
Co to jest pornografia? 
Pornografia to prezentacja zachowań seksualnych w formie tekstów, nagrań, ob-
razków itp. których celem jest wywołanie pobudzenia seksualnego. Przykład treści
pornograficznej:

Co to jest erotyka?
Erotyka to treść literacka lub artystyczna o tematyce miłosnej. W odróżnieniu od
pornografii dzieła erotyczne przedstawiają seksualność człowieka bez dosłowności
anatomicznych aktu seksualnego. Przykład treści erotycznej:

Dlaczego treści pornograficzne zostały zakazane?
Pornografia jest szkodliwa – nawet w niewielkich ilościach wpływa negatywnie na
działanie mózgu, prowadzi do uzależnień, sprzyja powstawaniu skłonności do pa-
tologicznych zachowań oraz tworzy zupełnie odrealniony wizerunek relacji intym-
nych.  Ma również negatywny wpływ na relacje z prawdziwym partnerem i obniża
satysfakcję z seksu.
Więcej o szkodliwości pornografii można przeczytać poniżej:
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/1874574
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/snp.v3i0.20767  
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X09001057 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/1874574
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X09001057
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/snp.v3i0.20767


https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2011.648027 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20980228 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19862768 

W jaki sposób pornografia szkodzi twórczości? 
Pornografia jest szczególnie szkodliwa w procesie twórczym. Jest źródłem łatwej i
intensywnej przyjemności (seksualnej), więc powoduje koncentracje na twórczości
pornograficznej kosztem innych – które wymagają więcej, a nie zapewniają doznań
na podobnym poziomie. Świadczy o tym chociażby popularność kanału #nsfw.

Czy zakazanie pornografii narusza wolność artystyczną?
Tak – i całe szczęście. Wolność artystyczna to również zgoda na publikowanie sztu-
ki pedofilskiej czy transmitowanie artystycznego rozkrajania ludzi żywcem. Cenzu-
ra sztuki, która np. narusza godność osoby ludzkiej lub promuje zachowania szko-
dliwe jest czymś praktycznym z punktu widzenia społecznego – i nie istnieje żaden
powód, dla którego pornografia miałaby stanowić wyjątek od tej zasady. 

Czy osoby wstawiające obrazki pornograficzne znają swoje granice?
Pornografia pobudza popęd seksualny, toteż kanał #nsfw zawsze cieszył się sporą
popularnością,  a  próba  jego  ograniczenia  powodowała  wyjątkowo  radykalny
sprzeciw. Założenie, że grupa osób dzieląca się między sobą obrazkami sprawiają-
cymi fizyczną przyjemność będzie się ograniczała jest naiwne. Warto również do-
dać, że dla każdego ta granica będzie leżeć gdzieś indziej, a także że nie sposób
obiektywnie sprawdzić, czy oby na pewno nie dojdzie do nadużyć. Należy więc za-
łożyć, że osoby wstawiające obrazki pornograficzne nie będą znały swojej granicy. 

Dlaczego zakazanie pornografii wzbudza taką falę sprzeciwu?
Korzystanie z pornografii jest powszechne szczególnie wśród osób młodych, a czę-
sto nawet znormalizowane (jak w przypadku tego serwera). Nic więc dziwnego, że
takie osoby nie chcą nawet słyszeć o tym, że pornografia jest szkodliwa i za wszel-
ką cenę będą broniły dostępu do niej.

Co oznacza NSFW?
NSFW to skrót od wyrażenia „not safe for work”. W ten sposób oznacza się prze-
strzeń (np. kanał na Discordzie), na której można publikować rzeczy nieodpowied-
nie dla przeglądania w pracy, w miejscu publicznym lub w obecności dzieci. Mogą
to być np. newsy o zamachach.  

„Ale przecież pornografia była od zawsze!”
Argumentum ad traditionem.
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19862768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20980228
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00224499.2011.648027


„Ale przecież nie ma niczego złego w erotyce!”, „Ale przecież erotyka była i jest
obecna w sztuce!”
Sofizmat rozszerzenia + pomieszanie pojęć.

Czy regulamin może chronić czyjeś uczucia?
Regulamin nie może bronić niczyich uczuć ani poglądów, ponieważ nie da się ich
zmierzyć – są z definicji subiektywne. taki zapis w sposób nieunikniony prowadził-
by do nadużyć i ograniczenia wolności słowa. 


