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Horror – film od lat 18.  

Czy horrory powinny być dostępne tylko dla dorosłych? 

 

 Wśród moich kolegów i koleżanek od dawna toczy się dyskusja na temat 

horrorów. Niektórzy uwielbiają je oglądać, inni wręcz przeciwnie, uważają, że nie wnoszą 

one żadnych wartości w życie młodzieży i powinny być dostępne tylko dla dorosłych. Ja 

podzielam pogląd tej drugiej grupy. Poniżej postaram się uzasadnić moje stanowisko. 

 Rozpocznę swoje rozważania od najsilniejszego argumentu, jakim jest 

szkodliwość horrorów na psychikę młodzieży. Akcja tego typu filmów rozgrywa się 

najczęściej w nocy, na cmentarzach, w starych opuszczonych domach, w neogotyckich 

zamkach (np. zamek w Otranto). Taka sceneria wywołuje w człowieku strach, 

przerażenie, a tym samym złe emocje.  

 W okresie dojrzewania nasz umysł jest bardzo podatny na fobie, dlatego 

powinniśmy unikać filmów mogących je wywołać. Powodują one lęki, które mogą 

pozostać w młodym człowieku na długo, a nawet nękać go przez całe dorosłe życie, np.: 

lęk przed ciemnością, zamkami, nietoperzami, a nawet własną rodziną. Przykładem 

negatywnego wpływu horroru na jeszcze nie do końca ukształtowaną psychikę jest 

postać mojego kuzyna, który po obejrzeniu „Laleczki Chucky” bał się swoich przytulanek. 

Konsekwencją tego były też u niego koszmary nocne. W skrajnych przypadkach horrory 

mogą wywołać choroby, np.: nerwicę. Większość młodych ludzi zapomina w trakcie 

oglądania horroru, że wszystko to dzieje się na planie, którym kieruje reżyser. Czasami 

tak wczuwają się w fikcję filmową, że potem pewne zachowania przenoszą w realne 

życie, co może prowadzić do tragedii.    

  Jeżeli kogoś nadal nie przekonują argumenty wymienione powyżej, to zapraszam 

na fora internetowa pełne dowodów potwierdzających moją tezę. Nie oszukujmy się, 

mężczyzna, który chodzi z sekatorem i zamiast podcinać żywopłot, podcina ludzkie 

kończyny, nie jest dobrym przykładem dla widza oglądającego jeszcze niedawno 

kreskówki. 

 Kolejnym argumentem potwierdzającym moje stanowisko jest zły wpływ 

horrorów na wyobraźnię dzieci i młodzieży. Przyczyniają się one do uwrażliwienia 

człowieka na wszelkiego typu odgłosy i zjawiska, począwszy od kapiącej wody, 

skończywszy na poruszającej się firance. Oglądanie filmów grozy przez zbyt młodych 

widzów może prowadzić nawet do pobić i zabójstw. Chyba nikt nie chciałbym krzyczeć, 

gdy usłyszy kroki w pokoju obok lub dostawać drgawek na widok dyni. Filmy grozy 

przyzwyczajają też człowieka do śmierci i aktów zabijania, co jest poważnym 

zagrożeniem w dzisiejszym świecie, pełnym „ekranowych” śmierci. 

 Reasumując, w filmach grozy przeważa schematyzm pozbawiony wartości 

moralnych. 

Kreacje aktorskie często są przerysowane i ucharakteryzowane w ten sposób, by budzić 

grozę i przerażenie (mężczyzna z piłą mechaniczną, krwawiący zombie). Niejednokrotnie 

utrwalają się w pamięci młodego widza na długi czas, powodując negatywne emocje.  

 Mam nadzieję, że z mojego wywodu jasno wynika, iż horror to gatunek filmowy 

 przeznaczony tylko dla widzów dorosłych z ukształtowaną psychiką i silną osobowością. 
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