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boje przeniosły się do domów towarowych i internetu. Co wcale nie znaczy, że
dobiegły końca.
Szkoda, że pisząc o rzeczywistości
powojennej autorka skupiła się tylko na
Niemczech Zachodnich i zupełnie pominęła kulturę nagości i seksu w NRD. Plaże nudystów, tak zwane FKK-Strände, to
przecież specjalność Niemiec Wschodnich, co do dziś odczuwa na własnej skórze każdy eks-Wessi, który wpadnie na
pomysł, by poopalać się nad jakimś brandenburskim jeziorem. Jeśli nie chce być żywcem zjedzony przez pozostałych
letników, musi albo rozebrać się do rosołu, albo salwować
się ucieczką. I choć wydawać by się mogło, że w NRD odnoszono się do seksualności o wiele bardziej liberalnie, to przecież podlegała ona także, jak cała enerdowska kultura życia
prywatnego, politycznej instrumentalizacji.
Książka Johannesa Gernerta Generation Porno. Jugend,
Sex, Internet (Fackelträger Verlag) to poprzedzona badaniami
reﬂeksja na temat wpływu internetowej pornograﬁi na rozwój niemieckich nastolatków. Wielu z nich nie doświadczyło jeszcze, jak smakuje pierwszy pocałunek, ale ma już za
sobą – dzięki internetowi – pierwszy seans porno. Słowo
„porno” funkcjonuje w młodzieżowym języku na prawach
pozytywnie nacechowanej przydawki. Zdanie „ale masz porno buty” nie musi wcale odnosić się do butów z sex-shopu na
niebotycznym obcasie. „Porno” znaczy tutaj tyle co super,
fajnie, cool.
Zatroskani naukowcy i pedagodzy od dawna już dyskutują, na ile wszechobecność seksu w mediach i nieograniczony dostęp do pornograﬁi w sieci wpływają na nasze zachowania seksualne. Nastolatki są tu grupą szczególną. O ile
pokolenie dzisiejszych 30-latków pamięta czasy, gdy rumieniec na twarzy wywoływał najnowszy numer «Playboya», to
wydaje się, że dzisiejsi 14-latkowie widzieli w sieci już niemal
wszystko
„Zdecydowałem się na tytuł Pokolenie porno powodowany troską o to, że młodzi ludzie, kosumenci pornograﬁi, nie
wiążą już seksualności z miłością… W książce mowa o zdziczeniu obyczajów seksualnych, o seksualnym zaniedbaniu
dzisiejstych nastolatków”, uzasadnia autor we wstępie.
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Mogłoby się wydawać, że
to zwykły lament starszego
pokolenia, które raz po raz
powraca do debaty publicznej na prawach refrenu, reakcja na postępującą liberalizację obyczajów seksualnych w kulturze Zachodu. A
jednak: o ile wcześniej treści seksualne dały się dozować, tak
teraz każdy nastolatek może się z nimi skonfrontować w zaciszu własnego pokoju. Wystarczy kliknąć „Oświadczam, że
mam skończone 18 lat”, by godzinami oglądać praktyki seksualne, których istnienia młody człowiek nawet się nie domyślał, łącznie z koprofagią i pornograﬁą dziecięcą.
Gernert nie demonizuje jednak ani internetu, ani samego
seksu, nie lubuje się też w dramatycznych efektach, co mogłoby sugerować jego słowo wstępne. Rozmawia z pedagogami i naukowcami, pracownikami społecznymi, politykami,
aktorami i producentami ﬁlmów porno, rodzicami i dziećmi.
Z wywiadów tych powstaje zróżnicowana panorama tożsamości seksualnej niemieckiej młodzieży w erze pop-porno.
Autor dochodzi do wniosku, że trudno o jednoznaczny dowód na to, że kontakt młodzieży z internetową pornograﬁą
ma per se skutki negatywne. Jej oddziaływanie na nieukształtowaną osobowość zależy bowiem od wielu czynników, na przykład od tego, jaki wizerunek seksu, miłości czy ról
płciowych zostaje przekazany w rodzinie. To kwestie, które
decydują także o tym, czy młoda osoba staje się podatna na
uzależnienie od pornograﬁi w sieci i groźbę stopniowego
ograniczania swych kontaktów społecznych. Nie bez znaczenia jest i to, że internetowa kompetencja dzieci często
przerasta umiejętności ich rodziców w tej dziedzinie. Mówi się
wręcz o „cyfrowej przepaści” między pokoleniami, która często utrudnia rodzicom wychowaczą ingerencję w zachowania ich dzieci w kontakcie z internetem.
Studium Gernerta, obok swej wartości poznawczej, stanowi doskonały poradnik dla rodziców i opiekunów zawierający konieczną wiedzę na temat internetowej pornograﬁi,
a także porady praktyczne, jak przeskoczyć „cyfrową przepaść” i zacząć – nieodmiennie trudną dla obu stron – rozmowę o seksie.
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