
Przedmowa 
do wydania z 1999 roku

Kiedy w 1989 roku ukazał się Hard Core, byłam przygotowana na falę 
krytyki. Spodziewałam się, że koledzy ze środowiska akademickiego 
odrzucą moją próbę naukowej analizy tematu pornogra�i, a środowi-
ska feministyczne przeciwne pornogra�i odrzucą moje feministyczne
zainteresowanie kinem porno. Jednak ku mojemu zdziwieniu kolegom 
z uczelni z łatwością przyszło zaakceptowanie badań nad �lmami por-
no, a feministki książkę zignorowały. Zamiast odpierać ataki, przyjmo-
wałam zaproszenia. Przemawiałam w muzeach, kampusach uniwersy-
teckich, księgarniach i na spotkaniach stowarzyszeń na terenie Stanów 
Zjednoczonych i Europy. Moi słuchacze byli szczerze zainteresowani 
historią i analizą kina pornogra�cznego. Nikt nigdy nie wyszedł osten-
tacyjnie z sali, nawet kiedy przechodziłam do części wizualnej w posta-
ci slajdów i fragmentów �lmów. Recenzje książki były niemal przesad-
nie pochlebne. Nawet geje i lesbijki, którzy mieli wszelkie powody, by 
krytykować ograniczenie moich badań do pornogra�i heteroseksual-
nej, z zadowoleniem powitali zainteresowanie gatunkiem jako takim. 
Hard Core – pierwsza książka o historii i warstwie tekstualnej kina por-
nogra�cznego – z uwagi na brak konkurencji stał się swego rodzaju
klasykiem, a ja – co czasem napawało mnie dumą, a czasem goryczą – 
stałam się „porno profesorem”.
W ciągu dziesięciu lat od ukazania się Hard Core miał miejsce rozwój 
dziedziny, którą można by nazwać nauką o pornogra�i. Choć już wcze-
śniej powstało wiele książek i artykułów na temat kontrowersji doty-
czących pornogra�i, w końcu można było zbadać ten fenomen bez
konieczności udowadniania jego istnienia. Naturalnie przeprowadze-
nie szczerej, nieskrępowanej i obiektywnej analiz problemu nie było 
łatwe. W artykule z 1993 roku zwracałam uwagę na to, ilu rozważa-
niom o pornogra�i towarzyszyły silne emocje krytyka. Stephenowi
Marcusowi udało się napisać swoją książkę o wiktoriańskiej seksualno-
ści, �e Other Victorians: A Study of Sexuality and Pornography In the
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Mówiący seks

Niedyskretne klejnoty

Na początku osiemnastowiecznej powieści Denisa Diderota, Nie-
dyskretne klejnoty (Les bojoux indiscrets, 1748), geniusz Kukufa musi 
spełnić życzenie sułtana Mangogula, który pragnie, by wszystkie kobie-
ty na jego dworze mówiły otwarcie o swoich seksualnych przeżyciach. 
Geniusz wyjmuje z kieszeni srebrny pierścień i instruuje sułtana:
„Widzisz ten pierścień, synu? Włóż go na palec. Wszystkie kobiety, na 
które zwrócisz jego oczko, opowiedzą swoje awanturki głośno, wyraź-
nie i zrozumiale; nie sądź jednak, że będą przemawiać ustami. 
– A czym, do stu najjaśniejszych piorunów? – zawołał Mangogul.
– Tą częścią ciała – odparł Kukufa – co jest w nich najszczersza i najle-
piej znająca rzeczy, których pragniesz się dowiedzieć: mówić będą ich 
intymne klejnociki” (1992, s. 19–20).
W wyraźnej opozycji do skomplikowanych seksualnych podtekstów 
i gier słownych, które w bajce Diderota łączą klejnoty i genitalia, stoi 
amerykański pełnometrażowy �lm hardcore’owej pornogra�i, �e
Opening of Misty Beethoven (reżyseria: Henry Paris, właściwie Radley 
Metzger, 1975). Już na początku obserwujemy, jak tytułowa bohater-
ka, Misty Beethoven, zaspokaja ręką widzów seansu pornogra�cznego
w kinie przy Placu Pigalle. Film, który widać na ekranie, gdy Misty 
doprowadza kolejnych mężczyzn do wytrysku, nosi znaczący tytuł Le 
sexe qui parle (Seks, który mówi) i również przedstawia ejakulującego 
penisa. Podobnie jak w wytwornej baśni Diderota, w której srebrny 
pierścień sprawia, że seks „mówi”, także w przypadku �lmu Metzgera
– oraz wbudowanego weń obrazu – opowieść dotyczy mówiącego sek-
su. Jednak o ile w dwuznacznej literackiej historyjce Diderota seks 
traktuje się jako cenny, okryty zmową milczenia element kobiecej �zycz-
ności, który zmuszony zostaje do niedyskrecji o aspektach cielesnego 
życia danej kobiety, we wspomnianym �lmie seks pochodzi od mę-
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