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Psychoterapia osób uzależnionych od pornografii

Psychotherapy of people addicted to pornography

As members of a physically active society, we are often wit-
nessinAddiction to pornography is a form of so-called behavioral 
addiction. Behavioral addiction in psychological terminology means 
a form of disorder related to the repetition of certain activities in the 
addictive stage. A special feature of behavioral addiction is the lack 
of an addictive addictive stimulus in the form of a psychoactive sub-
stance. The body becomes addicted to substances that it produces 
itself. Today’s addiction to pornography occurs with increasing fre-
quency. Pornography is a socially downplayed phenomenon. Conse-
quences of addiction to pornography are: conflict between addicted 
person and family and loved ones, internal conflict of addicted per-
son, reevaluation of pornography over work as a source of livelihood 
and passions, sexual dysfunction with appearing complexes in terms 
of appearance or distorted perception of men and women in terms 
of their subjectivity and social roles. The catalog of consequences re-
ferred to above does not constitute a closed catalog. Addiction to 
pornography is dangerous due to the social downplaying of the prob-
lem. In the high stage of addiction therapy is necessary, mainly in the 
cognitive-behavioral.

Keywords: sexology, psychotherapy, pornography, therapy.

Uzależnienie od pornografii jest formą tzw. uzależnienia beha-
wioralnego. Uzależnienie behawioralne w terminologii psychologicz-
nej oznacza formę zaburzenia związaną z powtarzalnością pewnych 
czynności w stadium uzależnieniowym. Cechą szczególną dla uzależ-
nienia behawioralnego jest brak zewnętrznego bodźca uzależniające-
go w postaci substancji psychoaktywnej. Organizm uzależnia się od 
substancji, które sam produkuje. Uzależnienie od pornografii w dzi-
siejszych czasach występuje z coraz większą częstotliwością. Porno-
grafia jest zjawiskiem społecznie bagatelizowanym. Konsekwencjami 
uzależnienia od pornografii są: konflikt pomiędzy osobą uzależnioną 
a rodziną i bliskimi, konflikt wewnętrzny osoby uzależnionej, przewar-
tościowanie pornografii nad pracę jako źródło utrzymania oraz pasje, 
zaburzenia seksualne wraz z pojawiającymi się kompleksami w zakre-
sie wyglądu, czy też zniekształcone postrzeganie kobiet i mężczyzn 
w zakresie ich podmiotowości i ról społecznych. Wyżej wymieniony 
katalog konsekwencji nie stanowi katalogu zamkniętego. Uzależnienie 
od pornografii jest niebezpieczne ze względu na społeczne bagateli-
zowanie problemu. W wysokim stadium uzależnienia niezbędna jest 
terapia prowadzona głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Słowa kluczowe:  seksuologia, psychoterapia, pornografia, terapia.
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W psychiatrii psychoterapia stanowi podstawową metodę 
leczenia (https://edraurban.pl/layout_test/book_file/210/psych-
-t3-256-265.pdf 2019). Pojęcie psychoterapii posiada wiele definicji. 
Jedną z najbardziej popularnych jest definicja Norcrossa (1990), który 
twierdzi, że psychoterapia jest „świadomym i zamierzonym stoso-
waniem klinicznych i interpersonalnych metod, wywodzących się ze 
sprawdzonych w psychologii twierdzeń, w celu towarzyszenia ludziom 
w zmianie lub modyfikacji ich zachowań, schematów poznawczych, 
emocji i/lub innych osobistych właściwości na takie, które uczestni-
cy tego procesu uznają za bardziej pożądane”. Inną definicję podają  
Urban i Ford (1964): „psychoterapia jest to w dużej mierze przemyśla-
ny i planowany sposób interwencji, w celu modyfikacji lub korekty pre-
zentowanej przez osobę postawy wobec pojawiających się w jej życiu 
problemów i trudności”. To właśnie trudności i problemy w ludzkim 
życiu są przyczyną i uzasadnieniem prowadzenia badań nad psychiką. 
W obecnych czasach mamy styczność z nowego rodzaju problema-
mi, które związane są z rozwojem techniki. Jednym z nasilających się 
problemów jest stale rozwijający się biznes pornograficzny. Pomimo 
że zjawisko erotyki jest literaturze i sztuce obecne od wieków, to jed-
nak we wcześniejszym okresie erotyka była przedstawiana za pomo-
cą rzeźb czy obrazów (Krawulska-Ptaszyńska 2003). W późniejszym 
czasie do zdjęć dodawano treści, które w znaczny sposób poruszały 
wyobraźnię (Nijakowski 2010). Obecnie pornografia przyjmuje wiele 
form, które dla człowieka mogą być niebezpieczne i zagrażające jego 
zdrowiu psychicznemu.

Pojęcie pornografii

Etymologia słowa pornografia wywodzi się z dwóch połączonych 
greckich słów – porne (nierządny) lub porneia (rozpusta) oraz grafia 
(obrazowanie, rysunek). Na podstawie definicji słowa „pornografia” 
w Encyklopedii Powszechnej, należy wnioskować, iż obejmuje ona 
wszelkie „pisma, druki, filmy, wizerunki i inne przedmioty wykony-
wane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorcy podniecenia 
seksualnego”, a teksty te czy wizerunki mają na celu wywołanie u od-
biorcy stanu podniecenia. Pornografia skierowana jest do wywołania 
w odbiorcy pobudzenia seksualnego korzystając z narzędzi takich jak 
obraz, film, nagranie dźwiękowe czy też słowo pisane (Encyklopedia 
powszechna t. 3 1975). Różni się od erotyki ilością bodźców seksu-
alnych, które w pierwszej styczności z treścią pornograficzną budzą 
odrazę połączoną z silnymi emocjami oraz natychmiastowym pobu-
dzeniem seksualnym. Jan Paweł II wypowiadając się na temat por-
nografii w książce Miłość i odpowiedzialność z 1960 roku użył takich 
słów: „Pornografia to wyraźna tendencja do takiego zaakcentowania 
w dziele sztuki momentu sexus w odtworzeniu ciała ludzkiego czy też 
w odtworzeniu miłości oraz osób, które ją przeżywają, która to ten-
dencja zmierza do wywołania u odbiorcy tego dzieła, czytelnika lub 
widza przeświadczenia, iż wartość seksualna jest jedyną istotną war-
tością osoby, a miłość nie jest niczym więcej, jak przeżywaniem czy 
też współprzeżywaniem tych tylko wartości” (Wojtyła 1982). Nato-
miast w dokumencie Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Prze-
kazu zatytułowanej Pornografia i przemoc w środkach przekazu z 10 
lipca 2003 roku stwierdza, że przez pornografię w środkach przekazu 
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rozumie się naruszenie poprzez użycie technik audiowizualnych prawa 
do intymności ludzkiego ciała. To redukuje osobę ludzką i ludzkie ciało 
do przedmiotu przeznaczonego do nadużycia z motywów lubieżnych. 
Zatem dobrowolny udział w przygotowaniu czy rozpowszechnianiu 
tej wytwórczości powinien być uważany za poważne zło moralne. 
Następnie, ci, którzy kupują i oglądają wytwory pornograficzne, nie 
tylko wyrządzają szkodę moralną samym sobie, lecz także przyczy-
niają się do rozwoju tego zgubnego handlu. Poprzez swoją naturę 
i charakter sceny przemocy i permisywizmu seksualnego moralnie 
są nie do przyjęcia. W Katechizmie Kościoła Katolickiego pornografia 
polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowa-
nych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je 
innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu 
małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza 
poważnie godność tych, którzy się jej oddają (aktorzy, sprzedawcy, 
publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem pry-
mitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich 
wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze 
cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materia-
łów pornograficznych (Katechizm Kościoła Katolickiego 2012). Porno-
grafia niesie za sobą konsekwencje nie tylko w zakresie duchowości 
czy moralności. Jej skutki sięgają o wiele dalej. Styczność z porno-
grafią powoduje zmiany na płaszczyźnie socjologicznej, psychicznej, 
medycznej czy nawet kulturowej. Obecnie podnosi się, iż uzależnienie 
od pornografii ma charakter behawioralny, a więc nie tylko powoduje 
zmiany w psychice, ale również w wyniku nadmiernego korzystania 
z treści pornograficznych, szczególnie od najmłodszych lat, może skut-
kować zmianami w mózgu. Zmiany w mózgu związane są nieodłącz-
nie z możliwością powstania uzależnienia, które w literaturze często 
porównywane jest do uzależnienia narkotycznego. Związane jest to 
z nagłym wzrostem, często dwukrotnym, poziomu hormonu nagrody 
w mózgu – dopaminy. Dwukrotność wzrostu stężenia hormonu wy-
wołana pornografią jest równoważna z zaaplikowaniem człowiekowi 
morfiny. Dopamina w organizmie pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest 
sterowanie wyższymi czynnościami psychicznymi, a także procesami 
emocjonalnymi. Osoba uzależniona od pornografii odczuwając spa-
dek dopaminy będzie odruchowo poszukiwała bodźca, który spo-
woduje wzrost tego hormonu. W dalszym etapie uzależnienia oso-
ba uzależniona będzie potrzebowała albo większej ilości bodźców 
albo bodźców o znacznie większej intensywności. Takie zachowanie 
spowodowane będzie wyrównaniem poziomu dopaminy w organi-
zmie. Należy jednak zaznaczyć, iż u osoby uzależnionej poziom za-
potrzebowania będzie stopniowo wzrastał, ponieważ bodźce, które 
doprowadzały go do poziomu satysfakcji seksualnej w późniejszym 
czasie będą zbyt słabe. W wyniku tak częstego i dużego wzrostu do-
paminy w organizmie mechanizm układu nagrody przestaje pracować 
w sposób prawidłowy (https://www.bezpornografii.pl/wp-content/
uploads/2017/12/Raport-STS-z-badań naukowych.pdf 2019).

Pojęcie uzależnienia behawioralnego

Uzależnienie behawioralne w terminologii psychologicznej 
oznacza formę zaburzenia związaną z powtarzalnością pewnych 
czynności w stadium uzależnieniowym. Cechą szczególną dla uzależ-
nienia behawioralnego jest brak zewnętrznego bodźca uzależniają-
cego w postaci substancji psychoaktywnej. Uzależnienie behawioral-

ne bazuje na wykonywaniu czynności przy ograniczonej zdolności do 
podejmowania wolnych decyzji, a czynności te prowokują organizm 
do wytwarzania określonych substancji np. wzmożonego wyrzutu 
dopaminy. Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde niekontrolowane 
powtarzalne zachowanie będzie uzależnieniem behawioralnym (Jes-
sor 1998). Obecnie termin ten nie jest zdefiniowany w Międzynaro-
dowej Klasyfikacji Zaburzeń ICD-10, jednak należy wskazać, iż w in-
nej klasyfikacji DSM-V (maj 2013 roku) utworzono podkategorię, 
gdzie wskazano zaburzenie uprawiania hazardu jako uzależnienie 
behawioralne. Na podstawie wskazanych tam elementów uzależ-
nienia, możemy dokonać analizy porównawczej pomiędzy uzależ-
nieniem od hazardu oraz uzależnieniem od pornografii i wykazać 
cechy podobne (Rowicka 2015).

Konsekwencje uzależnienia od pornografii

Pornografia niesie za sobą konsekwencje nie tylko w zakresie 
duchowości czy moralności. Jej skutki sięgają o wiele dalej. Stycz-
ność z pornografią powoduje zmiany na płaszczyźnie socjologicznej, 
psychicznej, medycznej czy nawet kulturowej. Obecnie podnosi się, 
iż uzależnienie od pornografii ma charakter behawioralny, a więc nie 
tylko powoduje zmiany w psychice, ale również w wyniku nadmier-
nego korzystania z treści pornograficznych, szczególnie od najmłod-
szych lat, może skutkować zmianami w mózgu. Zmiany w mózgu 
związane są nieodłącznie z możliwością powstania uzależnienia, 
które w literaturze często porównywane jest do uzależnienia narko-
tycznego. Związane jest to z nagłych wzrostem, często dwukrotnym, 
poziomu hormonu nagrody w mózgu – dopaminy. Dwukrotność 
wzrostu stężenia hormonu wywołana pornografią jest równoważ-
na z zaaplikowaniem człowiekowi morfiny. Dopamina w organizmie 
pełni kilka funkcji. Jedną z nich jest sterowanie wyższymi czynno-
ściami psychicznymi, a także procesami emocjonalnymi. Wytwarza-
nie hormonu dopaminy i serotoniny jest ściśle związane z układem 
dopaminowym. Rolą układu dopaminowego, nazywanego również 
układem nagrody, jest kontrolowanie ciągłości zachowań podejmo-
wanych celem przetrwania osoby/gatunku. Jest odpowiedzialny 
za ponawialność czynności prowadzących do zaspokojenia głodu, 
pragnienia czy też przetrwania gatunku (Weiss 2005). Osoba uzależ-
niona od pornografii odczuwając spadek dopaminy i serotoniny bę-
dzie odruchowo poszukiwała bodźca, który spowoduje wzrost tego 
hormonu. W dalszym etapie uzależnienia osoba uzależniona będzie 
potrzebowała albo większej ilości bodźców albo bodźców o znacz-
nie większej intensywności (Kühn, Gallinat 2014). Takie zachowanie 
spowodowane będzie wyrównaniem poziomu dopaminy w organi-
zmie. Należy jednak zaznaczyć, iż u osoby uzależnionej poziom za-
potrzebowania będzie stopniowo wzrastał, ponieważ bodźce, które 
doprowadzały go do poziomu satysfakcji seksualnej w późniejszym 
czasie będą zbyt słabe. W wyniku tak częstego i dużego wzrostu 
dopaminy w organizmie mechanizm układu nagrody przestaje pra-
cować w sposób prawidłowy. W sytuacji oglądania filmów pornogra-
ficznych zakończonych stymulacją narządów płciowych z osiągnię-
ciem satysfakcji seksualnej następuje rozregulowanie pracy mózgu 
(https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/
Raport-STS-z-badań naukowych.pdf 2019). Ponadto konsekwencje 
oglądania treści pornograficznych skutkują w takich dziedzinach 
jak: 1/ zaburzenia seksualne u mężczyzn wraz z pojawiającymi się 
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kompleksami w zakresie wyglądu (zwykle są to zaburzenia erekcji, 
obniżony poziom popędu seksualnego) (Cline 1996); 2/ narastające 
problemy w związku (osoby mające styczność z treściami pornogra-
ficznymi nie odczuwają popędu seksualnego do partnera, spełnie-
nie seksualne osiągają wyłącznie przez pornografię. Ponadto osoby 
uzależnione zamykają się w sobie, wzrasta egoizm i egocentryzm, 
nie dbają o potrzeby partnera w sferze seksualnej, stawiając na pie-
destale osiągnięcie swojej przyjemności. Aspekt ukierunkowania 
na drugą osobę podczas stosunku seksualnego zostaje zmniejszony 
do minimum, wręcz następuje wykluczenie kontekstu relacyjnego 
podczas współżycia seksualnego) (Cline 1996); 3/ zniekształcone 
postrzeganie mężczyzn i kobiet (w odniesieniu do kobiet – zwykle 
w filmach pornograficznych kobieta traktowana jest przedmiotowo 
celem uzyskania satysfakcji seksualnej przez mężczyznę. Obecnie 
często w tego typu produkcjach względem kobiety kierowane są 
zachowania agresywne. Wobec powyższego filmy pornograficzne 
są niebezpieczne z powodu zniekształcania postrzegania kobiety 
jako osoby. Podobnie w oczach kobiety, mężczyzna ukazywany jest 
jako ten, który stosuje wobec niej agresję, nie darzy jej szacunkiem. 
Konsekwencje takich zachowań mogą mieć odzwierciedlenie w ży-
ciu codziennym, gdy kobieta nawet nie odczuwa potrzeby szacunku 
i przyzwyczaja się do roli nadanej jej przez uzależnionego, pomimo 
wewnętrznego cierpienia. Ponadto mężczyzna widząc w filmie por-
nograficznym, że aktorka osiąga satysfakcję seksualną w momen-
cie, gdy aktor stosuje zachowania agresywne, powiela zachowania 
z filmu będąc w błędnym przekonaniu, iż takie postępowanie przy-
nosi kobiecie przyjemność. Szczególne niebezpieczeństwo dotyczy 
dzieci lub nastolatków, którzy mieli styczność z pornografią w tak 
młodym wieku, ponieważ obrazy z filmów traktują jako wiary-
godne i prawdziwe (Kornas-Biela 1999). Wskazuje się również, że 
pornografia ma ogromny wpływ nie tylko na dorosłych, ale przede 
wszystkim na dzieci i nastolatków. Według najnowszych statystyk 
styczność z pornografią w wieku 8-12 lat ma około 43% nastolat-
ków. Według badań Komisji Europejskiej styczność ma około 67% 
dzieci. Zgodnie z najnowszymi badaniami, w mózgu małoletniego 
mogą powstawać zmiany, a w wyniku szybkiego i częstego dopływu 
nadmiaru dopaminy do mózgu może nastąpić uzależnienie, którego 
skutki mogą być w niektórych przypadkach nieodwracalne i bardzo 
dotkliwe. Problem styczności małoletnich z pornografią jest istotny 
z uwagi na fakt, iż nastolatek w tym wieku naraża się na ogromne 
konsekwencje, z którymi będzie musiał mierzyć się w dorosłym ży-
ciu (https://www.bezpornografii.pl/wp-content/uploads/2017/12/
Raport-STS-z-badań-naukowych.pdf 2019).

Terapia 
w odniesieniu do uzależnienia behawioralnego

Terapia w odniesieniu do uzależnień behawioralnych będzie 
mogła mieć dwojaki charakter – albo uzależniony będzie zachowy-
wał przez określony czas całkowitą abstynencję od danych czynności 
(obecnie odchodzi się od tak radykalnych metod) albo też zostaną 
wprowadzone metody dla zmiany formy wykonywanych czynności. 
Najczęściej stosowanymi terapiami w odniesieniu do uzależnienia 
behawioralnego są: 1/ terapie w nurcie poznawczo-behawioralnym 
(Ryan 2013); 2/ terapie psychodynamiczne i im podobne terapie 
(fundamentem tego rodzaju terapii jest wspomaganie motywacji). 

Niezależnie od charakteru terapii, skuteczność wybranej metody 
zależna jest od czterech etapów terapii. Są to: nawiązanie kontaktu 
z pacjentem, wgląd, zmiana i utrwalenie. Etap nawiązania kontak-
tu z pacjentem jest wstępem do nawiązania relacji terapeutycznej 
(zwykle trwa do kilku spotkań). Stanowi fundament dla późniejszej 
terapii. W tym czasie obie strony (zarówno pacjent, jak i psychote-
rapeuta) konfrontują swoje oczekiwania. Pacjent ocenia czy będzie 
mógł otworzyć się na terapeutę, powiedzieć o swoim problemie, 
a także ocenia cechy osobowościowe terapeuty (czy odpowiada mu 
jego podejście, usposobienie). Z punktu widzenia terapeuty jest to 
czas na ocenę problemu oraz swoich możliwości w zakresie zdy-
stansowania się od emocjonalnego przeżywania trudności. Jest to 
bardzo ważny moment. Na tym etapie najwięcej pacjentów rezy-
gnuje z dalszego leczenia. Kolejny etap to wgląd. Podczas wglądu 
następuje stadium pozyskiwania informacji i demaskowania sche-
matów działania, a także ciągów przyczynowo-skutkowych dysfunk-
cji. Na tym etapie ujawniają się również określone emocje i uczu-
cia, które należy z pacjentem przepracować. Rolą psychoterapeuty 
jest wychwycenie nieprawidłowych schematów działania pacjenta 
w świecie i relacjach międzyludzkich oraz mechanizmów obronnych. 
Zazwyczaj pacjent na tym etapie przekłada wyżej wymienione za-
chowanie na relację z psychoterapeutą, dlatego ważnym jest po-
kazanie pacjentowi tych zależności. Dalej, etap zmiany. W związku 
z faktem, iż pacjent nabył wiedzę dotyczącą swojego zachowania 
następuje moment chęci zmiany. W wyniku pracy nad sobą pacjent 
zauważa efekty terapii w zakresie: intrapersonalnym i interpersonal-
nym. Następuje zmniejszenie destrukcyjnych zachowań, aż do ich 
całkowitego wyeliminowania. Etap utrwalenia to inaczej wzmacnia-
nie etapu zmiany. Zachowania destrukcyjne pojawiają się sporadycz-
nie, a nawet gdy występują, pacjent bierze za nie odpowiedzialność 
i potrafi dokonać ich analizy. Wiedza nabyta podczas terapii poma-
ga mu w samodzielnym funkcjonowaniu. Terapia seksuologiczna 
(w tym uzależnienia od pornografii) jest trudnym do przeprowa-
dzenia procesem z kilku względów. Po pierwsze – jest niewielu spe-
cjalistów, którzy są zarówno seksuologami, jak i psychoterapeutami. 
Następnie trudną kwestią jest ocena problemu, czy dana dysfunkcja 
jest problemem, czy raczej skutkiem problemu, który miał miejsce 
wcześniej. I po trzecie, terapia seksuologiczna nie może wyelimino-
wać z gabinetu leczniczego partnera osoby leczonej. Jest to o tyle 
istotne, że eliminacja drugiej strony może być przyczyną błędów 
badawczych, więc psychoterapia takiego pacjenta zwykle ewoluuje 
w psychoterapię partnerską. Ponadto, w odniesieniu do partnerów 
dane zaburzenie seksualne traktowane jest jako wspólne. Skutecz-
ność terapii może być zależna od relacji pomiędzy partnerami, dla-
tego też zwykle w takiej sytuacji prowadzona jest wspólna diagnoza 
problemu oraz wywiad dotyczący danej relacji. Jedną z najczęściej 
występujących przyczyn mechanizmu ucieczki w pornografię jest 
brak komunikacji w związku i umiejętności mówienia o swoich emo-
cjach, uczuciach, potrzebach. W sytuacji, gdy terapia prowadzona 
jest z jedną osobą, istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia posta-
wy oskarżyciela i osoby pokrzywdzonej, co byłoby niekorzystne dla 
każdej ze stron. Dzięki wspólnej terapii, partnerzy mają możliwość 
wypracowania nowych schematów działania. Osoba uzależniona 
uczy się komunikowania swoich potrzeb seksualnych partnerowi, co 
skutkuje zmniejszeniem częstotliwości korzystania z treści pornogra-
ficznych. Celem terapii seksuologicznej jest unormowanie zachowań 
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patologicznych na prawidłowe, czyli zaniechanie uzależnionego od 
kompulsywnego wykonywania danych czynności, np. w odniesieniu 
do seksoholizmu, wypracowanie dobrych wzorców. W odniesieniu 
do pornografii celem będzie całkowita abstynencja uzależnionego 
oraz wprowadzenie do terapii metod mających na celu wdrożenie 
prawidłowych wzorców życia seksualnego uzależnionego.

Podsumowanie

Problem uzależnienia od pornografii jest niezmiernie szeroki. 
Styczność z treściami pornograficznymi, szczególnie w młodym wie-
ku stanowi grupę zachowań ryzykownych, które w przyszłości mogą 
ewaluować w uzależnienie od pornografii. Uzależnienie behawioral-
ne, jakim jest uzależnienie od pornografii polega na kompulsywnym 
wykonywaniu określonych czynności. W wyniku przewartościowa-
nia pornografii nad relacje i inne dziedziny życia, osoba uzależniona 
wpada w błędne koło, ponieważ jej jedynym życiowym celem jest 
uzyskanie satysfakcji seksualnej. Pomocą dla osób uzależnionych bę-
dzie podjęcie terapii polegającej na wprowadzeniu całkowitej absty-
nencji od treści pornograficznych oraz wypracowanie prawidłowych 
wzorców w sferze seksualnej.
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