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W dyskursach i praktyce różnorakich podmiotów zajmujących się przemocą wo-
bec kobiet przemoc ujmowana jest głównie jako coś, co zachodzi w relacjach 
interpersonalnych, dotyczy jednostek i jest uznawana za odchylenie od normy. 

Stąd też w poradnikach, w praktyce niektórych organizacji i instytucji zajmujących się 
niesieniem pomocy kobietom i dzieciom, które doświadczyły przemocy, sądach, przepi-
sach prawnych, badaniach empirycznych, statystykach (także policyjnych, administracyj-
nych) czy w niektórych modelach terapeutycznych obserwujemy skupienie się na anali-
zowaniu pojedynczych, odizolowanych przypadków, z tendencją do psychologizowania 
relacji sprawca-osoba, w stosunku do tej, która doświadczyła przemocy. Oczywiście nie 
można negować faktu, że przemoc stosują konkretne jednostki w konkretnych sytua- 
cjach wobec konkretnych osób – to konkretne jednostki gwałcą, molestują seksualnie 
czy stosują przemoc fizyczną – i to konkretne jednostki doświadczają przemocy i zma-
gają się z konkretnymi, namacalnymi fizycznymi, psychicznymi i społecznymi skutkami 
doświadczonej przemocy. Również w kontekście niesienia pomocy, w tym także psy-
chologicznej i terapeutycznej, kluczowa jest indywidualizacja i dostosowanie środków 
pomocowych do sytuacji konkretnych osób. To, czego brakuje w tym podejściu i prak-
tyce, to, co umyka w tak przyjętej optyce – to systemowy charakter przemocy wobec 
kobiet. W niniejszym tekście chciałabym właśnie skupić się na systemowym charakterze 
przemocy wobec kobiet, w tym przemocy seksualnej.

WSTĘP

PRZEMOC SEKSUALNA WOBEC KOBIET – 

Marta Trawinska
PERSPEKTYWA SYSTEMOWA

Na temat przemocy wobec kobiet istnieje
„

powszechne przekonanie, że jest to jakaś
ekstremalna lub odosobniona sytuacja
dotycząca pojedynczych ludzi.

Światowy Marsz Kobiet, 2009
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Liz Kelly, feministyczna badaczka zjawiska przemocy wobec kobiet i dzieci, autor-
ka klasycznej już książki pt. Surviving Sexual Violence (1988), twierdzi, że musimy zmie-
nić nasze myślenie o przemocy wobec kobiet – nie jest to zjawisko epizodyczne 
i dewiacyjne (odbiegające od normy). Wręcz przeciwnie, przemoc jest zgodna z przy-
jętymi normami (normative) i pełni określone funkcje (functional). Ponadto badania 
dotyczące skali zjawiska przemocy w życiu kobiet wskazują, że przemoc jest obec-
na w życiu codziennym kobiet na całym świecie. Jeśli skupiamy się na ekstremalnych 
i bardzo brutalnych przypadkach przemocy, może się rodzić przekonanie, że przemoc 
jest czymś incydentalnym i skrajnym. Kelly, na podstawie wywiadów pogłębionych  
z kobietami, stworzyła termin „kontinuum przemocy wobec kobiet” (continuum of violen-
ce against women). Oznacza on, że poszczególne przypadki użycia przemocy możemy 
ulokować na pewnym kontinuum i wtedy te skrajne przypadki, które najsilniej przycią-
gają uwagę opinii publicznej, możemy ulokować na końcu przemocowego spektrum. 
W tej perspektywie różne rodzaje przemocy seksualnej możemy stopniować, ale zawsze 

będą one, zdaniem Kelly, emanacją sankcjonowa-
nej społecznie męskiej agresji, powiązanej z za-
chowaniami opartymi na stosowaniu przymusu 
i patriarchalnymi normami.

Termin kontinuum odnosi się nie tylko do możli-
wości stopniowania różnych rodzajów przemocy 
seksualnej, ale również do tego, że kobiety do-
świadczają lub mogą jej doświadczać na każdym 
etapie swojego życia – w dzieciństwie, okresie 
dorastania i w dorosłym życiu. Żaden z tych okre-
sów życia w praktyce nie jest wolny od przemocy. 
Oczywiście nie oznacza to, że wszystkie kobiety 
na wszystkich etapach swojego życia muszą rze-
czywiście doświadczać przemocy. Należy również 
podkreślić, że teza o powszechności przemocy 

wobec kobiet nie oznacza również, że wszyscy mężczyźni stosują przemoc.
Chociaż rzeczywista skala przemocy seksualnej wobec kobiet w Polsce nie jest znana, 
część kobiecych organizacji pozarządowych realizuje projekty badawcze, które wypeł-
niają tę lukę. Najnowsze badania na temat przemocy seksualnej, zrealizowane przez 
Fundację na Rzecz Równości i Emancypacji STER, pokazują dość jednoznaczny obraz 
doświadczeń kobiet w Polsce – 9 na 10 kobiet doświadczyło w swoim życiu przemocy 

Z badań Fundacji na Rzecz Równości i Emancy-
pacji STER wynika, że:

 87% kobiet doświadczyło jakiejś formy molesto-
wania seksualnego;

 37,5% kobiet zostało zmuszonych do tzw. „innej 
czynności seksualnej”;

 22% kobiet doświadczyło gwałtu – w tym:
 64% kobiet doświadczyło gwałtu ze strony byłe-
go partnera,

 20% ze strony obecnego partnera,
 50% doświadczyło gwałtu więcej niż raz,
 8% zgwałconych kobiet nie znało sprawcy;

 23% kobiet doświadczyło próby gwałtu, w której 
nie doszło do penetracji;

 67% dochodzeń prokuratorskich dotyczących 
gwałtu zostaje umorzonych na etapie śledztwa (na 
podstawie Medium Publiczne, 2015).
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seksualnej. I tutaj ponownie mówimy o pewnym kontinuum w rozumieniu skali – od ob-
cesowych żartów i obscenicznych propozycji, przez spotkanie mężczyzny obnażającego 
się w miejscu publicznym, po groźby lub doświadczenie gwałtu. 

Ten nieincydentalny i niemarginalny charakter przemocy seksualnej, który wyłania 
się z tych danych, dowodzi, że przemoc seksualna jest nieodłącznym, integralnym 
elementem społeczeństwa, w którym żyjemy. Teoretyczną dyskusję nad skalą  

i rolą przemocy wobec kobiet we współczesnych społeczeństwach rozpoczęły badaczki 
i teoretyczki tzw. drugiej fali feminizmu (od lat 
60. XX wieku). Zachodnie badaczki feministycz-
ne zinterpretowały przemoc wobec kobiet, w 
tym przemoc seksualną, jako zjawisko o cha-
rakterze strukturalnym – przemoc w tym ujęciu 
jest narzędziem utrzymywania patriarchalnych, 
opartych na dominacji relacji genderowych 
(zob. Brownmiller, 1993; Griffin, 2015; Kelly. 
1988; MacKinnon, 1987). Jeśli uznamy, że społeczeństwa, w których funkcjonujemy są 
społeczeństwami patriarchalnymi, hierarchicznymi i opartymi na dominacji, wszelkie for-
my przemocy wobec kobiet można uznać za narzędzie podtrzymywania tego porząd-
ku i jako zgodne z obowiązującym porządkiem genderowej nierówności (gender order).  
W związku z tym w przemocy seksualnej nie chodzi o seks czy pożądanie, ale o władzę  
i dominację. To, co wspólne dla wszystkich form przemocy (niezależnie od miejsca zaj-
mowanego na kontinuum zaproponowanym przez Kelly) to przymus, atak czy naduży-
cie wykorzystywane do kontrolowania, zmuszania i ograniczania kobiet oraz do wzmac-
niania przywilejów i uprawnień mężczyzn. Doskonałym przykładem jest strach przed 
gwałtem, który skutecznie ogranicza aktywność większości kobiet w sferze publicznej –  
strach przed chodzeniem nocą po ulicy czy parku, jeżdżenie taksówką zamiast komuni-
kacją miejską, unikanie samotnego chodzenia do klubów itd.

Co w tym kontekście oznacza, że przemoc seksualna ma charakter systemowy? Jedna  
z najprostszych definicji, z którą się spotkałam, została wyrażona w stanowisku Światowe-
go Marszu Kobiet na temat przemocy wobec kobiet: „Przemoc wobec kobiet ma charak-
ter strukturalny – jest nieodłączną cechą systemów patriarchalnych i kapitalistycznych – 
i jest używana jako narzędzie kontroli życia, ciał i seksualności kobiet przez indywidu-
alnych mężczyzn, grupy mężczyzn, patriarchalne instytucje i państwa” (2009). W tym 
stanowisku pobrzmiewają ustalenia feministycznych teoretyczek patriarchatu z drugiej 

Przemoc wobec kobiet ma charakter 
strukturalny – jest nieodłączną cechą 
systemów patriarchalnych  
i kapitalistycznych. „
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fali feminizmu. Pojawia się, w rzeczywistości trudny do jednoznacznego rozstrzygnięcia, 
problem (którego nie będę tutaj rozwijać) powiązania przemocy z porządkami opar-
tymi na dominacji. Jak zauważa Anthony Giddens w „Przemianach intymności”, trudno 
rozstrzygnąć, na ile przemoc, w tym przemoc seksualna, jest integralną częścią władzy, 
a na ile władza odwołuje się do przemocy w momencie, gdy pojawia się groźba zała-

mania prawomocnego porządku (2007). 
Niezależnie jednak, o jakim typie relacji 
władza-przemoc mówimy i tak należy 
uznać, że mają one charakter systemowy 
(np. przemoc seksualna w celu podtrzy-
mania relacji zależności i nierówności 
czy przemoc seksualna jako reakcja na 
załamywanie się pewnego porządku – 
omówię to w dalszej części tekstu na 
przykładzie kobietobójstwa i przemocy 

wobec kobiet podejmujących pracę w strefach wolnego handlu). W tym ujęciu wiele 
form przemocy seksualnej, zdawałoby się odległych, jest postrzeganych jako kolejne od-
słony tego samego zjawiska. Seksualne i psychiczne molestowanie w miejscu pracy jest 
formą sprawowania kontroli i dominacji nad kobietami w sferze publicznej – uzależnie-
nie awansu od seksu, praca w zamian za seks – to jedne z przykładów, w jakich ustala się 
patriarchalne hierarchie i relacje zależności. Istnieją też inne – być może bardziej subtelne 
formy dyskryminacji kobiet, bazujące na utowarowieniu kobiecych ciał – zdjęcia, plaka-
ty nagich lub półnagich kobiet w pozach quasipornograficznych wywieszane w poko-
jach pracowników akademickich, kierowników czy współpracowników, które również 
wzmacniają społeczne hierarchie i patriarchalny porządek genderowy.

Przemoc seksualna rozumiana jako przemoc systemowa musi być również rozumiana 
jako coś, co pojawia się nie tylko na poziomie mikrospołecznych relacji (związek, rodzi-
na czy spotkania z nieznajomymi), ale również na poziomie większych struktur. Stąd też 
nieodłącznym elementem wielu feministycznych analiz przemocy w systemie patriar-
chalnym jest państwo i jego instytucje oraz powiązania systemu patriarchalnego z go-
spodarką kapitalistyczną, w tym również z jej neoliberalną wersją (Walby, 1991). Poniżej 
zanalizuję kilka kwestii związanych z systemowym charakterem przemocy wobec kobiet, 
m.in. kwestie związane z socjalizacją, społecznym konstruowaniem męskości, podziałem 
na sferę prywatną i publiczną, ale również z państwem i jego instytucjami oraz neolibe-
ralnym modelem współczesnego kapitalizmu.

(…) trudno rozstrzygnąć, na ile przemoc, 
w tym przemoc seksualna, jest integralną 

częścią władzy, a na ile władza odwołuje 
się do przemocy w momencie,  

gdy pojawia się groźba załamania 
prawomocnego porządku.„
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W feministycznych analizach patriarchatu nowoczesne państwo postrzegane 
jest jako twór reprodukujący system patriarchalny. Państwo produkuje i re-
produkuje różne hierarchie, w tym także hierarchie płciowe. Państwo w ra-

mach swoich instytucji również może stosować przemoc seksualną w celu podtrzymania 
hierarchii i sprawowania kontroli nad różnymi grupami, ale także może zajmować dość 
wyraźne i nieneutralne stanowisko wobec przemocy seksualnej doświadczanej przez 
kobiety. W wielu krytycznych 
analizach feministycznych odbi-
ja się ambiwalentny stosunek do 
państwa, zwłaszcza w kontekście 
analizowania przemocy seksual- 
nej. Państwo jest postrzegane 
zarówno jako obrońca, jak i stro-
na stosująca opresję. Z jednej strony państwo może tworzyć ład legislacyjny sprzyjają-
cy walce z przemocą seksualną; z drugiej zaś przemoc seksualna jest wykorzystywana 
przez państwa jako broń militarna i używana jest przeciwko „wrogom” państwa. Kelly 
Rose Pflug-Back, autorka przejmującej analizy przemocy seksualnej stosowanej przez 
współczesne państwa pt. Profiting from Rape: Sexual Violence and the Capitalist State, pi-
sze, że Stany Zjednoczone stosowały przemoc seksualną w Guantanamo, Abu Ghraib 
czy innych tajnych więzieniach CIA. Do gwałtów i nadużyć dochodzi w amerykańskich 
ośrodkach dla migrantów i w więzieniach (2015).

Paradoksalne jest to, że ta sama policja, która jest odpowiedzialna za wdrażanie progra-
mów antyprzemocowych, może stosować przemoc wobec kobiet ubogich, migrantek, 
lesbijek, kobiet bez dokumentów, pracownic seksualnych czy więźniarek (Price, 2012). 
Pflug-Back pisze, że seks jest również wykorzystywany jako „narzędzie pracy” policyjnych 
tajniaków – tak działo się w Wielkiej Brytanii, gdzie tajniacy sypiali, a nawet mieli dzieci 
z kobietami z ruchu ekologicznego, które mieli inwigilować i za co dostawali pieniądze. 
Znane są również przypadki wykradania przez policję nagich zdjęć z telefonów aresz-
towanych kobiet, którymi potem policjanci wymieniali się w Internecie. Joshua Price, 
aktywista i badacz zjawiska przemocy seksualnej, twierdzi, że państwo i jego instytucje 
stosują przemoc nawet wtedy, kiedy rzekomo udzielają pomocy ofiarom przemocy.  
W jego książce można znaleźć zdanie wypowiadane przez ludzi reprezentujących pań-
stwo, które słyszeliśmy także w Polsce: „Prostytutka nie może być zgwałcona”. Price pisze, 
że podczas wywiadów z kobietami biednymi, lesbijkami, bezdomnymi, bez dokumen-
tów, imigrantkami czy pracownicami seksualnymi państwo jawi się jako podmiot, który 

„
(…) państwo i jego instytucje stosują przemoc 
nawet wtedy, kiedy rzekomo udzielają  
pomocy ofiarom przemocy.
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powtarza gest przemocy, państwo (w postaci prokuratorów, sędziów, urzędników, pra-
cowników socjalnych, policji itd.) jest określane jako stosujące „nadużycie emocjonalne”  
(emotional abuse) i przymusową kontrolę (coercive control) (2012).

Również przepisy prawne mogą podtrzymywać i traktować przemoc seksualną jako 
coś naturalnego. Jednym z takich przykładów jest tzw. gwałt małżeński, który dopie-
ro od niedawna postrzegany jest jako przestępstwo. Zgodnie z obowiązującą do dziś  

w niektórych środowiskach wykładnią, że seks 
należy do obowiązków małżeńskich żony, nie 
ma czegoś takiego jak gwałt małżeński. W de-
finicję „seksu jako obowiązku małżeńskiego”, 
który był prawnie sankcjonowany, wpisane są 
również groźba użycia przemocy seksualnej 
oraz relacje władzy i dominacji, te natomiast 

niejako przyporządkowane były i często nadal są do instytucji małżeństwa. Silnego ar-
gumentu na rzecz tezy o nieneutralnym stosunku państwa do przemocy seksualnej do-
starczają również statystyki dotyczące postawy państwa wobec sprawców przemocy (ilu 
z nich jest rzeczywiście ukaranych i jaki wymiar kary jest wobec nich zazwyczaj stosowa-
ny). Przypomnijmy chociażby dane z początku tekstu – 67% dochodzeń prokuratorskich  
w Polsce dotyczących gwałtów zostaje umorzonych na etapie śledztwa.

Szczególnym przykładem stosowania przez państwo przemocy seksualnej są gwałty 
wojenne oraz przemoc seksualna stosowana w ramach podbojów kolonialnych. 
Przemoc seksualna pełniła istotną rolę w podtrzymywaniu określonych historycz-

nych porządków społeczno-ekonomicznych – systemów opartych na niewolnictwie czy 
systemu feudalnego: właściciel niewolników mógł dysponować ich ciałami w dowolny 
sposób – w grę wchodziło korzystanie z pełnego spektrum przemocy seksualnej (Davis, 
1981); w polskim i europejskim kontekście dobitnym przykładem było tzw. prawo pierw-
szej nocy, czyli prawo szlachcica do seksu z nowo poślubioną poddaną, np. kobietą ze 
stanu chłopskiego.

Przemoc seksualna wobec kobiet jest również silnie powiązana z globalnym porządkiem 
ekonomicznym – neoliberalnym państwem i kapitałem. Jak wskazują feministyczne ba-
daczki, na obszarach, gdzie wdrożono skrajnie neoliberalne polityki gospodarcze, rośnie 
liczba zabójstw kobiet, często poprzedzonych torturami i brutalnymi gwałtami. Dzieje się 
to m.in. w Meksyku odkąd podpisane zostało porozumienie między Meksykiem, Kana-

67% dochodzeń prokuratorskich  
w Polsce dotyczących gwałtów zostaje 

umorzonych na etapie śledztwa.

„
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dą i Stanami Zjednoczonymi dotyczące wolnego handlu (NAFTA Północnoamerykański 
Strefa Wolnego Handlu). W ramach tego układu powstały strefy wolnego handlu (cie-
szące się dużymi swobodami w zakresie przestrzegania praw pracowniczych i ochrony 
środowiska), w których ulokowane są fabryki i montownie produkujące przede wszyst-
kim na rynek amerykański maquiladora – zatrudniające w przeważającej części kobiety, 
ponieważ stanowią one tanią i posłuszną siłę roboczą. Pracownice maquiladoras mówią 
o ogromnej skali przemocy seksualnej wewnątrz fabryk – molestowanie seksualne, groź-
by zwolnienia w razie odmowy stosunku seksualnego, kontrolowanie ciał i seksualno-
ści kobiet (przymusowe testy ciążowe, comiesięczna kontrola podpasek/tamponów).  
W jednym z takich przygranicznych miast – Ciudad Juárez – w brutalny sposób zostało za-
mordowanych kilkaset kobiet. Badaczki i aktywistki feministyczne w kontekście zabójstw 
w meksykańskich strefach wolnego handlu mówią o kobietobójstwie (zob. Amnesty In-
ternational, 2003; Bhattacharya, 2014; 
Fernandez i Rampal, 2007). Badaczka 
sytuacji kobiet w maquiladorach, Ma-
ria Fernandez-Kelly, twierdzi, że praca 
kobiet w Juárez wywołuje skupienie 
się na seksualności kobiet i sianie pa-
niki moralnej związanej z aktywnością 
kobiet w sferze publicznej (za: Bhatta-
charya, 2014). Istnieje wiele innych dobrze udokumentowanych przykładów stosowania 
przemocy seksualnej wobec kobiet w takich quasieksterytorialnych, czyli niemalże wy-
jętych spoza prawa, choć często z aktywnym udziałem państwowych lub prywatnych 
policji, obszarów produkcji przemysłowej – w Ameryce Południowej, Azji czy Europie 
(zob. m.in. Klein, 2004).

Praca zarobkowa daje kobietom znaczną niezależność ekonomiczną i w trady-
cyjnych społeczeństwach, z silnie podtrzymywaną ideologią „męskiego żywi-
ciela rodziny”, który jest jednocześnie głową rodziny, może wzmagać przemoc 

w obronie „starego porządku”. Opisywane tu przypadki przemocy wobec kobiet mogą 
ulegać wzmocnieniu wraz z pogorszeniem sytuacji mężczyzn na rynku pracy – znika-
niem „męskich” branż, realnym spadkiem zarobków (niemożliwy do utrzymania staje się 
model „męskiego żywiciela rodziny”, ponieważ jedna pensja nie wystarcza) i wzrostem 
śmieciowych, niestabilnych, niskopłatnych miejsc pracy, które do tej pory były czymś 
oczywistym dla kobiecej siły roboczej. Unaocznia to skomplikowane i napięte relacje 
między aktywnością kobiet w sferze publicznej, patriarchalnym porządkiem płciowym  

„
Unaocznia to skomplikowane i napięte 
relacje między aktywnością kobiet w sferze 
publicznej, patriarchalnym porządkiem 
płciowym i przemocą wobec kobiet. 
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i przemocą wobec kobiet. Mimo formalnego zniesienia przeszkód do bycia pełno-
prawnymi uczestniczkami życia publicznego w większości krajów na świecie, faktyczne 
uczestnictwo kobiet w sferze publicznej wciąż może i budzi różne reakcje – można wy-
razić swój stosunek do kobiet poprzez powieszenie w swoim miejscu pracy zdjęcia pół-
nagiej kobiety, wskazując, jaka jest w istocie ich rola, można skupić się na komentowaniu 
ich wyglądu, można również podtrzymywać groźbę użycia przemocy lub faktycznie jej 
użyć. Giddens twierdzi nawet, że założenie, iż przemoc seksualna jest podstawą patriar-
chalnej dominacji ma znacznie większy sens współcześnie niż w przeszłości. Wiąże się to, 
jego zdaniem, z realnym wkroczeniem kobiet do sfery publicznej, co może powodować 
wśród niektórych mężczyzn poczucie załamania starego porządku, gdzie sfera publiczna 
była ich domeną, oraz poczucie niepewności (2007).

Kolejne kryzysy ekonomiczne, włączając w to ostatni, również wpływają na wzrost 
przemocy wobec kobiet. Najbardziej na nią są narażone kobiety z niższymi do-
chodami, z biedniejszych rejonów świata (Światowa Organizacja Zdrowia, 2013). 

Jak podaje Bhattacharya, kryzys spowodował w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Stanach Zjed-
noczonych wzrost przemocy ze względu na płeć. W Stanach Zjednoczonych 73% kobiet 
trafiających do schronisk to kobiety, które doświadczyły przemocy wynikającej z po-
gorszenia sytuacji materialnej, w tym utraty pracy (2014). Kryzys, który niesie obniżenie 
pensji, bezrobocie, niestabilność zatrudnienia czy groźbę bezdomności powoduje, że 
mężczyźni nie są w stanie realizować swych tradycyjnych ról. Problemy z wypełnianiem 
tradycyjnych ról zdefiniowanych zgodnie z patriarchalnym porządkiem, dającym pew-
ne przywileje (władza ojca i żywiciela rodziny), może powodować chęć odzyskania tej 
władzy poprzez uruchomienie oręża przemocy. Zresztą przemoc i agresja uznawane są 
za nieodłączne atrybuty hegemonicznej męskości – tego rodzaju męskości, która okre-
ślana jest jako dominujący patriarchalny model męskości (zob. Connell, 1987). W ramach 
patriarchalnej kultury chłopcy socjalizowani są do „bycia prawdziwymi mężczyznami” – 
agresywnymi, silnymi (fizycznie i psychicznie), nieokazującymi emocji, nastawionymi na 
podboje seksualne, niezajmującymi się „babskimi” sprawami, takimi jak obowiązki domo-
we czy sprawowanie opieki nad dziećmi.

Jest jeszcze jeden subtelny przejaw tego, że przemoc seksualna ma charakter systemo-
wy – nasza patriarchalna kultura dostarcza nam mnóstwo mitów, stereotypów, uza-
sadnień, racjonalizacji, które negują istnienie przemocy wymierzonej w kobiety jako 
kobiety lub przerzucają na kobiety odpowiedzialność za nią, maskując jej wszechobec-
ność i rzeczywisty cel, czyli podtrzymywanie nierówności i sprawowanie kontroli. Liz 
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Kelly (1988) skatalogowała takie powszechnie podzielane mity i stereotypy na temat 
przemocy seksualnej. 

Kelly twierdzi, że mity te współgrają ze sobą i prowadzą do powstawania i powiela-
nia stereotypów na temat tego, jacy mężczyźni stosują przemoc oraz jakie kobiety 
i dziewczynki są na nią narażone. Stereotypy te przy okazji dostarczają również 

różnych rodzajów wyjaśnień, dlaczego dochodzi do przemocy. Wyjaśnienia te mogą za-
równo negować przemoc („to nie był gwałt, tylko ostry seks”), normalizować ją („one 
czerpią z tego przyjemność”) lub patologizować sprawcę oraz osobę, która doświadczyła 
przemocy („on był pod wpływem narkotyków”, „on jest chory”, „ona jest rozwiązła”). Każde 
takie wyjaśnienie powoduje, że – po pierwsze – wina sprawcy zostaje podważona oraz – 
po drugie – perspektywa kobiety i jej doświadczenia nie są brane pod uwagę (1988).  
W rzeczywistości kobiety zazwyczaj doświadczają przemocy, w tym przemocy seksual-
nej, nie na ulicy, ale wewnątrz budynków/pomieszczeń (najczęściej jest to dom sprawcy 
lub kobiety, która doświadcza przemocy, ale też miejsce pracy, szkoła, uniwersytet, aka-
demik, środki transportu). Jednym z powszechnie powielanych mitów na temat gwałtu 
jest twierdzenie, że najczęściej mają one miejsce, gdy kobieta idzie w nocy pustą ulicą,  
a sprawca jest dla niej obcą osobą. Statystyki pokazują, że większość sprawców gwałtu to 

Znalazły się w nich takie sformułowania:

 To im się podoba, one tego chcą: „to nie był gwałt, tylko ostry seks”, „niektóre kobiety to masochistki, 
które szukają mężczyzn stosujących przemoc”, „nie protestują, więc musi im się to podobać” itp.

 One proszą o to, zasługują na to: „prowokują ubraniem, kokietują”, „prowokują zrzędzeniem, niewy-
pełnianiem obowiązków domowych, odmową seksu” itp.

 Zdarza się to tylko określonym typom kobiet, w określonych typach rodzin: kobiety z biedniejszych 
dzielnic, ze wsi, kobiety aktywne seksualnie, z trudnych rodzin, dziewczynki nad wiek dojrzałe, kobiety, 
których matki też były wykorzystywane itp.

 One kłamią/przesadzają: „kobiety składają fałszywe zeznanie z zemsty, chcą bronić swojej reputacji”, 
„dziewczynki oskarżają mężczyzn o wykorzystywanie seksualne, żeby zwrócić na siebie uwagę”, „to 
nie była przemoc, tylko bójka” itp.

 Gdyby się broniły, uchroniłyby się przed tym: „nie można zgwałcić kobiety, kiedy ona tego faktycznie 
nie chce”, „jeśli nie ma siniaków, musiała wyrazić na to zgodę” itp.

 Mężczyźni, którzy to robią są chorzy, zestresowani, nie potrafią się kontrolować: nadużywanie alko-
holu/narkotyków, niestabilność psychiczna, doświadczenia z dzieciństwa powodują, że mężczyźni 
zachowują się agresywnie.
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osoby znane kobiecie doświadczającej tej formy przemocy – mężowie, partnerzy, krew-
ni, przyjaciele czy znajomi. Sprawców przemocy seksualnej często określa się mianem 
dewiantów czy zboczeńców. W rzeczywistości, jeśli przyjąć główną tezę tego tekstu, 
sprawca przemocy seksualnej zachowuje się zgodnie z patriarchalnym modelem rela-
cji genderowych i heteronormatywnością (założenie, że normą jest heteroseksualność  
i związane z nią tradycyjne role genderowe). Tego typu opinie powielane są przez kulturę 
popularną czy media, są również podzielane przez sporą część przedstawicieli państwa 
mających kontakt z osobami doświadczającymi przemocy – począwszy od policji, która 
często jest pierwszym przedstawicielem państwa w przypadku zgłaszania przemocy, po 
prokuraturę czy sędziów.

Na koniec pozostaje zastanowić się, w jaki sposób skutecznie walczyć z przemocą 
seksualną, jeśli potraktujemy ją jako przemoc o charakterze systemowym. W wie-
lu krajach obowiązują międzynarodowe konwencje antyprzemocowe (np. Koali-

cja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet/CEDAW). W rzeczywistości 
przepisy zawarte w tych konwencjach często nie są stosowane w praktyce, stanowiąc 
martwą literę prawa. Poważnym problemem jest również skupienie się na jednostkach 
i to głównie na kobietach oraz lekceważenie problemu jako czegoś systemowego, po-
wszechnego i związanego z władzą i kontrolą – stosowanego nie tylko przez indywidual- 
nych mężczyzn, ale również przez państwo i jego instytucje oraz przez kapitał. Można 
się oczywiście skupić na kwestiach prawnych i środkach karnych wobec sprawców, ale 
wydaje się, że kluczowym wyzwaniem dla środowisk zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy seksualnej wobec kobiet jest kwestia upodmiotowienia kobiet. Angielskie sło-
wo empowerment oddaje tutaj znacznie więcej niż polskie „upodmiotowienie”, ponieważ 
zawiera w sobie power i w tym kontekście power nie oznacza możliwości sprawowania 
władzy nad kimś, ale wzmocnienie kobiet i oddanie im kontroli nad własnym ciałem  
i życiem. Kluczową rolę w procesie upodmiotawiania kobiet w takim szerokim społecz-
nym znaczeniu powinny odgrywać nie struktury państwowe (co często jest postulatem 
środowisk przeciwdziałających przemocy), ale oddolne ruchy społeczne, oddolne grupy 
(taką rolę niegdyś pełniły tzw. grupy budzenia świadomości, w których kobiety analizo-
wały swoje doświadczenia związane z przemocą i w których odkrywały, że przemoc to 
nie jest ich indywidualny, jednostkowy problem), społeczności lokalne, w których kluczo-
wą rolę odgrywają kobiety, organizacje pozarządowe. To najbliższe otoczenie – sąsiedz-
two czy społeczność lokalna (np. społeczność danej wsi) jest tym środowiskiem, które 
jako pierwsze może dostrzec przemoc i jako pierwsze na nią zareagować. Istotne jest 
również to, żeby włączać do tej walki samych mężczyzn, gotowych się jej otwarcie prze-
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ciwstawiać, gotowych redefiniować hegemoniczny model męskości. Przemoc seksualna 
wobec kobiet nie może pozostać problemem kobiet. Jak piszą kobiety ze Światowego 
Marszu Kobiet: „Celem nie jest tutaj traktowanie przemocy seksualnej jako problemu 
zaledwie kilku kobiet, ale wzmocnienie wszystkich kobiet, uczenie i przypomnienie, jak 
stawiać opór, jak budować i odbudowywać nasze życie bez przemocy” (2009). Kluczowe  
w tym procesie są również kwestie związane z władzą polityczną i ekonomiczną – dysku-
sja i tworzenie alternatyw dla patriarchalnych struktur państwa i modeli gospodarczych 
generujących ubóstwo i wykluczenie społeczne. 
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Mężczyzna całuje kobietę w szyję. Gdy próbuje pocałować ją w usta, ona od-
suwa głowę, podbiega do wyjścia i mocuje się z zamkiem. On zastępuje jej 
drogę i zamyka drzwi pięścią, po czym chwyta ją za ramiona i odpycha. Kobie-

ta plecami uderza o ścianę. Mężczyzna opiera ręce nad jej barkami, zamykając ją w po-
trzasku. Całuje ją w usta. Jaki podkład muzyczny towarzyszy tej scenie z filmu? Cisza, jaka  
w filmie Nieodwracalne¹ jest tłem dla gwałtu? Bo to przecież JEST scena gwałtu, praw-
da? Otóż nie. Tytuł tego zamieszczonego na YouTube fragmentu filmu brzmi „love scene”.  
W tle słyszymy subtelny jazzowy standardzik na saksofon i klawisze.

Kiedy niedawno po raz wtóry oglądałam Łowcę Androidów, opisana powyżej „scena mi-
łosna” zmroziła mnie. Jak mogłam wcześniej nie dostrzec zawartej w niej przemocy? Od-
powiedź jest prosta – przemoc seksualna wobec kobiet, zarówno na poziomie samych 
aktów przemocy, jak i na poziomie symbolicznym (jej reprezentacja w filmach, książkach, 
reklamach) jest na tyle codzienna, że jej nie widzimy. Tak właśnie działa kultura gwałtu: 
„kultura, w której gwałt i inne formy przemocy seksualnej wobec kobiet i dzieci, są po-
wszechne i postrzegane jako norma. W kulturze gwałtu, gwałt i przemoc seksualna są 
akceptowane jako nieuchronne i nie są podważane”². Ponieważ kultura gwałtu stanowi 
kontekst dla tych zjawisk, których opis znajduje się w niniejszym raporcie, warto przyjrzeć 
się jej bliżej. 

1Jakie są formy przemocy seksualnej? Funkcjonują różne klasyfikacje. Światowa Or-
ganizacja Zdrowia w swoim raporcie wymienia: gwałt wojenny, gwałt w małżeń-

stwie/relacji, gwałt przez nieznajomego, niechciane seksualne zaczepki i napastowanie 

KULTURA I POLITYKA GWAŁTU
Zofia Nawrocka

¹ Nieodwracalnemu (reż. Gaspar Noe, Francja 2002) można swoją drogą postawić kilka zarzutów dotyczących między 
innymi właśnie trwającej kilka minut scenie gwałtu. Jak napisał Jerzy Szyłak (Zgwałcone oczy. Komiksowe obrazy przemo-
cy seksualnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001) najlepszy obraz gwałtu to taki, którego nie ma. 
Sceny czy opisy przemocy mogą być reprodukowane poza swoim kontekstem, nawet jeśli początkowo miały służyć 
za przykład nagłośnienia problemu. Długą scenę gwałtu z Nieodwracalnego bez problemu znaleźć można na YouTube,  
w najlepszym razie bez żadnego komentarza.

² R. E. Field, Rape culture [w:] Encyclopedia of rape, M. D. Smith (red.), Greenwood Press, Londyn 2004. Tłum. własne.
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seksualne, w tym wymaganie seksu w zamian za przysługi, wykorzystywanie seksualne 
osób z niepełnosprawnością psychiczną lub fizyczną, wykorzystywanie seksualne dzieci, 
wymuszone małżeństwa, w tym małżeństwa dzieci, odmowa prawa do antykoncepcji 
lub środków chroniących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, przymuso-
wa aborcja, akty przemocy przeciwko seksualnej integralności kobiet, w tym obrzezanie 
kobiet i przymusowe sprawdzanie dziewictwa, przymusowa prostytucja i handel ludźmi  
w celach seksualnego wykorzystania³.

2 Dlaczego w mówieniu o przemocy uwzględnia się płeć i mówi się o przemocy wo-
bec kobiet? Najczęstszymi ofiarami przemocy seksualnej są kobiety i dzieci, a spraw-

cami w przeważającej większości są mężczyźni. Mężczyźni również mogą doświadczać 
przemocy, a kobiety również mogą być sprawczyniami, jednak proporcje są nieporówny-
walne, a sprawcami przemocy wobec mężczyzn także częściej są mężczyźni.

3 Czy przemoc seksualna jest powszechna? Według badań Fundacji STER⁴ jakiejkol-
wiek jej formy doświadczyło 87% kobiet w Polsce. Nawet jeden przypadek to byłoby 

za dużo. Taka skala jest nie do wyobrażenia.

4 Czy przemoc seksualna jest postrzegana jako norma i akceptowana? Tak, jest baga-
telizowana („to tylko żarty”) i usprawiedliwiana („to twój mąż”). Jej obraz jest wykośla-

wiony – pełen mitów i stereotypów⁵. W jaki sposób przemoc występuje w popkulturze  
i w mediach prezentuje raport – śpiewanie o „jebaniu blachar” jest ok, jest fajne.

5 Czy przemoc seksualna nie jest podważana? Jak pokazują badania WHO, programy 
prewencyjne na poziomie państwowym są wadliwe – badania są niepełne, działania 

niezaplanowane i niedoinwestowane, prawo nie jest egzekwowane . Akcje organizacji 
pozarządowych i grup nieformalnych nie są wystarczające. Wciąż za rzadko reagujemy na 
przemoc – i wtedy, gdy widzimy ją stojąc z boku, i wtedy, gdy to my jej doświadczamy. 
Tymczasem bez stanowczego, solidarnego działania nie wyjdziemy z bagna, w którym 
wszystkie i wszyscy tkwimy. Od dzieciństwa wyrastamy w przekonaniu, że chłopcy mają 

³ Krug EG (red.), World report on violence and health, World Health Organization, Genewa 2002.
⁴ Raport w przygotowaniu http://www.fundacjaster.org.pl/.
⁵ O mitach na stronie Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton: http://ponton.org.pl/pl/strona/gwalt-fakty-i-mity.
⁶ Global status report on violence prevention, World Health Organization, Luksemburg 2014.
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być stanowczy, a dziewczynki miłe, że chłopcy mają decydować, a dziewczynki mają być 
grzeczne i uległe, że chłopcy biorą, a dziewczynki dają. Na tych opozycjach zbudowane 
są wzorce kobiecości i męskości – wzorce, które wymagają modyfikacji.

O kulturze gwałtu napisać można całe tomy, każde z pojęć użytych w powyższym mini-
kompendium kultury gwałtu potraktować można jako hashtag do dalszego doczytania. 
Warto wyjść także poza obszar pojęciowy nakreślony powyższą definicją. Po pierwsze – 

kultura gwałtu to nie tylko klasyfikacje, statystyki i mo-
nitoring programów prewencyjnych. Kultura gwałtu 
to też silne emocje – ciągły lęk, że coś ci się przydarzy 
i ciągła złość, że stale ogranicza cię ten lęk. Po drugie –  
naukowa definicja kultury obejmuje politykę i gospo-
darkę. Ale w potocznym rozumieniu kultura kojarzy się 
raczej z teatrem, nie z trzymaniem łokci na stole i z kul-
turą popularną, której wycinek opisano w raporcie. Nie 

kojarzy się z warunkami pracy, z narzuconą przez unijne agencje ochroną granic czy z ceną 
najmu i dostępnością mieszkań komunalnych. A przecież rzeczywistość przemocy seksu-
alnej to także szef, który wie, że może cię obmacywać, bo nie masz stałej umowy, policja, 
której jako uchodźczyni nie zgłosisz gwałtu, bo nie masz legalizacji pobytu, czy gwałcący 
cię partner, od którego nie odejdziesz, bo policja nie ma gdzie go eksmitować, a ciebie 
nie stać na inne mieszkanie. Podlegamy polityce gwałtu. 

Kultura gwałtu to też silne 
emocje – ciągły lęk, że coś ci się 
przydarzy i ciągła złość, że stale 

ogranicza cię ten lęk. 

„
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Kobiety są gwałcone. Kobiety są też zabijane, bite, krzywdzone na setki sposobów, 
ale gwałt wymierzony w kobietę i kobiecość jest bagatelizowany i tabuizowany 
jednocześnie. To zbrodnia przeciw czci i wolności, przeciw człowieczeństwu ko-

biety. W chwili gwałtu kobiety tracą władzę nad własnym ciałem, tracą prawo do samo-
stanowienia; nic od nich nie zależy, stają się przedmiotem. Dodajmy: nie przedmiotem 
pożądanym, który się zdobywa i zawłaszcza, lecz przedmiotem krzywdzonym i ponie-
wieranym, bezwartościowym. Gwałci się nie po to, by kobietę posiąść, by ją mieć. Gwałci 
się, by upajać się wyrządzoną krzywdą, czerpać radość z pożogi. Gwałt boli fizycznie, rani 
psychicznie, gwałt zabija w kobiecie jej wiarę w dobro świata i w elementarne poczucie 
bezpieczeństwa, opierające się na zaufaniu do drugiego człowieka.

Kobiety są gwałcone. Taka predestynacja. To przynależy kobiecej płci, kwestia osoby 
sprawcy i jego płci jest właściwie nieistotna i nieobecna. Chciałoby się powiedzieć, że 
męskość i sprawstwo są tak oczywiste, że w dyskursie 
społecznym stały się przezroczyste tak, jak przezroczy-
sty jest każdy truizm. Chciałoby się sądzić, że łączenie 
gwałtu z kobiecością pokazuje sfokusowanie troski 
społecznej na pokrzywdzonych kobietach jako grupie 
szczególnie narażonej na ten rodzaj krzywdy. Oba te 
tłumaczenia byłyby prawdziwe, gdyby jednocześnie 
nie były rodzajem manipulacji, takiej samej, jak nazywanie pokrzywdzonych kobiet – 
ofiarami gwałtów. Ofiara, jak wiadomo, po części jest sama sobie winna, a w tym przy-
padku winna jest jej kobiecość, ta biologiczna i ta kulturowa, wskazująca na niezdolność 
do pełnej podmiotowości i do decydowania o sobie. Kobieta to istota specjalnej troski,  
a gwałt to jedynie przekroczenie granic. W dodatku na granicy nie było zasieków, prze-
kroczenie nie może być zatem surowo oceniane. Odpowiedzialność za gwałt jest rozmy-
ta, wina zrelatywizowana, kobiecość współwinna.

Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA

KOBIETY SĄ GWAŁCONE
Anita Kucharska-Dziedzic

„
Odpowiedzialność za gwałt jest 
rozmyta, wina zrelatywizowana, 
kobiecość współwinna.
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Dziewczynki nie są gwałcone, no chyba, że już są kobietami. Istoty niepełnoletnie płci 
nie mają, przynajmniej w statystykach policyjnych. To rozróżnienie pojawia się jednak  
w dyskursie społecznym. Gdy pokrzywdzonym jest chłopiec, nie ma wątpliwości co 
do zaistnienia przemocy, bo chłopięcość nie relatywizuje czynu, chłopiec nie ponosi  
w żaden sposób winy czy współwiny za czyn. Dziewczęcość jest podejrzana, bo dziew-
częcość to wstęp do kobiecości. Dziewczęcość relatywizuje winę, bo przynależne ko-
biecości i dziewczęcości cechy: łatwowierność, nieostrożność i labilność pomniejszają 
odpowiedzialność sprawcy. Dziewczynki, które już prowadzą życie seksualne tracą wia-
rygodność tak, jakby raz wyrażona zgoda na stosunek seksualny była zgodą na wszystkie 
potencjalne stosunki seksualne. 

Kobiety są gwałcone. Nie trzeba wypowiedzieć TAK, żeby wyrazić zgodę na stosunek. 
Kobieta musi powiedzieć stanowcze NIE, żeby odmówić zgody na seks. Dopiero wtedy 
jej ciało jest niedostępne. Jeśli nie było NIE, to jej zgoda na stosunek była domniema-

na, właściwie oczywista. A jeśli nie miała możliwości, 
żeby powiedzieć cokolwiek, jeśli jej stan fizyczny czy 
psychiczny uniemożliwiał jakiekolwiek działanie z jej 
strony, to i odpowiedzialność sprawcy jest mniej-
sza. Wystarczy zajrzeć do Kodeksu karnego: artykuł  
197 &1-4 opisuje gwałt z użyciem przemocy, groźby 
lub podstępu, wtedy gwałt zagrożony jest karą wię-

zienia od 2 do 12 lat; natomiast artykuł 198 kk wskazuje na bezradność, upośledzenie 
umysłowe, chorobę psychiczną, brak zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub po-
kierowania swoim postępowaniem osoby pokrzywdzonej – wtedy zagrożenie karą za 
zgwałcenie jest niższe: od 6 miesięcy do lat 8. 

Zgoda kobiety jest domniemana. Raz wyrażona zgoda na stosunek czyni kobietę 
dostępną, jej krzywdę – mniejszą. Zgwałcenie nieletniej dziewicy będzie surowiej 
oceniane niż zgwałcenie kobiety prowadzącej życie seksualne, zwłaszcza kobiety 

samotnej, czyli nieprzynależącej żadnemu mężczyźnie. Obcy mężczyzna gwałcący mężat-
kę będzie surowiej oceniony niż robiący to samo jej mąż. Krzywda zostaje wzmocniona, 
jeśli naruszono prawo własności mężczyzny względem ciała jego kobiety – córki lub żony. 
Naruszenie prawa własności kobiety względem jej własnego ciała budzi tradycyjnie, kultu-
rowo mniejsze emocje i mniejsze potępienie. Fakt zgwałcenia prostytutki wywoła rechot, 
bo przecież kobiety potencjalnie należącej cieleśnie do każdego mężczyzny zgwałcić nie 
można. Skoro się jej płaci, to ona nie ma już prawa wybierać, kto może zostać jej klientem. 

Raz wyrażona zgoda na stosunek 
czyni kobietę dostępną,  
jej krzywdę – mniejszą. „
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Kobiety są gwałcone. I jeśli zdarza im się to w rodzinie, to pomoc społeczna mocą Ustawy 
o pomocy społecznej pozostaje na gwałt ślepa. Pomoc społeczna pomoże ubogim, bez-
domnym, nieporadnym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie, sierotom, matkom, 
niewolnicom, byłym więźniarkom, narkomankom, alkoholiczkom…, jednak zgwałco-
nym nie musi, no chyba, że gwałt to „zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa”. Jeśli coś nie 
jest nazwane wprost, to nie istnieje. 
Przemoc w rodzinie to nie jest prze-
moc seksualna, choć wszyscy wiemy, 
że gwałt małżeński się zdarza. Arty-
kuł 197 Kodeksu karnego wskazuje 
na przesłanki, które muszą zaistnieć, 
żeby uznać je za gwałt: przemoc, 
groźba lub podstęp, nie ma tam ani 
słowa na temat ewentualnych relacji między pokrzywdzoną a sprawcą. Na obowią-
zek wspólnego pożycia małżonków wskazuje artykuł 23 Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, który jednak nie uprawnia małżonka do egzekwowania pożycia ani siłą, ani  
w jakikolwiek inny sposób. Odmowa współżycia może być przesłanką do rozwodu, nie 
czyni jednak gwałtu prawnie i moralnie dopuszczalnym. W Ustawie o pomocy społecz-
nej przemoc seksualna nie występuje, pomoc społeczna wobec osoby pokrzywdzonej 
przemocą seksualną pozostaje zatem bezradna, chyba że zakwalifikuje ją jako znęcanie 
się nad członkiem rodziny (artykuł 207 kk). Gwałt jest zagrożony karą więzienia od 2 do 
12 lat, a znęcanie od 3 miesięcy do 5 lat; jeśli zatem gwałt małżeński zakwalifikowany 
zostanie jako element znęcania się nad członkiem rodziny (tzw. przemoc domowa), to 
odpowiedzialność sprawcy będzie niższa. 

Kobiety są gwałcone. Ile kobiet domaga się sprawiedliwości, kary dla sprawcy? Ile ko-
biet komukolwiek o tym mówi? Ile kobiet zgłasza gwałt? W każdej publikacji naukowej 
czy popularnej znajdziemy inne szacunki, ale zawsze szacunki, nigdy dane. Znajdziemy 
informację, że 5% gwałtów jest zgłaszanych, znajdziemy – że i 50%. Szacunki, że kobiety 
zgłaszają wszystkie lub prawie wszystkie ataki seksualne na siebie nie istnieją. Możemy 
deliberować – dlaczego tak jest? Możemy postawić pytania retoryczne: ile ściganych jest 
morderstw, kradzieży samochodów, rabunków sejfów bankowych, porwań? Jest trup, 
nie ma człowieka, nie ma samochodu, sejfu, biżuterii, jest przestępstwo i jest ściganie. 
Jest zgwałcona kobieta, sponiewierane ciało i zraniona dusza, ale czy był gwałt, czy się 
go ściga? Co to mówi o naszym społeczeństwie, o naszej hierarchii wartości? Czyżby 
atak na kobiecą godność i integralność kobiecego ciała były tak małym naruszeniem 

„Czyżby atak na kobiecą godność  
i integralność kobiecego ciała były tak 
małym naruszeniem praworządności i norm 
społecznych, że kobiety cierpią w milczeniu?
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praworządności i norm społecznych, że kobiety cierpią w milczeniu? Samochód można 
odzyskać, biżuterię i pieniądze także, po porwaniu można wrócić na łono rodziny, ale nie 
odda się życia, gwałt się nie odstanie. Zgwałcona kobieta już zawsze będzie zgwałconą 
kobietą. Za porwanie sprawca otrzyma karę co najmniej 3 lata więzienia (art. 252 &1 kk), 
za zabójstwo co najmniej 8 lat więzienia (art. 148 kk), za gwałt karę co najmniej 2 lata  
(art. 197 kk). To zestawienie nie przemawiałoby do nas, gdyby nie fakt, że co trzeci wyrok 
za gwałt zapada w zawieszeniu. Zabójcom i porywaczom nie ufa się, nie wypuszcza się 
ich z sali sądowej na ulicę, gwałciciele są widocznie mniej niebezpieczni, przynajmniej 
wedle polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Ile spraw jest umarzanych, ile w ogóle nie trafia do sądu?

Czy tak rzadko zgłasza się gwałt, bo tak trudno go udowodnić i nasze narzędzia, 
by udowodnić przestępstwo są ułomne? Jeśli tak, to sprawcy pozostają bezkarni,  
a spirala przemocy nakręca się nieustannie. A może kobiety boją się konfrontacji 

ze społeczeństwem, dla którego ich ciało i ich godność jest tak mało ważna, a przynaj-
mniej mniej ważna niż samochód, biżuteria, zawartość bankowego sejfu, że nie podej-
mują kolejnej walki, która będzie tak przegrana, jak przegrana była obrona przed gwał-
cicielem.  

Kobiety są gwałcone, bo kobieca wiarygodność jest podejrzana; nie wystarczy sponie-
wierane ciało i cierpienie, trzeba ran i szram. Kiedy 
nie ma innych obrażeń, to i gwałtu zazwyczaj nie 
było, oczywiście zdaniem organów ścigania i wy-
miaru sprawiedliwości. Rany uwiarygodniają gwałt, 
bez ran gwałt jest wymysłem i oszczerstwem rzu-
conym w twarz pomówionemu. Bo kobiety poma-
wiają. Kobiecość jest niewiarygodna. Cieszmy się, 
że tu, nad Wisłą, nie potrzeba pięciu mężczyzn, by 

uwiarygodnić słowa kobiety, że potrzeba tylko ran i szram. Tylko. Obrażenia kobiety mu-
szą być sugestywne, bo jest domniemanie niewinności sprawcy i domniemanie winy 
ofiary? Bo gwałt może nie był gwałtem, ale wyrazem gwałtownej namiętności, wyrazem 
nietypowych potrzeb inspirowanych bestsellerową książką czy filmem. 

Kobiety są gwałcone. Skutkiem gwałtu może być także nieuleczalna, śmiertelna choroba 
lub ciąża. Testy na obecność wirusa HIV są bezpłatne, wiarygodne są jednak w pełni trzy 

Obrażenia kobiety muszą być 
sugestywne, bo jest domniemanie 

niewinności sprawcy 
i domniemanie winy ofiary?„



23

WSTĘP

miesiące po ekspozycji na działanie wirusa. W tym czasie kobieta może zarażać. To dodat-
kowe obciążenie psychiczne, możliwa choroba, jej odpowiedzialność za bliskich. Można 
by tego uniknąć, gdyby kobiety miały prawo do bez-
płatnej i natychmiastowej profilaktyki przeciwwiruso-
wej, tak jak np. ratownicy medyczni czy funkcjonariu-
sze po możliwym zarażeniu się podczas wykonywania 
obowiązków służbowych. Kobiety muszą same zadbać 
o swoje zdrowie, muszą trafić na oddział szpitalny, mu-
szą znaleźć życzliwego lekarza, muszą zdobyć refun-
dację na bardzo drogie leki, muszą, muszą, muszą. Podobnie w przypadku ciąży, jeśli 
się pojawi, kobieta ma prawo ją bezpłatnie i legalnie usunąć, jednak nikt tej kobiety nie 
poinformuje o możliwości przyjęcia antykoncepcji postkoitalnej, więcej – nie otrzyma re-
fundacji na te leki i sama musi zdobyć receptę lub kupić dostępny bez recepty drogi lek.

Kobiety są gwałcone. Nie uczymy mężczyzn, żeby nie krzywdzić, nie wymuszać seksu, 
nie gwałcić, uczymy natomiast kobiety, jak minimalizować ryzyko ataku o podłożu sek-
sualnym i gwałtu. Nie zapobiegamy dodatkowym i możliwym skutkom gwałtu, nie po-
dajemy kobietom leków, dajemy im prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia i do 
legalnego usunięcia ciąży. Kobiety są ofiarami gwałtów i jednocześnie są odpowiedzial-
ne za prewencję. Koszty gwałtów także ponoszą kobiety. Gwałt to problem kobiet, nie 
społeczeństwa, nie państwa, tylko kobiet.

Kobiety są gwałcone, kobiety każdej rasy, religii, narodowości, kobiety w każdym 
wieku, każdej pozycji społecznej. Kobiety są gwałcone, bo są kobietami, a taki jest 
kobiecy los. Odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety są gwałcone jest stosun-

kowo łatwa, tak jak odpowiedź na pytanie, dlaczego to mężczyźni gwałcą. Wiemy też, 
że wystarczą sprzyjające okoliczności oraz domniemanie możliwej bezkarności, żeby 
gwałciciel zgwałcił. Jakie zatem pytanie zgwałconej kobiety jest najtrudniejsze? Pytanie: 
dlaczego ja, dlaczego to mnie się wydarzyło? To pytanie pada bez względu na wiedzę 
kryminologiczną kobiety, bez względu na charakter sprawstwa i sprawcy. To z pozoru 
absurdalne pytanie jest w istocie świadectwem traumy wypływającej już nie z samego 
przeżycia gwałtu, lecz z doświadczenia symbolicznego, zbiorowego gwałtu uczynione-
go kobiecie przez świat. Dlaczego pada to pytanie, skoro więcej z nas doznało molesto-
wania, seksualnego upokorzenia czy gwałtu, niż nigdy nie doświadczyło takiej krzywdy? 
Jaką ranę zadano nie ciału kobiety, ale jej duszy, że zadaje sobie to przeklęte pytanie: 
dlaczego ja? Jak to możliwe, że kobiety biorą na swe sponiewierane ciała i dusze dodat-

„
Nie uczymy mężczyzn, żeby nie 
krzywdzić, nie wymuszać seksu, 
nie gwałcić (…).
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kowe brzemię – brzemię współodpowiedzialności za zło, które im uczyniono? Skąd po-
czucie winy i wstyd, skąd milczenie i skrywane cierpienie? Nie ma innej zbrodni i innych 
pokrzywdzonych, którzy zastanawialiby się, czym zawinili, a w sprawcy widzieli karzą-
ce ramię ułomnej sprawiedliwości, karzące ramię konsekwencji własnego postępowania 
i własnych przymiotów. Kobiety są gwałcone, bo kobiecość to przyczyna, a gwałt to skutek.

I nie zmienimy naszego świata, świata naszych sióstr, naszych córek i wnuczek, jeśli nie 
zmierzymy się z winą i odpowiedzialnością naszego świata, który kobiecość uczynił 
darem i ciężarem, błogosławieństwem i przekleństwem. Kobiety będą gwałcone, jeśli 

my, jeśli Ty i jeśli ja, nie zmienimy tego świata. 
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Społeczno-kulturowe uwarunkowania owej etyki zostały szerzej opisane we wstę-
pach do niniejszego raportu, będącego efektem badań nad medialnymi i kulturo-
wymi narracjami na temat przemocy seksualnej.

Ponieważ to kobiety stanowią ponad 90% osób doświadczających przemocy seksualnej, 
a mężczyźni stanowią ponad 90% sprawców przemocy seksualnej².

Oczywiście nie można obarczać ich bezpośrednią odpowiedzialnością za przemoc seksual- 
ną. Niewątpliwie jednak stanowią one „wielką pedagogiczną i dydaktyczną siłę naszych 
czasów”³, dlatego ich wpływ na postrzeganie seksualnych relacji między kobietami i męż-
czyznami oraz postrzeganie przemocy seksualnej pozostaje bezsprzeczny.

Prowadzone do tej pory badania nad mediami pozwalają uchwycić pewne ten-
dencje. Natalia Krzyżanowska opisała trzy medialne makrostrategie dyskursywne 
stosowane przy opisywaniu przemocy seksualnej: wiktymizacja, trywializacja i za-

przeczenie. Wiktymizacja przedstawia przemoc seksualną jako ważki problem, wzbudza 
empatię dla osób jej doświadczających, jednocześnie powiela stereotyp aktywnego na-
pastnika i biernej osoby, która doświadcza przemocy, co może utrudniać proces uwła-

Gwałt jest nielegalny,
ale całą kulturę przenika 

etyka seksualna, na której jest ufundowany1.

¹ R. Jensen, Rape is normal, za J. Katz, Paradoks macho, Warszawa 2012, s. 281.
² B. Gruszczyńska, Kobieta-ofiara przestępstw w badaniach kryminologicznych, konferencja „Pomoc kobietom-ofiarom 

przestępstw”, Sejm RP marzec 2013, s. 1; statystyki policyjne http://www.statystyka.policja.pl.
³ J. Katz, Paradoks macho, Warszawa 2012, s. 460.

„

Dlaczego interesowaliśmy 
się przemocą wobec kobiet?

Dlaczego na przedmiot badań wybrane 
zostały teksty kultury?

BADANIE
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snowolnienia kobiet. Trywializacja polega na zaprzeczaniu wadze problemu, opisywaniu 
go w tonie humorystycznym. Zaprzeczanie to całkowite pomijanie tematu⁴. Agnieszka 
Kaim, analizując tematykę przemocy seksualnej w polskiej prasie na przełomie dziesięciu 
lat, wyróżniła trzy rodzaje tekstów: stereotypowe (bagatelizujące przemoc, powielające 
mity na temat gwałtu, przyjmujące perspektywę sprawcy, a nie osoby poszkodowanej 
itd.), antystereotypowe (rzetelnie edukujące, np. w kwestii prawa osób pokrzywdzonych 

przemocą) oraz teksty neutralne (ani nie 
powielają stereotypowych treści, ani nie 
przeciwstawiają się im)⁵. Według Beaty 
Zadumińskiej, media poświęcają uwagę 
przemocy seksualnej w trzech przypad-
kach: gdy sprawa dotyczy osoby znanej 
publicznie, gdy sprawa jest nietypowa lub 
szczególnie drastyczna, gdy temat jest na-

głaśniany przez partie polityczne. W związku z tym w przekazach medialnych dominują 
doniesienia, a brakuje pogłębionych refleksji czy analiz przyczynowo-skutkowych⁶.

Jak pisze Jackson Katz, „gusta artystyczne są rozmaite, podobnie jak opinie na temat spo-
łecznej i politycznej odpowiedzialności sztuki oraz twórców”⁷. Tym samym w przypadku 
tekstów kultury, będących wyrazem twórczości artystycznej, krytyka społeczna i politycz-
na jest obarczona poważnym ryzykiem. Dosłowna analiza może oznaczać pominięcie 
nawarstwiających się znaczeń tekstu.

Zdecydowaliśmy się połączyć badanie artykułów prasowych z badaniem najpo-
pularniejszych piosenek, filmów i programów telewizyjnych, ponieważ ich tre-
ści wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Wspólnie dają wyraz społecznemu 

przyzwoleniu na przemoc seksualną wobec kobiet, a jednocześnie je ugruntowują  
i upowszechniają. 

⁴ N. Krzyżanowska, Medialny obraz (nie)obecności kobiet w sferze publicznej – analiza relacji prasowych poświęconych tzw. 
seksaferze w Samoobronie RP, Societas/Communitas nr 2(6) 2008, Warszawa 2008, za Z. Nawrocka, Gwałt. Głos kobiet 
wobec społecznego tabu, Warszawa 2013.

⁵ A. Kaim, Polskie media wobec przemocy seksualnej, [w] Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu  
w Polsce, Warszawa 2011.

⁶ B. Zadumińska (red), Sytuacja ofiar zgwałcenia w postępowaniu przygotowawczym. Raport z monitoringu, Kraków 2016,  
s. 9-10. Dostęp on-line [21.01.2016]: http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/f0037zaduminska.pdf.

⁷ J. Katz, Paradoks macho, Warszawa 2012, s. 298.

(…) gusta artystyczne są rozmaite, 
podobnie jak opinie na temat społecznej 

i politycznej odpowiedzialności 
sztuki oraz twórców.

„
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Badanie tekstów kultury trwało od marca do września 2015 roku. Próba badawcza 
została oparta na kryterium jak największej liczby odbiorców: prasy codziennej, ty-
godników, telewizji, muzyki oraz filmów kinowych. W sektorze prasy papierowej 

największą sprzedaż notuje „Gazeta Codzienna. Fakt” – 321 387 egzemplarzy oraz tygo-
dnik „Polityka” – 121 269 egzemplarzy⁸. M jak Miłość to serial z największą oglądalnością – 
7,02 mln widzów, podobnie program rozrywkowy Taniec z gwiazdami – 3,15 mln wi-
dzów⁹. W przypadku muzyki istotna była liczba odtworzeń utworów w serwisie YouTube¹⁰. 
O doborze filmów kinowych decydował cotygodniowy wynik box office’u¹¹.

Pierwszym etapem badania było wyłonienie ze wszystkich tekstów takich, które traktują 
o przemocy seksualnej. Perspektywa feministyczna oraz genderowa była punktem wyj-
ścia do interpretacji tekstu i odpowiedzi na podstawowe pytanie: co jest opowiadane? 
Czy w tym co jest opowiadane występują bohaterzy i bohaterki? Jaka jest relacja pomię-
dzy nimi? Czy ma charakter seksualny? I w końcu czy w tej relacji jedna ze stron dokonuje 
lub próbuje dokonać aktu przemocy seksualnej? Odpowiedzi wyłoniły właściwą grupę 
badawczą, która poddana została szczegółowej analizie. Pozostała część wyjściowego 
materiału została pominięta.

Filmy o najwyższym wskaźniku oglądalności nie podejmują, oprócz jednego, tematu 
przemocy seksualnej. Adresowany do najmłodszej widowni Mały książę w reżyserii 
Marka Osborne’a to animowana interpretacja popularnej opowieści Antoine’a de 

Saint-Exupéry’ego. Wychwalana przez krytyków wizja naszego życia emocjonalnego,  
W głowie się nie mieści w reżyserii Pete Doctera, oferuje lekko schizofreniczną i niepo-
zbawioną stereotypów koncepcję rozwoju człowieka. Kopciuszek Kennetha Branagha to 
odgrzewany mit miłości, która przybędzie pod postacią księcia na białym koniu i wyrwie 
z banalności życia. Tytułowa bohaterka charakteryzuje się tak wielką biernością, że gdyby 
nie dzielne i sprytne myszy, szczęśliwe zakończenie przeszłoby jej koło nosa. Aktywnie 

⁸ Dane za rok 2014, dostęp on-line [15.01.2016]: www.wirtualnemedia.pl.
⁹ ibidem.
¹⁰ Źródło: miesięczne raporty YouTube Trends przygotowywane przez firmę Sotrender: http://www.sotrender.pl/trends/

youtube/reports/201504/categories.
¹¹ Dostęp on-line [15.01.2016]: http://www.sfp.org.pl/box_office.
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zabiega o realizację swojego jakże stereotypowego marzenia główna bohaterka Minion-
ków. Nie potrzebuje księcia, sama ukradnie dla siebie koronę. Mimo że obraz Kyle Balda 
i Pierre’a Coffina opowiada o przemocy, żółte stworki przecież tracą sens życia, jeśli nie 
pomagają w popełnianiu przestępstw, to jest ona zbanalizowana i przedstawiona jako 
sposób na prowadzenie po prostu atrakcyjnego życia. „Tak dużo złych ludzi w samocho-
dzie. Co za zabawa” – zachwyca się jedna z animowanych postaci. Karbala w reżyserii 
Krzysztofa Łukaszewicza oraz Everest Baltasara Kormákura traktują o walce człowieka  
z wrogiem i naturą. Pierwsza kończy się heroicznym polskim zwycięstwem, choć bez 

medalowego splendoru. W drugiej nie-
frasobliwość i chełpliwość ludzi zostaje 
ukarana. Jurassic World Colina Trevorrowa 
zasłynął sceną, w której dyrektorka parku 
ucieka w butach na obcasie przed groźnym 
dinozaurem. Atrybuty bycia odpowiednio 
kobiecą są ważniejsze od zachowania ży-
cia. Stereotypowo idealnie męski jest Hulk 

z Avengers: Czas Ultrona w reżyserii Jossa Whedona, który nie jest w stanie zapanować 
nad emocjami, więc sieje zniszczenie jako przeobrażona, człekokształtna forma. Szalony 
spektakl przemocy zatrzymać może jedynie łagodność i miłość kobiety. Przywary męs- 
kości są równoważone przez zalety kobiecości w Szybkich i wściekłych 7 Jamesa Wana. 
Jeśli odwożenia dziecka do przedszkola nie leży w naturze dzielnego współmałżonka, 
należy umożliwić mu wzięcie udziału w pościgach, napadach czy też samochodowych 
zderzeniach czołowych. Przy okazji istotnym jest, by prezentować się odpowiednio atrak-
cyjnie dla tych mężczyzn, inaczej zatracą się w miłości do dzikich bestii, jakimi są ich 
auta. Wizje postapokaliptycznego świata skutkują przetasowaniami społecznymi, ale nie 
zmianami w kreowaniu ról płciowych. W Więźniu labiryntu Wesa Balla mężczyzna razem  
z innym chłopcami przez większość czasu biegnie albo krzyczy, że będzie biegł, więc kie-
dy zatrzymuje się na chwilę, troskliwa kobieta całuje go, by w końcu się rozluźnił. Zbun-
towana próbuje rozbić świat, którego system społeczny oparty jest na prostym podzia-
le obowiązków zawodowych. Osoby cechujące się serdecznością zajmują się uprawą  
i hodowlą zwierząt, a narwane stają się siłami porządkowymi. Robert Schwentke kreuje 
obraz, gdzie lekarstwem na tak silnie stereotypowy podział społeczeństwa jest jednost-
ka, w której wszystkie cechy ogniskują się z taką samą mocą. George Miller w Mad Maxie: 
Na drodze gniewu rozbija porządek społeczny, a emisariuszkami tej zmiany czyni kobiety, 
które doświadczyły przemocy seksualnej, dlatego też opracowanie tego filmu pojawi się 
w dalszej części raportu.

Atrybuty bycia odpowiednio 
kobiecą są ważniejsze 
od zachowania życia. 

„
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Przebadane utwory muzyczne w większości nie zostały uwzględnione w dalszej czę-
ści raportu. W przypadku piosenek Sarsy trudno ustalić ich główny temat, z pewnoś- 
cią nie jest nią przemoc seksualna. W Indianie jak i w Naucz mnie wydaje się być nią 

miłość, wokalistka pyta: „czy bez ciebie tak opłaca się żyć?¹²”, ale też stwierdza, że „nie chcę 
ciebie na zawsze”, by po chwili prosić „naucz mnie sobą być”. Skonfundowani internauci 
prosili w komentarzach o wytłumaczenie sensu utworów, a Letni, Chamski Podryw na-
grał Pomidorową, parodię – Naucz mnie, gdzie egzystencjalne rozważania sprowadzone 
są do śpiewania o popularnej zupie. Równie trudno jasno określić, co próbuje zakomu-
nikować Maryla Rodowicz z Donatanem  
w Pełni. Wampirzą historię czy też po-
chwałę młodości, zabawy i życia pełnią 
życia? W Młodej krwi Zbuka, Śliwy i Sztossa 
nie praktykują wysysania niczego z niko-
go. To im wszelkiej maści hejterzy próbują 
odebrać wiarę w siebie i w swoją muzykę. 
Sobota wraz z Matheo, Buczerem i Bucze-
lem w Jeszcze będzie hajs definiują, „że prawdziwy mężczyzna musi zadbać o rodzinę” oraz 
„chce żonę co tydzień zabierać na zakupy”. Pieniądze są ewidentnie najbardziej pożąda-
nym składnikiem udanego związku. Enej w Kamieniu z napisem LOVE, stara się ofiarować 
kobiecie swą miłość, ale ta liczy raczej na gratyfikacje finansowe. Zmienia zdanie, kiedy 
mężczyzna staje się majętny, ale wtedy jest już za późno, nie dostanie metaforycznego 
kamienia. Współczują mu komentujący: „tak to jest, jak głupie baby nie doceniają starań 
innych a potem wychodzą na idiotki”¹³. Ciężką dolę mężczyzn zauważa również Kean  
w Zbyt wiele. On tak bardzo „potrzebuje ciepła”, a „znowu nowa kobieta, kochanka na jed-
ną noc zabiera duszę samca”. Występująca w tym samym utworze raperka Wdowa punk-
tuje, że „to takie męskie, chcesz ciepła w domu, jednocześnie ognia w mieście”. Miłość  
w Między mną a tobą Sulina rozkwita, zmierzając niestety do tragicznego finału. Mężczy-
zna poświęca życie, by ratować ukochaną. Cierpienie jest wpisane również w egzysten-
cję Soboty w utworze Jebać miłość. Mężczyzna, chcąc kochać i być kochanym „za bardzo 
(…) ufa tym pieprzonym zdzirom”. Staje się ofiarą uczucia, a tym samym kobiet: „Sztok-
holmski syndrom (…) Serce mi wyrwą, a we krwi pełne zatrucie (…) Nie mam sił, by uciec 
stąd”. Wie jednak, jak sobie z tym poradzić: „Zczaj to bejbe, jak chcę Cię zranić Wiesz, się 

¹² W całym raporcie teksty utworów zaczerpnięte są z www.tekstowo.pl, zachowana została oryginalna pisownia.
¹³ W całym raporcie zachowana została oryginalna pisownia komentarzy internautów i internautek. Cytaty, przy których 

nie pojawia się przypis pochodzą z badanych tekstów kultury i/lub komentarzy umieszczanych pod tymi tekstami 
publikowanymi on-line.

„
(…) prawdziwy mężczyzna musi zadbać 
o rodzinę oraz chce żonę co tydzień 
zabierać na zakupy. 



30

O CZYM NIE PISZEMY

zabawić Przeżuć, przełknąć, strawić, porzucić, zostawić Na chuj to nabić (…) Wchodzę  
w Ciebie tak jak bym tu przyszedł w gości Nie masz już dość i nie chcesz uciekać?”. Jed-
nocześnie potępia za to sam siebie: „Pieprzony zwierzak, co udawać chce człowieka (…)”. 
Komentujący okazują wsparcie sponiewieranemu mężczyźnie: „jebać te kurwy fałszywe”, 
„jebać stare baby! a młode niech się starzeją!!!”. Utwór przedstawia miłość do kobiety 
jako słabość mężczyzny, a zawód miłosny jako przyczynę przedmiotowego traktowania 
kobiet. Wpisuje się tym samym w kulturowe narracje o „czułym łajdaku”, którego wrażliwe 
kiedyś serce w zimny głaz zmieniła zła kobieta. Za takową jest odbierana przez inter-
nautów Natalia Nykiel w utworze Bądź duży. Piosenkarka krytykuje partnera, gdyż ten 
ją nudzi, „kradnie jej cenny czas”. W warstwie wizualnej podsuwa mu za pomocą syste-
mu sznurków i atrap dłoni jedzenie pod nos, nalewa napoje do szklanek, z sufitu spusz-
cza wyprasowaną odzież gotową do ubrania. Jedyną aktywnością mężczyzny jest gra  
w gry wideo, a kobieta chce, by „wywrócił jej świat i porwał nagle”. Ona sama identyfikuje 
problem w swoich potrzebach, a nie w postawie bohatera teledysku. Ten przecież „na 
pewno gdzieś za rogiem jest dla kogoś Bogiem”. Ona po prostu chce być „zaskoczona” 
i ten wątek komentujący okraszali opiniami ocierającymi się o przemoc seksualną: „Ja 
cię kurwo zaskoczę”, „Chcesz żeby cię zaskoczył i porwał nagle? To pojedź na sylwestra 
do Niemiec”¹⁴ oraz już bardzo wprost wyrażone: „mam dość dziewczyn, które nie chcą 
lizać procy”. Ten sam typ komunikacji widać wyraźnie w twórczości Gangu Albanii. Królo-
wie życia, Klub Go Go, Wyprawa do kasyna i Marihuana budują wizerunek raperów, który  
w Dla prawdziwych dam oraz w Jebać blachary poszerzony zostaje o jawne nawoływanie 
do przemocy wobec kobiet, także seksualnej. Utwory Gangu Albanii zostały dokładnie 
przeanalizowane i opisane w dalszej części raportu.

W badanych odcinkach Tańca z gwiazdami emitowanymi od kwietnia (10.04.2015 r., 
5. odc. i pierwsza kwietniowa emisja) do końca serii (22.05.2015 r., 11. finałowy 
odcinek) nie zaabsorbowano elementów wprost związanych z przemocą sek-

sualną. Program stanowi rozrywkowe show – pary złożone z profesjonalnego tancerza 
lub profesjonalnej tancerki i amatora lub amatorki rywalizują ze sobą w dziedzinie tańca 
towarzyskiego, w który wpisany jest erotyzm. Zgodnie z konwencją, program porusza 
się w obszarze schematów i stereotypów płciowych. Grzegorz Łapanowski, uczestnik 
programu, zapytany o to, z którą partnerką (obecną czy stałą) miałby większe szanse na 
zwycięstwo odpowiada: „takie szukanie wyższości hamburgera nad pizzą. Jedno i drugie 

¹⁴ Aluzja do ataków seksualnych na kobiety w sylwestra w 2015 roku w Niemczech.
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jest pyszne. Mi się wydaje, że one są naprawdę godnymi siebie konkurentkami”. Wyraźnie 
akcentowana jest sfera cielesna, zmysłowość, uroda uczestniczek. Ada Fijał przedstawia-
na jest jako „seksowna i niebezpieczna”, Ewa Kasprzak jako „zmysłowa i nieobliczalna”, Ta-
tiana Okupnik jako „energetyczna i zjawiskowa”. Kamil 
Kuroczko jako „młody kawaler”, Grzegorz Łapanowski 
jako „ambitny i profesjonalny”, Krzysztof Hulboj jako 
„utalentowany”. Widoczne są także zabiegi produ-
centów mające nadać naturalnej bliskości między 
tanecznymi parami, wynikającej z codziennych, wie-
logodzinnych treningów, wymiar romantyczny, erotyczny. Na przykład zaplanowana 
na odcinek 6. jednorazowa zamiana partnerów stanowi pretekst do pokazu męskiej za-
zdrości. Mężczyźni w roli samców-zdobywców odgrywali role zazdrosnych kochanków: 
„Ale na moje treningi tak ubrana nie chodzisz! Taka wymalowana! Co to jest?”. Obecne 
są także komentarze o seksualnym podtekście: „Tańczyliście tak, jakbyście spijali rozkosz 
z parkietu”, „Gdy patrzę na Adę Fijał, chętnie bym z nią powywijał”, „Ja bym wolał, żeby to 
nie Krzysztof zdjął koszulę”.

Serial telewizyjny M jak Miłość od 15. lat jest emitowany w telewizji publicznej TVP2 
i niezmiennie cieszy się olbrzymią widownią. Średnia oglądalność w czasie pro-
wadzenia badania wynosiła nieco ponad 7 mln widzów¹⁵, co czyniło z M jak Miłość 

najchętniej oglądany serial emitowany częściej niż raz w tygodniu. Serial jest emitowa-
ny w cyklu wrzesień-czerwiec. Sezon wakacyjny (lipiec-sierpień) jest w TVP tradycyjnie 
okresem przerwy emisji nowych odcinków. Okres badawczy dla serialu dotyczył odcin-
ków od 07.04.2015 r. (pierwsza kwietniowa emisja) do 09.06.2015 (ostatni odcinek przed 
przerwą wakacyjną). Przebadano 19. odcinków serialu (1133-1151). Serial porusza liczne 
problemy społeczne, od tych bardziej powszechnych dla przeciętnego widza jak: cho-
roby nowotworowe, rozwód, samotne macierzyństwo, romans, po rzadziej spotykane, 
bardziej filmowe: porwanie, próba zabójstwa, napad gangsterów. Pojawia się także kwe-
stia fatalnego zauroczenia, którego ofiarą pada właścicielka pensjonatu, Anna Gruszczyń-
ska. Jej podwładny ulega fascynacji, która stopniowo nabiera znamion erotycznej: będąc  
w pokoju szefowej, dotyka jej bielizny (odc. 1137), innym razem zakrada się do sypialni, 
przygląda śpiącej Annie i całuje ją w usta (1145). Historia napaści seksualnej, która miała 
miejsce w serialu została przeanalizowana szczegółowo w raporcie. 

Tańczyliście tak, jakbyście spijali 
rozkosz z parkietu.„

¹⁵ Dostęp on-line [05.09.2015]: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/m-jak-milosc-i-barwy-szczescia-na-czele-ogladalnosci-
telenowel.
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Dalsza analiza tekstów kultury poruszających temat przemocy seksualnej to odpo-
wiedź na pytania natury lingwistycznej: jak to jest opowiadane? Jak opisywany, 
prezentowany jest potencjalny sprawca lub sprawczyni oraz osoba doświadczają-

ca przemocy seksualnej? W warstwie fabularnej natomiast czy jest prezentowany punkt 
widzenia wszystkich osób? Czy ukazywane są 
przyczyny aktu przemocy i jej skutki. Jeśli tak, to 
jak? Reakcja innych bohaterów i bohaterek jest 
istotna w danym tekście czy też zupełnie pomi-
nięta? W analizie wizualnej sprawdzane było na ile 
jest spójny obraz z narracją tekstową.

Zebrany materiał interpretowany był przez pryz- 
mat wiedzy na temat stereotypizacji ról płciowych  
w perspektywie społeczeństwa, „które z góry zakła-
da, że męska seksualność jest agresywna, a kobieca – 
uległa, szef może molestować seksualnie swoją 
podwładną, posługując się zabójczą mieszanką 
różnego rodzaju form przymusu – ekonomiczne-
go, psychologicznego, społecznego. Presja, jaką 
wywiera na podwładną, wzmocniona jest nie 
tylko przez jego realną władzę ekonomiczną czy 
umiejętność zastraszania, ale także przez umowę 
społeczną, powszechne przekonanie, że tak właś- 
nie powinny wyglądać relacje między kobietą,  
a mężczyzną”¹⁷.

Aspekt wytwarzania i umocnienia tej umowy społecznej był niezmiernie ważny w two-
rzeniu wniosków z każdego pojedynczego tekstu. Ostatnim etapem badania była analiza 
opinii internautów i internautek.

¹⁶ Numeracja w nawiasach odnosi się do listy artykułów z załącznika. 
¹⁷ J. Gallop, Feminist Accused of Sexual Harrassment, Durham-London 1997, s. 25, cytat za A. Graff, Magma.

55. artykułów dotyczących przemocy seksualnej, które 
uwzględniane są w informacjach ilościowych:

 51 artykułów w „Gazecie Codziennej. Fakt” (wszystkie artykuły 

od 1 do 52)¹⁶

 4 artykuły w „Polityce” (artykuły 1p, 15p, 31p, 35p)

Lista artykułów nawiązujących do siebie:

 10 artykułów dotyczy sprawy Kamila Durczoka (1, 3, 5, 11, 15, 17, 

19, 42, 43, 52)

 3 artykuły dotyczą sprawy podkarpackiego marszałka podejrza-

nego o gwałt i molestowanie (7, 9, 35p)

 3 artykuły dotyczą morderstwa studentki w Nazarecie (8, 13, 23)

 6 artykułów dotyczy afery, która miała miejsce podczas wyborów 

Miss Polski Wielkopolski (10, 12, 16, 18, 41, 49)

 6 artykułów dotyczy samobójstwa nastolatki z Wejcherowa  

(26, 28, 29, 30, 32, 33)

 2 artykuły dotyczą gwałtu w kościele (44, 45)

 2 artykuły dotyczą uniewinnienia kobiety, która zabiła mężczy-

znę, ponieważ chciał ją zgwałcić (46, 47)

 2 artykuły dotyczą kobiety potrąconej na leśnej drodze (48, 50)

Artykuły nieuwzględnione w ilościowych badaniach, ze 
względu na to, że przemoc seksualna pojawia się jako jeden 
ze składników szerszego problemu społecznego:

 5 artykułów w „Polityce” (16p, 19p, 26p, 27p, 28p)
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Najliczniejszą grupą badawczą były doniesienia z „. Gazety Codziennej. Fakt”, dlatego też opis 
ich zajmuje większą część raportu. W „Polityce” przemoc seksualna opisywana jest zazwyczaj 
w kontekście innych pro-
blemów społecznych. 
Analizę tekstów praso-
wych przeplatają studia 
przypadków: odcinka 
1136. serialu M jak Miłość, 
piosenek Gangu Albanii 
oraz filmu Mad Max: Na 
drodze gniewu.

Do analizy przekazów 
prasowych stworzony 
został kwestionariusz. 
Jeden wypełniany był 
dla każdego sprawcy 
przemocy, podobnie 
dla każdej osoby, któ-
ra doświadczyła prze-
mocy. Jeśli nie było 
możliwości ustalenia 
dokładnej liczby osób 
doświadczających prze-
mocy, gdyż w tekście 
występowały w liczbie 
mnogiej, wypełniany 
był jeden kwestiona-
riusz. Każdy artykuł trak-
towany był jako poje-
dynczy tekst kultury i opisywany był osobno, pomimo iż część tekstów dotyczyła tej samej 
rzeczywistej sprawy. Informacje z kwestionariuszy dostarczyły danych ilościowych. 

Kwestionariusz opisu postaci

nazwa tekstu kultury, numer, numer strony, odcinek

nazwa postaci, imię, jak jest nazywana

płeć

wiek

wygląd

zawód, rodzaj pracy

kontekst społeczny

czy osoba doświadczająca przemocy jest cytowana bezpośrednio

czy osoba doświadczająca przemocy jest cytowana pośrednio

czy jest prezentowany punkt widzenia osoby doświadczającej przemocy

czy sprawca lub sprawczyni jest bezpośrednio cytowany w tekście kultury

czy sprawca lub sprawczyni jest pośrednio cytowany w tekście kultury

czy jest prezentowany punkt widzenia sprawcy lub sprawczyni

miejsce, w którym doszło do przemocy seksualnej

czas, w którym doszło do przemocy seksualnej

czy byli świadkowie

czy świadkowie reagowali, jeśli tak to jak

czy pojawiają się sformułowania sugerujące lub stwierdzające 
odpowiedzialność sprawcy lub sprawczyni

czy pojawiają się sformułowania sugerujące lub stwierdzające 
odpowiedzialność osoby, która doświadczyła przemocy seksualnej

określenia, którymi opisywana jest osoba doświadczająca przemocy seksualnej

określenia, którymi opisywany jest sprawca lub sprawczyni

określenia jakimi opisywana jest ich relacja

określenia jakimi opisywane jest zaistniałe zjawisko przemocy seksualnej

uwagi
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Dobór próby badawczej ze względu na liczbę odbiorców i odbiorczyń skutkuje 
pominięciem tych tekstów czy obrazów, w których mógł być zawarty przekaz na 
temat przemocy seksualnej. Filmy poruszające ważne problemy społeczne czy kul-

turowe rzadko trafiają 
do czołówki box office’u. 
Określane artystyczny-
mi oglądane są przez 
mniejszą liczbę widzów 
w kinach studyjnych. 
Ważkie utwory muzycz-
ne również nieczęsto 
przodują w rankingach 
słuchalności.

Wartościowym było-
by zbadanie szerszego 
kontekstu ukazywania 
się danego tekstu kul-
tury. Na ile istotny jest 
czas, w którym docho-
dzi do publikacji oraz 
miejsce umieszczenia 
tekstu. W przypadku 
„Gazety Codziennej. 
Fakt” jest to kwestia 
decyzji redakcyjnych  
i edycyjnych. Brutalny gwałt, który skończył się próbą ukamienowania kobiety przez trój-
kę mężczyzn, nie jest zilustrowany żadnym zdjęciem, ale sąsiaduje z innymi obrazami: na 
jednym prezentuje się kandydatka do Miss Lata, na drugim dwóch mężczyzn w garnitu-
rach, z których jeden szczerze się uśmiecha.

A wielki konkurs wciąż trwa! 



35

BADANIE

NIEWINNI SPRAWCY

Kamil Durczok, dziennikarz i szef Faktów telewizji TVN, został oskarżony przez podle-
głe mu dziennikarki o molestowanie seksualne, o czym opinię publiczną poinfor-
mował tygodnik „Wprost”. Specjalna telewizyjna 

komisja przeprowadziła wewnętrzne śledztwo. Męż-
czyzna stracił pracę. Prokuratura odmówiła wszczęcia 
śledztwa, Państwowa Inspekcja Pracy nie dopatrzyła 
się naruszenia prawa pracy. Mężczyzna podał tygo-
dnik „Wprost” do sądu za naruszenie dóbr osobistych. 
Osoby, które doświadczyły przemocy złożyły powódz-
two cywilne.

W pierwszych artykułach fotografie przedstawiają 
mężczyznę w garniturze lub w białej koszuli. Eleganc-
kiego, wyluzowanego lub profesjonalnie skupionego. 
W kolejnych bywa zmartwiony albo zamyślony, widzi-
my go również z żoną na eleganckim bankiecie. Ostat-
nie przedstawiają mężczyznę wręcz radosnego, wraz 
z przyjaciółmi na wakacjach, na pomoście przy burcie 
jachtu, którego jest właścicielem. W tekście mężczyzna 
opisywany jest z imienia i nazwiska oraz z zawodu jako 
„dziennikarz” i „były szef Faktów”.

Nie ma żadnych obrazów przedstawiających osoby 
doświadczające przemocy seksualnej. W tekstach są 
ledwie wspomniane jako: „pracownice”, „dziennikarki”, 
„podwładne”, „koleżanki z pracy” lub nie istnieją w ogó-
le, gdyż „molestowanie i mobbing” w tych relacjach funkcjonują bez dopełnienia. Tylko 
jako czynność, o którą sprawca jest posądzony lub jako czynność „rzekomą”. Brak informa-

PR-OWA BAJKA O PROFESJONALNYM CHAMIE
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W 55. tekstach są opisane, wspomniane lub przedsta-
wione konsekwencje działań 58. sprawców¹⁸. 57 postaci 
jest płci męskiej, 1 jest kobietą. W jednym tekście wystę-
puje trójka sprawców przemocy seksualnej (38), również 
w jednym dwójka – kobieta i mężczyzna (31p). W żad-
nym tekście sprawca nie występuje w liczbie mnogiej.

W tekstach występuje 66 osób, które doświadczyły 
przemocy seksualnej, w tym 60 osób jest płci żeńskiej, 
natomiast płci męskiej 6 osób. Jedna osoba, która do-
świadczyła przemocy seksualnej jest transseksualnym 
mężczyzną (15p). Liczby te nie oddają skali zjawiska, 
ponieważ w 14. tekstach nie ma możliwości ustalenia 
dokładnej liczby osób doświadczających przemocy sek-
sualnej. Występują w nich jako: podwładne (3, 5), pra-
cownicy (11), ofiary (15), kobiety (20, 26, 28, 34, 52), le-
karki (24), kilkanaście dziewczynek (33), urzędniczki (52), 
nieletni chłopcy (37) lub anonimowo jako strony czyn-
ności takich jak seks i gwałt bez określenia płci, zawodu, 
imienia lub nazwiska (7).

PŁEĆ SPRAWCÓW ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

↓

¹⁸ Nie jest celem tego raportu sprawdzanie czy weryfikowanie oskarżeń, zbieranie dowodów na potwierdzenie słów lub 
ich zanegowanie. Istotnym jest dla nas tekst kultury i jak jest on konstruowany, dlatego też w dalszej części opisu osoba, 
która oskarżona jest o bycie sprawcą, będzie nazywana sprawcą przemocy seksualnej lub po prostu sprawcą. Osoba, 
która twierdzi, że doświadczyła przemocy seksualnej nazywana będzie osobą doświadczającą przemocy seksualnej. Nie 
jest to przejawem ferowania wyroków, lecz chęcią nadania opisowi przejrzystości.

cji o tym, kto tej czynności doświadczył (19, 42). Tylko w jednym artykule (15) nazywane 
są „ofiarami”, „osobami, które czują się pokrzywdzone”, osobami, które „ponoć” są oburzo-
ne decyzją prokuratury. Pomimo iż tekst relacjonuje złożenie powództw cywilnych przez 

osoby, które doświadczyły przemocy sek-
sualnej, nie przeczytamy relacji z ich punk-
tu widzenia, lecz określenia wskazujące, 
że owo doświadczenie jest emocjonalne, 
a niezadowolenie kwestią plotki. Sam akt 
przemocy opisany jest jako „niepożądane 
zachowanie”, na które składały się wiado-
mości tekstowe z propozycją spotkania lub 
romansu, w „ocenie śledczych przypadki 
te nie wyczerpują znamion żadnego prze-
stępstwa”. Pewnego rodzaju wersja wyda-
rzeń osób, które doświadczyły przemocy 
zawarta jest w pośrednio cytowanych wy-
powiedziach osób zeznających w sądzie: 
„Słyszałam coś o propozycjach dla Agniesz-
ki S. Ale żadna z ofiar molestowania ze mną 
nie rozmawiała” oraz drugie zeznanie: „Oso-
by molestowane mi się zwierzały. Są osoby, 
które były przedmiotem takich nakłaniań  
i próśb”. Jednej z osób udaje się zaistnieć  
z imienia, a sam akt przemocy staje się 
prawdziwy. Zeznający jednak zastrzega, że 
„nie był świadkiem molestowania”, a wszel-

kie wątpliwości rozstrzyga tytuł, gdyż to „koledzy pogrążają Durczoka” oraz sam poten-
cjalny sprawca, który udziela wywiadu i mówi: „To nie jest sytuacja przyjemna, miła, że 
człowiek musi dowodzić swojej niewinności w sądzie”. Oddanie głosu mężczyźnie jest 
jednorazową sprawą, inni świadczą o jego niewinności dużo sprawniej. Najpierw żona 
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Dysproporcja ilościowa pomiędzy sprawcami – 58 osób  – 
a osobami doświadczającymi przemocy – 66 osób,  
w tym 14 w liczbie mnogiej, pokazuje, iż akt przemocy 
seksualnej jest reprodukowany, nie jest jednorazowym 
wydarzeniem. Jeden sprawca dokonuje aktu przemocy 
seksualnej na kilku lub kilkunastu osobach.

Sprawczyni przemocy seksualnej to zakonnica, która do-
konała aktu przemocy seksualnej dwukrotnie. Pierwszy 
raz sama, za drugim razem z księdzem, do którego 8-let-
nia dziewczynka zwróciła się o pomoc (31p). Krótki arty-
kuł w „Polityce” jednoznacznie wskazuje winę osób, któ-
re dokonały przemocy seksualnej. Nie roztrząsa kwestii 
ich płci. Skupia się na publikowanym raporcie śledczym 
na temat problemu pedofilii w kościele oraz na wyraża-
niu skruchy przez hierarchów. Szkoccy biskupi wyrażają 
„ból i wstyd”, a „szef szkockiego episkopatu nie robił uni-
ków w stylu polskim, przerzucając odpowiedzialność za 
czyny pedofilskie na dzieci”.

Problem wynikający z płci, a właściwie z jej zmiany, jest 
głównym tematem artykułu w „Polityce” Córka dwóch 
tatusiów (15p). Mężczyzna, zanim doszło do operacji 

↓

zapewnia, że „czytała i wiedziała, że to nieprawda”, natomiast „Kamil czytał (…) i nie miał 
pojęcia, że może chodzić o niego” (1). Zapoznawali się z tym samym tekstem opublikowa-
nym w tygodniku „Wprost”. Następnie prokuratura stwierdza, że „nie zostały wypełnione 
znamiona żadnego czynu zabronionego”, by w kolejnym tekście żona „nie kryła radości” 
z postanowień wymiaru sprawiedliwości. Kolejne dobre wieści przynosi Inspekcja Pra-
cy, nie stwierdzając łamania prawa. Wyrok 
komisji TVN jest wewnętrzny, stwierdzał 
tylko „niepożądane zachowania”. Tytuły ar-
tykułów wtórują: „Molestowania nie było” 
(11), „Durczok nie molestował” (3), „Durczok 

uratował małżeństwo” (42), a także pogru-
bione, wyróżnione napisy przy zdjęciach 
„Dziennikarz jest niewinny?” (3), „Czy odzy-
ska dobre imię?” (5), „Znowu triumfuje” (11).

Relacjonowanie sprawy przypomina raczej 
sprawną kampanię PR-ową niż artykuły 
dziennikarskie. Niewinność mężczyzny 
podkreślana jest w każdym akapicie, zaufa-
nie do niego buduje się, podkreślając jego kompetencje zawodowe, a dowody braku po-
pełnienia przestępstwa przedstawiają osoby związane z mężczyzną albo instytucje zau- 
fania publicznego. Brakuje zupełnie relacji osób, które doświadczyły przemocy seksual-
nej, akt przemocy seksualnej jest bagatelizowany, nie ma również szerszej analizy same-
go systemu prawnego i tego jak system definiuje mobbing czy molestowanie seksualne.

Pierwszy artykuł, w którym żona broni męża spotyka się głównie z negatywnymi komen-
tarzami internautów. Krytykowany jest potencjalny sprawca przemocy seksualnej oraz 



38

NIEWINNI SPRAWCY

usunięcia macicy i jajników, został zgwałcony przez 
innego „stuprocentowego mężczyznę”. Nieznane są 
szczegóły aktu przemocy seksualnej, gdyż osoba, która 
doświadczyła przemocy była nieprzytomna. Na sku-
tek gwałtu mężczyzna zaszedł w ciążę i urodził dziew-
czynkę. Wyjątkowa sytuacja dziecka wynikająca z braku 
matki skutkuje wieloma problemami biurokratycznymi  
i prawnymi. Osoba, która doświadczyła przemocy przed-
stawia swój punkt widzenia: „bał się, że będzie sensacja. 
Za wszelką cenę chciał uniknąć rozgłosu. Dlatego nie 
poszedł na policję (…)”. Decyzje Konrada opisywane 
są z szacunkiem, zarówno te dotyczące zmiany płci, jak  
i rezygnacji z dochodzenia swoich praw i ukarania „zwy-
rodnialca”. Tekst koncentruje się na procesie zmiany płci 
i wynikających z niej zawiłościach prawnych. Przemoc 
jest tylko jednym z elementów historii, w żaden sposób 
nieopisywana w sposób stereotypowy. Jedynie tytuł 
wydaje się być zbyt lekki w tonie, określając sprawcę 
przemocy seksualnej „tatusiem”.

równie nieprzychylne opinie dominują o jego żonie. Wypowiedzi wskazują na aspekt 
finansowy motywów żony: „będzie go bronić do ostatniej złotówki”, „ile ci odpali, Marian-
ko?”, „broni go, bo straci wysokie alimenty”. On zaś jest „gburem”, „chamem”, „burakiem”, 
„nadętym bucem”, „myśli, że jest bogiem”. Wiedza komentujących oraz niechęć do osoby 
sprawcy bierze się z innych materiałów, gdzie bohaterem był sprawca przemocy seksu-

alnej (na przykład wideo, w którym zwraca 
uwagę na brudny stół w studio). Kilka razy 
pojawiają się określenia nawiązujące do 
przemocy seksualnej: „zbok”, „seksoholik” 
lub w tym kontekście winiące żonę: „to jej 
wina a nie jego! Jak by się nim opiekowała 
to nie musiałby biedak molestować!”. Jeśli 
nie jest oskarżana żona, odpowiedzialno-
ścią obarczane są osoby doświadczają-
ce przemocy: „nic mnie tak nie bawi, jak 
opowiastki o tym, że dziewczyna, która 
chce pracować w telewizji, narzeka na 
molestowanie”. Jak widać pewne zawo-
dy niosą ze sobą owo ryzyko i należy się  
z nim liczyć. Niektóre wypowiedzi wietrzą 
spisek: „jeśli miał kochanki podwładne, bo 
się same pchały”, „sidła łatwo zastawić i pu-
ścić w świat”, „wydaje mi się, że mu świnię 
podłożyli. (…) Nie wierzę, żeby molesto-
wał. Baby są świnie!”. Niektóre osoby nawet 

jeśli „nie lubią go” to i tak podkreślają, że jest „doskonałym dziennikarzem”. Komentujący 
nie formułują wprost wniosków, ale wynika z nich, że jeśli jest tak dobrym dziennikarzem, 
to nie może molestować seksualnie kobiet.

W kolejnych artykułach szala pozytywnych komentarzy przechyla się w stronę sprawcy 
i stojącej przy jego boku żonie. Czyżby strategia PR-owa zaczęła działać? Wciąż główna 
uwaga wypowiedzi skupia się na tym, jakimi ludźmi są bohaterowie artykułów od „nigdy 
go nie lubiłem” czy „zbok”, po „zawsze go lubiłam”, „dobry dziennikarz”, „dusza człowiek”. 
Strach przed spiskiem osób doświadczających przemocy i w tym wypadku się uze-
wnętrznia: „coś mi się wydaje, że wrobiły go kobiety, bo to są dziane stworzenia, najpierw 
prowokują a potem oskarżają”, „dajcie spokój – można go lubić lub nie ale prawda jest 
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taka, że chłopa zaszczuli, oby was to nigdy nie spotkało”. Pojedyncze głosy zauważają: 
„wszyscy się rzucili i bronią Durczoka, a te młode dziewczyny, co molestowane były, jak 
mają zgłaszać jak widzą po Durczoku, że nie mają szans na sprawiedliwość?”.

Komentujący pod artykułami opisującymi powrót Kamila Durczoka do żony i ich 
wspólne spędzanie czasu wciąż krytykują, ale samego mężczyznę, a nie to czego mógł 
się dopuścić: „arogancki”, 
„gbur”, „pyszny”, „bufon”, 
„zadufany w sobie”, „gru-
biański”, „burak”, „uważa się 
za lepszego”, „uważa się za 
boga”, co wydaje się być po 
prostu przeciwieństwem 
tych, którzy zwracają uwa-
gę na jego „profesjonalizm”  
i „doskonałe dziennikarstwo”. 
Osoby wypowiadające się 
posiadają wiedzę na temat 
tego jakim człowiekiem jest 
mężczyzna, co może wyni-
kać z gwiazdorskiego statu-
su Durczoka.

Opisywany powrót do żony i rodzinnego miasta zauważony jest przez komentujące oso-
by jako swoiste szczęśliwe zakończenie: „nic nie stracił, a wręcz zyskał, wrócił do żony, 
rodziny”, „gratuluję temu człowiekowi jednego – żony, bo okazała się być jego aniołem  
i oby wykorzystał drugą szansę”.

W tej współczesnej bajce mężczyzna wystawiony na pokusy życia wydaje się być 
zagubiony. Miasto zła – Warszawa: „ciekawe czy wyciągnął jakieś wnioski ze swo-
jego warszawskiego życia?” oferuje sukces: „profesjonalista pod każdym wzglę-

dem”, ale i „frywolne życie, które zmienia”. Kiedy nadchodzi czas zapłaty za konszachty  
z diabłem, pojawia się żona-anioł i ratuje mężczyznę, który się „za boga uważał”. Wracają 
do miejsca, w którym jest bezpiecznie, do Katowic. Odbudowują utracone życie. „Hołocie 
jaką miał naokoło siebie” i która „zagięła na niego parol” nie udał się niecny plan „zgaszenia 
takiego skarbu”. Dobro przecież zawsze wygrywa. Podobnie jak sprawna akcja PR-owa. 
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SIŁA UCZUCIA I WŁADZY

Starosta myślenicki zwolnił z pracy dyrektorkę szkoły. Kobieta uważa, że straciła pracę 
z powodu mobbingu oraz molestowania seksualnego. Osoba, która doświadczyła 
przemocy opisywana jest wielokrotnie jako: „atrakcyjna”, „młoda” i „wykształcona” (39). 

Działania sprawcy nazywane są „zalotami”. „Od razu mu się spodobała”, więc „zabiegał  
o jej względy”.

Romantyczny rys tej sytuacji widoczny 
jest również w opisie reakcji mężczyzny: 
„wpadł w szał” z powodu „potężnie ura-
żonej dumy (…) zaprzysiągł zemstę”, „ata-
kował”, „groził”, by tylko wymóc zmianę 
decyzji. Kobieta tłumaczy, że „ma męża  
i dzieci” i dlatego nie była „zainteresowana 
bliższą relacją ze starostą”, więc nawet ona 
sama wskazuje, że kontekst społeczny nie 
był odpowiedni, a nie samo działania jej 
przełożonego.

Mobbing i molestowanie seksualne przed-
stawione są w perspektywie porywu uczu-
cia, reakcji mężczyzny na atrakcyjność ko-
biety. Siła namiętności pęta starostę. Urok, 
niczym w balladzie ludowej, został rzuco-
ny. Rozum musi być utracony, inaczej się 
przecież nie przeżywa miłości.

Osoby komentujące jednak wiedzą lepiej, że „Pani D. znana jest w Dobczycach z rozwią-
złego życia”, „Molestowanie to jej motto życiowe, tylko nie ma żadnych dowodów”, „same 
nogi rozkładają i tylko czekają, baby to szmaty”. Jeden z komentujących dostrzega szer-
szy kontekst: „Takich kreatur mamy od kilku lat lawinę w Polsce. Wspierają je środowiska 
lesbo-feministyczne zakamuflowane w stacjach tv, których jedynym celem jest zwierzę-
ca walka z płcią męską”, inny prezentuje własną definicję gwałtu: „Gwałt jest wtedy, gdy 
kobieta zmienia zdanie po fakcie”.
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9% od 0 do 10

35% brak informacji

23% od 10 do 153% od 15 do 18

21% od 18 do 25

6% od 25 do 40

3% powyżej 60

WIEK OSÓB, KTÓRE DOŚWIADCZYŁY PRZEMOCY SEKSUALNEJ 

Mężczyźni występujący w tekstach kultury, którzy do-
świadczyli przemocy seksualnej to osoby nieletnie  
i dzieci. Jeden mężczyzna jest pełnoletni. Dwóch chłop-
ców: 9,5 lat i 10 (2), nieletni chłopcy (37), 14-latek (27), 
15-latek (31), 18-latek (15p). Sprawcami przemocy wo-
bec mężczyzn są również osoby płci męskiej.

Osoby nieletnie, które doświadczyły przemocy seksual- 
nej:
•	 3	w	wieku	od	0	do	5	(14,	21,	40),
•	 6	(w	jednym	przypadku	przytaczana	jest	relacja	1	oso-

by, ale sprawa dotyczy 4 dziewczynek) w wieku od 5 
do 13 lat (2, 14, 21, 22, 36, 40, 31p),

•	 12	w	wieku	od	13	do	18	 lat	 (26,	 25,	 27	 ,29,	 28,	 30,	
31,32, 33),

•	 1	nieletni	chłopiec	(37).

Wiek: 6 osób – od 0 do 10, 15 – od 10 do 15, 2 – od 15 do 18, 14 – od 
18 do 25, 4 – od 25 do 40, 0 – od 40 do 60, 2 – powyżej 60 i 23 – brak 
informacji o wieku.

↓

Kontekst polityczny również nie działa na korzyść osoby, która doświadczyła przemocy. 
Pomimo że „sprawa została ustawiona przez kolegów z PiS-u” to „złośliwi”, pośrednio cyto-
wani w artykule, twierdzą, że chce „pogrążyć starostę, bo sama kandyduje na stanowisko 
burmistrza” (39). Pojedyncze głosy zauważają, że „molestowanie kobiet przez przełożo-
nych to epidemia” oraz „jeśli kobieta mówi, 
że była molestowana to należy dać jej wia-
rę”. Niestety toną one w niewybrednych 
opiniach typu „kobieto, patrz w lustro – kto 
by cię chciał”.

Polityczny kontekst jest także obecny  
w opiniach komentujących tekst o marszał-
ku podkarpackim, który molestował seksual- 
nie kobiety, gwałcił oraz oferował pracę za 
usługi seksualne. „Byczki z PSL-u tylko czyn-
ności seksualne, na zamówienie, wykonują”, 
„od lat na Podkarpaciu działa tzw. układ zam- 
knięty”.

Żaden z komentarzy nie wskazuje na zrozu-
mienie aspektu mobbingu czy też naduży-
wania relacji szef-przełożona, wręcz prze-
ciwnie raczej panuje zrozumienie dla tak 
skonstruowanej rzeczywistości: „W tym kra-
ju i nie tylko wiele rzeczy załatwia się przez 
łóżko bo zawsze znajdą się panie, które chcą 
wyprzedzić konkurencję w awansach i wca-
le nie zamierzają grać fair”. Kobiety są stroną 
aktywną tej relacji, to do nich należy decyzja: 
„same się pchają, jakby nie chciała to by nie 
dała”, „która biurwa nie marzy w snach żeby 
być wzięta na biurku? Albo chociaż mały lo-
dzik szefowi?”, „bił? Wiązał sznurkiem? Jakie 
wymuszenie?”. Problemem nie jest oferowa-
nie kobietom gratyfikacji w zamian za stosunek seksualny, lecz zgoda kobiet: „jakby jedna  
z drugą dała porządnie kopa to dziadydze by się amorów odechciało”.
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Sprawca na fotografii uśmiecha się, wygląda na zadowolonego z siebie, co kontrastuje  
z tytułami: „Aż 16 zarzutów”, „Może trafić za kraty na 12 lat” (7).

W tekście opisywany jest za pomocą funkcji 
zawodowych: „marszałek”, „potężny polityk”, 
„udzielny książę” (7). Osoby, które doświad-
czyły przemocy są anonimowe. „Kobiety”, 
„ofiary molestowania”, „interesantki”, „za przy-
sługi płaciły ciałem”, „zdobyła upragniony 
dokument, gdy odbyła z marszałkiem trzy 
stosunki seksualne”, „wyprosiła dla znajomej 
pracę”, „poprosiła o jej zwolnienie” (9). Osoby 
doświadczające przemocy znały cenę – „seks”. 
A marszałek był po prostu „lubieżny” (9). Swoją 
władzę wykorzystywał perfidnie, ale nie tylko 
w kontekście molestowania seksualnego. 
Aspekt marszałkowskiego cennika wobec 

kobiet to tylko wisienka na torcie zarzutów korupcyjnych jakie postawiła mu prokura-
tura. Pojawiające się na końcu artykułu informacje o tym, że marszałek jest sprawcą aktu 
przemocy, który „wyczerpuje pojęcia zgwałcenia” nie są rozwinięte, a sam sprawca kon-
sekwentnie „nie przyznaje się do żadnych zarzutów”.

Mężczyzna „zaspokajał swoje kieszenie i żądze” (9), przy czym to pierwsze wydaje się być 
bardziej karygodne niż drugie. A kobiety przecież wiedziały na czym polega owa wymia-
na. „Ich wybór” kwituje osoba komentująca. A „Pan i władca” (7) nie podejmował żadnych 
decyzji, on korzystał ze stanowiska.

W „Polityce” temat Mirosława Karapyty opisany jest w kontekście dużej i wielowątkowej 
sprawy korupcyjnej (35p). Osoby, które doświadczyły przemocy to „pracownica” zgwał-
cona przez mężczyznę oraz nienazwana osoba, uprawiająca z marszałkiem seks „za zwol-
nienie koleżanki z pracy (wcześniej był też seks za jej przyjęcie)”. W trudnej rzeczywistości 
społecznej pojawia się „pokusa” wykorzystania władzy, ponieważ „to relatywnie biedny 
region, gdzie trudno z uzyskaniem stałego zatrudnienia”. Przemoc seksualna jest jednym  
z wielu zarzutów wobec marszałka, więc artykuł nie skupia się na niej. Mimo tego istotny  
w opisie jest brak osób, które doświadczyły przemocy oraz kreślenie kontekstu społeczne-
go, który może działać na ich niekorzyść, przecież „praca w urzędzie jest jedną z lepszych”. 
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WINNY, ALE CZY NA PEWNO?

Mężczyzna jest już „gwałcicielem”, zostały mu postawione zarzuty. Dowody winy 
są niepodważalne. Relacja prasowa stara się nie pominąć żadnych wątków,  
a już na pewno nie tych, które mogą działać na korzyść sprawcy. Czy wynika to 

z dziennikarskich ambicji przedstawienia wszystkich aspektów zdarzeń, czy też ze spo-
łecznej niezgody na to, że mężczyzna i tylko mężczyzna jest winny przemocy seksual- 
nej wobec kobiet? Jakby wypowiedź jednoznacznie potępiająca sprawcę przemocy 

seksualnej była niemożliwa. Kobieta też 
coś musiała przeskrobać, życie w końcu 
nie jest takie proste.

Tekst relacjonujący rozpra-
wę sądową, na której były 
prezydent Olsztyna został 
skazany za gwałt i próbę 
gwałtu zilustrowany jest 
dwiema fotografiami. Na 
jednej poważny mężczyzna 
w garniturze zdaje się coś 
tłumaczyć. Na drugiej ko-
bieta jest trudną do rozszyfrowania zbit-
ką pikseli, która przywodzi na myśl wize-
runki przestępców, a nie ofiar przemocy.

Nagłówki krzyczą o winie sprawcy: „Do-
stał 5 lat za gwałt”, „Były prezydent Olszty- 
na skazany” (51), ale za to już w tekście 
„on tego nie uczynił” (51) oraz trzy razy 
pośrednio i bezpośrednio cytowane są 
zapewnienia mężczyzny o niewinności. 
„Ofiara byłego prezydenta” (51) nie za-
sługuje ani na wypowiedź, ani na zdję-
cie w dobrej rozdzielczości. Niech się 
rozmywa. 
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3% od 10 do 15

2% od 15 do 18

7% od 18 do 25

33% brak informacji

21% od 25 do 40

27% od 40 do 60

7% powyżej 60

WIEK SPRAWCÓW PRZEMOCY SEKSUALNEJ 

Nie ma sprawców w wieku od 0 do 10, 2 – od 10 do 15, 1 – od 15 do 
18, 4 – od 18 do 25, 12 – od 25 do 40, 16 – od 40 do 60, 4 – powyżej 60 
i 19 – brak informacji o wieku.

NIEZAPRZECZALNA WINA?
TO NIE GWAŁT, TO PRZEMOC

Przemoc staje się realna, jeśli sprawca wykazał się brutalnością. Obrażenia ciała świad-
czą na korzyść osoby, która ich doświadczyła. Aspekt seksualny jest tylko jednym  
z aktów tego dramatu. Odpowiednio widoczna krzywda nadaje rangę zdarzeniu.

„Jakim trzeba być człowiekiem, by zaplanować tak ohydny czyn” (48) nie odnosi się do 
próby gwałtu lecz do tego, że mężczyzna najpierw dwukrotnie przejechał rowerzyst-
kę samochodem dostawczym. Sprawca określany jest „zboczeńcem” i „draniem”. Relacja 
skupia się na metodycznym okrucieństwie mężczyzny: „nagle przyspieszył”, „i uderzył 
w jej rower”, „cofnął auto”, „ponownie najechał”, natomiast seksualny aspekt jest „próbą 
rozbierania”, która „łatwo się można domyślić, czym by się skończyła” (48), a w drugim 
artykule „próbą gwałtu” (49). Mężczyźnie „nadarzyła się okazja”, by „zaspokoić swoje chore 

żądze”. Przemoc fizyczna mężczyzny wyni-
ka wprost z jego potrzeb seksualnych, któ-
re najwyraźniej przejęły nad nim kontrolę. 
Jedna z komentujących osób wykazuje się 
zrozumieniem dla siły popędu i pożądania: 
„tyle tirówek stoi przy drogach, czyż nie 
można sobie ulżyć tą drogą?”.

Trójka mężczyzn zgwałciła kobietę. „By za-
trzeć ślady” próbowali ją ukamienować: 
„ogromnym kamieniem”, „4-kilogramowym 
głazem” (38). Rozmiar przemocy, w tej krót-
kiej notce – około 100 słów – jest skrzętnie 
odnotowany: „brutalnie pobili”, trzy razy 
„usiłowali zabić”, „potworne pobicie”, „ska-
towana dziewczyna”, „wielokrotny gwałt”, 

„brutalny gwałt” i „żądanie seksu oralnego”. Sprawcy nazywani są „oprawcami” i gwałcicie-
lami”. Ich zamiary określone są „chęcią zabawy”. Odnotowane jest również, że byli razem 
na imprezie oraz że znali się ze szkoły. Brakuje informacji kim byli sprawcy oraz osoba, 
która doświadczyła przemocy. 
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NIE WSZYSCY MAMY TYLE SAMO LAT,  
CHOĆ JESTEŚMY W TYM SAMYM WIEKU

W przypadku sprawców tylko w dwóch tekstach ich 
wiek jest istotny, w tych samych tekstach wiek 

osoby doświadczającej przemocy ją samą stygma-
tyzuje. Wynika to z różnicy wieku: sprawca ma 15 lat, 
osoba doświadczająca 60.  Istotne jest również to, że 
do przemocy doszło w kościele. Atmosfera świątyni 
zostaje pieczołowicie zarysowana w tekście: „pusty koś- 
ciół”, „panowała cisza”. Pomimo podniosłej atmosfery, 
wydarzył się tam „koszmar” (44). Sprawca określany jest 
na zmianę zboczeńcem, nastolatkiem i gwałcicielem. 
„Czaił się” we wnętrzu kościoła. Artykuł zilustrowany jest 
dużym portretem pamięciowym sprawcy. Kobieta jest 
określana poprzez przynależność do kościoła: „parafian-
ka”, za pomocą kategorii wiekowej: „60-latka” oraz jako 
„zgwałcona kobieta”. Zaznaczone jest, że „nie doznała 
poważniejszych obrażeń ciała”. Akt przemocy seksualnej 
wydaje się nie pasować do wnętrz, w których się roze-
grał, osoba doświadczająca przemocy zamiast się mod- 
lić została zgwałcona, a sprawca „wybiegł ze świątyni  
i uciekł na rowerze” (44).

Komentujący nie szczędzą upokarzających komentarzy 
osobie, która doświadczyła przemocy, wplatając w to 
wątki zarówno wieku, jak i miejsca, w którym do tego 
aktu doszło.

↓

DZIECI NA TO NIE ZASŁUŻYŁY

NIEWINNE DZIECI, NIEWINNI CHŁOPCY

Opisy aktów przemocy seksualnej, w których osoba doświadczająca jest dzieckiem 
do lat 5. jasno wskazują osobę, która jest sprawcą (14, 21, 40). Byli to ojciec biolo-
giczny, ojciec zastępczy oraz wujek 

osoby, która doświadczyła przemocy sek-
sualnej. Każdy ze sprawców przyznał się do 
winy przed sądem. Ich funkcja społeczna 
względem ofiary budzi zdziwienie: „zamiast 
się opiekować, całe lata molestował” (21), 
„Rodzina H. miała być dla niej rodziną zastęp-
czą, która otoczy ją miłością i opieką” (21), 
„mama powierzyła pod opiekę jego żo-
nie” (40). W artykułach pobrzmiewa swe-
go rodzaju zdziwienie, jakby fakt pedofilii  
i molestowania seksualnego w rodzinie 
był czymś, co się przecież nie wydarza, 
pomimo statystyk, które wskazują, iż 80% 
nieletnich osób doświadczających prze-
mocy seksualnej zna sprawcę¹⁹. Złama-
nie roli społecznej widoczne jest również  
w określeniach jakimi opisywani są męż-
czyźni: zwyrodnialec, zboczeniec, zaspoka-
jał chore żądze, zwyrodniały ojciec, pedofil.  
Drastyczność aktu przemocy seksualnej 

¹⁹ Dostęp on-line [2.02.2016]: http://www.statystyka.
policja.pl/st/informacje/48806,Przestepca-seksualny-
quotstatystyczny-portretquot.html.
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podkreślana jest w epitetach: ohydny gwałciciel, potworna wręcz wina, jego słów wszy-
scy słuchali z obrzydzeniem.

Teksty napisane są z perspektywy wyroków sądowych, krytykowana jest wysokość kar:  
„w więzieniu spędzi jedynie pięć lat” (14), „3 lata dla pedofila, to ma być kara?” (21). Ko-
mentujący wskazują, że w drugim wypadku: „Gdyby nie był byłym policjantem – zain-
kasowałby przynajmniej 7 lat”. To czego brakuje w tych tekstach to świadków aktów 
przemocy – jedna osoba była molestowana od 4 do 14 roku życia, druga dziewczynka, 
8-miesięczna miała połamane ręce i nogę. Z tekstów wynika, że każdy z dramatów odby-
wał się w domach, w których mieszkały inne osoby. W przypadku jednej ze spraw wyrok 
skazujący objął również żonę sprawcy za to, że nie dopilnowała dziecka i „dopuściła tym 
samym do gwałtu”. Na czym owe niedopilnowanie miało polegać nie jest już wspomnia-
ne (40). W kolejnym tekście osoba doświadczająca przemocy urodziła dziecko poczęte 
w wyniku owej przemocy, a fakty te wyszły na światło dzienne dopiero kiedy już 14-let-
nia dziewczynka uciekła z zastępczego domu wraz z bratem. Jest to jedyny moment,  
w którym rzeczony brat pojawia się w tekście, a o zastępczej matce w ogóle brakuje in-
formacji. W tekście natomiast znajduje się miejsce na wspomnienie kuriozalnej wypowie-
dzi sprawcy przemocy seksualnej, który „chce pomóc w wychowaniu dziecka, które ma  
z dziewczynką” (21)²⁰.

Zły nie jest sam akt przemocy seksualnej, zły jest akt przemocy seksualnej względem 
dziecka. Nacisk położony jest na różnicę wieku i wynikające z niej zobowiązania oso-
by dorosłej. Pomimo tego, że norma społeczna jest w tym wypadku najistotniejsza, 

inne osoby uczestniczące w realizowaniu tej normy nie występują w tekście. Sprawca 
przemocy seksualnej działa w próżni społecznej. 

²⁰ Bohaterowie i bohaterki opisywane przez „Fakt” często działają w społecznej pustce. Dopiero kiedy dochodzi do czynów 
przestępczych, wtedy pojawiają się komentatorzy, sąsiedzi, mężowi udaje się wrócić z pracy. Trudno powiedzieć czy jest 
to licencia poetica tego typu prasy, czerpiącej garściami z tradycji tragedii antycznej, w której działanie postaci samotnie 
zmagającej się z Losem komentowane było przez nieangażujący się w bieg wydarzeń chór obserwatorów. Czy może 
z szerszej wizji rzeczywistości, w której kontekst społeczny czy też kwestia relacji pomiędzy wszystkimi stronami wy-
darzenia nie jest istotna. Pokazuje to przykład artykułów o kobiecie, która wyrzuciła swoje 3-miesięczne dziecko przez 
okno. Wnioski są takie, że kobieta nie poradziła sobie z macierzyństwem, więc wybrała radykalny sposób na pozbycie 
się problemu. Dopiero w trzecim artykule wspomniana jest teściowa i mąż kobiety, którzy wiedzieli, iż matka dziew-
czynki mogła cierpieć na depresję poporodową. Wiedzieli oni, że kobieta już wcześniej próbowała poddusić niemowlę.  
A mimo tego brak odpowiedzialności rodziny jest bardzo wyraźny. Występują tylko jako komentujący tragedię, razem  
z sąsiadami i znajomymi („Fakt” nr 150).
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↓

81 komentarzy jest krytycznych w stosunku do kobiety: 
„zmyślenia”, „urojenia”, „po co sama siedzi w kościele”, „cie-
kawe czy miała orgazm”, „pan Bóg jej to o co się mod- 
liła zesłał”, „babcia zmyśla”, „pedofilka”. 24 pozytywnie  
o sprawcy: „sympatyczny”, „powinna mu podziękować”, 
„napalony”, „ciacho”. 10 krytycznie o samym wydarzeniu: 
„szkoda kobiety”, „gwałt”, „tragiczne wydarzenie”, „współ-
czuję”.

Większość komentujących rozpatruje akt przemocy sek-
sualnej w kontekście wieku zarówno osoby doświad-
czającej jak i sprawcy. Komentarze oscylują od niedo-
wierzania: „15-latek miałby zgwałcić 60-latkę? To się 
kupy nie trzyma”, „Może kobieta miała urojenia, bo tak 
też bywa”, „Zaraz tam wielki gwałt. Przesadza baba”, po 
stwierdzenia, iż kobieta powinna być lub jest zadowolo-
na z tego co się stało: „użyła babcia za całe życie, jak dłu-
go ją rżnął”, „60-latka była wniebowzięta”, „To mogła być 
całkiem niezła przygoda i ciekawe doświadczenia dla tej 
kobiety, o ile lubi seks”, „starucha powinna się cieszyć, że 
ktoś jej w ogóle chciał wsadzić”. Pojawiają się również 
wyrazy podziwu dla sprawcy: „Pracowity chłopczyk, oj-

21% krytycznych 
opinii wobec 

mężczyzny
79% krytycznych 

opinii wobec 
kobietyDwa teksty dotyczą osób duchow-

nych, na zdjęciach przedstawieni 
są w sutannach, przed mikrofona-

mi, prawdopodobnie wygłaszają kazanie. 
Przywoływane są ich funkcje: proboszcz, 
arcybiskup, były nuncjusz apostolski, 
ksiądz. W jednym wypadku zaznaczone 
jest, że sprawca jest oskarżony o pedofilię, 
a w drugim, że o ową pedofilię nie może 
już być oskarżony, ponieważ osoba, która 
doświadczyła przemocy skończyła 15 lat. 
Obaj sprawcy są oskarżeni, jeden z nich 
nie przyznaje się do winy. Jeden i drugi 
ma kłopoty zdrowotne: „z powodu stresu, 
upału i spadku ciśnienia trafił na oddział in-
tensywnej opieki medycznej” (37), „po usły-
szeniu zarzutów poprosił o urlop zdrowot-
ny, po czym wyjechał do sanatorium” (31).  
W jednym tekście osoby, które doświad-
czyły przemocy są zaledwie wspomniane 
jako „nieletni chłopcy” (37), w drugim opi-
sane jest „piekło” przez jakie przeszła osoba 
doświadczająca przemocy: „składał chłop-
cu seksualne propozycje, potem go upijał  
i w końcu – korzystając z jego nietrzeźwo-
ści – brutalnie wykorzystywał” (31). Zdu-
miewa dobór słów w tym cytacie. Mężczy-
zna nie korzysta ze swojej uprzywilejowanej pozycji, wynikającej z różnicy wieku oraz 
bycia swego rodzaju zwierzchnikiem chłopca, ten był ministrantem. On wykorzystuje 
fakt, że osoba była pod wpływem alkoholu.

WYKORZYSTANI CHŁOPCY
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ciec jest z niego dumny”, „gratuluje pomysłowości mło-
demu sprawcy”; głosy współczucia dla sprawcy: „trauma 
do końca życia, biedny chłopiec”, „przypadkiem dotknął 
obwisłego cycka i już mogła krzyczeć, że ją gwałcą”; opi-
nie wyrażające zazdrość: „fajny, szkoda, że mnie nie za-
piął”, „chciałabym być zgwałcona przez takiego młodzi-
ka” oraz kolokwialne wulgaryzmy w stylu „na starej piczy 
młody ułan ćwiczy”. Wersja, iż kobieta została zgwałcona 
podważana jest również uwagami o tym, że przed męż-
czyzną w wieku 15. lat na pewno da się obronić: „niech 
mi nikt nie opowiada, że dorosła kobieta nie może po-
stawić oporu jakiemuś małemu gnojowi”.
Jeden jedyny komentarz wyraża swój sprzeciw wprost: 
„Ręce opadają, czy kobieta 60-letnia jest śmieciem, że 
duża grupa tak bardzo negatywnie się o niej wypowia-
da? (…) Uważacie, że one są czymś gorszym dlatego, że 
są starsze od was?”.

Porównując ten tekst z poprzednimi, nasuwa się wnio-
sek, iż młode kobiety są osobami doświadczającymi 

przemocy seksualnej, ponieważ są głupie, a te starsze, 
ponieważ są starsze.
W żadnym tekście, w którym sprawca przemocy sek-
sualnej jest po 50-ce lub 60-ce – 37% przedstawianych 
sprawców – nie zwraca się uwagi na jego wiek. W ba-
danych materiałach jest tekst o piosenkarce Madon-
nie, która na scenie pocałowała wokalistę razem z nią 
występującym. Sądząc po początkowej reakcji muzyka, 

Komentujący praktycznie jednym głosem potępiają zachowanie obydwu sprawców 
przemocy, choć pojawia się, w przypadku tekstu, w której osobą doświadczającą prze-
mocy jest 15-letni chłopiec, jeden, który wietrzy spisek: „Możliwe, że mały gówniarz nie 

dostał to, czego chciał od księdza (wyciecz-
ka, wyższy stopień?) i dlatego nasłał na nie-
go jakieś oskarżenia”. Ten typ komentarzy 
nie jest odosobniony i występuje praktycz-
nie przy każdym tekście dotyczącym prze-
mocy seksualnej. Wynika z nich, że osoba, 
która doświadczyła przemocy seksualnej 
nie mówi prawdy, a jej jedynym celem jest 
zniszczenie mężczyzny i jego życia.

W swoim zachowaniu nie widział 
również nic złego 26-letni męż-
czyzna – katecheta i polityk, 

który umówił się z niespełna 15-latkiem  
i uprawiał z nim seks. „Przyznał się do winy, 
ale skruchy nie wyraził” (27). Komentujący 
zwracają uwagę, że mógł poczekać jesz-
cze kilka miesięcy, a nie byłoby problemu, 
gdyż chłopak skończyłby 16 lat. Sprawca 
określany jest „pedofilem” oraz wymienia-
ne są wszystkie jego funkcje publiczne, 
które pełnił w swojej karierze politycz-
nej. Nie ma żadnych informacji o osobie,  
z którą mężczyzna się umówił poza sfor-
mułowaniem: „seksem z chłopcem”. Ko-
mentarze oscylują pomiędzy nienawiścią 
do kościoła (sprawca był katechetą), poli-
tyków oraz homoseksualistów.  
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W przypadku tekstu o osobach, które doświadczyły przemocy seksualnej ze stro-
ny Michaela Jacksona pada stwierdzenie winy w kontekście wypłaconych od-
szkodowań: „wydał równowartość 740 mln złotych na uciszenie 20. dzieci, które 

molestował” (2), jednocześnie stwierdzając: „Jackson został uniewinniony” (2) w sprawie 
karnej. Osoby, które wtedy doświadczyły przemocy są już teraz dorosłe i ich żądania są 
finansowe. Jeden z nich „utrzymuje, że sypiał z Jacksonem przez rok”, a drugi był Jacksona 
„panną młodą”. Wysoki status społeczny sprawcy – „król popu”, słowa, które wskazują na 
subiektywny ton wypowiedzi osoby doświadczającej przemocy – „utrzymuje”, żartobli-
wy ton opisu – „panna młoda”, a także kwestie ogromnych sum pieniędzy, które zostały 
już wypłacone działają na korzyść sprawcy przemocy seksualnej. W ocenie większości 
osób komentujących, na ponad 80 komentarzy, tylko dwa wskazują Michaela Jacksona 
winnym zarzucanych mu czynów, dla reszty winnymi są osoby oskarżające: „Gnida pazer-
na na pieniądze, niech idzie się paść to chore” lub rodzice, również w kontekście finan-
sowym: „To rodzice ubiliby niezły interes sprzedając dziecko jako dziecięcą prostytutkę”. 
Dwie osoby zauważają, że „był zboczeńcem”, natomiast w artykule nie pada to określenie. 
W wypadku gwiazdy muzyki możliwe, że norma społeczna nie jest już na tyle istotna,  
a jego pedofilia określana jest mianem „plotki” (2).

W kolejnym tekście sprawca przemocy seksualnej, ksiądz, „uchodził za wzór cnót”, targa-
ny był „chorymi żądzami”, a jego czyn jest „haniebny” (22). Jego wina nie jest kwestiono-
wana, on sam się przyznał. Sprawca z racji wykonywanego zawodu powinien być ide-
alnym opiekunem dla „niewinnych” dziewczynek. Niestety „pod osłoną nocy”, „zakradał 
się” i „krzywdził” oraz „rozpoczynał koszmar” (22). Sprawca przegrywa ze swoimi żądzami, 
nie panuje nad sobą, przemienia się w kogoś kim nie jest, w świetle księżyca z dr Jekyl-
la wychodzi Mr. Hyde. „Mężczyźni są jak zwierzęta oni potrzebują seksu” twierdzi jedna  
z osób komentujących. Siły targające męskością są nie do pokonania. „Natury nie oszu-
kasz” – możemy przeczytać w innym komentarzu.
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spodziewał się pocałunku, to jego gesty tuż po wskazu-
ją, że albo nie był to przyjemny pocałunek, albo jednak 
się go nie spodziewał. Tekst oraz komentarze pod nim 
i na innych portalach poświęconych plotkom o gwiaz-
dach silnie akcentują wiek wokalistki i wskazują, że  
z powodu różnicy lat raper nie mógł czerpać przyjem-
ności z intymnego zbliżenia z Madonną. „Może sztuczna 
szczęka Madonny została mu w ustach i próbował wy-
jąć ukradkiem”, „kiedy ta starucha w końcu się uspokoi”, 
„stara baba pocałowała młodego”, „też zrzygałbym się 
od nachalnego ryja starej rury”. Dwa komentarze celnie 
punktują: pierwszy – „Tak właśnie zachowują się faceci 
w stosunku do kobiet. Jak jest na odwrót to wielki szok” 
i drugi w podobnym tonie: „Jakoś kiedy obleśny facet 
pod 60-tkę, z piwnym brzuchem i bez zębów prowadza 
się z młodą dupeczką to jakoś nikt się nie oburza, jeszcze 
mu zazdroszczą”.
W przypadku Madonny i rapera Draka sytuacja nie była 
brana pod uwagę jako akt przemocy seksualnej. Po-
całunek wygląda na wyreżyserowany, a jak zauważają 
internauci analizujący film: „facet nie wyglądał na nieza-
dowolonego, sięgnął nawet ręką do jej włosów i chy-
ba się wkurzył, że ją odepchnęła”, „przecież widać, że na 
początku nawet ją objął”. Raper po pocałunku wycierał 
usta oraz miał wyraz twarzy, który został zinterpretowa-
ny przez media jako obrzydzenie. Na serwisach plotkar-
skich pojawiła się informacja, że główną winowajczynią 
tej sytuacji jest szminka Madonny, której smak nie przy-
padł do gustu Drakowi. Sam zainteresowany opubliko-
wał na Instagramie wypowiedź: „Nie interpretujcie myl-
nie mojego szoku! Miałem okazję całować się z królową 
i na zawsze będę to pamiętał. Dziękuję ci Madonna”.

W „Polityce”, we wspomnianej już not- 
ce (31p), osoby, które doświadczyły prze-
mocy, w tym 8-letnia dziewczynka, okre-
ślane są „ofiarami”, a sprawcy ich funkcjami 
publicznymi – ksiądz, zakonnica, biskupi. 
Nie pojawiają się określenia nawiązujące 
do seksualnego charakteru przemocy czy 
też do łamania normy obyczajowej. „Krzyw-
dy” muszą zostać „wynagrodzone”, a kościół 
„dopuścił się nadużyć”, które spowodowały 
cierpienie wielu osób.

Kolejny sprawca opisywany jest słowami: 
„zboczeniec”, „zwyrodnialec”, „pedofil”, ale 
osoby doświadczające przemocy, mimo 
że „niecnie wykorzystane” w tytule artykułu 
„Rozbierały się” oraz „on mówił jak”, a one 
„wykonywały jego polecenia” (36). Stąd  
w komentarzach ton biorący w obronę 
mężczyznę, że przecież do niczego ich nie 
zmuszał: „mało to jest nastoletnich idiotek 
na tym świecie które zrobią wszystko dla 
tzw fanu i fejmu?”. Brak kontaktu fizycznego 
pomiędzy sprawcą oraz osobą doświadcza-
jącej przemocy, sugerowanie samodziel-
nego podejmowania decyzji przez osoby 
doświadczające przemocy – „rozbierały się” 
– skutkuje tym, że owa sytuacja nie jest po-
strzegana jako przemoc seksualna.  
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WYUZDANE DZIEWCZYNKI

Ten aspekt relacjonowania widoczny jest również w artykule, w którym dwie „13-latki 
zostały prostytutkami” (25). „Drogę jaką obrały dwie 13-latki” ilustruje zapis ich roz-
mów internetowych dokumentujący potrzebę pozyskania pieniędzy: „ja na jutro 

muszę mieć 60 zł” oraz sposób ich zdobywania: „będziemy go dwa razy obsługiwać, a tego 
studenciaka raz” (25). W tekście znajdziemy dokładny opis zachowań: „uczennice sprzeda-
wały znoszone majtki, rajstopy, oferowały striptiz, seks oralny, a nawet analny” (25). Odno-
towany jest również ich wygląd nielicujący z wiekiem: „na pierwszy rzut oka nie wyglądają 
jak dziewczynki w tym wieku”, „do szkoły chodzą wymalowane z głębokimi dekoltami”, 
„jedna z nich wygląda jak seksbomba z kalendarza”, a także to, że czas wolny spędzają  
z mężczyznami w galerii handlowej albo „półnagie na fejsie”. Artykuł zilustrowany jest du-
żym zdjęciem mężczyzny w garniturze, podpisanym „prokurator okręgowy”. Patrzy prosto 
w oczy czytelnika lub czytelniczki, jakby mówił prosto do wszystkich rodziców: „Rodzice, 
czy wiecie na pewno co robią wasze dzieci?”. Nie ma ani jednego określenia, które wska-
zywałoby na jakąkolwiek winę mężczyzn, ci w tekście występują po prostu jako „klienci”.

Pogląd, że odpowiedzialne za całą sytuacje są dziewczynki doskonale obrazuje rozkład 
komentarzy.

11 komentarzy jednoznacznie obwinia dziewczynki: lafiryndy, przedsiębiorcze, przecież 
„wyraźnie jest napisane że to sex bomby – faceci nie musieli wiedzieć że to dzieciaki”; 
stwierdzające brak wiedzy: „młode to głupie i bez mózgu, bez żadnych zasad moralnych  
i szacunku do siebie, szmacą się ile wlezie”; 36 krytykuje dziewczynki w kontekście ich wy-
chowania: „rodzice pewnie tacy sami warci jak te lafiryndy, to co się dziwić”, tylko matek: 
„córki uczą się od małego co robią ich mamusie”; 27 punktuje, że to kwestia zbyt liberal-
nego wychowania, stwierdza, że kiedyś było lepiej, kiedyś można było bić dzieci, a teraz 

5% krytycznych 
opinii wobec 

mężczyzn

95% krytycznych 
opinii wobec 
dziewczynek lub ich 
wychowania
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się „słucha niań z TVN-u”; 2 wypowiadają się 
jednoznacznie krytycznie o mężczyznach: 
„13 lat to dzieci! Ja się zastanawiam dlacze-
go wszyscy napiętnują te dziewczyny! a co 
z facetami którzy się z nimi umawiały i pła-
cili nieletnim!”. Pojawia się w komentarzach 
obawa, że mężczyzna może zostać niecnie 
oszukany: „Trzeba uważać, bo gówniary te-
raz same mogą narobić problemów face-
tom z kasą. Może się skończyć szantażem 
albo łatą pedofila”, „Mój kolega się tak naciął 
na dyskotece. Prawie by przeleciał 14-latkę”.

W komentarzach pojawia się wątek braku 
wiedzy u kobiet w kontekście ich młodego 
wieku. Pytanie co owa wiedza ma ozna-
czać? Wyraźnie można się przyjrzeć temu 
problemowi, analizując artykuły i komen-
tarze na temat samobójstwa zgwałconej 
przez Krystiana W. 14-latki z Wejherowa. 

47% brak informacji53% jest informacja

26% brak informacji74% jest informacja

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ  
PRZEMOCY SEKSUALNEJ

IMIĘ I NAZWISKO SPRAWCY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Sprawcy przemocy seksualnej są częściej opisywani  
z imienia i nazwiska. Jeśli weźmie się pod uwagę, że oso-
by, które doświadczyły przemocy seksualnej występują 
w liczbie mnogiej, to ich anonimowość w tekstach jest 
dużo większa niż wynika z samych danych liczbowych. 

W 35. artykułach jest informacja jak się nazywa osoba doświadczająca 
przemocy seksualnej, w 31. nie ma takiej informacji.

W 42. artykułach jest informacja jak się nazywa sprawca przemocy  
seksualnej, w 15. nie ma takiej informacji.
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POWINNY WIEDZIEĆ!

Artykuły opisują historię 14-latki, która popełniła samobójstwo, rzucając się pod po-
ciąg. Matka dziewczynki, gdyż głównie to z jej perspektywy przedstawiane są zdarze-
nia, uważa, że 40-letni mężczyzna, z którym jej córka się spotykała, zgwałcił ją. Prze-

prowadza własne śledztwo i dostarcza kolejnych dowodów na potwierdzenie swej tezy. 
Zgłaszają się do niej kobiety, które molestował lub zgwałcił ten mężczyzna. Ojciec dziew-
czynki rani no-
żem mężczyznę, 
którego omył-
kowo wziął za 
sprawcę.

Na zdjęciach ilu-
strujących tekst 
widać dziew-
czynkę siedzącą 
na trawie lub 
na dmuchanym 
materacu na wo-
dzie. Uśmiecha 
się w trakcie za-
bawy, nie wyglą-
da na 14 lat. Męż-
czyzna natomiast 
zawsze z czar-
nym paskiem na 
oczach, który ma chronić jego anonimowość, jest postawny, łysy, prezentuje się w łodzi 
motorowej albo trzyma w każdej umięśnionej ręce inną kobietę. Wizerunek mężczyzny 
prezentuje jego siłę fizyczną oraz status majątkowy.

Internauci komentujący artykuły wykonali swoiste śledztwo. Udało im się znaleźć profil 
dziewczynki na portalu randkowym. Wytykają jej: dojrzały wygląd, atrakcyjność fizycz-
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6% funkcja publiczna

3% dziennikarka

5% show biznes

1% lekarka

1% prostytutka

11% ucząca się

73% brak informacji

12% funkcja publiczna

17% dziennikarz

12% show biznes

3% lekarz

2% sutener

10% ksiądz

35% brak informacji

2% prawnik

2% robotnik

5% ucząca się

57% zawody cieszące 
się szacunkiem 

społecznym

35% brak informacji

2% przestępców

7% zawody cieszące 
się mniejszym 
szacunkiem 
społecznym

ZAWÓD OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY SEKSUALNEJ

ZAWÓD SPRAWCY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Znów widać dysproporcje w braku informacji. Sprawca 
jest częściej określany przez stanowisko, które zajmuje. 
Jednocześnie większość zawodów sprawców przemo-
cy seksualnej cieszy się powszechnym szacunkiem.

W 4. przypadkach jest to funkcja publiczna, w 3. – show biznes, w tym 
fryzjerka – z artykułu w „Polityce” „dopinasz na ostatni guzik fryzury na-
zwiskom znanym z gazet”, 1 jest lekarką, 1 – prostytutka, 7 osób się 
uczy, w przypadku 48. brakuje informacji.

7 pełni funkcję publiczną, 10 – to dziennikarze, 7 – to show biznes, 
2 – lekarze, 1 – sutener, 6 – księża, w tym jedna zakonnica, 1 – praw-
nik, 1 – robotnik budowlany, 3 – uczą się, w 20. przypadkach brakuje 
informacji.

ną oraz zauważają zawyżony wiek – 26 lat. 
Brakuje informacji o tym, czy profil ten fak-
tycznie założony był przez nią. Staje się to 
argumentem przeciwko osobie, która do-
świadczyła przemocy seksualnej. Powinna 
wiedzieć, że mężczyzna, w tym wypadku 
każdy mężczyzna, jest sprawcą przemocy 
seksualnej. „Z tego wnioskuję, że chcia-
ła poznać kogoś znacznie starszego od 
siebie”, więc „czy jest możliwe by pomóc 
ofierze, w momencie gdy sama się wpycha  
w ramiona oprawcy?”.

W pierwszych artykułach akt przemocy  
opisywany jest w stronie biernej: „zosta-
ła zgwałcona”, „prawdopodobnie zosta-
ła zgwałcona” (26). Brak informacji przez 
kogo, brak podmiotu i dopełnienia. Znika-
nie sprawcy sygnalizowane jest przez Jack-
sona Katza w Paradoksie Macho i dotyczy 
również języka angielskiego²¹. Ofiara prze-
mocy seksualnej „rozmawiała z nim przez 
Internet”, co sugeruje aktywność tylko 
jednej strony. Mężczyzna „znajdował i wy-
bierał”, „mamił dziewczynkę swoim bogac-
twem i oferował pracę”.

W drugim artykule (28) występuje już pod-
miot aktu przemocy seksualnej: „prawdo-
podobnie zgwałcił 14-letnią Anaid”, „czer-
pał korzyści z prostytucji”, „miał zgwałcić 
dziewczynkę”. Sprawca określany jest czte-
ry razy „zboczeńcem”, a jego zachowanie 

²¹ J. Katz, Paradoks macho, Wydawnictwo Czarna Owca 
2012, str. 214.
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dwa razy opisane jest jako „polowanie” na nastolatki i „upodobanie do młodych dziew-
cząt”. Podkreślana jest bezkarność sprawcy oraz fakt, że wciąż jest na wolności.

W dwóch artykułach dotyczących 
ojca i jego nieudanego samosądu 
sprawca przemocy seksualnej okre-
ślany jest mianem „zwyrodnialca”, 
osobą, która „zmanipulowała” dziew-
czynkę. Krystian W. wskazywany jest 
jako winny śmierci dziewczynki: „to 
przez niego dziewczynka odebra-
ła sobie życie” (29), natomiast o akt 
przemocy seksualnej jest podej-
rzewany – „to wtedy miał zgwałcić 
dziewczynkę” (28).

W kolejnym artykule przytoczo-
na jest relacja innej osoby, którą 
Krystian W. próbował zgwałcić. Na 
początku opisuje relację jaka ich łączyła. „Któregoś dnia zaproponował mi pracę. Nie 
zgodziłam się. Później wcisnął mi 200 zł” (32). Znów działania mężczyzny określane są 
„manipulacją”. „Kiedy się na coś nie zgadzałam, mówił, że jestem dziecinna i niedojrzała” 
(32). Mężczyzna „mamił” dalej, aż w końcu zastosował przemoc fizyczną, wykręcił jej ręce  
i razem z inną koleżanką wepchnął do auta. „Powiedział, że mam mu oddać pieniądze 
albo inaczej się odwdzięczyć. Byłam przerażona” (32). Koleżance udało się uderzyć Kry-
stiana W. i obie dziewczynki uciekły.

Mężczyzna, używając przemocy dochodzi swoich praw. „Odwdzięczenie się” jest w tej 
sytuacji oczywiste.

„Zwyrodnialec” i „zboczeniec” nie mają takiej mocy jak „manipulacja” powtarzana w każ-
dej relacji prasowej, która prowadzi do tego, „że owinął ją sobie wokół palca” (33), „wzbu-
dzał poczucie winy” (33) czy apel zrozpaczonej matki: „kochajcie swoje dzieci, (…) ale 
nie ufajcie im do końca”. Wskazują to również komentujący. Kobieta powinna posiadać 
wiedzę, że każda relacja z mężczyzną zakłada aspekt seksualny. Komentujący w większo-
ści wskazują, że za akt przemocy seksualnej, w tym wypadku, odpowiada osoba, która jej 
doświadczyła.
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35 komentarzy wskazuje winę sprawcy, zazwyczaj odnosząc się do mężczyzny, a nie do 
aktu przemocy seksualnej: „łysa łajza”, „gnój”, „gwałciciel”, „zniszczył dziewczynie życie”, „ob-
leśny typ”, „alfons”, „cham”, „cwaniak”. Część komentujących wie, jak należałoby wymierzyć 
sprawiedliwość: „obciąć chuja i posypać solą”, „napisać na czole co zrobił”, „powinien do-
stać łomot”, „trzeba wyrwać chwasta”. Podobnie część popiera nieudany samosąd ojca 
dziewczynki: „dobrze zrobił”, „pech, że się pomylił”, „Prawo Ojca zadziałało”.

W 59. wypowiedziach opinia komentujących nie sprzyja osobie, która doświad-
czyła przemocy seksualnej. Dziewczynka „sama się wpycha w ramiona opraw-
cy”, „aniołkiem nie była i pewnie takich 40-latków miała na kopy, a facet miał po 

prostu pecha, że akurat po spotkaniu z nim popełniła samobójstwo”, „małolaty wiedzą 
jak majtki zdejmować”, „nie zgwałcił tylko sama mu obciągała”. Wskazują, że z powodu 
wieku była naiwna. W mniejszym stopniu (naiwność) lub w większym (połasiła się na pie-
niądze) dziewczynka jest sama sobie winna, gdyż powinna wiedzieć, jak to się skończy: 
„Dla mnie to jest sponsoring – coś za coś”, „Te srajdy same zaczepiają facetów, bo chcą 
kasy”. Argumenty wysuwane przeciwko jej mamie wskazują, iż była niefrasobliwa lub wy-
tykają jej patologię społeczną i brak podstawowej wiedzy. Powinna przecież wiedzieć, 
co jej córka robi, a jeśli się zgadzała na relacje nieletniej dziewczynki z dużo starszym 
mężczyzną, to również powinna wiedzieć, jakie są konsekwencje takich relacji. Obydwie 
kobiety powinny posiadać wiedzę, że pewien rodzaj relacji niesie ze sobą już nawet nie 
ryzyko gwałtu, ale po prostu rodzaj zależności seksualnej, w której kobieta nie ma nic 
do powiedzenia. Mężczyzna natomiast zachował się tak jak „powinien”. Jeśli dostarczał 
dobra materialne, np. leginsy czy też obiecywał pracę, to oczywistym jest, że ceną za ta-
kie przysługi zawsze jest seks. „Nie ogarniam, przecież pisała z nim na fb, bujała się z nim 
furą tak? Gdzieś było napisane, że kupił jej spodnie czy tam leginsy. (…) No chyba głupia 
nie była”. Potwierdza się tu niestety pogląd, który cytuje w Teorii King Konga Virginia Des- 
pentes za Camille Paglia²², że gwałt to po prostu ryzyko wpisane w bycie kobietą, które 

37% krytycznych 
opinii wobec 

mężczyzny

63% krytycznych 
opinii wobec 
dziewczynki

²² V. Despentes, Teoria King Konga, Feminoteka 2015, str. 41.
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3% sukienka

14% koszula, spodnie

11% odsłonięte ciało

7% garnitur

65% brak informacji

2% fartuch lekarski
31% koszula, spodnie

24% garnitur

5% sutanna

38% brak informacji

WYGLĄD OSOBY DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY SEKSUALNEJ

WYGLĄD SPRAWCY PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Podobnie jak przy kwestii wymieniania zawodu spraw-
cy przemocy seksualnej, tak i w przypadku wyglądu, 
31% sprawców przedstawianych jest w stroju, który ko-
responduje z ich pozycją zawodową. Zauważyć można 
znów dysproporcję w informacji o ubiorze, jeśli chodzi  
o osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej.

2 osoby są przedstawiane w sukienkach, 9 – w koszuli, spodniach, 
kurtce, 7 ma odsłonięte ciało, 5 – garnitur, w przypadku 43. brakuje 
informacji.

Jedna jest w fartuchu lekarskim, 18 w koszuli, spodniach, kurtce, 14  
w garniturze, 3 w sutannach, w przypadku 22. brakuje informacji.

²³ Bohaterka istotna ze względu na bliską relację z postacią pierwszoplanową, Tomkiem Chodakowskim, zięciem ne-
storów klanu Lucjana i Barbary Mostowiaków. Jest opiekunką idealną dzieci Chodakowskiego i wymarzoną przez te-
ściów zastępczynią ich córki w roli żony. Joasia, bardzo przywiązana do dzieci, z czasem uświadamia sobie, że rosnące  
w niej uczucie do pracodawcy jest czymś więcej niż zwykłą sympatią (odc. 1137).

²⁴ Mężczyzna wcześniej próbuje umówić się z dziewczyną na obiad, ta jednak odmawia, tłumacząc się brakiem czasu. 
Joanna przyjmuje propozycję kolacji, gdy Kurowski oświadcza, że chce się spotkać, by przekazać materiały, przydatne 
do przygotowywanej przez nią wystawy.

należy zaakceptować. Mężczyźni w tej rela-
cji odpowiadają po prostu na pewien typ 
zachowań kobiety swoimi zachowaniami,  
a odpowiedzialność oraz przemocowy 
charakter gwałtu niebezpiecznie znika  
z pola widzenia.

Mężczyzna, który „poluje” na kobiety musi 
wymagać relacji seksualnej od kobiety, 
gdyż na tym polega jego męskość. Mądre 
kobiety to wiedzą, mądre matki uczą tego 
swoje córki. Naiwne i głupie nastolatki zo-
stają zgwałcone – brak podmiotu wskazu-
je, że przez siebie.

W odcinku 1136. serialu M jak Miłość 
Joanna (Joasia, Asia) Tarnowska²³, 
dorywczo pracująca w fundacji 

zajmującej się sztuką, umawia się na spot- 
kanie z Józefem Kurowskim, kuratorem 
sztuki, który pomógł jej otrzymać obecną 
pracę. Spotkanie, choć odbywa się w pry-
watnym mieszkaniu ma mieć charakter 
zawodowy, Joanna przychodzi odebrać 
materiały potrzebne do przygotowywanej 
przez nią wystawy²⁴. Gospodarz przysiada 
się do siedzącej na sofie kobiety, nalewa 
wino, stopniowo przybliża się do niej. Tar-
nowska reaguje: „Czy mi się wydaje, czy ty 
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cały czas skracasz dystans?”, „Naruszasz moją intymną przestrzeń”. Mężczyzna niezrażony 
odpowiada z uśmiechem: „Skracam”, „Naruszam”, a na przypomnienie Joanny o powo-
dach spotkania mówi: „Przestań, nie musimy udawać”. Ignorując sprzeciw kobiety: „Nie, 

ale chyba się nie zrozumieliśmy”, próbu-
je ją pocałować. Ta szarpie się, protestuje 
gwałtownie: „Przestań! Zostaw mnie! Puść  
mnie!” – Kurowski, używając siły, nadal stara 
się pocałować Asię.

Wtedy ona sięga po stojący na ławie wazon 
i uderza go nim w głowę, mężczyzna osuwa 
się bez życia, kobieta przerażona rozgląda 
się dookoła.

Opisana powyżej scena z jednej strony przełamuje stereotyp kobiecej bierności i pre-
zentuje zdecydowaną reakcję na przekraczanie granic. Z drugiej pokazuje mężczyznę 
jako niezdolnego do przyjęcia odmowy, traktującego ją wyłącznie w kategoriach „gry  
w niedostępność” czy stereotypowego „kobiecego nie, które znaczy tak”.

Przesłanie tej historii możliwe jest jednak do odczytania dopiero po obejrzeniu kolej-
nych scen. Joanna dzwoni po pomoc do swego pracodawcy, Tomka Chodakowskiego: 
„Błagam Cię, przyjedź, ja nie wiem co ja mam robić, Kurowski rzucił się na mnie”. Choda-
kowski rusza na pomoc, wbiega do mieszkania, sprawdza puls Kurowskiemu i uspokaja: 
„Oddycha, żyje”. Już podczas rozmowy telefonicznej na pytania: „Co się stało? Co on Ci 
zrobił?” Joanna jako sprawczynię wskazuje siebie: „Nie, to ja jemu, chyba. Chyba go za 
mocno stuknęłam. Boże, mam nadzieję, że go nie zabiłam”. Gdy na miejscu zdarzenia 
pytanie „Co się stało?” zostaje ponowione, odpowiada: „Zaczął mnie całować tu wszędzie”. 
Tym razem to Chodakowski wskazuje osobę odpowiedzialną: „Ty zawsze musisz się wpa-
kować w jakąś aferę?”. Następnie oboje zajmują się zimnym okładem dla zemdlonego 
Kurowskiego, który w końcu dochodzi do siebie, jest zdezorientowany, uśmiecha się 
do Joanny i znika z planu, aby Chodakowski i Tarnowska mogli spokojnie porozmawiać  
i spointować całą sytuację: „Ciekaw jestem tylko, kiedy wyciągniesz z tego jakieś wnioski 
(…) że najpierw trzeba myśleć, a potem trzeba działać”. „No, może masz rację. Pewnie da-
wałam facetowi jakieś niewłaściwe sygnały” – odpowiada Asia. Mamy zatem mężczyznę 
i kobietę. Mężczyzna lekceważy sprzeciw i używając siły fizycznej, całuje kobietę, co naj-
pewniej miało stanowić początek stosunku seksualnego. Kobieta odmawia fizycznego 
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²⁵ Dostęp on-line [13.01.2016]: http://archiwum.mjakmilosc.tvp.pl/142586/odcinek-1136.html.

5% relacja zależna 
rodzinna 7% sprawca jest 

celebrytą

18% znajomość

12% obcy

58% relacja 
zależna finansowo, 
zawodowo, wiekowo

TYP RELACJI ŁĄCZĄCEJ SPRAWCĘ PRZEMOCY I OSOBĘ 
DOŚWIADCZAJĄCĄ PRZEMOCY SEKSUALNEJ

80% przedstawionych przypadków to zależność zakła-
dająca, że sprawca i osoba doświadczająca przemocy 
znają się nawzajem, w tym 63% to relacja zależna: finan-
sowa, zawodowa lub zależność wynikająca ze związków 
rodzinnych.

W 39. przypadkach jest to relacja zależna finansowo, zawodowo lub 
wiekowo, w 3 relacja rodzinna, 5 sprawca jest osobą sławną (3 – Bill 
Cosby, 2 – Michael Jackson), w 12 – znajomi, w 8 – obcy.

zbliżenia, a gdy to nie skutkuje, używa siły 
fizycznej. Mężczyzna nie jest identyfikowa-
ny jako sprawca, lecz jako pokrzywdzony. 
Kobieta jest identyfikowana jako odpowie-
dzialna i winna całego zajścia. Serial ugrun-
towuje krzywdzący mit o winie osoby do-
świadczającej przemocy.

Przekaz jest tym mocniejszy, że serialowy 
Chodakowski to policjant. A to właśnie on 
po pierwsze już podczas rozmowy telefo-
nicznej („Kurowski rzucił się na mnie (…) 
chyba za mocno go stuknęłam”) zaleca  
Joannie „niczego nie dotykać” i „poczekać” 
na miejscu zdarzenia, od początku zatem 
zakłada, że Kurowski nie stanowi zagroże-
nia. Po drugie napaść seksualną nazywa 
„jakąś aferą”. Po trzecie twierdzi, że w ową 
aferę Tarnowska się „wpakowała” i poucza ją, że warto „najpierw myśleć, potem działać”. 
Tym samym serial przyczynia się do budowania wizerunku policji, jako działającej prze-
ciw poszkodowanym i zgodnie ze stereotypem „sama sobie winna”, co może pogłębić 
niechęć do zgłaszania podobnych wypadków organom ścigania.

Na zakończenie, z niejasnych przyczyn, bohaterka od dyscyplinującej rozmowy z Cho-
dakowskim płynnie przechodzi do snucia rozważań o prawdziwej miłości i jedynym pi-
sanym jej mężczyźnie. Dzięki przerzuceniu odpowiedzialności na napadniętą kobietę,  
a także krzepiącemu zakończeniu całego wątku, otrzymujemy opowieść z morałem, któ-
ry nijak ma się do rzeczywistości: jeśli będziesz uważać, kobieto, nic ci się nie stanie.

W streszczeniu odcinka na oficjalnej stronie internetowej serialu TVP historia zamknięta 
jest w jednym zdaniu: „Tymczasem Asia umawia się na kolację z Kurowskim, ale gdy męż-
czyzna próbuje ją pocałować, broni się i uderza go w głowę – a jej adorator traci przytom-
ność”²⁵. Napaść seksualna zostaje zbagatelizowana, doświadczająca jej osoba obarczona 
winą, a sprawca sprowadzony do roli adoratora. 
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WINNA INACZEJ

Zastosowana w opublikowanym w „Polityce” artykule Gwałt, sekret, trauma (1p) au-
torstwa Edyty Gietki narracja w drugiej osobie („Zatem wyobraź sobie: Masz 31 lat”) 
wymusza niejako identyfikację z bohaterką. Gwałt, sekret, trauma jest przykładem 

tekstu empatyzującego z osobą doświadczającą przemocy. Autorka uprzedza ewen-
tualne próby przerzucenia odpowiedzialności ze sprawcy na osobę doświadczającą 
przemocy seksualnej: „Naprawdę nie jesteś (stereotypowo) wyzywająca. Masz na sobie 
adidasy, jeansy i T-shirt z nadrukiem. (…) Pamiętasz, że ledwo musnęłaś pianę na dru-
gim piwie. Znasz swoje granice”. Opisując bohaterkę, zwraca także uwagę na jej nieste-
reotypowe, odbiegające od tradycyjnie przypisywanych „płci słabszej” cechy: niezależ-
ność, zaradność finansowa, odnoszenie sukcesów zawodowych – „dawno zauważył cię 
szołbiz”, „dostajesz propozycje jeszcze większego awansu”, „Kupujesz mieszkanie i dzie-
cięce akcesoria”. Tym samym artykuł podważa społeczne przekonania, że gwałt przyda-
rza się jedynie określonej grupie kobiet (np. z niższych klas społeczno-ekonomicznych),  
a być może także głębsze, mizoginiczne przekonanie na temat istoty seksualności kobiet  
i mężczyzn, zgodnie z którym silniejszy (mężczyzna) dominuje, penetruje, „zawsze trosz-
kę gwałci” (słabszą) kobietę.

Jednocześnie zapewniając o „niewinności” osoby zgwałconej, autorka nie skupia się jed-
nak na sprawcy i jego winie. Jednokrotnie zostaje on nazwany „dewiantem”. Nie pojawia 
się złość lub niechęć do niego wyrażona wprost. Pozostaje w zasadzie nieobecny w całej 
historii, wzmianki o nim pojawiają się marginalnie: „A może go odszukać? Niech wie, że 
będzie ojcem. To jednak niedorzeczne. Szukać kontaktu z tatą dewiantem?”.

Artykuł skupia się nie na samym akcie przemocy seksualnej, lecz na traumie przez nią 
spowodowaną: „Rzucasz butelkami w inwentarz martwy, typu ściany, telewizor. Z bez-
silności”, „Odpychasz. Zdarzyło ci się powiedzieć: zejdź mi z oczu, bo ci przypierdolę”. Na 
ciąży, która wynikła z gwałtu i późniejszym macierzyństwie: „Więc masz córkę. I blokadę 
na przebywanie z nią. (…) Z jednej strony to twoje przekochane dziecko, z drugiej przy-
pomina ci, że poczęte w taki nieromantyczny sposób”. Wśród konsekwencji pojawiają 
się także te związane z reakcjami otoczenia: „Czujesz za sobą smród bolesnej plotki. (…) 
Znasz puszczalski stereotyp bawiącej się w klubie kobiety”, „Na ulicy słyszysz, że córeczkę 
to masz piękną, ale ty jesteś białą dziwką”.

Punkt ciężkości położony jest na trudnościach związanych z codziennym funkcjonowa-
niem spowodowanym traumatycznym wydarzeniem. Według badań u ok. 80% kobiet, 
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PRZEBIERAŃCY I ŻARTOWNISIE

Wykorzystywanie relacji zależnych objawia się cza-
sami tylko na poziomie przebrania. „Fałszywy”, ale 

„ginekolog” molestował pacjentki na szpitalnym oddzia-
le (34). O jego statusie lekarza świadczył biały kitel skle-
cony z prześcieradła. W ostatnim zdaniu notki prasowej 
nazwany jest zboczeńcem, maska opadła i ukazało się 
prawdziwe ja sprawcy. Na odstępstwo od normy nic nie 
wskazuje w przypadku ordynatora oddziału gastroen-
terologii w Lublinie. Ten pozostaje lekarzem przez cały 
artykuł i jedyne co mu się zarzuca to „lubieżność” (24). 
„Wielokrotnie składał niemoralne propozycje, podszczy-
pywał, dotykał w miejsca intymne” swoje pracownice. 
Prokuratura ustaliła, że sprawca „uporczywie nękał czte-
ry młode kobiety”, ale on sam – „lekarz” – nie przyznaje 
się do winy i chce walczyć o przywrócenie go na dawne 
stanowisko.

Do dokonania aktu przemocy seksualnej przyznaje 
się Bill Cosby, twierdząc jednocześnie: „nie czuję się 

winny. Miała 19 lat i pasywną osobowość” (35). Jakby 
status społeczny mężczyzny, podkreślany bardzo w ar-
tykule: „uwielbiały go miliony widzów na świecie”, „był 
wzorem dla wielu pokoleń”, pozwalał mu na wykonanie 
każdej czynności na jaką miał ochotę. Zgwałcił około 40. 
kobiet, podając im środki chemiczne, pod wpływem 
których kobiety traciły przytomność. W artykule zazna-
czone jest, „że wiele osób nie dowierzało” zeznaniom 
tych, które doświadczyły przemocy seksualnej. Przecież 
miał poczucie humoru! Który gwałciciel może się tym 
pochwalić?

²⁶ S. Kluczyńska, Psychologiczne konsekwencje gwałtu, [w:] Niebieska Linia nr 1 2002. Dostęp on-line [30.01.2016]: http://
www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/477-psychologiczne-konsekwencje-gwaltu.html.

²⁷ V. Despentes, Teoria King Konga, Warszawa 2015, s. 47.

które doświadczyły gwałtu występuje zespół stresu pourazowego (PTSD). PTSD następu-
je w wyniku obciążającego wydarzenia „wykraczającego poza zakres zwykłych ludzkich 
doświadczeń” i objawia się m.in. natarczywymi wspomnieniami, drażliwością lub wy-
buchami gniewu, uczuciem obojętności  
i chłodu, uporczywym unikaniem bodź-
ców związanych z wydarzeniem lub ogól-
ną utratą wrażliwości na bodźce²⁶.

Artykuł o traumatycznych skutkach 
gwałtu stanowi przeciwwagę dla 
narracji bagatelizujących problem. 

Z drugiej jednak strony uprawomocnia 
zjawisko opisywane przez Virginię De-
spentes: „Jedyną tolerowaną reakcją na 
zgwałcenie jest zwrócenie agresji prze-
ciwko sobie. Można na przykład przytyć 
dwadzieścia kilo. Albo wycofać się z ryn-
ku seksualnego, uznając się za uszkodzo-
ną. We Francji co prawda nie zabija się 
kobiet, ale oczekuje się od nich, że będą 
miały tę przyzwoitość, by oznaczyć się 
jako towar feralny, skalany. Uznając się 
za skurwione czy zeszpecone, powinny 
taktownie opuścić menażerię tych, spo-
śród których mężczyźni wybierają żony”²⁷. 
E. Gietka zapewnia o niewinności bohater-
ki i jednocześnie opisuje okrutne konse-
kwencje przemocy seksualnej ponoszone 
wyłącznie przez osobę, która jej doświad-
czyła. Pojawia się zatem inny wymiar 
winy: zgwałcona zostaje obarczona, uka-
rana konsekwencjami. Część kary wymie-
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rza sobie sama, zgodnie ze społecznym oczekiwaniem opisywanym przez Despentes,  
„Jesteś zdruzgotana. (…) Ciągle gardzisz swoim ciałem. Zmywasz brud, szorując je pu-
meksem. Do krwi, jakbyś latami nie mogła domyć obrzydzenia. (…) Dopiero po ośmiu 
latach dociera do ciebie, że masz złamane libido. Zauważasz nadwagę i wiecznie niezro-
bione włosy. To tzw. barwy ochronne. Nie lubisz być atrakcyjna. Ze strachu. Paraliżuje cię, 
gdy mężczyźni (choć naprawdę nic do nich nie masz) na ciebie patrzą”.

Narracja drugoosobowa i dostęp do naznaczonych traumą przeżyć sprzyja empatyzo-
waniu z osobą doświadczającą przemocy, niewątpliwie spełnia także społeczno-kulturo-
we wyobrażenie o tym, co powinna przeżywać zgwałcona kobieta. Większość komen-
tujących artykuł internautów jest zgodna: „(…) dawno mi się nie podobał tak artykuł, 
świetnie napisany. Sama treść wyrwała mi flaki, pęka mi serce na myśl o tej tragedii…”, 
„Świetny emocjonalny artykuł”. Podobny ton znajdujemy w 6 z 10 komentarzy pod ar-
tykułem. Pojawiają się także gratulacje i życzenia dla bohaterki: „Gratuluję ujawnienia 
prawdy! Gratuluję bohaterstwa. I życzę wiele dobrego”, „Życzę Pani Sylwii żeby pokochała 
siebie równie mocno jak córkę”.

Pomijając trzy komentarze traktujące o błędzie ortograficznym w artykule, kolejny jest 
jedynym wprost nieprzychylnym: „Nie rozumiem tego reportażu. Po co znana osoba 
opowiada takie rzeczy. Przecież to najbardziej skrzywdzi nic niewinne dziecko. Już widzę 
reakcje w szkole”. Niezgodę komentującej budzi domniemana krzywda dziecka boha-
terki artykułu. Jak pisze Despentes, zgwałcona nie powinna „krzywdzić” nikogo innego 
prócz siebie samej. Autorki raportu Dość milczenia na temat przemocy seksualnej w Pol-
sce zwracają uwagę, że większość kobiet, które doświadczyły gwałtu spotkało się z suge-
stiami, by o gwałcie nie mówić, by o nim zapomnieć²⁸. W kolejnych zdaniach komenta-
rza zamiast „opowiadania takich rzeczy”, pojawia się alternatywny sposób na poradzenie 
sobie z traumą: „(…) mam masę koleżanek samotnych matek, które w żaden sposób tak 
się nie zachowują. Nie rozczulają nad sobą nie słuchają plotek. Żyją są szczęśliwe. To szoł 
koło tego wywiadu jest zrobione po coś tylko nie wiem po co”. Sprzeciw budzi nie sam 
akt przemocy seksualnej, lecz akt mówienia o niej. Gwałt nie jest krzywdzący, krzywdzące 
jest opowiadanie o gwałcie. Winny nie jest gwałciciel, zgwałcona wprawdzie też nie za-
winiła, ale za to została obarczona wszystkimi konsekwencjami gwałtu. Zbrodni nie było, 
kara jednak została wymierzona.  

²⁸ J. Piotrowska, A. Synakiewicz, Dość milczenia. Przemoc seksualna wobec kobiet i problem gwałtu w Polsce, Warszawa 2011, 
s. 8.
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Śmierć osoby, która doświadcza przemocy seksualnej 
to najbanalniejszy i najokrutniejszy sposób udowod-
nienia skuteczności działania sprawcy. Wydawałoby 

się również, że jest to ostateczna i bezapelacyjna metoda 
wskazania winnego. Ten, kto pociąga za spust, jest prze-
cież tym, kto oddaje strzał. Virginia Despentes pisze, że je-
dyna prawdziwa ofiara gwałtu to martwa ofiara gwałtu²⁹. 
Niestety się myli. Anaid zgwałcona przez Krystiana popeł-
nia samobójstwo, ale to nie zwolniło jej z odpowiedzialno-
ści posiadania wiedzy. Śmierć nie jest wymówką. Martwa 
ofiara wciąż może być sama sobie winna.

Kobieta, studentka z Kalisza, została zgwałcona przez nie-
znanego mężczyznę i zamordowana. Wydarzenie to miało 
miejsce podczas pielgrzymki w Nazarecie. Kobieta wyszła 
sama z hotelu. Jej ciało odnaleziono po trzech dniach.

W pierwszych dwóch artykułach sprawca jest „mordercą”, 
który wciąż jest na wolności. Osoba, która doświadczyła 
przemocy, wymieniana z imienia, „została brutalnie zgwał-
cona, (…) porzucono ją sto metrów od hotelu, w którym 
mieszkała” (8). Używana jest tylko strona bierna w opisy-
waniu aktu przemocy: „studentka została zgwałcona” (13). 
Relacja skupia się na ojcu kobiety, który razem z nią uczest-
niczył w pielgrzymce. Ten w trakcie identyfikacji ciała miał 
zawał serca. Cytowane są również słowa biskupa kaliskiego 
odprawiającego pogrzeb: „Niezbadane są wyroki opatrz-

²⁹ „Dowód: gdyby nam naprawdę zależało, żeby nas nie zgwałcono, wolałybyśmy umrzeć albo ich zabić. Jeśli kobieta wy-
chodzi z tego żywa, to z punktu widzenia napastników znaczy – zawsze udaje im się tak to sobie w głowie poukładać, 
by w to uwierzyć – że aż tak bardzo jej to nie przeszkadzało.” V. Despentes, Teoria King Konga, Wydawnictwo Femino- 
teka 2015, str. 35.
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ności Bożej. To też jest dla nas sygnał, że wszyscy jesteśmy w drodze ku wieczności” (13). 
Nie wszyscy z pewnością, włączając w to księdza, uważają, że owa droga ma zaczynać się 
w tak okrutny sposób.

Zmiana narracji dokonuje się w trzecim tekście. Sprawca zostaje ujęty. Mężczyzna wystę-
puje z imienia i nazwiska oraz narodowości, jest Palestyńczykiem. Jego wersja zdarzeń 
może zostać w końcu podana opinii publicznej. I tak „brutalny gwałt” znika, by zamienić 
się w „próbę pocałunku”, gdyż dziewczyna „wpadła mu w oko” oraz „bardzo spodobała” 
(23). Mężczyzna po prostu „obawiał się, że Daria oskarży go o próbę gwałtu. Dlatego ją 
zabił”, „Tłumaczył się strachem” (23). W podpisie pod fotografią sprawcy jego wersja zda-

rzeń jest jeszcze raz powtórzona: „udusił 
Polkę, bo nie pozwoliła mu się pocałować”. 
Nie ma informacji o tym, dlaczego akt prze-
mocy opisywany jako gwałt i morderstwo 
zredukowany został do zabójstwa. Zezna-
nia mężczyzny, stojące w sprzeczności  
z wcześniejszymi relacjami, najwyraźniej 
wystarczą. Prawda jest jak wyroki opatrz-
ności boskiej, po prostu się objawiają, prze-
mawiając męskim głosem.

Opinie wyrażone pod tekstem, niezrażo-
ne skalą tragedii, za to pełne zrozumienia 
dla różności kulturowych w przeważającej 
większości obwiniają kobietę. „Głównym 
winowajcą jest ona sama. (…) Nie wszę-
dzie jest Polska tumany”, „młoda, biała, głu-

pia… Selekcja naturalna”, „Zwyczajna debilka”, „po zdjęciach widać, że była to pusta lala”, 
„dla niej najważniejsze były słitfocie i lans, nie żal mi tych panien”. Sprawca się po prostu 
pomylił, gdyż „laska wyglądała jak prostytutka”.

Komentujący nie mają najlepszej opinii o kobietach z Polski: „…co wyrabiają nasze 
Polki, same kuszą tych pajaców arabusów”, „naiwne dziewczyny lgną do brudasów 
jak muchy do miodu”, „te białe kobiety zachowują się jak szmaty”. Niestety nie wie-

dzą tego, „że Palestyńczycy to zwierzęta i dzicz”, one po prostu myślą, „że na szejka trafią 
i będą ustawione. A taki brudas wylewny jest, łapie za ręce, komplementy prawi… Polki 

11% ofiara 4% pokrzywdzona

8% kategoriami urody

4% prostytutka

1% brak

14% stanowisko,
zawód

10% imię, nazwisko

32% płeć

16% kategorie 
wiekowe

OKREŚLENIA JAKIMI OPISYWANA JEST OSOBA, KTÓRA 
DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

Określenia się powtarzają i nie sumują się do liczby osób, których 
dotyczą, istotna jest różnorodność, a nie dokładna liczba słów: 37 
opisywanych jest kategorią płci, 18 – kategorią wiekową, 15 – za-
wodem, 13 jako ofiara, 12 – z imienia i nazwiska, 9 – kategoriami 
urody (piękność), 5 jako pokrzywdzona, 4 – prostytutka, w jednym 
wypadku brak określenia.
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OKREŚLENIA JAKIMI OPISYWANA JEST OSOBA, 
KTÓRA JEST SPRAWCĄ PRZEMOCY SEKSUALNEJ

25 razy zawód, 17 – z imienia i nazwiska, 13 – płeć, 11 – zboczeniec, 
10 – gwałciciel, 7 – pedofil, 7 – zwyrodnialec, 5 – określenia wiekowe, 
3 – oprawca, 2 – morderca.

17% imię, nazwisko
13% płeć

11% zboczeniec

10% gwałciciel

7% pedofil

7% zwyrodnialec5% kategoria wiekowa

3% oprawca

2% morderca, ojciec

25% stanowisko,
zawód

na to łase, bo w kraju faceci raczej Qulturka 
i bez obmacywanki na pierwszej randce”.

Winą obarczany jest ojciec, jego „naiwność 
i brak wyobraźni jest porażająca” oraz orga-
nizatorzy pielgrzymki, gdyż „powinni być 
zobligowani do rzetelnego przygotowania 
uczestników na temat sytuacji w danym 
kraju”.

Opinie negatywne wobec sprawcy zawsze 
mają kontekst kulturowo-narodowy, czyli 
de facto są rasistowskie: „Muzułmanie gwał-
cą chrześcijanki, bo tak nakazuje ich religia”.

W komentarzach rasizm wygrywa z gwałtem. Biały honorowy mężczyzna na polskiej zie-
mi nigdy nie skrzywdziłby dobrze wychowanej dziewczyny o jasnej karnacji. A na obcej 
ziemi gwałt się po prostu przydarza, nie ma się czemu dziwić. 
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ZŁE KOBIETY

Korespondujące ze sobą, popularne utwory Gangu Albanii – Dla prawdziwych dam 
(ponad 29 milionów wyświetleń na YouTubie) i Blachary (ponad 6 milionów) w ca-
łości traktują o kobietach i stanowią pełną wykładnię postawy zespołu wobec ko-

biet oraz przemocy. Poznajemy dwa rodzaje kobiet wpisanych w dychotomiczne, rozpo-
znawalne kategorie: zła kobieta, dziwka, kobieta upadła, czyli „blachara” i dobra kobieta, 
madonna, kobieta – święta – „prawdziwa dama”.

„Prawdziwe damy” to (jedyne) prawdziwe kobiety. „Kochamy tylko prawdziwe kobiety, 
Kiedy z naszymi dziećmi idą na spacer”, „Mamy dla was korony ze złota Bo należą się 
każdej dobrej matce”, „Prawdziwa dama to twoja mama”. Staje się więc jasne, że praw-
dziwa kobieta to wyłącznie matka lub potencjalna matka: „Dla nas liczą się prawdziwe 
damy Z takimi można się hajtać, man”. Kobiety są definiowane poprzez macierzyństwo, 
ale co istotne również w kontrze do „blachar”: „dla prawdziwych kobiet A nie dla tych 
szmat, co stoją za rogiem”, „Ile już było takich numerów O dziwkach, burdelach, jebać 
ten szlam Nastąpił koniec jebanego ścierwa To jest kawałek dla prawdziwych dam”. 
Blachary, szmaty, kurwy nie są kobietami, nie są ludźmi i dostaną to na co zasłużyły: 
„Tylko dla prawdziwych kobiet pozdrowienia Reszta trafia do kosza jak spam (…) A dla 
wszystkich kurew sromotna kara”.
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21 – gwałt, 10 – molestowanie, 6 – mobbing, 8 – seks, 3 – wykorzy-
stanie seksualne, 4 – dotykanie, 5 – rozbieranie, 5 – niepożądane za-
chowania, 4 – niemoralne propozycje, 3 – napad, 1 – pocałunek, 2 – 
zaspokajanie żądzy, 2 – wspólne nocowanie, 1 – obcowanie płciowe, 
ubieganie się o względy, czyny lubieżne – wyniki się nie sumują, brane 
było pod uwagę jednorazowe występowanie w każdym tekście.

13% molestowanie 8% mobbing

11% seks

4% wykorzystanie 
seksualne

5% dotykanie

7% rozbieranie

7% niepożądane 
zachowanie

5% niemoralne 
propozycje4% napad

1% pocałunek

3% zaspokajanie 
żądzy

3% wspólne 
nocowanie

1% obcowanie 
płciowe, ubieganie 
się o względy

28% gwałt

Kim jest „reszta”? Gang demaskuje kobiety-uzurpatorki: „Kurwę rozpoznasz od razu po 
gadce Pali papierosa z ziomkami pod blokiem Zapomniała nakarmić trójkę dzieci Pa-
mięta o chuju i ma pizdę pod okiem”.  Zamiary „blachar” zostały przejrzane: „Myśli o chu-
ju przez cały dzień, I brudnymi paluchami 
se grzebie w cipie, Co chodzi Ci po głowie 
ja już dobrze wiem”, „Moją żoną nie zosta-
niesz”, „Leci na Twój hajs, jebany lachociąg”.

Dla prawdziwych kobiet-matek miłość i sza-
cunek, pozostałe nie-kobiety „Jebać blacha-
ry w sam łeb i w szyję, I w każdą dziurę która 
jest możliwa”.

Prześledźmy przewrotną logikę obu 
utworów: docenienie i szacunek dla 
matek, pogarda i słuszna kara dla 

tych, które uprawiają seks (zwłaszcza seks 
dla korzyści finansowych lub matrymonial-
nych), lecz także i dla tych, które odmawia-
ją uprawiania seksu: „Jebać blachary, co się 
nie chcą jebać”.

Gang Albanii wulgarnie i agresywnie operuje kulturową kliszą dziwki i madonny, repro-
dukuje społeczne oczekiwanie balansowania między seksualnością, która sprowadza 
się do bycia dziwką, a sakralizowanym macierzyństwem. Oczywiste ciągi przyczynowo-
-skutkowe ulegają tu zaprzeczeniu: aby być matką-prawdziwą kobietą nie możesz pozo-
stać istotą seksualną, jeśli zaś odmawiasz seksualnej dostępności, jesteś „kurwą” – „Jebać 
blachary, co się nie chcą jebać, Czasem trochę tych kurew mi żal”.

Przemoc wobec „blachar” jest oczywista, tak samo jak pogarda i niechęć, których ostrze 
często wymierzone jest w kobiece ciała, choć tych mężczyźni jednak skwapliwie używają: 
„Tylko umyj przed wyjściem porządnie cipę”, „Patrzę na Twoją brzydką mordę”, „Możesz je-
bać ją bez gumy, Jeśli sobie tego życzysz”, „jesteś za słaba, Lepiej od Ciebie się sypie koks”.

Artykuły prasowe analizujące twórczość zespołu nie poruszały kwestii mizoginii, nie jest 
ona podnoszona także w komentarzach pod utworami. Tylko jeden komentujący za-
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uważa: „Gdyby ktoś kiedyś pytał co to jest i jak wygląda kultura gwałtu. To właśnie mamy 
przykład (…)”, jednak w kolejnych zdaniach sam przechodzi do obrażania kobiet: „A wasze 
mamusie wiedzą kto jest waszym tatusiem? Bo zdajecie się wiedzieć tyle o naćpanych 
kurwach i blacharach że tylko z domu mogliście to wynieść (…)”.

Krytyczne komentarze odnoszące się do treści utworów wytykają sprzeczności i nie-
konsekwencje: „(…) jedno zaprzecza drugiemu, Śpiewasz o blacharach i o tym, że je 
je*biesz, a w drugiej nawijasz o tym, że twoje ulubione miejsce to klub go go”, „Prze-
cież jak one nie chcą się jebać to jak je chcecie jebać? Boże, żeby te ich teksty cho-
ciaż miały sens…”. Pojawiają się także uwagi na temat mężczyzn: „Patologiczne dresy 
rapujące o tym, jakie to patologiczne dresiary nie są złe”, „ktoś jednak sypia z tymi 
blacharami skoro one nadal są więc nie wiem do kogo tu pretensja. Gdyby kolesi one 
nie kręciły nie było by ich i na odwrót”, „Wszystko spoko, ale jakoś nie zauważyłam, 
żeby się Panowie cenili (…)”.

Wielu komentujących krytykuje kobiety występujące w klipie do Blachar za urodę: „Ale 
brzydkie te lachociągi w tym klipie. Fuj! Rzygać się chce”, „a skąd te lachociągi żeście 
wzięli to masakra jakaś ha ha”. Za wystąpienie w teledysku: „Zastanawiam się, czy dziew-
czyny występujące w teledysku nie mają za grosz szacunku do siebie czy po prostu nie 
wiedzą jaka jest treść utworu”, „zastanawiam się jaką to trzeba być idiotką żeby wystąpić 
w tym teledysku”.

Większość komentarzy wyraża uznanie dla piosenki oraz idącego za nią prze-
słania: „Ta piosenka była akurat dobra, bo miała przekaz o tym, żeby zapobiec 
prostytucji”, „dobra piosenka o naszych polskich kobietach”, „Smutne jest to że 

większość dziewczyn takie są”, „Dobrze że ten temat jest poruszany, bo niestety, blachar 
więcej i więcej”, „prawda jest taka że jeśli ty takiej nie wyruchasz to zrobi to ktoś inny 
jakiś kurwa ciapol albo misio gogo albo chuj wie kto więc lepiej żeby były jebane przez 
Polaków. (…) tak więc trzeba ruchać nie płacić (coś co jest za darmo) I w takich się nie 
zakochiwać. ALE TEŻ NIE SZMACIC DOBRYCH DZIEWCZYN te które są szlaufami to szma-
cić ale nie dobre. i jest git”.

Przemoc w tekstach piosenek umyka uwadze komentujących, być może pozostaje 
przezroczysta w stosunku do kobiet, które społecznie skazuje się na pogardę, katego-
ryzując je jako „blachary”, dziwki, złe kobiety. Jednak, jak zauważa jeden z komentują-
cych: „Najlepsze jest to, że słuchają tego blachary, a myślą że nimi nie są”. Strategia nie-
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W wielu artykułach zarówno akt przemocy jak i spraw-
ca określani są wprost: „gwałt”, „molestowanie sek-

sualne”, „gwałciciel”. Każdy sposób adekwatnego zastą-
pienia tego słowa wymaga opisu, gdyż język polski nie 
dysponuje odpowiednimi synonimami. Pomimo tego 
istnieje tendencja używania określeń, których znaczenie 
tylko częściowo pokrywa się z tym co ma oznaczać. Do-
tyczy to w mniejszej części samego „gwałtu”, a w większej 
innych form przemocy seksualnej.

Ten zabieg, oprócz wprowadzenia różnorodności lek-
sykalnej przez unikanie powtórzeń, powoduje redukcję 
znaczeniową: gwałt → obcowanie seksualne → seks, 
brutalny gwałt → pocałunek, molestowanie seksualne 
→ niepożądane zachowanie, molestowanie seksual-
ne → seks. Dodatkowo „gwałcenie” występuje bardzo 
często w stronie biernej nierzadko bez dopełnienia, co 
oddaje stereotypowe poglądy na temat aktu przemo-
cy seksualnej. Taka konstrukcja wręcz ułatwia usunięcie 
sprawcy z wyrażenia, szczególnie jeśli osoba pisząca 
musi się liczyć z restrykcyjnymi normami dotyczącymi 
ilości znaków w tekście.

Niedostrzeganie przemocy i niepunktowanie jej w tek-
ście oraz używanie pozornych synonimów, które pod-
kreślają seksualny charakter zachowań, nie wpływa na 
rzetelność relacji oraz potwierdza stereotyp, że sprawca 
kieruje się pożądaniem. A jeśli dodatkowo nie doszło do 
przemocy fizycznej, to w ogóle nic się nie stało.

JĘZYK NIE POMAGA

dostrzegania i dystansowania się wobec 
problemu przestaje być skuteczna, gdy 
niepostrzeżenie trafi się do kategorii tych 
pogardzanych.

A może to tylko żarty i ironia? Jak wy-
raża to jeden z komentujących: 
„Zajebisty polocik ma ten kawałek 

a pajace wkręcają się i szukają w tym po-
wagi!”. Może wystarczy odrobina dystan-
su i poczucia humoru, aby na twórczość 
Gangu spojrzeć inaczej: „(…) po tym co 
tu zobaczyłem po prostu żenada (niżej już 
chyba upaść nie można). Chyba że to tak 
dla jaj robicie.” Agnieszka Graff zarzuty bra-
ku poczucia humoru uznaje za klasyczną 
metodę atakowania feministek.  Używał jej 
m.in. współpracownik Larry’ego Flinta, Paul 
Krassner, broniąc okładki „Hustlera” z czerw-
ca 1978 roku, która przedstawiała nagą ko-
bietę przepuszczaną przez maszynkę do 
mięsa³⁰. Kuba Wojewódzki i Michał Figur-
ski, tłumacząc swoje wypowiedzi na temat 
gwałtu na Ukraince, również odwoływali 
się do kategorii żartu i ironii. W podobnym 
tonie bronił swojego „kto nie wykorzystał 
nietrzeźwej, niech pierwszy rzuci kamie-
niem” Rafał Ziemkiewicz. Praktyka ta nie tra-
ci zastosowania w przypadku wypowiedzi 
artystycznych. Gdyby potraktować utwory 
jako żart albo kampanię promocyjną firmy odzieżowej (każdy teledysk odsyła do skle-
pu internetowego) wciąż skala przemocy wobec kobiet, szczególnie w Dla prawdziwych 
dam i w Blacharach pozostaje ogromna i jednocześnie proporcjonalna do popularności 

³⁰ A. Graff, Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym, Warszawa 2008, s. 287.
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Gangu. Włożenie tego rodzaju twórczości do szufladki „to wszystko dla beki” z jednej stro-
ny umożliwia swobodne powtarzanie fraz wprost namawiających do przemocy wobec 
kobiet, a z drugiej utrudnia (jeśli nie wyklucza) krytyczną refleksję wpływu, jaki wywierają 
tego typu teksty kultury na społeczne postrzeganie kobiet, mężczyzn, seksualności obu 
płci oraz przemocy.

Jackson Katz, analizując twórczość Eminema, zauwa-
ża, że być może osiągnął on sukces „nie pomimo 
jadowitej mizoginii (…), ale po części dzięki niej”³¹. 
Podobnie w przypadku Gangu Albanii, założenie, że 
popularność zespołu może wiązać się z normą kul-
turową, która przyzwala na przemoc wobec kobiet 
wydaje się warte rozważenia.

Alicja K. zabiła mężczyznę, który próbował ją zgwałcić. Spędziła w więzieniu 9 mie-
sięcy. Sąd ją uniewinnił, orzekając obronę konieczną. Zarówno kobieta jak i męż-
czyzna wymieniani są z imienia i skróconego nazwiska. Mężczyzna określany jest 

„gwałcicielem”, natomiast osoba, która doświadczyła przemocy seksualnej przeżyła „kosz-
mar”. Cytowane wypowiedzi sędziego oraz byłego Ministra Sprawiedliwości przyznają 
rację kobiecie: „każdy ma prawo do obrony” (46). Wyrażona jest również osobliwa opinia, 
jakoby wyrok ten dawał nadzieję napastowanym, ponieważ od teraz „jednak mogą się 
bronić” (46).

Istotną częścią tekstu jest szczegółowy opis obrażeń jakich doznał mężczyzna: „rany kłute 
głowy, twarzy, pleców i klatki piersiowej” (46), „chwyciła nóż i kilkakrotnie ugodziła nim 
mężczyznę” (46), „wsadziła mu w ciało 10-centymetrowe ostrze noża” (47). Zaznaczone 
jest, że „w mieszkaniu było pełno krwi” (46). Sprawca przemocy po prostu „stał nago” (46) 
przed dziewczyną. Jego zachowanie zostało przez „młodą kobietę odebrane jako próbę 
zmuszenia do obcowania płciowego” (46). Mężczyzna stał się „agresywny”, kiedy ta odmó-
wiła. W drugim tekście kobieta przestraszyła się, gdy „nagle zaczął ściągać z niej ubranie” 
(47). Wyraźna w tekście jest dysproporcja pomiędzy aktem przemocy sprawcy a aktem 
osoby, która się broniła. Zaznaczony jest dobitnie tylko stan kobiety: „okazało się, że jest 
pijana. Miała w organizmie 2,7 promila alkoholu”, mimo tego, że „ona i Łukasz M. pili” (46), 

³¹ J. Katz, Paradoks Macho, Warszawa 2012, s. 301.

Po co tam polazła? Czego chciała? 
Napić się z nieznajomymi?

„
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razem „imprezowali” (47). Ten fakt jest skrzętnie odnotowany przez osoby komentujące: 
„Po co tam polazła? Czego chciała? Napić się z nieznajomymi?”, „Odszkodowanie za głu-
potę”, „Pijana kurwa, zadźgała faceta i ofiarę udaje. To sprawdzony fakt naukowy”, „Piła al-
kohol z nimi więc jest winna i powinna dostać stryczek”.

Część komentujących uważa, że kobieta wymyśliła fakt przemocy seksualnej po to, by 
usprawiedliwić zabójstwo mężczyzny. W wypowiedziach pojawia się strach, że taki spo-
sób działania mogą teraz powielać inne kobiety, 
by uniknąć kary za popełnione zbrodnie: „Teraz 
każda baba jak zabije faceta to będzie opowiadała, 
że chciał ją zgwałcić i dlatego go zabiła. Baby staną 
się bezkarnymi morderczyniami. Już dziewczyny 
są bardziej agresywne od facetów”, „No to teraz 
każda baba będzie mogła kilka razy dźgnąć w ple-
cy chłopa (…) po czym powiedzieć, że chciał zgwałcić”, „się do niej dobiera, ona wie o co 
jej chodzi i jego morduje i co facet nie żyje, ona broniła utraconej cnoty hahaha”, „skąd ty 
wiesz, że tego sobie nie wymyśliła”, „sąd to kupił to źle świadczy o nim.” Agnieszka Graff 
„opowieść o niebezpiecznych i władczych kobietach” traktuje jako odpowiedź na jakiś 
wyrazisty i poruszający przejaw myślenia feministycznego w przestrzeni publicznej, czyli 
„backlashowy scenariusz z odwróceniem ról”³². Osoby, które uwierzyły w wersję kobiety, 
nie widzą niczego złego w zamiarach mężczyzny, przecież „życie bez gwałtu jest smut-
ne” oraz „pijanemu się chce, dopóki może”. Do tego dochodzi jeszcze kwestia kulturowa: 
 „w Afryce to norma i żaden temat”, „u górali alpejskich do XIX wieku normą było, że to 
ojciec jako pierwszy uprawiał seks z córką. Tacy jesteśmy jak nam to otoczenie wdrukuje”.

Na szczęście pojawiają się też głosy wspierające kobietę: „zuch dziewczyna”, „bardzo do-
bry wyrok uniewinniający dziewczynę, precz z gwałcicielami”.

W artykule opisującym mężczyznę, który zorganizował handel kobietami do 
Szwecji w celu świadczenia przez nie usług seksualnych (20), funkcje publiczne 
sprawcy pełnią niezwykle istotną rolę. Dwa razy nazwany jest „polskim prawni-

kiem”, w tym raz „znanym polskim prawnikiem”, trzy razy byłym Rzecznikiem Praw Ofiar  
i raz prezesem Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej, dwa razy 

³² A. Graff, Magma i inne próby zrozumienia o co tu chodzi, Warszawa 2010, s. 123.

„
Teraz każda baba jak zabije faceta 
to będzie opowiadała, że chciał ją 
zgwałcić i dlatego go zabiła.
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wymienione jest jego imię i pierwsza litera nazwiska, raz jest po 
prostu „mężczyzną” – to 26 słów. Na opisanie ofiar przemocy sek-
sualnej spożytkowane są 3 słowa, za każdym razem „kobiety”. Nad-
mienić trzeba, że sam artykuł jest bardzo krótki, zaledwie 129 słów. 
Zatem 20% słów opisuje sprawcę „sutenerstwa i gwałtu”, a 2% „ko-
biet sprzedających usługi seksualne”. Wypowiedzi komentujących 
oddają sedno sprawy: „wierzyć się nie chce jak nisko upadł” oraz 
„zaczynał jako pielęgniarz pogotowia ratunkowego i skończył – 
jak skończył”.

Akty przemocy seksualnej, pomimo skazującego wyroku sądu, nie 
są najważniejsze. Co się liczy, to zaprzepaszczona dobrze rokująca 
kariera mężczyzny, któremu najwidoczniej podwinęła się noga. 
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INACZEJ

Maja Nizio oskarżyła sponsora konkursu Miss Polski Wielkopolski Sławomira Stop-
czyka o molestowanie seksualne. Główna nagroda w konkursie – wycieczka – za-
kładała wspólnie spędzo-

ną noc ze sponsorem w pokoju 
hotelowym. Kobieta nie przyjęła 
nagrody, zażądała odszkodowa-
nia. Mężczyzna nie przyznał się 
do winy, według niego oskarże-
nia są elementem szantażu, by 
wyłudzić od niego więcej pienię-
dzy, a wszelkie opowieści o tym, 
jak molestował inne kobiety są 
częścią spisku pazernej na pienią-
dze kobiety.

Osoba, która doświadczyła prze-
mocy wygrała konkurs piękności 
i tak też jest prezentowana na 
fotografiach. Eleganckie sukienki, 
buty na wysokim obcasie, szarfa 
z tytułem i nieodłączna korona 
na głowie. Na jednym ze zdjęć 
widać ją w kostiumie kąpielo-
wym w trakcie występu podczas 
wyborów. Sprawca początkowo 
przedstawiany jest z rozmytą 
kwadratami twarzą, ale już w drugim artykule zdjęcie jest ostre. Mężczyzna jest w białej 
rozpiętej koszuli, na szyi ma prawdopodobnie różaniec, uśmiecha się.
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Obydwie strony wymieniane są z imienia i nazwiska. Maja Ni-
zio opisywana jest kategoriami urody: „piękna”, „piękność”, „miss”.  
W podobnym tonie mówi o sobie sprawca przemocy: „ja nie  
jestem ani stary, ani garbaty, żebym musiał dziewczynom składać 
takie propozycje” (10), „Nie narzekam na brak powodzenia. Nie 
muszę się posuwać do takich rzeczy” (12). Zarówno osoba, która 
doświadczyła przemocy, jak i sprawca są cytowani bezpośrednio. 
Osoba, która doświadczyła przemocy „twierdzi, że miała nocować 
w jednym pokoju z muzykiem disco polo”, a sprawca, że „ta pani 
próbuje nas szantażować” (10). Równe rozłożenie głosów obecne 
jest również w wyróżnionych podpisach pod zdjęciami. Organi-
zator konkursu: „To był szantaż”, uczestniczka konkursu: „Poszłam 
do adwokata”. Bezpośrednie wypowiedzi pojawiają się nawet  
w zajawce większego artykułu, który ma się ukazać w „Newswe-
eku”. Jedna z dziewcząt biorących udział w konkursie mówi: „mia-
łyśmy suczo wyglądać”, „miałam z nim spać w jednym łóżku” (18).  
Argumenty wskazujące winę po stronie osoby, która doświadczy-
ła przemocy seksualnej padają z ust sprawcy: „To wyrachowana 
osoba” (12), „sprawa szantażu i próby wyłudzenia (…) została zgło-
szona na policję”. Policja jednak nie odnotowała tego zgłoszenia  
i nie prowadzi dochodzenia w tej sprawie.

W tym „skandalu”, „aferze”, „bulwersującej sprawie” sprawiedliwy 
rozkład głosów kończy się w artykule dotyczącym rozprawy sądo-
wej. Osoba, która doświadczyła przemocy „będzie musiała tłuma-
czyć się przed sądem”, „ma kłopoty”, „oskarżona jest o zniesławienie 
i szantaż”. Maja Nizio nie zabiera już głosu w tym tekście, już go 
tylko ilustruje w kostiumie kąpielowym. Natomiast zarówno Sła-
womir Stopczyk, jak i organizator konkursu Grzegorz Ostrowski 
zasługują na cytat.

Ostatni artykuł to już swoiste kuriozum. Podpisany jest jako materiał reklamowy, a mimo 
to złożony jak pełnoprawny tekst okraszony fotografiami. Wymowa tej promocji jest  
jasna – pan Sławomir Stopczyk jest niewinny i padł ofiarą bezwzględnej, pazernej na 
jego pieniądze osoby. Wszelkie wydarzenia, które świadczą na niekorzyść pana Stopczy-
ka zostały źle zinterpretowane, a słowa przeinaczone. Jaka jest zatem wizja sprawcy prze-
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mocy seksualnej? Zdjęcie 
mężczyzny jest inne, jest 
zamyślony, nie uśmiecha 
się, można powiedzieć, 
że jest smutny. Kobieta 
natomiast jest radosna,  
w kabriolecie, na innym 
obejmuje mężczyznę na 
skuterze wodnym. Na każ-
dym  ma na oczach czar-
ny pasek, by zachować jej 
anonimowość. W przypad-
ku tekstu ta reguła już nie 
jest przestrzegana.

Już sam tytuł wyjaśnia 
wiele: „Kłamstwa, szantaż  

i koneksje w mediach” (49). Sławomira Stopczyka „opinia publiczna skazała bez wyroku”,  
a przecież „afera jest rzekoma”, a za wszystkim stoją „pobudki” Mai Nizio. W dalszej części 
tekstu czytelnik wprowadzany jest w kulisy „manipulacji”, „rzekomego molestowania” oraz 
podwójnej moralności, ponieważ „Miss Wielkopolski niejedno-
krotnie nocowała we wspólnym pokoju”. Maja Nizio „prowadziła 
gierki”, których jedynym celem były oczywiście pieniądze oraz 
„zniesławienie”, „odebranie dobrego imienia”. Na szczęście „pan 
Stopczyk nie uległ presji szantażu”.

Wydawałoby się, że bohaterstwo pana Stopczyka i jego 
pewność siebie zostanie dostrzeżona przez komentu-
jące osoby. Tak jednak się nie stało. Większość kibicuje 

Mai Nizio: „Wreszcie jedna odważyła powiedzieć prawdę o tych 
wyborach, te byki wybierają, a potem żądają seksu, (…) brawo 
Nizio, zuch dziewczyna”, „(…) zapamiętałby na całe życie, żeby do kobiet odnosić się z sza-
cunkiem”, „Dziewczyny, nie dajcie się”, „Wierzę dziewczynie”, „naprawdę odważna, że po-
stawiła się tym frajerom”, „Trzymaj się dziewczyno, zniszcz go w sądzie”, „Maja trzymaj się, 
w 1000% wierzę tobie!”. Nie oszczędzają również sprawcy: „do pierdla z tym gnojem, na 
kilometr śmierdzi alfonsem”, „ten obleśny pulpet ma ironiczną minę i kłamstwo w oczach”, 
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„nieudacznicy kręcą się wokół ładnych kobiet i liczą na seks”. Jak widać sprawca przegrał 
nie tylko w konkursie piękności: „pierdzioch”, „frajer”, „obleśny”, „odrażający”, „obrzydliwy”, 

„zbok”, ale także niewiele osób uwierzyło w jego linię obro-
ny, że jest po prostu szantażowany. Pojawiają się oczywiście 
głosy przekonane, że na tym polegają wybory miss: „A na co 
ona liczyła, że będzie się przechadzała przed miłymi pana-
mi sponsorami a potem sama, paciorek i do łóżka?”, „Też mi 
nowina. Wszyscy wiedzą, że żeby wygrać trzeba przelecieć 
kilka łóżek”, ale nie jest ich wiele. Pomimo reklamowania 

swojej wersji wydarzeń, w wypowiedziach komentujących, Sławomir Stopczyk molesto-
wał Maję Nizio.

Jedna i druga strona historii opisywana jest podobnie: w tekście jest ich imię i nazwisko, 
zawód lub pełniona publicznie funkcja, każda jest cytowana, opisane są wersje zarówno 
sprawcy jak i osoby, która doświadczyła przemocy. Chciałoby się wierzyć w to, że pewne-
go rodzaju równość w przedstawianiu zarówno sprawcy jak i osoby, która doświadczyła 
przemocy seksualnej daje szerszy obraz samego aktu przemocy i pozwala czytelnikowi 
wyrobić sobie własną, może nieopartą na stereotypach opinię, ponieważ przynajmniej  
w tekście nie zapoznaje się od razu z tymi stereotypami. Jednak w tym wypadku moż-
liwe, że po prostu arogancki, zbyt pewny siebie, a do tego niezbyt atrakcyjny sprawca 
przegrał z piękną, upartą kobietą. Jest to pewnego rodzaju współczesna wersja bajki  
o księciu zamienionym w żabę, ale w tym wypadku zamiast żaby mamy ropucha, który 
uważa, że jest księciem, więc bierze się za całowanie księżniczki, lecz ona tego nie chce. 
Nie potrzebuje księcia. Ona po prostu nie wierzy w bajki. 

Nieudacznicy kręcą się wokół 
ładnych kobiet i liczą na seks

„
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Nienaznaczony stereotypizacją temat przemocy seksualnej podejmowany jest  
w wywiadzie z prof. Małgorzatą Fuszarą (16p). Była pełnomocniczka rządu do spraw 
równego traktowania mówi o zmianach w procedurach policyjnych dotyczących 

traktowania osób, które doświadczyły 
przemocy seksualnej. Postuluje poszerze-
nie definicji przemocy o przemoc ekono-
miczną oraz rozważa zmiany w prawie do-
tyczącym mowy nienawiści. Przemoc nie 
jest jedyną kwestią poruszaną w rozmo-
wie. Istotne są również inne palące kwestie 
społeczne, na przykład parytetu. Szerszy 
kontekst społeczny obecny jest również  
w tekście o nastoletnich matkach z popraw-
czaków. Przemoc seksualna jest jednym  
z elementów rzeczywistości, której do-
świadczają te dziewczyny. „Nawet jeśli to 
klasyczny gwałt, te dziewczyny nie bardzo 
wiedzą, co to znaczy, bo w ich środowisku 
przemoc wobec kobiet jest normą” (19p). 
Brak edukacji seksualnej jest tematem tek-
stu Seks bez sensu (26p), w którym zazna-
cza się, że powinno się edukować dzieci 
na temat przemocy seksualnej. „Nastolat-
kom powszechnie wiadomo, że chłopcy 
chcą <tego> bardziej niż dziewczęta”, ale  
i chłopcy nie wiedzą, jak odmówić. Tekstem, w którym ważniejszy jest szerszy problem 
społeczny czy też większa historia jest również wspomniany wcześniej reportaż o męż-
czyźnie, który urodził dziecko. Tam również przemoc seksualna jest istotnym elementem 
rzeczywistości, ale nie definiuje narracji całego tekstu ani życia osoby, która jej doświad-
czyła. Opowieść ta nie jest obciążona stereotypami, osoba, która doświadczyła przemocy 
nie jest za nią w żadnej mierze odpowiedzialna. Jednak można dobrze opowiadać, choć 
ironicznie można również stwierdzić, że można, jeśli opowiada się o mężczyznach. 

Dwa teksty na temat przemocy seksualnej nie były 
szerzej analizowane, ponieważ dotyczą pedofilii. 

Jeden jest historią dzielnego motorniczego, który hob-
bystycznie tropi sprawców przemocy w Internecie, by 
postawić ich prosto pod drzwiami policyjnej furgonet-
ki (27p). Drugi natomiast to wywiad z seksuologiem 
zajmującym się leczeniem pedofilów. W rozmowie 
uderza podejście do seksualności mężczyzn jak do siły, 
której nie są w stanie kontrolować: „U mężczyzn popęd 
zaczyna się w mózgu. Gdy jego siła staje się duża, to 
mężczyzna szuka obiektu, żeby rozładować napięcie. 
Jeśli nie ma odpowiedniego obiektu, może zaakcepto-
wać jakikolwiek” (28p). Kobiety, w tym ujęciu, czekają na 
odpowiedni „obiekt, który go uruchomi”. Kobiece pożą-
danie zależne jest od mężczyzny, który potrafi obudzić 
„uśpiony” popęd. Oczywiście jeśli wcześniej jego włas- 
ny nie zawiedzie go na manowce.

WŁADZA POŻĄDANIA
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DON FURIOSA I SANCZO MAD MAX PANSA

Wy zabiliście świat”³³ – krzyczy do mężczyzn jedna z bohaterek filmu. Możliwe, 
że wyrzuca im doprowadzenie do wojny atomowej, która praktycznie zmiotła  
z powierzchni ziemi życie, ale inna opcja jest taka, że jej słowa odnoszą się do 

rzeczywistości, w której przyszło im egzystować. W filmowej teraźniejszości klanowe spo-
łeczeństwo kierowane 
jest przez fizycznie 
zdegradowanego, 
lecz postrzeganego 
jako boskiego i nie-
śmiertelnego Immor-
tant Jo. Cielesność 
jego synów, w struktu-
rze władzy pełniących 
funkcje dowódcze, 
również naznaczona 
jest deformacją. Fi-
zjologiczna anormal-
ność żołnierzy – War  
Boy’ów – zasadza się 
na genetycznie ogra-
niczonej długości ży-

cia, więc jeśli mają umierać to w klanowych potyczkach. Krew przelana na polu bitwy 
otwiera drzwi do życia wiecznego w Walhalii. Pozostali członkowie i członkinie społe-
czeństwa pod łachmanami skrywają kikuty dłoni i nóg, a pochylone głowy podnoszą 
tylko w nadziei na nową porcję tak upragnionej przez wszystkich wody.

Unikalność, bo nieskażona rozpadem fizyczność, to cecha pięciu żon boskiego władcy. 
Atrakcyjna aparycja w powiązaniu z możliwościami rozrodczymi skazuje je na wykorzy-
stanie i więzienie. Seksualna własność potwierdzona jest zamkniętymi na biodrach pasa-

³³ Cytaty pochodzą z filmu Mad Max. Na drodze gniewu.

„
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mi cnoty. Kobiece ciało ma charakter reprodukcyjny. Jeśli nie służy do przedłużania rodu, 
zawsze może produkować mleko i to w dosłownym sensie. Część kobiet, których status 
nie jest do końca wyjaśniony w filmie, jest dojona, a produkt z ich piersi sprzedawany 
innym klanom jako dobro 
luksusowe.

Beneficjentami tego sys-
temu społecznego są  
w niewielkiej liczbie 

mężczyźni, którzy sprawują 
władzę duchową i ekono-
miczną, a wszelkie formy 
buntu rozwiązują za pomocą 
przemocy. Ich orężem i miło-
ścią są oczywiście samocho-
dy, równie wykoślawione jak 
ludzkie ciała w nich zasiadające. Oddają idealnie to jak mężczyźni postrzegają sami siebie. 
Jak maszyny wojenne, za wszelką cenę pędzące na oślep przed siebie. Nie straszna jest 
im żadna przeszkoda. Wszystko potrafią zmiażdżyć z farsowym okrzykiem na ustach: „ja 
jestem sprawiedliwością, dyrygentem chóru śmierci”.

Wściekłość szaleńczego pościgu za uciekającymi żonami wynika z rozbicia rzeczywisto-
ści w samym jej jądrze. Jakiż męski honor wytrzyma bunt swoich „rzeczy”? Ileż współ-
czujących skrzyknie się natychmiast, by ratować nadszarpniętą dumę kamrata? Czy to  
z solidarności, czy może ze strachu, że im samym może się przytrafić to samo?

W trakcie ucieczki przed męską szarańczą jedna z kobiet chce wrócić. Przecież „byłyśmy 
jego skarbem, byłyśmy chronione i żyłyśmy w dostatku”. Jej głos jest odosobniony, po-
zostałe wolą zginąć niż za iluzoryczną wygodę stać się ponownie tylko i wyłącznie czyjąś 
własnością. Nie chcą być „towarem”. Droga, którą wybrała dla nich Furiosa prowadzi je 
do Gaju Wielu Matek. Tam mają znaleźć schronienie i co najważniejsze wolność. Nieste-
ty upragniona alternatywa okazuje się być tylko wspomnieniem. Nie istnieje już społe-
czeństwo kobiet, pozostało po nim kilka wojowniczek na motorach. Owszem pamiętają 
dawne czasy, nawet obydwie matki Furiosy i ją samą, ale nic poza wspomnieniami nie 
ocalało. One i nasiona wymarłych roślin w torbach przytroczonych do motocykli. Krzyk 
cierpienia głównej bohaterki uzmysławia beznadziejność sytuacji. Nie ma nadziei, jedyny 
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realny świat to ten, w którym kobieta jest poniżana i sprowadzona do roli seksualnie 
użytecznego przedmiotu.

Furiosa niczym Don Kichot nie chce uwierzyć w okrutną rzeczywistość. Gdzieś tam prze-
cież musi być jakiś inny świat, lepszy od tego, w którym się znajdują. Jeśli będą jechać 
wystarczająco długo na pewno gdzieś dotrą. Wyruszają, tym razem w nieznane. W głębi 
ducha wiedząc, że robią to, by umrzeć, ale przynajmniej na swoich warunkach. Mad Max 
zsiada ze swojego mechanicznego osiołka i pokazuje im jeszcze jedną możliwość, wska-
zując im drogę do domu: „Musicie wrócić tam, skąd przyjechałyście”. Kończy się ucieczka, 
rozpoczyna się starcie. Kobiety przedzierają się przez stojący na ich drodze tłum męż-
czyzn, który w pierwszym momencie nie chce nawet uwierzyć w to, co się dzieje. Jak to 
możliwe, że ktoś w ogóle ma czelność zakwestionować ich naturalną dominację.

Taki obraz rzeczywistości jest „nieco irytujący” dla jednej z komentujących osób: „To już 
nie jest delikatny feministyczny akcent”³⁴ stwierdza i dopytuje: „od kiedy to kobietom 
jest tak źle w tym strasznym męskim świecie”. Przecież „kobiety są bierne, bo tak jest 
najwygodniej”, a „nasilanie się działania wszelkiej maści ruchów feministycznych jest  
w tych okolicznościach co najmniej niezrozumiałe”. Inna osoba komentująca określa film 
„ideologiczną papką”, a kolejna osoba nie widzi w nim żadnej treści prócz „pani z jajami”. 
Większość jednak docenia „feministyczny film i metaforę naszych czasów” oraz nigdy „nie 
zapomną Imperator Furiosy, która wybija się z szeregu mdłych i nijakich kobiet”. Wskazują 
na zaangażowanie Eve Elsner³⁵ – pisarki i aktywistki feministycznej – w prowadzenie kon-
sultacji dla aktorek grających rolę żon. Elsner została zaproszona na plan, by „podzieliła się 
swoim doświadczeniem w pracy z ofiarami przemocy seksualnej na terenach objętych 
wojną”.

Mężczyźni zostają wyeliminowani. Zabici, przejechani, spaleni w wybuchach. Tylko 
martwi nie stanowią zagrożenia. Ciało Immortant Jo rzucone u bram byłego kró-
lestwa symbolizuje koniec dotychczasowego porządku. Jak każda rewolucja, tak 

i ta, wymagała ofiar. Iluzoryczni i samozwańczy bogowie zostali zdetronizowani. Wolność 
oznacza, że zmiana jest możliwa. Sanczo Pansa może odejść. 

³⁴ Komentarze z portalu filmweb.pl, dostęp on-line [23.03.2015].
³⁵ Eve Elsner potwierdza prowadzenie konsultacji z aktorkami: http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-32824637, 

dostęp on-line [03.07.2015].
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WNIOSKI I REKOMENDACJE

Większość z nas jest przeciwna stosowaniu przemocy. Większość z nas nie po-
chwala gwałtu. Większość z nas nie podpisze się pod stwierdzeniem, że sprawca 
jest niewinny.

Jednocześnie skala przemocy seksualnej 
pozostaje ogromna. Piosenka, która zachę-
ca do „jebania blachar w każdą dziurę, która 
jest możliwa” osiąga szczyt popularności.  
A jednym z najczęściej podnoszonych przez 
uczestników szkoleń nt. przemocy seksual-
nej realizowanych w ramach projektu „Moc 
w przemoc” problemów było dociekanie jak 
olbrzymia (wbrew statystykom) jest liczba gwałconych mężczyzn i co zrobić, gdy kobiety 
kłamią, że zostały zgwałcone, co podobno zdarza się notorycznie.

Mamy więc do czynienia z postawą pełną sprzeczności: jestem przeciwny/a przemocy 
seksualnej, ale… ale to nie przemoc, ale on jest niewinny, ale ona kłamie, ale po co tam 
poszła, ale była naiwna. Sposób myślenia o przemocy seksualnej to najczęściej wypadko-
wa obiegowych opinii o seksualności obu płci reprodukowanych przez  telewizję, prasę, 
filmy, piosenki. Przekazy medialne i kulturowe przyczyniają się do rozmywanie definicji 
przemocy, normalizowanie i erotyzowanie przemocy, postrzeganie męskiej seksualności 
jako niepohamowanej, a kobiet jako jedynych odpowiedzialnych za kontakt seksualny, 
nawet ten, który odbył się wbrew ich woli.

Dopiero krytyczna, często bolesna refleksja pozwala na zweryfikowanie postawy wobec 
przemocy seksualnej i dostrzeżenie jej złożonych, społeczno-kulturowych przyczyn. 

Sposób myślenia o przemocy 
seksualnej to najczęściej wypadkowa 
obiegowych opinii o seksualności obu 
płci reprodukowanych przez telewizję, 
prasę, filmy, piosenki.

„
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Mężczyźni

Głos jest częściej oddawany oskarżonym/sprawcom przemocy seksualnej – mężczyz- 
nom i/lub osobom świadczącym na ich korzyść. Oznacza to, że relacjonowana jest ich 
wersja zdarzeń oraz są cytowani bezpośrednio i pośrednio.

Pozycja: prestiż, pieniądze i władza oskarżonego/sprawcy – mężczyzny jest podkreślana  
i działa na jego korzyść. Oznacza to, że tekst wielokrotnie przywołuje ogólnie cenione  
i szanowane cechy, funkcje pełnione przez oskarżonego/sprawcę przemocy seksualnej.

W samej konstrukcji językowej brakuje sprawcy przemocy seksualnej – mężczyzny, szczególnie  
w przypadku strony biernej użytej bez dopełnienia, np. kobieta została zgwałcona. Pro-
blemem jest trudność znalezienia synonimu dla słowa „gwałt”, co skutkuje używaniem 
określeń, które akcentują seksualny charakter aktu, np. gwałt – obcowanie seksualne,  
a nie jego przemocowy charakter.

sprawcy/oskarżeni o przemoc seksualną

w przebadanych tekstach kultury

Sposób w jaki przedstawiana jest

przemoc seksualna
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Głos jest rzadziej oddawany osobom doświadczającym przemocy – kobietom i osobom 
świadczącym na ich korzyść. Oznacza to, że ich wersja zdarzeń nie jest relacjonowana 
albo jest relacjonowana jako wątpliwa oraz że cytowane są ich wypowiedzi sporadycznie 
lub nie są cytowane wcale.

Kontekst zdarzenia działa przeciwko osobie, która doświadcza przemocy. Oznacza to, że 
wąski kontekst – skąpo przywoływane informacje na temat osoby doświadczającej prze-
mocy – kobiety, sprzyja stereotypowej ocenie i skutkuje przerzuceniem na nią odpowie-
dzialności za przemoc.

Brak informacji o osobie, która doświadczyła przemocy seksualnej – kobiecie, skutkuje opi-
sywaniem jej określeniami sugerującymi jej anonimowość, np. kobieta, ona. W wielu 
przypadkach występuje w liczbie mnogiej, np. pracownice. Czasami tylko jako bezpod-
miotowa strona czynności, np. seks za zwolnienie koleżanki z pracy.

Kobiety
osoby doświadczające przemocy seksualnej
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Odpowiedzialność za przemoc seksualną

Zachowana zostaje prawna zasada domniemania niewinności osoby oskarżonej – męż-
czyzny i społeczna zasada domniemania winy osoby doświadczającej przemocy – ko-
biety. Oznacza to, że osoba doświadczająca przemocy seksualnej przedstawiana jest jako 
winna/odpowiedzialna za tę przemoc.

Przemoc seksualna wobec kobiet ulega zrelatywizowaniu. Oznacza to, że sam akt prze-
mocy seksualnej, gdy dotyczy kobiet jest umniejszany, przedstawiany jako coś mniej 
groźnego, mniej poważnego niż przemoc. Przestaje być określany przemocą, a zaczyna 
być np. romantycznym uczuciem lub niepożądanym zachowaniem.

Prowadzenie narracji o przemocy seksualnej w ten sposób skutkuje przenoszeniem odpowiedzialności 
i winy ze sprawcy na osobę – kobietę doświadczającą przemocy. Odbywa się to na różne sposoby od 
obwiania wprost: „po co tam poszła?”, przez oskarżania i pomówienia: „próbuje szantażować”, do wy-
łącznego obarczania konsekwencjami – „karą”: „nienawidzę siebie”. Tymczasem sprawca, nawet jeśli 
udowodniono mu winę wielokrotnie, otrzymuje głos by móc zaprzeczyć: „jestem niewinny”.
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Zachowaj prawną zasadę domniemania niewinności oskarżonego, zrezygnuj ze społecznej 
zasady domniemania winy osoby doświadczającej przemocy – kobiety.

Zastanów się, na których cechach osoby oskarżonej/sprawcy – mężczyzny skupiasz się i dlaczego. Za-
stanów się, na których cechach osoby doświadczającej przemocy – kobiety skupiasz się 
i dlaczego.

Oddaj głos osobie – kobiecie, która doświadczyła przemocy – niech mówi o sobie i za siebie.

Im bardziej złożony kontekst sytuacji, tym większe zrozumienie i mniejsza tendencja do 
obwiniania osoby – kobiety doświadczającej przemocy – dlatego nie poprzestawaj na 
skrótach i uproszczeniach.

Gdy opisujesz lub czytasz o przypadku przemocy seksualnej, spróbuj wyjść poza pojedynczy przypa-
dek, zastanów się nad systemowymi i społecznymi przyczynami zjawiska, sprawdź czy istnieją jakieś 
tendencje.
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Lp. Numer Tytuł i autor/autorka Cytat, uwagi

1p 16/2015 Gwałt pigułkowy Opowieść osoby, która została zgwałcona przez 
nieznanego mężczyznę i zaszła w ciążę.

2p 21/2015 Dramaty debaty Marek 
Ostrowski, Łukasz Wójcik

„Moderator Bernard Shaw zniszczył kandydata 
Michaela Dukakisa, znanego przeciwnika kary śmierci, 
pytaniem, jaką karę by wymierzył hipotetycznemu 
gwałcicielowi i mordercy własnej żony”.

3p 21/2015 Max od kraks Urszula Schwa-
rzenberg-Czerny

„Mad Max nie był pod tym względem wyjątkowy, 
doskonale wpisywał się w nurt murder, rape and 
mayhem (morderstwa, gwałty i chaos)”.

4p 22/2015 Ku pamięci Daniel Passent „Pałacyk w Chobielinie, zgodnie z decyzją reani-
mowanej Komisji Majątkowej, zostanie przekazany 
jednemu z kościołów na dom zgwałconej matki”.

5p 23/2015 Irlandia się odwraca Adam 
Szostkiewicz

„Wkrótce potem zaczęły napływać wiadomości  
o gwałtach księży na nieletnich”.

6p 23/2015 Wokulski żyje Zdzisław 
Pietrasik

„On nie wzdycha, ale zakrada się do łask ciotki, ręce 
i nogi oplątuje ojcu, a mnie chce porwać gwałtem, 
jeżeli nie zmusić do tego, ażebym mu się sama 
oddała…

7p 24/2015 Rysunek Jana Kozy „Sam się prosił w tych kusych szortach”.
8p 24/2015 Metoda Chaplina rozmowa 

z Larsem Sabyee Christen-
senem

„W obu powieściach, w Półbracie i wydanym niedaw-
no Odpływie, pojawia się gwałt wojenny. Fred jest 
dzieckiem gwałtu, a Henry jest niemieckim bękartem”.

„W Półbracie odpowiedzią na traumę, na cierpienie, 
na gwałt jest milczenie, forma odmowy udziału  
w życiu”.

9p 25/2015 Mem, obrona przed złem 
Gaja Grzegorzewska

„Sieciowi kpiarze z równym zapałem będą robić sobie 
jaja z modelek sprzedających się za dolary arabskim 
szejkom, z reakcji społeczeństwa na Oscary, z księży 
molestujących dzieci czy terrorystów wykrzykujących 
Allahu Akbar podczas dokonywania zamachów”.

10p 25/2015 Ochota na pociąg Paweł 
Walewski

„Molestowanie seksualne w dzieciństwie lub gwałt – 
to kolejne blokady. Nigdy nie uda się ich pokonać, 
jeśli partnerzy będą unikać szczerej rozmowy  
o traumatycznych przeżyciach, mogących zabu-
rzać ich seksualne relacje. Według seksuologów, im 
bardziej represyjnie partnerzy podchodzą do własnej 
seksualności, tym z reguły mniej im wychodzi, a brak 
orgazmu jest tego pierwszym objawem”.

LISTA ARTYKUŁÓW Z TYGODNIKA „POLITYKA”

ZAŁĄCZNIKI
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11p 25/2015 Wkurzony PL Daniel Passent „To skrajna wizja, co nie zmienia faktu, że sam czekam, 
aż „Fakty” przestaną być pełne zgwałconych dzieci, za-
mordowanych rodziców i pijanych rowerzystów (…)”.

12p 25/2015 Pistorius wychodzi z więzie-
nia 

„Prawdopodobieństwo, że mieszkanka RPA zostanie 
zgwałcona wynosi 40%, ok. 90% z pół miliona gwał-
tów rocznie nie jest zgłaszanych”.

13p 25 /2015 Ofiary kanadyzacji Maciej 
Jarkowiec

„Raport opisuje konstrukcje „terapeutycznych” krzeseł 
elektrycznych, mówi o wbijaniu igieł w język, kąpie-
lach w lodowatej wodzie, molestowaniu i gwałtach”.

14p 25/2015 Zamrożone uczucie Zdzisław 
Pietrasik

„Claudia Llosa opowiedziała w nim o peruwiańskiej 
dziewczynie, córce zgwałconej kobiety”.

15p 26/2015 Córka dwóch ojców Agniesz-
ka Sowa

Artykuł o transseksualnym mężczyźnie, który w wy-
niku zgwałcenia przez mężczyznę/mężczyzn zaszedł 
w ciążę.

16p 27/2015 Lista życzeń rozmowa z prof. 
Małgorzatą Fuszarą

Pytania o prawo dotyczące gwałtów.

17p 27/2015 Pierwszy rok zemsty Patrycja 
Sasnal

„Te kary są znacznie skuteczniejsze niż więzienie, 
gdzie latami torturują, gwałcą i w końcu niszczą 
człowieka”.

18p 28/2015 Syndrom Srebrenicy Marek 
Ostrowski

„Fakt, że w wielu sprawach Trybunał latami czeka na 
wykonanie nakazów wydanych wobec sprawców 
rozlicznych rzezi i gwałtów oraz zbrodni wojennych, 
na pewno obniża jego prestiż”.

19p 29/2015 Bezprawne matki Janina 
Podgórska

„Kiedyś 70-80% dziewczyn trafiało do jego placówki 
za kradzieże. Dziś w 80% chodzi o przestępstwa 
agresywne: rozboje, pobicia, ciężkie uszkodzenie 
ciała, wymuszenia, współudział w zabójstwie, a nawet 
brutalne gwałty.”

„Przekonuje, żeby się nie bała, bo 14-latki przecież 
nie zachodzą w ciążę, więc się nie boi. A jeśli mimo 
wszystko się ociąga, chłopak bierze dowód miłości 
siłą.”

„Nawet jeśli to klasyczny gwałt, te dziewczyny nie za 
bardzo wiedzą, co to znaczy, bo w ich środowisku 
przemoc wobec kobiet jest normą” – opowiada 
Romuald Sadowski.

20p 29/2015 Uber ponad prawem Cezary 
Kowanda

„W Indiach jeden z kierowców Ubera został oskarżony 
przez pasażerkę o gwałt, co lokalne władze wykorzy-
stały do delegalizacji firmy”.

21p 30/2015 Wszyscy jesteśmy bieżeńcami 
Adam Krzemiński

„Czy my, kobiety w wieku rozrodczym, mamy tych 
»chętnych« wpuszczać, te testosteronowe bomby, 
które nas molestują, gdy idziemy do pracy czy szkoły, 
jak to było w moim wypadku?”.

22p 31/2015 Obrona z premedytacją Artur 
Domosławski

„Około 8% ofiar linczów to osoby, które nie popełniły 
żadnego przestępstwa – zostały mylnie uznane za 
sprawców kradzieży, napadów, gwałtów”.
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23p 32/2015 Manewrowi, okładkowi i za-
daniowani Piotr Pytlakowski

„Został, jak to się mówi, kontaktem osobowym  
w zamian za ochronę przed wydaniem go niemiec-
kiej prokuraturze, która ścigała obywatela Białorusi  
m. in. za gwałt”.

24p 32/2015 Jedyny taki Donald Tomasz 
Zalewski

„Meksyk przysyła nam nielegalnych imigrantów, a to 
gwałciciele i handlarze narkotyków”.

„Może domaga się po prostu, by nie nazywać go 
błaznem – jak to uczynił wpływowy konserwatywny 
komentator Charles Krauthammer – ani nie podsu-
wać mediom historyjek mających go skompromito-
wać, jak publikacja w „Daily Beast” o wypowiedzi Ivany 
sprzed lat, że mąż ją »zgwałcił« (była żona wyjaśniła, 
że nie należy jej słów interpretować dosłownie albo 
w sensie kryminalnym)”.

25p 32/2015 Bólu król Justyna Sobolewska „Bohaterka innego opowiadania robi coś zupełnie 
niespodziewanego – próbuje nawiązać relację  
z gwałcicielem, jest w stanie wykrzesać dla niego 
uczucie. A on jest tak zaskoczony, dotknięty tym, że 
ona nie zachowuje się jak ofiara, że odstępuje od 
gwałtu”.

26p 33/2015 Seks bez sensu Joanna Cieśla Artykuł o edukacji seksualnej.

„Telefon Zaufania oraz poradnictwo e-mailowe, dosta-
ła pytanie od 25-letniej kobiety, czy jeśli w szkole 
podstawowej chłopcy rozebrali ją do bielizny, dotykali 
i symulowali z nią stosunek seksualny, to możliwe, 
że padła ofiarą molestowania seksualnego? Pytanie 
to wyraźnie ilustruje problem. Młodzi ludzie są coraz 
bardziej zagubieni, ponieważ dorastają  
w kulturze nadmiernie przesyconej seksualnością,  
w której ciała ludzkie, zwłaszcza kobiece, traktowane 
są przedmiotowo”.

27p 34/2015 Łowca dewiantów Edyta 
Gietka

Artykuł o mężczyźnie, który tropi pedofilów w Inter-
necie i wystawia ich policji.

28p 34/2015 Zastępczy przestępcy 
rozmowa z dr. Wiesławem 
Czernikiewiczem

Wywiad z terapeutą osób o skłonnościach pedofil-
skich.

29p 34/2015 Przezywajmy się Grażyna 
Plebanek

„Gwałty jako broń wojenna są stosowane teraz, dziś”.

30p 35/2015 Ptaki śpiewają w Kigali 
Łukasz Maciejewski

„Wyobraź sobie, że codziennie musisz oglądać sąsia-
da, który 20 lat temu zamordował twojego ojca  
i zgwałcił siostrę”.

31p 36/2015 Ból i wstyd szkockich bisku-
pów

Notka prasowa o zakonnicy i księdzu, którzy zgwałcili 
dziewczynkę.

32p 36/2015 Rządy nieznanych sprawców 
Artur Domosławski

„To były więzień, skazany przed laty za napad i gwałt; 
ostatnio zajmował się myciem samochodów”.

33p 36/2015 Klucz do szkoły Ewa Wilk „Media przez wiele lat ekscytowały się faktami, że tu 
włożyli angliście kosz na głowę, tam samobójstwo 
popełniła dziewczynka przez kolegów”.
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34p 37/2015 Jak zdradzono zdradzających 
Urszula Schwarzenberg-
-Czerny

„Program o bardzo konserwatywnej, religijnej  
i wielodzietnej amerykańskiej rodzinie, który zniknął 
z anteny amerykańskiej stacji TLC już w maju – po 
tym, jak wyszło na jaw, że Duggar molestował jako 
nastolatek swoje młodsze siostry, a jego rodzice nie 
poinformowali o tym policji”.

35p 37/2015 Bura strefa Violetta Krasnow-
ska

Artykuł o aferze korupcyjnej naokoło wiceministra 
Jana Burego, a w niej wątek marszałka podkarpac-
kiego Karapyty oskarżonego o gwałt i molestowanie 
seksualne.

36p 37/2015 China dream Adam Krze-
miński

„A w telewizji: filmy fabularne, w których japońscy 
żołnierze z rechotem ścinają głowy, gwałcą kobiety, 
palą, gotują i zakopują żywcem – by po krwawej orgii 
śpiewać Cichą noc i popijać sake”.

37p 37/2015 Burz zbudowane, odbuduj 
zburzone Jan Dziadul

„27 stycznia 1945 r. miasto opanowała Armia Czer-
wona – nastał czas grabieży, gwałtów, deportacji 
ludności (…)”.

38p 38/2015 Nie uchodzi nie pomóc Marek 
Ostrowski

„Temat „»obcych kulturowo« uchodźców, którzy przy-
jadą gwałcić nasze kobiety i zabijać niemowlęta, jest 
dla nacjonalistycznej prawicy kampanijnym darem 
niebios”.

39p 38/2015 Zbrodniczy bohater Robert 
Ostaszewski

„Jak łatwo się domyślić, uwikłał się tam w prowadze-
nie nieoficjalnego śledztwa w sprawie zwyrodnialca, 
który gwałcił kobiety i gryzł je do krwi, zarażając 
śmiertelną chorobą”.

40p 38/2015 Ludy świata pukają do bram 
Artur Domosławski

„»Zgwałcimy cię na śmierć za zdradę kraju!« – usły-
szała Eliza Goroya, działaczka Amnesty International. 
Wolontariuszce, która filmowała zajście, faszyści 
złamali w trakcie szarpaniny palec”.

41p 39/2015 Pislamista, czyli Arab wybor-
czy Adam Szostkiewicz

„Uchodźców ani migrantów ekonomicznych ze 
świata muzułmańskiego jeszcze u nas nie ma (i nie 
wiadomo, czy i kiedy będą), ale już gwałcą, bezczesz-
czą świątynie, palą nasze przedmieścia, wprowadzają 
szariat, atakują polskość”.

42p 39/2015 Matka niezłomna Malwina 
Dziedzic

„Można straszyć gwałtami i tym, że kobieta będzie 
zmuszona wybierać: swoje życie albo życie dziecka, 
ale w praktyce tak nie jest”.

43p 39/2015 Romantyczny i rozważny 
Marcin Kołodziejczyk

„(…) Albo: Pamiętaj, gówniarzu, że twoją młodszą 
siostrę mogą zgwałcić nieznani sprawcy”.

44p 40/2015 Nieprzekraczalne granice mi-
łosierdzia Sławomir Mizerski

„A ta, jak wiadomo, grozi islamizacją, gwałtami, zanie-
czyszczaniem kościołów i stopniowym zanikaniem 
polskości.”
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Lp. Tytuł Numer/strona Objętość

1. Przyjaciele zawiedli Kamila. Żona Durczoka przerywa 
milczenie
Sekret żony Durczoka: Dlaczego bronię męża?

Fakt/80/8

Fakt/80/1

razem z jedynką cała strona

2. Jackson wziął ze mną ślub. Ofiary żądają nowych 
odszkodowań

Fakt/80/24 3/4 ostatniej strony

3. Prokuratura: Durczok nie molestował Fakt 86/6 3/4 strony
4. Koniec procesu seksposła Fakt 86/5 1/5 kolumny (krótka infor-

macja)
5. Żona Durczoka dla Faktu: Cieszę się z decyzji proku-

ratora
Fakt 87/8 3/4 strony

6. Wybryk gwiazdy na koncercie. Pocałowała go a on… Fakt 87/24 1/3 strony
7. Marszałek oferował pracę za seks. Ujawniamy kulisy 

podkarpackiej seksafery
Fakt 95/7 1/3 strony

8. Śmierć polskiej studentki w Izraelu. Zobaczył ciało 
córki i pękło mu serce

Fakt 95/12 pół strony

9. Nowe szczegóły afery podkarpackiej. Prawo jazdy za 
seks

Fakt 96/3 pierwsza strona oraz 2/3 
strony

10. Skandal w wyborach Miss Wielkopolski. Nagroda za 
seks

Fakt 98/8 3/4 strony

11. Państwowa Inspekcja Pracy o aferze Durczoka: Mole-
stowania nie było

Fakt 99/1

Fakt 99/7

pierwsza strona – 1/2

4/5 strony
12. Sponsor konkursu piękności się broni. Mam powodze-

nie, nie chcę miss!
Fakt 99/14 3/4 strony

13. Ktoś ją najpierw zgwałcił. Darię zabili w ziemi świętej Fakt 100/12 1/3 strony
14. Skandaliczny wyrok w Elblągu. Gwałciciel 2-letniej 

dziewczynki spędzi w więzieniu jedynie dwa lata
Fakt 100/12 1/5 kolumny

15. Afera wokół Durczoka. Ofiary idą do sądu Fakt 100/19 4/5 strony
16. Organizator wyborów oskarża piękność: miss mnie 

szantażuje
Fakt 101/14 3/4 strony

17. Durczok nie wróci do TVN Fakt 101/15 1/5 strony
18. Kandydatki na miss: Miałyśmy wyglądać suczo Fakt 102/8 1/4 strony
19. Afera wokół byłego dziennikarza. Durczok w prokura-

turze w sprawie narkotyków
Fakt 105/8 1/2 strony

20. Polski prawnik skazany za gwałt i stręczycielstwo Fakt 113/11 1/5 strony

LISTA ARTYKUŁÓW Z „GAZETY CODZIENNEJ. FAKT”
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21. Opolski sąd łagodny dla zwyrodnialca. 3 lata dla 
pedofila. To ma być kara?

Fakt 113/11 1/2 strony

22. Katecheta ze Skawy stanie przed sądem. Ksiądz przy-
znał się do molestowania dziewczynek

Fakt 123/14 1/5 strony

23. Kulisy zabójstwa Polki w Ziemi Świętej. Zabił Darię, bo 
nie dała się pocałować

Fakt 125/11 1/2 strony

24. Napastował młode lekarki z lubelskiego szpitala. 
Ordynator oskarżony o molestowanie

Fakt 126/8 1/5 strony

25. 13-latki zostały prostytutkami Fakt 134/8 cała strona
26. Matka pokrzywdzonej nastolatki oskarża pedofila. 

Córeczka rzuciła się pod pociąg, bo została zgwałcona
Fakt 137/6 4/5 strony

27. Skandal w poznańskim gimnazjum. Katecheta mole-
stował nastolatka

Fakt 137/11 4/5 strony

28.. Zgwałcona 14-latka rzuciła się pod pociąg. Prokurator 
wiedział o zboczeńcu, ale nic z tym nie zrobił

Fakt 138/8 4/5 strony

29. Pragnął pomścić zgwałconą 14-latkę. Ojciec skrzyw-
dzonej dokonał samosądu

Fakt 139/6 4/5 strony

30. Świadek samosądu ojca zgwałconej 14-latki. Dźgnął 
nożem i zaczął się modlić

Fakt 140/8 1/2 strony

31. Prokuratura w Wielkopolsce oskarża: Ksiądz molesto-
wał ministranta

Fakt 140/10 4/5 strony

32. Wstrząsająca relacja ofiary zboczeńca. Wykręcił mi 
ręce i wepchnął do auta

Fakt 142/10 4/5 strony

33. Matka zgwałconej dziewczynki ostrzega: Chrońcie 
przed nim swoje dzieci!

Fakt 143/10 1/2 strony

34. Fałszywy ginekolog w szpitalu Fakt 144/11 1/5 kolumny
35. Usypiałem kobiety i je gwałciłem Fakt 157/24 1/2 strony
36. Dziewczynki z Piły. Rozbierały się przed pedofilem Fakt 160/9 1/5 kolumny
37. Proces księdza pedofila odroczony Fakt 161/6 1/5 strony
38. Brutalny gwałt. Aby zatrzeć ślady, chcieli zabić ofiarę 

kamieniem
Fakt 161/8 1/5 strony

39. Seksafera w Dobrzycach. Straciłam pracę, bo nie 
chciałam z nim seksu

Fakt 164/10-
11

cała strona i 1/2 strony

40. Wujek zgwałcił niemowlę Fakt 165/13 1/5 strony
41. Miss stanie przed sądem Fakt 187/10 1/3 strony
42. Durczok uratował swoje małżeństwo Fakt 190/16 4/5 strony
43. Tak dzisiaj żyje Durczok Fakt 191/9 cała strona
44. Nastolatek rzucił się na rozmodloną 60-latkę. Zbocze-

niec zgwałcił kobietę w kościele
Fakt 192/10 1/2 strony

45. Psycholog zbada gwałciciela Fakt 197/13 1/5 kolumny
46. Alicja mogła zabić gwałciciela Fakt 211/10-

11
cała strona

47. Alicji należy się odszkodowanie Fakt 212/9 1/2 strony
48. Zboczeniec potrącił Patrycję, by ją zgwałcić Fakt 216/7 1/5 strony
49. Kłamstwa, szantaż i koneksje w mediach Fakt 215/13 cała strona, materiał rekla-

mowy
50. Niedoszły gwałciciel sam się zgłosił na policję Fakt 219/8 1/5 strony
51. Były prezydent Olsztyna skazany. Dostał 5 lat za gwałt Fakt 221/7 1/2 strony
52. Zeznania kolegów pogrążą Durczoka? Fakt 228/2-3 cała strona i 1/2 strony



Raport powstał w ramach projektu Moc w przemoc 
realizowanego ze środków programu Obywatele dla 
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