OBSCENIŠKUMAS - (angl. obscenity, nuo lot. obscenus – purvinas, bjaurus, atstumiantis,
šlykštus). Sinon.: nepadorumas, nešvankumas, begėdiškumas, iškrypimas, vulgarumas.. O
terminu žymima teisinė ir moralinė medžiaginių kūrinių ir elgesio, kurie yra susiję su
nešvankiais, necenzūriniais posakiais bei su nuogumu, kontrolė. Kitas O bruožas:
nepriimtinas arba kontroliuotinas seksualus, žiaurus elgesys ir atitinkamų vaizdų rodymas. O
konotacijos: profaniškumas, tabu kai kurioms seksualinio elgesio ir kalbėjimo formoms,
bjaurastis, amoralumas, anomalijos, demoralizacija, kitoniškumas, antrarūšiškumas,
autsaideriškumas. O draudimo priežastys: kitų asmenų garbės ir orumo žeminimas, kenkimas
nepilnamečių fiziniam, protiniam ir doroviniam vystymuisi, psichinė prievarta, visuomenės
nujautrinimas, moralinio autoriteto naikinimas. Kartais skiriamas nepadorumas ir
begėdiškumas. Begėdiškumas čia nurodo savigyną nuo gėdos jausmo, o ne šio jausmo
nebuvimą. Begėdiškumo interpretacija čia sutampa su psichoanalitiniu gėdos aiškinimu:
atsakomybe prieš vidinį Ego idealą ir būtinumu patenkinti narcistinius lūkesčius. O
nepadorumas yra susijęs su visuomeniniu lytinės savikūros vertinimu, su socialinių normų
pažeidimu, o ne su asmens sąmoningumo afektais. Todėl O svarstymai sutampa su
seksualinės moralės ir lytinių aktų visuomeninės cenzūros tema. Manoma, kad platus O
vaizdų, pvz., pornografijos vartojimas skatina pedofiliją, sadomazochistinius prievartos
aktus, kartais žmogžudystes. Kita vertus nepadorumas ir begėdystė yra susiję: tiriant
pedofilų elgesį, pastebėta kad apie 80 % vaikų tvirkintojų reguliariai stimuliuoja savo
narcistinį Ego, mažina gėdos jausmą seksualinėmis prekėmis, fetišais. O elgesio formas
apibrėžia pati visuomenė. Dažniausiai O elgesio formoms be atviro seksualumo priskiriamas
netoleruotinas nusikaltimų, prievartos, žiaurumo, smurto scenų rodymas, nepriimtinų lytinio
gyvenimo formų (homoseksualizmo, queer santykių) viešinimas. Teisės aktai apie
obsceniškas publikacijas (Obscene Publication Acts) Britanijoje skelbiami nuo 1857 m.
(kitos O aktų redakcijos: 1959, 1964). 1868 m. O teisinę ir moralinę reikšmę suformulavo
Cockburn C.J. Vėliau O cenzūros nuostatos paplito Britanijos sandraugos šalyse,
Australijoje. Ši teisė numato bausmes už netinkamą viešą nešvankų kalbėjimą, kasdienės
kalbos taisyklių laužymą. O teisinių aktų pagrindu ribojama nepadori poetinė, prozos, kino
filmų siužetų ir vaizdų raiška. 1959 m. Britanijoje minėtas aktas dėl O buvo papildytas
„Potvarkiu dėl obsceniškų publikacijų“, o 1984 metais susietas su Gėjų teisių aktu. Šiandien
etikos ir teisės teoretikai O apibrėžia konkrečiau: ne nuogumu ir lytiniu aktu, kurie gali būti
imituojami, o nepadoriu ir atviru genitalijų ir susijusių lytinių aktų demonstravimu. O
kontrolė vykdoma remiantis specializuotais žiniasklaidos, vaikų teisių įstatymais, yra
susijusi su įvairių nepadorumo laipsnių apibrėžimu ir skirtingų orumo, psichikos pažeidimų
įvardijimu. Amžiaus požiūriu O skirstomas priklausomai nuo to, ar erotines, smurto scenas
stebi, nešvankius išsireiškimus klauso vaikai, paaugliai ar suaugę. Gyvenimo būdo požiūriu
O skirstomas priklausomai nuo laiko ir vietos. Amžiaus požiūriu O kontroliuojamas skirstant
smurto ir erotines scenas pagal jų atvirumą ir juos ženklinant įvairiausiais įspėjamaisiais ir
draudžiamaisiais ženklais, kaip antai Lietuvoje vartojami ženklai („7“, „T“, „14“, „S“). „7“
ir „T“ nurodo, kad filmai žiūrimi leidus tėvams ir tik jei vaikams daugiau nei 7 metai. „14“ –
tai, kas leidžiama žiūrėti vyresniems nei 14 metų paaugliams. „S“ žymi tai, kas skirta tik
suaugusiems. Pažymėtus „S“ ženklu laidas siūloma rodyti nuo 23 iki 6 val. ryto. Draustinais
rodymui išlieka pedofilijos ir realūs sadomazochistiai smurto aktai. Analogiški draudimai
egzistuoja ir kitose ES šalyse: klasifikuojant erotinį atvirumą ir jį žymint skirtingais kodais
bei ribojant demonstravimo laiką ir sąlygas. M. Foulcaut parodė, kad valdžios pretenzijos ir
elgesio kontrolė realizuojami sankcionuojant, kategorizuojant O. Tuo pačiu varžomi su
malonumo principais susiję individuacijos bei meninės kūrybos procesai, nepagrįstai
persekiojami skirtingą seksualinę orientaciją turintys asmenys. Todėl šiandien, skirtingai nei
XIX a., atsisakoma visuotinio draudimo idėjos, realizuojant ir plėtojant racionalios kontrolės
principą ir taip atveriant platesnes galimybes lyties savikūrai ir saviraiškai.
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