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Zebrane w tym opracowaniu teksty zaciekawiają i inspirują. Rzucają światło, co 
należy od razu podkreślić, na różnorodne sposoby ujmowania i przedstawiania 
zjawiska prostytucji. Pozwalają na zapoznanie się z wnikliwą analizą złożonego 
zagadnienia tytułowego. Inspirują swoimi interpretacjami i wnioskami skłaniają-
cymi do myślenia, które przekracza stereotypowe ujęcia i sądy na temat prostytu-
cji, ukazując nowe perspektywy tzw. pracy seksualnej.

Niezwykle ważnym elementem prezentowania zjawiska prostytucji w tym 
tomie jest uwzględnienie perspektywy podmiotowej. Czytelnik ma możliwość 
„usłyszeć” to, co mają do powiedzenia osoby podejmujące taką postać swojej 
aktywności, które osobiście pozostają zaangażowane w prostytucję poprzez ofe-
rowanie siebie, świadczenie usług seksualnych bądź realizację siebie. Warto to 
zaakcentować, gdyż wówczas wyraźnie widać, że za analizowanym zjawiskiem 
skrywają się konkretne osoby ze swoimi biografi ami i nastawieniami. Łatwo jest 
bowiem w sądach na temat prostytucji, po pierwsze, pominąć osoby i mówić 
tylko o zjawisku, a po drugie, jedynie negatywnie te osoby oceniać. Redaktorzy 
tego tomu w sposób zadawalający i godny naśladowania poradzili sobie z tymi 
pułapkami.

Omawianemu zjawisku nadano w tym opracowaniu charakter interdyscy-
plinarny. Dzięki takiemu projektowi można było opisać prostytucję w jej różnych 
aspektach, uwzględniając przy tym jedność psychosomatyczną osoby ludzkiej. 
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Ukazując kontekst historyczny, rolę i znaczenie osób świadczących tego rodzaju 
usługi w rozmaitych odsłonach, sposób traktowania tej formy relacji międzyludz-
kich przez prawo i przyjmowane reguły obyczajowe w różnych okresach histo-
rycznych, udało się autorom tego zbioru podkreślić przeobrażenia w rozumieniu 
i ocenie prostytucji. Udało im się również w sposób jak najbardziej merytorycz-
ny, bez zbędnego i krzywdzącego balastu nieuprawionych ocen, przedstawić zło-
żoność sytuacji osób prostytuujących się – i to przynajmniej w trzech płaszczy-
znach: 1) pretekstów i powodów podejmowania prostytucji (osób zmuszanych 
w rozmaitych warunkach bądź obierających tę ścieżkę dobrowolnie), 2) bardziej 
złożonych uwarunkowań psychospołecznych i kulturowych (wzorca transmisji 
prostytucji w niektórych kręgach rodzinnych, funkcjonowania w wybranych spo-
łecznościach ludzkich czy tzw. sakralnego wymiaru prostytucji) i, co wydaje się 
godne podkreślenia na tle innych opracowań, 3) uwolnienia prostytucji od jej 
kobiecego pierwiastka i podkreślenia, choć w większości przypadków historycz-
nie i współcześnie wciąż panuje skłonność do myślenia o prostytucji w rodzaju 
żeńskim, że prostytucja przybiera postaci hetero-, homo- i biseksualne.

Zjawisko prostytucji zostało w tym zbiorze potraktowane bardzo poważ-
nie, jako problem badań naukowych, głównie w warstwie opisowej (trafne i rze-
telne sprawozdania), niemniej nie można nie dostrzec i nie docenić odniesień 
do kontekstów, w jakich to zjawisko się ujawnia. Dzięki takiemu zabiegowi ba-
dawczemu można z dużą dozą pewności stwierdzić, że powstało opracowanie 
niezwykle przenikliwie podejmujące zagadnienie tytułowe. Opis i analiza klu-
czowych wątków problematyki prostytucji ujawnia jej istotę, charakter, rodzaj 
i postaci, pod jakimi pojawia się w historii i obecnie. Szczególnie interesujący 
okazuje się specyfi czny (zdaniem autorek) rodzaj prostytucji, jakim pozostaje 
bycie asystentem seksualnym osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektu-
alną. Jest to sprawa z jednej strony o niezwykle delikatnej naturze, a z drugiej 
– wzbudza silny ferment społeczny, gdyż łączy ze sobą dwa obszary tabu: seksu-
alność i niepełnosprawność. Pomimo tego rodzaju zastrzeżeń, co może być wyra-
zem niedostatecznego dotychczasowego przygotowania niektórych społeczności 
ludzkich do tego rodzaju namysłu nad szerokim spectrum zjawisk społeczno-
-kulturowych, jawi się ona – głównie współcześnie – jako kwestia w kontekście 
rehabilitacji, wsparcia i pomocy osobom, które jej oczekują, ponieważ jej po-
trzebują. Warto to przemyśleć w odniesieniu do warunków, w jakich takie osoby 
funkcjonują, uwzględniając wszystkie ważne w takich okolicznościach czynniki.

Prostytucja jako jedno ze zjawisk społecznego funkcjonowania człowieka 
w różnych rodzajach relacji międzyosobowych nie może pozostawać niezauwa-
żona lub bagatelizowana. Studia nad tym zjawiskiem pociągają za sobą niezwy-
kle cenne analizy nad funkcjonowaniem społeczności ludzkich w ogóle, nad ich 
potrzebami, zasobami, sposobami radzenia sobie z własną seksualnością i rela-
cjami międzyludzkimi. Otwierają również coraz śmielej i szerzej okno analiz 
socjologicznych i psychologicznych na wiele wątków pokrewnych, określanych 



173PROSTYTUCJA. STUDIUM ZJAWISKA...

niekiedy mianem tabu dotyczącego seksualności, przez co przyczyniają się do 
pełniejszego i wnikliwszego poznania rozmaitych zjawisk wiążących się z płcio-
wością człowieka. Poznanie spraw dotąd niejednokrotnie obcych pozwala zmie-
rzyć się z poszerzeniem palety doświadczeń ludzkich w ogóle. Pozwala również 
na zdanie sobie sprawy z obecności i funkcjonowania w społeczeństwie tego, co 
do tej pory jawiło się jako niemożliwe bądź zwyrodniałe, grzeszne lub godne po-
tępienia, było karane albo objęte ostracyzmem. Podstawowe rzetelne badania na-
ukowe, tak teoretyczne, jak i empiryczne, nad prostytucją odsłaniają możliwość 
myślenia o funkcjonowaniu człowieka w obszarach, wymiarach czy kontekstach, 
które na co dzień nie jawią się jako oczywiste. Każda próba podjęcia analizy zja-
wiska prostytucji rozbudza myślenie i uczucia, obala zastane schematy interpre-
tacyjne bądź konsoliduje i utwierdza fałszywe etykietki, odkrywa odmienności 
i niuanse, bądź dzieli i uszczelnia obrane przekonania i oceny, odróżnia i ujawnia 
specyfi kę bądź lokuje wszystko w jednym worku o nazwie niegodziwość. Jest 
czułym instrumentem badającym wiedzę i postawy ludzkie wobec tego rodzaju 
zjawisk.

Jak wiadomo, w historii (chociaż i obecnie w niektórych kręgach spo-
łecznych) można dość często spotkać się z opinią, która osoby prostytuujące się 
(głównie kobiety) postrzegała przez pryzmat ich upadku. Wraz z publikacją tego 
ważnego i, należy to przyznać, przełomowego zbioru tekstów, dla rozbudzenia 
świadomości ludzi i edukacji społeczeństwa w zakresie tej problematyki, można 
żywić nadzieję, że będzie ów zbiór impulsem do dalszych badań na osobami, któ-
re z prostytucji korzystają lub inne osoby do niej przymuszają (np. handel ludź-
mi, czego wyrazem mogą być wybrane fi lmy). Dlatego należałoby ukazać i drugą 
stronę gobelinu (bo niby dlaczego mówić jedynie o medalu) tego zjawiska spo-
łecznego. Prostytucja bowiem z defi nicji ujawnia swoją relacyjną postać, o cha-
rakterze interkorporalnym głównie, niemniej niekiedy także o charakterze inter-
personalnym. Osoba prostytuująca się, wchodząc w określoną charakterem swej 
aktywności relację z inną osobą, spełnia jej oczekiwania (potrzeby, zachcianki 
przelotne bądź trwałe skłonności), przez co wskazuje na drugi nieodzowny bie-
gun owej relacji. Jeśli nie będzie popytu, to można przyjąć, że i podaż będzie 
malała.

Redaktorom naukowym oraz autorkom i autorom pomieszczonych w to-
mie Prostytucja tekstów należy się uznanie za podjęcie tej problematyki, która 
otwiera i podtrzymuje dyskusję nad niezwykle ważnymi i żywymi, niekiedy bu-
dzącymi kontrowersje i spory, zagadnieniami społecznymi. Pośród nich na szcze-
gólną uwagę zasługują te, które wskazują, że społeczeństwo i różne środowiska 
jeszcze dorastają do rozumienia tego, w jak rozmaitych i złożonych wymiarach 
i płaszczyznach swego funkcjonowania, również tych nienormatywnych, po-
zostaje człowiek, i jak jego sytuacja nie zawsze jest oczywista dla wszystkich, 
szczególnie dla tych, którzy by chcieli, by czarne było czarne, a białe… no wła-
śnie, jakie? Czy nie łatwiej jest kogoś deprecjonować niż go rozumieć? Treści 
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zawarte w tym tomie należy więc potraktować jako zaproszenie do dyskusji nad 
sprawami wymagającymi rozstrzygnięcia – dyskryminacją, nietolerancją, wyklu-
czeniem czy napiętnowania innych, ale również jako zachętę do pracy nad sobą, 
w obszarze tego, na ile jednostka jest zdolna pojąć i rozumieć kondycję egzy-
stencjalną człowieka, również tę specyfi czną – osoby prostytuującej się i pytać 
się siebie o to, czy potrafi  nie rzucić (jako pierwsza) kamieniem w drugą osobę!

I na koniec parafrazując wypowiedź Karla Jaspersa o tym, że to nie 
w „kształcie”, lecz w „jego sytuacji” należy upatrywać istoty człowieka – o to-
mie Prostytucja. Studium zjawiska można powiedzieć, że to nie w „objętości”, 
lecz w „znaczeniu i ważności” spraw podejmowanych i prezentowanych w re-
cenzowanym opracowaniu należy upatrywać jego wartości teoretycznej i wska-
zówek praktycznych dla wszystkich, którzy pozostają zainteresowani zjawiskiem 
prostytucji.


