tylko abonenci 

posiadający specjalne urządzenia dekodujące (dekodery). Podobny sposób działania ma 

telewizja satelitarna Wizja 1, która emituje w wersji polskojęzycznej większość programów 

np. Planete, Discovery, Eurosport, HBO itd. 

Na zakończenie charakterystyki aktualnej sytuacji w obrębie telewizyjnego „segmentu” 

polskiego systemu prasowego trzeba wspomnieć o telewizji kablowej. Operatorzy sieci 

kablowej mają obowiązek zarejestrowania działalności w KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii  

i Telewizji) bez przyznania koncesji. W pakiecie podstawowym muszą znajdować się 

wszystkie programy telewizji publicznej, a także regionalnej, dostępne na danym terenie. 

Młody człowiek - mający ponad 10 lat - oglądając w ciągu roku programy telewizyjne 

widzi ponad dziesięć tysięcy scen sugerujących współżycie seksualne, zawierających 

komentarze lub aluzje seksualne. Spośród tych scen ponad siedem tysięcy, czyli około 80% 

przedstawia seks poza małżeństwem. Zanim osiągnie 20 rok życia, zobaczy w telewizji 

dziewięćdziesiąt tysięcy scen o treści seksualnej. W filmie wykorzystanie erotyki i przemocy 

ma z sobą wiele wspólnego. Zwłaszcza, gdy weźmiemy skrajne i proste przykłady: ekscytacja 

przemocą i pornografią. Według Mikołaja Kozakiewicza przez pornografię rozumie się sceny 
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i akty seksualne, powszechnie uznane za nieprzyzwoite, które przedstawiają filmy, książki  

i czasopisma w celach zarobkowych (komercyjnych). W produkcji pornograficznej uwaga 

widza  ogniskuje się na poszczególnych częściach płciowych lub sytuacjach i gestach 

seksualnych, które są oderwane od więzi i związków uczuciowych między osobami. 

Produkcja i publiczna sprzedaż jest w większości  krajów zabroniona, zwłaszcza dla 

młodzieży do 18 roku życia. Filmy tego typu prezentowane są między innymi  

w wyspecjalizowanych kanałach telewizji komercyjnej. 

Za pornografię, zresztą nie tylko w filmie, uważa się na ogół to, co służy wzbudzaniu 

seksualnego podniecenia. Są to oczywiście kryteria względne, zależne od miejsca, czasu,  

a więc kultury, obyczajów, a nawet pobudliwości osoby, która zostaje poddana działaniu tych 

bodźców. Co kiedyś wydawało się wyuzdane, dziś jest niemal normą dla najskromniejszych 

dziewic. Weźmy choćby pod uwagę kryteria obyczajowości ubioru, czyli inaczej mówiąc; co 

można pokazać w życiu i w kinie. Sensacją była kiedyś aktorka Brigitte Bardot, która  

w filmie Rogera Wadima pt. „I Bóg stworzył kobietę” rozebrała się do naga. Uważam, że 

drastyczność obrazów i sytuacji wcale nie jest wystarczającym kryterium, aby film uznać za 

pornograficzny. Wiele filmów Ingmara Bergmana jest bardzo silnie nasyconych erotyzmem  

i to w jego fizycznej postaci. W świecie, który wykreował na ekranie Bergman, niezwykle 

ważną rolę odgrywa miłość do drugiego człowieka. Miłość między dwojgiem ludzi 

przeciwnej płci, miłość dążąca do intymnych związków fizycznych, ale nie tylko taka. Miłość 

jest dla bohatera Bergmana jedyną nadzieją na przełamanie poczucia samotności w świecie, 

nadanie sensu życiu. Miłość nie każdemu jest dana, a zwłaszcza miłość odwzajemniona, 

ponieważ z trudem przedziera się przez labirynt norm, seks spełnia rolę namiastki. 

Bohaterowie Bergmana uciekają w seks z rozpaczy, niespełnionej miłości, z lęku przed 

samotnością. Tak zrozumiały związek erotyczny - poza miłością, zamiast niej - musi być 

przedstawiony w całej swej fizyczności. Żaden szanujący się reżyser nie wprowadzi tzw. 

„ostrych” scen erotycznych w filmie, którego przedmiotem jest romantyczna miłość obojga 

młodych ludzi, zwłaszcza w jej wczesnym stadium najwyższych przeżyć emocjonalnych. 

Natomiast w przeciętnym filmie rozrywkowym jest to nagminne. Filmowcy wprowadzają 

tzw. ozdobnik, dodatkowo są atrakcje, momenty, a jeżeli nie, to co najmniej obowiązkowa 

porcja nagości. Problem polega na tym, czy seksualia są w dobrym filmie potrzebne, czy mają 

uzasadnienie w problematyce i akcji filmu, w jego szczególnej formie. Jeżeli takiego 
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uzasadnienia nie ma, jeśli jest to tylko atrakcją i ozdobnikiem - to niezależnie od stopnia 

epatowania widza sceny takie są co najmniej pokrewne pornografii, a często przekraczają tę 

granicę. I przeciwnie, najbardziej nawet drastyczne sceny erotyczne nie mają nic wspólnego  

z pornografią, jeżeli znajdują pełne uzasadnienie formalne i problemowe w całości utworu, 

jeżeli wpisują się w poważną analizę życia bohaterów, ich wewnętrznych przeżyć. Można 

nawet powiedzieć, że w stosunku do wagi, jaką życie erotyczne w swej formie fizycznej 

zajmuje w życiu większości ludzi, sztuka zdecydowanie za mało poświęca mu uwagi. Są 

jednak filmy, które zapuszczają się głęboko w mroczny świat ludzkich namiętności np. film 

Bertolucciego „Ostatnie tango w Paryżu” lub „Imperium zmysłów” japońskiego reżysera 

Nagisy Oschimy - budzą często oburzenie lub porozumiewawcze spojrzenia.  

W podsumowaniu filmu artystycznego możemy wykazać, że obrazy o lekkiej  

i umiarkowanej tematyce erotycznej podnoszą jego walory. 

 


