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PRZEMOC W MEDIACH AUDIOWIZUALNYCH
Sprawozdanie z seminarium Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Warszawa, 25 lutego 1997 r.

Powszechnym zjawiskiem w dzisiej
szej rzeczywistości staje się agresja
i przemoc w mediach audiowizualnych.
Obok ilościowego nasilenia scen prze
mocy zwraca uwagę coraz większa ich
drastyczność i brutalność. Bardzo czę
sto samo przedstawienie śmierci już
nie wystarcza - nie robi dostatecznie
dużego wrażenia, dlatego też twórcy
programów starają się je odpowiednio
naświetlić i wzmocnić. Niepokojące
jest również banalizowanie agresji
i przedstawianie jej jako akceptowanej,
czy wręcz pożądanej formy zachowań
międzyludzkich. Często wykorzystuje
się przemoc jako jeden ze środków osią
gania efektów komicznych, szczególnie
przez pokazywanie, że śmierć, morder
stwo i zniszczenie mogą być zabawne,
śmieszne i nieważne.
Należałoby zastanowić się nad
wpływem tej zalewającej nas ekrano
wej przemocy na przeciętnego widza.
W jaki sposób oddziałuje to na psychi
kę odbiorców? A jeżeli jest to wpływ
negatywny, to czy można tu coś zmienić
i w jakim stopniu? Zagadnienia te zos
tały podjęte na seminarium Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, które odby
ło się w Warszawie 25 lutego 1997 roku.

Zgromadziło ono wielu przedstawicieli
stacji telewizyjnych i radiowych, twór
ców programów i dziennikarzy. Wśród
zaproszonych gości znaleźli się również
znani naukowcy zajmujący się proble
matyką agresji w mediach. Wygłosili
oni referaty, w których przedstawili za
gadnienie przemocy z różnych perspe
ktyw.
Otwarcia seminarium dokonał prze
wodniczący KRRiTV Bolesław Sulik,
witając zaproszonych prelegentów,
przybyłych gości i wszystkich zebra
nych na sali. Następnie organizatorzy
zaprezentowali materiał filmowy skła
dający się z fragmentów programów te
lewizyjnych emitowanych w ostatnim
czasie. Przedstawiał on drastyczne sce
ny przemocy pochodzące zarówno
z kreskówek, filmów fabularnych, jak
i z programów informacyjnych. Pokazy
wana agresja dotyczyła nie tylko relacji
między mężczyznami, lecz również mię
dzy kobietami (!).
Członek KRRiTV, dr Jan Szafraniec, w słowie wstępnym zwrócił uwagę
na fakt znacznego nasilenia scen agresji
w telewizji. Równocześnie zauważył, że
przeciwko prezentowanej na szklanym
ekranie fali przemocy podnoszą się co
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raz liczniejsze głosy protestu pochodzą
ce z różnych środowisk. Nie można za
przeczyć temu, że telewizja pełni obec
nie funkcję socjalizującą, kształtuje oso
bowość dzieci i młodzieży, prezentując
pewne wartości, cele i modele zachowa
nia, a także umożliwiając identyfikację
z określonymi wzorcami osobowymi.
Zatem należy zastanowić się, jakie war
tości i cele proponuje się odbiorcy. Czy
opierają się one na uznaniu wartości
osoby ludzkiej i jej godności? A może
w ogóle nie należy propagować ża
dnych wartości ze względu na „wol
ność” każdego człowieka? Co więc ma
być wyznacznikiem podejmowanych
decyzji i działań: wolność od wartości
czy wolność ku wartościom?
Te pytania oraz przedstawione refe
raty miały stać się, w zamyśle organiza
torów, bodźcem pobudzającym do re
fleksji, a następnie wprowadzania kon
kretnych zmian w programach emito
wanych przez media audiowizualne.
Profesor Adam Frączek zapoznał
uczestników konferencji z następstwami
oglądania przemocy w telewizji przez
dzieci w świetle badań prowadzonych
głównie w Stanach Zjednoczonych. Od
ponad trzydziestu lat są tam prowadzone
badania longitudinalne dotyczące tego
problemu. Badania te, oceniane jako
bardzo dobre pod względem metodolo
gicznym, polegają na zbieraniu od tych
samych osób w odstępach kilku lub kil
kunastu lat określonych danych, które
następnie są porównywane. Badania te
wykazały silny związek między ogląda
niem agresji w telewizji przez ośmiolet
nie dzieci a ich agresywnym zachowa
niem po dziesięciu latach. Zauważono
również, że osoby o dużej skłonności
do oglądania przemocy w telewizji
w wieku ośmiu lat po kilkunastu latach

częściej popełniały różne przestępstwa.
Podobne badania były prowadzone rów
nież w Izraelu, Finlandii i w Polsce, choć
w nieco mniejszym zakresie. Stwierdzo
no na ich podstawie, że kształtowanie się
postawy agresywnej w wyniku oglądania
w telewizji scen przemocy zależy od kil
ku czynników. Są to między innymi: silna
identyfikacja z agresywnym bohaterem,
odbiór filmu jako rzeczywistości reali
stycznej, silne fantazje agresywne oraz
aprobata dla zachowań agresywnych.
Badania wykazały również, że częste
oglądanie przemocy łączy się z mniejszy
mi osiągnięciami w szkole, a dziecko,
doświadczając wówczas odrzucenia
w grupie, zaczyna reagować agresją,
chcąc zwrócić na siebie uwagę. Wó
wczas częściej ogląda filmy zawierające
sceny przemocy identyfikując się z sil
nym i agresywnym bohaterem. Wpływa
to na budowanie w mentalności dziecka
stereotypu, że konflikty rozwiązuje się
przy użyciu siły, a przemoc jest najskute
czniejszym środkiem osiągania swoich
celów. Ukształtowanie takiego stereoty
pu zwiększa prawdopodobieństwo ła
twego uruchomienia go w różnych sytua
cjach społecznych, pociągając za sobą
określone zachowania. Ponadto ogląda
nie przemocy w telewizji przyczynia się
do desensytyzacji, czyli znieczulenia,
spadku wrażliwości na przemoc. Obra
zy pełne agresji sprawiają, że widz przy
zwyczaja się do nich, pozostaje odprężo
ny, obojętny i spokojny nawet wtedy, gdy
ogląda sceny okrucieństwa i nieludzkie
męczarnie. Równocześnie zostaje znacz
nie obniżona zdolność do empatii
(współodczuwania), zwiększa się zapo
trzebowanie na oglądanie agresji oraz
kształtuje się zespół przekonań o świe
cie, w którym dominuje walka, zemsta
i brak życzliwości.
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Na podobne mechanizmy oddziały
wania obrazów przemocy na psychikę
wskazała profesor Maria Braun-Gałkowska*.
Doc. dr hab. Roman M. Kalina za
uważył, że media bardzo często ukazują
agresywność jako pożądaną cechę czło
wieka, jako zachowanie pozytywne. Jest
ona przedstawiana jako oczekiwana
metoda osiągania sukcesu w ogóle,
a w szczególności w sporcie. Bardzo czę
sto bowiem komentujący walkę sporto
wą posługują się w sposób nieuprawomocniony słowami „agresja”, „agre
sywny”, nadając im konotację pozytyw
ną. Równocześnie w mediach audiowi
zualnych eksponuje się agresję w celach
rozrywki, a prezenterzy, zamiast wyjaś
nienia, że za chwilę zobaczymy sceny
wielokrotnego zabijania i zadawania in
nym cierpień, na ogół zachęcają do
obejrzenia tak zwanego filmu akcji lub
zapowiadają „mocne wrażenia”. Wyda
je się, że powyższe zachowania mogą
wypływać z przyjęcia koncepcji katharsis, która miała być społecznie akcepto
wanym sposobem na kontrolowane wy
ładowanie agresji poprzez oglądanie
scen przemocy. Akceptacja agresji mo
że również wynikać z przyjęcia założe
nia, że agresja jest popędem człowieka
do walki. Przeczą jednak temu wyniki
wielu badań prowadzonych w tym za
kresie i nie da się zaprzeczyć, że w świe
cie ludzkim agresja nie może odgrywać
żadnej pozytywnej roli. Aby jej przeciw
działać, należy oprzeć się na kryteriach
teorii walki obronnej, gdzie agresywno
ści przeciwstawiana jest waleczność.
Jest to termin kluczowy w tej teorii.
* Tekst prof. M. Braun-Gałkowskiej publi
kujemy w niniejszejszym numerze „Ethosu" przyp. red.
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Podstawą zachowania jest tu brak pro
wokacji oraz adekwatność stosowanych
środków w odpieraniu ataku. „Walecz
ny jest człowiek sprawny i biegły w sztu
ce wojowania i na tyle wrażliwy, odważ
ny i mądry, iż nigdy nie prowokuje,
a w obronie koniecznej minimalizuje
straty własne i wystrzega się zadawania
nieuzasadnionych zniszczeń, bólu i cier
pienia, a ponadto wykazuje czynną ży
czliwość wobec agresora, gdy tylko oko
liczności walki to umożliwiają”. Nieroz
łącznym atrybutem waleczności jest go
towość zarówno do zadania śmierci - ale
tylko w ostateczności, jak i poświęcenia
życia. Pogarda dla agresywności, a po
chwała waleczności w programach tele
wizyjnych i respektowanie reguł walki
szlachetnej jako normy w rozwiązywa
niu konfliktów mogłyby stanowić alter
natywne rozwiązanie o znacznej sile od
działywania na kształtowanie postaw
społecznych.
Natomiast pani Magdalena Gwia
zda, przedstawicielka CBOS-u, zapre
zentowała wyniki badań socjologicz
nych dotyczących przemocy w mediach.
Statystycznie co trzeci Polak lubi oglą
dać agresywne filmy: są to głównie oso
by młode (między 25-34 rokiem życia).
Niepokojący jest fakt, że akty agresji,
takie jak morderstwo, gwałt, tracą cha
rakter przemocy. Szczególnie ludzie
młodzi: uczniowie, studenci, urzędnicy
niższego szczebla i pracownicy fizyczni
są najbardziej tolerancyjni w oglądaniu
przemocy. W opinii respondentów naj
więcej scen przemocy emituje program
Polsat. Jeżeli chodzi o filmy rysunkowe,
to znajdują się one na drugim miejscu
pod względem zawartości scen przemo
cy. Według respondentów przemoc sta
nowi dla młodego widza większe zagro
żenie niż erotyka. Badania pokazują, że
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około 90% respondentów uważa, iż po
kazywanie w filmach scen okrucieństwa,
tortur i zabijania przyczynia się do
zwiększenia brutalności w naszym ży
ciu, a około dwóch trzecich osób twier
dzi, że oglądanie scen brutalnych w tele
wizji źle wpływa na rozwój psychiczny
dzieci i młodzieży, tym bardziej że to
właśnie dzieci spędzają przed telewizo
rem bardzo dużo czasu (ponad 3 godzi
ny dziennie). Respondenci ponadto zga
dzają się co do tego, że kino i telewizja
często inspirują sprawców przestępstw,
a ograniczenie pokazywanej w telewizji
agresji może wpłynąć na zmniejszenie
liczby popełnianych przestępstw.
Rozpoczynając dyskusję panelową
dr Jan Szafraniec przedstawił fragmen
ty listów skierowanych do KRRiTV, po
chodzących w większości od telewi
dzów. Dominowały w nich przede
wszystkim głosy protestu przeciwko na
sileniu przemocy w mediach. Odbiorcy
krytycznie wyrażali się o niektórych
programach emitowanych w telewizji,
zwracając uwagę na ich zbytnią dra
styczność. Podobne głosy przeciwko
brutalizacji w mediach docierają do Sto
warzyszenia Ochrony Radiosłuchacza
i Telewidza. Fragmenty listów wyrażają
cych protest wobec nasilenia agresji
w mediach przedstawiła dr Dorota Frasunkiewicz. Wśród nich często pojawia
ły się apele, aby programy zawierające
przemoc były ograniczane bądź emito
wane po godzinie 21.00, by w ten sposób
uchronić przed nimi dzieci i młodzież.
Z kolei przedstawiciele stacji radio
wych i telewizyjnych zwrócili uwagę, że

krok w kierunku ograniczenia ekrano
wej przemocy został już postawiony,
mianowicie wycofano z emisji japoń
skie filmy animowane dla dzieci, właś
nie ze względu na znaczne nasilenie
w nich okrucieństwa. Jednak podkreśla
li też, że zło i brutalność przyciąga więk
szą publiczność niż sceny miłości, rado
ści i łagodności, zatem pokazywanie
przemocy jest konieczne, aby utrzymać
się na rynku. Równocześnie tłumaczo
no, że zakup filmów zawierających sce
ny agresji trudno ograniczyć, gdyż filmy
te kupuje się w dużych pakietach zawie
rających nawet 90 i 150 filmów. Wśród
nich jest zaledwie jeden lub dwa filmy
znaczące i wartościowe, a inne, choć
słabe, też muszą być kiedyś pokazane.
W odpowiedzi na to ze strony przedsta
wicieli głównie katolickich stacji posy
pały się liczne głosy protestu i krytyki
wobec takich działań. Mówiono o tok
syczności oddziaływania telewizji na
społeczeństwo, zwłaszcza na młode po
kolenie. Do dyskusji włączył się również
Andrzej Wajda, który stwierdził, że tele
wizja to „choroba XX wieku”. Zauwa
żył, że trudno jest cokolwiek zmienić,
gdyż ta ogromna maszyna w znacznej
mierze podporządkowana jest kwe
stiom finansowym i uzyskiwaniu jak naj
większych zysków. Jest to dość pesymi
styczna myśl, jednak nie można się jej
poddawać, lecz należy wierzyć, że kon
ferencja ta skłoni przedstawicieli me
diów do refleksji i być może pobudzi
do działania w poczuciu ich własnej od
powiedzialności za rozwój każdego wi
dza i za kształt naszego społeczeństwa.

